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Μακρά παράδοση των οργανώσεων του 
ελληνισμού της διασποράς 

• Η ελληνική διασπορά είναι αδιάλειπτη. Οι Έλληνες, συνεχιστές 

του Οδυσσέα, στέλνουν τα παιδιά τους έως τα πέρατα του 

κόσμου με σκοπό να ψάξουν για μια νέα ζωή, για ένα νέο 

ξεκίνημα...  

• Οι ομογενείς προοδεύουν στις χώρες διαμονής, οργανώνονται 

σε παροικιακές κοινότητες, παραμένοντας  στην αγκαλιά του 

ευρύτερου ελληνισμού. Στην πολυποίκοιλη ιστορία οι Έλληνες 

της διασποράς ανέδειξαν πλούτο πολιτισμικών παραδόσεων. 

• Για πολλούς αιώνες οι παροικιακές κοινότητες κράτησαν 

ζωντανή την ελληνική παιδεία σε όλο τον κόσμο και 

λειτούργησαν ως φορείς της ελληνικότητας. 



Η ελληνική παροικία στη Μεγάλη Βρετανία 

• Στην παροικία της Μεγάλης Βρετανίας ζουν περίπου 

300.000-400.000  απόδημοι Έλληνες από την Ελλάδα 

και την Κύπρο. Με τα νέα κύματα μετανάστευσης οι 

Ελλαδίτες εκτιμώνται στις 100.000. Η πλειονότητα 

είναι κυπριακής καταγωγής.  

• Υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και διαπολιτισμική 

συμπόρευση Ελλαδιτών και Κυπρίων χωρίς 

στενότητες και μονομέρειες.  

• Διατηρούνται κοινά ήθη, έθιμα, παραδόσεις, 

θρησκευτικές συνήθειες, πολιτιστικές ρίζες, τρόπος 

ζωής. 



Μορφές της Ελληνόγλωσσης 
Εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία 

Διακρίνουμε δύο βασικές μορφές:  

(α) τα Σχολεία από τα οποία οι μαθητές με την αποφοίτησή 
τους λαμβάνουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών και 

(β) τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ). 

• Εκτιμάται ότι στη Μεγάλη Βρετανία  8.000 περίπου 
μαθητές φοιτούν σε ΤΕΓ (παροικιακά σχολεία), 
αναγνωρισμενα και μη από το Υπ. Παιδείας (περίπου το 
10%  των μαθητών φοιτούν σε αυτά). 

• Παρατηρείται μεγάλη ανομοιογένεια ως προς την 
κατοχή της ελληνικής γλώσσας.   



Ιδιαιτερότητες της ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία 

• Στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση της Μ. Β. 
βαρύνουσα σημασία έχει η επικοινωνία και 
αλληλεπίδραση ελλαδικού και κυπριακού 
ελληνισμού.   

• Στις τάξεις συμφοιτούν μαθητές από την Ελλάδα 
και την Κύπρο. 

• Έχει εδραιωθεί στενή συνεργασία του Γραφείου 
Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας 
στο Λονδίνο και της ΚΕΑ για τη διδασκαλία των 
ελληνικών στα παροικιακά και τα αμιγή σχολεία.  



Μακρόχρονη εκπαιδευτική συνεργασία 
Ελλάδας και Κύπρου στη Μ. Βρετανία 

• Οι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα και την Κύπρο 
συνεργάζονται για την αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας.  

• Προωθούν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό με πολιτιστικά 
στοιχεία από την Ελλάδα και την Κύπρο. 

• Τονώνουν τα κίνητρα και τις επιλογές των μαθητών για 
επιτυχίες στις εξετάσεις ελληνικής γλώσσας (GCSE, A Level, 
ελληνομάθεια).  

• Οργανώνονται κοινές δράσεις (πολιτιστικές εκδηλώσεις 
(π.χ. διαγωνισμός ζωγραφικής), επιμορφωτικά σεμινάρια, 
εθνικές επέτειοι (π.χ. 25 Μαρτίου 1821 με 1 Απριλίου 1955).  



Μορφές σχολείων της Ελληνόγλωσσης 
Εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία 

Τα αμιγή ελληνικά σχολεία λειτουργούν ως ανεξάρτητα 
σχολεία ακολουθώντας ΠΣ του Υπουργείου Παιδείας της 
Ελλάδας. Αξιολογούνται από τον OFSTED. 

• Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου (αμιγές) 

• Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου (αμιγές) 

• Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου (αμιγές) 

• Τα παροικιακά σχολεία λειτουργούν τα απογεύματα και ο 
Σάββατο  υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής (ΕΦΕΠΕ) ή ως 
ανεξάρτητα σχολεία βάσει της εκπαιδευτικής νομοθεσίας 
της χώρας υποδοχής.  

• St Cyprian's Greek Orthodox Primary Academy 

(Δίγλωσσο) 

 





Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου 



Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου 
(ολοήμερο πρόγραμμα) 

• Η προσέλευση των νηπίων στο σχολείο ξεκινάει 
από τις 9:00πμ εως τις 9:15 πμ και η αποχώρηση 
λαμβάνει χώρα στις 15:00 μμ. 

• Υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης στο ολοήμερο 
τμήμα με αποχώρηση στις 16:45μμ για παιδιά των 
οποίων οι γονείς εργάζονται. 

• Το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης των νηπίων 
συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες κυρίως 
στην  Ελληνική γλώσσα  αλλά και ευχάριστη 
εξοικείωση με την Αγγλική γλώσσα (20 νήπια).  



Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου 
(ολοήμερο πρόγραμμα) 



Το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο 
Λονδίνου σε ιδιόκτητο κτήριο 



Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 
(ολοήμερο πρόγραμμα) 

• Ιδρύθηκε το 1988 και στεγάζεται ιδιόκτητο κτήριο στο 
δυτικό Λονδίνο. 

•  Εφαρμόζει πρόγραμμα ΕΑΕΠ (8  πμ. 17:15 μμ.) 

• 81 Μαθητές  

• Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει ενισχυμένη 
διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. 

• Οργανώνονται από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 
απογευματινές λέσχες σε: Μουσική, Κεραμική, Χορό, 
Δημιουργική Γραφή και Αγγλικά.  



The Greek Primary School of London 



Ολοήμερο πρόγραμμα 





Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου (ΕΓΛΛ) 

• Το Ελληνικό Γυμνάσιο ιδρύθηκε το 1983 και 
το Ελληνικό Λύκειο το 1992 από το 
Ελληνικό Κράτος με κύριο σκοπό την 
προσφορά Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
στους μαθητές των αποδήμων Ελλήνων του 
Λονδίνου.  

• Το ΕΓΛΛ είναι το μοναδικό ημερήσιο αμιγές 
Ελληνικό σχολείο Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία.  



Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου 
• Είναι αναγνωρισμένο από το Αγγλικό Υπουργείο 

Παιδείας ως ανεξάρτητο Σχολείο.  

• Οι μαθητές που αποφοιτούν έχουν δυνατότητα 
πρόσβασης τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Βρετανικά 
πανεπιστήμια.  

• Το Σχολείο δέχεται μαθητές τόσο από Ελληνικά 
σχολεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού όσο και από 
σχολεία άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα της 
Κύπρου και της Μεγάλης Βρετανίας. 



ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΓΛΛ 
Το Σχολείο στηρίζει τους μαθητές να γίνουν ενεργοί πολίτες της 
Ελληνικής ή Βρετανικής κοινωνίας με σεβασμό των δύο 
πολιτισμών. Ειδικότερα, επιδιώκονται: 

• η καλλιέργεια και η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, 

• η ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού της και της Ελληνικής 
πολιτιστικής ταυτότητας, 

• η διαμόρφωση της προσωπικότητας των Ελληνοπαίδων και η 
ενίσχυση της αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησής τους, 

• η προβολή της γνήσιας ελληνορθόδοξης παράδοσης,  

• η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων του 
Ελληνισμού που ζει στο Λονδίνο καθώς και η προβολή και 
αξιοποίηση αυτών στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
 



Πρόγραμμα Σπουδών ΕΓΛΛ 
• Εφαρμόζει τα Πρόγραμμα Σπουδών της Ελλάδος, 

με προσέλευση 8:00 πμ και αποχώρηση 15 μμ. 

• Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 
περιλαμβάνει ενισχυμένη διδασκαλία της 
Αγγλικής γλώσσας. 

• Απογευματινή Ζώνη (15-17: A levels, IELTS, 
τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας) 

• Χορηγείται Απολυτήριο Λυκείου με ενδοσχολικές 
εξετάσεις. 



ΕΓΛΛ: Εξεταστικό Κέντρο 

• Το ΕΓΛΛ είναι αναγνωρισμένο κέντρο εξετάσεων 

(Edexcel) στα επίπεδα GCSE και A Level από τις 

βρετανικές εκπαιδευτικές αρχές. 

• Διεξάγονται εξετάσεις Eλληνικών AS, Α Level και 

Μαθηματικών C1, C2, S1 και S2.  

• Για το επίπεδο A Level πιστοποίησης της γνώσης 

της ελληνικής γλώσσας, που αφορά τους μαθητές 

που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα βρετανικά 

πανεπιστήμια, ηλικίας 17-18 χρονών, έχει 

ετοιμαστεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό από το 

ΕΓΛΛ που προσφέρει το μάθημα.  



ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Το Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο παρακολουθεί θεατρικές παραστάσεις 
στο πλαίσιο της γνωριμίας των μαθητών τόσο με τον πολιτισμό της 
χώρας υποδοχής όσο και με αυτόν της χώρας προέλευσης. 

• Επίσκεψη στο Shakespeare’s Globe theatre - Celebrating 
10 years with Shakespeare 

• Προβολή του έργου Ελλήνων Συγγραφέων-Ποιητών - «Κ.Π. 
Καβάφης»  

• Επίσκεψη στο θέατρο τέχνης – «Τρωάδες» 

• Εκδήλωση για την «Ημέρα κατά των Διακρίσεων» 
• Συμμετοχή στο Διεθνές Πρόγραμμα «We Care» 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

• Euroscola 

– Συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα 
Euroscola για το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. 

 

 

 

 

• Comenius 

– Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
μετακίνησης μαθητών. 

 



ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

• Δημιουργία χορωδίας από τους μαθητές του σχολείου 

• Σχολικές Γιορτές 



Άγιος Κυπριανός: δίγλωσσο δημοτικό σχολείο 



ΤΕΓ Cambridge 



Υποστήριξη της Ελληνόγλωσης 
Εκπαίδευσης 

Μερικά μέσα στήριξης της Ελληνόγλωσης Εκπαίδευσης 
στη Μεγάλη Βρετανία (αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο) 
είναι: 
 

• Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών 
Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)  

• To Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) 

• Η πιστοποίηση της Ελληνομάθειας.  

 
  
 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) 

• Ερευνά και προωθεί τα θέματα παιδείας και 
εκπαίδευσης των Ελλήνων της διασποράς. 

• Καταρτίζει και επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς 
που καλούνται να διδάξουν την Ελληνική ως Δεύτερη 
γλώσσα σε μαθητές ελληνικής και μη ελληνικής 
καταγωγής στο εξωτερικό και το εσωτερικό.  

• Παράγει διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της 
Ελληνικής, ως Δεύτερης Γλώσσας και τη διδασκαλία 
του ελληνικού πολιτισμού. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε 



Όλο το εκπαιδευτικό υλικό, εκτός από την έντυπη 
μορφή του, είναι αναρτημένο στον ιστοχώρο   

            www.uoc.gr/diaspora  

              ( εκπαιδευτικό υλικό) 

http://www.uoc.gr/diaspora
http://www.uoc.gr/diaspora
http://www.uoc.gr/diaspora
http://www.uoc.gr/diaspora
http://www.uoc.gr/diaspora
http://www.uoc.gr/diaspora
http://www.uoc.gr/diaspora


ΣΕΙΡΕΣ (ΠΑΚΕΤΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια  και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Σειρά: πράγματα και γράμματα 
 
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας σε Ταχύρρυθμα Τμήματα 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Σειρά:Ελληνικά με την παρέα μου 
 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Σειρά: Mαργαρίτα 
 

Διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Σειρά :Εμείς και οι άλλοι 

Σειρά :Από τη ζωή των Ελλήνων στη Διασπορά 





To Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

 

 

• Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί από το 
1994. Είναι ερευνητικό ίδρυμα και εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη.  

• Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί ως 
επιτελικό όργανο σε θέματα γλωσσικής πολιτικής 
και τεκμηρίωσης των τάσεων της νεοελληνικής 
γλώσσας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.  

• Απαρτίζεται από τέσσερα επιστημονικά τμήματα: 
Λεξικογραφίας, Γλωσσολογίας, Στήριξης και 
Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας.   



To Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

 

 

Αποστολή του είναι: 

 η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας 

 η έρευνα της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής 

 η πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας 

 η παραγωγή ερευνητικού και διδακτικού υλικού και 
ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της 
ελληνικής γλώσσας 

 η γλωσσική στήριξη και αρωγή των παλιννοστούντων 
και του αποδήμου ελληνισμού 

 η ενίσχυση των διδασκόντων στην ελληνική γλώσσα 
στο εσωτερικό και εξωτερικό. 



 

 

 
Το πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
elearning.greek-language.gr  

 
• Το  πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

2007 και βραβεύτηκε με το βραβείο «Ευρωπαϊκό 
Σήμα Γλωσσών» για την καινοτομία του. 

• Υλοποιείται για δέκατη συνεχή φορά από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας. 

 



Το πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

To πρόγραμμα 
υλοποιείται εξ 
ολοκλήρου από 
απόσταση 

και αφορά μαθήματα για 
την εκπαίδευση 
/κατάρτιση/επιμόρφωση 
διδασκόντων την 
ελληνική γλώσσα σε 
παιδιά και σε ενηλίκους 
σε όλον τον κόσμο. 



Bασικοί στόχοι του προγράμματος: 

• Η αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ελληνικής 
ως ξένης/δεύτερης. 

• Η από απόσταση υλοποίηση με διάχυση σε όλον 
τον κόσμο και με μεγάλο ανταποδοτικό όφελος. 

• Η χαρτογράφηση και η συζήτηση των 
προβλημάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
ξένης/δεύτερης. 

• Η δικτύωση των διδασκόντων, η ανταλλαγή καλών 
πρακτικών, η συνδιαλλαγή.  



Η πιστοποίηση της ελληνομάθειας (ΚΕΓ) 

1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας 
πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει να γνωρίζει 
επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. 

2. Απαραίτητο για τη χορήγηση επαγγελματικού 
πιστοποιητικού για ορισμένα επαγγέλματα όπως 
στον τουρισμό, στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών 
κ.λπ. 

3. Για την εγγραφή σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, σε 
πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
κ.λπ. προβλέπεται, με ειδικούς νόμους, το επίπεδο 
ελληνομάθειας που απαιτείται. 

 

 



Εξετάσεις για απόκτηση διπλώματος 
ελληνομάθειας (ΚΕΓ) 

• Για τους μαθητές (και τους γονείς τους): η 
εξέταση αποτελεί μια μορφή μάθησης, 
αποδεικτικό στοιχείο της προόδου του 
επιπέδου γλωσσομάθειάς τους και πιβεβαίωση 
ότι ο χρόνος που διαθέτουν οδηγεί σε 
χειροπιαστό αποτέλεσμα. 

• Για τους εκπαιδευτικούς: είναι ένας τρόπος 
αποτίμησης της δουλειά τους, αξιολόγηση της 
προσπάθειας των μαθητών τους και γνώση 
απτών αποτελεσμάτων του έργου τους. 

 

 

 

 



Στοιχεία κριτικής αποτίμησης για την 
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία 

Μαζί με τα θετικά στοιχεία που εκτέθηκαν σε κάποιο 

βαθμό παρατηρούνται:  

• αδυναμίες που συνδέονται με τη ένταξη όλων των 

ελλήνων μαθητών στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό 

πλαίσιο της χώρας υποδοχής,  

• δυσκολίες συνεργασίας και επικοινωνίας για την 

υπερνίκηση προκαταλήψεων,  το άνοιγμα στον 

«άλλο», την αποδοχή της διαφορετικότητας. 

• Κάποια απόσταση ανάμεσα στο μαθησιακό 

περιεχόμενο και στα βιώματα, τα ενδιαφέροντα και 

τις παραστάσεις των μαθητών.  



Διαπιστώσεις και προβληματισμοί 

• Διαπιστώνεται σταδιακή υποχώρηση της ελληνικής 
γλώσσας και του πολιτισμού και αφομοίωση των νέων 
γενεών στο κοινωνικοπολιτισμικό σύστημα της χώρας 
υποδοχής (Μεγάλης Βρετανίας).  

• Ανησυχία των γονέων για τη διατήρηση της εθνικής, 
πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας των παιδιών 
τους. 

• Προβληματισμοί για την ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης. Είναι σύγχρονη; Έχει διαπολιτισμικό 
προσανατολισμό;  Υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση; 

• Ανασφάλεια των γονέων και των εκπαιδευτικών για το 
μέλλον της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (προσωρινότητα, 
προγραμματισμός των αποσπάσεων, κ.λπ.) 



Αναστοχαστικά ερωτήματα για τη θέση της 
ελληνικής παιδείας μπροστά στις νέες προκλήσεις 

• Η πολυπολιτισμική Ευρώπη μαστίζεται από κρίση, τρομοκρατία 
κλείσιμο συνόρων προς τα κύματα των προσφύγων και εθνική 
εσωστρέφεια. Θα καταφέρει άραγε να υπερνικήσει τους 
κινδύνους που απειλούν τη σταθερότητα και τη συνοχή της; 

• Πώς μπορεί να ενισχυθούν η Ελληνική Παιδεία και η 
Ελληνοφωνία στην εποχή του κοσμοπολιτισμού; 

• Ποιές είναι οι διαστάσεις της ελληνικότητας στον σύγχρονο 
κόσμο;  

• Με την έκρηξη των νέων τεχνολογιών πόσο αποτελεσματική 
είναι η επαφή Ελλήνων της διασποράς; 

• Αποτελεί πράγματι η παιδεία των ομογενών σημαντικό 
παράγοντα αντίστασης στην αφομοίωση; 

 



Πόσο επίκαιρα είναι τα αμιγή σχολεία;  

• Τι είδους αλλαγές πρέπει να γίνουν στα αμιγή σχολεία 

για να αναποκριθούν στις νέες συνθήκες;  

• Ποια γνωρίσματα των Ευρωπαϊκών Σχολείων (και άλλων 

των ξένων σχολείων) απαιτούνται για τη μετεξέλιξή των 

αμιγών σε σύγχρονα διαπολιτισμικά σχολεία; 

• Η ελληνόγλωσση παιδεία μπορεί να συνδεθεί 

δημιουργικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και τη γλώσσα 

της χώρας διαμονής. 

• Η προώθηση των ενταγμένων μορφών διδασκαλίας της 

ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

αποτελεί πράγματι την καλύτερη λύση; Γιατί; 



Η διαπολιτισμική εκπαίδευση υπηρετείται 
καλύτερα στα δίγλωσσα σχολεία; 

• Κατά πόσον τα δίγλωσσα και τα ξένα σχολεία καλλιεργούν 

το διάλογο των πολιτισμών και το σεβασμό της 

διαφορετικότητας; 

• Η διαπολιτισμική εκπαίδευση εξασφαλίσει αυτομάτως την 

επιτυχία της μάθησης για όλα τα παιδιά; 

• Αποτελεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον χωρίς ιεραρχικές 

σχέσεις, ανισότητες και στερεοτυπικές αντιλήψεις; 

• Τι είδους παιδαγωγικές αλληλεπιδράσεις πρέπει να 

βιώνουν οι μαθητές ελληνικής καταγωγής ώστε να μην 

αισθάνονται απομονωμένοι και περιθωριοποιημένοι;  



Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση  
σε κρίσιμη καμπή 

• Σήμερα η μονομερής επίδραση της Ελλάδας στη 

διασπορά βρίσκεται σε οριακό στάδιο. 

• Η οικονομική στήριξη της ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης, την οποία επιτάσσει το Σύνταγμα, 

δεν είναι πλέον δεδομένη.  

• Στις αντίξοες συνθήκες της πολυδιάστατης κρίσης 

απαιτείται  υπεύθυνος ανασχεδιασμός της 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης των ομογενών.  



Ανοιχτή διάθεση για αναζήτηση λύσεων 

• Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας συμβάλλει στην 
ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας των Ελλήνων και 
την επικαιρότητα της ελληνικής σκέψης στην 
πολυπολιτισμική Ευρώπη.  

• Τα πολιτισμικά στοιχεία από τη σύγχρονη Ελλάδα, την 
Κύπρο, την Παροικία και την χώρα υποδοχής θα πρέπει 
να διασυνδέονται κριτικά, έτσι ώστε το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας να έχει νόημα για τη ζωή των ελληνοπαίδων 
της διασποράς.  

• Θα πρέπει να ενισχυθούν οι γέφυρες επικοινωνίας και 
συνεργασίας με το ξένο κράτος και να στηριχτούν 
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες με όραμα και προοπτική. 
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