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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Κούλαλη Ελένη - Τηλέφωνο: 6978283147 - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: philelen@otenet.gr 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Αύγουστος 2006 έως σήμερα 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης - Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

- Διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων του 
Σ.Ν.Ε.Γ. (ετήσια, τρίμηνα, μηνιαία-εντατικά, μαθήματα πολιτισμού, Erasmus (EILC), 
Paideia, ELTF)  

- Συμμετοχή στo σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του Σ.Ν.Ε.Γ. (επίπεδο 
Β1 - Tελική επεξεργασία του αναλυτικού προγράμματος) 

- Παρακολούθηση σεμιναρίου για τις μεθόδους καταρτισμού και αξιολόγησης εξεταστικών 
θεμάτων (Απρίλιος 2007) 

- Συμμετοχή στον καταρτισμό των εξεταστικών θεμάτων και στη διενέργεια των 
κατατακτήριων εξετάσεων του Σ.Ν.Ε.Γ ως εξετάστρια-αξιολογήτρια. 

- Συμμετοχή στον καταρτισμό των εξεταστικών θεμάτων για την πιστοποίηση επάρκειας της 
ελληνομάθειας του Σ.Ν.Ε.Γ. (παραγωγή προφορικού - γραπτού λόγου, γλωσσική 
επίγνωση, κατανόηση προφορικού - γραπτού λόγου, Οκτώβριος 2008, Σεπτέμβριος 2009) 

- Συμμετοχή στη διενέργεια των εξετάσεων για την πιστοποίηση επάρκειας της 
ελληνομάθειας του Σ.Ν.Ε.Γ. ως εξετάστρια - αξιολογήτρια της παραγωγής προφορικού 
λόγου και ως αξιολογήτρια της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου 

- Συμμετοχή στην πραγματοποίηση δύο βιωματικών εργαστηρίων στο πλαίσιο της «Γιορτής 
Πολυγλωσσίας» που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης (Ιούνιος 2013) 

- Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας  για τη δημιουργία online κατακτήριου τεστ του Σ.Ν.Ε.Γ. 
(επίπεδα Β1-Β2) 

Μάιος 2006 έως σήμερα 

Εξετάστρια - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 

- Εξετάστρια - αξιολογήτρια της παραγωγής προφορικού λόγου κατά τις εξετάσεις 
πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας του Κ.Ε.Γ.   

Ιανουάριος 1999 - Ιούλιος 2011 / Φεβρουάριος 2015 έως σήμερα  

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης – Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), Θεσσαλονίκη  

- Διδασκαλία της ελληνικής (επίπεδα: Α1-Γ2) 

- Διδασκαλία της ελληνικής για επαγγελματικούς σκοπούς (Business Greek, επίπεδα: Γ1-Γ2) 

- Ανάλυση μαθησιακών αναγκών και καταρτισμός αναλυτικού προγράμματος σπουδών ανά 
επίπεδο 

- Καταρτισμός εξεταστικών θεμάτων κατατακτήριων εξετάσεων 

- Διαχωρισμός τμημάτων ανά επίπεδο γλωσσομάθειας 

- Καταρτισμός εξεταστικών θεμάτων αξιολόγησης  

- Προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας του   
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδα: Α1-Γ2) 

- Παραγωγή διδακτικού υλικού για επαγγελματικούς / ειδικούς σκοπούς  

Ιούνιος 2012 - Φεβρουάριος 2013  

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Α.Π.Θ, 
Θεσσαλονίκη 

- Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου δραστηριοτήτων και του υποστηρικτικού υλικού του   
διδακτικού εγχειριδίου για αρχάριους «Ορίστε: Βιβλίο δραστηριοτήτων - Υποστηρικτικό 
Υλικό» 
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Οκτώβριος 2000 - Ιούλιος 2008 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την 
Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη 

- Διδασκαλία της ελληνικής (επίπεδα: Α1-Β2) 

Νοέμβριος 1998 - Δεκέμβριος 1999  

Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Πανεπιστήμιο Κρήτης  

- Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Παιδεία Ομογενών» για την παραγωγή 
διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (τάξεις Γ΄ και Δ΄ της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) 

Σεπτέμβριος 1998 - Ιούνιος 1999 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης – Σχολή νέων ελληνικών «Μέγας 
Αλέξανδρος», Θεσσαλονίκη  

- Διδασκαλία της ελληνικής (επίπεδα: Α1-Β2) 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1999 

Κοινοτική πρωτοβουλία «Απασχόληση» Άξονας Integra, Θεσσαλονίκη 

- Μέλος της ομάδας σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, παραγωγή 
διδακτικού υλικού 

- Επιμορφώτρια στο πρόγραμμα προκατάρτισης παλιννοστούντων 

Αύγουστος 1998 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως ως δεύτερης/ξένης 

Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

- Διδασκαλία της ελληνικής (επιμόρφωση ομογενών δασκάλων της νέας ελληνικής) 

Ιούνιος - Ιούλιος 1998 

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci - Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ. 

- Μέλος της ομάδας σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος σπουδών - Επιμορφώτρια 
στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων «Γλώσσα - Επικοινωνία - Απασχόληση» 

Νοέμβριος 1995 - Ιανουάριος 1998 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης – Ν.Ε.Λ.Ε., Νομαρχία Θεσσαλονίκης  

- Επιμορφώτρια στο τμήμα διαρκούς κατάρτισης ενηλίκων και λαϊκής επιμόρφωσης 

- Διδασκαλία νέων ελληνικών και ελληνικού πολιτισμού σε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες, 
παραγωγή διδακτικού υλικού 

- Επιμορφώτρια στο πρόγραμμα Lingua «Σύγχρονες τεχνολογίες - Πολυμέσα» Προκατάρτιση 
παλιννοστούντων (1997) 

Ιούνιος 1997 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

- Πρόγραμμα «Επιτροπή για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού», διδασκαλία της ελληνικής 

Σεπτέμβριος 1996 - Ιούνιος 1997 

Pinewood International Schools, Θεσσαλονίκη 

- Διδασκαλία της ελληνικής σε ξενόγλωσσα παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού 

Σεπτέμβριος 1991 - Ιούνιος 1992 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 

- Συμμετοχή στη συγγραφή του εγχειριδίου διδασκαλίας νέων ελληνικών για παιδιά «Τα 
ελληνικά για ξενόγλωσσα παιδιά 8-12 χρόνων», Θεσσαλονίκη 1992 

Φεβρουάριος - Ιούνιος 1991 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης- Πανεπιστήμιο Σαλαμάνκας (Ισπανία) 

- Διδασκαλία της νέας ελληνικής στους σπουδαστές του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας 
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Δεκέμβριος 1994 - Ιούνιος 1997 

Διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας –  Ι.Ε.Κ. Ξυνή, Θεσσαλονίκη  

- Διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας στους σπουδαστές του Τμήματος Διερμηνέων και 
Μεταφραστών 

Οκτώβριος 1995 - Μάιος 1996 

Διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας – Carriera, Σχολές Ξυνή, Θεσσαλονίκη  

- Διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας (επίπεδα: Α1-Β2) 

2003 - 2007 

Διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας -  CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης) 

- Διδασκαλία της γαλλικής (επίπεδα: Α1-Β2) 

- Διδασκαλία της γαλλικής για επαγγελματικούς σκοπούς 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

2014 - 2016 

Μεταπτυχιακές σπουδές με τίτλο: «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής» - Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας 

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Πρόγραμμα ενίσχυσης στρατηγικών στην ελληνική ως 
δεύτερη/ξένη γλώσσα σε ενήλικες» 

- Η νέα ελληνική γλώσσα 

- Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας   

- Κοινωνιογλωσσικές διαστάσεις της νέας ελληνικής και η επαφή της με άλλες γλώσσες 

- Γλωσσολογικές προσεγγίσεις στην ανάλυση λόγου 

- Η γλώσσα στα κείμενα 

- Διδασκαλία της γλώσσας και παιδαγωγικό υλικό 

1992 - 1994 

Μεταπτυχιακές σπουδές με τίτλο: «Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση της προφορικής 
γραμματολογίας» - Πανεπιστήμιο Σαλαμάνκας (Ισπανία) - Υποτροφία του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Ισπανίας 

- Γλωσσολογία, φιλολογία και μετάφραση 

- Θέματα κοινωνιογλωσσολογίας 

- Εφαρμογές της πληροφορικής στη διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας 

- Aντιπαραθετική γλωσσολογία 

- Λεξικογραφία 

1992 - 1993 

Πτυχίο Ισπανικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Σαλαμάνκας (Ισπανία) 

- Ισπανική γλώσσα και λογοτεχνία 

- Ιστορία της Ισπανίας 

- Γεωγραφία της Ισπανίας 

- Ιστορία της ισπανικής τέχνης 

1991 - 1992 

Βεβαίωση σπουδών με τίτλο «Κατάρτιση δασκάλων νέων ελληνικών για 
ξενόγλωσσους» - Πρόγραμμα Lingua - Χ.Α.Ν.Θ., Θεσσαλονίκη 

- Σχεδιασμός γλωσσικών προγραμμάτων 

- Ανίχνευση και ανάλυση γλωσσικών αναγκών 

- Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

- Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 
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1986 - 1991 

Πτυχίο Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

- Γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία 

- Γλωσσολογία, κοινωνιογλωσσολογία, φωνητική 

- Διδακτική των ζωντανών γλωσσών 

- Παραγωγή διδακτικού υλικού 

- Ιστορία της ελληνικής γλώσσας και της νεοελληνικής λογοτεχνίας  

- Θεωρία της επικοινωνίας 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Φεβρουάριος - Ιούνιος 2015 

«Δημιουργική Γραφή και Γλώσσα», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Οκτώβριος 2013 - Μάιος 2014 

«Δημιουργική Γραφή: Στρατηγικές και Τεχνικές της Συγγραφής»  

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

Φεβρουάριος - Απρίλιος 2014 

«Η Θεσσαλονίκη, Ιστορία και Πολιτισμός» 

Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013 

«Online εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Μάρτιος - Ιούνιος 2013 

«Η Θεσσαλονίκη και τα μουσεία της» 

 Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης - Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

Μάρτιος - Ιούνιος 2013 

Παρακολούθηση του επιμορφωτικού εξ αποστάσεως προγράμματος  διδασκόντων την 
ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα:  

«Διαδρομές στη διδασκαλία της  νέας ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους στην 
Ελλάδα»  

- Θέματα διδασκαλίας των δεξιοτήτων στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας 

- Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς 

- Θέματα αξιολόγησης 

- Διδασκαλία ξένης γλώσσας με Η/Υ 

- Διγλωσσία 

- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 

Φεβρουάριος - Ιούνιος  2013 

Εξ αποστάσεως προγράμμα ειδίκευσης «Κριτικός Γραμματισμός με έμφαση στη 
Σύγχρονη Διδακτική Πράξη» 

Εργαστήριο Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012 

Επιμορφωτικός κύκλος μαθημάτων «Εργαστήριο Επιμέλειας Κειμένων: Σεμινάριο 
Διόρθωσης Κειμένων» 

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Θεσσαλονίκη 

2008 - 2016 

Σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Α.Π.Θ. 

- Διδακτική της ελληνικής γλώσσας μέσω θεατροπαιδαγωγικών πρακτικών 

- Δημιουργική γραφή Ι & ΙΙ 

- Σώματα κειμένων 
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- Ταξινόμηση λαθών 

- Πραγματολογικές προσεγγίσεις του χιούμορ και οι δυνατότητες αξιοποίησής του στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

- Αξιοποίηση του χιούμορ στη διδακτική πράξη 

- Μάθηση μέσω σχεδιασμού 

- Χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

- Ανάπτυξη συγγραφικών δεξιοτήτων για τη χρήση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας  

- Προσεγγίζοντας τον κριτικό γραμματισμό μέσα από το πρίσμα της αφήγησης 

- Σύνθεση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού 

- Διαχείρηση κρίσεων στην τάξη 

- Διόρθωση λαθών προφοράς 

- Σώματα κειμένων 

- Διδακτική του ακαδημαϊκού λόγου και της ελληνικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς 

Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 

Ιανουάριος - Μάιος 2007 

Πιστοποιητικό εξειδίκευσης: «Επιμόρφωση εκπαιδευτών ενήλικων»  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 

Πιστοποιητικά εξειδίκευσης 

- Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι Ι.: Task-based learning (TBL) 

- Εκπαίδευση δίγλωσσων παιδιών 

- Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι ΙΙ.: Problem-based learning (PBL) 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2005 

Πιστοποιητικό εξειδίκευσης: «Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής και γνωστικής ψυχολογίας» 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

Ιούλιος 2005 

Κατάρτιση καθηγητών γαλλικής: Η διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας 

Centre de Linguistique Appliquée, Université de Franche-Comté, Besançon 

Μάρτιος - Απρίλιος 1998 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών «Εκπαίδευση ενηλίκων: 
επικοινωνώ, ενισχύω, διδάσκω» 

Τομέας Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Ιούλιος 1993 

«Η τεχνική και λογοτεχνική μετάφραση Αγγλικής και Γαλλικής: Θεωρία και πράξη»   

Πανεπιστήμιο της Καστίλης - Λα Μάντσα, Κουένκα (Ισπανία) 

 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

Ελληνικά: Μητρική γλώσσα 

Αγλικά C1 - Γαλλικά C2 - Ισπανικά C2 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Νοέμβριος 2017 

2
ο
 Διεθνές Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Χώροι, Λόγοι, Πρακτικές» 

Θέμα ανακοίνωσης: «Οι στρατηγικές γλωσσικής μάθησης ως μέσο προώθησης του 
κριτικού γραμματισμού κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής ως 
ξένης/δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες» 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία 
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Απρίλιος 2014 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  με τίτλο: «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης-ξένης 
γλώσσας-Διδακτικές προσεγγίσεις και (πολυ)πολιτισμικές προκλήσεις» - Θέμα 
εισήγησης & πρακτικά σεμιναρίου: «Θεματικά οργανωμένη διδασκαλία της ελληνικής 
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» (σε συνεργασία με την Γ. Νικολάου) 

Δομή Διά Βίου Μάθησης - Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 
 

Νοέμβριος  2013 

Πανελλήνιο Συνέδριο «Ο Κριτικός Γραμματισμός στη σχολική πράξη» 

Θέμα ανακοίνωσης & πρακτικά συνεδρίου: «Η διδασκαλία της ελληνικής ως 
ξένης/δεύτερης γλώσσας στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού: μια πρόταση 
διδακτικής αξιοποιήσης των τεσσάρων αξόνων προσέγγισης/ανάλυσης κειμένου» 

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας - Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας , Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου, Τμήμα 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Α.Π.Θ., Δράμα 
 

Απρίλιος  2013 

21ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

Θέμα ανακοίνωσης: «Θεματικά οργανωμένη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης: επίπεδο μέσων-προχωρημένων» 

(σε συνεργασία με την Γ. Νικολάου) 

Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 
 

Ιούνιος 2012 - Φεβρουάριος 2013  

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Α.Π.Θ, 
Θεσσαλονίκη 

«Ορίστε: Βιβλίο δραστηριοτήτων - Υποστηρικτικό Υλικό»  

Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου δραστηριοτήτων και του υποστηρικτικού υλικού του 
διδακτικού εγχειριδίου για αρχάριους «Ορίστε» 
 

Νοέμβριος 2011 

Πανελλήνιο Επιστημονικό-Επετειακό Συνέδριο «1976-2011: 35 χρόνια από τη 
γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση »  

Θέμα ανακοίνωσης  & πρακτικά συνεδρίου: «Διδακτική της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσας: ανάγκη για μια νέα μεταρρύθμιση;» 

(σε συνεργασία με την Ευ. Αναγνωστάκη, Γ. Νικολάου & την Αικ. Σταυριανάκη) 

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας - Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Α.Π.Θ., Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών,  Δίον Πιερίας 
 

Οκτώβριος 2009 

7º Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»  

Θέμα ανακοίνωσης & Πρακτικά συνεδρίου: «Ορολογία της ευρωπαϊκής πολιτικής για 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση - Μια επιλογή 100 όρων-κλειδιών.» 

(σε συνεργασία με τον Tissot Ph.) 

Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, Αθήνα 
 

Σεπτέμβριος 2009 

«Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης» 

Θέμα ανακοίνωσης  & πρακτικά συνεδρίου: «Η Κατανόηση γραπτού λόγου στην 
επάρκεια ελληνομάθειας» (σε συνεργασία με την Α. Μουτή και την Ι. Κοψίδου)  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Νυμφαίο 
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2001 

Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Συμμετοχή στη συγγραφή του εγχειριδίου διδασκαλίας νέων ελληνικών για παιδιά  

( μαθητές της 3
ης

 τάξης  ): «Μια φορά κι έναν καιρό 2», Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 

Ρέθυμνο 2001 
 

Ιούνιος 1992 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη 

Α. Χατζηπαναγιωτίδη «Τα ελληνικά για ξενόγλωσσα παιδιά 8-12 χρόνων» 

Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου στα πλαίσια του σεμιναρίου «Κατάρτιση δασκάλων 
νέων ελληνικών για ξενόγλωσσους» Πρόγραμμα Lingua - Χ.Α.Ν.Θ., Θεσσαλονίκη 

 

 


