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     ΠΡΟΣ: Τµήµα Διεθνών  
Σχέσεων/Erasmus  

Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 
 
 
 
Ταχ.Δ/νση: c/ València 558, 2n, 2a 

08026 Barcelona 
Τηλέφωνο: (+34) 606 55 31 97 
e-mail: comgriegabcnplacement@gmail.com 
 
ΘΕΜΑ: «Διαθεσιµότητα σχολικής µονάδας για την υποδοχή φοιτητών στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος Erasmus+ Placement  κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2023-
2024» 
 
Με το παρόν επιθυµούµε τη δήλωση διαθεσιµότητας του Τµήµατος Ελληνικής 
Γλώσσας για Ενήλικες της Ελληνικής Κοινότητας Καταλονίας (Βαρκελώνη) για 
την αποδοχή φοιτητών από Τµήµατα Φιλολογίας ελληνικών πανεπιστηµίων στο 
πλαίσιο υλοποίησης πρακτικής άσκησης προγράµµατος Erasmus + Placement. 
Πρωτίστως, απευθυνόµαστε σε φοιτητές Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών 
Προγραµµάτων στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης  Γλώσσας ή 
Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, και κατόπιν σε 
προπτυχιακούς φοιτητές Φιλολογίας (κυρίως της Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας). 
Γλώσσα εργασίας είναι τα ελληνικά, ωστόσο συνεκτιµάται θετικά η γνώση 
ισπανικών (ή/και καταλανικών). Επιπλέον, συνεκτιµάται η εµπειρία στη 
Διδασκαλία της ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας σε τµήµατα ενηλίκων ή 
οποιαδήποτε άλλη εµπειρία στον παραπάνω τοµέα, καθώς και ενδεχόµενες 
επιστηµονικές δηµοσιεύσεις στο εν λόγω επιστηµονικό αντικείµενο. 
 
Το διάστηµα στο οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί η πρακτική άσκηση είναι από 
τις 26 Σεπτεµβρίου 2023  έως τις 13 Ιουνίου 2024. Η διάρκεια της πρακτικής δεν 
µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερη των τριών (3) µηνών.  Θα 
προτιµηθούν υποψήφιοι που επιθυµούν διάρκεια πρακτικής τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) µηνών. 
 
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) 
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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) 

 
Το Τµήµα Νέων Ελληνικών για Ενήλικες προσφέρει µαθήµατα ελληνικών όλων 
των επιπέδων γλωσσοµάθειας (Α1-Γ1).  
 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στη διεύθυνση της  Ελληνικής 
Κοινότητας Καταλονίας (comgriegabcnplacement@gmail.com) τα παρακάτω 
έγγραφα (στα ελληνικά):  
 

1) Βιογραφικό σηµείωµα 
2) Συνοδευτική επιστολή (cover letter) όπου να αναφέρονται: (α) οι λόγοι για 

τους οποίους ο/η υποψήφιος/-α επιθυµεί να πραγµατοποιήσει την 
πρακτική άσκηση στο Τµήµα Νέων Ελληνικών για Ενήλικες της Ελληνικής 
Κοινότητας Καταλονίας· (β) η περίοδος πραγµατοποίησης της πρακτικής 
άσκησης· (γ) ενδεχόµενη εµπειρία Διδασκαλία της ελληνικής ως 
Δεύτερης/Ξένης γλώσσας. 

 
Μετά από εξέταση του βιογραφικού τους και εφόσον πληρούν τα 
προαπαιτούµενα για τη θέση προσόντα, οι ενδιαφερόµενοι θα κληθούν σε 
συνέντευξη.  
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην  
στην Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Καταλονίας, Μαρία Μήτρου και στην 
Υπεύθυνη του Τµήµατος Ελληνικής Γλώσσας για Ενήλικες, Μαρία Ανδριά, µέσω 
µέιλ στη διεύθυνση: comgriegabcnplacement@gmail.com. 
 
 

 

         
 


