
 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης και στο πλαίσιο των δράσεων της Ομάδας Συνεργασίας του ΥΠΑΙΘ με το 

ΙΕΠ, τη UNICEF, το ΔΟΜ, και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οργανώνεται ένα εισαγωγικό 

επιμορφωτικό εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής και των ΔΥΕΠ. Στόχος της επιμόρφωσης είναι 

η ανάδειξη των πολιτικών και των πρακτικών υποδοχής και ένταξης μαθητών-παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
 

Η μεγάλη συμμετοχή των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για το εξ αποστάσεως εργαστήριο προκρίνει την 

πραγματοποίηση της επιμόρφωσης σε δυο κύκλους. Κάθε εκπαιδευτικός που εκδήλωσε ενδιαφέρον θα ενταχθεί στον Α 

κύκλο ή στο Β κύκλο ανάλογα με την ημερομηνία αποστολής της αίτησής του. Σημειώνεται πως κάθε κύκλος 

ολοκληρώνεται σε δύο ημέρες. Ειδικότερα: 

Α κύκλος: 1
η
 ημέρα: Τρίτη 15 Δεκεμβρίου και 2

η
 ημέρα: Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, ώρες 18:00-20:00 Β κύκλος: 1

η
 

ημέρα: Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και 2
η
 ημέρα: Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, ώρες 18:00-20:00. 

 

 Πρόγραμμα  
 Α και Β Κύκλου  

1
η
 μέρα 

Ώρα Θέμα Εισηγητής/ρια 

18:00-18:10 Χαιρετισμοί κ. Ζαχαράκη, Υφυπουργός ΥΠΑΙΘ 

κ. Γκίκα, Γεν. Γραμματέας Α/θμιας, 

Β/θμιας και Ειδικής Αγωγής ΥΠΑΙΘ 

18:10-18:15 Εισαγωγή στη θεματική της επιμόρφωσης Μπούτσκου Λεμονιά 

Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος 

Συντονισμού και παρακολούθησης 

εκπαίδευσης προσφύγων 

18:15-18:20 Ενταξιακές πολιτικές για τα παιδιά με 

προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Αστέρη Θεοδώρα 

Σύμβουλος  Α   ΙΕΠ, Συντονίστρια 

μονάδας     ενιαίας ενταξιακής 

εκπαίδευσης 

18:20-19:20 Τα πρώτα βήματα για την ένταξη: «σπάζοντας τον 

πάγο» σε μια τάξη με μαθητές πρόσφυγες 

Σιμόπουλος Γεώργιος 
Σύμβουλος εκπαίδευσης UNICEF 

19:20-20:00 Διδάσκοντας τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα: πώς 

να ξεκινήσω - πώς να προχωρήσω. 

Κατσίνα Τατιάνα 

Συνεργάτης     στο πρόγραμμα 

Teach4integration 

2
η

μ
έ
ρ
α 

  

18:00-19:00 Σχεδιάζοντας δραστηριότητες και υλικό για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
Σιμόπουλος Γιώργος 

Σύμβουλος εκπαίδευσης UNICEF Κατσίνα 

Τατιάνα 

Συνεργάτης      στο πρόγραμμα 

Teach4integration 

19:00-20:00 Ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες 
Σιμόπουλος Γιώργος 

Σύμβουλος εκπαίδευσης UNICEF Κατσίνα 

Τατιάνα 

Συνεργάτης      στο πρόγραμμα 

Teach4integration 

 

Επισημαίνεται ότι οδηγίες για την παρακολούθηση του εργαστηρίου θα λάβετε με μήνυμα ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας από το Γραφείο της UNICEF. 


