ΕΚΠΑΙΔΕΤTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ Ε
ΕΝΗΛΙΚΟΤ EUROLTA
ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ICC - INTERNATIONAL LANGUAGE NETWORK
& ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
1. ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ EUROLTA;
To EUROLTA (Δπξσπατθό Πηζηνπνηεηηθό Γηδαζθαιίαο Γισζζώλ ζε Δλειίθνπο) είλαη κία
δηεζλώο αλαγλσξηζκέλε πηζηνπνίεζε γηα εθείλνπο πνπ επηζπκνύλ λα δηδάμνπλ μέλεο
γιώζζεο ζε ελειίθνπο. Δίλαη αλαγλσξηζκέλν από όια ηα κέιε νξγαληζκνύο ηνπ ICC –
International Language Association. (http://www.icc-languages.eu/).
Τπάξρνπλ ηξία πηζηνπνηεηηθά πνπ παξέρεη ην ICC κέζσ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα ηνπ
ζηελ Διιάδα, ηνπ Κέληξνπ Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ (http://www.eurolta.eu/eurolta-centres/ ):
ην Eurolta Certificate, Eurolta Diploma θαη ην Eurolta γηα ηε δηδαζθαιία online. Καη ηα ηξία
εγγπώληαη έλα πςειό επίπεδν ηθαλόηεηαο ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζώλ ζε ελειίθνπο.
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
EUROLTA αληηθαηνπηξίδνπλ κηα ζύγρξνλε πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζώλ
θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Γηαβάζηε ηηο εκπεηξίεο ησλ ήδε εθπαηδεπκέλσλ θαζεγεηώλ
http://www.eurolta.eu/benefits/testimonials/ .
Ζ Πηζηνπνίεζε EUROLTA παξέρεηαη από ην ICC κέζσ ηνπ δηθηύνπ ELTACS (European
Language Teachers Assessment and Certification Scheme), ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ην
ειιεληθό Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ http://www.eltacs.eu/project-partners.

2. Δ ΠΟΗΟYΑΠΔΤΘΤΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ EUROLTA;
Ζ εθπαίδεπζε γηα ηo Δurolta θαη γηα ην Eurolta για ηη διδαζκαλία online απεπζύλεηαη ζε
έκπεηξνπο θαη ζε κειινληηθνύο θαζεγεηέο μέλσλ γισζζώλ ή / θαη ηεο κεηξηθήο ηνπο σο
μέλεο γιώζζαο. Ζ εθπαίδεπζε γηα ηo Eurolta Diploma απεπζύλεηαη ζε δηεπζπληέο
νξγαληζκώλ μέλσλ γισζζώλ, ζε θαζεγεηέο μέλσλ γισζζώλ ή / θαη ηεο κεηξηθήο ηνπο σο
μέλεο γιώζζαο κε απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ πιήξνπο
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απαζρόιεζεο (20 σξώλ / εβδνκάδα) θαη ζε έκπεηξνπο εθπαηδεπηέο / κέληνξεο θαζεγεηώλ
μέλσλ γισζζώλ.

3. ΣΗ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ;
Ζ εθπαίδεπζε γηα ην Δurolta Certificate γίλεηαη ζπλνιηθά ζε 250 ώξεο.
Ζ εθπαίδεπζε γηα ην Δurolta Diploma γίλεηαη ζπλνιηθά ζε 250 ώξεο.
Καη νη δύν εθπαηδεύζεηο πεξηιακβάλνπλ:


πλεδξίεο δηά δώζεο



ύγρξνλεο ζπλεδξίεο online



Αζύγρξνλε εθπαίδεπζε online



Παξαθνινύζεζε καζεκάησλ έκπεηξσλ θαζεγεηώλ



Γηδαζθαιία - πξαθηηθή καζεκάησλ ζε μελόγισζζνπο ελειίθνπο



Πξνζσπηθή ππνζηήξημε θαη αλαηξνθνδόηεζε



Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη απην-αμηνιόγεζεο, κέζσ δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνύ
Φαθέινπ (portfolio)

Ζ εθπαίδεπζε γηα ην Eurolta γηα ηε δηδαζθαιία online γίλεηαη ζπλνιηθά ζε 150 ώξεο.
Πεξηιακβάλεη:


ύγρξνλεο ζπλεδξίεο online



Αζύγρξνλε εθπαίδεπζε online



Παξαθνινύζεζε καζεκάησλ έκπεηξσλ θαζεγεηώλ



Γηδαζθαιία - πξαθηηθή καζεκάησλ ζε μελόγισζζνπο ελειίθνπο



Πξνζσπηθή ππνζηήξημε θαη αλαηξνθνδόηεζε



Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη απην-αμηνιόγεζεο, κέζσ δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνύ
Φαθέινπ (portfolio)
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4. ΠΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΣΖΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ EUROLTA ΚΑΗ ΠΟΣΔ;
Ζ πηζηνπνίεζε βαζίδεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ελόο θαθέινπ (portfolio) πνπ πεξηέρεη δείγκαηα
ηεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (ζρέδηα καζεκάησλ, πξαθηηθή δηδαζθαιίαο θ.ιπ.). Ο
θάθεινο απηόο πξνεηνηκάδεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ Eurolta trainers. ην
ηέινο αμηνινγείηαη από ηνπο Eurolta Master Trainers θαη εθόζνλ ν εθπαηδεπόκελνο
εγθξηζεί, ην πηζηνπνηεηηθό απνζηέιιεηαη από ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ICC ζηε Γεξκαλία
ζε έλα κήλα.

5. ΠΟΟ ΚΟΣΗΕΔΗ;
EUROLTA CERTIFICATE: 900 επξώ - πεξηιακβάλεη 250 ώξεο θαηάξηηζεο ζε ζύγρξνλεο
θαη αζύγρξνλεο ζπλεδξίεο από απόζηαζε κέζσ εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο θαη δηά δώζεο
ζπλεδξίεο, θαζνδήγεζε θαη επνπηεία από ηνπο εθπαηδεπηέο θαζώο θαη ηελ πηζηνπνίεζε
από ην ICC.
EUROLTA DIPLOMA: 900 επξώ - πεξηιακβάλεη 250 ώξεο θαηάξηηζεο ζε ζύγρξνλεο θαη
αζύγρξνλεο ζπλεδξίεο από απόζηαζε κέζσ εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο θαη δηά δώζεο
ζπλεδξίεο, θαζνδήγεζε θαη επνπηεία από ηνπο εθπαηδεπηέο θαζώο θαη ηελ πηζηνπνίεζε
από ην ICC.
EUROLTA ONLINE: 650 επξώ - πεξηιακβάλεη 150 ώξεο θαηάξηηζεο ζε ζύγρξνλεο θαη
αζύγρξνλεο ζπλεδξίεο από απόζηαζε κέζσ εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο, θαζνδήγεζε θαη
επνπηεία από ηνπο εθπαηδεπηέο θαζώο θαη ηελ πηζηνπνίεζε από ην ICC.
Ζ θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ κπνξεί λα γίλεη ζε δόζεηο, μεθηλώληαο από πξηλ ηελ έλαξμε θαη
έσο έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο θαηάξηηζεο.
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6. ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2017-18;
Σελ πεξίνδν 2017-2018 ην Κέληξν Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ ζα πξνζθέξεηηελ πηζηνπνίεζε
EUROLTA ζην επίπεδα CERTIFICATE (250 ώξεο) θαη DIPLOMA (250 ώξεο) σο εμήο:


Γηα δώζεο εθπαίδεπζε:
 Μεγαινρώξη αληνξίλεο, 6-15 Ηνπιίνπ 2018 (ζπλεδξίεο κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη
ζπλεδξίεο παξαθνινύζεζεο καζεκάησλ)
Ή ελαιιαθηηθά
 Αζήλα, 16-18 Ννεκβξίνπ 2017 & 23-25 Ννεκβξίνπ 2018 (ζπλεδξίεο κε ηνπο
εθπαηδεπηέο). Οη ζπλεδξίεο παξαθνινύζεζεο καζεκάησλ θαη θάπνηεο ζπλεδξίεο
πξαθηηθήο ζηε δηδαζθαιία κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ ηελ εβδνκάδα 19-23
Ννεκβξίνπ 2018.



Online εθπαίδεπζε: 30 Οθησβξίνπ 2017 - 31 Απγνύζηνπ 2018

Σν πξόγξακκα EUROLTA ONLINE ζα πξνζθεξζεί θαηά ηελ πεξίνδν 8 Ηαλνπαξίνπ 2018 24 Ηνπλίνπ 2018.
Εεηήζηε ηνπο Οδεγνύο πνπδώλ γηα ηελ Πηζηνπνίεζε EUROLTA από ηε Γξακκαηεία ηνπ
Κέληξνπ Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ.
Καζεγεηέο άιισλ μέλσλ γισζζώλ κπνξνύλ λα πηζηνπνηεζνύλ, παξαθνινπζώληαο θαη
πξνζαξκόδνληαο ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα θαη εηνηκάδνληαο ηνλ θάθειό ηνπο ζε
ζπλελλόεζε κε ηνπο εθπαηδεπηέο ζε ηάμεηο άιισλ μέλσλ γισζζώλ.
Γιώζζεο εξγαζίαο: ειιεληθή ή αγγιηθή. Γηα άιιεο μέλεο γιώζζεο επηθνηλσλήζηε κε ην
Κέληξν Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ.
EUROLTA CERTIFICATE
Γηα θαζεγεηέο νη νπνίνη έρνπλ κηθξή εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία


πλεδξίεο δηά δώζεο



ύγρξνλεο ζπλεδξίεο online



Αζύγρξνλε εθπαίδεπζε online



Παξαθνινύζεζε καζεκάησλ έκπεηξσλ θαζεγεηώλ (6 ζπλεδξίεο)



Γηδαζθαιία - πξαθηηθή 4 καζεκάησλ ζε μελόγισζζνπο ελειίθνπο



Πξνζσπηθή ππνζηήξημε θαη αλαηξνθνδόηεζε



Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη απην-αμηνιόγεζεο
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ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ EUROLTA CERTIFICATE 2017-2018 (250 ώρες καηάρηιζης)

30/10/17 - 5/11/17

Οnline A.1 - ΑΡΥΖ - ΠΛΑΗΗΟ EUROLTA - Δμνηθείσζε κε ην
DROPBOX

6/11/17 - 3/12/17

Online A.2 - Δλόηεηα 1. Αλάιπζε αλαγθώλ ησλ καζεηώλ θαη
ζρεδηαζκόο καζήκαηνο

4/12/17 - 10/12/17

Online A.3 - Κνηλό Δπξσπατθό Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο
Γιώζζεο (ΚΔΠΑ) - επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε

11/12/17 - 14/1/18

Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε ζπλεδξηώλ Παξαηήξεζεο θαη
ζπλεδξηώλ Πξαθηηθήο ζηε Γηδαζθαιία

15/1/18 - 25/2/18

Online B.1 - Δλόηεηα 4: Ζ δηδαζθαιία ηνπ θεηκέλνπ: Σερληθέο
δηδαζθαιίαο θαη αθνκνίσζεο ηνπ θεηκέλνπ

26/2/18 - 8/4/18

Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε ζπλεδξηώλ Παξαηήξεζεο θαη
ζπλεδξηώλ Πξαθηηθήο ζηε Γηδαζθαιία
& Δθπόλεζε εξγαζηώλ

9/4/18 - 15/4/18

16/4/18 - 22/4/18

Online B.2
- Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ ) ζηε
δηδαζθαιία γισζζώλ
&
- Γηδαζθαιία μέλσλ γισζζώλ ζε εηδηθέο νκάδεο

23/4/18 - 5/7/18

Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε ζπλεδξηώλ Παξαηήξεζεο θαη
ζπλεδξηώλ Πξαθηηθήο ζηε Γηδαζθαιία - Πξνεηνηκαζία ηνπ
Φαθέινπ Πηζηνπνίεζεο

6/7/18-8/7/18

Γηά δώζεο ζεκηλάξην A (πλεδξίεο κε ηνπο εθπαηδεπηέο) ζηε
αληνξίλε

9/7/18-13/7/18

Γπλαηόηεηα νξγάλσζεο ζπλεδξηώλ Παξαηήξεζεο θαη ζπλεδξηώλ
Πξαθηηθήο ζηε Γηδαζθαιία ζηε αληνξίλε

13/7/18-15/7/18

Γηά δώζεο ζεκηλάξην Β (πλεδξίεο κε ηνπο εθπαηδεπηέο) ζηε
αληνξίλε

16/7/18-31/8/18

Οινθιήξσζε ηνπ Φαθέινπ Πηζηνπνίεζεο θαη ππνβνιή ηνπΑμηνιόγεζε θαη ηειηθόο αλαζηνραζκόο
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ημείωζεις:
Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζεκηλάξην 32 σξώλ ην
θαινθαίξη ηνπ 2018 ζηε αληνξίλε κπνξνύλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ ζηηο 1618/11/18 θαη 23-25/11/18 ζηελ Αζήλα. ηελ πεξίπησζε απηή ν θάθειόο ηνπο ζα
ππνβιεζεί ηνλ Γεθέκβξην 2018.
Αλ νη ζπκκεηέρνληεο δελ πξνιάβνπλ λα νινθιεξώζνπλ ηνλ θάθειό ηνπο εληόο ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζνπλ λα ηνλ πξνεηνηκάδνπλ γηα
έλαλ ρξόλν αθόκα, ρσξίο επηπιένλ θόζηνο. Γηα επηπιένλ παξάηαζε απαηηνύληαη
δίδαθηξα, αλαιόγσο κε ηηο ώξεο πνπ ζα απαζρνιεζεί ν εθπαηδεπηήο.
7. ΠΟΗΟΗ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΔ;
Δθπαηδεπηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πηζηνπνίεζεο είλαη ε Ηθηγέλεηα Γεσξγηάδνπ, ΜΑ,
Γηεπζύληξηα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ, πηζηνπνηεκέλε ICC Master Trainer
(εθπαηδεύηξηα εθπαηδεπηώλ ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ) θαη
Δκπεηξνγλώκσλ-Αμηνινγήηξηα Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό
Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ (ΔΟΠΠΔΠ) θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ
ζην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (ΗΚΤ) θαη ζην ΗΝΔΓΗΒΗΜ, ζπγγξαθέαο ησλ βηβιίσλ
«Παίμε-Γέιαζε- Γισζζηθά Παηρλίδηα γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο Ξέλεο Γιώζζαο»,
θαη ηεο ζεηξάο «Καιεηδνζθόπην - ζεηξά εθκάζεζεο ειιεληθήο γιώζζαο».
θαη ν Νίθνο Κσλζηαληόπνπινο, ΜΑ, Δθπαηδεπηήο θαζεγεηώλ, ππεύζπλνο online
πξνγξακκάησλ ζην Κέληξν Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ, πηζηνπνηεκέλνο ICC Trainer
(εθπαηδεπηήο εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ).
8. ΠΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΓΓΡΑΦΩ;
ηείιηε ειεθηξνληθό κήλπκα ζηε δηεύζπλζε vassia@hcc.edu.gr γηα λα ζαο απνζηαιεί ε
αίηεζε εγγξαθήο. Μεηά ηελ εγγξαθή ζαο, ζα ιάβεηε επηβεβαίσζε θξάηεζεο ηεο ζέζεο
ζαο, θαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξώηεο ησλ δηδάθηξσλ ζα ιάβεηε ηνλ θσδηθό ζαο.
Μπνξείηε λα ηειεθσλήζεηε θαη ζην ηειέθσλν 0030-210-5238149, ώξεο 10:00-17:00,
Γεπηέξα-Παξαζθεπή.
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