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Ππορ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ Σρνιηθώλ κνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο 

Αηηηθήο 

 

Θέμα: Ππόζκληζη ζςμμεηοσήρ ζε εξ αποζηάζεωρ επιμοπθωηικό ζεμινάπιο 

  

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

Σην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Δθπαίδεπζε αιινδαπώλ θαη παιηλλνζηνύλησλ καζεηώλ» 

ζα πινπνηεζνύλ εμ απνζηάζεσο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζε ζεκαηηθέο πνπ αθνξνύλ 

ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.  

Σαο πξνζθαινύκε ζηελ ελαξθηήξηα δηα δώζεο ζπλάληεζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ 

ζεκηλαξίνπ, ζηε ζεκαηηθή: «Ζ ειιεληθή ωο δεύηεξε γιώζζα: Θαηαλόεζε, 

αμηνιόγεζε ηεο γιωζζνκάζεηαο θαη δηδαζθαιία» με επιμοπθώηπια ηην Γξ. 

Βαζηιηθή Θάληδνπ, Σπλεξγαδόκελε Δξεπλήηξηα ζην Ηλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο 

ηνπ Ιόγνπ/ Δ.Θ. «Αζελά» 

Τν ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηείηαη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ κε ηε 

ζπκβνιή εηδηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο επηκόξθσζεο, ζε «εηθνληθέο» αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο, ζηηο νπνίεο ζπλδένληαη νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί, θαη 

παξαθνινπζνύλ, ζπκκεηέρνπλ θαη αιιειεπηδξνύλ ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ηνλ 

επηκνξθσηή ηνπ ηκήκαηνο. Πξαγκαηνπνηνύληαη θαη δύν δηα δώζεο ζπλαληήζεηο, κία 

ελαξθηήξηα θαη κία ηειηθή ζπλάληεζε (κνληέιν κηθηήο κάζεζεο). 

Η ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ρξεζηκεύεη γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκηλαξίνπ, όπσο θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ εμ 

απνζηάζεσο/ ειεθηξνληθώλ επηκνξθσηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ ηειηθή δηα 

δώζεο ζπλάληεζε.  

Τν ζεκηλάξην έρεη σο ζηόρν ηελ α) εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηε 

δηαδηθαζία θαηάθηεζεο κηαο δεύηεξεο γιώζζαο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ 

πξνζδηνξίδνπλ, β) εμνηθείσζε κε ην Κνηλό Δπξσπατθό Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο 

Γιώζζεο θαη ηελ παξαγσγή ιόγνπ (γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ) δηαθόξσλ επηπέδσλ 

γισζζνκάζεηαο, γ) ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαζεκηάο από ηηο ηέζζεξηο γισζζηθέο δεμηόηεηεο, δ) παξνπζίαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε κεζόδσλ αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνύ απηνύ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο. 

Τν ζεκηλάξην ησλ δύν ζεκαηηθώλ θύθισλ, ζα δηαξθέζεη έμη εβδνκάδεο θαη ζα 

θαιύςεη 30 ζπλνιηθά επηκνξθσηηθέο ώξεο ζηε ζεκαηηθή: «Γηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 

σο δεύηεξεο/ μέλεο γιώζζαο».  

Τόπνο θαη ρξόλνο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο: 

 

Πέκπηε 28 Φεβξνπαξίνπ 2013,  

17:00-20:00 

ζην 14ν Γπκλάζην Αζελώλ 

Αλ. Είλλε 28 & Αλδξνύηζνπ  

Θνπθάθη 

 

 

 

ΑΡΙΣ ΟΣΕ ΛΕ Ι Ο  ΠΑΝΕΠΙΣΗ ΜΙ Ο  
            ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η Πξάμε "Δθπαίδεπζε Αιινδαπώλ & Παιηλλνζηνύλησλ Μαζεηώλ" πινπνηείηαη κέζσ ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο "Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε" θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν) θαη από εζληθνύο πόξνπο 
 



Παξαθαιείζζε λα δειώλεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο, ειεθηξνληθά, ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε: http://diapolis.auth.gr/aithseis/distance2012/ επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν 

ηκήκα κε βάζε ην όλνκα ηνπ επηκνξθσηή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηελ πξόζθιεζε (Κάληδνπ. Αηηηθή), έσο ηελ Πέκπηε 21 Φεβξνπαξίνπ. 

Σαο ελεκεξώλνπκε, όηη ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, βάζεη ηνπ κεηξώνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ δήισζαλ ηα ζπγρξνληθά εμ απνζηάζεσο ζεκηλάξηα θαη έπεηηα 

βάζεη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζήο ζαο. Μόιηο ζπγθξνηεζεί 

ην ηκήκα, ζα ιάβεηε ελεκέξσζε απνδνρήο ή όρη ζην ελ ιόγσ επηκνξθσηηθό 

ζεκηλάξην. 

 

Απεπζύλεηαη κόλν ζε δαζθάινπο θαη όρη ζε λεπηαγωγνύο. 

 

 

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θ. Μελέιαν Τδηθόπνπιν, είηε ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: «diapolis-drasi4@lists.auth.gr» είηε ζην ηειέθσλν: 2310 

997386, θαζεκεξηλά 10:00-14:00).  

 

  

 

 

 Με εθηίκεζε 

 

                 Κσλζηαληίλνο Μπίθνο 

    Καζεγεηήο Α.Π.Θ.  
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