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15 Οκτωβρίου 2019  

Διευθυντές/Διευθύντριες 

Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
Θέμα: Επαρχιακές Συναντήσεις των δικτύων σχολείων για υποστήριξη στη 
διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της εγκυκλίου με ημερομηνία 28 

Αυγούστου 2019 (Αρ. Φακ.: 7.1.19.1/21 και  Π.Ι. 7.1.10.3.4), σας ενημερώνουμε ότι το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγραμματίζει την πρώτη σειρά συναντήσεων των σχολείων που 

έχουν ενταχθεί στο δίκτυο για υποστήριξη στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.  

 
Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν ως εξής:  
 

Ημερομηνία Επαρχία Χωρος διεξαγωγής Ωρα  

1/11/19 Λευκωσία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 08:30 – 12:30 

29/10/19 Λεμεσός Παράρτημα Π.Ι. 08:30 – 12:30 

30/10/19 Λάρνακα - 
Αμμόχωστος 

Δημοτικό Σχολείο 
Λιβαδιών Κ.Α. 

08:30 – 12:30 

31/10/19 Πάφος  Δημοτικό Σχολείο ΙΓ’ 
Πάφου 

08:30 – 12:30 

 
Στις συναντήσεις θα γίνει διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

εφαρμογή του προγράμματος της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα 

σχολεία τους (χωρισμός των παιδιών σε τμήματα, διδασκαλία προφορικού και γραπτού 

λόγου, διάφορα εφαρμογίδια, διδασκαλία γραμματικής κ.λπ.). Στη συνέχεια, θα γίνει 

παρουσίαση τρόπων και μεθόδων/δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου 

των παιδιών που μαθαίνουν τα Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.   

 
Σε περίπτωση που επιπρόσθετα σχολεία επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο, 

παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο google form στον σύνδεσμο 

https://urlzs.com/9bvG2 μέχρι τις 25/10/19 και όπως εκπροσωπηθούν με τον/την Υπεύθυνο/ 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικό στη συνάντηση της επαρχίας τους.  

 

https://urlzs.com/9bvG2
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Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22402384 και στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο kyprianou.d@cyearn.pi.ac.cy. 

 

 

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi.ac.cy, στο 

εικονίδιο «Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία» υπάρχει 

αναρτημένο πλούσιο υλικό για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.  

 

 

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς στο σχολείο σας. 

 

 

 

             α.α. 

Χρίστος Χατζηαθανασίου 
Διευθυντής Δ.Ε. 

   Δρ  Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 
Διευθύντρια Π.Ι. 

  

http://www.pi.ac.cy/

