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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 13 έως και
τις 30 Ιουνίου του 2004 (ηµέρα άφιξης: 12 ή 13 Ιουνίου, ηµέρα αναχώρησης: 30
Ιουνίου 2004), 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
σαράντα έξι (46) οµογενείς εκπαιδευτικοί, (δηλαδή εκπαιδευτικοί που διαµένουν
µόνιµα στις χώρες διαµονής και διδάσκουν την Ελληνική στις διάφορες µορφές
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης) από τις εξής χώρες: Η.Π.Α. (15 εκπαιδευτικοί),
Καναδάς (10 εκπαιδευτικοί), Ρωσία (6 εκπαιδευτικοί), Ουκρανία (5
εκπαιδευτικοί),
Γεωργία
(5
εκπαιδευτικοί),
Καζακστάν
(2
εκπαιδευτικοί) και Αρµενία, Ουζµπεκιστάν, Λευκορωσία (από 1
εκπαιδευτικός). Το πρόγραµµα καλύπτει όλα τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και
διατροφής των συµµετεχόντων, ενώ τους παρέχεται και το απαραίτητο εκπαιδευτικόενηµερωτικό 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, 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), καθώς και των δύο
φύλων.
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 ιδιαιτερότητας κάθε χώρας, καθώς και λοιπά κριτήρια που κρίνονται
απολύτως αναγκαία από την Επιτροπή Επιλογής.
7. Η επάρκεια του/της εκπαιδευτικού στην Ελληνική.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής,
συµπληρώνοντας το έντυπο που ακολουθεί, στα κατά τόπους Γραφεία Εκπαίδευσης.
Ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων είναι η ……………..(καθορίζεται
από το αντίστοιχο Γραφείο Εκπαίδευσης ∗).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στα αντίστοιχα Γραφεία Εκπαίδευσης. Επίσης στις ακόλουθες ηλεκτρονικές
διευθύνσεις:
www.uoc.gr/diaspora/νέες πληροφορίες/ανακοινώσεις κα
www.ediamme.edc.uoc.gr/νέα

∗

Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης θα πρέπει να στείλουν τα ονόµατα των επιλεγέντων
εκπαιδευτικών µέχρι την 30η Μαρτίου 2004, στο Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.

