
 

 

 

Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ζςμμεηοσήρ ζε επιμοπθωηική δπάζη ηος  

Δςπωπαϊκού Κένηπος ύγσπονων Γλωζζών  

(European Center for Modern languages/ECML),   

ηος ςμβοςλίος ηηρ Δςπώπηρ, 

με ηίηλο 

«Supporting Multilingual Classrooms» 

 

 Η Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο Κξήηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Δηεύζπλζε 

Επξσπατθώλ θαη Δηεζλώλ Θεκάησλ (Τκήκα Δηεζλώλ Σρέζεσλ), ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ην Επξσπατθό Κέληξν Σύγρξνλσλ Γισζζώλ (ECML/CELV), ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο, δηνξγαλώλνπλ επηκνξθσηηθό εξγαζηήξην δηήκεξεο δηάξθεηαο κε 

ζέκα «Supporting Multilingual Classrooms». 

 To επηκνξθσηηθό εξγαζηήξην ζα δηεμαρζεί από ηηο 15/12/2022 έωρ ηιρ 16/12/2022,ζην 

Ηπάκλειο Κπήηηρ, ζηε ζπλεδξηαθή αίζνπζα ηνπ Ibis Styles Central Hotel, από 9.00 – 17.00 

 Οη επηκνξθσηέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ επηκνξθσηηθή δξάζε από ην 

Επξσπατθό Κέληξν Σύγρξνλσλ Γισζζώλ ζα είλαη νη: 

κ. Catherine Carré-Karlinger, Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Austria  

κ. Katja Schnitzer, Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, Switzerland 

 Τν εξγαζηήξην πεξηιακβάλεη δηάθνξεο βησκαηηθέο δξάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δηδάζθνπλ γισζζηθά καζήκαηα ζε πνιύγισζζα ζρνιεία ησλ 

θξαηώλ-κειώλ ηνπ Επξσπατθνύ Κέληξνπ Σύγρξνλσλ Γισζζώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε 

ρώξα καο. 

 Τν ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζε : 

Α.  Δκπαιδεςηικούρ Ξέλσλ Γισζζώλ, θπξίσο, θαζώο θαη Φηινιόγνπο θαη Δαζθάινπο 

πνπ δηδάζθνπλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο ηεο Κξήηεο. 

https://ph-ooe.at/
http://www.fhnw.ch/personen/katja-schnitzer
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Β. ε ςνηονιζηέρ/ςνηονίζηπιερ Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ Ξέλσλ Γισζζώλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δηεπζύλζεσλ Εθπαίδεπζεο Κξήηεο, Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Πεινπνλλήζνπ θαη Ινλίσλ Νήζσλ. 

 Η επηκόξθσζε απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ζρνιείσλ, κε 

ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ γισζζηθώλ καζεκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

πνιπγισζζηθώλ θαη δηαπνιηηηζκηθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ.  

 Σηόρνο είλαη  ε θαιύηεξε πξνζέγγηζε ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ησλ 

ζεκεξηλώλ ζρνιείσλ θαη ε έλαξμε ελόο γόληκνπ δηαιόγνπ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα 

θαιύηεξν θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη λα αληηκεησπηζηνύλ ηα ζύγρξνλα δεηήκαηα κε ηα αλάινγα 

κέζα. 

 Επηπξόζζεηα, ην ζεκηλάξην ζα ζπκβάιεη ζηελ εκπέδσζε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο 

αμίαο ηεο πνιπγισζζίαο  θαη ηεο αλάγθεο ελζσκάησζεο ζρεηηθώλ πξαθηηθώλ ζην έξγν ηνπο  

αλαπηύζζνληαο ηηο αλάινγεο πνιηηηθέο, ζηξαηεγηθέο θαη κεζόδνπο, πξνο όθεινο νιόθιεξνπ 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 Η πξνώζεζε ηεο ζεηηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο γισζζηθήο/πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο, ζα 

δηεπθνιύλεη ηε ζπκπεξίιεςε καζεηώλ κε κεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν, θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο, 

ρσξίο απνθιεηζκνύο, ζην αγαζό ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Σηόρνο καο είλαη κειινληηθά λα αλαπηπρζνύλ δίθηπα ζε πεξηθεξεηαθό, επξσπατθό θαη 

δηεζλέο επίπεδν, θαζώο είλαη γλσζηό όηη ε αληαιιαγή εκπεηξηώλ, πξαθηηθώλ ή ζηξαηεγηθώλ 

δίλεη επθαηξίεο δηεύξπλζεο ησλ νξηδόλησλ καο. 

Θεμαηικό πεδίο ηνπ ζεκηλαξίνπ: 

Module 1: Supporting all language teachers in improving language teaching and 

developing plurilingual competences for all learners  

 https://www.ecml.at/   

 

Απηή ε ελόηεηα ζηνρεύεη λα ζπκβάιιεη ζηε(λ): 

 βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο γισζζώλ θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο 

πνιπγισζζηθώλ ηθαλνηήησλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο ζε πνιύγισζζεο ηάμεηο, 

αμηνπνηώληαο ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ησλ καζεηώλ θαη 

ελζαξξύλνληάο ηνπο λα βαζηζηνύλ ζηελ εκπεηξία θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο,  

 γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο επίηεπμεο κεηαμύ κεηαλαζηώλ θαη κε κεηαλαζηώλ 

εθπαηδεπνκέλσλ αλαπηύζζνληαο θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ εηδηθώλ αλαγθώλ θαη πόξσλ 

ησλ καζεηώλ, απνθηώληαο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηε δηδαζθαιία ηεο δεύηεξεο 
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γιώζζαο (γηα δαζθάινπο ηεο ζρνιηθήο γιώζζαο) θαη αλαπηύζζνληαο ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

 πξνώζεζε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηε γισζζηθή θαη πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία 

αλαπηύζζνληαο θαηαλόεζε ησλ αξρώλ θαη ησλ αμηώλ πνπ δηέπνπλ ηηο πινπξαιηζηηθέο 

θαη δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηελ 

 αμηνπνίεζε ςεθηαθώλ θαη δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ/πόξσλ. 

  

 Η ελόηεηα ζα βαζίδεηαη ζε πόξνπο ECML ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο: 

PEPELINO,  PluriMobil , FREPA/CARAP , Conbat + (trainingkit), MalediveEPLC, ICT-REV 

 

 Η επηκόξθσζε ζα δηεμαρζεί ζηελ Αγγλική γιώζζα. 

 Ο απιθμόρ ηων ζςμμεηεσόνηων θα είναι 35 άηομα, κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Επξσπατθνύ Κέληξνπ Σύγρξνλσλ Γισζζώλ 

 Η επηινγή  ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζα γίλεη κε βάζε ηα 

αθόινπζα θξηηήξηα: 

 Ελεξγή ππεξεζία ζε δεκόζην ζρνιείν/α Πξσηνβάζκηαο ή Δεπηεξνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο. 

 Εηδηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία μέλεο γιώζζαο: ΠΕ05 Γαιιηθώλ, ΠΕ06 Αγγιηθώλ,  

ΠΕ07 Γεξκαληθώλ, ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε. 

 Εηδηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο επίζεκεο γιώζζαο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο 

(Ειιεληθήο) ΠΕ70 ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ΠΕ02 ζηελ Δεπηεξνβάζκηα  

Εθπαίδεπζε. 

 Ελαζρόιεζε κε  ηελ αμηνιόγεζε, ηνλ ζρεδηαζκό Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ, ηε 

ζπγγξαθή δηδαθηηθνύ πιηθνύ/εγρεηξηδίσλ, ηελ επηκόξθσζε δηδαζθόλησλ ζηε 

δεκόζηα εθπαίδεπζε.  

 Σα έξοδα μεηακίνηζηρ και διαμονήρ όζσλ ζπκκεηάζρνπλ από πεξηνρέο εθηόο έδξαο 

ζα θαιπθζνύλ κε βάζε ηα πξσηόηππα παξαζηαηηθά γηα δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζεκηλάξην (εηζηηήξηα, θ.ιπ.), ηα νπνία ζα πξνζθνκίζνπλ κεηά ην 

πέξαο ηεο επηκόξθσζεο.  

 Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή μέσπι ηιρ 25 

Νοεμβπίος 2022, ζςμπληπώνονηαρ ηην ηλεκηπονική δήλωζη ζςμμεηοσήρ ζηελ διεύθςνζη: 

https://forms.gle/ekdJMx69JhaycGDS7 , θαη επηζπλάπηνληαο ζε κνξθή αξρείνπ PDF:  

https://forms.gle/ekdJMx69JhaycGDS7
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1. Αποδεικηικό γνώζηρ ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ, επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο 

ηνπιάρηζηνλ Γ1/C1.  

2. Τπεύθςνη δήλωζη ηος Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία: 

α)  Θα βεβαηώλεηαη όηη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην παξειζόλ ζε επηκόξθσζε ηνπ 

Επξσπατθνύ Κέληξνπ Σύγρξνλσλ Γισζζώλ κε ζέκα Supporting Multilingual 

Classrooms ή άιιε. 

β) Θα δεζκεύνληαη γηα ηελ κε θάζε δπλαηό ηξόπν δηάρπζε ηεο απνθηεζείζαο γλώζεο 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηκόξθσζεο. 

γ) Θα δεζκεύνληαη γηα ηελ θπζηθή παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε όιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

δ) Θα ζπλαηλνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ιήςεηο θσηνγξαθηώλ/βίληεν θαη 

ερνγξαθήζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ. Επίζεο, ζα ζπλαηλνύλ ην πιηθό ην 

νπνίν ζα θαηαγξαθεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ην 

πξόγξακκα θαη ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, κέζσ ηεο 

δεκνζηνπνίεζεο/πξνβνιήο ζε εθπαηδεπηηθνύο, εξεπλεηέο, ζπλέδξηα, δεκνζηεύζεηο 

θαη ηζηνζειίδεο. 

 Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζεκηλαξίνπ νη επηκνξθνύκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε όιεο ηηο 

εξγαζίεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα ιάβνπλ βεβαίωζη παπακολούθηζηρ ηνπ Επξσπατθνύ Κέληξνπ 

Σύγρξνλσλ Γισζζώλ. 

 Εληόο 10 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, 

νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ επηινγή ηνπο κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ηνπο ηαρπδξνκείνπ.  

 

 

 

 

 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ  

Ιζηνζειίδα:  ht tp:/ /kri t is .pde.sch.gr  

e-mail        :  

                :  
mail@krit is.pde.sch.gr  
athinad2819@yahoo.gr  

ηει.          :  2810302454 

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 

 


