
 
 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις 
Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα, με τίτλο 
 

«Η διδασκαλία της αγγλικής 
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας: 

όψεις και προοπτικές της αγγλικής ως διεθνούς κοινής γλώσσας 
επικοινωνίας» 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή στο 
πρόγραμμα; 
Για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, χρειάζεται να συμπληρώσετε την 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής την οποία θα βρείτε στην επίσημη ανακοίνωση 
του προγράμματος και να καταθέσετε το κόστος συμμετοχής στην τράπεζα. 
Κατόπιν, θα λάβετε ενημερωτικό μήνυμα (e-mail) όπου θα επιβεβαιώνεται η 
ολοκλήρωση της εγγραφής σας.   
 
Τι ακριβώς σημαίνουν τα αρχικά «ELF-GATE»; 
Για λόγους συντομίας, αποκαλούμε το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα ELF-
GATE Project, το οποίο έχει προκύψει από τα αρχικά των θεμάτων στα οποία 
εστιάζει: Αγγλική ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας (English as a lingua franca, 
ELF), παγκοσμιοποίηση και τεχνολογία (globalisation and technology) στην 
διδασκαλία της Αγγλικής (English language teaching).   
 
Είναι δυνατή η παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος εξ 
ολοκλήρου εξ αποστάσεως; 
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να 
ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως.  
 
Τι αναγράφει το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του προγράμματος; 
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης αναγράφει: τον τίτλο του προγράμματος, 
τη χρονική περίοδο διεξαγωγής, τις ώρες και τα διδακτικά αντικείμενα και φέρει 
την υπογραφή του Επιστημονικού Υπευθύνου και τη σφραγίδα της 
Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  
 
Η διεξαγωγή του προγράμματος γίνεται στην αγγλική ή στην ελληνική 
γλώσσα; 
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι γραμμένο εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Οι 
απαντήσεις που θα κληθείτε να δώσετε στις υποχρεωτικές δραστηριότητες 
μπορούν να είναι είτε στην αγγλική είτε στην ελληνική γλώσσα.  



 
Διδάσκω σε δημόσιο σχολείο. Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα 
προσφέρει μόρια τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν σε περίπτωση 
αξιολόγησής μου από την υπηρεσία μου; 
Ασφαλώς. Με το Πιστοποιητικό που θα παραλάβετε μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση του προγράμματος, στα τυπικά σας προσόντα προστίθεται 
επιμόρφωση 150 ωρών από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
στο γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής της αγγλικής γλώσσας και στις 
εφαρμογές των νέων τεχνολογιών.   
 
 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ 
Πόσες είναι συνολικά οι συναντήσεις του προγράμματος; 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος διεξάγονται συνολικά τρεις 
συναντήσεις οι οποίες διεξάγονται Σαββατοκύριακα.  
 
Σε ποια πόλη πραγματοποιούνται οι συναντήσεις; 
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην Αθήνα.  
 
Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των συναντήσεων είτε διά ζώσης 
είτε εξ αποστάσεως; 
Δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή (είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως) σε 
καμία από τις τρεις συναντήσεις. Ωστόσο, εκτιμάται ότι αυτές αποτελούν 
ουσιώδες στοιχείο του προγράμματος, γιατί βοηθούν ώστε να εμπεδώνουν οι 
συμμετέχοντες τα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και να συνεργάζονται και 
αλληλοτροφοδοτούνται μεταξύ τους και με τους επιμορφωτές. 
 
Tι χρειάζεται να διαθέτω εάν επιλέξω την εξ αποστάσεως (on-line) 
παρακολούθηση των συναντήσεων;  
Για την εξ αποστάσεως (on-line) παρακολούθηση των συναντήσεων χρειάζεται 
να διαθέτετε σύνδεση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό υπολογιστή (προαιρετικά 
web κάμερα/μικρόφωνο) και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και αποστολής 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail).  
 
Πώς συνδέομαι διαδικτυακά και πότε για να παρακολουθήσω τις 
συναντήσεις;  
Συνδέεστε μέσω διαδικτύου σε εκπαιδευτική πλατφόρμα του πανεπιστημίου και 
παρακολουθείτε ζωντανά, κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα 
διεξαγωγής τους.  
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Πώς και πότε θα λάβω το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος και το 
χρονοδιάγραμμα μελέτης και συναντήσεων; 
Μπορείτε να βρείτε το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα μελέτης και συναντήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης (Moodle) η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος.   
 



Τι ακριβώς σημαίνει για τον εκπαιδευόμενο μελέτη υλικού και εκπόνηση 
δραστηριοτήτων και εργασίας; 
Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό και εκπονούν τις 
υποχρεωτικές δραστηριότητες και την τελική εργασία, τις οποίες υποβάλλουν 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (Moodle), σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα μελέτης. Κατόπιν, λαμβάνουν αναλυτική ανατροφοδότηση από 
τους υπευθύνους.   
 
Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα που αφορά στη διδακτική της 
αγγλικής; 
Απολύτως. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τρόποι διδασκαλίας της αγγλικής ως 
διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας και πώς αυτοί διαφέρουν από τους 
"παραδοσιακούς" τρόπους διδασκαλίας της αγγλικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας. 
 
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου όσον αφορά τις εργασίες που θα πρέπει να 
παραδώσω; 
Εκτός από την τελική εργασία, υπάρχουν δυο εισαγωγικές δραστηριότητες 
(συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου και εισαγωγή στην 
στοχαστικοκριτική πρακτική) και δέκα συνολικά υποχρεωτικά αναστοχαστικά 
ερωτήματα, ένα ανά κάθε εβδομάδα μελέτης. Τα ερωτήματα αυτά σε καμία 
περίπτωση δεν εξετάζουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει οι συμμετέχοντες 
πριν ή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Αντίθετα, τους καλούν να δουν με 
κριτική ματιά τα θέματα που αναλύονται στο εκπαιδευτικό υλικό και, με βάση 
την εμπειρία τους και τα χαρακτηριστικά των δικών τους μαθητών, να 
σκεφτούν εάν, κατά πόσο και πώς μπορούν να τα εντάξουν στην εκπαιδευτική 
πρακτική τους. Υπό αυτό το πρίσμα, τα αναστοχαστικά ερωτήματα έχουν 
αποκλειστικό σκοπό την επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη των 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με κριτήρια που έχουν οι ίδιοι διαμορφώσει, και 
προσδίδουν στο πρόγραμμα αμιγώς πρακτική, αντί θεωρητική, κατεύθυνση.  
 
Η αναφορά στις νέες τεχνολογίες είναι εκτεταμένη ή απλά επιφανειακή; 
Το πρόγραμμα αναφέρεται στις νέες τεχνολογίες εκτενώς, επειδή οι νέες 
τεχνολογίες (α) αποτελούν ένα από τα βασικότερα πεδία στα οποία 
δραστηριοποιούνται όσοι χρησιμοποιούν την αγγλική ως διεθνή γλώσσα 
επικοινωνίας και (β) δίνουν εξαιρετικές δυνατότητες διδασκαλίας της γλώσσας. 
 
Το πρόγραμμα είναι περισσότερο θεωρητικής φύσης; 
Όχι. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πρωταρχικώς επικεντρωμένο στην 
εκπαιδευτική πρακτική. Το εκπαιδευτικό υλικό, που έχει διαμορφωθεί ειδικά για 
τους σκοπούς του προγράμματος αυτού, παρέχει, μεν, το απαραίτητο θεωρητικό 
υπόβαθρο σε σχέση με την αγγλική ως διεθνή κοινή γλώσσα επικοινωνίας, αλλά 
εστιάζει στις παιδαγωγικές προεκτάσεις αυτής. Οι υποχρεωτικές 
στοχαστικοκριτικές δραστηριότητες βοηθούν τον κάθε συμμετέχοντα να 
κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες της τάξης του και, με βάση αυτές, να σχεδιάζει, 
να διδάσκει και να αξιολογεί μαθήματα με επίγνωση της λειτουργίας και της 
χρήσης της αγγλικής ως διεθνούς κοινής γλώσσας επικοινωνίας.     
 
 



Υπάρχει όριο λέξεων στις απαντήσεις που θα δώσω στις υποχρεωτικές 
δραστηριότητες; 
Όχι, δεν υπάρχει όριο λέξεων στην απάντηση που θα επιλέξει να δώσει κάποιος 
στα αναστοχαστικά ερωτήματα: τόσο η έκταση όσο και το περιεχόμενο της 
απάντησης αποφασίζονται από τον ίδιο. 
 
Σε τι ακριβώς εξυπηρετεί η χρήση του Moodle; 
Μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Moodle), μπορείτε να 
αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το εκπαιδευτικό υλικό, το Χρονοδιάγραμμα 
μελέτης και εργασιών, καθώς και άλλα χρήσιμα έγγραφα. Στην ίδια πλατφόρμα, 
θα υποβάλλετε τις απαντήσεις σας στις υποχρεωτικές δραστηριότητες και θα 
λαμβάνετε ανατροφοδότηση από τους υπευθύνους.  
 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Είμαι κάτοχος πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας (Proficiency) και 
διαθέτω επάρκεια και άδεια διδασκαλίας. Μπορώ να συμμετάσχω στο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα; 
Ναι, έχετε δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός και, 
κατά το τρέχον σχολικό/ακαδημαϊκό έτος, διδάσκετε σε μία τουλάχιστον 
(σχολική, φροντιστηριακή ή άλλου είδους) τάξη.  
 
Δεν διδάσκω σε τάξη, αλλά με ενδιαφέρει το πρόγραμμα. Μπορώ να 
συμμετάσχω στο επιμορφωτικό πρόγραμμα; 
Ναι, μπορείτε, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργήσετε άτυπα μία τάξη (έστω 
και με ένα άτομο). 
 
Έχω ήδη καταθέσει δικαιολογητικά ώστε να αποκτήσω την επίσημη 
άδεια διδασκαλίας της αγγλικής, όμως δεν την έχω παραλάβει ακόμη. 
Έχω δικαίωμα παρακολούθησης του προγράμματος; 
Ναι, εφόσον η παραλαβή της επίσημης άδειας διδασκαλίας σας είναι ζήτημα 
χρόνου, έχετε δικαίωμα παρακολούθησης του προγράμματος.    
 


