
 
 

∆ράση: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας 
 

Θεσσαλονίκη, 28.9.2011 
Αριθµ. Πρωτ. 611 

 
Προς τους ∆ιευθυντές, τις ∆ιευθύντριες* 

και τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων των σχολείων 
που δήλωσαν συµµετοχή στην Πράξη 

 «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών»  
 

Θέµα: Πρόσκληση συµµετοχής στη ∆ράση «Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και 
των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  
Εύχοµαι σε όλους να είναι δηµιουργική και µε υγεία η νέα σχολική χρονιά. Με το 

σηµείωµα αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση για 
συµµετοχή στο πανελλήνιας εµβέλειας εγχείρηµά µας και να σας ενηµερώσω ότι έχει 
ολοκληρωθεί η πιλοτική φάση της δράσης της επιµόρφωσης. Σχετικό υλικό και το πρώτο 
ενηµερωτικό µας δελτίο, όπως ήδη ξέρετε όσοι συµµετείχατε κατά το προηγούµενο 
σχολικό έτος, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πράξης (www.diapolis.auth.gr).  

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής για το τρέχον σχολικό έτος προγραµµατίζονται τα 
παρακάτω σεµινάρια:  

1) Ενδοσχολικά σεµινάρια: απευθύνονται στους συλλόγους διδασκόντων των 
σχολείων, είναι διάρκειας 15 ωρών και κάθε σχολείο έχει το δικαίωµα να υλοποιήσει δύο 
σεµινάρια ετησίως (30 ώρες συνολικά). Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των 
επιµορφωτικών σεµιναρίων θα γίνεται σε στενή συνεργασία µε το σύλλογο διδασκόντων, 
προκειµένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητες των 
επιµορφούµενων τόσο ως προς τη θεµατική όσο και ως προς την οργάνωση. 

2) ∆ιασχολικά εξ αποστάσεως σεµινάρια: απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων 
των σχολικών βαθµίδων, είναι διάρκειας 30 ωρών και θα πραγµατοποιηθούν µε τη µορφή 
της λεγόµενης µικτής µάθησης (blended learning). Προκειµένου να ανταποκριθούµε στις 
διαφοροποιηµένες ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας προγραµµατίζουµε δύο µορφές 
διασχολικών σεµιναρίων: α) εξ αποστάσεως συγχρονικά σεµινάρια µέσω ειδικής 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας και β) εξ αποστάσεως ασύγχρονα σεµινάρια, στο πλαίσιο των 
οποίων οι 16 ώρες θα αποτελούν διδασκαλία σε σεµιναριακή µορφή µε φυσική παρουσία 
των επιµορφούµενων και οι 14 ώρες εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση και εκπόνηση 
εργασιών εστιασµένων στο διδακτικό και παιδαγωγικό έργο των συµµετεχόντων.  

Ενδεικτικές θεµατικές των σεµιναρίων είναι οι εξής: α) ∆ιδασκαλία της ελληνικής ως 
ξένης/ δεύτερης γλώσσα: αξιοποίηση και κατασκευή διδακτικού υλικού, διαχείριση λαθών 
των µαθητών, β) ∆ιδασκαλία σε ανοµοιογενείς τάξεις: ζητήµατα µεθόδευσης, καλές 
διδακτικές πρακτικές, εφαρµογή διαθεµατικών δραστηριοτήτων, διδακτική αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών, γ) Θέµατα Σχολικής Παιδαγωγικής: διαφοροποιηµένη 
παιδαγωγική, αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη, σχολική ζωή και ανάπτυξη κλίµατος 
διαπολιτισµικού διαλόγου.  

Σχετικά µε την οργάνωση των σεµιναρίων, κάθε τµήµα θα αποτελείται από 20-30 
άτοµα. Στις διασχολικές επιµορφώσεις τα τµήµατα θα χωριστούν µε κριτήριο αφενός τη 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 



βαθµίδα εκπαίδευσης όπου υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί και αφετέρου τις ιδιαίτερες 
ανάγκές τους, όπως θα προκύψουν από συστηµατική καταγραφή. Η επιλογή των 
επιµορφωτών γίνεται από µητρώο που είναι υπό συγκρότηση, µε βάση την ειδίκευσή τους 
και τη διδακτική τους ικανότητα. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται, επίσης, στη συνεργασία των 
επιµορφωτών, οι οποίοι είναι τουλάχιστον δύο ανά σεµινάριο, προκειµένου να ενισχυθεί η 
συνοχή και το µαθησιακό αποτέλεσµα. Από πλευράς µεθόδευσης στα σεµινάρια 
επιδιώκεται η στενή σύνδεση της θεωρίας µε τις διδακτικές εφαρµογές. Προβλέπεται, 
τέλος, η χορήγηση κάρτας επιµόρφωσης όπου θα αναγράφονται το σύνολο των 
θεµατικών και των ωρών επιµόρφωσης που θα έχει παρακολουθήσει ένας εκπαιδευτικός. 
Επίσης, διερευνούµε τη δυνατότητα να πιστοποιούνται εξειδικευµένες θεµατικές 
επιµόρφωσης.  

Παράλληλα µε την υλοποίηση των ως άνω σεµιναρίων στοχεύουµε: α) να συνεχιστεί η 
αµφίδροµη επικοινωνία µας και να προωθηθεί ο διάλογος µεταξύ µελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας για θέµατα που αφορούν την ένταξη των παλιννοστούντων και 
αλλοδαπών µαθητών στην ελληνική εκπαίδευση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού 
προγραµµατίζουµε τη συγκρότηση οµάδων διαλόγου (όµιλοι προβληµατισµού, οµάδες 
ηλεκτρονικού διαλόγου), β) να δοκιµαστούν και να προβληθούν επιτυχείς εκπαιδευτικές 
πρακτικές στις σχολικές µονάδες (θα υλοποιηθούν πιλοτικά εκπαιδευτικά πρότζεκτ), γ) να 
δηµιουργηθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και δ) να δηµιουργηθούν δίκτυα σχολείων 
ανά την επικράτεια, µε κριτήρια τον τύπο, τις συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους, προκειµένου να ενσωµατωθούν οι όποιες καλές πρακτικές στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα. Μακροπρόθεσµος στόχος της ∆ράσης είναι η επαγγελµατική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών και η βελτίωση του ελληνικού σχολείου. 

Εφόσον επιθυµείτε να συµµετάσχετε σε κάποιες από τις παραπάνω δράσεις 
παρακαλούµε να αποστείλετε τη συνηµµένη δήλωση ηλεκτρονικά (diapolis-
drasi4@lists.ccf.auth.gr) ή µε τηλεοµοιότυπο (2310 997351) έως την Παρασκευή 7 
Οκτωβρίου 2011. Θα ακολουθήσει επιστολή των επιστηµονικών υπευθύνων των 
ενδοσχολικών και των διασχολικών σεµιναρίων, κατά περίπτωση, προς όσους 
εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον. Για διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Β. 
Παπαγρηγορίου (2310 997351).  
 

                           Προσβλέποντας στη συνεργασία µας 
                         Η επιστηµονική υπεύθυνη της ∆ράσης 

 
 

                       Ζωή Παπαναούµ 
                       Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 

 
 
 

* Για τους διευθυντές και τις διευθύντριες θα ακολουθήσει πρόσκληση για συµµετοχή 
και στα σεµινάρια στελεχών.  
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