sous l’égide de la Direction générale d’études
de l’enseignement primaire et secondaire

Journée de formation numérique
Reconsidérer la classe de FLE : Du présentiel au distanciel et vice-versa
Ανακοίνωση διεξαγωγής ημερίδας και έναρξης εγγραφών
Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (APF-FU Grèce) θα διοργανώσει
την Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο « Reconsidérer la classe de FLE: Du présentiel au distanciel et viceversa » («Επαναπροσδιορίζοντας την ξενόγλωσση τάξη: Από τη δια ζώσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
και αντίστροφα») στις 6 Μαρτίου 2021.
Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης διεξαγωγής προφορικών εξετάσεων στις πιστοποιήσεις
γλωσσομάθειας Β2, C1 και C2 Sorbonne από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στις 27 και 28 Φεβρουαρίου
2021, το ΔΣ του Συνδέσμου αποφάσισε να μεταθέσει τη διεξαγωγή της ημερίδας από τις 27 Φεβρουαρίου
2021 στις 6 Μαρτίου 2021. Η αλλαγή της ημερομηνίας είναι αναγκαία λόγω συμμετοχής στις εξετάσεις
εισηγητών της ημερίδας και με γνώμονα τη δυνατότητα παρακολούθησής της από το σύνολο των
συνάδελφων που ενδιαφέρονται.
Η επιλογή συμμετοχής στα εργαστήρια και τις διαλέξεις γίνεται μόνο στην πλατφόρμα της ημερίδας στον
ιστότοπο του Συνδέσμου (Espace Membres>S’identifier>Séminaires>Journée de Formation numérique). Η
πλατφόρμα θα ανοίξει στις 22 Φεβρουαρίου 2021 και θα κλείσει στις 4 Μαρτίου 2021 στις 16:00.
Στο πρόγραμμα της ημερίδας, οι εισηγήσεις διαχωρίζονται χρωματικά σύμφωνα με τον τύπο τους και με
τους κύριους άξονες που έχουν καθοριστεί.

Ateliers 1er Axe : « Pratiques actionnelles dans la classe de FLE »
Ateliers 2e Axe : « Outils numériques interactifs »
Ateliers 3e Axe : « Continuité didactique et pédagogique: du collège au lycée »
Ateliers de lecture
Conférences
Υπενθυμίζουμε ότι κατά την επιλογή θα πρέπει να μην δηλώνονται εργαστήρια που συμπίπτουν χρονικά
και γνωστοποιούμε ότι τα εργαστήρια του κ. Éric CÉNAT (Ateliers de lecture) δέχονται μόνο δέκα (10)
συμμετοχές, σύμφωνα με παράκληση του εισηγητή.
Τέλος, για τη συμμετοχή στην ημερίδα θα πρέπει να είναι ενεργή η ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου
(ανανέωση ετήσιας συνδρομής ή νέα εγγραφή και συνδρομή έτους 2021), με την έγκαιρη καταβολή του
ποσού σύμφωνα με τις εναλλακτικές που αναγράφονται στον ιστότοπο του Συνδέσμου. Παρακαλούμε
θερμά τους συναδέλφους να μην αφήσουν για τις παραμονές της ημερίδας την παραπάνω διαδικασία ώστε
να εξασφαλιστεί η έγκαιρη αποστολή των συνδέσμων και να αποφευχθούν φαινόμενα όπως στο Σεμινάριο
του Σεπτεμβρίου, όπου λόγω μεγάλης ζήτησης ήταν αδύνατο να διασφαλισθεί η συμμετοχή όσων
ολοκλήρωσαν καθυστερημένα τη διαδικασία στα εργαστήρια που επιθυμούσαν.
Ευχαριστούμε θερμά για τη κατανόηση και για τη συμμετοχή στις δράσεις του Συνδέσμου.
Από το ΔΣ

