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ΠΡΟΣ: βλ. Πίνακα Αποδεκτών 

Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιμορφωτική δράση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων 

Γλωσσών (ECML/CELV) 

Δεδομένης της εξειδίκευσής σας σε θέματα που αφορούν τη διάδοση της Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας, θα είναι τιμή η συμμετοχή σας στη δράση επιμόρφωσης των εμπλεκομένων στη 

διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως δεύτερης / ξένης γλώσσας.  

Η επιμορφωτική δράση έχει τίτλο «Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Ομάδες 

Δράσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας» και 

θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Πάου Αργαλαστής, 

από 8 έως 12 Ιουνίου. 

Η δράση αποσκοπεί στην εναρμόνιση του πλαισίου διδασκαλίας της ΕΝΓ με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Αναφοράς (CEFR), της κατάρτισης διδασκόντων και της αξιολόγησης των διδασκομένων και 

ειδικότερα στη δημιουργία ομάδων δράσης σύμπραξης μεταξύ ακαδημαϊκών και άλλων φορέων. 

Διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παν/μίου Θεσσαλίας) και 

πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML) και τη 

Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). Υπεύθυνη διοργάνωσης της επιμορφωτικής δράσης είναι η κα 

Γαλήνη Σαπουντζάκη, επίκουρη καθηγήτρια γλωσσολογίας της ΕΝΓ, στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με  γνωστικό αντικείμενο την περιγραφή και τη 

διδακτική μεθοδολογία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.  

Επιμορφωτές της δράσης είναι οι συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών, 

καθηγητής Christian Rathmann (University of Berlin) και καθηγήτρια Lorraine Leeson (Dublin 

University), επιστήμονες με επιστημονικό κύρος, υψηλή εξειδίκευση στο θέμα και συμμετοχή στην 

Κοινότητα των Κωφών, ενώ ως προσκεκλημένοι ομιλητές θα συμμετάσχουν διαδικτυακά οι 

έμπειροι ερευνητές και δάσκαλοι ΝΓ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κκ. Carmen Grenham και Thomas 

Geissler (Humboldt University).  

Η δράση θα έχει όχι μόνον ενημερωτικό αλλά και συμμετοχικά ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς 

απευθύνεται σε άτομα και φορείς με δυνατότητα πολλαπλασιασμού της παρεχόμενης γνώσης 

(λεπτομέρειες στα συνημμένα έγγραφα). 

Με μεγάλη εκτίμηση και με την προσδοκία της συμβολής σας στη δράση επιμόρφωσης,  

 

Η υπεύθυνη διοργανώτρια για την ΕΝΓ   

Γαλήνη Σαπουντζάκη,  

Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΕΑ ΠΘ  
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Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Ομάδες Δράσης  

σύμφωνα με το  

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς  (CEFR) 

για τη διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας 

 
Διοργάνωση  

σε συνεργασία με  
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών 

και τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων  
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) 

 
Τοπική διοργάνωση: 

Γαλήνη Σαπουντζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΕΑ Παν. Θεσσαλίας 
 

Επιμορφωτές: 
Καθηγητής Christian Rathmann (Humboldt-Universität zu Berlin) 

Καθηγήτρια Lorraine Leeson (University of Dublin) 
 

Επισκέπτες ομιλητές: 
Carmen Grenham και Thomas Geissler 

 
 

 
Η Δράση απευθύνεται σε φορείς και άτομα στο χώρο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με 
αποδεδειγμένη δυνατότητα πολλαπλασιασμού της παρεχόμενης γνώσης, διδάσκοντες, ειδικούς 
επιστήμονες και εμπλεκομένους στη διδασκαλία της. 
 
Γλώσσες επικοινωνίας:  

 Διεθνής Νοηματικός Κώδικας (IS), γραπτή Αγγλική, Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) 

 
Αριθμός συμμετεχόντων:  20 έως 30 συμμετέχοντες, οι οποίοι μετά τη Δράση θα 

λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για την ΕΝΓ 
Χρόνος διεξαγωγής   8 – 12 Ιουνίου 2022 

Τετάρτη 8 Ιουνίου, 6μμ: έναρξη της Δράσης – χαιρετισμοί  
Πέμπτη 9 Ιουνίου: ημέρα προπαρασκευής 
Παρασκευή 10 & Σάββατο 11 Ιουνίου: σεμιναριακές ημέρες 
Κυριακή 12 Ιουνίου: προαιρετική ημέρα σχεδιασμού 

 
Οικονομική συμμετοχή:   Δεν απαιτείται οικονομική συμμετοχή. Το αντίτιμο χρήσης της 
αίθουσας διαλέξεων είναι 10 ευρώ ανά άτομο για δια ζώσης και 30 ευρώ για εξ αποστάσεως 
συμμετοχή. 
Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και τυχόν χρήσης διερμηνέα δεν καλύπτονται από τη Δράση αλλά 
ατομικά από τους συμμετέχοντες.  
Στη συνεδρία δικτυακής υποδοχής (8/6/22) θα υπάρχει διερμηνεία. 
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Τρόπος παρακολούθησης:  
8/6     Διαδικτυακά  
9, 10 και 11/6  Σύγχρονα, δια ζώσης, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας Αγίου Νικολάου Πάου Αργαλαστής.  
Εφόσον εκφραστεί ανάγκη για εξ αποστάσεως σύγχρονη παρακολούθηση από αρκετά επιλεγμένα 
άτομα, ενδέχεται να διευθετηθεί εξ αποστάσεως σύνδεση και για τις 9, 10, 11/6. 
 
Βεβαίωση συμμετοχής:  Χορηγείται σχετική βεβαίωση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων 

Γλωσσών - Παν/μιο Θεσσαλίας.  
Οι συμμετέχοντες/-ουσες δικαιούνται άδειας από τον εκπαιδευτικό φορέα απασχόλησης τους, 

προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση. 
 
Σημαντικές ημερομηνίες: Ως 8 Μαΐου 2022: Αποστολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στο 

λογαριασμό cefr@uth.gr 
 22 Μαΐου: Ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή της αίτησης 
 Ως 29 Μαΐου: Ονομαστική δέσμευση δίκλινων / τετράκλινων 

δωματίων εντός του Συνεδριακού Κέντρου για περιορισμένο 
αριθμό συμμετεχόντων (προτεραιότητα σε διδάσκοντες ΝΓ). 

 
 
Συναπτόμενα έγγραφα:  Αίτηση και συναφή στοιχεία βιογραφικού 
 Υπεύθυνη δήλωση (χρήση προσωπικών δεδομένων, ΥΔ προς 

διοργανωτή, καταβολή συμμετοχής) 
 
 
Διαμονή Επιλέγεται ελεύθερα από τους συμμετέχοντες. 
Εντός του Συνεδριακού Κέντρου υπάρχουν περιορισμένοι χώροι φιλοξενίας 8 δίκλινα δωμάτια και 
ένα τετράκλινο) http://mpaou.uth.gr/el/ . Για κρατήσεις εντός του Συνεδριακού Κέντρου δηλώνετε 
την επιθυμία σας στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης και λαμβάνετε ενημέρωση. 
  
Κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο βρίσκεται η Αργαλαστή και η Πάου, με ενδεικτικά καταλύματα:  
https://www.visit-
pilio.gr/pilio/tag/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B
1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE/ 
https://www.airbnb.gr/paou-greece/stays 

https://www.agamemnon.gr/site/el/ 
https://poundapaou.com/ 
https://www.visit-pilio.gr/pilio/niki-studios-paou-pelion/ 
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Αναλυτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 

 
 
Τετάρτη 8 Ιουνίου  

6μμ  Έναρξη εργασιών, χαιρετισμοί (διαδικτυακά), αναγκαιότητα της 
επιμόρφωσης 

 
Πέμπτη 9 Ιουνίου 

9πμ -2μμ Ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης: διδασκαλία, εκμάθηση και 
αξιολόγηση της ΕΝΓ και ανατροφοδότηση από τους επιμορφωτές. 

5-7μμ  Στόχοι της επιμόρφωσης – Ομάδες δράσης 
 

Παρασκευή 10 Ιουνίου 
9-11πμ  Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς: CEFR, κριτήρια διδασκαλίας, 

«Διαβατήριο Ξένων Γλωσσών», γλωσσάριο 
11πμ-2μμ Ομάδες δράσης 
5-7μμ  Αξιολόγηση στις ΝΓ: Προσκεκλημένοι ομιλητές Carmen Grenham, 
Thomas Geissler  
 

Σάββατο 11 Ιουνίου 
9-11πμ  Εφαρμογή του CEFR στην ΕΝΓ: προκλήσεις, τρόπος δράσης, 

προοπτικές 
  Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης της ΕΝΓ 
  Διαβατήριο Ξένων Γλωσσών για σπουδαστές της ΕΝΓ ανά επίπεδο 

Καθορισμός κριτηρίων διδασκαλίας και επιμόρφωσης διδασκόντων 
της ΕΝΓ 

11πμ-2μμ Ομάδες δράσης 
5-7μμ  Συνολικό πλάνο μελλοντικών δράσεων για την ΕΝΓ 
 

Κυριακή 12 Ιουνίου 
9-12  Ελεύθερος διάλογος διδασκόντων της ΕΝΓ, επιμορφωτών, 

διοργανωτών 
 
 


