Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2016 ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου
κ. Γιώργος Κόσυβας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Όσλο ύστερα από πρόσκληση του
Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Ελληνικού Σχολείου του Όσλο. Στο πλαίσιο της επίσκεψης
πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα υπό τον τίτλο «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη
Νορβηγία – Project Τ.Ε.Γ. ΟΣΛΟ», σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

Την πρωτοβουλία της οργάνωσης και του συντονισμού της εκδήλωσης είχε η κ. Αθηνά
Σαμαρά, Ερευνήτρια Νευροεπιστημών, Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Όσλο και πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του ελληνικού
σχολείου του Όσλο. Ο κ. Γιώργος Κόσυβας, Δρ Παιδαγωγικής αναφέρθηκε στην αξιοποίηση
της μεθόδου project στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) της
Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης. Η κ. Ασπασία Χατζηδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Π. Τ.
Δ. Ε. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθύντρια του Ε.Δ.Ι.Α.Μ.Μ.Ε. ανέπτυξε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της επιτυχούς και αποτελεσματικής εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας. Επίσης απηύθυνε χαιρετισμό η Πρέσβης στη Νορβηγία κ. Μαρία Διαμάντη.
Κατά την τρέχουσα χρονιά 2016-2017 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης
του ΤΕΓ Όσλο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η καθυστέρηση αυτή
οφείλεται στην προετοιμασία για την ψήφιση του νέου νόμου για την Ελληνόγλωσση
Εκπαίδευση. Ήδη, μετά την ψήφιση του νόμου 4415/2016 η αναγνώριση βρίσκεται στο τελικό
στάδιο και αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για την απόσπαση Έλληνα εκπαιδευτικού.
Αξίζει να επισημανθεί ότι στο σχολείο του Όσλο φοιτούν 100 και πλέον μαθητές όλων των
ηλικιών. Η εθελοντική πρωτοβουλία του συλλόγου γονέων και των εκπαιδευτικών είναι
αδιάλειπτη. Η θέση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας είναι ότι «το ΤΕΓ Όσλο
είναι τμήμα μιας ομογενειακής κοινότητας ακμαίας, δυναμικής και ένθερμης περί τη διάδοση και
διάσωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού».
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της πολιτισμικής
ταυτότητας των Ελλήνων και την επικαιρότητα της ελληνικής σκέψης στον πολυπολιτισμικό
κόσμο. Τα πολιτισμικά στοιχεία από τη σύγχρονη Ελλάδα, την Ελληνική νορβηγική Παροικία
και την χώρα υποδοχής θα πρέπει να διασυνδέονται κριτικά, έτσι ώστε το περιεχόμενο
προγράμματος σπουδών να έχει νόημα για τη ζωή των ελληνοπαίδων της διασποράς.

