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Παιδαγωγικό Τμήμα  
Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
 
 

Αλεξανδρούπολη, 01.09.2020 
 
Πληροφορίες Ιωάννης Γαλαντόμος 
Κινητό 6945 719410 
Email igalanto@eled.duth.gr 
 
 
ΠΡΟΣ:  
τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73 των σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης & Έβρου 
(μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης & Έβρου) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ 
2. Διευθύντρια & Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης 
3. Διευθύντρια & Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης   
4. Οργανωτικό Συντονιστή ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ 
5. ΙΕΠ (Γραφείο Προέδρου) 
6. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων-Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΥΠΑΙΘ 
 
Θέμα:  
Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε online επιμορφωτική δράση του ΠΤΔΕ/ΔΠΘ & 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών 
 
1. Γενικά 
Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ60, ΠΕ70, 
ΠΕ73 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ξάνθης, 
Ροδόπης & Έβρου, διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) 
του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΠΘ) και ειδικότερα τον κ. Ιωάννη Γαλαντόμο, Επίκουρο 
Καθηγητή Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του ΠΤΔΕ/ΔΠΘ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
& Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (European Centre for 
Modern Languages/Centre européen pour les langues vivantes-ECML/CELV) και την ευγενική αρωγή της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΑΜΘ) και 
του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) ΑΜΘ online επιμορφωτική δράση, με τίτλο: 
«Quality education in Romani for Europe (QualiRom)». 
 
Η επιμορφωτική δράση QualiRom έχει ως στόχο αφενός την ενημέρωση των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών σχετικά με αρχές της πολύγλωσσης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και με βασικά στοιχεία 
της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού των Ρομά και αφετέρου την εξοικείωση με καλές πρακτικές, 
η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλει στην ισότιμη και πιο αποτελεσματική πρόσβαση στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα του πληθυσμού-στόχου.  
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Η επιμορφωτική δράση  πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του ΥΠΑΙΘ με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Σύγχρονων Γλωσσών, Φορέα του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe/Conseil de l’ Europe), 
κατόπιν έγκρισης (ΑΠ ΦΣΕ7/12377/Η1/29.01.2020) της αρμόδιας Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών & Διεθνών 
Θεμάτων  (Τμήματος Διεθνών Σχέσεων), και σε συνέχεια σχετικού εγγράφου, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για διοργάνωση στην Ελλάδα επιμορφωτικών δράσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών 
(ECML/CELV)», ΑΠ: ΦΣΕ30/183629/ 209669/Η1/23.11.2019. 
 
2. Ωφελούμενοι 
Την επιμορφωτική δράση αναμένεται να την παρακολουθήσουν 30-351 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου και ειδικότερα όσοι 
εκπαιδευτικοί εντάσσονται στους ακόλουθους κλάδους: ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ60, ΠΕ70, 
ΠΕ73.  
 
Ειδικότερα, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν σε μαθητές Ρομά, επιθυμούν να 
αναβαθμίσουν ποιοτικά το μάθημά τους και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά καινοτόμες παιδαγωγικές και 
γλωσσολογικές αρχές που διέπουν την εκπαίδευση μαθητών με ανάλογο υπόβαθρο.  
 
3. Τόπος & χρόνος διεξαγωγής-Επιμορφωτές 
Η επιμορφωτική δράση θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 (09.30–17.30).  
 
Λόγω της πανδημίας COVID-19 δεν είναι ακόμα σαφές το αν η εν λόγω επιμορφωτική δράση θα 
πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην έδρα του ΠΤΔΕ/ΔΠΘ, στην Αλεξανδρούπολη ή εξ’ ολοκλήρου εξ’ 
αποστάσεως.  
Με βάση την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2038/30.05.2020, τ. Β΄) που ίσχυσε έως και τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού 
έτους (2019/20) δεν επιτρεπόταν στα ΑΕΙ η πραγματοποίηση με φυσική παρουσία των τελετών, ημερίδων, 
συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (άρθρο 1, παράγραφος 3, ΚΥΑ 
Δ1α/ΓΠ.οικ.33457, ΦΕΚ 2038/30.05.2020, τ. Β΄). 
Εν αναμονεί οριστικοποίησης των νέων οδηγιών και αποφάσεων εκ μέρους του ΥΠΑΙΘ και του ΔΠΘ, η 
εν λόγω επιμορφωτική δράση θα πραγματοποιηθεί: 
Ø είτε διά ζώσης στην Αλεξανδρούπολη (με αυτονόητη την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων 
μέτρων του ΕΟΔΥ και του ΔΠΘ)  

Ø είτε εξ’ αποστάσεως (δηλ. ο κάθε εκπαιδευτικός θα βρίσκεται στον χώρο του).  
Ο τρόπος διεξαγωγής θα γνωστοποιηθεί στους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς έγκαιρα (έως τα τέλη 09.2020 και 
σε κάθε περίπτωση μόλις κοινοποιηθούν στο ΔΠΘ οι σχετικές ΚΥΑ). 
 
Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική.  
 
Οι Επιμορφωτές είναι μέλη της Ομάδας QualiRom του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων 
Γλωσσών και ειδικότερα οι:  
 
1. Prof. David Little (Coordinator of the ECML QualiRom Expert Team, Trinity College Dublin, Ireland) 
2. Prof. Barbara Schrammel-Leber (Member of the ECML QualiRom Expert Team, Pädagogische 

Hochschule Steiermark, Österreich/Austria) 
 
4. Προϋποθέσεις-Δηλώσεις συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των προαναφερθέντων κλάδων θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: 
1. πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ1, βάσει σχετικού τίτλου γλωσσομάθειας και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα περί αποδοχής τίτλων γλωσσομάθειας για διορισμό μέσω ΑΣΕΠ σε θέσεις 

 
1 Ο αριθμός αυτός μπορεί να ανέλθει στους 40 ανάλογα με τον τρόπο παρακολούθησης της επιμορφωτικής δράσης, ο οποίος θα 
καθοριστεί μετά και τη δημοσίευση των σχετικών ΚΥΑ, εκ μέρους του ΥΠΑΙΘ, σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19 και τις οδηγίες εκ μέρους του ΔΠΘ.  
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φορέων του Δημοσίου Τομέα2 (εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06). Υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει δεκτή 
και η συμμετοχή εκπαιδευτικών με Β2.  

2. βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο   
3. οι εκπαιδευτικοί να μην ασκούν διοικητικά καθήκοντα και να μην  είναι αποσπασμένοι σε 
φορείς και 

4. να μην έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε άλλες δράσεις του ECML/CELV (υπό 
προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης αίτηση εκπαιδευτικού που είχε συμμετάσχει σε προηγούμενες 
δράσεις του ECML/CELV)  

5. επιθυμητό είναι οι εκπαιδευτικοί να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (λόγω της θέσης όπου υπηρετούν) και 
εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της επιμορφωτικής δράσης. 

 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αποστείλουν με email στο igalanto@eled.duth.gr 
από την ΤΡ, 01.09 έως και την ΤΡ, 15.09.2020 τα ακόλουθα δικαιολογητικά (ως συνημμένα αρχεία): 
1. σύντομο βιογραφικό (max. 1 σελίδα) 
2. αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (βλ. υποσημείωση 2) (οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 εξαιρούνται) 
3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συμμετοχής σε παλαιότερη επιμορφωτική δράση του ECML/CELV 
(➥ η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των προϋποθέσεων συμμετοχής 2 & 3) 
 
Στις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα 
ειδοποιηθούν με e-mail μόνο οι επιλεγέντες.   
 
Στην περίπτωση της διά ζώσης παρακολούθησης, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές 
Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα διευκολύνουν τους συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς, απαλλάσσοντάς τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντά τη συγκεκριμένη ημερομηνία 
που θα υλοποιηθεί η επιμορφωτική δράση.   
 
Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι δωρεάν. Τα (τυχόν) έξοδα μετακίνησης (στην περίπτωση της διά ζώσης 
παρακολούθησης του Σεμιναρίου) βαρύνουν τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.  
 
Οι επιμορφούμενοι θα λάβουν τη Βεβαίωση Παρακολούθησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).  
 
Στην περίπτωση της διά ζώσης παρακολούθησης της επιμορφωτικής δράσης, οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση άδειας για επιμορφωτικούς λόγους στη σχολική μονάδα όπου 
υπηρετούν.  
 
 

Ο διοργανωτής 
 

Ιωάννης Γαλαντόμος 
Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

ΠΤΔΕ/ΔΠΘ 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
2  ΠΔ 146/2007, άρθρο 1 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001, Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08.2007, τ. Α΄), σε συνδυασμό με το ΠΔ 116/2006, άρθρο 1, τελευταίο εδάφιο 
της παρ.1 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006, τ. Α΄). 


