Presentation of the research project GLOSSA2 “Training of Greek language online
teachers”. Friday 4th of December, at 17:15 at the Institut Libre Marie Haps, rue d’Arlon
14, 1050. 1st floor, room 14.18.
Based on the methodology on teaching online Greek and other less used European languages,
a training of teachers of Greek has been organised. The training is held on an online platform
of language learning and has been based on a traineeship. An original technique held in 3
phases was held for that purpose:
1. Face to face workshops for mentors and teachers
2. Online workshops for trainee teachers with observation of online synchronous and
asynchronous Greek language courses
3. Training of the trainee teachers through online courses to students of level B1, with
the support of their mentors
The promotion of Greek language outside Greece as well as training online teachers of Greek
and other languages is the main aim of the project.
The project GLOSSA2 “Training of Greek language online teachers” is funded by the
European Commission, in the framework of the LifeLong Learning program and is the sequel
of the successful project GLOSSA “Greek as a vehicle for promoting linguistic diversity”.
The project has partners from 5 different countries: Greece, Belgium, Italy, Hungary and
Spain.
The presentation will be held in English and Greek by Asimina Karamperopoulou, mentor of
trainee teachers in the GLOSSA2 project on behalf of the Marie Haps institute.
For general and participation information: karamperopoulou@gmail.com
http://ellinikiglossa.eu/index.php?lang=el
https://www.facebook.com/ellinikiglossa
https://www.facebook.com/events/526226667537086/

Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος GLOSSA2 «Eκπαίδευση καθηγητών της
ελληνικής γλώσσας στη διδασκαλία online». Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στις 17:15
στο Institut Libre Marie Haps, rue d’Arlon 14, 1050. Αίθουσα 14.18, στον πρώτο όροφο.

Με βάση την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την online διδασκαλία της ελληνικής και
άλλων λιγότερο διαδεδομένων ευρωπαϊκών γλωσσών, έχει οργανωθεί ένα πρόγραμμα
κατάρτισης των διδασκόντων της ελληνικής γλώσσας. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται
πάνω σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών, με βάση την πρακτική εξάσκηση.
Για αυτόν τον σκοπό αξιοποιήθηκε μια πρωτότυπη τεχνική σε τρεις φάσεις:
1. δια ζώσης εργαστήρια κατάρτισης μεντόρων και καθηγητών
2. διαδικτυακή κατάρτιση διδασκόντων με παρατήρηση online σύγχρονων και
ασύγχρονων μαθημάτων ελληνικής
3. πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευόμενων καθηγητών (online μαθήματα) σε μαθητές
επιπέδου Β1, με την υποστήριξη των μεντόρων τους
Σημαντικός στόχος είναι η προβολή της Ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και η κατάρτιση
των διδασκόντων της ελληνικής και άλλων γλώσσων online.
Το ερευνητικό πρόγραμμα GLOSSA2 «Eκπαίδευση καθηγητών της ελληνικής γλώσσας στη
διδασκαλία online» επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του
προγράμματος Lifelong Learning. Είναι η συνέχεια του πετυχημένου προγράμματος
GLOSSA «Τα ελληνικά ως όχημα για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας».
Συμμετέχουν φορείς από 5 χώρες: Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία, Ουγγαρία, Ισπανία.
Παρουσιάζει η Ασημίνα Καραμπεροπούλου, μέντορας καθηγητών στο πρόγραμμα
GLOSSA2. Η παρουσίαση θα γίνει στα Αγγλικά και στα Ελληνικά.
Για συμμετοχές και πληροφορίες: karamperopoulou@gmail.com
http://ellinikiglossa.eu/index.php?lang=el
https://www.facebook.com/ellinikiglossa
https://www.facebook.com/events/526226667537086/

