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Το σεμινάριο απευθύνεται σε διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα σε ενηλίκους και σε εκπαιδευτικούς 

που δεν έχουν εμπειρία και επιθυμούν να εξειδικευτούν στο αντικείμενο.  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:  

- Η ευαισθητοποίηση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό σε σχέση με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των 

ενήλικων 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. 

Το σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων 

και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και 

πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων 

σε διαφορετικές ομάδες-στόχο στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, μικροδιδασκαλία, εισήγηση, κατευθυνόμενη 

συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια, βιωματικές δραστηριότητες. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η Μέρα (Δευτέρα 6/8/2012): 

- Παρουσίαση των συμμετεχόντων και του προγράμματος του σεμιναρίου  

- Εντοπισμός χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των μαθητών μας 

- Σχεδιασμός προγράμματος σπουδών με βάση τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών μας 

- Οι ενήλικοι μαθητές 

2η Μέρα (Τρίτη 7/8/2012): 

- Η διδασκαλία της γραμματικής 

- Θεσμικό πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής σε ξενόγλωσσους 

- Παρουσίαση φορέων συμμετεχόντων: οπτικοακουστικό υλικό από τους φορείς στους οποίους εργάζονται οι συμμετέχοντες 

3η Μέρα (Τετάρτη 8/8/2012): 

- Επίσκεψη στο νησί/ στην πόλη: σημαντικοί ιστορικοί και πολιτιστικοί τόποι 

- Η δυναμική της ομάδας σε πολυεθνικές και πολυγλωσσικές τάξεις 

- Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων 

- Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

4η Μέρα (Πέμπτη 9/8/2012): 

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

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

- Η διδασκαλία του λεξιλογίου 

- Ενημέρωση για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας 

- Προετοιμασία της επίσκεψης σε δομή του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) στη Μυτιλήνη 

5η Μέρα (Παρασκευή 10/8/2012): 

- Επίσκεψη σε δομή του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) στη Μυτιλήνη: Παρατήρηση του χώρου 

μαθημάτων, συζήτηση με διοίκηση, εκπαιδευτικούς, σπουδαστές 

- Αναφορές από την επίσκεψη: Παρουσίαση παρατηρήσεων, σκέψεων, συμπερασμάτων 

- Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων 

- Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη διδασκαλία 

- Αξιολόγηση του σεμιναρίου - δραστηριότητες αποχαιρετισμού 

 

∆Ι∆ΑΣΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Σεμινάριο Εξειδίκευσης στη ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας 

6 - 10 Αυγούστου 2012, Σκάλα Λουτρών, Λέσβος 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 
 Ιφιγένεια Γεωργιάδου, καθηγήτρια Ελληνικής σε ξενόγλωσσους, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 

 Hubert Eichheim, συγγραφέας, πρ. Διευθυντής στο Ινστιτούτο Γκαίτε Αθήνας, Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 

του Μονάχου 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

Δίδακτρα:  550 €  

Περιλαμβάνουν: Συνεδρίες και εργαστήρια, εκπαιδευτικό υλικό, ξενάγηση στην πόλη της Μυτιλήνης, μεταφορές εντός του 

νησιού για τις ανάγκες του προγράμματος του σεμιναρίου, Βεβαίωση Παρακολούθησης (40 ωρών), πρακτική εξάσκηση-

ενεργό ακρόαση (διάρκειας 20 ωρών)* 

*Προσφέρεται η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης - ενεργού ακρόασης διάρκειας μίας εβδομάδας (20 
ωρών) χωρίς επιπλέον κόστος. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ως ακροατές-βοηθοί καθηγητές σε μάθημα 
που γίνεται σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή μάθημα ελληνικής γλώσσας σε ξενόγλωσσους σπουδαστές, που 
οργανώνεται στον ίδιο χώρο (Ξενοδοχείο Ζαΐρα) από την Εταιρεία Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λέσβου ΑΙΟΛΙΣ σε 
συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενεργός ακρόαση μπορεί να γίνει την εβδομάδα πριν ή μετά 
το σεμινάριο (30/7-3/8 ή 13-17/8).  
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ   
- 30% έκπτωση στα δίδακτρα για µέλη ΜΚΟ που διδάσκουν εθελοντικά τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, κόστος και αιτήσεις εγγραφής: 

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού  
Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:  
Βάσια Κόσσυβα 
∆εριγνύ 18, 10434 Αθήνα  
Τηλ: 210 5238149, Fax: 210 8836494 
e-mail: vassia@hcc.edu.gr  

 

Μυτιλήνη 
Σκάλα 
Λουτρών 

Το σεμινάριο θα γίνει στη Σκάλα Λουτρών, ένα 

χωριό στα νοτιοανατολικά της Λέσβου, που απέχει 8 

χιλιόμετρα από τη Μυτιλήνη. Η Λέσβος συνδέεται 

αεροπορικώς με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 

(Ολυμπιακή και Aegean). Η πτήση διαρκεί μία ώρα. 

Ακτοπλοϊκά η Λέσβος συνδέεται με τον Πειραιά κάθε 

μέρα, και με τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα μία 

φορά την εβδομάδα. 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο ΖΑΪΡΑ 

(www.hotelzaira.gr), όπου μπορούν επίσης να μείνουν 

οι συμμετέχοντες (κόστος: 50 ή 55 ευρώ/ μέρα για 

μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό, ανάλογα με τις 

διανυκτερεύσεις). Επικοινωνήστε μαζί μας για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καταλύματα 

στην περιοχή. 


