
 

 

 

 

 

Δπιζηημονική Ένυζη για ηην 

Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ 

Καινοηομίαρ  

Καπθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάπιζα 

Σηλ.: 6932078466 - 6972038117 

Fax: 211 800 1167 

E-mail: info@eepek.gr 

URl: www.eepek.gr  

 

  

Απ. Ππυη.: 24/ 30-4-2018 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 Δκπαιδεςηικούρ όλυν ηυν 
βαθμίδυν – όλυν ηυν 

ειδικοηήηυν – όληρ ηηρ Δλλάδαρ 
 Τποτήθια μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ 

 Μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ 
 

   

Θέμα: «Γλυζζική διδαζκαλία ζε δίγλυζζοςρ μαθηηέρ με μεηαναζηεςηική/πποζθςγική 

βιογπαθία». Τποβολή αιηήζευν παπακολούθηζηρ καινοηόμος επιμοπθυηικού 

ππογπάμμαηορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζη. 
  

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπιζηημονική Ένυζη για ηην Πποώθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ 

Καινοηομίαρ (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη 

εηδηθνύο πνπ έρνπλ σο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ 

πξνώζεζε, θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Δεπηεξνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ δυπεάν επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ ππορ ηα μέλη ηηρ, απεπζύλεη 

ππόζκληζη ςποβολήρ αιηήζευν παπακολούθηζηρ ηος παπακάηυ καινοηόμος 

επιμοπθυηικού ππογπάμμαηόρ ηεο: 

 

Α/

Α 

Τίηινο: Ηκεξνκελία 

 έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

Σπλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Φώξνο 

Υινπνίεζεο: 

Επηκνξθσηέο: 

48 Γλυζζική 

διδαζκαλία ζε 

δίγλυζζοςρ 

μαθηηέρ με 

μεηαναζηεςηική/

πποζθςγική 

βιογπαθία 

21-05-2018 Αζύγσπονη 

μοπθή ζε 

πλαηθόπμα 

Moodle  

50 ώπερ 

(4 
εβδομάδερ)  

 

Δξ αποζηάζευρ 

 

Ιζαάκ 

Παπαδόποςλορ 

& πςπίδυν 

Μπούπαρ  

(Τπ. Γιδάκηοπερ) 

 

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ όλα ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ενώ για ηα μη μέλη –ανεξαπηήηυρ ειδικόηηηαρ & 

βαθμίδαρ εκπαίδεςζηρ- δίνεηαι η δςναηόηηηα εγγπαθήρ υρ μέλορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα (γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο:  http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi). 

 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/
http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi


Γηα ηελ ππνβνιή αίηηζηρ παπακολούθηζηρ ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο Ε.Ε.Π.Ε.Κ., 

επηζθεθζείηε ην ζύλδεζκν: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria  θαη επηιέμηε ην 

«Υποβολή» πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην ζεκηλάξην πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Όζνη είζηε ήδε κέιε ηεο 

ΕΕΠΕΚ, εηζάγεηε ην όνομα χρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΕΕΠΕΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». (Σα μη-

μέλη ππέπει ππώηα να κάνοςν ηην εγγπαθή ηοςρ, επιλέγονηαρ: «Εγγραθή»,  ώζηε να 

αποκηήζοςν  όνομα σπήζηη και κυδικό). Αθνύ κπείηε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο ΕΕΠΕΚ, 

αξθεί λα επηιέμεηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην πνπ επηζπκείηε λα 

παξαθνινπζήζεηε.  Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη 

αίηηζης». 

 

(Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν ζςμμεηοσήρ: 13/05/2018) 

 

❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ  ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ. 

❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζο ηο δςναηό πεπιζζόηεπερ αιηήζειρ 

(μέζυ δημιοςπγίαρ πεπιζζοηέπυν ημημάηυν). 

❖ Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ αηηήζεσλ, ζα επηιεγνύλ οι ππώηοι 

200 εθπαηδεπηηθνί – κέιε ηεο ΕΕΠΕΚ πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά, κε 

επζύλε ηεο Επηηξνπήο Επηκόξθσζεο ηεο Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

❖ Η επηινγή ησλ επηκνξθνύκελσλ γίλεηαη σο εμήο: πποηγούνηαι όζοι δεν έσοςν 

παπακολοςθήζει άλλα επιμοπθυηικά ζεμινάπια ηηρ ΔΔΠΔΚ ή έσοςν 

παπακολοςθήζει ηιρ λιγόηεπερ ώπερ. 

 

Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ρνξεγεί επίζημερ βεβαιώζειρ επιηςσούρ παπακολούθηζηρ ζηνπο 

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο. 

 

 Πποϋποθέζειρ για επιηςσή παπακολούθηζη: 

Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ: 

 Να κειεηνύλ ην επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο. 

 Να απαληνύλ θάζε εβδνκάδα ζηηο εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ κε βαζκό επηηπρίαο ηνπιάρηζηνλ 

65% (κέζνο όξνο όισλ ησλ εβδνκάδσλ). 

 Να ζπγγξάςνπλ θαη λα αλαξηήζνπλ κία ηειηθή εξγαζία κεγέζνπο 500 πεξίπνπ ιέμεσλ θαη λα 

ηελ αλαξηήζνπλ ζηελ πιαηθόξκα moodle. 

 Να ζρνιηάζνπλ ζηελ πιαηθόξκα moodle ηνπιάρηζηνλ 1 ηειηθή εξγαζία ελόο ζπλ-

εθπαηδεπνκέλνπ ηνπο. 

 

http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria


**Νέα ππογπάμμαηα ζα αλαθνηλώλνληαη διαπκώρ, ζε όιε ηελ Ειιάδα** 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλήζεηο εγγξαθώλ:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Δ. Ληόβαο). 

 

Γηα ηελ Επηηξνπή Επηκόξθσζεο ηεο Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

 

 

***Ακολοςθεί ηο αναλςηικό ππόγπαμμα ηος ζεμιναπίος*** 

http://www.eepek.gr/


48ο ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 

  

Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ζην πιαίζην επηκόξθσζεο ησλ κειώλ ηεο, εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ 

θαη όισλ ησλ βαζκίδσλ, πξνεθηείλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο - επηκνξθσηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο  

πινπνηώληαο επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα: 

«Γλυζζική διδαζκαλία ζε δίγλυζζοςρ μαθηηέρ με μεηαναζηεςηική/πποζθςγική βιογπαθία» 

Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όλυν ηυν ειδικοηήηυν, Α/θμιαρ και Β/θμιαρ 

Εθπαίδεπζεο (Γημόζιαρ και Ιδιυηικήρ), πηπρηνύρνπο Σρνιώλ αλζξσπηζηηθώλ, παηδαγσγηθώλ, 

ζεηηθώλ,  θνηλσληθώλ επηζηεκώλ, θνηηεηέο, θ.α., θαζώο επίζεο θαη ζε όπνηνλ ελδηαθέξεηαη ζρεηηθά κε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε Γισζζηθή δηδαζθαιία ζε δίγισζζνπο καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθή/πξνζθπγηθή 

βηνγξαθία. 

 

κοπόρ ηος ππογπάμμαηορ: 

Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πινπνίεζε κηαο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο ζε καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθή θαη 

πξνζθπγηθή βηνγξαθία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζεσξεηηθή εμέηαζε ηεο δηγισζζίαο θαη ηεο δίγισζζεο εθπαίδεπζεο ελώ ζα 

δνζεί έκθαζε ζηηο βαζηθέο αξρέο εθκάζεζεο ηεο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο θαη ζηηο ζύγρξνλεο 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Αθόκε, νη εθπαηδεπηηθνί ζα έξζνπλ ζε επαθή κε δηδαθηηθέο εθαξκνγέο 

πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε θύξηα εθπαηδεπηηθά 

εξγαιεία ηα παηρλίδηα θαη ηα παξακύζηα. Τέινο, ζα ελαζρνιεζνύλ κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ 

εθαξκνγή δξαζηεξηνθεληξηθώλ θαη παηγλησδώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ειιεληθήο σο 

δεύηεξε/μέλε γιώζζα ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζα αλαζηνραζηνύλ 

πάλσ ζε δεηήκαηα δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ζην πιαίζην ησλ πνιππνιηηηζκηθώλ 

ηάμεσλ. 

 

ΟΦΔΛΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:  

Με ηελ παξαθνινύζεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο 
αλακέλεηαη λα:  

 θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πνιύγισζζσλ θαη πνιππνιηηηζκηθώλ ηάμεσλ  
 εμνηθεησζνύλ κε πξνζεγγίζεηο θαη κεζόδνπο δηδαζθαιίαο πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε 

ηέηνηα πιαίζηα  
 ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ελζσκάησζεο δηα/πνιππνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιώζζαο  
 έξζνπλ ζε επαθή κε ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο πνπ εκπιέθνληαη θαηά ηελ παξαγσγή 

πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ  
 κεηαθέξνπλ ηηο γλώζεηο πνπ απνθόκηζαλ ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο σο 

εθπαηδεπηηθνί. 
 

 

Σο Ππόγπαμμα πεπιλαμβάνει ηιρ παπακάηυ θεμαηικέρ ενόηηηερ: 

Δβδομάδα 1η: Δηγισζζία & Εθπαίδεπζε 

Δβδομάδα 2η: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο   

Δβδομάδα 3η:  Δηδαζθαιία ηεο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο κέζα από ηελ αμηνπνίεζε παηρληδηώλ θαη 

παξακπζηώλ 

Δβδομάδα 4η:  Τειηθή εξγαζία θαη ζρνιηαζκόο κηα άιιεο εξγαζίαο. 

 

Επηζηεκνληθά ππεύζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο:  Ιζαάκ Παπαδόποςλορ & πςπίδυν Μπούπαρ 




