ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α. Εγγραφή στο «Δίκτυο Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης που
διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα 2022-2023»
Παρακαλούνται

όλοι/όλες

οι

εκπαιδευτικοί

και

εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

οι

οποίοι/οποίες, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, έχουν αναλάβει την ενισχυτική
διδασκαλία για ΜΜΕΒ, όπως συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο
σύνδεσμο:

μέχρι

https://forms.gle/fdApMUw1R52Yyws77

την

Πέμπτη

29

Σεπτεμβρίου 2022. Στόχος είναι η διάγνωση των αναγκών για καλύτερη οργάνωση
και προγραμματισμό της υποστήριξης που θα παρέχεται.
Μετά

τη

συμπλήρωση

εκπαιδευτικούς

του

πληροφορίες

ερωτηματολογίου,
για

εγγραφή

στο

θα

αποσταλούν

Δίκτυο

μέσω

στους/στις

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου. Η ενημέρωση για τις επιμορφωτικές και άλλες δράσεις για ΜΜΕΒ, θα
γίνεται κυρίως μέσω του Δικτύου στην πλατφόρμα Moodle του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
Β. Επιμορφωτικές δράσεις
1. Διαδικτυακή Επιμορφωτική Συνάντηση για τη διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας
Οι εκπαιδευτικοί (μόνιμο προσωπικό) και οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες (που
εργοδοτούνται μέσω του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+) και διδάσκουν την ελληνική ως
δεύτερη γλώσσα σε ομάδες μαθητών/μαθητριών εκτός τάξης, καλούνται να
συμμετέχουν σε διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσης/συντονισμού:
Ημερομηνία
Δευτέρα
3/10/2022

Ώρα
10:55 – 12:15

Συμμετέχοντες

Θέμα

Εκπαιδευτικοί και

Εισαγωγή στη διδασκαλία της

Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες που

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

διδάσκουν την Ελληνική ως
δεύτερη γλώσσα

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή MS Teams. Ο
ηλεκτρονικός σύνδεσμος για παρακολούθηση της ενημερωτικής συνάντησης θα

αναρτηθεί στη σελίδα του Δικτύου στην πλατφόρμα Moodle και πρόσβαση θα έχουν
όλοι/όλες οι εγγεγραμμένοι/ες χρήστες. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται ξεχωριστή
εγγραφή στην εκάστοτε συνάντηση.
Η συνάντηση συναντήσεις θα πραγματοποιηθεί σε εργάσιμο χρόνο, γι’ αυτό και οι
Διευθυντές/Διευθύντριες κάθε σχολείου, καλούνται να προβούν στις απαραίτητες
ρυθμίσεις στο πρόγραμμα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, ώστε να μην
παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.
2. Διά ζώσης επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς δημοτικής
εκπαίδευσης

(δεν

συμπεριλαμβάνονται

οι

εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

ΔΡΑ.Σ.Ε.+)
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:
Ημερομηνία

Ώρα

Χώρος

Εκπαιδευτικοί

Θέμα

που διδάσκουν
στις επαρχίες:
Παρασκευή

8.00 – 12.30

21/10/2022

Παιδαγωγικό

Λευκωσίας

Ινστιτούτο

Λάρνακας

Δυναμική αξιολόγηση:

(αίθουσα

ελεύθερης

ανατροφοδότηση από

Π212-213)

Αμμοχώστου

τα γλωσσικά δοκίμια

Λευκωσία

και σχεδιασμός
γλωσσικών

Τρίτη
25/10/2022

8.00 – 12.30

Λεμεσός
Ο χώρος θα
ανακοινωθεί
αργότερα

Λεμεσού

δραστηριοτήτων

Πάφου

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ατομικά από τους/τις
συμμετέχοντες/ουσες 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 εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στη διά ζώσης
επιμορφωτική συνάντηση θα ανακοινωθεί στις 18/10/2022 στην ιστοσελίδα του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμού στη
χωρητικότητα των αιθουσών.

