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7  Μαΐου 2018 

Διευθυντές/τριες  
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 
Θέμα:  Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για 
τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,  στο πλαίσιο του έργου «Μέτρα για Βελτίωση 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο», που 
υλοποιεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Τελικός Δικαιούχος) και 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την 
Κυπριακή Δημοκρατία, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχωρεί 
στην αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού που έχει παραχθεί κατά τη φετινή σχολική 
χρονιά 2017 – 2018 για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.  
 
Συγκεκριμένα, έχει αναπτυχθεί και είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
(στις ιστοσελίδες: https://mefesi.pi.ac.cy στον σύνδεσμο «Εκπαιδευτικό Υλικό» και 
www.pi.ac.cy, στο εικονίδιο «Εκπαιδευτική Ένταξη παιδιών με μεταναστευτική 
βιογραφία» και στον σύνδεσμο «Υποστηρικτικό Υλικό»),  Οδηγός Εκπαιδευτικού για 
τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. Ο Οδηγός αυτός αναπτύχθηκε 
στο πλαίσιο της Δράσης 4 του έργου, Ενίσχυση ελληνομάθειας και πολυγλωσσίας. 
 

Στο παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου,  επισυνάπτεται  ερωτηματολόγιο για την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο περιλαμβάνει ο Οδηγός Εκπαιδευτικού 
για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας.  Η συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου είναι απλή, ανώνυμη και ο χρόνος συμπλήρωσης δεν  υπερβαίνει 
τα 10 λεπτά.  Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί  από τους/τις 
εκπαιδευτικούς του σχολείου σας οι οποίοι/ες έχουν αναλάβει να διδάξουν κατά 
τη φετινή σχολική χρονιά 2017 – 2018 τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα σε παιδιά 
με μεταναστευτική βιογραφία και οι οποίοι/ες έχουν χρησιμοποιήσει τον Οδηγό 
Εκπαιδευτικού.   

Η άποψή τους είναι σημαντική και θα συμβάλει στην αξιολόγηση του  Οδηγού  
Εκπαιδευτικού για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας, με στόχο τη 
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βελτίωσή του, ώστε να  αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στους/στις  εκπαιδευτικούς  οι 
οποίοι/ες διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. 

 
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους/τις  εκπαιδευτικούς του σχολείου σας σχετικά με 
το θέμα.  Παρακαλούμε, επίσης,  όπως συγκεντρωθούν τα συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια και σταλούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το αργότερο  μέχρι την 
Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση:  
 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
(υπόψη Χριστίνας Παπασολομώντος) 
Τ.Θ. 12720 
2252 Λευκωσία 
 
Για ερωτήματα που ενδεχoμένως να προκύψουν, μπορείτε να απευθύνεστε στη Δρ 
Χριστίνα Παπασολομώντος  στο τηλέφωνο 22402381 και στη Δρ Δέσπω Κυπριανού 
στο τηλέφωνο 22402384. 

 

 

 

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου – Ευριπίδου) 
                                                                                          Διευθύντρια 

           για Γενική Διευθύντρια 
 
Κοιν.: Δ.Δ.Ε. 

 


