UNIVERSITY OF IOANNINA
INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC CULTURE
& VOCATIONAL TRAINING “STAVROS NIARCHOS”
Center for the Study of the Hellenic Language and Culture

4 - 8 May 2015
STAFF TRAINING WEEK

Greek language and
Greek language teaching:
Trends and developments
The Center for the Study of the Hellenic Language and Culture at
the University of Ioannina organises a Staff Training week in the
framework of the Erasmus+ programme, entitled «Greek language
and Greek language teaching: Trends and developments».

The training week will take place from 4 to 8 May 2015
at the International Center of Hellenic Culture & Vocational Training
"Stavros Niarchos". The working language is Greek. The programme
is addressed to university-level Greek language teachers and academics.
Participation in the training week includes:
- Lectures on “Greek language and Greek language teaching:
Trends and developments”
- Lectures delivered by faculty members of the University of Ioannina
- Participation in workshops
- Teaching material
- Participants’ short presentations on their Universities
- Guided educational fieldtrips (3), campus tour
- Networking with members of the academic community of the University
of Ioannina
- Accommodation (see below)
- Half board and coffee breaks
- Farewell dinner in town
- Shuttle bus service from/to the airport
Indicative training subthemes:
Trends and developments in the Greek language, language didactics, technology
in education, intercultural teaching.

Learning outcomes:
Familiarisation with modern techniques regarding teaching Greek
as a foreign language, availability of teaching resources (e.g. teaching material,
methodologies, technology, the role of culture in language learning), current linguistic
issues, good practices.
Maximum number of participants: 15*
*on the basis of first-come first-served
Participation cost: €450
Participants are invited to seek funding through the Erasmus+ mobility schemes
(STT staff training mobility) or other programmes.
Accommodation:
Sunday, 03/05/2015 until Saturday, 09/05/2015
Ensuite, single room
Guest House of the International Center of Hellenic Culture & Vocational Training
"Stavros Niarchos".
(The hall is located next to the venue. In case of accompanying persons,
you are kindly requested to contact us).
Application procedure:
- Application form submission via email. The application form is available on
http://hellenic-center.uoi.gr/index.php?lang=el-GR
- Application form submission deadline: 13/03/2015
- E-mail confirmation of application form receipt: 16/03/2015
- Payment of the participation fee (€450) through bank transfer
and submission of the bank receipt via email or fax
- Deadline for bank deposit: 31/03/2015
- Confirmation of participation: Upon confirmation of payment.
Cancellation policy:
- Until 10/04/2015: full refund of the participation fee (bank fees
are to be paid by the participant)
- After 10/4/2015: participation fee is non-refundable.

Contact:
Center for the Study of the Hellenic Language and Culture
International Center of Hellenic Culture & Vocational Training
"Stavros Niarchos"
University of Ioannina
University campus, 45110, Ioannina, Greece
http://hellenic-center.uoi.gr/index.php?lang=el-GR
Ε-mail: langcntr@cc.uoi.gr
Tel.: 0030 26510 09153, 0030 26510 09132
Fax: 0030 26510 09229
More information on the University of Ioannina at
http://www.uoi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
Κέντρο ∆ιδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισµού

4 - 8 Μαΐου 2015
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ελληνική γλώσσα
και η διδασκαλία της:
Τάσεις και εξελίξεις
Το Κέντρο ∆ιδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων διοργανώνει εβδοµάδα επιµόρφωσης
προσωπικού στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+ µε θέµα
«Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της: Τάσεις και εξελίξεις».

Η εβδοµάδα επιµόρφωσης θα πραγµατοποιηθεί
από τις 4 έως και τις 8 Μαΐου 2015 και θα διεξαχθεί
στο ∆ιεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας-Παράδοσης και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (∆Ι.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.) «Σταύρος Νιάρχος».
Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Ελληνική.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ακαδηµαϊκούς δασκάλους
και πανεπιστηµιακούς καθηγητές της Ελληνικής γλώσσας.
Η συµµετοχή στην εβδοµάδα επιµόρφωσης περιλαµβάνει:
- Παρακολούθηση διαλέξεων µε κεντρικό θέµα «Η ελληνική γλώσσα
και η διδασκαλία της: Τάσεις και εξελίξεις»
- Παράδοση διαλέξεων από µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
- Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας
- Εκπαιδευτικό υλικό
- Παρουσιάσεις των Πανεπιστηµίων προέλευσης των συµµετεχόντων
- Εκπαιδευτικές εκδροµές (3)
- Ξενάγηση στην πόλη και την πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων
- Επαφή µε µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
- ∆ιαµονή (βλ. παρακάτω)
- Ηµιδιατροφή και διαλείµµατα καφέ
- Αποχαιρετιστήριο δείπνο στην πόλη
- Μετακίνηση από και προς το αεροδρόµιο των Ιωαννίνων

Ενδεικτικές θεµατικές ενότητες:
Τάσεις και εξελίξεις στην ελληνική γλώσσα, διδακτική, τεχνολογία στην εκπαίδευση,
διαπολιτισµική εκπαίδευση.
Μαθησιακά αποτελέσµατα:
Ενηµέρωση και εξοικείωση µε σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
ως ξένης και διαθέσιµες πηγές (π.χ. εκπαιδευτικό υλικό, µεθοδολογία, τεχνολογία,
o ρόλος του πολιτισµού στην εκµάθηση), σύγχρονα γλωσσολογικά ζητήµατα,
καλές πρακτικές.
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 15*
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Κόστος συµµετοχής: €450
Οι συµµετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν τη δυνατότητα χρηµατοδότησής τους
µέσω του προγράµµατος Erasmus+ (STT staff training mobility) ή µέσω άλλων
προγραµµάτων.
∆ιαµονή:
Κυριακή, 03/05/2015 έως Σάββατο 09/05/2015
Μονόκλινο δωµάτιο (µε δικό του µπάνιο)
στον Ξενώνα του ∆ιεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας - Παράδοσης
και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (∆Ι.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.) «Σταύρος Νιάρχος».
(Ο Ξενώνας βρίσκεται πλησίον του κτηρίου που θα πραγµατοποιηθούν
τα µαθήµατα. Σε περίπτωση συνοδού, παρακαλούµε πολύ,
να επικοινωνήσετε µαζί µας).
∆ιαδικασία υποβολής αίτησης για συµµετοχή:
- Υποβολή αίτησης µέσω email. Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση
από το http://hellenic-center.uoi.gr/index.php?lang=el-GR
- Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: 13/03/2015
- Επιβεβαίωση (µέσω email) αποδοχής συµµετοχής: 16/03/2015
- Κατάθεση ποσού συµµετοχής (€450) σε τραπεζικό λογαριασµό
και αποστολή αποκόµµατος τράπεζας µε email ή φαξ
- Προθεσµία κατάθεσης ποσού συµµετοχής: 31/03/2015
- Επιβεβαίωση συµµετοχής: Με την αποστολή του τραπεζικού
αποκόµµατος µε e-mail
Πολιτική ακύρωσης συµµετοχής:
- Έως 10/04/2015: επιστροφή του ποσού (τα τραπεζικά έξοδα
επιβαρύνουν το συµµετέχοντα)
- Μετά τις 10/04/2015: δεν επιστρέφεται το ποσό.
Επικοινωνία:
Κέντρο ∆ιδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού
∆Ι.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. "Σταύρος Νιάρχος"
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα, Ελλάδα
http://hellenic-center.uoi.gr/index.php?lang=el-GR
Ε-mail: langcntr@cc.uoi.gr
Τηλ.: 0030 26510 09153, 0030 26510 09132
Φαξ: 0030 26510 09229
Περισσότερες πληροφορίες για το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων:
http://www.uoi.gr

