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ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(Μάρτιος – Απρίλιος 2006)
Στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και
εθνικούς πόρους, οργανώνεται σεμινάριο επιμόρφωσης για σαράντα ένα (41) ομογενείς
εκπαιδευτικούς, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο συνολικής διάρκειας 3 εβδομάδων.
Συγκεκριμένα το σεμινάριο θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 11 / 12 Μαρτίου 2006
(αφίξεις) έως και 1 / 2 Απριλίου 2006 (αναχωρήσεις.)
Οι εκπαιδευτικοί θα προέρχονται από: Αυστραλία (24 εκπαιδευτικοί), Ν.
Ζηλανδία (1 εκπαιδευτικός), Αφρική (10 εκπαιδευτικοί), Β. Αφρική (3
εκπαιδευτικοί) και Λατινική Αμερική (3 εκπαιδευτικοί).
Άμεσος στόχος του σεμιναρίου είναι να συμβάλει στη βελτίωση της διδακτικής
ετοιμότητας των επιμορφούμενων μέσα από την παροχή γνώσεων και πληροφοριών
σχετικών με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τη
«ζωντανή» ελληνική γλώσσα και, τέλος, τη διδασκαλία της ελληνικής ως «Δεύτερης και
Ξένης Γλώσσας».
Ο δεύτερος στόχος είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ίδιων των επιμορφούμενων,
και από την άλλη, με τη βοήθεια της συγκεκριμένης ομάδας των επιμορφούμενων, η
δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ίδιων των ομογενών
εκπαιδευτικών στη χώρα διαμονής, αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των
χωρών διαμονής και των παροικιακών και ελλαδικών φορέων και υπηρεσιών, με απώτερο
στόχο αυτοί να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στην περιοχή τους και να στηρίξουν
την υλοποίηση του έργου «Παιδεία Ομογενών».
Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των
συμμετεχόντων, ενώ τους παρέχεται και το απαραίτητο εκπαιδευτικό- ενημερωτικό υλικό.
Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς παρέχεται επίσης, ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση
ατυχήματος ή νοσηλείας σε νοσοκομείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού
σεμιναρίου.
Η τελική επιλογή των προς επιμόρφωση εκπαιδευτικών, γίνεται με ευθύνη των Γραφείων
Εκπαίδευσης, και σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Συμβούλους του Παιδεία
Ομογενών, όπου υπάρχουν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
1.
2.
3.
4.

Αναλογική εκπροσώπηση όλων των βαθμίδων και μορφών ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια/ δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κρατικά/ μη κρατικά
σχολεία, ημερήσια σχολεία, απογευματινά/ σαββατιανά), καθώς και των δύο φύλων.
Αναλογική εκπροσώπηση των διάφορων φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
Οι επιλεγόμενοι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν Ελληνικά, κατά προτίμηση με πλήρη
απασχόληση σε κάποια μορφή πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι επιλεγόμενοι εκπαιδευτικοί να μην έχουν πάρει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια
στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία και σε σεμινάριο του έργου Παιδεία
Ομογενών κατά την τελευταία τριετία.

5.
6.
7.

Οι δυνατότητες και η προθυμία των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών να
λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές μετά την επιμόρφωσή τους στην περιοχή όπου
εργάζονται.
Οι ιδιαιτερότητας κάθε χώρας, καθώς και λοιπά κριτήρια που κρίνονται απολύτως
αναγκαία από την Επιτροπή Επιλογής.
Η επάρκεια του/της εκπαιδευτικού στην Ελληνική.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο (αίτηση) και
να το καταθέσουν στο Γραφείο Εκπαίδευσης της περιοχής τους. Ημερομηνία λήξης της
υποβολής των αιτήσεων είναι η ……………..(καθορίζεται από το αντίστοιχο Γραφείο
Εκπαίδευσης).
Υπογραμμίζεται ότι επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί που θα ακυρώσουν εκπρόθεσμα τη
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, θα επιβαρυνθούν τις δαπάνες που ενδεχομένως θα
προκύψουν λόγω της ακύρωσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διακοπής της
παρακολούθησης του σεμιναρίου (εξαιρούνται σοβαροί λόγοι υγείας).
Επίσης οι επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται να παραδώσουν στο ΕΔΙΑΜΜΕ
την ημέρα έναρξης του επιμορφωτικού σεμιναρίου μια έκθεση (2-3 δακτυλογραφημένων
σελίδων) που θα παρέχει μια συνολική εικόνα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο
ή στα σχολεία που διδάσκει ο/η εκπαιδευτικός. (Η έκθεση θα περιλαμβάνει: σύντομο
ιστορικό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην πόλη και στο σχολείο που εργάζεται ο
εκπαιδευτικός, μαθητικό δυναμικό, διδακτικό προσωπικό, μέρες και ώρες λειτουργίας του
σχολείου, εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται, προσδοκίες γονέων και μαθητών ως προς
τη βελτίωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
αντίστοιχα Γραφεία Εκπαίδευσης. Επίσης στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
www.uoc.gr/diaspora/ (εκδηλώσεις, δραστηριότητες) και
(εκδηλώσεις, δραστηριότητες).

Ακολουθεί το έντυπο συμμετοχής

www.ediamme.edc.uoc.gr/

