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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
Το πρόγραμμα «Διαδρομές για τη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσους ομιλητές στην Ελλάδα» 
δομείται από τις ακόλουθες έξι (6) ενότητες:  
 
Β1. Θέματα διδασκαλίας των δεξιοτήτων στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  
 
Β2. Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς  
 
Β3. Θέματα αξιολόγησης  
 
Β4. Διδασκαλία ξένης γλώσσας με Η/Υ (Computer Assisted Language Learning)  
 
Β5. Διγλωσσία  
 
Β6. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  
 
Το περιεχόμενο των ενοτήτων αυτών είναι διαθέσιμο στους χρήστες του προγράμματος κατά 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. Μπορείτε να δείτε τα σχετικά βίντεο που συνοδεύουν την κάθε ενότητα. 
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τα σχετικά άρθρα και τις μελέτες στο αποθετήριο υλικού, όπου 
αναρτώνται και προτάσεις των συμμετεχόντων συναδέρφων. 
 



 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

Λόγω της φύσης της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης που 
του παρέχεται στο πλαίσιο των «Διαδρομών» (από 
απόσταση εκπαίδευση)  ο εκπαιδευόμενος οφείλει να 

τηρεί τις υποχρεώσεις του, δηλαδή να είναι συνεπής ως προς τη 
συμμετοχή/παρουσία του στο πρόγραμμα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, 
στις συζητήσεις και στις συναντήσεις καθώς και να πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις του προγράμματος (τεχνολογικές απαιτήσεις, όπως ηλεκτρονική 
διεύθυνση που ελέγχει συχνά και λειτουργεί σωστά, γνώσεις πληροφορικής που 
απαιτούνται κ.τ.λ.). Επιπλέον, σε σχέση με τη λογική του Web 2, ο 
επιμορφούμενος/χρήστης  του συστήματος είναι αυτός που συνεισφέρει στη 
διαμόρφωση της επικοινωνίας και την ανατροφοδότηση του περιβάλλοντος.  

Προσοχή: Ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή 
στο forum και η κοινοποίηση των 
παρατηρήσεων προς όλες τις ομάδες εργασίας. 
Είναι σημαντικό, καθώς το κοινό των 
Διαδρομών είναι διαφοροποιημένο, να 

μοιράζεται και να διαχέεται η γνώση καθώς και η εμπειρία. 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. Εξίσου σημαντικό είναι να συμπληρώσετε το προφίλ 
σας με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να έχετε αλλά και να δίνετε μια 
πλήρη εικόνα της πορείας σας στη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2. 

Στο πρόγραμμα, λειτουργεί το φόρουμ του Κοινού Χώρου και το Φόρουμ της 
κάθε ενότητας. Στο πρώτο συζητάμε θέματα γενικού ενδιαφέροντος (όπως και 
στις γενικές ανακοινώσεις που βρίσκουμε στην αρχική σελίδα), ενώ στο δεύτερο 
συνομιλείτε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. 

 



 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

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 ειδική βεβαίωση 
που πιστοποιεί διακόσιες (200) ώρες εξειδίκευσης. Λεπτομερείς οδηγίες σε 
σχέση με την αξιολόγηση της κάθε ενότητας σας δίνονται κατά την επιμόρφωση 
από την ομάδα εργασίας της ενότητας. 

Απαιτείται επίδοση πάνω από το 60% για να θεωρείται επιτυχής η 
παρακολούθηση της ενότητας. Συνολικά, θα πρέπει να σημειωθεί επίδοση 
τουλάχιστον 60% σε όλες τις ενότητες για να θεωρηθεί επιτυχής η ολοκλήρωση 
του προγράμματος.  

Κατά την ηλεκτρονική σας αξιολόγηση, έχετε συγκεκριμένο χρόνο διαθέσιμο για 
να συμπληρώσετε τις απαντήσεις σας, σε μορφή πολλαπλών επιλογών. Ο 
διαθέσιμος χρόνος είναι περίπου 30 λεπτά. Ανατροφοδότηση (οι σωστές 
απαντήσεις και το αιτιολογικό τους) δίνεται με το πέρας της διαδικασίας για 
όλους τους συμμετέχοντες. Θα γνωρίζετε άμεσα τους βαθμούς της επίδοσής 
σας, αλλά για λόγους ισότιμης συμμετοχής, αξιοπιστίας και εγκυρότητας των 
ηλεκτρονικών δοκιμασιών, θα πρέπει να περιμένετε για την ανατροφοδότηση.  

Στο τέλος της επιμόρφωσης υπάρχει περίοδος επαναληπτικής αξιολόγησης για 
τις ενότητες, όπου δεν έχετε σημειώσει επιτυχή επίδοση ή για τις ενότητες, στην 
αξιολόγηση των οποίων για κάποιο λόγο δεν μπορέσατε να υποβληθείτε.  

 

Σημείωση: σας παρακαλούμε, μετά τη λήξη του 
προγράμματος, να μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε το online 
ερωτηματολόγιο αποτίμησης των Διαδρομών! 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. 

Η ομάδα των Διαδρομών.  


