Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

Δ

ιδασκαλείο

Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Ένας σύγχρονος χώρος για την εκμάθηση
της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από τη
δεκαετία του 1950 και σήμερα είναι το μεγαλύτερο κέντρο
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον κόσμο.
Λειτουργεί υπό την επιστημονική ευθύνη του Τομέα
Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, γεγονός που
διασφαλίζει για τους φοιτητές του σπουδές υψηλής
ποιότητας σύμφωνα με τις πιο
σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
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Γιατί να επιλέξετε το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής
του ΕΚΠΑ για μαθήματα Ελληνικών;

Για

να μάθετε ελληνικά από τους καλύτερους δασκάλους της Ελληνικής ως Δεύτερης
Γλώσσας, στο καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον, υπό τις καλύτερες συνθήκες

Όλο το διδακτικό προσωπικό είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες στη διδασκαλία της
Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας με πλούσιο διδακτικό έργο, μεγάλη εμπειρία στον
σχεδιασμό πρωτότυπου διδακτικού υλικού και την παραγωγή διδακτικών βιβλίων
Το Διδασκαλείο βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου λίγα μόλις χιλιόμετρα
μακριά από το κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο δάσος της Καισαριανής με θέα στη
θάλασσα, την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό
Το ειδικά κατασκευασμένο κτήριο του Διδασκαλείου είναι υπερσύγχρονο, εξοπλισμένο
με τεχνολογικές υποδομές που διασφαλίζουν εξαιρετικά αποτελεσματική εκμάθηση της
γλώσσας

Για να γνωρίσετε ανθρώπους από όλο τον κόσμο που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν
ή να ζήσουν στην Ελλάδα μιλώντας την ελληνική γλώσσα

Για να έχετε συνεχή δωρεάν βοήθεια στην εξάσκησή σας στην Ελληνική από
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως
Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και έρευνας

Για να μπορείτε να μάθετε στον ίδιο χώρο και Αρχαία Ελληνικά σε ειδικά τμήματα
φοίτησης μικρής χρονικής διάρκειας

Για να πετύχετε ειδική προετοιμασία για εξεταστικές δοκιμασίες διαφορετικών
επιπέδων ελληνομάθειας

Για να συνδυάσετε εκμάθηση υψηλής ποιότητας με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος (ειδικές
τιμές για φοιτητές που παρακολουθούν 2η χρονιά τα προγράμματα του Διδασκαλείου ή
συνδυάζουν τμήματα Νέας και Αρχαίας Ελληνικής/ ειδικά ομαδικά πακέτα
παρακολούθησης)

Για να επισκεφτείτε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα με ειδικές
ξεναγήσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στο επίπεδο ελληνομάθειάς
σας
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Για να μάθετε, αν θέλετε, τη γλώσσα σε συνδυασμό με εξωγλωσσικές
δραστηριότητες που ταιριάζουν στις ανάγκες και τα ταλέντα σας (εκθέσεις ζωγραφικής,
θεατρικές παραστάσεις, ρητορικούς αγώνες…)

Για το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής του ΕΚΠΑ,
 κάθε σπουδαστής είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ,
 οι ανάγκες του είναι ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ,
 κάθε πρόγραμμα διδασκαλίας αξιοποιεί τις ικανότητες και
τα ενδιαφέροντά του.

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου
Τηλ.: 2107277672, 2107277971, Fax: 2107277673
E-mail: info@greekcourses.uoa.gr
Web site: www.greekcourses.uoa.gr
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