
 
 

ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΘΝ ΔΙΘΜΕΙΔΑ        

«ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

 

Θ Μονάδα «Τζχνεσ» ςε ςυνεργαςία με τθ Μονάδα «Ανκρωπιςτικϊν 

Επιςτθμϊν & Φιλολογίασ» και τθν Υπομονάδα «Ξζνων Γλωςςϊν» τoυ Ινςτιτοφτου 

Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ (Ι.Ε.Π.) διοργανϊνει διθμερίδα με τίτλο «Οι Τζχνεσ ςτθ 

Γλωςςικι Εκπαίδευςθ», ςτισ 26 & 27 Ιουνίου 2019 ςτο 2ο Ρειραματικό Γυμνάςιο 

Ακθνϊν. Θζμα τθσ διθμερίδασ είναι θ αξιοποίθςθ των Τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία των 

γλωςςικϊν μακθμάτων ςτθν Α/κμια και Β/κμια εκπαίδευςθ. Στόχοι τθσ διθμερίδασ 

είναι: α) θ παρουςίαςθ καινοτόμων διδακτικϊν προςεγγίςεων που αξιοποιοφν τισ 

Τζχνεσ ςτο γλωςςικό μάκθμα και β) θ δθμιουργία αποκετθρίου διδακτικϊν 

ςεναρίων, ςτα οποία κα ζχουν  πρόςβαςθ όλοι οι εκπαιδευτικοί. 

Για τον λόγο αυτό καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί γλωςςικϊν 

μακθμάτων (πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ) να υποβάλουν 

πρόταςθ για τθν παρουςίαςθ διδακτικοφ ςεναρίου που ζχουν ςχεδιάςει και 

υλοποιιςει οι ίδιοι ςτθν τάξθ και ςτο οποίο αξιοποιοφνται με πρωτότυπο τρόπο οι 

Τζχνεσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Τα ςενάρια που κα επιλεγοφν κα αναρτθκοφν 

ςτθν θλεκτρονικι ιςτοςελίδα του ΙΕΡ. 

Για τθν υποβολι τθσ πρόταςισ τουσ, οι ενδιαφερόμενοι/-εσ, κα πρζπει να 

ςυμπλθρϊςουν τθ «Διλωςθ Υποβολισ Ρρόταςθσ»  ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php  μζχρι τισ 28 Φεβρουαρίου 2019. 

 

Διευκρίνιση:   

 α) Εάν ΔΕΝ είςτε ιδθ εγγεγραμμζνοσ/θ, κάνετε «Εγγραφι» ςτθ Δικτυακι Πφλθ e-IEP 

(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo) ςυμπλθρώνοντασ τα ςτοιχεία που ηθτοφνται. 

Μετά τθν επιβεβαίωςθ του e-mail που ζχετε δθλώςει, επιλζγετε το «Είςοδοσ» ςτο e-IEP. 

β) Εάν είςτε ιδθ εγγεγραμμζνοσ/θ, επιλζγετε «Είςοδοσ» με τον προςωπικό ςασ κωδικό. 

 

Οι υποβλθκείςεσ προτάςεισ κα αξιολογθκοφν από επιςτθμονικι επιτροπι 

βάςει των παρακάτω κριτθρίων:  

Κριτιρια αξιολόγθςθσ: 

1. Ρρωτοτυπία ςτον τρόπο χριςθσ των τεχνϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

2. Αρτιότθτα ςτθ δομι και τθν παρουςίαςθ του ςεναρίου. 

3. Ευκολία εφαρμογισ του προτεινόμενου διδακτικοφ ςεναρίου ςτθν τάξθ. 

4. Διαδραςτικότθτα και ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν. 

 

Οι ειςθγθτζσ/ειςθγιτριεσ των προτάςεων που κα επιλεγοφν κα λάβουν ςτισ 14 

Μαρτίου 2019 e-mail με οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ του «Εντφπου Υποβολισ 

Διδακτικοφ Σεναρίου», όπου κα πρζπει να δοκεί θ δομι του ςεναρίου και να 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php


 
αναρτθκεί το αντίςτοιχο υποςτθρικτικό υλικό (φωτογραφίεσ, ταινίεσ/βίντεο κ.τ.λ.). 

Θ ςυγκεκριμζνθ θλεκτρονικι φόρμα κα παραμείνει ανοικτι ζωσ τισ 28 Μαρτίου 

2019. 

 

Προι ςυμμετοχισ: 

1. Κάκε διδακτικό ςενάριο κα πρζπει να ςυνοδεφεται από αντίςτοιχο 

υποςτθρικτικό υλικό ςε θλεκτρονικι μορφι. 

2. Οι ςυμμετζχοντεσ αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ 

υποβαλλόμενθσ πρόταςθσ και εγγυϊνται  ότι δεν παραβιάηονται δικαιϊματα 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι τυχόν άλλα δικαιϊματα οποιουδιποτε φυςικοφ ι 

νομικοφ προςϊπου ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό. 

3. Τα ςενάρια που κα επιλεγοφν κα αναρτθκοφν ςτθν θλεκτρονικι ιςτοςελίδα 

του ΙΕΡ.  

4. Τα ςενάρια που κα επιλεγοφν κα αποτελοφν πνευματικι ιδιοκτθςία του ΙΕΡ. 

5. Το ΙΕΡ διατθρεί το δικαίωμα τθσ επεξεργαςίασ και μορφοποίθςθσ τθσ 

παρουςίαςθσ του διδακτικοφ ςεναρίου για τθν ανάρτθςι του ςτθν 

ιςτοςελίδα. 

6. Το ΙΕΡ δεν αποδζχεται καμία ευκφνθ όςον αφορά τθν απαίτθςθ καταβολισ 

τυχόν αποηθμίωςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, για οποιοδιποτε λόγο και αιτία 

ικελε προκφψει.  

Επικοινωνία 

Για πλθροφορίεσ-διευκρινίςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν 

μζςω e-mail ςτθ διεφκυνςθ:  

texnes_glossa@iep.edu.gr 

είτε τθλεφωνικϊσ με τα αρμόδια μζλθ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ:  

1. Διδακτικά ςενάρια για τθ Γλϊςςα (Δθμοτικοφ): 

κ. Βαςιλικι Αναςταςοποφλου, τθλ. 213-1335 569 

κ. Ιςμινθ Ηιάκα, τθλ. 213-1335 143 

2. Διδακτικά ςενάρια για τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα (Γυμναςίου & Λυκείου):  

κ. Κωνςταντίνο Καρναβά, τθλ. 213-1335 304 

3.  Διδακτικά Σενάρια για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ:  

κ. Ζλενα-Φοίβθ Χυτιρθ, τθλ. 213-1335 559 

 

 

Χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν: 

1. 28 Φεβρουαρίου 2019:  Καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ 

πρόταςθσ (Διλωςθ Συμμετοχισ)   

2. 14 Μαρτίου 2019:  Ενθμζρωςθ  επιλεγζντων μζςω e-mail 

3. 28 Μαρτίου 2019: Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ διδακτικοφ ςεναρίου 

και υποςτθρικτικοφ υλικοφ (αποκλειςτικά για τουσ επιλεγζντεσ). 

mailto:texnes_glossa@iep.edu.gr

