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Στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών,» το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, προβλέπεται και μια υποδράση για τη μετεκπαίδευση
ομογενών εκπαιδευτικών.
Σκοπός της υποδράσης είναι η «επένδυση» σε ομάδες ομογενών εκπαιδευτικών
απόφοιτων Σχολών Εκπαιδευτικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οι οποίοι
διδάσκουν Ελληνικά, στις διάφορες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις χώρες
διαμονής. Απώτερος στόχος είναι οι μετεκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί να
λειτουργήσουν ως επιμορφωτές, ως πολλαπλασιαστές και στελέχη εκπαίδευσης
στις χώρες που ζουν και εργάζονται.
Το θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και υλοποίηση αυτής της μορφής
μετεκπαίδευσης, έχει ήδη καθοριστεί με την Υπουργική Απόφαση Φ.
851.1/019/Ζ1/1256 (ΦΕΚ 515/11-04-2000), η οποία προβλέπει την «Οργάνωση
προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης για ομογενείς και αλλογενείς
εκπαιδευτικούς» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υποδράσης, θα οργανωθεί κατά το διάστημα 25
Ιουνίου – 22 Ιουλίου 2007, ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στο οποίο θα
μετεκπαιδευτούν τριάντα (30) ομογενείς εκπαιδευτικοί από διάφορες χώρες. Το
πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο
πίνακα :
Φάση
1
2

Πρόγραμμα
Μετεκπαίδευσης
Ελλάδα (Παν/ μιο
Κρήτης)

Συνολική
Διάρκεια
4 εβδομάδες

Χώρα Διαμονής

6 εβδομάδες

Σύγχρονη μετ/ση
(ώρες/ εβδομάδα)
6 διδακτικές ώρες
κάθε μέρα

Ασύγχρονη μετ/ση
(ώρες/ εβδομάδα)

-----------------------

2 διδακτικές ώρες
κάθε φορά

--------------------
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Η πρώτη φάση της μετεκπαίδευσης περιλαμβάνει ένα εντατικό πρόγραμμα
επιμόρφωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διάρκειας 4 εβδομάδων και η δεύτερη 6
συναντήσεις εξ αποστάσεως (τηλεπιμόρφωση) διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία.
Στα πλαίσια της πρώτης φάσης οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα
παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης
ή ως ξένης γλώσσας, καθώς και για τη διδασκαλία στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού
και για τα Προγράμματα Σπουδών, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν
σε επαφή με τη ζωντανή ελληνική γλώσσα και την ελλαδική πραγματικότητα.
Το πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών», καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης,
διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων, ενώ τους παρέχεται και το απαραίτητο
εκπαιδευτικό- ενημερωτικό υλικό. Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς παρέχεται
επίσης, μερική ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή νοσηλείας σε
νοσοκομείο, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στις λοιπές
περιπτώσεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τα έξοδα βαρύνουν τον/την
εκπαιδευτικό.
Η επιλογή των προς μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών, γίνεται από τους Συντονιστές
Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους φορείς Εκπαίδευσης και τους Επιστημονικούς
Συμβούλους του έργου Παιδεία Ομογενών και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι απόφοιτοι από Σχολές Εκπαιδευτικών και
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είτε της αλλοδαπής, είτε της ημεδαπής.
2. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της χώρας διαμονής
τους για διορισμό στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
3. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδάσκουν Ελληνικά, κατά προτίμηση με
πλήρη απασχόληση σε μια από τις μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο
εξωτερικό ανεξάρτητα από τον τύπο σχολείου.
4. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί επίσης να είναι και διευθυντές σχολείων ή στελέχη
εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας της χώρας διαμονής.
5. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν έναν ικανοποιητικό βαθμό
ελληνομάθειας, ο οποίος θα τεκμηριώνεται είτε με τίτλο σπουδών ενός
ελληνικού Πανεπιστημίου, ή Πανεπιστημίου του εξωτερικού στο οποίο
λειτουργούν ελληνικές σπουδές, ή με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον τρίτου επιπέδου, ή τέλος με
απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.
6. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την σύγχρονη
τεχνολογία, να γνωρίζουν τα βασικά στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διαθέτουν συνεχή και
άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης θα
στηρίζεται στη δεύτερη φάση στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση.
7. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και την προθυμία να
λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και επιμορφωτές μετά τη
μετεκπαίδευσή τους.
8. Απαραίτητη είναι επίσης η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Εκπαίδευσης, στον
οποίο απασχολείται ο/η εκπαιδευτικός
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 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, ειδικά σε ότι αφορά στα έξοδα
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μετακίνησής τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης
του σεμιναρίου (εξαιρούνται σοβαροί λόγοι υγείας).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
αντίστοιχα Γραφεία Εκπαίδευσης. Επίσης στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
www.uoc.gr/diaspora.gr και www.ediamme.edc.uoc.gr.
Παρακαλούνται οι Συντονιστές Εκπαίδευσης να ενημερώσουν άμεσα όλους
τους πιθανά ενδιαφερόμενους ομογενείς εκπαιδευτικούς και τους φορείς
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή τους.
Επίσης παρακαλούνται οι Συντονιστές Εκπαίδευσης να μας αποστείλουν το
συνημμένο ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
εκπαιδευτικοί και φυσικά πλήρη στοιχεία εκείνων τους οποίους προτείνουν για να
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης..
Συνημμένα ακολουθεί το έντυπο αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα
μετεκπαίδευσης.
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
(25 ΙΟΥΝΙΟΥ – 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007)
Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου εντύπου, αιτούμαι τη συμμετοχή μου στο
επιμορφωτικό σεμινάριο, που υλοποιείται στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών»
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (25 Ιουνίου –22 Ιουλίου 2007) και δηλώνω ότι αποδέχομαι
τους όρους συμμετοχής.
Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα :
(Συμπληρώστε
το
ονοματεπώνυμο
αναγράφεται στο διαβατήριο σας)

σας

όπως

ακριβώς

1. Ονοματεπώνυμο:
1.1. Ημερομηνία γέννησης:
2. Διεύθυνση οικίας:

3. Τηλέφωνο/ Fax/ E-mail/ Αριθμός Διαβατηρίου:
Τηλ:
Fax:
Ε-mail:

Αρ. Διαβ.:

4. Τίτλοι σπουδών και Πανεπιστήμιο/-α που τον/τους αποκτήσατε:
α)
β)
γ)

5. Επωνυμία και διεύθυνση του Σχολείου που εργάζεστε (τις περισσότερες ώρες):

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.
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9. Πού και πώς ειδικευτήκατε για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης
Γλώσσας;
(Αν δεν έχετε καμία ειδίκευση μην απαντήσετε στην παρούσα ερώτηση)
Χώρα
Φορέας
Χρονική διάρκεια
Άλλο

10. Πού και πώς αποκτήσατε επάρκεια στην ελληνική γλώσσα;
Χώρα
Ίδρυμα
Τίτλοι
σπουδών

Παρατηρήσεις

11. Συνολικά σε πόσους μαθητές (ανεξάρτητα από τον τύπο του σχολείου), διδάσκετε
αυτή τη στιγμή Ελληνικά; __________________
12. Σε πόσα τμήματα και τάξεις συνολικά διδάσκετε Ελληνικά;
Τμήματα:___________
Τάξεις:___________
13. Έχετε παρακολουθήσει άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ελλάδα;
Ναι ο
Όχι
Αν ναι, πότε και σε ποιο φορέα;
Έτος επιμόρφωσης

ο
Επιμορφωτικός φορέας

14. Έχετε γνώσεις Η/Υ;
Ναι:ο
Όχι:ο
14.1. Αν ναι, σε τι επίπεδο βρίσκονται οι γνώσεις αυτές κατά τη γνώμη σας;
Μέτριο: ο

Ικανοποιητικό:

ο

Πολύ καλό: ο
Ημερομηνία:
/
/ 2007
Ο/Η αιτών/ούσα
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