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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To Kέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου μαθημάτων του
προγράμματος τηλεκπαίδευσης με τίτλο «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης
γλώσσας» (http://elearning.greek-language.gr) που άρχισε να λειτουργεί για πρώτη φορά την
1η Αυγούστου 2007. Ο κύκλος μαθημάτων εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη
επιπέδων πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης. Πιστοποίηση
επάρκειας ελληνομάθειας για ομογενείς ή αλλογενείς», το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του
Υπ.Ε.Π.Θ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ) και υλοποιείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Το Κέντρο αποφάσισε την επανάληψη των μαθημάτων
προκειμένου να ικανοποιηθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων. Η συμμετοχή
στο πρόγραμμα απαιτεί προηγούμενη αίτηση (για πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθυνθεί
στη διεύθυνση newlevels@komvos.edu.gr).
Τα μαθήματα θα αρχίσουν την 1η Ιουνίου 2008 και θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2009.
Επισημαίνεται πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τιμηθεί με το «Ευρωπαϊκό Σήμα
Γλωσσών 2007» ως καινοτόμο γλωσσικό πρόγραμμα. Σκοπός των μαθημάτων του
προγράμματος, που καλύπτουν ένα ευρύ θεματικό πεδίο, είναι να καλυφθούν οι ανάγκες
επιμόρφωσης των διδασκόντων την ελληνική εκτός Ελλάδας, όπου οι συνθήκες είναι
ιδιαίτερες και απαιτούν διδάσκοντες με επίγνωση της μεθοδολογίας της διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας.
PRESS RELEASE

The Centre for the Greek Language announces that the new course of lessons of the distance
training project entitled “Routes in Teaching Modern Greek” (http://elearning.greeklanguage.gr), which officially began on the 1st August 2007, is to begin soon. The course is
has been developed within the project “Developing Levels of Certification of Attainment in
Greek as a Foreign/Second Language. Certificate of Attainment in Greek for Greek
Expatriates or Foreigners” which is co-financed via the European Union by the Ministry of
Education and Religious Affairs and is implemented by the Centre for the Greek
Language.The Centre decided the resumption of the course in order to satisfy a quite
important number of candidates. Participation in the program is granted through a prior
application (newlevels@komvos.edu.gr should be addressed for further information).
Lessons are to begin on the 1st June 2008 and are to be completed in April 2009. It is worth
mentioning that the specific program has been awarded with the “European Language Label
2007” as an innovative language project. The aim of the course, which covers a wide subject
field, is to satisfy the training needs of teachers of Greek as a foreign language in countries
other than Greece, who work within special conditions which certainly call for teachers who
are highly informed in matters of methodology in teaching Greek.

