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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόγραμμα «Διαδρομές στη Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας»:  

υλοποίηση του έβδομου κύκλου επιμόρφωσης, 2013-2014 

 

To Kέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοινώνει τη διενέργεια του έβδομου κύκλου του από απόσταση 

επιμορφωτικού /προγράμματος «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας» 

(http://elearning.greek-language.gr) για το έτος 2013-2014.  

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας 

την απαραίτητη αίτηση συμμετοχής στον ιστοχώρο: www.greek-language.gr/registration  

Αιτήσεις  υποβάλλονται από τις 10 ως τις  25 Σεπτεμβρίου 2013. Σημειώνεται ότι: οι εγγραφές 

για το πρόγραμμα Διαδρομές εντός Ελλάδας θα ξεκινήσουν με το πέρας της διαδικασίας 

εγγραφών για το προκείμενο πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα «Διαδρομές» συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης 54 που υλοποιεί το ΚΕΓ με τίτλο: 

Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης 

γλώσσας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και αφορά 

μαθήματα για την εκπαίδευση/κατάρτιση/επιμόρφωση από απόσταση διδασκόντων την ελληνική 

σε παιδιά και σε ενηλίκους σε όλον τον κόσμο (εκτός Ελλάδος).    

Το πρόγραμμα  υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση και αποτελείται από οχτώ (8) ενότητες. 

Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει από 3 ως 4 κεφάλαια και οι περιοχές που καλύπτονται είναι: 

 1. Σχεδιασμός και διαχείριση μαθήματος, διδασκαλία των τεσσάρων δεξιοτήτων  

 2. Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς  

 3. Γλωσσική Διδασκαλία σε παιδιά  
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 4. Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών  

5. Διδασκαλία ξένης γλώσσας με Η/Υ (Computer Assisted Language Learning)   

6.  Όψεις της γλώσσας  

 7. Διγλωσσία: Η γλώσσα και η σκέψη στον δίγλωσσο ομιλητή   

 8. Όταν οι Πολιτισμοί Συνομιλούν στο Σχολείο: Ζητήματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για το πρόγραμμα πρέπει να γνωρίζουν πως κύριος όρος επιλεξιμότητας για 

τη συμμετοχή στις «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας» είναι η 

προσωρινή ή η μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια στο πρόγραμμα γίνονται 

δεκτοί/δεκτές αλλογενείς, ομογενείς και Έλληνες διαμένοντες  μόνιμα ή προσωρινά στο 

εξωτερικό. 

Οι όροι συμμετοχής καθώς και οι λοιπές πληροφορίες για το πρόγραμμα διατίθενται ηλεκτρονικά 

στον ιστοχώρο του προγράμματος (http://elearning.greek-language.gr), τον οποίον πρέπει να 

παρακολουθείτε συστηματικά για την ενημέρωσή σας. 
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