ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Σεμιναρίων Ταχύρρυθμης Επιμόρφωσης μέσω
Τηλεδιάσκεψης σε ΗΠΑ και Καναδά
Απρίλιος-Μάιος 2007
Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο του έργου Παιδεία Ομογενών, το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, υλοποιούνται ταχύρρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια μέσω
τηλεδιάσκεψης κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2007, για ομογενείς και
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε χώρες της Αμερικής και του Καναδά.
Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Θεματικοί
Κύκλοι
Α’ Κύκλος

Θεματικοί Κύκλοι
Περιεχόμενα
Θεωρητικό Πλαίσιο & Προγράμματα Σπουδών,
Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα (ΕΔΓ),
Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα (ΕΞΓ),
Διαπιστωτικά Κριτήρια
ΕΔΓ: Διδακτική Αξιοποίηση των νέων Βιβλίων
ΕΞΓ: Διδακτική Αξιοποίηση των νέων Βιβλίων
Στοιχεία Ιστορίας και πολιτισμού Θεωρία και Πράξη
Εκπαιδευτικά Πολυμέσα

Διδακτικές
ώρες
7 ώρες

5 ώρες
4 ώρες
4 ώρες
2 1/2 ώρες
1 ώρα
Αποτίμηση
Σύνολο
23,5 ώρες
Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.
Β’ Κύκλος
Γ’ Κύκλος
Δ’ Κύκλος
Ε’ Κύκλος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια τηλεπιμόρφωσης με δύο
(2) τρόπους:
1. Σε αίθουσες τηλεδιάσκεψης
Νέα Υόρκη
Στη Νέα Υόρκη τα μαθήματα του σεμιναρίου θα γίνουν σε αίθουσα του
σχολείου του Αγ. Δημητρίου στην Αστόρια. Για περισσότερες πληροφορίες
απευθύνεστε στον Συντονιστή Εκπαίδευσης κ. Βληκίδη Γεώργιο τηλ: 212 -8792044
mail: paideia@greekeducation.org καθώς και στην αποσπασμένη εκπαιδευτικό κ.
Παπά Αφροδίτη.
Σικάγο
Στο Σικάγο τα μαθήματα του σεμιναρίου θα γίνουν σε αίθουσα του
Πανεπιστημίου Northeastern Illinois University. Για περισσότερες πληροφορίες
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απευθύνεστε στην
khvogdan@neiu.edu

κ.

Κατερίνα

Βογδάνου

τηλ:

(773)343-6797

e-mail:

2. Webcast υπηρεσία (Ζωντανή Μετάδοση μέσω Διαδικτύου)
Περιγραφή:
Σε περίπτωση που η παρακολούθηση των διαλέξεων σε χώρους τηλεδιάσκεψης
δεν είναι εφικτή, μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά την τηλεδιάσκεψη από τον
υπολογιστή σας μέσω διαδικτύου ( στο σχολείο σας, το σπίτι σας ή όπου αλλού
επιλέγετε).
Αυτό είναι εφικτό ακόμα και αν έχετε μια απλή (PSTN) σύνδεση με min ταχύτητα
43kbps.
Έχετε την δυνατότητα να επικοινωνείτε on line με τον καθηγητή μέσω της
αποστολής γραπτών μηνυμάτων.
Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε;
Μπορείτε τώρα να κάνετε την εγγραφή σας και να πλοηγηθείτε στο νέο
περιβάλλον
webcast
του
Παιδεία
Ομογενών
στην
διεύθυνση
http://webcast.ucnet.uoc.gr/?category_id=3
Αν υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με το webcast παρακαλώ επικοινωνείτε με
τον τεχνικό μας υπεύθυνο κ Προεστάκη Νίκο, e-mail: proestakis@edc.uoc.gr. Για
θέματα που αφορούν στα μαθήματα (πρόγραμμα, βεβαιώσεις παρακολούθησης, όροι
συμμετοχής κ.λπ.) επικοινωνείτε με την κ. Πετράκη e-mail: kpetr@edc.uoc.gr.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε διάθεση σας

Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.
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