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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

Πρόγραμμα «Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης 

γλώσσας» για διδάσκοντες στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοινώνει τη νέα περίοδο του εξ 

αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος «Διαδρομές στη Διδασκαλία της 

Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» για διδάσκοντες/ουσες στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό (http://diadromes.greek-language.gr). Τα μαθήματα ξεκινούν τη 

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και διαρκούν 10 μήνες. Αιτήσεις εγγραφής 

γίνονται δεκτές από 12/04/2021 μέχρι και 02/09/2021 στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.greek-language.gr/routes. 

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τις παρακάτω οκτώ ενότητες, οι οποίες 

καλύπτουν όλες τις θεματικές περιοχές που ενδιαφέρουν τον διδάσκοντα την 

Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα: 

1. Σχεδιασμός και διαχείριση μαθήματος, διδασκαλία των τεσσάρων 

δεξιοτήτων 

2. Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς 

3. Γλωσσική διδασκαλία σε παιδιά 

4. Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 

5. Διδασκαλία ξένης γλώσσας μέσω Η/Υ (Computer Assisted Language 

Learning)  

6. Όψεις της γλώσσας (Ποικιλομορφία της γλώσσας, κειμενικά είδη και 

λογοτεχνικός λόγος) 

7. Διγλωσσία: Η γλώσσα και η σκέψη στον δίγλωσσο ομιλητή  

8. Όταν οι πολιτισμοί συνομιλούν στο σχολείο: ζητήματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

 

 Το πρόγραμμα, που από την πρώτη χρονιά εφαρμογής του, το 2007, τιμήθηκε 

με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών, διαρκώς επικαιροποιείται και βελτιώνεται, 

ενώ προσφέρει ευελιξία στην παρακολούθησή του, καθώς υλοποιείται εξ 

ολοκλήρου από απόσταση με ασύγχρονη διδασκαλία. Οι επιμορφούμενοι/ες σε 

κάθε ενότητα έχουν πρόσβαση επί 24ώρου βάσεως στο υλικό και σε φόρα 

συζητήσεων για άμεση επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες καθώς 

και τους/τις επιμορφούμενους/επιμορφούμενες, προκειμένου να υπάρχει 

ανταλλαγή απόψεων και εποικοδομητικός διάλογος. 

 Πραγματοποιούνται 1-2 τηλεσεμινάρια σε κάθε ενότητα, σε πραγματικό 

χρόνο, για τη ζωντανή επικοινωνία με την ομάδα διδασκαλίας. 

Καινοτόμα στοιχεία του προγράμματος: 

http://diadromes.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/routes
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- Τρεις, τουλάχιστον, εξειδικευμένοι διδάσκοντες σε κάθε ενότητα, με 

πολύχρονη πείρα στον τομέα τους, διδάσκουν, επιβλέπουν και απαντούν άμεσα 

στις ερωτήσεις των επιμορφούμενων. 

- Η διδασκαλία αξιοποιεί αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

- Οι επιμορφούμενοι/ες συντάσσουν εργασία σε κάθε ενότητα με την 

καθοδήγηση και υποστήριξη των διδασκόντων/ διδασκουσών.  

- Από το 2021-2022 λειτουργεί διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών στην 

οποία εντάσσονται οι απόφοιτοι/ες, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για συνεχή 

συνεργασία και ενημέρωση στο μέλλον. 

Στο Πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει κάθε εμπλεκόμενος/η στη ή/και 

ενδιαφερόμενος/η για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, αρκεί να είναι απόφοιτος/η ελληνικής φιλολογίας, 

ξένων φιλολογιών, παιδαγωγικών τμημάτων, θεολογικών σχολών ή άλλων 

πανεπιστημιακών τμημάτων ελληνικών ή ισότιμων ξένων πανεπιστημίων. Υπό 

όρους γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

Το Πρόγραμμα «Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως 

Δεύτερης/Ξένης γλώσσας» αναγνωρίζεται ως εξ αποστάσεως πρόγραμμα 

επιμόρφωσης (Υ.Α. Φ.815.2/306/40937/Ζ1, ΦΕΚ τ. Β΄ 862/8.4.2014) και παρέχει 

πιστοποιημένη εξειδίκευση 450 ωρών στη διδασκαλία της Ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας, η οποία αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από το ΑΣΕΠ, 

κάθε φορά που κάτι τέτοιο προβλέπεται από τις προδιαγραφές της προκήρυξης. 

Όσοι/ες ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα δύνανται να απασχοληθούν 

σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο (ενδεικτικά εστίες 

διδασκαλίας, σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) που εξειδικεύονται στη 

διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.  

  Για κάθε σχετική πληροφορία, όπως την εγγραφή στο πρόγραμμα και το 

κόστος, σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα των εγγραφών: 

www.greek-language.gr/routes.  

 

Στοιχεία επικοινωνίας:  

Συντονίστριες του 

Προγράμματος Διαδρομές: 

 

Αθανασία Μαργώνη, 

Ευδοξία Μητρούση  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: programma.diadromes@gmail.com 

Skype: Διαδρομές - Routes 

Τηλ.: (0030) 2310 805 507 & 488 560 

(ώρες πληροφόρησης: 9.00-15.00 καθημερινά-εργάσιμες ημέρες) 

http://www.greek-language.gr/routes
mailto:programma.diadromes@gmail.com

