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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 
 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ/ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

TEACHING ITALIAN/ENGLISH AS FOREIGN LANGUAGE 

 

Επιστημονική Υπεύθυνος: Domenica Minniti-Γκώνια, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

 

Σκοπός του προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική 

εκπαίδευση στη Διδασκαλία της Ιταλικής και της Αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας όσων 

ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της ξενόγλωσσης διδασκαλίας. Το 

πρόγραμμα επιδιώκει την εξοικείωση με τις βασικές αρχές της διδακτικής μεθοδολογίας, την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία και τη Θεωρία της Μετάφρασης, αλλά και με 

ειδικά διδακτολογικά θέματα, τα οποία αφορούν πιο πρόσφατες θεωρητικές προσεγγίσεις της 

Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών. Επίσης, επιδιώκεται η επαφή με πρωτότυπα για την Ελλάδα 

ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη διδασκαλία, αλλά και με στοιχεία πολυπολιτισμικότητας 

(εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων). Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με 

τις γλωσσικές, γνωσιακές και πολιτισμικές πτυχές της διδακτικής   διαδικασίας, θα γνωρίσουν 

τις νέες τάσεις και πρακτικές στη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας, ενώ παράλληλα θα 

αξιοποιήσουν διαδικτυακούς πόρους/εργαλεία. Τέλος, σε επίπεδο εφαρμογών, μέσα από 

παραδείγματα και ασκήσεις, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν ή θα βελτιώσουν τις ανάλογες 

δεξιότητες στα διάφορα  επίπεδά τους, μαθαίνοντας καινοτόμους τρόπους προσέγγισης της 

Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών. 

 

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους, κατόχους πτυχίου και 

γνώστες της Ιταλικής ή της Αγγλικής, εξειδικευμένους επιστήμονες στη Διδασκαλία και 

Διδακτική της Ξένης Γλώσσας, εκπαιδευτικούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, 

μεταφραστές, κ.ά. που διαθέτουν επαρκή γνώση των παραπάνω γλωσσών και οι οποίοι 

επιθυμούν να αποκτήσουν ή και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη διδασκαλία της 

Ιταλικής ή της Αγγλικής. 

 

Προαπαιτούμενα προγράμματος:  

• Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο, κατοχή προσωπικού e-mail 

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επίπεδο Β2/ Γνώση Ιταλικής γλώσσας επίπεδο Β1   

• Βασικές έννοιες ανθρωπιστικών επιστημών 

 

Μέθοδος εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Η παρακολούθηση διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο 

«αυτονομία». Ο εκπαιδευόμενος εισέρχεται με προσωπικό κωδικό στην εκπαιδευτική 

πλατφόρμα που εξελίσσεται το πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος 

διατίθεται εβδομαδιαία και σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων 

ηλεκτρονικών τάξεων. Ο εκπαιδευόμενος μελετά το υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή 

και υποβάλλει τεστ αξιολόγησης. Ο συμμετέχοντας έχει εκπαιδευτική υποστήριξη σε όλη τη 
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διάρκεια του προγράμματος. Ο αρμόδιος εκπαιδευτής καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο, του 

παρέχει πρόσθετη βιβλιογραφία και τον ενισχύει κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

Γλώσσα υλοποίησης: Οι διδακτικές ενότητες Ι μέχρι το III, διεξάγονται στην Ελληνική 

γλώσσα. Οι διδακτικές ενότητες IVα και IV β διεξάγονται στην αντίστοιχη γλώσσα επιλογής 

του Εκπαιδευόμενου: την Ιταλική ή την Αγγλική. 

 

Διάρκεια: 7 μήνες 

Συνολικός χρόνος ενασχόλησης: 320 ώρες 

 

Τύπος Πιστοποιητικού: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (Το χορηγούμενο Πιστοποιητικό θα 

φέρει τους εξής τίτλους ανάλογα με την επιλογή γλώσσας: * Διδασκαλία της Ιταλικής ως Ξένης 

Γλώσσας ή Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας). 

Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: Σεπτέμβριος 2020 

Έναρξη προγράμματος: Νοέμβριος 2020  

 

Τέλη παρακολούθησης: 650€ (Πρόωρη εγγραφή/Early entry 552,50€) 

• Εφάπαξ προπληρωμή, μείωση 5%, 617,50€  (Πρόωρη εγγραφή/Early entry 525,00€) 

• Συγγενείς έως δεύτερου βαθμού, Συμμετέχοντες σε άλλο πρόγραμμα του ΕΚΠΑ, Άνω των 

τριών εργαζομένων από τον ίδιο φορέα, μείωση 15%, 552,50€ (Πρόωρη εγγραφή/Early 

entry 469,00€)  

• Πολύτεκνοι, Γονείς με ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, Ετήσιο εισόδημα κάτω από 

12.000€, μείωση 20%, 520,00€ (Πρόωρη εγγραφή/Early entry 442,00€) 

• ΑμεΑ, Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, μείωση 

25%, 487,50€ (Πρόωρη εγγραφή/Early entry 414,00€) 

• Άνεργοι, Υπάλληλοι ΑΕΙ, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, μείωση 30%, 455,00€ 

(Πρόωρη εγγραφή/Early entry 386,00€) 

 

 

Πληροφορίες: domini@ill.uoa.gr 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

 

Διδακτική ενότητα Ι: Προπαιδευτικές ενότητες, 1 

1. Καινοτομία και διδασκαλία ξένων γλωσσών. Διδακτική της ξένης γλώσσας (Σ. Κίτσου) 

2. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού (Σ. Κίτσου)  

3. Ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης και των γλωσσών (Σ. Κίτσου)  

 

Διδακτική ενότητα ΙΙ: Προπαιδευτικές ενότητες, 2 

1. Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις. Διδακτική του ενεργού υποκειμένου και ξένη 

γλώσσα (Γ. Κουγιουμτζής) 

2. Κατάκτηση της 2ης/Ξ.Γ. και γλωσσική ανάπτυξη παιδιών: Στοιχεία 

Ψυχογλωσσολογίας (Ε. Λεζέ)  

3. Ταξινομία διδακτικών στόχων, ΞΓ και Νέες Τεχνολογίες / ΤΠΕ (Γ. Κουγιουμτζής) 
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Διδακτική ενότητα ΙΙI: Διαγλωσσικές ενότητες 

1. ΞΓ και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Ε. Λεζέ) 

2. Γλωσσική κειμενική διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον μάθησης (Ε. Λεζέ) 

3. Διδακτική της ΞΓ και Μετάφραση (Φ. Μπατσαλιά, Ε. Σελλά)  

 

Διδακτική ενότητα IVα :Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ιταλική ως ΞΓ 

1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων (S. Bindi) 

2. Ανάπτυξη φωνητικής-φωνολογικής δεξιότητας (D. Minniti-Γκώνια) 

3. Ανάπτυξη μορφοσυντακτικής δεξιότητας (D. Minniti-Γκώνια) 

4. Ανάπτυξη λεξιλογικής/σημασ. δεξιότητας (D. Minniti-Γκώνια) 

      5. Η Ιταλική ως ΞΓ στην ελληνική ΔΕ (Προαιρετική ΔΕ, μόνο για την ιταλική κατεύθυνση) 

(D. Minniti-Γκώνια) 

 

Διδακτική ενότητα IVβ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Αγγλική ως ΞΓ 

1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων (S. Bindi) 

2. Ανάπτυξη φωνητικής-φωνολογικής δεξιότητας (Γ. Καρράς) 

3. Ανάπτυξη μορφοσυντακτικής δεξιότητας (Γ. Καρράς) 

4. Ανάπτυξη λεξιλογικής/σημασιολογικής δεξιότητας (Γ. Καρράς) 


