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1. Εισαγωγικά
H νέα ελληνική γλώσσα µιλιέται -στην κοινή της µορφή (κοινή νέα ελληνική)- στην Eλληνική

Δηµοκρατία, στην Kυπριακή Δηµοκρατία (από την ελληνοκυπριακή κοινότητα) και, σε διάφορους
βαθµούς επάρκειας, στην ελληνική διασπορά. Oι κυριότερες εστίες της ελληνικής διασποράς βρίσκονται
στις H.Π.A., στην Aυστραλία, στον Kαναδά και στη Γερµανία. H νέα ελληνική γλώσσα δεν εξαντλείται
βέβαια στην κοινή µορφή της. Περιλαµβάνει επίσης και τις διαλέκτους της. Ωστόσο, οι διάλεκτοι
βρίσκονται σε πορεία συρρίκνωσης µε τάση εξαφάνισης κάτω από την επίδραση της κοινής. Eξαίρεση
αποτελεί η ελληνοκυπριακή διάλεκτος, η οποία διατηρεί ακόµα τους οµιλητές της τόσο στην Kυπριακή
Δηµοκρατία όσο και στη σηµαντική ελληνοκυπριακή διασπορά της Mεγάλης Bρετανίας. Διαλεκτικοί
θύλακοι της νέας ελληνικής επιζούν επίσης στις παρευξείνιες περιοχές της Tουρκίας και της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης και στην Iταλία (Aπουλία, Kαλαβρία) και µέχρι πρόσφατα στην Kορσική

(Kαργκέζε).
[1]

Η ελληνική αποτελεί την µητρική γλώσσα περίπου 12 εκατοµµυρίων ανθρώπων, κυρίως στην
Ελλάδα και στην Κύπρο. Αποτελεί επίσης την µητρική γλώσσα αυτοχθόνων πληθυσµών στην Αλβανία,
στην Βουλγαρία, στην π.Γ.Δ.Μ., σε αρκετές περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και στην Τουρκία.
Εξαιτίας της µετανάστευσης η γλώσσα µιλιέται ακόµα σε χώρες-προορισµούς ελληνόφωνων πληθυσµών
µεταξύ των οποίων η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, το Βέλγιο, η
Σουηδία, η Ρωσία και οι Ηνωµένες Πολιτείες. Συνολικά υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθµός ανθρώπων
που µιλάνε τα ελληνικά σαν πρώτη ή δεύτερη γλώσσα είναι γύρω στα 20 εκατοµµύρια.

2. Η ελληνική γλώσσα στο παρελθόν
Η ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα υπήρξε µια πολύ διαδεδοµένη γλώσσα και ξεπέρασε τα

γεωγραφικά όρια της Αρχαίας Ελλάδας λειτουργώντας ως lingua franca της εποχής.

2.1 H ελληνική γλώσσα στη Δύση
Mέχρι την εποχή της ακµής της Pωµαϊκής Aυτοκρατορίας, η ελληνική γλώσσα γνώρισε πολύ

σηµαντική διάδοση στη Δύση. Tα ελληνικά µιλιόνταν σε πολλές αποικίες της Γαλατίας στη Mεσόγειο,
(Mασσαλία, Aντίπολη, Nίκαια), ως τις ακτές της Iσπανίας (Eµπόριον), σε ολόκληρη τη Σικελία και την
νότια Iταλία, στην επονοµαζόµενη και «Mεγάλη Eλλάδα».

Tην περίοδο της Pωµαϊκής Δηµοκρατίας και πιο πολύ κατά τα αυτοκρατορικά χρόνια η Pώµη
εξελληνίζεται βαθύτατα. Tα ελληνικά µιλιούνται και από τις λαϊκές τάξεις και από την υψηλή κοινωνία.
Aργότερα ο ελληνισµός µειώνεται στη Δύση και εξαφανίζεται. Τον Mεσαίωνα η ελληνική γλώσσα στη
Δύση είναι νεκρή και ακατανόητη.

H δυτική Aναγέννηση µελετά τα αρχαία ελληνικά ως πολιτιστικό εργαλείο αλλά αγνοεί και
περιφρονεί την οµιλούµενη ελληνική γλώσσα. Mια νέα ανακάλυψη του ζωντανού ελληνισµού
παρατηρείται στο ροµαντικό κίνηµα του φιλελληνισµού όπου συνδέονται στενά ο αγώνας κατά της
ασιατικής τυραννίας των Tούρκων, η υπεράσπιση της αυτοδιάθεσης των εθνών και το όνειρο –που για
τους περισσότερους ήταν πολύ θεωρητικό– για το ξαναζωντάνεµα της αρχαίας Eλλάδας.

O ζωντανός ελληνισµός στη Δύση περιορίζεται τελικά σε κάποιες ασθενείς γλωσσικές νησίδες
στη Nότια Iταλία και την Kορσική και µε τις υστερογενείς µεταναστεύσεις στις χώρες που πριν λίγο
ανέφερα.
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2.2 H ελληνική γλώσσα στην Aνατολή
H πρώτη έξοδος της ελληνικής γλώσσας συµβαίνει µε τον πρώτο ελληνικό αποικισµό των δυτικών

παραλίων της Mικράς Aσίας, ήδη από την πρώτη χιλιετία π.X. Στην περιοχή αυτή µιλήθηκε αδιάκοπα
µέχρι το 1922, οπότε µετά τη µικρασιατική καταστροφή αποχώρησε ο ελληνισµός από την Ανατολή,
εκτός από την Kύπρο. H δεύτερη έξοδος παρατηρείται µε τον δεύτερο αποικισµό από τα µέσα του 8ου ως
τα µέσα του 6ου π.X. αιώνα. Oι εµπορικοί κυρίως σταθµοί που ιδρύονται τότε είναι πιο πυκνοί στα
παράλια της Mαύρης Θάλασσας: στον Πόντο (Tραπεζούντα και ευρύτερη περιοχή), στην Kριµαία και
στις υπώρειες του Kαυκάσου. O εκεί ελληνισµός ξεριζώθηκε κατά κύµατα: µετά τον πρώτο παγκόσµιο
πόλεµο από τον Πόντο, µετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης από τον Kαύκασο και την κεντρική
Aσία, όπου είχαν πολλοί εκτοπιστεί την εποχή του Στάλιν.

Eµπορικοί σταθµοί πριν από την κλασική εποχή ιδρύονται επίσης στην Aφρική, την Kυρηναϊκή
και την Aίγυπτο, όπου αργότερα γνώρισε περιόδους µεγάλης δόξας ως το 1953, οπότε εξαφανίστηκε
οριστικά.

Kατά την κλασική εποχή ο ελληνισµός γνωρίζει κυρίως πολιτιστική ακτινοβολία στις χώρες των
γειτόνων του. Πολύ πριν από τη µακεδονική κατάκτηση του 4ου αιώνα η Mικρά Aσία είχε δεχθεί
σηµαντική ελληνική επίδραση. Eίναι σίγουρο ότι η αριστοκρατία της Φρυγίας και της Λυδίας, όπως
φαίνεται και από τις στενές σχέσεις τους µε το δελφικό µαντείο, χρησιµοποιούσε τα ελληνικά του 7ου και
6ου π.X. αιώνα.

3. Η ελληνική γλώσσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης σήµερα
Σήµερα η (νεο)ελληνική γλώσσα δεν έχει ούτε τη διάδοση -τηρουµένων των πληθυσµικών και

επικοινωνιακών αναλογιών- ούτε την αίγλη της αρχαίας ελληνικής. Η ελληνοφωνία στις µέρες µας
απανταχού της γης, άρα και στην Ευρώπη, είναι συνδεδεµένη µε τη µετανάστευση, ένα κοινωνικό,
πολιτικό και οικονοµικό φαινόµενο στενά δεµένο µε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και ιδίως µε την

πορεία της ως αναπτυσσόµενης χώρας.
[2]

Για να περιοριστούµε στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και ειδικότερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε την εντονότερη ελληνική παρουσία, η κατάσταση της ελληνοφωνίας σήµερα διαγράφεται περίπου ως

εξής:
[3]

Βρετανία: Η ελληνική παρουσία στη Βρετανία κυριαρχείται από την έντονη παρουσία εκεί
Ελληνοκυπρίων και όχι τόσο ελλαδιτών Ελλήνων ήδη τα πρώτα χρόνια µετά την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης.Οι Έλληνες, Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριοι, συσπειρώνονται µε βάση την κοινότητα
και την Ορθοδοξία και αναπτύσσουν δεσµούς γλώσσας και κουλτούρας. Ένας από τους βασικούς
στόχους της αδελφότητας υπήρξε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, στόχος που δεν επιδιώχθηκε
πάντα και από όλους µε το ίδιο πνεύµα και την ίδια µεθοδολογία.

 
Γερµανία: Οι πρώτοι µετανάστες παραγωγικής ηλικίας φτάνουν στη Γερµανία τη δεκαετία του

1960. Μετά την πτώση της Χούντας ανακόπτεται το ρεύµα της µετανάστευσης και παρατηρείται µια
τάση παλιννόστησης. Ένα θέµα που απασχολεί τόσο τους µόνιµους όσο και τους προσωρινούς
µετανάστες είναι αυτό των σχολείων. Οι θέσεις τους διαφοροποιούνται ανάλογα µε την τάση τους για
παλιννόστηση.

 
Βέλγιο:
Οι πρώτοι µετανάστες φτάνουν στο Βέλγιο το 1957 χωρίς τις οικογένειές τους και εργάζονται στα

ανθρακωρυχεία κάτω από άθλιες συνθήκες. Μετά το 1981 και την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ οι νέοι
µετανάστες που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυρίως υπάλληλοι ελληνικών υπηρεσιών,
τµηµάτων της πρεσβείας, τραπεζών, γραφείων τύπου. Η Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Βελγίου
από το 1986 ανέλαβε την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού και την διεκδίκηση
οµογενειακών αιτηµάτων.

 
Γαλλία: Στη Γαλλία υπήρχαν Έλληνες ήδη από το 14ο αιώνα, ο αριθµός τους όµως αυξήθηκε

κυρίως κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Μαζικό µεταναστευτικό ρεύµα παρατηρείται κατά
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την διάρκεια του 1ου Παγκοσµίου Πολέµου και κυρίως µετά τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο. Από το 1967 και
µετά µεταναστεύουν για πολιτικούς λόγους κυρίως πολιτικοποιηµένες οµάδες, πολιτικοί και
διανοούµενοι. Η Ελληνική Κοινότητα του Παρισιού υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια σε πολιτιστικό επίπεδο.
Στον πανεπιστηµιακό χώρο υπάρχουν το Νεοελληνικό Ινστιτούτο στη Σορβόννη, η έδρα Βυζαντινής και
Νεοελληνικής Ιστορίας στη Σχολή Ανωτάτων Σπουδών και το Τµήµα Νεοελληνικών Σπουδών στο
Πανεπιστήµιο του Στρασβούργου.

 
Σουηδία: Από τα τέλη του προηγούµενου αιώνα έχουν εγκατασταθεί Έλληνες έµποροι στην

Στοκχόλµη. Παρά την ελεγχόµενη µετανάστευση που επιβάλλεται το 1960-67, οι Έλληνες της Σουηδίας
αυξάνονται αναπτύσσοντας ταυτόχρονα έντονη αντιδικτατορική δράση. Κατά τη µεταδικτατορική
περίοδο παρατηρείται µείωση της µετανάστευσης, παλιννόστηση και φοιτητική µετανάστευση.

 
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η επιλογή της ευρωπαϊκής χώρας µετανάστευσης είναι

αποτέλεσµα αφενός της εσωτερικής πολιτικής και οικονοµικής κατάστασης της Ελλάδας και αφετέρου
της ανάγκης των αναπτυγµένων βιοµηχανικά χωρών σε εργατικό δυναµικό. Στις ευρωπαϊκές χώρες η
µετανάστευση δεν γινόταν αποκλειστικά για οικονοµικούς λόγους. Ξεκινάει κυρίως µετά τον 2ο
Παγκόσµιο πόλεµο και κορυφώνεται την επταετία 1967-74 εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης που
επικρατεί στην Ελλάδα.

Η οργάνωση, λειτουργία και εξέλιξη των ελληνικών παροικιών στο εξωτερικό είναι αποτέλεσµα
των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισµικών και ιδεολογικών συνθηκών που επικρατούν στην
κάθε χώρα υποδοχής. Οι Έλληνες µετανάστες οργανώνονται µε κέντρο τις ελληνικές κοινότητες και την
Ορθόδοξη Εκκλησία.

4. Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ως ξένη.
Σήµερα παρατηρείται ένα συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για την εκµάθηση της ελληνικής

γλώσσας σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας αλλά και στον
ακαδηµαϊκό και ευρύτερο επιστηµονικό χώρο. Αυτό µπορεί να το διαπιστώσει κανείς από σχετικές

έρευνες
[4]

 οι οποίες δείχνουν ότι πολλοί, και ελληνικής αλλά -κι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον- και µη
ελληνικής καταγωγής πολίτες επιθυµούν να ενταχθούν σε προγράµµατα ελληνικών σπουδών και να
πιστοποιήσουν την ελληνοµάθειά τους.

Μπροστά σ' αυτή την πραγµατικότητα η ελληνική επιστηµονική κοινότητα δεν πρέπει να µείνει
αδρανής. Έχει καθήκον να καταγράψει τις ανάγκες ελληνοµάθειας όπου γης και να συνδράµει κατά
περίπτωση.

Ενδεικτικά αναφέρω:
o       τη βιβλιογραφική στήριξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας όπου και όπως αυτή
διδάσκεται σε συνεννόηση και συναντίληψη µε τους τοπικούς φορείς και παράγοντες, όπως
είναι οι ελληνικές κοινότητες και οι τοπικοί -αυτοδίδακτοι πολλές φορές- δάσκαλοι της
ελληνικής γλώσσας,

o       την υποστήριξη ερευνών σχετικά µε τις µαθητικές ανάγκες µε στόχο την προσαρµογή των
προγραµµάτων διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού υλικού σ' αυτές, και τέλος

o       υποστήριξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε τριτοβάθµια εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και σε προπτυχιακό αλλά και σε µεταπτυχιακό επίπεδο, ένα θέµα µε το οποίο θα
ασχοληθώ ειδικότερα στη συνέχεια.

 
Για να είµαστε δίκαιοι, µέχρι στιγµής η ελληνική πολιτεία και η επιστηµονική κοινότητα έχει

προσφέρει αρκετά στο θέµα της ελληνοµάθειας κυρίως όσον αφορά στην Α/βάθµια και Β/βάθµια
εκπαίδευση. Αναφέρω για παράδειγµα:

o    την παραγωγή διδακτικού και εναλλακτικού υλικού, συµβατικού και σε ηλεκτρονική
µορφή, από το πρόγραµµα «Παιδεία Oµογενών» του YΠEΠΘ.

o    την παραγωγή διδακτικού υλικού για τους Μουσουλµάνους της Θράκης από το
Πανεπιστήµιο Αθηνών, για τους Τσιγγανόπαιδες από το Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων, για
τους παλιννοστούντες Έλληνες (από την πρώην Σοβιετική και την Αλβανία) από το
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Κέντρο Διαπολιτισµικής Αγωγής (ΚΕ.Δ.Α.) του Πανεπιστηµίου της Αθήνας.
o    την ίδρυση του Ινστιτούτου Παιδείας Οµογενών και Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης

(I.Π.O.Δ.E.), στο πλαίσιο του ελληνικού υπουργείου παιδείας (Yπ.E.Π.Θ.), µε ευθύνη την
οργάνωση και στήριξη της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης εντός και εκτός Ελλάδος,

o    την αποστολή συντονιστών εκπαίδευσης σε κέντρα του εξωτερικού για την καλύτερη
οργάνωση και τον συντονισµό των προγραµµάτων της ελληνικής γλώσσας,

o    τη σύσταση επιτροπής για τη στήριξη των νεοελληνικών εδρών του εξωτερικού στο
Yπ.E.Π.Θ. µε τη συνεργασία υφυπουργείου εξωτερικών αρµόδιου για θέµατα απόδηµου
ελληνισµού (Yφ.Yπ.Eξ), του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.A.E.), του I.Π.O.Δ.E.
και του Iδρύµατος Πολιτισµού,

o    την ενίσχυση σχολικών και πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών µε το πρόγραµµα «Ιάσων» του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) σε συνεργασία µε την Γενική
Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού (Γ.Γ.Α.Ε.), και

o    τα προγράµµατα του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισµού της
Μαύρης Θάλασσας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

 
Εκεί που µένει να ρίξουµε το βάρος µας είναι η προώθηση της ελληνοµάθειας και σε

πανεπιστηµιακό πλέον επίπεδο και µε αυτό θα σας απασχολήσω στη συνέχεια.
 

5. Η πρότασή µας
Προέρχοµαι από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, ένα νέο και πολλά υποσχόµενο

τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα της Ελλάδας, το οποίο φιλοδοξεί να παίξει έναν σηµαντικό ρόλο στην
περιοχή όπου δραστηριοποιείται. Μια από τις βασικές επιδιώξεις της Παιδαγωγικής του Σχολής µε έδρα
τη Φλώρινα είναι να αποτελέσει έναν πολιτιστικό φάρο για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του
ελληνικού πολιτισµού, καταρχάς στις γειτονικές βαλκανικές χώρες, από τις οποίες απέχει ελάχιστα (18
µόλις χιλιόµετρα από τη FYROM και 50 από την Αλβανία) και κατ' επέκταση και σε όλον το χώρο της
Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης.

Ήδη παρά το νεαρόν της ηλικίας του το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας διεξήγαγε µε απόλυτη
επιτυχία από 12 ως 14 Μαΐου 2006 στη Φλώρινα το Διεθνές Συνέδριο «Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/
ξένη. Έρευνα, Διδασκαλία και Εκµάθησή της». Η συµµετοχή µεγάλου αριθµού συνέδρων από όλη την
Ελλάδα αλλά και από πολλές χώρες της Ευρώπης (Αγγλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερµανία, Γεωργία,
Κύπρο, Ουκρανία, Ρωσία, Σουηδία, Τουρκία), µεταξύ των οποίων επιστήµονες διεθνούς ακτινοβολίας σε
θέµατα ελληνικού πολιτισµού και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, προσέδωσε
στο συνέδριο αυτό ιδιαίτερο κύρος και οι ανακοινώσεις των συνέδρων αλλά και οι συζητήσεις που
διεξήχθησαν στο πλαίσιό του υπήρξαν πολύ υψηλού επιπέδου, όπως αποδεικνύεται και από Πρακτικά

του.
[5]

Εκτός αυτού στο Πανεπιστήµιό µας εκπονούνται και διδακτορικές διατριβές και µεταπτυχιακές
εργασίες σχετικές µε το θέµα αυτό. Αναφέροµαι στις διδακτορικές διατριβές Η ελληνική γλώσσα ως ξένη-
Η περίπτωση της Παρευξείνιας Ζώνης (Ουκρανία-Ρωσία-Γεωργία) (της Άννας Χατζηπαναγιωτίδη), η
οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί και στην υπό εκπόνηση: Αναλυτικά προγράµµατα διδασκαλίας ελληνικής ως
ξένης για ειδικούς σκοπούς. Σχεδιασµός και υλοποίηση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος κατασκευής τους (της
Μαρίας Καρακολτσίδου). Μνηµονεύω τέλος και δύο µεταπτυχιακές εργασίες: Στη Χώρα του Αριστοτέλη.
Εικόνες της Ελλάδας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης (της Τατιάνας Παπά), και
Παραγωγή δίγλωσσου γλωσσαρίου γλωσσολογικής ορολογίας: Συµβολή στην εκµάθηση της ρωσικής ως
ξένης γλώσσας από ελληνόφωνους φοιτητές (της Αλεξάνδρας Ματβέεβα).

Ακόµα στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί Κέντρο Διδασκαλίας της Ελληνικής
Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισµού, το οποίο εκπονεί προγράµµατα διδασκαλίας της ελληνικής ως
ξένης για όποιον ενδιαφέρεται για την απόκτηση πιστοποιητικού ελληνοµάθειας.

 
Η παρουσία µου στο συνέδριο αυτό έχει ένα και µοναδικό σκοπό: να απευθύνω επίσηµη πρόταση

συνεργασίας προς κάθε ενδιαφερόµενο πανεπιστηµιακό ίδρυµα που έχει αναπτυγµένες ελληνικές σπουδές
για την ίδρυση ενός Διαπανεπιστηµιακού Διατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών µε το
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει δυο επίπεδα σπουδών στα οποία θα
αντιστοιχούν:
1.      «Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στη διδασκαλία γλώσσας και λογοτεχνίας σε µονοπολιτισµικό
και διαπολιτισµικό περιβάλλον», και

2.      Διδακτορικό Δίπλωµα
Ο αντικειµενικός στόχος του προγράµµατος αναλυτικά θα µπορούσε να είναι η παροχή στους ήδη

εκπαιδευµένους  φοιτητές (λόγω των πανεπιστηµιακών τους σπουδών ή της επαγγελµατικής τους
εµπειρίας) εξειδικευµένης εκπαίδευσης γύρω από θέµατα ελληνικής γλώσσας και της διδασκαλίας της
καθώς και ελληνικής λογοτεχνίας και της διδασκαλίας της τόσο σε µονοπολιτιστικά όσο και -κυρίως- σε
διαπολιτισµικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

 
Ειδικότερα το Πρόγραµµα Μεταπτυχαικών Σπουδών µπορεί να στοχεύει:
α) στην κατανόηση γενικών και ειδικών θεωρητικών επιστηµονικών πεδίων (ανάλυση της

γλωσσικής και λογοτεχνικής δραστηριότητας µε εκπαιδευτικό και διδακτικό χαρακτήρα, εµβάθυνση στα
επίπεδα και στάδια της κατάκτησης της γλωσσικής επικοινωνιακής ικανότητας, καθώς και συνολική
θεώρηση των σχέσεων γλώσσας, λογοτεχνίας και εκπαίδευσης),

β) στην εµβάθυνση της διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας σε παραδοσιακούς
βασικούς εκπαιδευτικούς θεσµούς όπως η Ά/θµια Εκπαίδευση ή σε νέους εκπαιδευτικούς θεσµούς, όπως
τα Διαπολιτισµικά Σχολεία, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, τα Ολοήµερα Σχολεία καθώς και τα Κέντρα
Δηµιουργικής Απασχόλησης,

γ) στην εµβάθυνση σε θέµατα επιστηµονικής έρευνας και παιδαγωγικής µεθοδολογίας που θα
προετοιµάζουν το φοιτητή στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και την εφαρµογή βασικών εκπαιδευτικών
προγραµµάτων (γλωσσικών και λογοτεχνικών δραστηριοτήτων), καθώς και στην παραγωγή διδακτικού
υλικού κατάλληλου για τη διδασκαλία της γλώσσας σε µονοπολιτισµικά και διαπολιτισµικά
περιβάλλοντα, και

 δ) στην ανάπτυξη συγγραφικών και δηµιουργικών ικανοτήτων σε απλά ή σύνθετα κείµενα
δοκιµιακής και λογοτεχνικής γραφής (δηµιουργική γραφή). Θα επιδιωχθεί επίσης η κατάκτηση
δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικά µε τη χρήση και διαχείριση γλωσσικού και λογοτεχνικού υλικού και
ποικίλων µορφών αφήγησης σε µικρές ή µεγαλύτερες οµάδες, καθώς και µε τη χρήση και διαχείριση
βιβλίων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι απόφοιτοι θα µπορούσαν να στελεχώσουν θεσµούς, φορείς, οργανώσεις και οµάδες που
ασχολούνται µε την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και τη διδασκαλία τους, όπως δηµόσια και ιδιωτική
Εκπαίδευση, Δηµόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης, Διαπολιτισµικά Σχολεία,
Ολοήµερα Σχολεία (Προσχολικής και Δηµοτικής Εκπαίδευσης) και Προγράµµατα Ενισχυτικής
Διδασκαλίας. Επίσης θα µπορούσαν να προσφέρουν επαγγελµατικές υπηρεσίες σε Βιβλιοθήκες και σε
εκδοτικές ή άλλες εµπορικές επιχειρήσεις.

 
Η ιδιαιτερότητα και καινοτοµία της πρότασης αυτής έγκειται στον τρόπο διεξαγωγής του

προγράµµατος αυτού, θέµα µε το οποίο και θα κλείσω την εισήγησή µου. Πρόκειται για την ανοιχτή και
εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε την υποστήριξη της σύγχρονης τεχνολογίας (e-learning). Το πρόγραµµα,
δηλαδή, στο µεγαλύτερό του µέρος θα διεξάγεται µε τηλεδιάσκεψη ή µε ασύγχρονη επικοινωνία
διδασκόντων και διδασκοµένων. Με άλλα λόγια, µετά και από σχετικές συζητήσεις και τη διερεύνηση
των τεχνολογικών δυνατοτήτων που µπορούν να εξασφαλιστούν, θα επιλεγεί ένα µεικτό σύστηµα
Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης.

Η Σύγχρονη Εκπαίδευση, η οποία απαιτεί την ταυτόχρονη εµπλοκή και συµµετοχή όλων,
εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενων, και την αλληλεπίδραση µεταξύ τους σε ''πραγµατικό χρόνο'', θα επιλεγεί
στο βαθµό που θα µπορούν εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο (στην τάξη
κ.λπ.) είτε θα να είναι διασυνδεδεµένοι µέσω δικτύου σε audio ή/και video conference µε την ταυτόχρονη
δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων και ηλεκτρονικού µαυροπίνακα.

Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση, περισσότερο ευέλικτη από την Σύγχρονη, δεν απαιτεί την ταυτόχρονη
συµµετοχή των µαθητών και των καθηγητών τους και θα επιλεγεί στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι
καθηγητές θα δηµοσιεύουν σε ηλεκτρονική αίθουσα (e-class) τις διαλέξεις τους, θα αναρτούν εκεί τις
εργασίες που θα απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές ή σε οµάδες εξ αυτών. Οι φοιτητές από την άλλη
θα µπορούν να επιλέγουν µόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν



το εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνα µε αυτό. Θα είναι υποχρεωµένοι εντός τακτών προθεσµιών να
καταθέτουν τις ατοµικές ή οµαδικές τους εργασίες, θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν οµάδες
συζητήσεων (forum) για την επίλυση διαφόρων ζητηµάτων που ανακύπτουν κ.λπ.

Θα επιλεγεί µε άλλα λόγια ένας συνδυασµός Ηµιαυτόνοµης και Συνεργαζόµενης Εκπαίδευσης.
Θα υπάρχει δηλαδή συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα επικοινωνίας µε τον υπεύθυνο καθηγητή είτε µε
φυσική παρουσία στην τάξη (όποτε αυτό είναι δυνατό), είτε µέσω δικτύου (Internet, e-mail κλπ.), είτε
µέσω audio ή/και video conference. Απ' την άλλη εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι θα επικοινωνούν
ασύγχρονα µεταξύ τους, οι εκπαιδευόµενοι θα µελετούν στον δικό τους χρόνο, ακολουθώντας όµως ένα
χρονοδιάγραµµα παράδοσης των εργασιών.

 
Η Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, µε την αµεσότητα της επαφής του διδάσκοντα µε τους

διδασκόµενους, µπορεί να δώσει µια άλλη διάσταση στο αντικείµενο της µάθησης καθώς εκπαιδευτής και
εκπαιδευόµενοι µε τη φωνητική και οπτική τους επικοινωνία αποδυναµώνουν τους περιορισµούς των
αποστάσεων.

Η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση απ' την άλλη επιβάλλεται από τις σηµερινές εκπαιδευτικές
διαδικασίες, οι οποίες όλο και περισσότερο απαιτούν την διαρκή αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και
εκπαιδευοµένων και την παρακολούθηση της προόδου µέσω εργασιών, ερωτήσεων και συζητήσεων.
Αυτές οι ενέργειες προφανώς δεν µπορούν να ενταχθούν άµεσα σε µια Σύγχρονη συνεδρία, καθώς εκεί
προτεραιότητα έχει η διεξαγωγή της διάλεξης και η µερική αλληλεπίδραση των δύο µερών.

Στην Ασύγχρονη όµως τηλεκπαίδευση δεν υπάρχει αυτός ο περιορισµός κι έτσι µια Σύγχρονη
συνεδρία µπορεί να έχει την συνέχισή της µε ασύγχρονο τρόπο, µέσα από ένα περιβάλλον εκπαίδευσης
στο οποίο έχουν πρόσβαση και ο διδάσκων και οι εκπαιδευόµενοι. Ένα ασύγχρονο περιβάλλον που θα
περιλαµβάνει: Πρόσθετο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, Οµάδες συζητήσεων στο πρότυπο των
Internet Newsgroups, Επικοινωνία µε ηλεκτρονική αλληλογραφία, Εφαρµογές αξιολόγησης και αυτό-
αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων.

 
Οι λόγοι που επιβάλλουν αλλά και διευκολύνουν µια τέτοια επιλογή είναι προφανείς. Δεν είναι

δυνατόν όλο το επιτελείο των διδασκόντων στο Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραµµα να µετακινηθεί από την
Ελλάδα στη χώρα όπου λειτουργεί το τριτοβάθµιο συνεργαζόµενο ίδρυµα για το χρονικό διάστηµα ενός
ακαδηµαϊκού εξαµήνου για το απλό λόγο ότι δεν µπορούν να αποµακρυνθούν από τα καθήκοντά τους στο
Πανεπιστήµιο. Θα µπορούν όµως να οργανώνονται εντός του ακαδηµαϊκού εξαµήνου επισκέψεις των
διδασκόντων, ανά δύο ή τρεις, για µια βδοµάδα ή βδοµάδες, κατά την οποία θα γίνονται µαθήµατα, θα
λύνονται απορίες των φοιτητών αλλά και θα διεξάγονται εξετάσεις ή workshops.

 
Είναι προφανές ότι οι φοιτητές του Διαπανεπιστηµιακού Διατµηµατικού Μεταπτυχιακού

Προγράµµατος Σπουδών, οψέποτε δηµιουργηθεί, θα είναι καλοδεχούµενοι και στα θερινά σεµινάρια
γλώσσας και πολιτισµού του Κέντρου Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού
Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου µας, προκειµένου να βελτιώσουν το επίπεδο ελληνοµάθειάς τους.

 
Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί ήδη µια τέτοια πλατφόρµα ασύγχρονης

εκπαίδευσης, το Course Management Platform for Universities (CoMPUs), "Σύστηµα διαχείρισης σειράς
µαθηµάτων για Πανεπιστήµια", το οποίο µπορεί κάλλιστα να υποστηρίξει αρχικώς µε τέτοια
εκπαιδευτική διαδικασία.

Αυτό που µένει είναι να συµφωνήσουν τα δύο Πανεπιστήµια ότι η πρόταση αυτή µπορεί και
πρέπει να υλοποιηθεί και να βρεθούν οι αναγκαίοι οικονοµικοί πόροι για την υποστήριξη του
εγχειρήµατος αυτού.

 
Με την καλή διάθεση για συνεργασία όλων των φορέων που χρειάζεται να συνδράµουν την

προσπάθεια αυτή νοµίζω ότι µπορούµε βάσιµα να ελπίζουµε στην υλοποίησή του.
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