ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆.Ε.
Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ / ΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004
Στα πλαίσια του έργου «Ένταξη Παιδιών Οµογενών στο Σχολείο - Παιδεία Οµογενών,»
το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, οργανώνεται σεµινάριο επιµόρφωσης οµογενών εκπαιδευτικών, από τις 5 έως και τις 23 Ιανουαρίου του 2004, (διάρκειας 3 εβδοµάδων) στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, στο Ρέθυµνο.
Στόχος του σεµιναρίου είναι η βελτίωση της διδακτικής ετοιµότητας των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών και η προετοιµασία τους, έτσι ώστε να συµβάλουν στην καλύτερη υλοποίηση του έργου «Παιδεία Οµογενών» και να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στο χώρο εργασίας τους.
Στο συγκεκριµένο επιµορφωτικό σεµινάριο θα συµµετάσχουν συνολικά 40 οµογενείς
εκπαιδευτικοί, και συγκεκριµένα: 33 από την Αυστραλία/Ν. Ζηλανδία, 5 από την Ν.
Αφρική και 2 από τη Β. Αφρική (Γρ.Εκπ/σης Καΐρου). 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 και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, σε περίπτωση ατυχήµατος ή
νοσηλείας σε νοσοκοµείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιµορφωτικού σεµιναρίου. Κρίνεται σκόπιµο, άτοµα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ή τέτοιες που µπορεί να επιδεινωθούν από το
ταξίδι, να αποφεύγουν τη συµµετοχή στο πρόγραµµα.
Η τελική επιλογή των προς επιµόρφωση εκπαιδευτικών, γίνεται βάσει των ακόλουθων
κριτηρίων:
1. Αναλογική εκπροσώπηση όλων των βαθµίδων και µορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
(πρωτοβάθµια/ δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κρατικά/ µη κρατικά σχολεία, ηµερήσια σχολεία,
απογευµατινά/ σαββατιανά).
2. Αναλογική εκπροσώπηση των διάφορων φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
3. Οι επιλεγόµενοι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν Ελληνικά, κατά προτίµηση µε πλήρη απασχόληση.
4. Οι επιλεγόµενοι εκπαιδευτικοί να µην έχουν πάρει µέρος σε επιµορφωτικά σεµινάρια στην
Ελλάδα κατά την τελευταία τριετία και σε σεµινάριο του έργου Παιδεία Οµογενών κατά την τελευταία πενταετία.
5. Οι δυνατότητες και η προθυµία των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών να λειτουργήσουν ως
πολλαπλασιαστές µετά την επιµόρφωσή τους.
6.
Οι προοπτικές του εκπαιδευτικού να διδάξει Ελληνικά και κατά τα επόµενα έτη.
7.
Οι ιδιαιτερότητας κάθε χώρας, καθώς και λοιπά κριτήρια που κρίνονται απολύτως αναγκαία από την Επιτροπή Επιλογής.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής, συµπληρώνοντας το
έντυπο που ακολουθεί, στα κατά τόπους Γραφεία Εκπαίδευσης.
Υπογραµµίζεται ότι επιλεγµένοι εκπαιδευτικοί, που θα ακυρώσουν 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).
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Ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Οκτωβρίου 2003.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα αντίστοιχα Γραφεία Εκπαίδευσης. Επίσης στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
www.uoc.gr/diaspora/νέες πληροφορίες/ανακοινώσεις και www.ediamme.edc.uoc.gr/νέα
Ακολουθεί το έντυπο της αίτησης συµµετοχής:
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ»-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004
Με τη συµπλήρωση του συγκεκριµένου εντύπου, αιτούµαι τη συµµετοχή µου στο επιµορφωτικό σεµινάριο, που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράµµατος «Παιδεία Οµογενών» στο Πανεπιστήµιο Κρήτης κατά τον Ιανουάριο του 2004 (5 – 23 Ιανουαρίου) και αποδέχοµαι τους όρους
του προγράµµατος.
Συµπληρώσατε µε κεφαλαία γράµµατα:
1. Ονοµατεπώνυµο:
1.1. Ηµεροµηνία γέννησης:
2. ∆ιεύθυνση:
3. Τηλέφωνο/ Fax/ E-mail:
4. Τίτλος σπουδών και Πανεπιστήµιο που τον αποκτήσατε:

5. Επωνυµία και διεύθυνση του Σχολείου που εργάζεστε:

6. Τύπος σχολείου που εργάζεστε (ηµερήσιο, κρατικό, απογευµατινό, σαββατιανό, κ.λπ.):

7. Έτη υπηρεσίας συνολικά:

❏

7.1. Έτη διδασκαλίας της Ελληνικής:

❏

8. Σε ποια βαθµίδα ή βαθµίδες της εκπαίδευσης διδάσκετε;
Α’ βάθµια

Β’ βάθµια

Α’βάθµ. & Β’ βαθµ.

9. Πού και πώς ειδικευτήκατε για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας;
(Αν δεν έχετε καµία ειδίκευση µην απαντήσετε στην παρούσα ερώτηση)
Χώρα
Φορέας
Χρονική διάρκεια

Άλλο
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10. Συνολικά σε πόσους µαθητές (ανεξάρτητα από τον τύπο του σχολείου), αυτή τη στιγµή
διδάσκετε Ελληνικά;

❏

11. Σε πόσα τµήµατα και τάξεις συνολικά διδάσκετε Ελληνικά;
Τµήµατα:

❏

Τάξεις:

❏

12. Έχετε παρακολουθήσει άλλο επιµορφωτικό σεµινάριο στην Ελλάδα;
Όχι
❏
Ναι ❏
Αν ναι, πότε και σε ποιο φορέα;
Έτος επιµόρφωσης

13. Έχετε γνώσεις Η/Υ;

Ναι:

Επιµορφωτικός φορέας

❏

Όχι:

❏

13.1. Αν ναι, σε τι επίπεδο βρίσκονται οι γνώσεις αυτές κατά τη γνώµη σας;
Ικανοποιητικό: ❏
Πολύ καλό: ❏
Μέτριο: ❏

Ηµεροµηνία:
/
/ 2003
Ο/Η αιτών/ούσα:
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