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Τα σεµινάρια απευθύνονται σε διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη ή ως δεύτερη γλώσσα σε ενηλίκους, αλλά και
εκπαιδευτικούς (φιλολόγους ελληνικής και ξένων φιλολογιών, δασκάλους, νηπιαγωγούς) που δεν έχουν διδακτική
εµπειρία στο αντικείµενο.
Σκοπός των σεµιναρίων είναι:
- Η ευαισθητοποίηση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα σε σχέση µε τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των
ενηλίκων σπουδαστών τους.
- Ο προσανατολισµός τους σε νέες καινοτόµες εκπαιδευτικές µεθόδους.
- Η εξοικείωσή τους µε διδακτικά υλικά προσαρµοσµένα στις ανάγκες διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
- Η ενηµέρωσή τους για τις εξελίξεις στο διδακτικό αλλά και στο θεσµικό πλαίσιο της ελληνοµάθειας.
- Η ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα διαπολιτισµικότητας και δυναµικής της οµάδας σε πολυεθνικές και πολυγλωσσικές
τάξεις.
Τα σεµινάρια στηρίζονται στις αρχές της συµµετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενσωµατώνουν τις εµπειρίες των
συµµετεχόντων και προωθούν την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι µόνο διδακτικών αλλά και σχετικών µε
τις κοινωνικές και πολιτισµικές γνώσεις. Εφαρµόζονται οι τεχνικές: εργασία σε οµάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων,
µικροδιδασκαλία, εισήγηση, κατευθυνόµενη συζήτηση, καταιγισµός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια,
βιωµατικές δραστηριότητες.

Τα σεµινάρια έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης, και περιλαµβάνονται στον κατάλογο των
σεµιναρίων Grundtvig-Comenius (http://ec.europa.eu/education/
trainingdatabase/). Οι ενδιαφερόµενοι που διαµένουν εκτός Ελλάδας
µπορούν να καλύψουν το κόστος της συµµετοχής τους (εισιτήρια, δίδακτρα, διαµονή, διατροφή) µέσω της
δράσης «Ατοµικές Υποτροφίες Κατάρτισης Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων» του προγράµµατος
«∆ια βίου Μάθηση».
Οι προθεσµίες υποβολής αιτήσεων για υποτροφία είναι τρεις σε κάθε έτος, και έχουν ως εξής:
Ιανουαρίου, για σεµινάρια που γίνονται από 1 Απριλίου έως 31 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς
• 30 Απριλίου, για σεµινάρια που γίνονται από 1 Σεπτεµβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου της ίδιας χρονιάς
• 15

• 15

Σεπτεµβρίου, για σεµινάρια που γίνονται από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου της επόµενης χρονιάς.

Απευθυνθείτε στη γραµµατεία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισµού και στον Εθνικό Φορέα της χώρας σας
(http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html) για περισσότερες πληροφορίες.

∆ίδακτρα και συµµετοχή
Στο ποσό των διδάκτρων περιλαµβάνονται συνεδρίες, εργαστήρια σε οµάδες, υλικά σεµιναρίου,
βεβαίωση παρακολούθησης, επίσκεψη σε φορέα διοργάνωσης µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας σε
ξενόγλωσσους ενήλικους (στην Αθήνα ή στη Μυτιλήνη), καθώς και ξεναγήσεις σε Μουσεία (στην Αθήνα)
ή στην πόλη της Μυτιλήνης. Οι συµµετέχοντες καλούνται να φέρουν στο σεµινάριο υλικό παρουσίασης
των φορέων όπου εργάζονται.
Προθεσµία εγγραφών: 30 µέρες πριν την έναρξη του σεµιναρίου

Πρόγραµµα και περιεχόµενα των σεµιναρίων
Σεµινάριο 1: «∆ιδάσκοντας Ελληνικά σε Ενηλίκους»
•

Οι ενήλικοι ως σπουδαστές της νέας ελληνικής: εντοπισµός χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των
µαθητών µας, οι ενήλικοι ως µαθητές

•

Ο σχεδιασµός του µαθήµατος, η κατάταξη των µαθητών σε τµήµατα, η επιλογή και αξιολόγηση του
διδακτικού εγχειριδίου και διδακτικών υλικών

•

Η διδασκαλία του κειµένου και του λεξιλογίου, παρουσιάζοντας το νέο κείµενο, η αφοµοίωση του νέου
λεξιλογίου

•

Εισαγωγή στη διαπολιτισµική εκπαίδευση: µία βιωµατική προσέγγιση

•

Η διδασκαλία της γραµµατικής σε διάφορα επίπεδα ελληνοµάθειας

•

Η επιλογή και η χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο µάθηµα

Κωδικός (http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/): GR-2009-068-003
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, γραφεία Κέντρου Ελληνικού Πολιτισµού, ∆εριγνύ 18 (Πλατεία Βικτωρίας)
Ηµεροµηνίες ∆ιεξαγωγής: 20 - 24 Νοεµβρίου 2010, 19 - 23 Νοεµβρίου 2011
∆ίδακτρα: 670 €, ∆ιαµονή και πλήρης διατροφή: 560€

Σεµινάριο 2: «Μαθαίνοντας να διδάσκουµε Ελληνικά»
•

Η διδασκαλία της γραµµατικής σε διάφορα επίπεδα ελληνοµάθειας

•

Η ενεργοποίηση των µαθητών: οι εργασίες στο σπίτι, οι έρευνες, οι τάξεις συζήτησης

•

Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων: τα πλεονεκτήµατα και
τα προβλήµατα των επικοινωνιακών ασκήσεων, τύποι επικοινωνιακών δραστηριοτήτων

•

Η επιλογή και η χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο µάθηµα

•

Αντιµετώπιση πρακτικών προβληµάτων στη διδασκαλία

•

Οι εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και της εκπαίδευσης ενηλίκων

•

Οι ενήλικοι ως σπουδαστές της νέας ελληνικής: εντοπισµός χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των
µαθητών µας, οι ενήλικοι ως µαθητές, ο ρόλος του δασκάλου, η διαχείριση του χρόνου

•

Η διδασκαλία του κειµένου: τεχνικές διδασκαλίας και αφοµοίωσης του κειµένου

Κωδικός (http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/): GR-2009-069-003
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, γραφεία Κέντρου Ελληνικού Πολιτισµού, ∆εριγνύ 18 (Πλατεία Βικτωρίας)
Ηµεροµηνίες ∆ιεξαγωγής: 27 Νοεµβρίου - 1 ∆εκεµβρίου 2010, 26 - 30 Νοεµβρίου 2011
∆ίδακτρα: 670 €, ∆ιαµονή και πλήρης διατροφή: 560€

Σεµινάριο 3: «Τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η πρώτη µέρα: το µαθησιακό συµβόλαιο, τα παιχνίδια γνωριµίας
Η λειτουργία της οµάδας, οι ρόλοι των µαθητών και οι ρόλοι του δασκάλου
Η εισαγωγή σε νέα θεµατική ενότητα/ διδακτικό αντικείµενο
Το περιβάλλον της τάξης: το κουτί της Πανδώρας
Η ανοµοιογένεια της τάξης ως πρόβληµα και ως πρόκληση: τι είναι οι τάξεις µικτών ικανοτήτων, τεχνικές
διδασκαλίας σε ανοµοιογενείς τάξεις
Το µάθηµα σε σπουδαστές προχωρηµένου επιπέδου ελληνοµάθειας: τα χαρακτηριστικά των προχωρηµένων
σπουδαστών
Η ορθογραφία και η ταξινόµηση των λαθών
Τα πολιτιστικά στοιχεία στο µάθηµα: επιλογή και χρήση πολιτιστικών υλικών, αξιοποίηση των διαπολιτισµικών
στοιχείων, παραγωγή νέων εκπαιδευτικών υλικών
Επίλυση πρακτικών προβληµάτων στη διδασκαλία
Ενηµέρωση για τις εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Η διδασκαλία του κειµένου: τεχνικές διδασκαλίας του κειµένου και αφοµοίωσης του νέου λεξιλογίου

Κωδικός (http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/): GR-2009-067-004
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, γραφεία Κέντρου Ελληνικού Πολιτισµού, ∆εριγνύ 18 (Πλατεία Βικτωρίας)
Ηµεροµηνίες ∆ιεξαγωγής: 13-17 Μαρτίου 2010, 19-23 Μαρτίου 2011, 17-21 Μαρτίου 2012
∆ίδακτρα: 670 €, ∆ιαµονή και πλήρης διατροφή: 560€

Σεµινάριο 4: «Εκπαίδευση καθηγητών: Ελληνικά σε µη φυσικούς οµιλητές»
•

Η διδασκαλία της ορολογίας και η γλωσσική εκπαίδευση των διερµηνέων και µεταφραστών

•

Η παραγωγή γραπτού λόγου

•

Η ακουστική κατανόηση

•

Η παραγωγή προφορικού λόγου

•

Η κατανόηση γραπτού κειµένου

•

Η αξιοποίηση των διδακτικών υλικών των µαθητών

•

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας σε σπουδαστές προχωρηµένου επιπέδου

•

Εισαγωγή στη διαπολιτισµική εκπαίδευση: µία βιωµατική προσέγγιση

•

Η αξιολόγηση του µαθήµατος, των µαθητών, των διδακτικών υλικών
Τα πολιτιστικά στοιχεία στο µάθηµα: επιλογή και χρήση πολιτιστικών υλικών, αξιοποίηση των διαπολιτισµικών
στοιχείων, παραγωγή νέων εκπαιδευτικών υλικών
Το µάθηµα σε σπουδαστές προχωρηµένου επιπέδου ελληνοµάθειας: τα χαρακτηριστικά των προχωρηµένων
σπουδαστών

•
•

Κωδικός (http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/): GR-2009-066-003
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, γραφεία Κέντρου Ελληνικού Πολιτισµού, ∆εριγνύ 18 (Πλατεία Βικτωρίας)
Ηµεροµηνίες ∆ιεξαγωγής: 20-24 Μαρτίου 2010, 26-30 Μαρτίου 2011, 24-28 Μαρτίου 2012
∆ίδακτρα: 670 €, ∆ιαµονή και πλήρης διατροφή: 560€

Σεµινάριο 5: «∆ιδάσκω Ελληνικά: Σεµινάριο Εξειδίκευσης στη ∆ιδασκαλία της
Ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας»
•

Εντοπισµός χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των µαθητών µας.

•

Σχεδιασµός του προγράµµατος σπουδών µε βάση τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών µας.

•

Οι ενήλικοι ως µαθητές.

•

Η διδασκαλία της γραµµατικής σε διάφορα επίπεδα γλωσσοµάθειας.

•

Θεσµικό πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής σε ξενόγλωσσους.

•

Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων.

•

Εισαγωγή στη διαπολιτισµική εκπαίδευση.

•

Η διδασκαλία του κειµένου: Η χρήση αυθεντικών κειµένων σε όλα τα επίπεδα.

•

Η διδασκαλία του κειµένου: Τεχνικές διδασκαλίας και αφοµοίωσης του κειµένου.

•

Ενηµέρωση για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνοµάθειας του Υπουργείου Παιδείας.

•

Αντιµετώπιση πρακτικών προβληµάτων στη διδασκαλία.

Κωδικός (http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/): GR-2009-083-004
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Ζαΐρα (www.hotel-zaira.gr), Σκάλα Λουτρών Λέσβου (Μυτιλήνη)
Ηµεροµηνίες ∆ιεξαγωγής: 23-27 Αυγούστου 2010, 22-26 Αυγούστου 2011, 6-10 Αυγούστου 2012
∆ίδακτρα: 670 €, ∆ιαµονή και πλήρης διατροφή: 560€
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