Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Έντυπο Σπουδαστή
ΑΠΟΣΤΟΛΉ
Aποστολή του Προγράμματος Νέας Ελληνικής

Η μάθηση διευκολύνεται από εκπαιδευτική

Γλώσσας του Κέντρου Εφαρμοσμένης

τεχνολογία αιχμής, καινοτόμο διδακτικό υλικό και

Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών (CALLS)

διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση. Το Πρόγραμμα

της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι η παροχή

Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνοαμερικανικής

υποστήριξης σε μη φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής

Ένωσης έχει δεσμευθεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες

ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γλωσσικές

σε όλα τα μέλη του κοινού του και απαγορεύει τις

δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς

διακρίσεις όσον αφορά σε φυλή, χρώμα, φύλο,

να συμμετέχουν ενεργά σε ένα πολυγλωσσικό

σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία, θρήσκευμα,

περιβάλλον. Το Πρόγραμμα προσφέρει εκπαιδευτική

εθνική καταγωγή και φυσική αναπηρία στις

αριστεία σε περιβάλλον υποστήριξης και προαγωγής

εγγραφές σπουδαστών, προσλήψεις, απασχόληση,

της μάθησης και συνδέει παραγωγικά τη γλωσσική

αξιολόγηση και πολιτικές προαγωγής.

διδασκαλία με τη γλωσσική εξέταση.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ
Μασσαλίας 22, 10680, AΘΗΝΑ
Τ.: 210 3680900 F.: 210 3633174
Ε-mail: moderngreek@hau.gr
Web: www.hau.gr/greek

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τους διεθνείς
οργανισμούς CEA και ISO.

ΜΕΊΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΙ
https://twitter.com/hau_gr
https://www.facebook.com/HellenicAmericanUnion
hellenic_american_union

Εγγραφές
Οι σπουδαστές εγγράφονται στη Γραμματεία Εγγραφών και
Εξυπηρέτησης Σπουδαστών, στο ωράριο της επιλογής τους,
εφόσον υπάρχει κενή θέση. Οι παλαιοί σπουδαστές, αφού
ολοκληρώσουν με επιτυχία το τμήμα το οποίο παρακολουθούν,
μπορούν να εγγραφούν κατά προτεραιότητα στο επόμενο τμήμα
που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί κατά τις ίδιες ημέρες
και ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση, υπόκεινται στις διαδικασίες που
αφορούν τους νέους σπουδαστές.

Ηλικία σπουδαστών
Στα τμήματα γίνονται δεκτοί σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει
το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Κατατακτήριο Τεστ
Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, τα
κατατακτήρια τεστ προσφέρονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική,
online μορφή. Τα αποτελέσματα ισχύουν για ένα ημερολογιακό
έτος. Εφόσον περάσει ένα έτος και ο σπουδαστής δεν έχει
εγγραφεί, το τεστ πρέπει να επαναληφθεί.
Έντυπο τεστ
• Τα κατατακτήρια τεστ διεξάγονται στην Ελληνοαμερικανική
Ένωση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν ραντεβού καθ’
όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
• Τα τεστ διορθώνονται εντός μίας εργάσιμης ημέρας και τα
αποτελέσματα κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους.
• Το τεστ περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και διαρκεί
από 60 έως 90 λεπτά.

• Για να δώσει κάποιος το τεστ, θα πρέπει να έχει ηλεκτρονική
διεύθυνση. Το τεστ διορθώνεται αυτόματα και τα αποτελέσματα
κοινοποιούνται αμέσως στους ενδιαφερομένους στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει.
• Το τεστ περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και διαρκεί
από 60 έως 90 λεπτά.
Γενικές πληροφορίες
• Νεοεισερχόμενοι σπουδαστές που έχουν έστω και λίγες γνώσεις
Ελληνικών ή παλαιοί σπουδαστές της Ελληνοαμερικανικής
Ένωσης που έχουν διακόψει τις σπουδές τους για διάστημα
μεγαλύτερο από ένα ημερολογιακό έτος πρέπει να δώσουν
κατατακτήριο τεστ πριν εγγραφούν. Για πληροφορίες σχετικά
με τη διεξαγωγή του τεστ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
απευθύνονται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, στη Γραμματεία
Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών.
• Όσοι δεν γνωρίζουν καθόλου Ελληνικά δε δίνουν κατατακτήριο
τεστ και εντάσσονται στο τμήμα «A1 Αρχάριοι».
• Οι περιπτώσεις αλλαγής επιπέδου ή τμήματος λόγω μη σωστής
κατάταξης των σπουδαστών είναι σπάνιες. Εντούτοις, αν κάποιος
σπουδαστής θεωρεί ότι δεν κατατάχθηκε σωστά και μπορεί να
υποστηρίξει τον ισχυρισμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στον
καθηγητή του ως το τρίτο μάθημα. Ο καθηγητής θα συμβουλευτεί
το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Προγράμματος προκειμένου
να επαναξιολογηθεί το γλωσσικό επίπεδο του σπουδαστή.
Αφού αξιολογηθούν οι γλωσσικές ικανότητες του σπουδαστή, ο
καθηγητής είτε απορρίπτει είτε κάνει αποδεκτό το αίτημά του για
μεταφορά σε υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο. Η απόφαση του
καθηγητή δεν μπορεί να προσβληθεί.

Online τεστ
• Το τεστ διατίθεται δωρεάν μέσω του ιστότοπου της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Αρχική Σελίδα > Εκπαιδευτικό
Υλικό > Online Τεστ).

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΊΠΕΔΟ

ΤΜΉΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ

Αρχάριοι

A1

Πιστοποίηση Ελληνομάθειας – A1 Επίπεδο

Μέσο κατώτερο

A2

Πιστοποίηση Ελληνομάθειας – A2 Επίπεδο

Μέσο

B1

Πιστοποίηση Ελληνομάθειας – Β1 Επίπεδο

Μέσο ανώτερο

B2

Πιστοποίηση Ελληνομάθειας – Β2 Επίπεδο

Ανώτερο

Γ1

Πιστοποίηση Ελληνομάθειας – Γ1 Επίπεδο

Ανώτατο

Γ2

Πιστοποίηση Ελληνομάθειας – Γ2 Επίπεδο

Δίδακτρα / Επιστροφή διδάκτρων /
Εκπτώσεις διδάκτρων
•

•

Για να εξασφαλίσουν θέση στο τμήμα που επιθυμούν, οι
σπουδαστές πρέπει να πληρώσουν όλο το ποσό των διδάκτρων,
μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. Σε σπουδαστές που ειδοποιούν
τη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών
ότι θέλουν να διαγραφούν πριν από την έναρξη του τρίτου
μαθήματος, επιστρέφεται το 50% των διδάκτρων, μόνο
εφόσον έχουν εξοφλήσει το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό των διδάκτρων
και επιδείξουν τη σχετική απόδειξη. Σε περίπτωση ακύρωσης
του τμήματος λόγω ανεπαρκούς αριθμού εγγεγραμμένων
σπουδαστών υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των σπουδαστών
σε άλλο διαθέσιμο τμήμα και συμψηφισμού των διδάκτρων.
Σύζυγοι, αδέλφια, γονείς/κηδεμόνες και παιδιά
εγγεγραμμένων σπουδαστών δικαιούνται έκπτωση 10% καθ’
όλη τη διάρκεια των παράλληλων σπουδών τους στα παρακάτω
προγράμματα: Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας και Πρόγραμμα
Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Άλλες εκπτώσεις δεν προβλέπονται.

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων
Tα μαθήματα ξεκινούν 10 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα
έναρξης. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 1 εικοσάλεπτο διάλειμμα. Αν,
για παράδειγμα το μάθημα διεξάγεται 18:20-21:20, τότε αρχίζει
στις 18:30 και τελειώνει στις 21:20. Το διάλειμμα γίνεται μεταξύ
19:50-20:10.
Μετά το τέλος του διαλείμματος, το μάθημα αρχίζει ανεξάρτητα από
την απουσία σπουδαστών.

Ώρες επικοινωνίας με τους καθηγητές
Οι σπουδαστές μπορούν να επικοινωνούν με τους καθηγητές τους,
για θέματα σχετικά με τις σπουδές τους, κατά τη διάρκεια των
διαλειμμάτων και για δέκα λεπτά πριν ή μετά το μάθημα, ανάλογα
με τη διαθεσιμότητα του καθηγητή. Εκτός από τις παραπάνω
ώρες, μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τον καθηγητή τους
ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Για ραντεβού με καθηγητές, οι
σπουδαστές πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Κέντρου
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών (Καπλανών
12, 5ος όροφος).

Αλλαγή προγράμματος /
Επίτευξη μαθησιακών στόχων
Μετά την εγγραφή, δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή προγράμματος.
Για να επιτύχουν τους στόχους τους, οι σπουδαστές πρέπει να
εγγράφονται στα τμήματα ανά επίπεδο, με τη σειρά που ορίζει το
πρόγραμμα μαθημάτων.

Αξιολόγηση-Προαγωγή
στο επόμενο τμήμα
Βαθμολογία επιτυχούς παρακολούθησης και προαγωγής στο
επόμενο τμήμα θεωρείται το 70% ή άνω. Ο τελικός βαθμός
προκύπτει από το μέσο όρο της γραπτής και προφορικής
βαθμολογίας.

Πρόγραμμα μαθημάτων / Αναπληρώσεις μαθημάτων
Τα τμήματα αρχίζουν και τελειώνουν όπως προβλέπεται από το
πρόγραμμα μαθημάτων και δεν υπολογίζονται σε ωριαία βάση.
Οποιεσδήποτε ελληνικές ή αμερικανικές επίσημες αργίες έχουν
ήδη υπολογιστεί στο πρόγραμμα. Μαθήματα που συμπίπτουν με
αργίες δεν αναπληρώνονται. Μαθήματα που ακυρώνονται χωρίς
υπαιτιότητα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης δεν αναπληρώνονται
και τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Ακύρωση τμημάτων
Τα τμήματα με ανεπαρκή αριθμό εγγεγραμμένων σπουδαστών
ακυρώνονται και οι σπουδαστές μεταφέρονται σε άλλο τμήμα, εάν
αυτό είναι δυνατό.

Κανονισμοί

• Όλες οι απουσίες των σπουδαστών καταγράφονται ανεξάρτητα
από το λόγο απουσίας.
• Οι σπουδαστές που προσέρχονται στο μάθημα με καθυστέρηση
μεγαλύτερη από 20 λεπτά παίρνουν απουσία για όλη την ώρα.
• Οι σπουδαστές που υπερβαίνουν το όριο απουσιών υποχρεούνται
να επαναλάβουν το τμήμα αν επιθυμούν να συνεχίσουν να
παρακολουθούν το πρόγραμμα.
• Οι σπουδαστές που διέκοψαν την παρακολούθησή τους μπορούν
να επανεγγραφούν στο ίδιο τμήμα και να το παρακολουθήσουν την
επόμενη περίοδο. Το ίδιο ισχύει και για όσους δεν ολοκλήρωσαν
το τμήμα με επιτυχία.
• Οι σπουδαστές που συνεχίζουν να αντιγράφουν κατά τη διάρκεια
οποιασδήποτε εξέτασης παρά το γεγονός ότι τους έχει γίνει
προειδοποίηση, μηδενίζονται στη συγκεκριμένη εξέταση.
• Οι σπουδαστές που παραδίδουν εργασία που εμπεριέχει μέρη
προερχόμενα από λογοκλοπή μηδενίζονται στη συγκεκριμένη
εργασία.
• Επανειλημμένη ανάρμοστη συμπεριφορά συνεπάγεται διαγραφή
του σπουδαστή από το τμήμα.
• Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την
εγγραφή σε οποιονδήποτε διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή των
μαθημάτων.
• Η Ελληνοαμερικανική Ένωση απαγορεύει τη χρήση και διανομή
μη εγκεκριμένου φωτοτυπημένου υλικού σε οποιαδήποτε μορφή.
• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φωτοτυπημένων
διδακτικών εγχειριδίων από τους σπουδαστές.

Παράπονα
Για οποιοδήποτε θέμα, οι σπουδαστές πρέπει πρώτα να συζητούν
με τον καθηγητή τους ο οποίος και θα τους βοηθήσει άτυπα.
Επίσης, οι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στο Ακαδημαϊκό
Προσωπικό του Προγράμματος ή να υποβάλλουν γραπτώς –
επώνυμα ή ανώνυμα– το παράπονό τους, συμπληρώνοντας το
«Έντυπο Παραπόνων Σπουδαστή» και τοποθετώντας το στο ειδικό
κουτί, στη Βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση που οι σπουδαστές επιθυμούν
να υποβάλουν το έντυπο εμπιστευτικά, μπορούν να το υποβάλουν
απευθείας στο Ακαδημαϊκό Προσωπικό.

Ενστάσεις
Οι σπουδαστές που υποχρεούνται να επαναλάβουν τμήμα έχουν
το δικαίωμα να κάνουν ένσταση. Όλες οι ενστάσεις τίθενται
υπόψη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Προγράμματος. Ο
καθηγητής πρέπει να καταθέσει τη βαθμολογία που συγκέντρωσε
ο σπουδαστής στο τεστ περιόδου και στο τελικό τεστ καθώς επίσης
τους βαθμούς από τις εργασίες, τη συμμετοχή στην τάξη και τις
παρουσιάσεις του σπουδαστή. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό, αφού
συμβουλευτεί τον καθηγητή ανακοινώνει στο σπουδαστή την τελική
απόφαση.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ
Το πρόγραμμα μαθημάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας αποτελείται από έξι επίπεδα (A1 – Γ2) όσα και τα επίπεδα
του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις γλώσσες.

Οκτώβριος 2017 - Ιούνιος 2018 (Όλα τα επίπεδα)
Κάθε τμήμα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Τα μαθήματα προσφέρονται ως εξής:
• Δευτέρα & Τετάρτη:
• Τρίτη & Πέμπτη: 		

10:00-13:00 ή/και 13:00-16:00
10:00-13:00 ή/και 13:00-16:00

Δευτέρα & Τετάρτη
Φθινοπωρινό Εξάμηνο 16/10/2017-7/2/2018
Εαρινό Εξάμηνο 21/2/2018 - 18/6/2018

Τρίτη & Πέμπτη
Φθινοπωρινό Εξάμηνο 17/10/2017-8/2/2018
Εαρινό Εξάμηνο 20/2/2018 - 14/6/2018

ΜΕΊΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΙ
https://twitter.com/hau_gr
https://www.facebook.com/HellenicAmericanUnion
hellenic_american_union

Μασσαλίας 22, 10680 αθηνα
Τ.: 210 3680900 F.: 210 3633174
E-MAIL: MODERNGREEK@HAU.GR, WEB: WWW.HAU.GR/GREEK

