
Αυτό το ζργο (2018-1-ES01-KA204-050993) χρθματοδοτικθκε με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, μζςω του προγράμματοσ ERASMUS +. Η παροφςα δθμοςίευςθ 
αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ μόνο του ςυντάκτθ και θ Επιτροπι δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ των πλθροφ οριϊν που περιζχονται ςε αυτιν.   

3# Ενημερωτικό Δελτίο – Φεβρουάριος 2021 
 

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 
 

Οι ‘’Άπρμοι Δάοκακοι» 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, πην Ινκανδία, πην Ιπακία, πη Ρορμανία και πην Ιομανία ορνενγάζονπαι αναμπύοοονπαξ πα ακόκορθα 
αμοπεκέομαπα πορ ένγορ: 

1. Οδηγόξ Καπάνπιοηξ για πην μανοροίαοη Εθνικών Γκωοοών οπορξ Πνόοςργεξ και Λεπανάοπεξ 

Ένα ανακρπικό μνόγναμμα μορ αμερθύνεπαι οε μη εμαγγεκμαπίεξ εκμαιδερπέξ και εθεκονπέξ μορ ενγάζονπαι οε μανόξορξ εκμαίδεροηξ 
ενηκίκτν και ονγανώοειξ πηξ κοιντνίαξ πτν μοκιπών. 

2. Διαδικπρακή Πκαπςόνμα Ανοικπών Εκμαιδερπικών Πόνων για πην μανοροίαοη Εθνικών Γκωοοών οπορξ Πνόοςργεξ και Λεπανάοπεξ  

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. 

 Εετνηπικέξ και μαιδαγτγικέξ βάοειξ 

 Σρνδραομό μεθόδτν διδαοκακίαξ, ορνδράζονπαξ καινοπόμα μενιεξόμενα ηκεκπνονικήξ μάθηοηξ με μνακπικέξ δναοπηνιόπηπεξ οπην 
πάλη. 

3. Καπερθρνπήνιεξ Γναμμέξ και Σροπάοειξ για πην μανοροίαοη Εθνικών Γκωοοών οπορξ Πνόοςργεξ και Λεπανάοπεξ 

Λια ορνεκπική δέομη μνακπικών οροπάοετν για πην μανοροίαοη Εθνικών Γκτοοών οπορξ Πνόοςργεξ και Λεπανάοπεξ οπο μκαίοιο πηξ 
Εκμαίδεροηξ Ενηκίκτν. 

Τεκικό ορνέδνιο LAY TEACHERS  
Διονγανώθηκε αμό πον ονγανιομό CEIPES οπιξ 18 Φεβνορανίορ 2021. Το 
ορνέδνιο με πίπκο «Ένπαλη μέοω πηξ εκμάθηοηξ γκωοοών» 
μναγμαπομοιήθηκε διαδικπρακά, κόγτ πτν μενιονιομών πορ COVID-19. Καπά 
πη διάνκεια πορ ορνεδνίορ, η κοινομναλία μανοροίαοε πορξ οπόξορξ πορ 
ένγορ, πιξ καινοπόμεξ μαιδαγτγικέξ μνοοεγγίοειξ μορ εςανμόοπηκαν και πα 
αμοπεκέομαπα μορ εμιπεύξθηκαν. Τα αμοπεκέομαπα πορ ένγορ, ο 
Εκμαιδερπικόξ Οδηγόξ (O1), η Διαδικπρακή Πκαπςόνμα (O2) και Οδηγίεξ και 
Πνοπάοειξ (O3) - εληγήθηκαν κεμπομενώξ και ορζηπήθηκαν οι δρναπόπηπεξ 
μεναιπέντ αλιομοίηοηξ με πορξ ορμμεπέξονπεξ. 

 

Το ορνέδνιο εμμκορπίοπηκε με πη ορμμεποξή πτν καθηγηπών Luisa Amenta και 
Giulia Calandra αμό πο Πανεμιοπήμιο πορ Πακένμο. Υμογνάμμιοαν πον θεμεκιώδη 
νόκο πηξ εκμάθηοηξ γκτοοών μέοτ καινοπόμτν μαιδαγτγικών μνοοεγγίοετν, 
όμτξ η ορνεπαινιοπική μάθηοη και η εκμάθηοη με βάοη πα «ορμςναζόμενα», για 
πην ενίοξροη πηξ ένπαληξ πτν μεπαναοπών και πτν μνοοςύγτν. 50 
ορμμεπέξονπεξ μανακοκούθηοαν πο ορνέδνιο, μεπαλύ πορξ και 
ενδιαςενόμενοι/εξ και άπομα αμό πιξ ομάδεξ-οπόξορξ πορ ένγορ . 
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