
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Σεμινάρια Εξειδίκευσης στη ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας 

8-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, Αθήνα, Ελλάδα 
ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ www .hcc .edu.gr , ∆εριγνύ 18, 10434 Αθήνα, e-mail: info@hcc.edu.gr  

Στόχοι 
 

 Ευαισθητοποίηση διδασκόντων σε 

σχέση με τις ανάγκες και τα ειδικά 

χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

σπουδαστών 

 Γνώσεις σχεδιασμού προγράμματος 

σπουδών και διδακτικής ενότητας 

 Ικανότητα επιλογής, προσαρμογής, 

παραγωγής, εφαρμογής και 

αξιολόγησης διδακτικών υλικών 

 Ευαισθητοποίηση σε θέματα 

διαπολιτισμικότητας και δυναμικής 

της ομάδας σε πολυεθνικές και 

πολυγλωσσικές τάξεις 

 Αντιμετώπιση πρακτικών 

προβλημάτων στις τάξεις 

Πρόγραμμα 
 

 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 

 Η ανομοιογένεια της τάξης ως πρόβλημα 

και ως πρόκληση 

 Το μάθημα σε σπουδαστές 

προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας 

 Η ορθογραφία και η ταξινόμηση των 

λαθών 

 Τα πολιτιστικά στοιχεία στο μάθημα 

 Η διδασκαλία του κειμένου 

Εκπαιδευτές 
 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ 

∆ιευθύντρια του Κέντρου 

Ελληνικού Πολιτισμού, 

Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ 

Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια 

Ενηλίκων 

 

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Φιλόλογος, Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων 

 

Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου 
 
Τα γραφεία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού βρίσκονται 

στο κέντρο της Αθήνας, οδός ∆εριγνύ 18, κοντά στo Πεδίο 

του Άρεος και την πλατεία Βικτωρίας.  

 

∆ιαμονή σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Πεδίου Άρεως.  

Συμμετοχή 
 
To σεμινάριο έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα ∆ια Βίου Μάθησης και 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των σεμιναρίων Comenius-Grundtvig 

(http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/).  

Οι ενδιαφερόμενοι που διαμένουν εκτός Ελλάδας μπορούν να 

καλύψουν το κόστος της συμμετοχής μέσω της δράσης «Aτομικές 

υποτροφίες κατάρτισης προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων». 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε στην υποβολή της 

αίτησης στην Εθνική Μονάδα της χώρας που διαμένετε (http://

ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/

doc1208_en.htm).  

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:  

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
Κωδικός Σεμιναρίου: GR-2009-066-004  
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