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ΘΕΜΑ: «Διαθεσιµότητα σχολικής µονάδας για την υποδοχή φοιτητών στο 

πλαίσιο του Προγράµµατος Erasmus+ Placement » 

 

Με το παρόν επιθυµούµε τη δήλωση διαθεσιµότητας του Τµήµατος Ελληνικής 
Γλώσσας για Ενήλικες της Ελληνικής Κοινότητας Καταλονίας (Βαρκελώνη) για 
την υποδοχή φοιτητών από Τµήµατα Φιλολογίας ελληνικών πανεπιστηµίων στο 
πλαίσιο υλοποίησης πρακτικής άσκησης προγράµµατος Erasmus + Placement. 
Πρωτίστως, απευθυνόµαστε σε φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων πάνω 
στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης ή Μεταπτυχιακών 
Προγραµµάτων Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, και κατόπιν σε προπτυχιακούς 
φοιτητές Φιλολογίας που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους. Ο 
παρών φορέας δύναται να δεχθεί έως τρεις (03) φοιτητές/φοιτήτριες κάθε φορά, 
για το χρονικό διάστηµα το οποίο ορίζεται από το πρόγραµµα Erasmus + 
Placement, ώστε να καλυφθεί µε τον αντίστοιχο αριθµό φοιτητών όλη η 
ακαδηµαϊκή χρονιά διάρκειας εννέα (9) µηνών. Η περίοδος έναρξης της πρακτικής 
άσκησης είναι η 15η Σεπτεµβρίου 2020 και η περίοδος λήξης η 30η Ιουνίου 2021.  
 



Τα καθήκοντα των υποψηφίων για πρακτική άσκηση φοιτητών είναι τα εξής:   

1. Παρακολούθηση µαθηµάτων ελληνικής ως ξένης γλώσσας (Classroom 

Observations) 

2. Διδασκαλία µαθηµάτων ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενήλικες 

(Επίπεδα Γλωσσοµάθειας Α1-Γ1) 

3. Υποστήριξη στο διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος Ελληνικής Γλώσσας 

για Ενήλικες  (teacher assistant) 

4. Δηµιουργία διδακτικού υλικού 

5. Συµµετοχή σε ερευνητικό πρόγραµµα που διεξάγεται στην Ελληνική 

Κοινότητα Καταλονίας (research assistant) πάνω στην Εκµάθηση και 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας 

6. Διοικητική υποστήριξη (αρχειοθέτηση και ταξινόµηση εκπαιδευτικού 

υλικού) 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην 

Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Καταλονίας, Μαρία Μήτρου αποστέλλοντας 

το βιογραφικό τους στα ελληνικά στη διεύθυνση (comgriegabcn@gmail.com).  

 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.  
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της Ελληνικής   

Κοινότητας Καταλονίας 

                         

 

Δρ Μαρία Μήτρου      


