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ΠΡΟΣ: 

 

• Εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων – όλων των 

ειδικοτήτων – όλης της Ελλάδας 
• Υποψήφια μέλη της ΕΕΠΕΚ 

• Μέλη της ΕΕΠΕΚ 
 

   

Θέμα: «Γλωσσική διδασκαλία σε δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτική/προσφυγική 

βιογραφία». Υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης καινοτόμου επιμορφωτικού 

προγράμματος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. από απόσταση. 
  

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής 

Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί 

εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και 

ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την 

προώθηση, καινοτόμων δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει 

πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω καινοτόμου 

επιμορφωτικού προγράμματός της: 

 

Α/

Α 

Τίτλος: Ημερομηνία 

 έναρξης: 

Ημέρες & 

ώρες 

διεξαγωγής: 

Συνολική 

διάρκεια: 

Χώρος 

Υλοποίησης: 

Επιμορφωτές: 

48 Γλωσσική 

διδασκαλία σε 

δίγλωσσους 

μαθητές με 

μεταναστευτική/

προσφυγική 

βιογραφία 

21-05-2018 Ασύγχρονη 

μορφή σε 

πλατφόρμα 

Moodle  

50 ώρες 

(4 
εβδομάδες)  

 

Εξ αποστάσεως 

 

Ισαάκ 

Παπαδόπουλος 

& Σπυρίδων 

Μπούρας  

(Υπ. Διδάκτορες) 

 

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της έχουν δικαίωμα να 

υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη –ανεξαρτήτως ειδικότητας & 

βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας:  http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi). 
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Για την υποβολή αίτησης παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., 

επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria  και επιλέξτε το 

«Υποβολή» που βρίσκεται δίπλα στο σεμινάριο που σας ενδιαφέρει. Όσοι είστε ήδη μέλη της 

ΕΕΠΕΚ, εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό της ΕΕΠΕΚ και επιλέξτε «Είσοδος». (Τα μη-

μέλη πρέπει πρώτα να κάνουν την εγγραφή τους, επιλέγοντας: «Εγγραφή»,  ώστε να 

αποκτήσουν  όνομα χρήστη και κωδικό). Αφού μπείτε στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΠΕΚ, 

αρκεί να επιλέξετε το «Υποβολή αίτησης» που βρίσκεται δεξιά από το σεμινάριο που επιθυμείτε να 

παρακολουθήσετε.  Η αίτησή σας μπορεί να αναιρεθεί οποτεδήποτε, επιλέγοντας το: «Αναίρεση 

αίτησης». 

 

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 13/05/2018) 

 

❖ Η συμμετοχή των επιμορφούμενων  στο πρόγραμμα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. 

❖ Θα καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερες αιτήσεις 

(μέσω δημιουργίας περισσοτέρων τμημάτων). 

❖ Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτήσεων, θα επιλεγούν οι πρώτοι 

200 εκπαιδευτικοί – μέλη της ΕΕΠΕΚ που θα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με 

ευθύνη της Επιτροπής Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

❖ Η επιλογή των επιμορφούμενων γίνεται ως εξής: προηγούνται όσοι δεν έχουν 

παρακολουθήσει άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια της ΕΕΠΕΚ ή έχουν 

παρακολουθήσει τις λιγότερες ώρες. 

 

Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. χορηγεί επίσημες βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης στους 

επιμορφούμενους, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος. 

 

 Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση: 

Προκειμένου η παρακολούθηση να θεωρείται επιτυχής, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν: 

• Να μελετούν το επιμορφωτικό υλικό της κάθε εβδομάδας. 

• Να απαντούν κάθε εβδομάδα στις ερωτήσεις κλειστού τύπου με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον 

65% (μέσος όρος όλων των εβδομάδων). 

• Να συγγράψουν και να αναρτήσουν μία τελική εργασία μεγέθους 500 περίπου λέξεων και να 

την αναρτήσουν στην πλατφόρμα moodle. 

• Να σχολιάσουν στην πλατφόρμα moodle τουλάχιστον 1 τελική εργασία ενός συν-

εκπαιδευομένου τους. 

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


 

**Νέα προγράμματα θα ανακοινώνονται διαρκώς, σε όλη την Ελλάδα** 

 

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις εγγραφών:   

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

 

Για την Επιτροπή Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

 

 

***Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου*** 

http://www.eepek.gr/


48ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

  

Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ., στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων 

και όλων των βαθμίδων, προεκτείνει τις εκπαιδευτικές - επιμορφωτικές της δραστηριότητες  

υλοποιώντας επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: 

«Γλωσσική διδασκαλία σε δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία» 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), πτυχιούχους Σχολών ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, 

θετικών,  κοινωνικών επιστημών, φοιτητές, κ.α., καθώς επίσης και σε όποιον ενδιαφέρεται σχετικά με 

θέματα σχετικά με τη Γλωσσική διδασκαλία σε δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτική/προσφυγική 

βιογραφία. 

 

Σκοπός του προγράμματος: 

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η υλοποίηση μιας θεωρητικής και πρακτικής 

προσέγγισης στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας σε μαθητές με μεταναστευτική και 

προσφυγική βιογραφία. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος, θα 

πραγματοποιηθεί μια θεωρητική εξέταση της διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης ενώ θα 

δοθεί έμφαση στις βασικές αρχές εκμάθησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας και στις σύγχρονες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με διδακτικές εφαρμογές 

που αφορούν στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με κύρια εκπαιδευτικά 

εργαλεία τα παιχνίδια και τα παραμύθια. Τέλος, θα ενασχοληθούν με τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή δραστηριοκεντρικών και παιγνιωδών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 

δεύτερη/ξένη γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος και θα αναστοχαστούν 

πάνω σε ζητήματα διδακτικής και μαθησιακής συμπεριφοράς στο πλαίσιο των πολυπολιτισμικών 

τάξεων. 

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

Με την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες 
αναμένεται να:  

✓ κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες των πολύγλωσσων και πολυπολιτισμικών τάξεων  
✓ εξοικειωθούν με προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να εφαρμοστούν σε 

τέτοια πλαίσια  
✓ συνειδητοποιήσουν τη σημασία ενσωμάτωσης δια/πολυπολιτισμικών στοιχείων στο πλαίσιο 

της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας  
✓ έρθουν σε επαφή με στρατηγικές επικοινωνίας που εμπλέκονται κατά την παραγωγή 

προφορικού και γραπτού λόγου  
✓ μεταφέρουν τις γνώσεις που αποκόμισαν στην άσκηση του επαγγέλματός τους ως 

εκπαιδευτικοί. 
 

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

Εβδομάδα 1η: Διγλωσσία & Εκπαίδευση 

Εβδομάδα 2η: Θεωρητική προσέγγιση στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας   

Εβδομάδα 3η:  Διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσα από την αξιοποίηση παιχνιδιών και 

παραμυθιών 

Εβδομάδα 4η:  Τελική εργασία και σχολιασμός μια άλλης εργασίας. 

 

Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος:  Ισαάκ Παπαδόπουλος & Σπυρίδων Μπούρας 


