ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συμμετοχή σε Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο:

"Σύγχρονες πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας"

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής
Γλώσσας το Γραφείο Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας
στο Γιοχάνεσμπουργκ, η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ και το Ινστιτούτο Ελληνικής
Γλώσσας "ΤΗΜΕΝΟΣ' του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
συνδιοργανώνουν διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα "Σύγχρονες πρακτικές
στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας". Η
Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο 29 Ιανουαρίου
2022.

Σε ποιους απευθύνεται
Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική
γλώσσα ως Γ2/ΞΓ στο εξωτερικό, σε σχολεία της Ελληνόγλωσσης
Εκπαίδευσης, αλλά και σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική
γλώσσα ως Γ2/ΞΓ σε δομές και σχολεία στην Ελλάδα. Επίσης
απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, σε υποψήφιους διδάκτορες και
μεταπτυχιακούς φοιτητές με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το θέμα
της Ημερίδας, σε απόφοιτους Παιδαγωγικών Τμημάτων και Ελληνικής
Φιλολογίας και γενικότερα σε όσους ασχολούνται με ζητήματα
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως Γ2/ΞΓ.













Θεματικές ενότητες
Σύγχρονες προσεγγίσεις και μέθοδοι διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας ως Γ2/ΞΓ.
Ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και
παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού
λόγου): Σχεδιασμός και διαχείριση του μαθήματος.
Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ σε
έντυπη και σε ψηφιακή μορφή.
Παραγωγή διδακτικού υλικού και δραστηριοτήτων για τη
διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.
Καλλιέργεια και ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.
Αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για τη διδασκαλία της
ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.
Εξ αποστάσεως διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως Γ2/ΞΓ.
Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών που διδάσκονται την
ελληνική ως Γ2/ΞΓ : Τυπικές και εναλλακτικές μέθοδοι .
Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας του Ελληνικού
Πολιτισμού
Η αξία και η οικουμενική προσφορά/συμβολή της ελληνικής
γλώσσας

Χρήσιμες πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες
Ημερομηνία
διεξαγωγής της
ημερίδας

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί,
διαδικτυακά, στις 29 Ιανουαρίου
2022.

Έναρξη Υποβολής
Περιλήψεων

15 Νοεμβρίου 2021

Λήξη Υποβολής
Περιλήψεων

15 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση
Προγράμματος

Η ανακοίνωση του προγράμματος
της Ημερίδας και η πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
για
παρακολούθηση θα γίνει στις αρχές
Ιανουαρίου.

Χρονική διάρκεια κάθε
εισήγησης

15 λεπτά

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με εισήγηση
στην Ημερίδα να υποβάλλουν την περίληψή τους εντός του
καθορισμένου χρονικού πλαισίου στην ιστοσελίδα της Ημερίδας
https://conference.mysch.gr/2022/ (κάνοντας πρώτα εγγραφή και
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες).

Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων
 Η έκταση της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις.
 Η γραμματοσειρά για τη συγγραφή της περίληψης θα πρέπει να είναι
η TimesNewRoman 12 και το διάστιχο να είναι μονό.
 Η γραμματοσειρά για τον τίτλο της περίληψης θα πρέπει να είναι η
TimesNewRoman 14


Στην αρχή της περίληψης, θα καταγράφονται τα στοιχεία του/των
εισηγητή/ών (επώνυμο, όνομα, ιδιότητα, σχολείο/ίδρυμα και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 Ύστερα από την περίληψη, χρειάζεται να καταγράφονται 3 έως 5
λέξεις ή φράσεις-κλειδιά της εργασίας. Οι λέξεις και φράσεις-κλειδιά
χωρίζονται μεταξύ τους με τη χρήση κόμματος (,), ενώ μετά την
τελευταία λέξη ή φράση-κλειδί δεν περιλαμβάνεται τελεία.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
κ. Γεώργιο Βλάχο: gsvlachos@gmail.com, 00306940786966
(viber), 0027624602740 (whatsapp)

Οργανωτική Επιτροπή

Γεώργιος Βλάχος, Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της
Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ
Ελένη Γρίβα, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας -

ΠΤΔΕ,

Διευθύντρια Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας, Π.Δ.Μ
Αντωνία
ΣΑΧΕΤΙ

Παπάζογλου,

Διευθύντρια

Ελληνικών

Σπουδών

Σχολή

Αναστασία Γιαννακοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας
Νέλλη Ζαφειριάδου, Εκπαιδευτικός, Ελληνικό Τμήμα, Σχολή Σαχέτι, πρ.
Σχολική Σύμβουλος ΑΜΘ, ΜA, MEd, Υπ. Δρ. ΔΠΘ
Άγγελος – Μιχαήλ Χουβαρδάς, Μαθητής Σχολή Σαχέτι.
Σπύρος Μπούρας, υπ. Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Χρύσα Μάρκου, υπ. Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

