
 
 

Οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος 
Συμμετοχή των εκπαιδευόμενων 

 

Το πρόγραμμα «Διαδρομές για τη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσους 
ομιλητές στην Ελλάδα» δομείται από τις ακόλουθες έξι (6) ενότητες: 
 
1.   Θέματα διδασκαλίας των δεξιοτήτων στην εκμάθηση της ελληνικής ως       

δεύτερης/ξένης γλώσσας 
2.   Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς  
3.   Θέματα αξιολόγησης  
4.   Διδασκαλία ξένης γλώσσας με Η/Υ (Computer Assisted Language Learning)  
5.   Διγλωσσία  
6.   Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
 
Το περιεχόμενο των ενοτήτων αυτών είναι διαθέσιμο στους χρήστες του 
προγράμματος καθόλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης. Στο χρονοδιάγραμμα 
αναφέρεται το πότε υλοποιείται η κάθε ενότητα. Συγκεκριμένα, κατά τις 
εβδομάδες που αναγράφονται στο χρονοδιάγραμμα η ομάδα των διδασκόντων 
και ο συντονιστής είναι στη διάθεση των επιμορφούμενων για παρατηρήσεις, 
συζητήσεις, ερωτήματα, καθώς και για ό,τι αφορά την ενότητα. 
 
Έτσι, αφού οι επιμορφούμενοι συμβουλευτούν το υλικό και το μελετήσουν 
προσεκτικά, μπορούν να συμμετέχουν στο αντίστοιχο φόρουμ της ενότητας και 
ειδικότερα να συνεργαστούν με βάση τις δραστηριότητες που προτείνονται, 
καθώς και τις υποδείξεις των διδασκόντων και των συντονιστών.  
 
Σημειώνεται ότι κάθε ενότητα νοείται ως μια ομάδα εργασίας, που αποτελείται: 
 

 Από τους επιμορφούμενους 
 Από τους διδάσκοντες (αναγράφονται στο χρονοδιάγραμμα) 
 Από το συντονιστή/τους συντονιστές (αναγράφονται στο 

χρονοδιάγραμμα) 
 Από τον υπεύθυνο τεχνικής υλοποίησης (κ. Άρης Παυλόπουλος) 
 Από τον υπεύθυνο διαχείρισης (υπεύθυνες: κ.κ. Άννα Κοκκινίδου και 

Κυριακή Σπανού) 
 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας συμμετέχουμε στο φόρουμ, 
ανταλλάσουμε απόψεις, καλές πρακτικές και συζητούμε τις προτεινόμενες από 
το υλικό δραστηριότητες. Σημειώνουμε πως, καθώς το πρόγραμμα υλοποιείται 
από απόσταση, ενισχύουμε τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στο φόρουμ και 
τη χρήση των λειτουργιών της πλατφόρμας των Διαδρομών. Έτσι, κάθε 
συμμετέχων στο πρόγραμμα έχει το δικό του προφίλ, τον προσωπικό του χώρο 
και μπορεί να συνδιαλέγεται με όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας.  



Στο τέλος της ενότητας, γίνεται αξιολόγηση της συμμετοχής των 
επιμορφούμενων μέσα από ειδικό ερωτηματολόγιο το οποίο θα διατίθεται οn-
line κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση 
αποτυχίας στην αξιολόγηση κάποιας ενότητας, οι επιμορφούμενοι μπορούν να 
υποβάλουν ξανά τις απαντήσεις τους κατά την επαναληπτική περίοδο 
αξιολόγησης. Η επιτυχής συμμετοχή σε όλες τις ενότητες οδηγεί στην 
πιστοποίηση της επιμόρφωσης με ειδικό πιστοποιητικό.  
 
Τέλος, σημειώνεται πως ένας από τους σημαντικότερους στόχους του εν λόγω 
προγράμματος είναι η ανταλλαγή πρακτικών και μεθόδων, η χαρτογράφηση 
των de jure και de facto διδασκόντων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα και 
η κατάρτιση του κοινού-στόχος σε ειδικά θέματα διδασκαλίας.  
 
 
 

 

 


