
 
 

 
 
 
 
 

Σκοποί και στόχοι του σεμιναρίου 
Βασικός σκοπός των ταχύρρυθμων σεμιναρίων τηλεπιμόρφωσης είναι ο 

εμπλουτισμός των γνώσεων των εκπαιδευτικών της διασποράς, μέσα από την 
εξοικείωση τους στην διδακτική χρήση και αξιοποίηση του έντυπου, αλλά και 
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του Παιδεία Ομογενών. 
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία: 
1. Να μυηθούν στο θεωρητικό πλαίσιο και τα Προγράμματα Σπουδών για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. 
2. Να μυηθούν στη διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για τη 
διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας και για τη διδασκαλία 
Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού. 
3. Να διευρύνουν τις δυνατότητες τους στην χρήση των εκπαιδευτικών πολυμέσων 
στην σχολική πράξη. 

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του σεμιναρίου είναι ότι οι 
εκπαιδευτικοί θα έλθουν σε επαφή με τους δημιουργούς του εκπαιδευτικού υλικού 
και θα αλληλεπιδράσουν μαζί τους. 

 
 
 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του κύκλου των ταχύρρυθμων σεμιναρίων οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση: 
1. Να αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές αρχές με βάση τις οποίες δομήθηκε το 
εκπαιδευτικό υλικό. 
2. Να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους με βάση το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό στις 
κατηγορίες της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας, της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας 
καθώς και των Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού 
3. Να εμπλουτίζουν την διδασκαλία τους με την βοήθεια του ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει ή συμπληρώνει το έντυπο. 
Διάρθρωση Γνωστικών Αντικειμένων 
Το πρόγραμμα του ταχύρρυθμου σεμιναρίου είναι διαρθρωμένο σε πέντε (5) 
Θεματικούς Κύκλους και μια τελική απολογιστική συνάντηση. Η συνολική διάρκεια 
του σεμιναρίου είναι 23 ώρες. Η γενική διάρθρωση των προσφερόμενων γνωστικών 
αντικειμένων έχει ως εξής: 

 
 
 
 



 
 

Θεματικοί Κύκλοι 
Θεματικοί 
Κύκλοι 

Περιεχόμενα Διδακτικές 
ώρες 

Α’ Κύκλος   Θεωρητικό Πλαίσιο & Προγράμματα Σπουδών,  
Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα,  Ελληνική ως Ξένη 
Γλώσσα,  Διαπιστωτικά Κριτήρια 

6 ώρες 

Β’ Κύκλος   ΕΔΓ*: Διδακτική Αξιοποίηση των νέων Βιβλίων 4 ώρες 
Γ’ Κύκλος  ΕΞΓ*: Διδακτική Αξιοποίηση των νέων Βιβλίων 4 ώρες 
Δ’ Κύκλος  Στοιχεία Ιστορίας και πολιτισμού Θεωρία και Πράξη 4/ωρες 
Ε’ Κύκλος Εκπαιδευτικά Πολυμέσα  2 ώρες 
 Αποτίμηση 2 ώρες 
Σύνολο 22 ώρες 
Κάθε θεματικός κύκλος αποτελείται από θεματικά πεδία τα οποία 

διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των επιμορφούμενων και τις απαιτήσεις του 
κάθε σεμιναρίου, όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο συνολικό πρόγραμμα. 
 
Δηλώσεις συμμετοχής 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στη Συντονίστρια 
Εκπαίδευσης της περιοχής του, η οποία με τη σειρά της θα επικοινωνήσει με τον 
διοικητικό υπεύθυνο για την εκάστοτε αίθουσα τηλεδιάσκεψης. Οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια τηλεπιμόρφωσης με δύο τρόπους: 

1. Σε αίθουσες τηλεδιάσκεψης σε: Μελβούρνη Αδελαϊδα  & Perth 
• Για την Αίθουσα Τ/Δ Μελβούρνη (La Trobe Univerisity): 
• Για την Αίθουσα Τ/Δ Αδελαϊδα (St. George College):  
• Για την Αίθουσα Τ/Δ … Perth (St. Andrew College) 
 

2. Από τον χώρο της επιλογής τους (κατοικία, σχολείο) μέσω του διαδικτύου 
Σε περιπτώσεις όπου οι αίθουσες τηλεδιάσκεψης βρίσκονται σε μεγάλη 

απόσταση από τον τόπο διαμονής των εκπαιδευομένων, παρέχεται η δυνατότητα 
παρακολούθησης των διαλέξεων μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Στην περίπτωση αυτή  πηγαίνουν στην διεύθυνση: 
http://webcast.ucnet.uoc.gr/?page=View&webcast_id=7, συμπληρώνουν την 
φόρμα εγγραφής  και παρακολουθούν την διάλεξη σε πραγματικό χρόνο. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν 
ερωτήσεις στον διδάσκοντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο μέτρο του 
δυνατού ο εισηγητής θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις ερωτήσεις σε πραγματικό 
χρόνο (real time). 
 
Βεβαίωση και  πιστοποίηση παρακολούθησης 
Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται είναι δύο ειδών:  
1. Βεβαίωση παρακολούθησης Θεματικών Κύκλων 

Απαραίτητη προϋπόθεση η παρακολούθηση όλων των θεματικών κύκλων. 
Α. Για τους συμμετέχοντες στις αίθουσες τηλεδιάσκεψης χορηγείται βεβαίωση με 
βάση την κατάσταση παρουσιών η οποία  πιστοποιείται από τον τοπικό διοικητικό 
υπεύθυνο της τηλεπιμόρφωσης. 
Ανώτατο όριο απουσιών: δύο (2). 

http://webcast.ucnet.uoc.gr/?page=View&webcast_id=7


Β. Για τους εκπαιδευόμενους οι οποίοι παρακολουθούν τα σεμινάρια μέσω 
διαδικτύου και όχι στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης χορηγείται βεβαίωση 
παρακολούθησης με βάση την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής.  
Στην βεβαίωση αναφέρεται ρητά ο τρόπος παρακολούθησης (μέσω διαδικτύου) 
Ανώτατο όριο «απουσιών»: δύο (2). 
 
2. Πιστοποιητικό επιτυχούς Ολοκλήρωσης Θεματικών Κύκλων 

Όσοι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν μπορούν να προχωρήσουν σε απόκτηση 
πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης των θεματικών κύκλων. Οι προϋποθέσεις για 
την απόκτηση του συγκεκριμένου κύκλου είναι:  
Α. Παρακολούθηση Διαλέξεων 

Για την λήψη του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση των 
διαλέξεων όλων των θεματικών κύκλων και η απόκτηση των αντίστοιχων 
βεβαιώσεων σύμφωνα με αυτά που ορίζονται παραπάνω (βλ.1). 
Β. Εκπόνηση εργασιών 

Μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες απαιτείται η εκπόνηση μιας 
εργασίας σχετικά με τη διδασκαλία της ΕΔΓ, ΕΓΞ ή Στοιχείων Ιστορίας και 
Πολιτισμού. Οι επιμορφούμενοι θα αποστέλλουν τις εργασίες τους απευθείας στο 
Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. με δύο τρόπους: 
α) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : Ε-mail: tilepimorfosi2006@edc.uoc.gr  με θέμα 
«Εργασίες» 
 
β) Ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: 
Πανεπιστήμιο Κρήτης  - Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε.  
Εργαστήριο Διαπολιτισμικών & Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)  
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ 
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