
+302310996783   diaviou@auth.gr, http://www.diaviou.auth.gr 
  

 
Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως 

ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 
(ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαδικτυακά μαθή-
ματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσ-
σας – Επίπεδο Γ2», διάρκειας 63 διδακτικών ωρών, 
το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους μήνες  Μάρτιο ως 
Μάιο 2021 και θα υλοποιηθεί με μεικτή εξ αποστά-
σεως διδασκαλία: ασύγχρονη μέσω της πλατφόρ-
μας https://elearning.auth.gr/ και σύγχρονη μέσω 
της πλατφόρμας Zoom. 

Στόχος του προγράμματος 
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του   
επιπέδου γλωσσομάθειας στην ελληνική ως         
ξένη/δεύτερη γλώσσα, ώστε οι μη φυσικοί ομιλη-
τές της ελληνικής που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό να προσεγγίσουν το επίπεδο των φυσι-
κών ομιλητών ανώτερης μόρφωσης (επίπεδο Γ2 – 
Άριστη Γνώση σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς). 
 

Χρησιμότητα  προγράμματος 
Το επίπεδο Γ2 στην ελληνική ως ξένη/δεύτερη 
γλώσσα είναι προαπαιτούμενο στις προκηρύξεις 
του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στo ελληνικό δημόσιο 
που απαιτούν ανώτατες σπουδές. H πιστοποίηση 
της ελληνομάθειας σε επίπεδο Γ2 αποτελεί σημα-
ντικό προσόν για τους μη φυσικούς ομιλητές οι   
οποίοι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στο εξωτε-
ρικό, μεταφραστές κειμένων ακαδημαϊκού και δοκι-
μιακού χαρακτήρα και λογοτεχνικών έργων. 

 

  
  

Online course of Greek as a foreign/            
second language – C2 level  

The Center for Education and Lifelong Learn-
ing (CELLL) of Aristotle University of Thessa-
loniki (AUTh) welcomes you to the “Online 
course of Greek as a foreign/second language 
– C2 level”. The duration of the program is 63 
teaching hours and it will be held from March 
until May 2021 through combined methods of 
distance learning: asynchronous through the     
educational platform https://elearning.auth.gr/ 
and synchronous through Zoom. 
 

 Course objective 
The program aims to help non native speakers of 
Greek living in Greece or abroad to improve their 
knowledge of Greek as a foreign/second language, 
thereby reaching the level of the highly educated 
native speakers of Modern Greek (C2 level –     
Excellent Knowledge according to the Common 
European Framework).  
 
 
Program Value 

C2 level in Greek as a foreign/second language is 
a prerequisite set by the Supreme Council for Civil 
Personnel Selection (ASEP) for job positions in 
the Greek public sector requiring a university de-
gree. Μoreover, the C2 level is a significant quali-
fication for non-native speakers who teach Mod-
ern Greek language abroad, translators of aca-
demic and formal texts, essays and literary works. 
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Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα 

• ομιλητές της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσ-
σας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν 
προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας και επιθυ-
μούν να το πιστοποιήσουν για επαγγελματικούς 
λόγους με τις «Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Ε-
πάρκειας της Ελληνομάθειας» στα επίπεδα Γ1 (πο-
λύ καλή γνώσης ή  Γ2 (άριστη γνώση) 

• αλλοδαπούς φοιτητές ανθρωπιστικών σπουδών 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ. Ελληνικής 
γλώσσας και Φιλολογίας, Θεολογίας, Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας κ.ά.) που επιθυμούν να βελτιώσουν 
το επίπεδο ελληνομάθειάς τους για τις ανάγκες των 
σπουδών τους και για την ενίσχυση των ακαδημαϊ-
κών και επαγγελματικών τους προοπτικών  

• ομιλητές για τους οποίους η ελληνική είναι γλώσσα 
πολιτιστικής κληρονομιάς (ομογενείς δεύτερης 
ή/και τρίτης γενιάς) 

• διδάσκοντες της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης 
γλώσσας στο εξωτερικό, οι οποίοι θέλουν να απο-
κτήσουν περαιτέρω εξειδίκευση στη διδασκαλία 
του προχωρημένου επίπεδου ελληνομάθειας 

• λάτρεις της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού. 
 

  Μέθοδος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα προσφέρεται εξ ολοκλήρου από α-
πόσταση με συνδυασμό μεθόδων σύγχρονης και 
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Περιλαμ-
βάνει 27 ώρες σύγχρονης γλωσσικής διδασκαλίας 
με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα Zoom και 36  
ώρες ασύγχρονης μάθησης μέσα από αυθεντικά πο-
λυτροπικά κείμενα, ηλεκτρονικά γλωσσάρια και 
διαδραστικά κουίζ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα 
www.elearning.auth.gr 
 

Κόστος συμμετοχής - Πιστοποιητικό 

250 € Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορη-
γείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης (3ECTS)  
 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρο-
νικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης 
και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ έως τις 23.3.2021.  
 
Διάρκεια Προγράμματος 24.3.2021 - 23.5.2021 
 
 

Επικοινωνία 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
 

Dr Θεόδωρος Αντωνιάδης (Επίκ. Καθηγητής Τμή-
ματος Φιλολογίας ΑΠΘ) thantoni@lit.auth.gr             
Dr Χριστίνα Τακούδα (ΕΕΠ Σχολείου Νέας Ελληνι-
κής ΑΠΘ) christak@smg.auth.gr 
 

 

The program may concern: 

• speakers of Greek as a foreign/second language 
living in Greece and abroad who already have an 
advanced command of Modern Greek and are 
keen to certify their knowledge further for pro-
fessional purposes by taking part in the “Exami-
nations for Certifying Proficiency in Knowledge of 
Greek” for C1 (very good knowledge) or C2 (ex-
cellent knowledge) level 

• foreign students in Greece and abroad in the hu-
manities area (e.g. Greek Philology, Theology, His-
tory and Archaeology etc.) who are willing to im-
prove their level of Greek for the needs of their 
studies as well as for boosting their future aca-
demic and professional perspectives 

• speakers for whom Greek language is their lan-
guage of cultural heritage (second and/or third 
generation Greek immigrants) 

• teachers of Greek as a foreign/second language all 
over the world, who would like to specialize fur-
ther in the teaching of Greek to advanced learners 

• those passionate with the Greek language and 
culture 
 
 

Teaching Method 

The program is a full distance learning course 
providing an educational package that combines 
methods of synchronous (real-time) and asyn-
chronous online education. It includes 27 hours of 
real-time language instruction through Zoom plat-
form and 36 hours of asynchronous learning 
through authentic multimodal texts, e-glossaries 
and interactive quizzes at www.elearning.auth.gr 
educational platform.  
 

Participation fee - Certificate 

250 € A certificate (3ΕCTS credited) is issued by 
Aristotle University after the end of the course 
 

 Application Deadline 

Candidates submit their application online at the 
site of AUTH Center for Education and Lifelong 
Learning (CELLL), until 23.3 2021 
  

Course duration: 24.3.2021 - 23.5.2021 
 

 

Contact info 

For further information candidates may contact 
the course’s instructors via e-mail. 
 

Dr Theodoros Antoniadis (Assistant Professor, 
School of Philology) thantoni@lit.auth.gr 
Dr Christina Takouda (teaching staff at School of 
Modern Greek) christak@smg.auth.gr  
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