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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
Διευθυντές /Διευθύντριες 
δημόσιων σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
   

Θέμα:  Πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο 
 «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
προγραμματίζει -σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης- επιμορφωτικό 
σεμινάριο για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία και θα έχει ως αποδέκτες 200 
συνολικά εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη 
γλώσσα σε δημόσια σχολεία της Κύπρου.  
 
Η επιμορφωτική δράση θα διεξαχθεί σε πρωινό χρόνο (8:30-14:00), σε δύο κέντρα 
επιμόρφωσης, και θα ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες (Παρασκευή και Σάββατο), ως εξής: 

 στις 21 και 22 Μαρτίου 2014, στη Λευκωσία, για 100 εκπαιδευτικούς των επαρχιών 
Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. 

 στις 9 και 10 Μαΐου 2014, στη Λεμεσό, για 100 εκπαιδευτικούς των επαρχιών 
Λεμεσού και Πάφου. 

 
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη αποτελεσματικών πρακτικών και 
στρατηγικών στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Κύριοι θεματικοί άξονες 
-όπως αποτυπώνονται στο πρόγραμμα του σεμιναρίου που επισυνάπτεται- θα είναι το 
Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών και τα επίπεδα γλωσσομάθειας, οι βασικές αρχές και 
τεχνικές δημιουργίας και αξιοποίησης διδακτικού υλικού για κατανόηση και παραγωγή 
προφορικού και γραπτού επικοινωνιακού λόγου, η αξιοποίηση ποικίλων μεθόδων και 
στρατηγικών κατά τη διδασκαλία του λεξιλογίου και της γραμματικής, καθώς επίσης  η 
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διαχείριση του λάθους και η αξιολόγηση του μαθητή στην πολύγλωσση τάξη. Τα πιο πάνω 
θέματα θα τύχουν επεξεργασίας μέσα από δραστηριότητες εργαστηριακού – βιωματικού 
τύπου που θα εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην όλη διαδικασία. 
 
Την επιμόρφωση θα αναλάβουν δύο εισηγήτριες από τον ελλαδικό χώρο, με ιδιαίτερη 
εμπειρογνωμοσύνη στο θέμα: η κ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Καθηγήτρια 
Γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και η κ. Μαρία Μητσιάκη, 
Υποψήφια Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας - Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα θα αξιοποιηθεί η εμπειρία της κ. Συμεωνίδη ως επιστημονικής 
υπεύθυνης του Προγράμματος «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών» που 
υλοποιείται από το Α.Π.Θ. και συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, όπως επίσης 
και της κ. Μητσιάκη ως επιστημονικής συνεργάτιδας στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες. Οι εγγραφές θα 
γίνονται από τις 11 μέχρι και τις 17 Μαρτίου 2014 για το σεμινάριο στη Λευκωσία, ενώ 
για το σεμινάριο στη Λεμεσό από τις 28 Απριλίου μέχρι και τις 5 Μαΐου 2014. Οδηγίες για 
τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όσους δεν είναι ήδη 
εγγεγραμμένοι, παρέχονται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής 
τους δήλωσης θα πρέπει να παραδώσουν οι εκπαιδευτικοί στον/η Διευθυντή/ντρια του 
σχολείου τους.  
 
Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και ώρα 
δήλωσης της συμμετοχής. Όταν συμπληρωθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων ανά 
επιμορφωτικό κέντρο, τότε αυτόματα δεν θα επιτρέπονται άλλες εγγραφές. Ο ονομαστικός 
κατάλογος των συμμετεχόντων θα αναρτηθεί την επομένη που θα λήξει το δικαίωμα 
εγγραφής (για τη Λευκωσία στις 18 Μαρτίου και για τη Λεμεσό στις 6 Μαΐου). Ο ακριβής 
χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου στις δύο πόλεις θα εμφανίζεται στην πλατφόρμα κατά 
την περίοδο εγγραφής. Τέλος, σημειώνεται ότι στους εκπαιδευτικούς που θα 
παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής . 
 
Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν άμεσα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας, ώστε οι 

ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στο εν λόγω επιμορφωτικό σεμινάριο. 

 
 
 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 

Διευθύντρια 
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