ΠΡΟΣΚ
ΚΛΗΣΗ ΕΚΔ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡ
ΡΟΝΤΟΣ

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 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσαςς συνεχίζει το εξ απ
ποστάσεως επιμορφω
ωτικό
ππρόγραμμα «Διαδρομ
μές στη Διιδασκαλία της Ελληννικής ως Δ
Δεύτερης/Ξέένης
Γ
Γλώσσας» για διδάσκοντεςς στην Ελλάδα και τοο εξωτερικό
((http://diadrromes.greek
k-languagee.gr). Τα μαθήματα
μ
ξεκινούν ττο Σάββαττο 3
Δ
Δεκεμβρίουυ 2016 και διαρκούν 110 μήνες. Αιτήσεις
Α
εγ
γγραφής γίίνονται δεκ
κτές
α
από 10-100-2016 μέχρι και 18/11/2016
6 στην ηλεκτρονικ
η
κή διεύθυ
υνση
w
www.greekk-language.g
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 μπορούν να συμμ
μετέχουν εμπλεκόμεν
ε
νοι στη ή/και
ή
ενδιιαφερόμενοοι για τη διδασκαλία
δ
α της Ελλη
ηνικής ως δεύτερης/ξξένης γλώσ
σσας
στη
ην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
ε
που είναιι απόφοιτο
οι ελληνικήής φιλολογγίας,
ξένω
ων φιλολοογιών, παιιδαγωγικώνν τμημάτω
ων, θεολογγικών σχολλών ή άλ
λλων
παννεπιστημιακ
κών τμημά
άτων ελληννικών ή ισότιμων ξέννων πανεπιιστημίων. Υπό
ώσει σπου
όροους γίνοντται δεκτοί υποψήφιιοι που δεν
δ
έχουν ολοκληρώ
υδές
τριττοβάθμιας εκπαίδευση
ε
ης.

Το πρόόγραμμα παρέχει πισ
στοποιημένη
η εξειδίκευ
υση στη δδιδασκαλία της
ελλη
ηνικής ως δεύτερης/ξξένης γλώσ
σσας και ανταποκρίν
α
νεται στα σσυνεκτιμώμ
μενα
προοσόντα για τη στελέχχωση των Δομών Υποδοχής
Υ
για
γ την Εκκπαίδευση των
Προοσφύγων (Δ
ΔΥΕΠ) από
ό μόνιμουςς εκπαιδευττικούς, σύμφωνα με τοο άρθρο 8 παρ.
π
3 (δδ) της Υ.Α. αριθμ. 152
2360/ΓΔ4/119.9.2016 (ΦΕΚ 3049//Β/23.9.20116).
Για πεερισσότερεες πληροφοορίες που αφορούν το νομικόό πλαίσιο των
ΔΙΑ
ΑΔΡΟΜΩΝ
Ν, την εγγρ
ραφή σας σ
στο πρόγρα
αμμα και το
ο οικονομικκό κόστος, σας
παρραπέμπουμεε στην ιστο
οσελίδα τωνν εγγραφώνν www.greeek-languagge.gr/routes .
κοινωνίας:
Στοοιχεία επικ
Ηλεεκτρονικό ταχυδρομεείο: program
amma.diadrromes@gmail.com
Τηλλ: 23104888782 & 2310805507 (ώ
ώρες πληρο
οφόρησης: 9.00-15.000 καθημεριννάεργά
άσιμες ημέέρες

