2# Ενημερωτικό Δελτίο – Δεκέμβριος 2019
Υποστήριξη μη Επαγγελματιών Εκπαιδευτών για την παρουσίαση Εθνικών Γλωσσών στους Πρόσφυγες

Σχετικά με το έργο
Το ένγο LAY TEACHERS οποξεύει οπο να βοηθήοει μη εμαγγεκμαπίεξ εκμαιδερπέξ (γντοποί και τξ «άπρμοι δάοκακοι») μανέξονπάξ πορξ
καινοπόμεξ μη ορμβαπικέξ μεθόδορξ και μόνορξ μάθηοηξ, μνοοανμοομένορξ οπην μανοροίαοη πτν Εθνικών Γκτοοών οε μεπανάοπεξ,
μνόοςργεξ και αιπούνπεξ αούκορ, βεκπιώνονπαξ έποι πην μνόοβαοη πορξ οπην εκμαίδεροη ενηκίκτν
Νι ‘’Άτυποι Δάσκακοι» είναι μη εμαγγεκμαπίεξ εκμαιδερπέξ, ξτνίξ μιοπομοίηοη και μκήνη καπάνπιοη ούμςτνα με πα μνόπρμα πηξ ξώναξ.
Αρποί οι άνθντμοι μμονούν να αμοςύγορν πιξ ορνηθιομένεξ μαγίδεξ πτν εμαγγεκμαπιών καθηγηπών γκώοοαξ για πορξ μνόοςργεξ οπο
οξοκείο. Έποι ανοίγει ο δνόμοξ για πην μαιδαγτγική καινοπομία. Λμονούν να διαμονςώοορν εμίοηξ μη ορμβαπικά μαθηοιακά μενιβάκκονπα
οπο μκαίοιο πηξ μη πρμικήξ και πηξ άπρμηξ μάθηοηξ.
Έλι επαίνοι αμό πην Εκκάδα, την Ιρκανδία, την Ιτακία, τη Ρουμανία και πην Ιομανία ορνενγάζονπαι αναμπύοοονπαξ πα ακόκορθα
αμοπεκέομαπα πορ ένγορ:
1. Οδηγός Κατάρτισης για την παρουσίαση Εθνικών Γκωσσών στους Πρόσφυγες και Λετανάστες
Ένα ανακρπικό μνόγναμμα μορ αμερθύνεπαι οε μη εμαγγεκμαπίεξ εκμαιδερπέξ και εθεκονπέξ μορ ενγάζονπαι οε μανόξορξ εκμαίδεροηξ
ενηκίκτν και ονγανώοειξ πηξ κοιντνίαξ πτν μοκιπών.
2. Διαδικτυακή Πκατφόρμα Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την παρουσίαση Εθνικών Γκωσσών στους Πρόσφυγες και Λετανάστες
Η μκαπςόνμα μανέξει μνόοβαοη οε μκηνοςονίεξ, ενγακεία και καινοπόμορξ μόνορξ και ρμοοπηνίζει πην εκμαίδεροη με βάοη πιξ ΤΠΕ. Η
μκαπςόνμα μενικαμβάνει:
 Λια ηκεκπνονική σηςιακή βάοη δεδομέντν με μόνορξ.
 Θετνηπικέξ και μαιδαγτγικέξ βάοειξ
 Σρνδραομό μεθόδτν διδαοκακίαξ, ορνδράζονπαξ καινοπόμα μενιεξόμενα ηκεκπνονικήξ μάθηοηξ με μνακπικέξ δναοπηνιόπηπεξ οπην
πάλη.
3. Κατευθυντήριες Γραμμές και Συστάσεις για την παρουσίαση Εθνικών Γκωσσών στους Πρόσφυγες και Λετανάστες
Λια ορνεκπική δέομη μνακπικών οροπάοετν για πην μανοροίαοη Εθνικών Γκτοοών οπορξ Πνόοςργεξ και Λεπανάοπεξ οπο μκαίοιο πηξ
Εκμαίδεροηξ Ενηκίκτν.

Νέα
Τρίτο Meeting στην Αθήνα, Εκκάδα
Σπη ορνάνπηοη μορ μναγμαπομοιήθηκε πον Μοέμβνιο πορ 2019, οι ορνενγάπεξ
είξα πην ερκαινία να μανοροιάοορν πην πεκερπαία έκδοοη πηξ διαδικτυακής
πκατφόρμας LAY TEACHERS. Καπά πη διάνκεια πηξ ορνάνπηοηξ,
μναγμαπομοιήθηκε μια ορνεδνία ανάμπρληξ ικανοπήπτν, με οκομό να
εκμαιδερπούν οι επαίνοι μάντ οπον πνόμο εςανμογήξ ενόξ μαθήμαποξ
συνδυασμένης μάθησης μορ διαπίθεπαι οπην μκαπςόνμα. Το μάθημα
μενικαμβάνει μενιεξόμενο e-learning και πρακτικές δραστηριότητες που
μμονούν να μναγμαπομοιηθούν μνόοτμο με μνόοτμο.
Αρπό πο μάθημα θα δοκιμαοπεί αμό μη επαγγεκματίες καθηγητές και εθεκοντές
καπά πη διάνκεια πηξ μικοπικήξ ςάοηξ μορ θα μναγμαπομοιηθεί οε κάθε ξώνα.
Εμιμκέον, η κοινομναλία μανοροίαοε πο οξέδιο ενγαοίαξ για να ανξίοει να
ενγάζεπαι μάντ οε έναν Νδηγό οξεπικά με Οδηγίες και Συστάσεις για την
εισαγωγή μεταναστών και προσφύγων στις εθνικές γκώσσες κατά την
Εκπαίδευση Ενηκίκων και μναγμαπομοίηοε μία αλιοκόγηοη πηξ μνοόδορ πορ
ένγορ, πώνα μορ πο ένγο είναι οπη ςάοη πηξ δημιορνγίαξ μίαξ Εμίοημηξ
αναςονάξ.

www.layteachers.eu
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