
 
 

Σεμινάριο επιμόρφωσης για καθηγητές  
της ελληνικής γλώσσας ως ξένης (TMG201/ΤΜG202)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 Το σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών της ελληνικής γλώσσας ως ξένης θα δώσει την ευκαιρία           
στους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν νέες μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας, να μιλήσουν για τις 
εμπειρίες τους, τα προβλήματά τους, να ανταλλάξουν απόψεις με συναδέλφους και να προτείνουν 
καινοτόμες ιδέες για μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ τους. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ είναι πολύ 
ευέλικτο, και ευνοεί όσους θέλουν να συνεργαστούν γύρω από εκπαιδευτικά καινοτόμα προγράμματα.          
 

 Να σημειωθεί ότι η NEOHEL οργανώνει επίσης: ένα ειδικό τμήμα για την ελληνομάθεια (εντατική προετοιμασία 
πριν από τις εξετάσεις της 20

ης
 Μαΐου), μαθήματα ελληνικής γλώσσας & πολιτισμού, σεμινάρια επιμόρφωσης 

καθηγητών αρχαίων ελληνικών, μαθήματα ελληνικών για παιδιά & σεμινάρια ελληνικού πολιτισμού.  
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.neohel.com 

                           
 

 
  
 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Κυριακή 
Άφιξη & εγγραφή 
Καλωσόρισμα (20.00 μ.μ.) στο χώρο του σεμιναρίου 
 
Δευτέρα έως Παρασκευή  
Πρωί & νωρίς το απόγευμα 
09.15-11.30: Μάθημα ελληνικών                                             
11.30-12.00: Διάλειμμα για καφέ 
12.00-13.45: Μάθημα ελληνικών 
14.00-17.30: Γεύμα & ελεύθερος χρόνος 
 
Αργά το απόγευμα 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (χωρίς χρέωση):                           

 Μαθήματα ελληνικών χορών 

 Επίσκεψη με ξενάγηση 
 
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
στην Πάρο: 

 Ολοήμερη εκδρομή στη Δήλο και στη Μύκονο 

 Ολοήμερη εκδρομή στη Νάξο 

 Ολοήμερη εκδρομή στη Σαντορίνη 
στην Αθήνα: 

 Επίσκεψη στο ναό του Ποσειδώνα, στο Σούνιο 

 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο με ξενάγηση 
 

 
          
              ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 - ΠΑΡΟΣ 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 - ΑΘΗΝΑ 
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Σε ποιους 
απευθύνονται; 

 

 

Στους διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσικούς 
και μη ομιλητές της. Με ή χωρίς επιδότηση Erasmus+. 

http://www.neohel.com/


 
 

 
 ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 Προσέγγιση των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 

 Παρουσίαση της δίγλωσσης σειράς Ελληνικά για σας - ο ρόλος της διγλωσσίας στη χρήση του υλικού.  

 Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε παιδιά. 

 Επικοινωνιακός τρόπος διδασκαλίας της γραμματικής. 

 Επιλογή και χρήση ποικίλων μεθοδολογιών στη δημιουργία υλικού και στη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας ως ξένης (επικοινωνιακή μέθοδος, διεκπεραιωτικές δραστηριότητες, φυσική προσέγγιση κ.ά.). 

 Χρήση της προ-γνώσης και της μετα-γνώσης στο σχεδιασμό μαθήματος. 

 Χρήση των νέων τεχνολογιών μέσα και έξω από την τάξη (διαδίκτυο, διαδραστικό υλικό, βιντεο-
διάσκεψη, μπλογκ κ.ά.). 

 Καθοδήγηση των αυτοδίδακτων σπουδαστών της ελληνικής γλώσσας ως ξένης.  

 Χρήση του λεξιλογίου στα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας ως ξένης. 

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού.  

 Χρήση της εικόνας στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου - τρόποι διδασκαλίας. 

 Αξιολόγηση στις τέσσερις δεξιότητες - βασική εξάσκηση για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.  

 Χρήση ασκήσεων προθέρμανσης πριν από ένα νέο μάθημα. 

 Πολιτιστικά θέματα στη διδασκαλία της γλώσσας. 

 Ανάλυση αναγκών και καταγραφή των προσδοκιών των σπουδαστών πριν από το σχεδιασμό 
μαθημάτων. 

 Ελεύθερη χρήση της γλώσσας: ενθάρρυνση των σπουδαστών στη χρήση της γλώσσας εκτός τάξης. 
Δημιουργία μικρών θεατρικών έργων, μικρών φιλμ, συνεντεύξεις, άρθρα εφημερίδων κ.ά. 

 Εργαστήριο διαπολιτισμικής συνεργασίας - προτάσεις για μελλοντικά προγράμματα συνεργασίας 
μεταξύ των συμμετεχόντων στο σεμινάριο.  
 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
550 € (περιλαμβάνει 35 ώρες μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό και 
τις δραστηριότητες σεμιναρίου). 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει: 
Διαμονή και γεύματα, ταξιδιωτική ασφάλιση, εισιτήρια πλοίου ή αεροπορικά & τις κατ’ επιλογήν δραστηριότητες. 

 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

στην Πάρο 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να μείνουν στο ξενοδοχείο 
Πάνδροσος (www.pandrossoshotel.gr) στην Παροικιά και 
να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές του ξενοδοχείου 
για τη NEOHEL (μονόκλινο δωμάτιο 55 €, δίκλινο 
δωμάτιο 35 € / το άτομο - με πρωινό) ή σε ξενοδοχείο 
της επιλογής τους. 
 
στην Αθήνα 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να μείνουν στο ξενοδοχείο 
Αλέξανδρος (http://www.airotel.gr/greek/hotel/alexandros) 
και να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές του ξενοδο-
χείου για τη NEOHEL (μονόκλινο δωμάτιο 60 €, 
δίκλινο δωμάτιο 40 € / το άτομο - με πρωινό) ή σε 
ξενοδοχείο της επιλογής τους. 
 

 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Διεύθυνση: 40, οδός Αγίου Κωνσταντίνου - Συγκρότημα Αίθριο, 15124 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλέφωνα: (30) 210 6198903 (εσωτ. 229), (30) 210 6231271, (30) 6932 438082 
Fax: (30) 210 6178140 
E-mail: info@neohel.com   
Ιστοσελίδα: www.neohel.com  
 
 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του σεμιναρίου 

 

Ελέγξτε αν είστε επιλέξιμοι 

για επιδότηση Erasmus+  
 http://www.neohel.com/index.php/erasmus-.html 
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