Πρόγραμμα Σπουδών Παιδεία
Αγαπητοί Διευθυντές και Yπεύθυνοι Ελληνικών Σχολείων,
Με ιδαίτερη τιμή και χαρά θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα Παιδεία, το νέο
πρόγραμμα σπουδών της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, το οποίο εκπονείται σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα
(Α’ Δημοτικού ως Γ’ Λυκείου) εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, το οποίο
βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα: Εκμάθηση, διδασκαλία,
αξιολόγηση. Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο του προγράμματος επιλέχτηκε με βάση τα ενδιαφέροντα
και το προφίλ μάθησης των μαθητών που κατοικούν στο εξωτερικό και επιλέγουν να μάθουν την
ελληνική γλώσσα, προκειμένου να επιτύχουν στις αναγνωρισμένες εξετάσεις Ελληνομάθειας, τις
οποίες διοργανώνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας της Ελλάδας.
Συνοπτικά, τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος Παιδεία είναι τα παρακάτω:
• Αναλυτικό πρόγραμμα, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι μαθησιακοί στόχοι ανά τάξη.
• Βιβλίο για τους εκπαιδευτικούς, όπου οι δάσκαλοι θα βρουν αναλυτικές πορείες διδασκαλίας,
περιγραφή διδακτικών δραστηριοτήτων και προτάσεις για συμπληρωματικό υλικό. Τα βιβλία αυτά
καθοδηγούν βήμα βήμα όλους τους εκπαιδευτικούς και εγγυώνται αποτελεσματικές διδασκαλίες.
Επίσης, επειδή τα εγχειρίδια αυτά είναι πολύ αναλυτικά, αποτελούν χρήσιμους οδηγούς για όλους
τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι δεν έχουν φοιτήσει σε παιδαγωγικές σχολές ή
σε άλλα παρεμφερή
• Βιβλία για τους μαθητές, ένα για κάθε τάξη, από την Α’ Δημοτικού ως την Γ’ Λυκείου. Κάθε βιβλίο
περιλαμβάνει 30 διδακτικές ενότητες, με διαθεματικό και διεπιστημονικό περιεχόμενο, οι οποίες
βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν συστηματικά ανώτερες δεξιότητες ελληνόγλωσσου
γραμματισμού στην ανάγνωση, τον προφορικό λόγο, την ακρόαση, τον γραπτό λόγο και τη
γραμματική.
• CD για τις ασκήσεις ακρόασης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρωτοπόρο αυτό πρόγραμμα ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Με ιδαίτερη χαρά θα σας εξηγήσουμε
τα πλεονεκτήματα του προγράμματος Παιδεία, έναντι όλων των άλλων σύγχρονων προγραμμάτων
σπουδών.
Με τιμή,

Μιχάλης Τσουρουπάκης
Πρόεδρος Τμήματος Παιδείας

Κώστας Φλέγκας
Διευθυντής Τμήματος Παιδείας

Greek Language Curriculum: Paideia
Dear Directors and Administrators of Greek Schools,
It is an honour and a pleasure to introduce to you Paideia, an innovative, comprehensive and
very effective Greek Language Curriculum, which is being developed by the Greek Community of
Toronto, in collaboration with the University of West Macedonia, in Greece. Paideia is the first
integrated program for teaching and learning Greek, as a second and/or foreign language, which
is based on the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching,
evaluation. Additionally, the content of Paideia has been determined by the interests, needs, and
the learning profiles of students in the diaspora, who choose to systematically learn Greek, in
order to be successful in the official Ellinomatheia examinations, which are organized by the
Hellenic Language Center in Thessaloniki, Greece.
In short, the main features of Paideia are the following:
• A curriculum document, which describes the learning objectives and expectations for all grades
from grade 1 to grade 12.
• Teachers’ manuals, where educators will find detailed lesson plans for each and every unit in
the student books, a description of useful activities and strategies, and many suggestions for
supplementary and complimentary resources that can be used in the classroom. The manuals
are a step-by-step guide for teachers of all levels of experience, and they guarantee that Paideia
is being implemented according to the highest standards. Moreover, because these handbooks
are very detailed, they are especially useful for teachers, who do not have a teaching
background.
• Books for students. There is a different student book for all grades (grade 1 to grade 12). Each
book includes 30 units, with interdisciplinary and cross-curricular content, that meets the
interests of all students and helps them develop higher literacy skills in reading, speaking,
listening, writing and grammar. In addition to acquiring excellent Greek language skills,
students will see significant cognitive, cultural and social benefits. Paideia students improve
their Greek language skills, and learn what it means to be Greek
• CD for listening exercises.
We encourage you to contact us, for more information about this innovative and very effective
Greek language curriculum. We will be delighted to explain in more detail all the benefits and
advantages that Paideia has to offer.
Sincerely,

Michael Tsouroupakis
Department of Education Chair

Kostas Flegas
Director of Education

