Επιµορφωτικό Σεµινάριο
« ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ»
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία µε Κρατικό Πανεπιστήµιο, υλοποιεί για το
ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα: «∆ιαπολιτισµική

Εκπαίδευση - Ένταξη και εκπαίδευση Προσφύγων»
Τo Επιµορφωτικό Σεµινάριο απευθύνεται:
1. Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τοµείς της Εκπαίδευσης και της ∆ιά Βίου
Μάθησης
2. Σε Στελέχη της ∆ιοίκησης
3. Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τοµείς της
Εκπαίδευσης και της ∆ιά Βίου Μάθησης
4. Σε πτυχιούχους οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε Κέντρα Παροχής
Κοινωνικής Φροντίδας ή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
5. Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστηµονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόµενα
γνωστικά πεδία
Σκοπός: Η σχολική ένταξη των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστηµα είναι σκόπιµο να
υποστηριχθεί από εξειδικευµένο διδακτικό προσωπικό, το οποίο αφενός θα είναι
ενηµερωµένο σχετικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και αφετέρου θα µπορεί να
ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ιδιαίτερα χρήσιµη είναι η εξοικείωση µε τις
µεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς και µε τις
διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισµικό περιβάλλον.
Όσο και αν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ενηµερωµένοι πάνω σε θέµατα
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης λόγω της αυξηµένης µεταναστευτικής ροής προς την χώρα µας
κατά τις προηγούµενες δεκαετίες, η σηµερινή κατάσταση µε τους πρόσφυγες έχει τις δικές
της ιδιαιτερότητες.
Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέµατα
σχολικής ένταξης και εκπαίδευσης προσφύγων. Το σεµινάριο που προτείνουµε στοχεύει να
καλύψει το κενό αυτό.
Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν τόσο
οι έµπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, προκειµένου να µπορούν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των Προγραµµάτων Ένταξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων, εντός και εκτός
σχολικού περιβάλλοντος.
∆ιάρκεια: 250 ώρες µε 80 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, 80 ώρες εξ αποστάσεως, 40 ώρες
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-learning) και 50 ώρες καθοδήγηση, εκπόνηση και παρουσίαση
εργασίας.
Ηµέρες και ώρες διεξαγωγής σεµιναρίου: ∆ύο Σαββατοκύριακα κάθε µήνα, 10 ώρες
σεµινάρια (Σάββατο 10:00- 15:00, Κυριακή 10:00- 15:00). ∆ιάρκεια ολοκλήρωσης
προγράµµατος: έξι (6) µήνες.

Η έναρξη των µαθηµάτων : Οκτώβριος 2017
Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λάρισα.
Με το πέρας των µαθηµάτων, θα δοθεί στους συµµετέχοντες Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης
και Συνοδευτικό µε αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραµµένο από
το ΚΕΚ ∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου και από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
Θεµατικές Ενότητες
•

∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση – Κοινωνική Παιδαγωγική

•

∆ιγλωσσία – ∆ίγλωσση Εκπαίδευση

•

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ως ξένης.

•

Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Οµάδων

•

Βασικές Αρχές Σχεδιασµού και Οργάνωσης ∆ιδακτικής Ενότητας

•

Εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Ένταξη και Εκπαίδευση Ατόµων µε πολιτισµικές
ιδιαιτερότητες εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΕΦ: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ
Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
•

κα ∆ήµητρα Ζωγοπούλου, τηλ: 210-3635701, 6936004508
(καθηµερινές 15:00-19:00)

•

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντοµότερο e-mail µε τα
στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στα : eefdia@yahoo.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………

Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………

TΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………………….

