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«Μιλάμε Ελληνικά το Μάρτιο» Τηλεδιάσκεψη
Στο πλαίσιο της καμπάνιας Μιλάμε ελληνικά το Μάρτιο μαθητές ηλικίας 14+ θα
συμμετάσχουν σε Τηλεδιάσκεψη που διοργανώνεται από το διαδικτυακό σχολείο
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας Greek Lessons OnLine με την υποστήριξη της Ελληνικής
Κοινότητας της Μελβούρνης.
Ημέρα και ώρα Τηλεδιάσκεψης
Για να είναι δυνατή η συμμετοχή περισσότερων ατόμων, φέτος θα διεξαχθούν δύο
τηλεδιασκέψεις:
 Κυριακή 19 Μαρτίου στις 11:00-12:00 ώρα Αθήνας
 Κυριακή 19 Μαρτίου στις 19:00-20:00 ώρα Αθήνας
Παρακαλώ κάντε την εγγραφή σας για να συμμετέχετε στην εκδήλωση που ταιριάζει στο
πρόγραμμά σας κάνοντας κλικ εδώ!
Σκοπός της εκδήλωσης
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να προωθήσει την ελληνική γλώσσα, να ενθαρρύνει την
επικοινωνία και να δημιουργήσει δεσμούς φιλίας μεταξύ μαθητών που μαθαίνουν
Ελληνικά οπουδήποτε και αν ζουν στον πλανήτη. Επιπλέον, μέσω των νέων τεχνολογιών
προσπαθούμε να φέρουμε κοντά μαθητές που μοιράζονται το ίδιο πολιτισμικό υπόβαθρο.
Αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να φέρει ως αποτέλεσμα της αύξηση της καθημερινής
χρήσης της ελληνικής γλώσσας καθώς και να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών να
μάθουν την υπέροχη και όμορφη ελληνική γλώσσα.
Τηλεδιασκέψεις 2015 & 2016
Το 2015 και 2016 περισσότεροι από 50 μαθητές συμμετείχαν από την Ιταλία, Νορβηγία,
Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Βρετανία και Αυστραλία. Όλοι οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε
γλωσσικές δραστηριότητες και παιχνίδια, αντάλλαξαν emails, συζήτησαν και το απόλαυσαν
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τόσο πολύ που έμειναν στην διαδικτυακή αίθουσα της Τηλεδιάσκεψης και συνέχισαν να
συζητούν, ακόμη και όταν το επίσημο κομμάτι της Τηλεδιάσκεψης είχε τελειώσει.

Περιεχόμενο τηλεδιάσκεψης
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε διασκεδαστικές δραστηριότητες γλώσσας, οι
οποίες θα σχετίζονται κυρίως με τον προφορικό αλλά και τον γραπτό λόγο. Οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν άλλους μαθητές που μοιράζονται
την ίδια αγάπη για την ελληνική γλώσσα, ακόμη κι αν ζουν εκατοντάδες μίλια μακριά. Όλοι
οι συμμετέχοντες θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν σε μια ομάδα του Facebook που θα
δημιουργηθεί ειδικά για τα θέματα που πιθανώς να προκύψουν από την τηλεδιάσκεψη.
Συμμετοχή
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και υπάρχει περιορισμένος αριθμός των διαθέσιμων θέσεων.
Μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές ηλικίας 14+ της ελληνικής διασποράς που ζουν στις
ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία. Οι συμμετέχοντες
πρέπει να είναι σε θέση να μιλούν τουλάχιστον βασικά Ελληνικά.

Καλεσμένοι
Αυτό τον χρόνο σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε στην εκδήλωση γνωστές
προσωπικότητες- επιστήμονες, δημοσιογράφους, ηθοποιούς, τραγουδιστές- οι οποίοι θα
μπορούσαν να αποτελέσουν σπουδαία έμπνευση σε όλους αυτούς τους μαθητές. Αυτοί οι
άνθρωποι θα μπορούσαν πιθανώς να βιντεοσκοπήσουν ένα μήνυμα για τους
συμμετέχοντες ή ακόμα καλύτερα να λάβουν μέρος στις ζωντανές τηλεδιασκέψεις μας. Την
περασμένη χρονιά η ηθοποιός Λίλα Μπακλέση έστειλε το ιδιαίτερο μήνυμά της και αυτό
τον χρόνο ελπίζουμε να υπάρξουν ακόμα πιο πολλά μηνύματα.
Διοργανωτές
Τη διοργάνωση της τηλεδιάσκεψης, έχει αναλάβει το Ελληνικό Διαδικτυακό Σχολείο Greek
Lessons OnLine σε συνεργασία με την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Μελβούρνης και
της Βικτωρίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλεδιάσκεψη, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το σχολείο Greek Lessons OnLine στο info@greek-lol.com.
Δοκιμαστική σύνδεση
Απαιτείται οι συμμετέχοντες να κάνουν μία δοκιμή για να βεβαιωθούν ότι οι υπολογιστές
τους μπορούν να έχουν εύκολα πρόσβαση στις διαδικτυακές τάξεις του Greek Lessons
OnLine. Για να κάνετε το δοκιμαστικό τεστ παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.
Εγγραφή & έγκριση κηδεμόνων
Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής. Παρακαλούμε εγγραφείτε πατώντας εδώ. Για μαθητές 1418 χρόνων θα χρειαστούμε την έγκριση των κηδεμόνων τους. Για λήψη της αίτησης γονικής
συναίνεσης παρακαλούμε πατήστε εδώ. Παρακαλούμε η αίτηση να υπογραφεί από τους
κηδεμόνες και να σταλεί στο info@greek-lol.com.

Λίστα προαπαιτούμενων για συμμετέχοντες
Teleconference 2017

Teleconference
Speak Greek in March





Αίτηση συμμετοχής
Γονική συναίνεση
Τάμπλετ, Κινητό τηλέφωνο ή υπολογιστής
Τεχνικός έλεγχος –τεστ υπολογιστή

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση παρακαλούμε επικοινωνήστε με
το info@greek-lol.com.

Σχετικοί σύνδεσμοι
Ανακοίνωση Τηλεδιάσκεψης 2017
Αίτηση Τηλεδιάσκεψης 2017
Γονική Συναίνεση
Τεχνικός έλεγχος υπολογιστή
Βίντεο τηλεδιάσκεψης 2015
Greek Lessons OnLine
Μιλάμε Ελληνικά το Μάρτιο
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