ΠΡΟΣ
ΣΚΛΗΣΗ ΕΚ
ΚΔΗΛΩΣΗΣ
Σ ΕΝΔΙΑΦΕ
ΕΡΟΝΤΟΣ

Π
Πρόγραμμα
α «Διαδ
δρομές σ
στη Διδα
ασκαλία της Ελλληνικής ως
Δ
Δεύτερης/Ξ
Ξένης γλώσ
σσας» για δδιδάσκονττες στην Ελ
λλάδα και το εξωτερικό
Τ
Το Κέντροο Ελληνικ
κής Γλώσσ
σας ανακο
οινώνει τη
η νέα περρίοδο του
υ εξ
α
αποστάσεω
ως επιμορφω
ωτικού προογράμματο
ος «Διαδρομές στη Δ
Διδασκαλία της
Ε
Ελληνικής ως Δεύτερη
ης/Ξένης Γ
Γλώσσας» για
γ διδάσκο
οντες στην Ελλάδα κα
αι το
εεξωτερικό (http://diad
dromes.greeek-languag
ge.gr). Τα μαθήματαα ξεκινούνν τη
Δ
Δευτέρα 2 Οκτωβρίο
ου 2017 κκαι διαρκού
ύν 10 μήννες. Αιτήσσεις εγγρα
αφής
γγίνονται δεεκτές από 03-07-20117 μέχρι και
κ 18/09/2
2017 στηνν ηλεκτροννική
δ
διεύθυνση www.greek
k-languagee.gr/routes
Το πρόόγραμμα υλ
λοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση κκαι αποτελεείται
α
από τις πα
αρακάτω οκ
κτώ ενότηττες, οι οπο
οίες καλύπ
πτουν όλεςς τις θεματτικές
ππεριοχές ποου ενδιαφέέρουν τον διδάσκονττα την Ελ
λληνική ωςς δεύτερη/ξξένη
γγλώσσα:
1. Σχεδδιασμός κα
αι διαχείριιση μαθήμ
ματος, διδασκαλία ττων τεσσά
άρων
δεξιοοτήτων
2. Διδα
ασκαλία τηςς γραμματιικής, του λεεξιλογίου και
κ της προφ
φοράς
3. Γλω
ωσσική διδα
ασκαλία σε παιδιά
4. Αξιοολόγηση τη
ης επίδοσηςς των μαθηττών
5. Διδα
ασκαλία ξέένης γλώσσ
σας μέσω Η/Υ
Η (Com
mputer Assiisted Langu
uage
Learrning)
6. Όψεεις της γλώσ
σσας
7. Διγλλωσσία: Η γλώσσα
γ
κααι η σκέψη στον
σ
δίγλω
ωσσο ομιληττή
8. Ότανν οι πολιτισ
σμοί συνομ
μιλούν στο σχολείο: ζητήματα
ζ
δδιαπολιτισμ
μικής
εκπα
αίδευσης
Στο πρρόγραμμα μπορεί ναα συμμετέχχει κάθε εμπλεκόμεν
ε
νος στη ή/και
ή
ενδιιαφερόμενοος για τη διδασκαλίαα της Ελλη
ηνικής ως δεύτερης/ξξένης γλώσ
σσας
στη
ην Ελλάδα
α και στο
ο εξωτερικκό, αρκεί να είναι απόφοιττος ελληνιικής
φιλλολογίας, ξέένων φιλολ
λογιών, πα
αιδαγωγικώ
ών τμημάττων, θεολοογικών σχο
ολών
ή άλλων πανεπιστημ
μιακών τμ
μημάτων ελληνικώ
ών ή ισόότιμων ξέένων
παννεπιστημίω
ων. Υπό όρους γίννονται δεκτοί υποψ
ψήφιοι ποου δεν έχχουν
ολοοκληρώσει σπουδές
σ
τρ
ριτοβάθμιαςς εκπαίδευσ
σης.

Το πρόόγραμμα πα
αρέχει πισττοποιημένη
η εξειδίκευ
υση στη δδιδασκαλία
α της
ελλη
ηνικής ως δεύτερης/ξξένης γλώσ
σσας και αννήκει στα συνεκτιμώμ
σ
μενα προσό
όντα
για τη στελέχχωση των Δομών
Δ
Υπποδοχής για
α την Εκπα
αίδευση τω
ων Προσφύ
ύγων
(ΔΥ
ΥΕΠ) από μόνιμους εκπαιδευτικ
ε
κούς, σύμφ
φωνα με το
ο άρθρο 8 παρ. 3 (δ) της
Υ.Α
Α. αριθμ. 1552360/ΓΔ4/19.9.2016 (ΦΕΚ 304
49/Β/23.9.2016).
Για κά
άθε σχετική
ή πληροφορρία, όπως την
τ εγγραφ
φή στο πρόόγραμμα κα
αι το
κόσ
στος, σας παραπέμπ
πουμε στηην ιστοσελλίδα των εγγραφώνν www.grreeklangguage.gr/rooutes.
Στοοιχεία επικ
κοινωνίας:
Συνντονίστρια
α του Προγράμματος Διαδρομέςς: δρ Ράνια
α Βοσκάκη
Ηλεεκτρονικό ταχυδρομεείο: program
amma.diadrromes@gmail.com
Τηλλ: 2310 4888 782
(ώρες πληροφόρη
π
σης: 9.00-115.00 καθημερινά-εργγάσιμες ημέέρες)

