ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μπρούφα 12, 546 41 Θεσσαλονίκη
Τηλ.& φαξ: 2310 888035
Ιστοσελίδα: www.philologos.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Α.Π.Θ. «Φιλόλογος» σε
συνεργασία με το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και
Εκπαίδευση (Ε.ΠΑ.ΔΙ.ΠΕ. paratiritirio.web.auth.gr) οργανώνει επιμορφωτικό
πρόγραμμα διάρκειας τριάντα (30) ωρών με θέμα: «Θέματα διδασκαλίας και
αγωγής στην πολυπολιτισμική τάξη».
Το πρόγραμμα εστιάζει στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των
εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε γυμνάσια και λύκεια με πολυπολιτισμική
σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η
επιλογή και προσαρμογή του κατάλληλου διδακτικού υλικού, η διαπολιτισμική
ευαισθητοποίηση, καθώς επίσης τα γλωσσικά λάθη και η αντιμετώπισή τους,
τα επίπεδα γλωσσομάθειας αποτελούν παραδείγματα θεματικών
επιμόρφωσης, που μπορούν να υποστηρίξουν το διδακτικό και παιδαγωγικό
έργο των εκπαιδευτικών στις σημερινές πολυπολιτισμικές τάξεις.
Προκειμένου, για τη διδακτική διαδικασία του προγράμματος να ληφθούν
υπόψη οι επιμορφωτικές ανάγκες των συναδέλφων που προτίθενται να το
παρακολουθήσουν, παρακαλούνται όσες και όσοι διδάσκουν σε
πολυπολιτισμικές τάξεις (με μαθητές από άλλες χώρες), να συμπληρώσουν το
ερωτηματολόγιο «Διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών» πατώντας την
υπερσύνδεση:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnx1YSp1vVvBFtD9YIPqmmf5xQ3gM
MZB6DqufUEOLCy-0aIg/viewform
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όπως επισημαίνει η Google στο πλαίσιο
της πολιτικής απορρήτου, η συμπλήρωση μέσω της φόρμας Google
διασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία. Ο απαιτούμενος χρόνος για τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υπολογίζεται στα 6΄ περίπου. Οι
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απαντήσουν μέσω του υπολογιστή ή άλλης
«έξυπνης» συσκευής (smartphone, tablet) πατώντας στο τέλος ΥΠΟΒΟΛΗ.
Προθεσμία υποβολής μέχρι και Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο γραφείο του Φιλόλογου,
Μπρούφα 12, ως εξής:

Μέρος Α΄: Διαφοροποιημένη παιδαγωγική
Ευγενία Δανιηλίδου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
Βασιλική Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Γεωργία Σταυρίδου, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Σάββατο 7, 14 και 21 Μαρτίου, ώρες 10.00-14.00.
Μέρος Β΄: Ζητήματα διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας ως Γ2
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ομ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Μαρία Μητσιάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
Σάββατο 28 Μαρτίου, 4 και 11 Απριλίου, ώρες 10.00-14.00.
Θα λειτουργήσει τμήμα 30 ατόμων, τα οποία θα επιλεγούν ύστερα από
ηλεκτρονική αίτησή τους, κατά σειρά προτεραιότητας. Αποστολή αιτήσεων
στην ηλεκτρονική διεύθυνση filologos.ergastirio@gmail.com από Τρίτη 11 έως
και Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.
Με την ολοκλήρωση της φοίτησης θα χορηγηθεί βεβαίωση
παρακολούθησης.

Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής
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Επιμορφωτικό πρόγραμμα
«Θέματα διδασκαλίας και αγωγής στην πολυπολιτισμική τάξη» (30 ώρες)
Σάββατο 7, 14, 21, 28 Μαρτίου, 4 και 11 Απριλίου 2020 ώρες 10.00-14.00
Γραφείο ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ, Μπρούφα 12, Θεσσαλονίκη

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ :
Τηλέφωνο σταθερό:
Τηλέφωνο κινητό:
Προσωπικό e-mail :
Σχολείο που υπηρετώ :
Έτη υπηρεσίας:
ΣΠΟΥΔΕΣ
Πανεπιστήμιο:
Τμήμα – Τομέας:
Έτος λήψης πτυχίου:
Μεταπτυχιακές σπουδές (ΔΜΣ, ΔΔ):
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΝΑΙ 
Μέλος του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ: ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΣΗΜ. Αν δεν είστε μέλος του Συλλόγου, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ προκειμένου
να παρακολουθήσετε το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί δωρεάν μόνο για
μέλη-συνδρομητές του Συλλόγου.
Θεσσαλονίκη,

/ 02/2020

Η αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται στη διεύθυνση filologos.ergastirio@gmail.com από
ΤΡΙΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020. Θα
ειδοποιηθείτε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση αν έχετε επιλεγεί.

