ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α. Εγγραφή στο «Δίκτυο Νηπιαγωγών που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη
γλώσσα 2022-2023»
Παρακαλούνται όλοι/όλες οι νηπιαγωγοί, καθώς και εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες των σχολείων
ΔΡΑ.Σ.Ε.+ οι οποίοι/οποίες, κατά την παρούσα σχολική χρονιά, διδάσκουν την Ελληνική ως
δεύτερη γλώσσα, όπως συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.gle/Kw6ZFPmuZcS8vGZq5 μέχρι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022. Στόχος είναι
η διάγνωση των αναγκών για καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό της υποστήριξης που
θα παρέχεται στους/στις εκπαιδευτικούς.
Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα αποσταλούν στους/στις εκπαιδευτικούς
πληροφορίες για εγγραφή στο Δίκτυο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ενημέρωση για τις
επιμορφωτικές και άλλες δράσεις για ΜΜΕΒ, θα γίνεται κυρίως μέσω του Δικτύου στην
πλατφόρμα Moodle.
Β. Διαδικτυακές επιμορφωτικές δράσεις
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσα από την εφαρμογή MS Teams. Ο ηλεκτρονικός
σύνδεσμος για παρακολούθηση της ενημερωτικής συνάντησης θα αναρτάται κάθε
φορά στη σελίδα του Δικτύου στην πλατφόρμα Moodle και πρόσβαση θα έχουν όλοι/όλες
οι εγγεγραμμένοι/ες χρήστες. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή στο
εκάστοτε σεμινάριο.
1. Υποστήριξη νηπιαγωγών και εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών που απασχολούνται στο
πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε θέματα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Δομημένο
ή/και Ελεύθερο Παιχνίδι) στα Δημόσια Νηπιαγωγεία ΔΡΑ.Σ.Ε.+
Οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες που διδάσκουν στο πρόγραμμα ενισχυτικής
διδασκαλίας σε θέματα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Δομημένο ή/και Ελεύθερο Παιχνίδι)
καλούνται να επιλέξουν συμμετοχή σε μία διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσης/συντονισμού,
είτε σε χρόνο συνεδρίας προσωπικού, είτε σε απογευματινό χρόνο. Οι συναντήσεις θα
προσφερθούν εξ αποστάσεως, διαδικτυακά, ως εξής:

Ημερομηνία

Ώρα

Συμμετέχοντες/

Θέμα

Συμμετέχουσες
Ομάδα 1

Τετάρτη
5/10/2022

Ομάδα 2

Υποστήριξη παιδιών
13.15 – 14.35

Τετάρτη
5/10/2022

Μόνο Σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε.+

ΜΜΕΒ μέσα από τη

(Νηπιαγωγοί και

συνεργασία νηπιαγωγού

Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες)

και
εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας

16.30 – 17.50

ΔΡΑ.Σ.Ε.+

2. Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στο νηπιαγωγείο
Οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη
γλώσσα στο νηπιαγωγείο καλούνται να επιλέξουν συμμετοχή σε μία διαδικτυακή συνάντηση
ενημέρωσης/συντονισμού, είτε σε χρόνο συνεδρίας προσωπικού, είτε σε απογευματινό χρόνο.
Οι συναντήσεις θα προσφερθούν εξ αποστάσεως, διαδικτυακά, ως εξής:
Ημερομηνία

Ώρα

Συμμετέχοντες/

Θέμα

Συμμετέχουσες
Ομάδα 1
Δευτέρα

13:15 – 14:35

14/11/2022
Ομάδα 2

Διδασκαλία της ελληνικής

εμπλέκονται στη

ως δεύτερης γλώσσας στο

διδασκαλία

νηπιαγωγείο

ΜΜΕΒ

Δευτέρα
14/11/2022

Εκπαιδευτικοί που

16:30 – 17:50

