
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

1. Επιμορφωτικές δράσεις για φιλολόγους που διδάσκουν την ελληνική ως 

δεύτερη γλώσσα 

 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής 

Εκπαίδευσης, έχει προγραμματίσει τις ακόλουθες επιμορφωτικές δράσεις για το Α΄ 

τετράμηνο:  

 

1.1. Διαδικτυακές επιμορφωτικές συναντήσεις σύγχρονης επικοινωνίας 

 

Ημερομηνία Ώρα Θέμα 

Πέμπτη  

 

29/9/2022 

 

10.45 – 12.05  

Η οργάνωση της τάξης και 

της διδασκαλίας της 

ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας 

 

Τετάρτη 

 

23/11/2022 

 

9.20 – 10.50 

Ανταλλαγή καλών 

πρακτικών και διδακτικών 

προτάσεων που 

εφαρμόστηκαν από 

τους/τις φιλολόγους στη 

βάση των επιμορφωτικών 

δράσεων που 

προηγήθηκαν  

 

Οι σύνδεσμοι για την παρακολούθηση των διαδικτυακών επιμορφωτικών 

συναντήσεων, που θα γίνονται μέσω MS TEAMS, θα αναρτώνται στην 

πλατφόρμα Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο «Δίκτυο φιλολόγων που 

διδάσκουν την Ελληνική γλώσσα». Οι φιλόλογοι που διδάσκουν την ελληνική ως 

δεύτερη γλώσσα και δεν έχουν κάνει ακόμη εγγραφή στο Δίκτυο παρακαλούνται να 

στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mmev@cyearn.pi.ac.cy για να 

τους σταλούν σχετικές οδηγίες εγγραφής. 

 

1.2. Διά ζώσης επιμορφωτική συνάντηση  

 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγραμματίζει διά ζώσης επιμορφωτική συνάντηση με 

εισηγήτρια την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για 

την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα κ. Μαρία Μητσιάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης ως ακολούθως:   

 

mailto:mmev@cyearn.pi.ac.cy


Ημερομηνία/ 

Ώρα 

Χώρος Φιλόλογοι που 

διδάσκουν στις 

επαρχίες:  

Θέμα 

Πέμπτη 

20/10/2022 

8.30 – 13.00 

Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 

Αίθουσα 

Π212-213 

Λευκωσία  

Λευκωσίας 

Λάρνακας 

Ελεύθερης 

Αμμοχώστου 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

ενός Θεματικού Κύκλου του 

Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών  

Δευτέρα 

24/10/2022 

8.30 – 13.00 

Λεμεσός  

 

Ο χώρος θα 

ανακοινωθεί 

αργότερα 

Λεμεσού 

Πάφου 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

ενός Θεματικού Κύκλου του 

Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών 

    

Οι φιλόλογοι που θα παρακολουθήσουν επιμορφωτική συνάντηση θα πρέπει να 

δηλώσουν συμμετοχή στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου Π.Ι.Κ. Εγγραφές (pi-eggrafes.ac.cy) στην κατηγορία «Εξειδικευμένα 

Σεμινάρια» από τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2002 μέχρι και τη Δευτέρα, 17 

Οκτωβρίου 2022. Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει 

προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες 

για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς 

και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

https://myprofile.pi.ac.cy  Ο τελικός κατάλογος των φιλολόγων που θα συμμετάσχουν 

στο σεμινάριο θα ανακοινωθεί στις 18/10/2022 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου.  

 

Σημειώνεται ότι η διεύθυνση του κάθε σχολείου και ειδικότερα ο/η ΒΔ 

Συντονιστής/Συντονίστρια υποδοχής και ένταξης ΜΜΕΒ έχει την ευθύνη για τη 

διασφάλιση της παρακολούθησης των σεμιναρίων εκ μέρους των φιλολόγων που 

διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων 

(διαδικτυακών και διά ζώσης) σε εργάσιμο χρόνο είναι υποχρεωτική.  

 

2. Υποστήριξη καθηγητών/καθηγητριών Φυσικών Επιστημών που διδάσκουν 

μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Επιθεωρήσεις Φυσικής και Βιολογίας 

θα πραγματοποιούν διαδικτυακές συναντήσεις με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες 

που διδάσκουν Φυσική και Βιολογία σε μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική 

βιογραφία στη βάση διάγνωσης αναγκών.  

Σχετική ενημέρωση θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα σχολεία, 

όπου λειτουργούν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 

https://www.pi-eggrafes.ac.cy/login
https://myprofile.pi.ac.cy/

