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∆αµανάκης Μιχάλης,

Καθηγητής

∆ιευθυντής Εργαστηρίου ∆ιαπολιτισµικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής 

(Ε∆ΙΑΜΜΕ).

Αναστασιάδης Παναγιώτης,
Επίκουρος Καθηγητής

Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε, 

Πανεπιστήµιο Κρήτης

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακού 
Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης για τους Εκπαιδευτικούς της 
Οµογένειας.

Χουρδάκης Αντώνης,
Καθηγητής

Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε, 

Πανεπιστήµιο Κρήτης

Μεθοδολογία ανάπτυξης ιστορικού και 
πολιτιστικού υλικού για το πρόγραµµα 
τηλεκπαίδευσης οµογενών εκπαιδευτικών

Σπαντιδάκης Γιάννης
Επίκουρος  Καθηγητής.

Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε, 

Πανεπιστήµιο Κρήτης

«Καθώς µεγαλώνουµε… στο κόσµο των 
ελληνικών»: Σχεδιασµός και ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού λογισµικού

Μητροφάνης Γιάννης
∆ιδάκτορας ΠΤ∆Ε

Πανεπιστηµίου Κρήτης

Μεθοδολογία διδακτικού υλικού για τα 
Θέµατα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο Παιδεία Οµογενών στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την 
προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού στην ελληνική διασπο-
ρά, µέσω της βελτίωσης της παρεχόµενης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή, η επιµόρφωση των αποσπώµενων και των οµογενών 
εκπαιδευτικών, η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για οµογενείς µα-
θητές, καθώς και η δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας, βάσεων δεδοµένων και 
δυνατοτήτων τηλεκπαίδευσης µέσα από το διαδίκτυο και τη δορυφορική τη-
λεόραση.

Το έργο διαρθρώνεται σε τρεις βασικές δράσεις, όπως περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα, καθώς και σε οριζόντιες υποδράσεις που υποστηρίζουν το 
συνολικό έργο.

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Παρουσίαση Πολυδιάστατου Εργου:
«ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ:

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης (E learning), για τους Εκπαιδευτικούς της Οµογένειας



852 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Πίνακας 1. Συνοπτικός πίνακας δράσεων του έργου.

α/α Τίτλος δράσης Αντικείµενο δράσης

Ι ΑΘΗΝΑ (Α):
Προγράµµατα Σπουδών και

Εκπαιδευτικό Υλικό

ΙΙ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Π):
Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών και

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Μαθητών

ΙΙΙ ΕΡΜΗΣ (Ε):
Βάσεις ∆εδοµένων και

Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης

IV ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΟ∆ΡΑΣΕΙΣ (ΟΥ)

H ∆ράση Ι, ΑΘΗΝΑ, έχει ως αντικείµενο την κατάρτιση Προγραµµάτων 
Σπουδών και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονι-
κή µορφή, για τη διδασκαλία:
α) της Ελληνικής ως ∆εύτερης Γλώσσας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθ-

µια εκπαίδευση
β) της Ελληνικής ως ∆εύτερης Γλώσσας σε Ταχύρυθµα Τµήµατα στη δευτερο-

βάθµια εκπαίδευση
γ) της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και 
δ) Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισµού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση.
H ∆ράση ΙΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, αναφέρεται στην επιµόρφωση των αποσπώ-

µενων εκπαιδευτικών και των οµογενών εκπαιδευτικών καθώς και στην οργά-
νωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών-µορφωτικών προγραµµάτων για οµογε-
νείς µαθητές.

H ∆ράση ΙΙΙ, ΕΡΜΗΣ, έχει ως κύριο αντικείµενο την ανάπτυξη µορφών 
τηλεκπαίδευσης για τους οµογενείς εκπαιδευτικούς, καθώς και τη δηµιουργία 
Βάσεων ∆εδοµένων και ∆ικτύων Επικοινωνίας, µέσω του διαδικτύου.

Οι Οριζόντιες Υποδράσεις διαπερνούν τις τρεις δράσεις και υποστηρίζουν 
την οµαλή εξέλιξη και υλοποίηση του συνολικού έργου, αναφέρονται δε σε 
επιστηµονικές συναντήσεις, συνέδρια, ηµερίδες, εκθέσεις καθώς και στην 
προβολή / δηµοσιότητα του έργου.

ΟΜΑ∆ΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙ-
ΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων (εθνοτικό, θεσµικό, γεωγραφικό, ηλικιακό, 
κοινωνικοπολιτισµικό και παιδαγωγικό) ,τα οποία δεν θα αναλυθούν για λό-
γους οικονοµίας, οριοθετήθηκαν οι ακόλουθες οµάδες-στόχοι:
1. Οµοεθνείς µαθητές της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας µε έστω 

περιορισµένη επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική.
2. Οµοεθνείς µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε περιορισµένη επικοι-

νωνιακή επάρκεια στην Ελληνική).
3. Οµοεθνείς µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης χωρίς καθόλου γλωσ-

σικές και µε ελάχιστες ή «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισµικές προϋποθέ-
σεις.
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4. Αλλοεθνείς – αλλόγλωσσοι µαθητές της πρωτοβάθµιας και 
  δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που µαθαίνουν την Ελληνική
Στη συνέχεια οργανώθηκε η κατάρτιση Προγραµµάτων Σπουδών και η 

παραγωγή του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή, ως ακολούθως:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Το υλικό σε ψηφιακή µορφή είτε λειτουργεί σε άµεση συνάρτηση µε το 

έντυπο υλικό και συµπληρωµατικά προς αυτό είτε ανεξάρτητα.
Εκτός τούτου, δηµιουργήθηκε ψηφιακό υλικό για την κάλυψη των επιµορ-

φωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
Συγκεκριµένα, το εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή µορφή χωρίζεται στις ακό-
λουθες κατηγορίες:
α) Συνοδευτικό ψηφιακό υλικό
β) Ανεξάρτητο ψηφιακό υλικό
γ) Σειρά ΜΟΡΜΩ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Στο πλαίσιο του έργου Παιδεία Οµογενών αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που 
παρέχει το διαδίκτυο µε ποικίλους τρόπους. Στο παρόν σηµείο, ωστόσο, θα 
περιοριστούµε στη σκιαγράφηση της δηµιουργίας Υπηρεσίων Τηλεπιµόρφω-
σης για οµογενείς εκπαιδευτικούς στον τόπο διαµονής τους . 

Οι συνήθεις µορφές επιµόρφωσης ,µε πρωτοβουλία της Ελλάδας, εστιάζο-
νται πρωτίστως στην οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων και « προγραµµά-
των φιλοξενίας» για οµογενείς εκπαιδευτικούς , στην Ελλάδα , και δευτερευό-
ντος στην οργάνωση επιµοφωτικών σεµιναρίων επιτόπου στο χώρο εργασίας 
τους. Τα σεµινάρια αυτά είναι στην παρούσα φάση αναγκαία, επειδή επιχει-
ρείται για πρώτη φορά µια συστηµατική επιµόρφωση και άρα η προσωπική 
αλληλεπίδραση είναι σκόπιµη και αναγκαία.

Επειδή όµως αυτές οι µορφές επιµόρφωσης από τη µια είναι πολυδάπανες 
και από την άλλη δεν έχουν συνέχεια στο χρόνο, είναι αναγκαίες και άλλες 
µορφές επιµόρφωσης που είναι λιγότερο δαπανηρές, και άρα περισσότερο βι-
ώσιµες, και µπορούν να συνοδεύουν και να υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό 
στο έργο του. 

Μια τέτοια µορφή είναι η τηλεπιµόρφωση, για την υλοποίηση της οποίας α) 
καταρτίστηκε ένα θεωρητικού πλαισίου, β) δηµιουργήθηκε και ψηφιοποιήθη-
κε επιµορφωτικό υλικό γ) δηµιουργήθηκε η κατάλληλη «πλατφόρµα» για το 
ασύγχρονο σκέλος της και δ) µια αίθουσα τηλεκπαίδευσης για το σύγχρονο 
σκέλος της.

  




