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Σν Κέληξν Γιιεληθνύ Πνιηηηζκνύ, ζρνιείν ειιεληθώλ γηα μελόγισζζνπο
από ην 1995, νξγαλώλεη ηα ηειεπηαία δεθαεπηά ρξόληα ζε ζηαζεξή βάζε,
θάζε θζηλόπσξν, άλνημε θαη θαινθαίξη, Οεκηλάξηα Γμεηδίθεπζεο ζηε
Δηδαζθαιία ηεο Γιιεληθήο ωο Λέλεο/ Δεύηεξεο Γιώζζαο ζε Γλειίθνπο
ζηελ Αζήλα, ηε αληνξίλε θαη άιιεο πόιεηο ηεο Γιιάδαο θαη ηνπ
εμσηεξηθνύ, θαζώο θαη ONLINE ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθώλ.
Σα ζεκηλάξηα ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο ζπκκεηνρηθήο εθπαίδεπζεο
ελειίθωλ.
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πξνσζνύλ ηελ αληαιιαγή ηδεώλ, πξνηάζεσλ θαη πιηθώλ, όρη κόλν
δηδαθηηθώλ αιιά θαη ζρεηηθώλ κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο γλώζεηο.
Σν Online ζεκηλάξην ζηε Δηδαζθαιία ηεο Γιιεληθήο ζε Νξόζθπγεο
απεπζύλεηαη ζε θηινιόγνπο ειιεληθήο θαη μέλσλ θηινινγηώλ κε κηθξή
εκπεηξία ζην αληηθείκελν απηό, αιιά θαη ζε έκπεηξνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ ζέινπλ λα αλαλεώζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο.
Οη εθπαηδεπηέο είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαη έρνπλ όινη κεγάιε πείξα ζηε δηδαζθαιία ζε Πξόζθπγεο. Μεηαθέξνπλ πξαθηηθέο γλώζεηο
θαη εκπεηξίεο θαη παίδνπλ επίζεο ηνλ ξόιν ηνπ Μέληνξα γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαζεγεηέο. Σν πξόγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν
έηζη, ώζηε λα κάζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ηα νπζηώδε ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ην πξνζθπγηθό
ζέκα θαη λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθά εξγαιεία θαη δεμηόηεηεο ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ειιελνκάζεηαο γηα
πξόζθπγεο. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε (mentoring) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα έλα ρξόλν κεηά ηελ έλαξμε
ηνπ ζεκηλαξίνπ, ώζηε λα επηιύνληαη ηπρόλ λέεο πξνθιήζεηο ζηελ εξγαζία ηνπο, εάλ ρξεηάδεηαη.
Σν ζεκηλάξην απηό κπνξεί, κε επηπιένλ θόζηνο θαη κε βάζε ηελ Νξαθηηθή Γμάζθεζε θαη ηελ Ναξαθνινύζεζε αιεζηλώλ
καζεκάηωλ ζε πξόζθπγεο θαη δηα δώζεο ζεκηλαξίωλ, λα νδεγήζεη ζηελ Νηζηνπνίεζε EUROLTA https://eurolta.jimdo.com/ ε
νπνία παξέρεηαη από ηνλ δηεζλή νξγαληζκό ICC – International Language Association http://www.icc-languages.eu/ .
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Δεθέκβξηνο 2018 - Απξίιηνο 2019 , 200 ΩΞΓΟ
Α. Πν πξνζθπγηθό δήηεκα ζήκεξα ζηελ Γπξώπε θαη ζηελ Γιιάδα
- Σν πξνθίι θαη νη αλάγθεο δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ πξνζθύγσλ, ελειίθσλ θαη αλειίθσλ
Β. Ε Δηδαζθαιία θαη ε νξγάλωζή ηεο
- Δηάγλσζε επηπέδνπ ειιελνκάζεηαο θαη θαηάηαμε ησλ καζεηώλ ζε ηκήκαηα
- Δεκηνπξγία αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ζρεδηαζκόο ηνπ καζήκαηνο
- Δηδαζθαιία θεηκέλνπ, αθνκνίσζε ιεμηινγίνπ, δηδαζθαιία κνξθνινγηθώλ δνκώλ,
εμεύξεζε θαη δεκηνπξγία δηδαθηηθώλ πιηθώλ
- Η αλνκνηνγέλεηα ηεο ηάμεο σο πξόθιεζε
Γ. Ε δηάζηαζε ηνπ πνιηηηζκνύ ζηα καζήκαηα
- Γπηινγή θαη ρξήζε πνιηηηζηηθώλ πιηθώλ, αμηνπνίεζε ησλ δηαπνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ
- Παξαγσγή λέσλ εθπαηδεπηηθώλ πιηθώλ γηα ηελ πνιηηηζκηθή έληαμε
Δ. Ιεζνδνινγία άηππωλ κνξθώλ κάζεζεο (Tandem, Language Café). Σν κάζεκα έμσ από ηελ ηάμε
Γ. Γηζαγωγή ζηηο αξρέο ηεο Δηαπνιηηηζκηθήο Γθπαίδεπζεο
ΟΠ. Ε Νηζηνπνίεζε ηεο ειιελνκάζεηαο: θαηεγνξίεο εμεηάζεσλ, πξνεηνηκαζία γηα εμεηάζεηο, λνκηθό πιαίζην
Δ. Φνξείο πνπ δηδάζθνπλ ηελ ειιεληθή γιώζζα ζε πξόζθπγεο: πξνγξάκκαηα, ηδηαηηεξόηεηεο.
Δηάξθεηα: 200 ώξεο, Δίδαθηξα: 250 επξώ. Πεξηιακβάλνληαη online ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο ζπλαληήζεηο, πιηθά ζεκηλαξίνπ,
βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο. Γηα κέιε κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη εζεινληηθά ζηε δηδαζθαιία ηεο
ειιεληθήο ωο μέλεο γιώζζαο ηζρύεη έθπηωζε 20%.
Γπίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα Νηζηνπνίεζεο EUROLTA γηα ηελ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζώλ θαη ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο
ζε ελειίθνπο. Η Πηζηνπνίεζε παξέρεηαη από ηνλ δηεζλή νξγαληζκό ICC – International Language Association, πνπ εδξεύεη ζηελ
Φξαλθθνύξηε θαη είλαη ζύκβνπινο ηεο Γπξσπατθήο Γπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γπξώπεο ζε ζέκαηα πνιπγισζζίαο. Σα
επηπιένλ δίδαθηξα γηα ηελ θαηάζεζε θαθέινπ Πηζηνπνίεζεο είλαη 500 επξώ θαη πεξηιακβάλνπλ θαη 32 ώξεο επηπιένλ δηα δώζεο
ζεκηλαξίωλ ζηελ Αζήλα ή ζηε Οαληνξίλε θαζώο θαη ηελ δπλαηόηεηα πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο
(6 παξαθνινπζήζεηο θαη 4 δηδαζθαιίεο ζε καζήκαηα γηα πξόζθπγεο).

Γθπαηδεπηέο
ΖΦΖΓΓΚΓΖΑ ΓΓΩΞΓΖΑΔΜΡ, ΜΑ, Δηεπζύληξηα ηνπ Κέληξνπ Γιιεληθνύ Πνιηηηζκνύ, εθπαηδεύηξηα θαζεγεηώλ. Απόθνηηε ηεο
Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο θαη ηνπ Δηαθξαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Γθπαίδεπζε θαη Αλζξώπηλα
Δηθαηώκαηα» ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζήλαο θαη Λνλδίλνπ. πγγξαθέαο πέληε βηβιίσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο σο
κεηξηθήο θαη σο μέλεο. Γθπαηδεύηξηα θαζεγεηώλ, θαζεγήηξηα ειιεληθήο ζε μελόγισζζνπο, εθπαηδεύηξηα ζηα αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα. Πηζηνπνηεκέλε Eurolta Master Trainer (Γθπαηδεύηξηα Γθπαηδεπηώλ ησλ εθπαηδεπηώλ Γλειίθσλ).
ΚΖΗΜΟ ΗΩΚΟΠΑΚΠΜΝΜΡΘΜΟ, ΜΑ, Απόθνηηνο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο θαη ηνπ Δηαθξαηηθνύ
Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Γθπαίδεπζε θαη Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα» ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζήλαο θαη Λνλδίλνπ θαζώο θαη ηνπ
Μεηαπηπρηαθνύ «Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγία» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Πηζηνπνηεκέλνο Γθπαηδεπηήο EUROLTA, εθπαηδεπηήο
θαζεγεηώλ θαη κέινο ηεο Οκάδαο Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ηεο Δηεζλνύο Ακλεζηίαο. Από ην 1995 δηδάζθεη εζεινληηθά ζε
κεηαλάζηεο θαη πξόζθπγεο, ζε άηνκα κε αλαπεξία θαη ζηελ LGBT θνηλόηεηα.
ΓΖΩΠΑ ΙΝΜΡΔΖΜΡ , ΜΑ, Απόθνηηε ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο θαη ηνπ Δηαθξαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ
πξνγξάκκαηνο «Γθπαίδεπζε θαη Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα» ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζήλαο θαη Λνλδίλνπ. Δηδάζθεη ειιεληθά ζε δεκόζην
Λύθεην. Ήηαλ ππεύζπλε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Γιιεληθώλ ζε κεηαλάζηεο θαη πξόζθπγεο ζηε Με Κπβεξλεηηθή
Οξγάλσζε Γζεινληηθή Γξγαζία Αζήλαο, γηα πεξηζζόηεξα από δέθα ρξόληα.
ΕΘΖΑΔΑ ΔΖΑΙΑΚΠΩΚΕ, Γθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο ζην Κέληξν Γιιεληθνύ Πνιηηηζκνύ από ην 2014
θαη εζειόληξηα εθπαηδεύηξηα ζε κεηαλάζηεο θαη πξόζθπγεο ζην δηαπνιηηηζκηθό ζρνιείν «Γέθπξεο» ζηελ Κπςέιε από ην 2010. Έθαλε
ζπνπδέο ζηνλ Γπξσπατθό Πνιηηηζκό ζην Γιιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο
κέζσ δηαδηθηύνπ. Πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα EUROLTA.
ΗΩΟΠΑΟ ΗΜΞΜΔΕΟ, ΜΑ, Απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηνπ Δεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κε Γηδίθεπζε
ζηελ Γπξσπατθή Ιζηνξία από ην Γζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Γξγάζηεθε ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζην
Ιζηνξηθό Αξρείν ηεο Γ..Γ.Β.Γ.Γ θαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Γπηζηεκώλ. Γθπαηδεύηεθε ζηε
δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο θαη εξγάδεηαη σο θαζεγεηήο ειιεληθήο ζηε Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε Mosaik γηα
πξόζθπγεο ζηε Λέζβν, ελώ γηα ελάκηζε ρξόλν εξγάζηεθε ζηε Μόξηα. Πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο EUROLTA.
ΙΖΑΘΕΟ ΗΑΞΑΗΩΚΟΠΑΚΠΕΟ, Καζεγεηήο γεξκαληθήο γιώζζαο, απόθνηηνο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζήλαο. Γθπαηδεύηεθε ζηε
δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο θαη εξγάδεηαη σο Τπεύζπλνο ηεο νκάδαο θαζεγεηώλ ζην Γιιεληθό πκβνύιην γηα ηνπο
Πξόζθπγεο θαη σο θαζεγεηήο ειιεληθήο ζε πξόζθπγεο. Πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο EUROLTA.
ΗΑΠΓΞΖΚΑ ΝΞΑΚΓΚΠΟΕ, ζηέιερνο ηνπ Κέληξνπ Γιιεληθήο Γιώζζαο, κέινο ηεο νκάδαο γηα ηε ζπγγξαθή θαη επεμεξγαζία
εμεηαζηηθώλ δνθηκαζηώλ, αμηνινγήηξηα θαη βαζκνινγήηξηα ησλ παξαγσγηθώλ θαη δεθηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ εμεηάζεσλ, ππεύζπλε
γηα ηε ζύληαμε θαη ηελ επηκέιεηα ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Απόθνηηνο ηεο Φηινζνθηθήο
ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Γθπαίδεπζε Γλειίθσλ. Πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα
ελειίθσλ από ηνλ ΓΟΠΠΓΠ κε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία παιηλλνζηνύλησλ θαη αηόκσλ κε εηδηθέο δεμηόηεηεο. Γπηκνξθώηξηα ζηελ
Γλόηεηα «Γισζζηθή Δηδαζθαιία ζε παηδηά» ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ θαηάξηηζε από απόζηαζε ησλ
δηδαζθόλησλ ηελ ειιεληθή σο μέλε γιώζζα.
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