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ΠΡΟΣ

Τις/τους Εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς και
Χαλκιδικής (διά των Δ/νσεων Εκπ/σης)
ΚΟΙΝ.:
1. κ. Προϊστάμενο καθοδήγησης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κ.
Μακεδονίας
2. Κ. Προϊσταμένη καθοδήγησης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κ. Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος
Αγαπητές/ οί συνάδελφοι,
το 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες επιμορφωτικές ανάγκες που
προκύπτουν από την ένταξη μαθητών – προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, θα
υλοποιήσει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 12 ωρών, για εκπαιδευτικούς της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης και των νομών αρμοδιότητάς του
(Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής).
Τίτλος προγράμματος: «Η ένταξη μαθητών – προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα: Ζητήματα
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας της ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας».
Διδακτικοί στόχοι:
 Η ευαισθητοποίηση των επιμορφούμενων ως προς τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν
τις πολύγλωσσες τάξεις και την ανάγκη διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 Η εξοικείωση με διδακτικές προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στις μαθησιακές διαφορές
των μαθητών και έχουν αναπτυχθεί για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης
Γλώσσας (Γ2) σε αλλόγλωσσους μαθητές και αφορούν τόσο την ανάπτυξη των Βασικών
Δεξιοτήτων της Επικοινωνίας όσο και την ανάπτυξη της Γνωστικής Ακαδημαϊκής Γλωσσικής
Ικανότητας
 Η εξοικείωση με διαδικασίες ενίσχυσης μαθησιακής συμπεριφοράς σε μικτές τάξεις
(πρακτικές – στρατηγικές μάθησης, αξιολόγηση)
 Η σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου με τη διδακτική πράξη
 Η αξιοποίηση διδακτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί για την ελληνική ως Γ2
Σχεδιασμός του προγράμματος- Επιμορφωτές: Δρ. Ι. Τρικαλιώτης, Σχ. σύμβουλος Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Δρ. Ε. Δανιηλίδου, Σχ. σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δρ. Ε. Ζάγκα, Σχ.
σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ως ομάδες – στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος ορίζονται:





Κατά προτεραιότητα, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που
διδάσκουν στις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.)
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία των οποίων
λειτουργούν Τ.Υ.
Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τη θεματική

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο 2ο ΠΕΚ , Λεωφόρος Στρατού 129 - Πολίχνη
(απέναντι από το πρώην στρατόπεδο Κατατάσσου), την Πέμπτη 30/11, την Τρίτη 5/12 και την
Πέμπτη 7/12.
Ώρες διεξαγωγής: 15.00 – 18.15
Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πρέπει
να συμπληρώσουν έως την Παρασκευή 24η Νοεμβρίου 2017 στις 23:59 την αίτηση/ φόρμα
συμμετοχής
που
βρίσκεται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://goo.gl/forms/MjkNRb9M6uQmGsMG3 Επισημαίνουμε ότι ο μικρότερος αριθμός για τη
λειτουργία του τμήματος είναι 15 εκπαιδευτικοί και ο μεγαλύτερος 25. Αν ο αριθμός των
αιτήσεων ξεπερνά τον μέγιστο αριθμό των επιμορφούμενων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
με βάση την ημέρα και την ώρα συμπλήρωσης της φόρμας. Εφόσον υπάρξει αυξημένο
ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του προγράμματος θα διερευνηθεί η δυνατότητα
επανάληψής του.
Η ανακοίνωση για την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος καθώς και τα ονόματα
των επιμορφούμενων θα αποσταλούν στις σχολικές μονάδες και θα αναρτηθούν και στην
ιστοσελίδα του 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης http://2pek-thess.sch.gr, την οποία παρακαλούμε να
επισκέπτεσθε τακτικά, προς ενημέρωσή σας.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή τόσο των επιμορφωτών όσο και των επιμορφούμενων
είναι εθελοντική και τυχόν μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Η Διευθύντρια
του 2ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

Δρ. Ελευθερία Ζάγκα
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02

