
 
 

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ Ή ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 

Η UNICEF (Refugee and Migrant Response in Greece) και το Εργαστήριο Γλωσσολογίας της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, με την υποστήριξη των ΣΕΠ στη Λέσβο,  οργανώνουν ένα δωρεάν επιμορφωτικό 

πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση μαθητών -προσφύγων.  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 35 ωρών και παρέχει τη σχετική βεβαίωση 
παρακολούθησης σε όσους / όσες το ολοκληρώσουν.  

Είναι μεικτής μεθοδολογίας (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) και περιλαμβάνει 5 διά ζώσης 

συναντήσεις στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου και στις 17, 18 Ιανουαρίου (διάρκειας συνολικά 17 

ωρών) και 18 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική, εκτός ωραρίου εργασίας τους.  

Οι διά ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν:  

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου: 18:00-21:00 

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου: 16:00-20:00 

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου: 10:00-14:00 

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου: 18:00-21:00 

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου: 18:00-21:00 

Η δυνατότητα απουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία συνάντηση.  

Θεματικοί άξονες του εργαστηρίου:  

 Το πεδίο της εκπαίδευσης μετακινούμενων πληθυσμών, βασικές αρχές 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και οι ψυχοκοινωνικές προκλήσεις στην εκπαίδευση 

μαθητών προσφύγων 

 Οι γλώσσες των προσφύγων και οι γλώσσες στο σχολείο 

 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 

 Εκπαιδευτικό υλικό: σχεδιασμός, αξιοποίηση, αξιολόγηση  

 Διαχείριση της τάξης και διαφοροποιημένη διδασκαλία σε πολύγλωσσα, 

πολυπολιτισμικά και διαφορετικών ταχυτήτων εκπαιδευτικά περιβάλλοντα  

 

  



Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες  αναμένεται: 

• να έχουν αποκτήσει εποπτεία του πεδίου των προσφυγικών ροών στην Ελλάδα και 
της εκπαίδευσης που απευθύνεται σε μετακινούμενους πληθυσμούς 

• να μπορούν να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

και προσδοκίες των μαθητών, ώστε να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερες στρατηγικές 
διδασκαλίας 

 να έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία και τις εκπαιδευτικές τεχνικές για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας  

 

• να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ενδιαφέρουσες και συμμετοχικές διδακτικές ενότητες 

που συμβάλλουν στην παράλληλη ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων  

 

 να έχουν αναπτύξει δεξιότητες διαχείρισης πολύγλωσσων, πολυπολιτισμικών και 

διαφορετικών ταχυτήτων τάξεων 

 

• να έχουν μια συνολική εικόνα για το εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και να μπορούν να σχεδιάζουν 

δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών 
τους 

 να έχουν αναπτύξει τη διαπολιτισμική τους ικανότητα  για ζητήματα ταυτότητας και 

ένταξης ευάλωτων ομάδων  

 

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσω του 

παρακάτω συνδέσμου:  

 

https://goo.gl/forms/34QLJL9sucXG4qKU2 

 

Για την επιλογή σας και τον τόπο των διά ζώσης συναντήσεων θα λάβετε πληροφορίες με 

μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
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