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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 

 
Στο πλαίσιο προγράµµατος που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας-

YπΕΠΘ-Ευρωπαϊκή Ένωση)  αναπτύχθηκαν µαθήµατα για την εκπαίδευση/κατάρτιση/επιµόρφωση από 
απόσταση διδασκόντων την ελληνική σε παιδιά και σε ενηλίκους σε όλον τον κόσµο (εκτός Ελλάδας). 
Σκοπός των µαθηµάτων είναι να καλυφθούν οι ανάγκες επιµόρφωσης των διδασκόντων την ελληνική εκτός 

Ελλάδας, όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες και απαιτούν διδάσκοντες µε επίγνωση της µεθοδολογίας της 

διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. 

 Τα µαθήµατα αυτά µε τίτλο «∆ιαδροµές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας» 

(http://elearning.greek-language.gr) άρχισαν να παραδίδονται για πρώτη φορά την 1η Αυγούστου 2007 και 

ολοκληρώθηκαν στο τέλος Απριλίου 2008. Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα κατά την πρώτη εφαρµογή του 

τιµήθηκε µε το Ευρωπαϊκό Σήµα Γλωσσών 2007 για την καινοτοµία του και την αρτιότητά του. Η δεύτερη 

εφαρµογή του προγράµµατος άρχισε την 1η Ιουνίου 2008 και ολοκληρώνεται στα µέσα Μαΐου 2009. Η τρίτη 

εφαρµογή του προγράµµατος έχει προγραµµατιστεί για την 1η Ιουνίου 2009 και θα ολοκληρωθεί στα µέσα 
Μαΐου 2010.  

 Το πρόγραµµα αποτελείται από επτά ενότητες (έξι και µία επαναληπτική), η κάθε ενότητα περιλαµβάνει από 

3 ως 4 κεφάλαια και οι περιοχές που προς το παρόν καλύπτονται είναι: 

• Θέµατα γλωσσικής διδασκαλίας 
• ∆ιδασκαλία ξένης γλώσσας µε Η/Υ 
• ∆ιδασκαλία της γραµµατικής, του λεξιλογίου και της προφοράς 
• Γλωσσική διδασκαλία σε παιδιά 
• Αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών 
• Όψεις της γλώσσας 

   Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων είναι δυνατό οι επιµορφούµενες/οι, εκτός από τις εργασίες που τους 

ανατίθενται, να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικές µε το αντικείµενο που µελετούν και να παίρνουν από τους 

διδάσκοντες/τις διδάσκουσες άµεσα τις απαντήσεις που χρειάζονται.  

 Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας αποφάσισε την επανάληψη των µαθηµάτων, για να ικανοποιηθεί ένας 

αρκετά µεγάλος αριθµός ενδιαφεροµένων που επιθυµεί να τα παρακολουθήσει. Τα µαθήµατα θα αρχίσουν, 

όπως προαναφέρθηκε, την 1η Ιουνίου 2009. Για τη διευκόλυνση των συµµετεχόντων, κρίθηκε απαραίτητο ο 

Αύγουστος να είναι µήνας διακοπών και το πρόγραµµα να συνεχιστεί το Σεπτέµβριο. 

 Την 1η Ιουνίου θα δοθεί οι ευκαιρία σε όσους/ες γίνουν δεκτοί/ές να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα, να 

πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα για να εξοικειωθούν µε τη δοµή της µε τη βοήθεια των διδασκόντων και των 

τεχνικών. 

 Μετά το τέλος των µαθηµάτων και αφού µεσολαβήσει χρονικό διάστηµα περίπου τριών εβδοµάδων για 

µελέτη και επαναλήψεις, οι συµµετέχοντες θα δώσουν εξετάσεις στα µέσα του Μαΐου 2010 σε κάποιο από τα 

εξεταστικά κέντρα του ΚΕΓ που λειτουργούν σε όλον το κόσµο για τις εξετάσεις πιστοποίησης της 

ελληνοµάθειας. Οι εξετάσεις θα αποτελούνται από δύο µέρη: στο πρώτο µέρος θα αξιολογείται η επάρκεια 

γνώσης της ελληνικής γλώσσας σε πολύ υψηλό επίπεδο (Γ2), ενώ στο δεύτερο θα αξιολογούνται οι γνώσεις 

µεθοδολογίας της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Τα εξεταστικά θέµατα του δεύτερου µέρους θα 

βασίζονται στο περιεχόµενο των µαθηµάτων και στη σχετική βιβλιογραφία. Σηµειώνεται ότι θα εξεταστούν και 

στα δύο µέρη όλοι/ες εκτός από απόφοιτες/ους ελληνικής φιλολογίας από πανεπιστηµιακές σχολές της 
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Ελλάδας. Επισηµαίνεται ότι στην τελική αξιολόγηση θα συνυπολογιστεί και ο βαθµός (ή ο χαρακτηρισµός) των 

εργασιών που απαιτούνται στην κάθε ενότητα εκτός από το βαθµό των εξετάσεων. 

 Στους επιτυχόντες/επιτυχούσες στις εξετάσεις θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης των 
µαθηµάτων, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας ή µη συµµετοχής στις τελικές εξετάσεις θα χορηγηθεί βεβαίωση 

παρακολούθησης. Και στο πιστοποιητικό και στη βεβαίωση θα αναγράφονται τα µαθήµατα τα οποία οι κάτοχοι 

τους παρακολούθησαν καθώς και η διάρκεια του προγράµµατος.  

 Αν πιστεύετε ότι το πρόγραµµα σας ενδιαφέρει, στείλτε ηλεκτρονικά συµπληρωµένη την υπεύθυνη δήλωση 

που ακολουθεί (σε word) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: elearndiadromes@gmail.com  ή 

antonopoulou@komvos.edu.gr ως τις 22 Μαΐου 2009 το αργότερο. Σας παρακαλούµε να κοινοποιείτε την 

αίτησή σας και στη δεύτερη ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, 

διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο, φαξ) να είναι ευκρινώς συµπληρωµένα και µην αµελήσετε να 

συµπληρώσετε κάποιο πεδίο,  γιατί είναι όλα υποχρεωτικά. Τονίζεται ότι για την παρακολούθηση του 
προγράµµατος κατά το 2009-2010 θα γίνουν δεκτές/οί µε σειρά προτεραιότητας 100 άτοµα. 

 Αν θέλετε να επικοινωνείτε µαζί µας τηλεφωνικά, µπορείτε να τηλεφωνείτε (∆ευτέρα-Παρασκευή 09:00-

14:30, ώρα Ελλάδας) στα τηλέφωνα +30 2310 459 101 ή 459 574. 

 Σε περίπτωση που ως τις 25 Μαΐου 2009 δεν έχετε λάβει απάντηση, σας παρακαλούµε είτε να µας στείλετε 

και πάλι το µήνυµά σας ή να επικοινωνήσετε µε άλλον τρόπο µαζί µας. Πριν το κάνετε αυτό ρίξτε µια µατιά και 

στο trash, γιατί πολλές φορές συµβαίνει κάποια µηνύµατα να µη γίνονται δεκτά από το πρόγραµµα ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας που χρησιµοποιείτε.  

Οι συνεργάτιδές/ες µου κι εγώ είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.  

Με φιλικούς χαιρετισµούς, 
 
Νιόβη Αντωνοπούλου 
αναπλ. καθηγ. Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας  
Επιστηµονική υπεύθυνη του προγράµµατος και 
του Τµήµατος Στήριξης και Προβολής  
της Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 
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Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2009 
Αγαπητές φίλες/Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 

Η ηµεροµηνία για την έναρξη της τρίτης εφαρµογής των επιµορφωτικών µαθηµάτων από απόσταση πλησιάζει και θα 
θέλαµε να συµπληρώσετε ευκρινώς και ηλεκτρονικά την Υπεύθυνη ∆ήλωση που σας επισυνάπτουµε και να µας τη 
στείλετε στο elearndiadromes@gmail.com ή antonopoulou@komvos.edu.gr το αργότερο ως τις 22 Μαΐου 
2009.  
 Η δήλωση αυτή θα µας βοηθήσει αφενός να γνωρίζουµε τον τελικό αριθµό των συµµετεχόντων και αφετέρου να 
δηµιουργήσουµε ένα αρχείο που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του προγράµµατος και την αρτιότερη οργάνωση των 
µαθηµάτων και των τελικών εξετάσεων. 

 

Παρακαλούµε προσέξτε: 

Τα στοιχεία που ζητούµε θα χρησιµοποιηθούν ανώνυµα για ερευνητικούς/στατιστικούς σκοπούς και για 
βελτιωτικές επεµβάσεις στο πρόγραµµα και το περιεχόµενο των µαθηµάτων. Σας διαβεβαιώνουµε ότι 
θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν πρόκειται να γίνει χρήση τους για άλλους λόγους ή να δοθούν σε 
τρίτους χωρίς τη δική σας γραπτή συγκατάθεση.    

 
 
 
 
 


