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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 

 Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων 

 Τα χαρακτηριστικά των ξενόγλωσσων 

ενηλίκων ως σπουδαστών της ελληνικής 

 Ο σχεδιασμός του προγράμματος 

σπουδών και της διδακτικής ενότητας με 

βάση της ανάγκες των σπουδαστών 

 ∆ιδασκαλία του κειμένου, του λεξιλογίου 

και της γραμματικής με επικοινωνιακές 

δραστηριότητες 

 Η χρήση αυθεντικών κειμένων σε όλα τα 

επίπεδα ελληνομάθειας 

 Επιλογή και αξιολόγηση του διδακτικού 

εγχειριδίου και διδακτικών υλικών 

 Η επιλογή οπτικοακουστικών υλικών 

 Επίλυση πρακτικών προβλημάτων στη 

διδασκαλία 

Βασική εκπαιδεύτρια 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ 
Kαθηγήτρια Ελληνικής σε 

ξενόγλωσσους, Εκπαιδεύτρια 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων. ∆ιευθύντρια 

Σπουδών στην Εταιρεία Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης Λέσβου ΑΙΟΛΙΣ και στο 

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, 

www.hcc.edu.gr. Απόφοιτη του 

Πανεπιστημίου Αθήνας (Φιλοσοφική 

Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας) και του 

∆ιακρατικού Μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Ανθρώπινα ∆ικαιώματα» των 

Πανεπιστημίων Αθήνας και Λονδίνου 

(Institute of Education). 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

To σεμινάριο  περιλαμβάνεται στον κατάλογο των σεμιναρίων Comenius-

Grundtvig του Προγράμματος ∆ια Βίου Μάθησης (http://ec.europa.eu/

education/trainingdatabase/).  

Οι ενδιαφερόμενοι που διαμένουν στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε 

ευρωπαϊκη χώρα εκτός της χώρας διεξαγωγής του σεμιναρίου μπορούν 

να καλύψουν το κόστος της συμμετοχής (μετακίνηση, δίδακτρα, διαμονή) 

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). 

Οι ενδιαφερόμενοι από την Ελλάδα θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους 

στο ΙΚΥ (www.iky.gr).  
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