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Η  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 
H κινεζική γλώσσα είναι μία από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου και η μοναδική ζωντανή 

γλώσσα που χρησιμοποιεί ιδεογράμματα. Ομιλείται από 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους 

(https://www.babbel.com/en/magazine/the-10-most-spoken-languages-in-the-world) όχι μόνο στην 

Κίνα, αλλά και σε πολλές κινεζικές κοινότητες στην Αμερική και στην Ευρώπη.  

 

Από τον Σεπτέμβριο 2008 ξεκινήσαμε το μάθημα της κινεζικής  γλώσσας για τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού.  Τα μαθήματα  καλύπτουν 

όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας: από αρχάριους  μέχρι και προχωρημένους, ενώ ταυτόχρονα οι 

καθηγητές  γνωρίζουν στα παιδιά τον κινεζικό πολιτισμό και τις καθημερινές συνήθειες της χώρας 

τους.  

 

Από το 2010 το Κολλέγιο αποτελεί εξεταστικό κέντρο για μαθητές/μαθήτριές μας που στοχεύουν 

στην απόκτηση των διπλωμάτων YCT 1 – 2 – 3 και HSK 1 – 2 – 3, που χορηγούνται από τον Κινεζικό 

Κρατικό Οργανισμό Hanban. Το 2012 αποφοίτησαν οι πρώτοι μαθητές/μαθήτριές μας  

αποκτώντας το ανώτατο δίπλωμα HSK 3. Από τότε κάθε χρόνο πολλοί/πολλές μαθητές/μαθήτριές 

μας έχουν αποκτήσει διπλώματα για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας της κινεζικής γλώσσας. 

 

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στο ΠΕΚΙΝΟ 

Πριν την πανδημία κάθε καλοκαίρι μαθητές και μαθήτριες 

του Κινεζικού Τμήματος του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μας 

παρακολουθούσαν με υποτροφία θερινό πρόγραμμα δύο 

(2) εβδομάδων στο Πεκίνο. Το Beijing International 

Educational Exchange (BIEE) προσέφερε επί σειρά ετών 

υποτροφίες σε 12 μαθητές 

και στους συνοδούς τους, 

ώστε να παρακολουθήσουν 

θερινό πρόγραμμα του 

Beijing Royal School στο 

Πεκίνο.  Οι μαθητές μας είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 

καθημερινά μαθήματα κινεζικής γλώσσας, να συμμετάσχουν σε 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και να επισκεφθούν αξιοθέατα της πόλης. 

Ελπίζουμε να μας δοθεί η δυνατότητα το καλοκαίρι του 2022 να 

οργανώσουμε τη συμμετοχή μαθητών/μαθητριών μας σε ένα 

αντίστοιχο θερινό πρόγραμμα στο Πεκίνο. 

 

Πεκίνο - Ιούλιος 2017 

  

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.) 

 

https://www.babbel.com/en/magazine/the-10-most-spoken-languages-in-the-world


Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

για την εκμάθηση της Κινεζικής Γλώσσας ανά βαθμίδα προσφέρει: 

 

Α. Δημοτικό 

4η – 5η – 6η τάξη Δημοτικού (μία φορά την εβδομάδα) 

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες 4ης, 5ης και 6ης 

τάξης των Δημοτικών μας Σχολείων που επιθυμούν να 

έλθουν σε μια πρώτη επαφή με τη γλώσσα και τον 

πολιτισμό της Κίνας. 

 

Η γνωριμία των μαθητών/μαθητριών με τον κινεζικό 

πολιτισμό πραγματοποιείται μέσα από δραστηριότητες 

όπως η κινεζική κουζίνα, η καλλιγραφία, η χαρτοκοπτική  

χαρτιού, η ζωγραφική, η κινεζική τελετή του τσαγιού, 

χειροτεχνίες για φεστιβάλ και πολλές άλλες. 

 

Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι οι μαθητές/μαθήτριές του να είναι σε θέση να 

κατανοούν και να χρησιμοποιούν απλές, 

καθημερινές φράσεις γραπτού και προφορικού 

λόγου και να γνωρίσουν την Κίνα και τις συνήθειες 

των κατοίκων της.  

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μία φορά την 

εβδομάδα για 2 διδακτικές ώρες μετά τη λήξη των 

μαθημάτων του σχολικού προγράμματος. 

Με διετή ή τριετή παρακολούθηση μαθημάτων οι 

μαθητές/μαθήτριες προετοιμάζονται για τις 

εξετάσεις YCT 1 ή YCT 2 (Υouth Chinese Test) ή HSK 1.  

 

Β. Γυμνάσιο – Λύκειο (μία ή δύο φορές την εβδομάδα) 

Στους/Στις μαθητές/μαθήτριες  Γυμνασίου και Λυκείου δίνεται η δυνατότητα, να αποκτήσουν τα 

τρία πρώτα διπλώματα επάρκειας της Κινεζικής Γλώσσας (HSK 1, HSK 2, HSK 3). Η διδασκαλία των 

μαθημάτων γίνεται έως δύο φορές την εβδομάδα (2 ή 4 διδακτικές ώρες) μετά τη λήξη των 

μαθημάτων του σχολικού προγράμματος. 

 

Το δίπλωμα HSK 1 απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες  που έχουν μάθει 150 καθημερινώς  

χρησιμοποιούμενες λέξεις και βασικούς κανόνες γραμματικής. 

 

Το δίπλωμα HSK 2 απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες  που έχουν μάθει 300 καθημερινώς  

χρησιμοποιούμενες λέξεις και τους αντίστοιχους γραμματικούς κανόνες.  Στο επίπεδο αυτό 

μπορούν να συνομιλούν για καθημερινά θέματα εκφράζοντας απλές ιδέες. 

 

Το δίπλωμα HSK 3 απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες που έχουν μάθει 600 καθημερινά  

χρησιμοποιούμενες λέξεις και τους αντίστοιχους γραμματικούς κανόνες. Στο επίπεδο αυτό 

μπορούν να καλύψουν  τις γλωσσικές  απαιτήσεις  συζητήσεων  της καθημερινότητας  σε  

κινεζικό περιβάλλον.  

Από το 2016, ανταποκρινόμενοι στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών για την 

εκμάθηση της Κινεζικής Γλώσσας στην α΄ τάξη του Γυμνάσιου, προσφέρουμε ειδικό ταχύρρυθμο 

τμήμα αρχαρίων σχεδιασμένο ώστε να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του διπλώματος HSK 3 

στο τέλος της γ΄  Γυμνασίου, ή της Α΄ Λυκείου. 

Το δίπλωμα HSK 3 ή υψηλότερο (HSK 4) είναι απαραίτητο για να γίνετε δεκτοί σε κάποιο 

Πανεπιστήμιο της Κίνας. 

 



Πληροφορίες 

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  

Web:  

https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs/foreign-

languages/chinese  
 

κ. Μ. Βαρβάρα, Campus Ψυχικού, Κτήριο CAPPS – 1ος όροφος 

 e-mail:  fra_ger@athenscollege.edu.gr 

 Τηλέφωνο:  210-6779 259 

 Fax:  210-6744 970. 

 

Εγγραφές 

Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, τον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Κέντρου Ξένων Γλωσσών καθώς και το Δελτίο Εγγραφής, το οποίο συμπληρωμένο με όλες τις 

πληροφορίες μπορείτε να υποβάλλετε με έναν από τους τρόπους που ακολουθούν: 

 Στη Γραμματεία του «Κέντρου Ξένων Γλωσσών Ε.Ε.Ι.» (Campus Ψυχικού, κτήριο CAPPS, 1ος 

όροφος) καθημερινά από τις 9:00 έως τις 15:00, ακολουθώντας τις εκάστοτε οδηγίες των 

υγειονομικών αρχών, ή 

 Με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου fra_ger@athenscollege.edu.gr, ή  

 Με  fax στον αριθμό 210.6744970. 

 

Οι εγγραφές για τα τμήματα Κινεζικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

Εξόφληση διδάκτρων 

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται με την καταβολή των σχετικών οφειλόμενων ποσών όπως 

περιγράφονται κατωτέρω. Για την εξόφληση των σχετικών Χρεωστικών Παραστατικών μέσω Web 

Banking με εντολή πληρωμής προς το ΕΕΙ ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες 

Τράπεζες (Εθνική, Alpha, EUROBANK και Πειραιώς), θα σας αποσταλεί με email από το Ε.Ε.Ι. ειδική 

Ταυτότητα Πληρωμής το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2021. 

 Δίδακτρα έως €500 καταβάλλονται εφάπαξ το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2021 με την 

αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής. 

 Δίδακτρα άνω των €500 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού 

ποσού το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2021 με την αποστολή από το Ε.Ε.Ι. της ειδικής 

Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο εντός του Ιανουαρίου 2022). 

 

Συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar 

   
 

 

Σας ευχόμαστε ένα Καλό και Ασφαλές Καλοκαίρι! 

 

Από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών 

του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs/foreign-languages/chinese
https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs/foreign-languages/chinese
mailto:fra_ger@athenscollege.edu.gr

