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Το πρόγραμμα "GLOSSA - Τα ελληνικά ως όχημα για την προώθηση της γλωσσικής
ποικιλομορφίας" είναι ένα πρόγραμμα που συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Δια Βίου Μάθηση (Κύρια Δραστηριότητα 2 - Γλώσσες) και στοχεύει
στην προώθηση μαθημάτων και διδακτικών υλικών για προχωρημένο επίπεδο (Γ1, Γ2) για
online εκμάθηση γλωσσών γενικά και για την ελληνική γλώσσα συγκεκριμένα.
Τα κύρια προϊόντα του προγράμματος ήταν 2 εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, μία για την
ανάπτυξη online περιεχομένου για εκμάθηση γλωσσών για προχωρημένους μαθητές και μία
για αυτοδιδασκαλία σε online περιβάλλοντα, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε
Ευρωπαϊκή γλώσσα καθώς και ένα πλήρες μάθημα e-learning στο ανώτερο επίπεδο της
ελληνικής γλώσσας (ως ξένης/δεύτερης γλώσσας) το οποίο αναρτήθηκε σε μια πλατφόρμα
e-learning, ειδικά διαμορφωμένη γι' αυτόν το σκοπό, και περιλαμβάνει θεωρία, κείμενα,
ασκήσεις, γραμματική, πολυμεσικό περιεχόμενο και πολιτισμικά στοιχεία.
Η ομάδα στόχος του προγράμματος συμπεριλαμβάνει: προχωρημένους μαθητές ξένων
γλωσσών, καθηγητές ξένων γλωσσών, οργανισμούς εκμάθησης ξένων γλωσσών και
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει τέλεια ελληνικά για λόγους εργασίας,
επαγγελματικής εξέλιξης, ένταξης, ταξιδιών, αναψυχής κλπ. συμπεριλαμβανομένων των
μεταφραστών και διερμηνέων της ελληνικής γλώσσας και (μελλοντικούς) μη φυσικούς
ομιλητές διδάσκοντες της ελληνικής (ή άλλων γλωσσών). Για την τελευταία ομάδα στόχο
το πρόγραμμα θα αναπτύξει ένα κοινό Ευρωπαϊκό προφίλ για καθηγητές ξένων γλωσσών και για διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη γλώσσα ειδικότερα - και θα μεταφέρει ένα
εργαλείο πιστοποίησης από ένα πρόγραμμα Leonardo da Vinci για να διευκολύνει την
αναγνώριση των άτυπων και μη τυπικών δεξιοτήτων αυτής της κατηγορίας επαγγελματιών.
Το πρόγραμμα διήρκεσε 3 χρόνια και εφαρμόστηκε από οργανισμούς με μεγάλη εμπειρία
στην διδασκαλία γλωσσών από απόσταση.
Από τον Ιανουάριο 2013 θα προσφέρονται από τους εταίρους του προγράμματος μαθήματα
ελληνικής γλώσσας στα επίπεδα Γ1 και Γ2 σε όσους σπουδαστές επιθυμούν, με μικρό
κόστος.
Τα δίδακτρα είναι 300 ευρώ, και περιλαμβάνουν:
• 5 μήνες online μάθημα μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας GLOSSA - με ένα διάλειμμα
δύο εβδομάδων μετά τους πρώτους δυόμιση μήνες
• έναν επιπλέον μήνα για διόρθωση εργασιών και προσωπικές επαναλήψεις
• μία ώρα ομαδική συνάντηση κάθε εβδομάδα στο Skype
• προσωπική υποστήριξη σε κάθε σπουδαστή
• πιστοποιητικό παρακολούθησης ή πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του μαθήματος.
Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις ιστοσελίδες
του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ( http://www.hcc.edu.gr ) και της ACTION
SYNERGY (
http://www.acti
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on.gr
Αθήνα - Ελλάδα και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (
http://www.centroellenicodicultura.it
) για το Μιλάνο-Ιταλία.

) για την

In the following video, you can see a brief presentation of the GLOSSA project (in Greek) as it
was made by professor Dimitrios Fessas (General Secretary of the Centro Ellenico di Cultura, in
charge of coordination and implementation of the GLOSSA project in Italy) within the framework
of the documentary series “Diaspora” of the Greek National Television Channel ERT3.

{flowplayer}http://www.ellinikiglossa.eu/images/ERTGLOSSA.flv{/flowplayer}
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