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Abstract  

The teaching of the New Greek language constitutes a quite new but rapidly developing scientific 

field. Apart from the interest in the language, resulting from the interest in the culture and the history of the 

country in general, the learning of the New Greek language both by foreigners and individuals of the same 

descent is developing into a historical need, since the movements of populations – particularly in Balkans but 

also throughout the world – point to rendering the Greek language “target–language” for a great number of 

immigrants and individuals of the same descent who return to their homeland. The contacts among different 

peoples urgently necessitated the research on the learning of the Greek language as foreign language and the 

use of appropriate teaching methodology as well, which was frequently based on corresponding theoretical – 

linguistic and pedagogical background. In Greece, there are several institutions which have included in their 

action the learning of the New Greek language with the wider view to dealing with the difficulties of the 

foreigners regarding their communication ability, their socialization in a different cultural substratum, their 

active participation in the country of reception. This paper refers to some of the basic institutions, their 

targets, the structure of their programmes as well as the wide educational material that can be used for the 

learning of the New Greek language. Particular emphasis is placed on the differentiated “audience” 

attempting to learn the language as well as the reasons that lead to the successful or unsuccessful outcome of 

the adventure named the learning of the New Greek language.   

 

 

 



Η απμαλόκελε δήηεζε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Νέαο Διιεληθήο νδήγεζε ζε κηα 

αύμεζε ησλ πξσηνβνπιηώλ θαη ησλ δξάζεσλ όζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο, νη νπνίεο 

ππνθηλνύληαη ηόζν από θξαηηθνύο θνξείο όζν θαη από ηδηώηεο (ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη 

ζην εμσηεξηθό)
1
. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο απνζθνπνύλ ζηελ ηόλσζε ηεο Διιεληθήο σο 

νκηινύζα / δηδαζθόκελε γιώζζα θαη παίξλνπλ ηε κνξθή πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ 

δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο / δεύηεξεο γιώζζαο, ηα νπνία απεπζύλνληαη: α) ζε 

αιινδαπνύο θαη ζε νκνγελείο πνπ πξνηίζεληαη λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα γηα λα 

εξγαζηνύλ ή γηα άιινπο πξνζσπηθνύο ιόγνπο, β) ζε αιινδαπνύο πνπ ζέινπλ λα δηδαρζνύλ 

ηελ Διιεληθή γηα λα έξζνπλ πην θνληά ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο Έιιελεο. Η εκπεηξία 

σζηόζν έρεη δείμεη όηη ην θνηλό απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη πην επξύ θαη απαξηίδεηαη 

αθόκε θαη από δαζθάινπο / θαζεγεηέο ηεο Διιεληθήο, αιινδαπνύο ή / θαη νκνγελείο ηνπ 

εμσηεξηθνύ, πνπ επηζπκνύλ λα βειηηώζνπλ ην επίπεδν δεμηνηήησλ ηνπο σο πξνο ηε ρξήζε 

ηεο γιώζζαο ή λα επηκνξθσζνύλ πάλσ ζε λέεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζώλ θαη 

ζε αλαλεσκέλν δηδαθηηθό πιηθό.   

 

Η δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο πξηλ ην 1960 δε ζηεξηδόηαλ ζε θάπνηα νξγαλσκέλε 

βάζε, ήηαλ πεξηζηαζηαθή θαη ν αξηζκόο ησλ δηδαζθνκέλσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. Λόγσ 

σζηόζν ηεο εηζξνήο μέλσλ κε ζηόρν ηηο ζπνπδέο ζε ειιεληθά παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα, ε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο (από ηηο αξρέο πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60) αξρίδεη 

λα απνθηά θάπνηα πην ηαθηηθή-ζπζηεκαηηθή ππόζηαζε (ρσξίο λα είλαη αθόκα επηζήκσο 

νξγαλσκέλε), ηελ νπνία ζηεξίδνπλ δύν θνξείο: ε Φνηηεηηθή Λέζρε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

                                                 
1
 Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ κε αληηθείκελν ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο πξνζθέξνληαη ζήκεξα ζηα 

πεξηζζόηεξα (αλ όρη ζε όια) παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο, ζηηο Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Λατθήο 

Δπηκόξθσζεο (Ν.Δ.Λ.Δ.), ζηα θέληξα ππνδνρήο ησλ νκνγελώλ, ζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα νπνία θνηηνύλ παηδηά νκνγελώλ θαη αιινδαπώλ (Τάμεηο Υπνδνρήο), ζε 

νξηζκέλνπο Γήκνπο (π.ρ. Γήκνο Αζελαίσλ, Γήκνο Ηξαθιείνπ Αηηηθήο θ.α.), θαζώο θαη ζην πιαίζην 

δξαζηεξηνπνίεζεο αξθεηώλ ηδησηηθώλ θνξέσλ θαη ηδησηώλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. ην ηόκν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο , Ζ Διιεληθή Γιώζζα (Αζήλα 1996) παξνπζηάδνληαη πάλσ από 25 θνξείο πνπ 

αζρνινύληαη ζηνλ Διιεληθό ρώξν κε ζέκαηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο.  

  

 



Αζελώλ θαη ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, πνπ δηελεξγνύλ καζήκαηα 

Διιεληθήο γηα ηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο. Σν 1970 έξρνληαη ζην πξνζθήλην νη πξώηεο 

νξγαλσκέλεο ζε ζεζκηθό πιαίζην πξνζπάζεηεο δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο κε θνξέα 

νξγάλσζεο ην ρνιείν ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο. Άιισζηε, ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζεζκηθό πιένλ επίπεδν 

ππαγνξεύεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ε εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο θαζίζηαηαη 

πξναπαηηνύκελν γηα ηελ εγγξαθή ησλ μέλσλ θνηηεηώλ ζηα ειιεληθά αλώηαηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξύκαηα. Λίγν αξγόηεξα, ην 1974, ζηνπο θνξείο νξγαλσκέλεο δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο 

πξνζηίζεηαη ην Ίδξπκα Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ (Ι.Μ.Υ.Α.) κε ηε δηελέξγεηα 

ζεξηλώλ εληαηηθώλ καζεκάησλ. Σν 1975 νξγαλσκέλε πιένλ κνξθή απνθηνύλ θαη ηα 

καζήκαηα πνπ παξέρνληαη από ην Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζώλ ηεο Λέζρεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. ηαδηαθά θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

εθκάζεζεο ηεο Διιεληθήο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, ζηε 

Υξηζηηαληθή Έλσζε Νέσλ (Υ.Δ.Ν.), ζηε Υξηζηηαληθή Αδειθόηεηα Νέσλ (Υ.Α.Ν.), θαζώο 

θαη ζε θξνληηζηήξηα θαη ηδησηηθά θέληξα μέλσλ γισζζώλ.           

            

 ην ζεκείν απηό ζα επηθεληξσζνύκε ζηνπο θνξείο εθείλνπο πνπ εκθαλίδνπλ ηε 

κεγαιύηεξε δξάζε θαη έρνπλ απμεκέλν θνηλό. 

.     

  Η Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ (πξώελ Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ) πινπνηεί παλειιαδηθά 

από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2008 ην πξόγξακκα Οδπζζέαο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο 

γιώζζαο ζε κεηαλάζηεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Κνηλνηηθό Σακείν θαη 

ην Διιεληθό Γεκόζην. Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε κεηαλάζηεο αλεμαξηήησο 

εζληθόηεηαο, ζε ζπδύγνπο Διιήλσλ / Διιελίδσλ πνιηηώλ θαη θπξίσο ζε όζνπο επηζπκνύλ 

λα απνθηήζνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ επί καθξόλ δηακέλνληνο ζηελ Διιάδα.  Δηδηθόο 

εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο είλαη ε απόθηεζε ησλ απαηηνύκελσλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ, ώζηε νη 

ζπκκεηέρνληεο λα θαηαιαβαίλνπλ θαη λα εθθξάδνληαη απνηειεζκαηηθά ζε πξνβιέςηκεο 

θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο (ζε πξνζσπηθό θαη θπξίσο ζε εξγαζηαθό επίπεδν) 

θαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εηδηθέο εμεηάζεηο ειιελνκάζεηαο, νη νπνίεο  δηεμάγνληαη από ην 



Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ δύν θνξέο ην ρξόλν (Οθηώβξην θαη Μάξηην) θαη νδεγνύλ ζηελ 

απόθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ επί καθξόλ δηακέλνληνο.  

Σν πξόγξακκα είλαη δνκεκέλν ζε ηξεηο θύθινπο καζεκάησλ. Ο πξώηνο (Α1) είλαη 

δηάξθεηαο εθαηό σξώλ θαη είλαη εηζαγσγηθόο. Μεηά ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ 

δεύηεξνπ θύθινπ (Α2) - ζηνλ νπνίν πέξαλ ησλ 150 σξώλ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

δηδάζθνληαη επηπιένλ θαη 25 ώξεο ηζηνξίαο θαη ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ -  νη εθπαηδεπόκελνη 

απνθηνύλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο πξναλαθεξζείζεο εμεηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ. ηνλ ηξίην θύθιν καζεκάησλ (Β), επίζεο δηάξθεηαο 100 σξώλ, δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αζρνιεζνύλ κε απαηηεηηθόηεξεο κνξθέο ηεο Νέαο 

Διιεληθήο όπσο είλαη ε ινγνηερλία θαη ε ηζηνξία εμεηδηθεπκέλσλ πεξηόδσλ. Η έληαμε ζε 

ηκήκαηα κάζεζεο γίλεηαη θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο θαη γξαπηήο δνθηκαζίαο θαηάηαμεο. 

Μεηά ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε θάζε θύθινπ κάζεζεο ρνξεγείηαη αληίζηνηρν 

Πηζηνπνηεηηθό Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηόζν ε θνίηεζε όζν θαη ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό
2
 παξέρνληαη δσξεάλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Σκήκαηα κάζεζεο 

ιεηηνπξγνύλ ζε όινπο ζρεδόλ  ηνπο λνκνύο ηεο ρώξαο. Αλ θαη ην πξόγξακκα είλαη ζρεηηθά 

θαηλνύξγην ε αληαπόθξηζε είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε θαη ππνινγίδεηαη όηη από ηελ αξρηθή 

ηνπ κνξθή (2004) σο ζήκεξα πάλσ από 6000 κεηαλάζηεο έρνπλ θνηηήζεη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δνκή. Σε ζηηγκή απηή ην πξόγξακκα βξίζθεηαη ζε ξηδηθή αλαδηάξζξσζε 

θαζόηη δελ έρεη -όπσο παιηόηεξα- κνλαδηθό ζηόρν ηελ εθκάζεζε ηεο Νέαο Διιεληθήο αιιά 

επηπιένλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο εμεηάζεηο επί καθξόλ δηακέλνληνο πνπ ζεζπίζηεθαλ από 

ην  ππνπξγείν Δζσηεξηθώλ, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζην δσεξό ελδηαθέξνλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

κεηαλαζηώλ πνπ απνηεινύλ ην βαζηθό ηνπ θνηλό.  

Οη ζπνπδαζηέο  απηνί, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη Αιβαληθήο θαηαγσγήο, 

Βαιθάληνη, άηνκα από ρώξεο ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

εγθαζίζηαληαη ζηελ  Διιάδα κε ζθνπό ηελ εύξεζε εξγαζίαο θαη γεληθόηεξα ηελ αλαδήηεζε 

κηαο θαιύηεξεο ηύρεο. Σν ελ ιόγσ θνηλό αληηκεησπίδεη θαηά θαλόλα, αλ θαη ζε 

δηαθνξεηηθό βαζκό, εηδηθέο δπζθνιίεο έληαμεο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο 

ρώξαο καο. Οη θπξηόηεξεο από απηέο ηηο δπζθνιίεο είλαη ε έιιεηςε ηεο επαγγεικαηηθήο 

                                                 
2
 Έρεη επηιεγεί θαη παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ε ζεηξά από ηηο εθδόζεηο Μεηαίρκην Νέα Διιεληθά γηα 

Παιηλλνζηνύληεο, Πξόζθπγεο θαη Μεηαλάζηεο . 



θαηάξηηζεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο, ε έιιεηςε 

θαηάιιειεο θαηνηθίαο θαη ηδηαίηεξα ε έιιεηςε γισζζηθήο επάξθεηαο θαη ε αδπλακία 

επηθνηλσλίαο ζην λέν πεξηβάιινλ. Έηζη δελ είλαη ηπραίν πνπ ζπρλά εγθαηαιείπνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα εθκάζεζεο ηεο Νέαο Διιεληθήο θαζόηη γηα απηνύο πξνέρεη ε επαγγεικαηηθή –

έζησ θαη ζηνηρεηώδεο- απνθαηάζηαζε. Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη όηη όζνη από απηνύο 

θαηαθηήζνπλ ηελ επί καθξόλ δηακέλνληνο (κεηά ηνλ Α2 θύθιν καζεκάησλ) δε ζπλερίδνπλ 

ηα καζήκαηα γιώζζαο ζε αλώηεξν επίπεδν κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη ιεηηνπξγήζεη 

θαλέλα ηκήκα Β θύθινπ κέρξη ζηηγκήο. Σν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη ηνλ ηζρπξηζκό όηη νη 

ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπόκελνη δηδάζθνληαη ηε γιώζζα γηα ιόγνπο θαζαξά σθειηκηζηηθνύο 

θαη όρη ηόζν από πεγαία επηζπκία.  

 

Σν Γηδαζθαιείν Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

δηνξγαλώλεη κε ηε ζεηξά ηνπ καζήκαηα εθκάζεζεο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο πνπ 

απεπζύλνληαη ζε πνηθίιν ελήιηθν πιεζπζκό. Η Νέα Διιεληθή σο μέλε δηδάζθεηαη ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ από ην 1950. Αξρηθά, ε δηδαζθαιία ηεο εληάρζεθε ζην επξύηεξν 

πιαίζην ησλ καζεκάησλ μέλσλ γισζζώλ πνπ πξνζέθεξε (θαη εμαθνινπζεί λα πξνζθέξεη) 

ζηνπο θνηηεηέο ην Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζώλ. Η ζπλερώο όκσο απμαλόκελε δήηεζε γηα 

ηελ εθκάζεζε ηεο Νέαο Διιεληθήο νδήγεζε ην 1994 ζηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ 

Γηδαζθαιείνπ ηεο Νέαο Διιεληθήο, ην νπνίν ελζσκαηώζεθε ζην Γηαηκεκαηηθό 

Πξόγξακκα ηεο Νέαο Διιεληθήο σο Ξέλεο Γιώζζαο πνπ είρε ήδε ηδξπζεί θαη 

ιεηηνπξγνύζε από ην 1991. Σν πξόγξακκα απηό απνηειεί πξντόλ ζπλεξγαζίαο ηνπ 

Φηινινγηθνύ Σκήκαηνο θαη ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο – Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο 

θαη έρεη δηηηή απνζηνιή. Παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο σο μέλεο (ζε 

ηκήκαηα μέλσλ ζπνπδαζηώλ), πξνζθέξεη έλα κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα εηδίθεπζεο – ην 

πξώην ζην είδνο ηνπ ζηελ Διιάδα – ην νπνίν απνζθνπεί ζηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

θαηάξηηζε δηδαζθόλησλ ηελ Διιεληθή σο δεύηεξε γιώζζα θαη είλαη ππεύζπλν γηα έλα 

αξηζκό εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηελ παξαγσγή αλαιπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, γισζζνδηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη πιηθνύ εμέηαζεο / αμηνιόγεζεο 

αλά επίπεδν.  



Οη ζπνπδαζηέο ηνπ Γηδαζθαιείνπ είλαη εθπαηδεπηηθνί ηνπ εμσηεξηθνύ, ππάιιεινη 

ηνπ δηπισκαηηθνύ ζώκαηνο, θνηηεηέο Erasmus, ππόηξνθνη ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, 

ππνςήθηνη αιινδαπνί θνηηεηέο ειιεληθώλ Παλεπηζηεκηαθώλ θαη Σερλνινγηθώλ 

Ιδξπκάησλ, απινί πνιίηεο ηεο αιινδαπήο πνπ έρνπλ γεληθόηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

ειιεληθή γιώζζα ή θαη ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό. Γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ελόο 

ηόζνπ εηεξόθιεηνπ θαη πνιπζπιιεθηηθνύ θνηλνύ, ην Γηδαζθαιείν πξνζθέξεη ηκήκαηα πνπ 

δηαθνξνπνηνύληαη: α) σο πξνο ηε δηάξθεηα θνίηεζεο (ρεηκεξηλά ηκήκαηα νθηάκελεο θαη 

εμάκελεο δηάξθεηαο, θαζώο θαη ζεξηλά ηκήκαηα επηά εβδνκάδσλ), β) ην επίπεδν (ηκήκαηα 

αξραξίσλ, κέζσλ θαη πξνρσξεκέλσλ), γ) ηελ ώξα παξαθνινύζεζεο (ηκήκαηα πξσηλά, 

κεζεκβξηλά, απνγεπκαηηλά θαη βξαδηλά) θαη δ) ην ξπζκό δηδαζθαιίαο (εληαηηθά ή κε). Η 

θαηάηαμε ησλ ππνςήθησλ ζπνπδαζηώλ ζε ηκήκαηα γίλεηαη κε βάζε ην επίπεδν 

ειιελνκάζεηαο ηνπο πνπ δηαπηζηώλεηαη κε γξαπηή δνθηκαζία, ζηελ νπνία ππνβάιινληαη 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θνίηεζεο ηνπο. Σα έμη επίπεδα ειιελνκάζεηαο Α1, Α2 (αληηζηνηρνύλ 

ζε αξράξηνπο), Β1, Β2 (αληηζηνηρνύλ ζε κέζνπο) θαη Γ1, Γ2 (αληηζηνηρνύλ ζε 

πξνρσξεκέλνπο), είλαη απνιύησο ζπγρξνληζκέλα κε ηα επίπεδα γιώζζαο πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί από ην Κνηλό Δπξσπατθό Πιαίζην (ΚΔΠ) γηα ηελ εθκάζεζε, ηε δηδαζθαιία θαη 

ηελ αμηνιόγεζε ησλ γισζζώλ (Council of Europe 2002). Η Βεβαίωζε Διιελνκάζεηαο 

απνηειεί ην επίζεκν πηζηνπνηεηηθό γλώζεο ηεο Διιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο πνπ 

ρνξεγείηαη από ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ ζε αιινδαπνύο ζπνπδαζηέο. Η εμέηαζε 

δηεμάγεηαη δύν θνξέο ην ρξόλν (επηέκβξηνο θαη Μάηνο), είλαη εληαία γηα όινπο θαη 

απνζθνπεί ζηελ αμηνιόγεζε ηεο γισζζηθήο θαη επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο ησλ 

ππνςεθίσλ κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ην επίπεδν επάξθεηαο. 

Αμηνινγνύληαη νη αθνπζηηθέο, νη πξνθνξηθέο αιιά θαη νη γξαπηέο ηθαλόηεηεο ησλ 

εμεηαδνκέλσλ. Η Βεβαίωζε Διιελνκάζεηαο είλαη πξναπαηηνύκελε γηα ηελ εγγξαθή ησλ 

αιινδαπώλ ζηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ ηεο Διιάδαο. Ιδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη ζην 

ζεξηλό πξόγξακκα ΘΤΔΠΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ όπνπ θάζε θαινθαίξη πεξίπνπ 

500 ζπνπδαζηέο αιιά θαη θαζεγεηέο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζην εμσηεξηθό δηδάζθνληαη  

γηα έμη εβδνκάδεο ηα Νέα Διιεληθά ζε ζπλδπαζκό κε πνηθίιεο επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ σο ζηόρν λα ηνπο θαηαζηήζνπλ  γλώζηεο αιιά θαη πξεζβεπηέο 

ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ.   



Αληηζηνίρσο, ζην ρνιείν Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο (1970) ιεηηνπξγνύλ: α) εηήζηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο 

γιώζζαο, β) εληαηηθά ηαρύξξπζκα πξνγξάκκαηα θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (ζεξηλό, 

ρεηκεξηλό, εαξηλό) γ) εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα θνηηεηέο Erasmus , δ) εηδηθά πξνγξάκκαηα 

νξνινγίαο γηα νκάδεο θνηηεηώλ, επηζηεκόλσλ ή επαγγεικαηηώλ, ε) πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο – επηκόξθσζεο γηα εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ ηε Νέα Διιεληθή σο μέλε, 

ζη) πξνγξάκκαηα ζεξηλώλ ππνηξνθηώλ. ην ζπγθεθξηκέλν θνξέα ε δηάθξηζε ηεο  

ειιελνκάζεηαο είλαη δνκεκέλε ζε 4 επίπεδα (ην ηξίην Δπίπεδν αληηζηνηρεί ζην Βεβαίωζε 

Διιελνκάζεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ), ελώ κε ην ηέηαξην επίπεδν δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζηνπο αιινδαπνύο λα δηεθδηθήζνπλ ζέζε ζην ειιεληθό δεκόζην. Σα επίπεδα 

ειιελνκάζεηαο πνπ αμηνινγνύληαη είλαη απηά από πνύ έρνπλ ζεζπηζηεί από ην Κέληξν 

Διιεληθήο Γιώζζαο (Κ.Δ.Γ.). Αληίζηνηρν κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα κε εθείλν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη αληηθείκελν ηε γισζζηθή επηθνηλσλία θαη ηε Νενειιεληθή σο 

δεύηεξε γιώζζα πξνζθέξεηαη θαη από ην ηκήκα Φηινινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ.  

 

εκαληηθή είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη θαη από ην Ίδξπκα Μειεηώλ 

Υεξζνλήζνπ Αίκνπ, ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην ηεο Θξάθεο (Σκήκα Γιώζζαο, 

Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ), ην Παλεπηζηήκην Παηξώλ (Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο), ην Ιόλην Παλεπηζηήκην (Σκήκα Ξέλσλ Γισζζώλ, Μεηάθξαζεο θαη 

Γηεξκελείαο) θαη ηα Παλεπηζηήκηα Ισαλλίλσλ (Κέληξν Γηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο 

Γιώζζαο θαη Πνιηηηζκνύ) θαη Κξήηεο (ηκήκα Φηινινγίαο), ηε Υ.Δ.Ν. θαη ηε Υ.Α.Ν. Από 

όινπο ηνπο πξναλαθεξζέληεο θνξείο πξνζθέξνληαη θύθινη καζεκάησλ πνπ απεπζύλνληαη 

ζε μελόγισζζνπο ελειίθνπο, νη νπνίνη επηζπκνύλ λα κάζνπλ ή λα βειηηώζνπλ  ηα Διιεληθά 

ηνπο θαη λα γλσξίζνπλ θαιύηεξα ηελ Διιάδα θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο, ζε αιινδαπνύο πνπ 

θαηνηθνύλ ζηελ Διιάδα, ζε νκνγελείο, ζε δηεξκελείο, ζε κεηαθξαζηέο θαη ζε θνηηεηέο ηεο 

Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο. Η ρνιή Ιθάξσλ, ε ρνιή Δπειπίδσλ, ε ρνιή Ναπηηθώλ 

Γνθίκσλ θαη ε ρνιή Αμησκαηηθώλ Ννζειεπηηθήο νξγαλώλνπλ πξνπαξαζθεπαζηηθά 

καζήκαηα γιώζζαο ζε αιινδαπνύο ζπνπδαζηέο ηνπο. 

 



Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο (Κ.Δ.Γ.), πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε, ιεηηνπξγεί 

από ην 1994 θαη απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θέληξα αλαθνξάο ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο σο δεύηεξεο ή 

μέλεο. Δίλαη έλαο θνξέαο πνπ θξνληίδεη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Διιεληθήο ζηελ Διιάδα θαη 

ην εμσηεξηθό κέζα από δηάθνξεο δξάζεηο, όπσο είλαη ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζε 

αιινδαπνύο θαη νκνγελείο, ε παξνρή πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο, ε 

επξύηεξε γισζζηθή ζηήξημε ησλ παιηλλνζηνύλησλ θαη ηνπ απόδεκνπ ειιεληζκνύ, ε 

ελίζρπζε όζσλ δηδάζθνπλ ηελ ειιεληθή γιώζζα θαζώο θαη ε παξαγσγή εξεπλεηηθνύ θαη 

δηδαθηηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν ζηνρεύεη ζηελ πξνβνιή θαη ζηήξημε ηεο γιώζζαο. Ο ξόινο 

ηνπ Κ.Δ.Γ. εληζρύεηαη ηδηαίηεξα από ην 1998, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ζεζκνζεηείηαη από ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ην Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο θαη εηδηθόηεξα ην 

Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο. Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο νξίδεηαη σο ν επίζεκνο 

θνξέαο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ ειιελνκάζεηαο
3
 κε ηε ζπλδξνκή 

ηδησηηθώλ εμεηαζηηθώλ θέληξσλ, ελώ ηελ επόκελε ρξνληά νξίδεηαη θαη σο ν απνθιεηζηηθόο 

θνξέαο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθώλ εμεηάζεσλ. Οη 

πξώηεο εμεηάζεηο δηελεξγνύληαη ην Μάην ηνπ 1999 ππό ηελ απνθιεηζηηθή επνπηεία ηνπ 

Σκήκαηνο ηήξημεο θαη Πξνβνιήο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο 

Γιώζζαο (Κ.Δ.Γ.).  

.   

 Πέξαλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ  ππάξρεη θαη κηα 

εηδηθή θαηεγνξία πξνζθύγσλ, νη αηηνύληεο άζπιν. Οη πεξηζζόηεξνη πξνέξρνληαη από ρώξεο 

όπσο είλαη ην Αθγαληζηάλ, ην νπδάλ ην Παθηζηάλ, ε πξία, ην Ιξάλ, ην Ιξάθ, ε Αηζηνπία, 

                                                 
3
 Οη εμεηάζεηο δηελεξγνύληαη κηα θνξά ην ρξόλν (ζπλήζσο ζηα κέζα Μαΐνπ), πεξηιακβάλνπλ αμηνιόγεζε ησλ 

ππνςεθίσλ ζε ηέζζεξηο γισζζηθέο δεμηόηεηεο (θαηαλόεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ) 

θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνλέκνληαη ζηνπο επηηπρόληεο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξα επίπεδα γισζζηθήο 

επάξθεηαο: A΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄. Σν Πηζηνπνηεηηθό Δπάξθεηαο Διιελνκάζεηαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε νκνγελείο 

θαη αιινγελείο λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, αζθώληαο επαγγέικαηα πνπ έρνπλ σο 

πξναπαηηνύκελν ηε γλώζε ηεο Νέαο Διιεληθήο, ελώ παξάιιεια επηηξέπεη ζηνπο αιινδαπνύο / αιινγελείο λα 

εγγξαθνύλ ζε ειιεληθά αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα.    

 

 



ην Κνλγθό. Οη ζπγθεθξηκέλνη εγγξάθνληαη ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα γιώζζαο πνπ 

νξγαλώλνπλ θηιαλζξσπηθνί νξγαληζκνί δξάζεο (Δζληθό Ίδξπκα Νεόηεηαο, Πξάμηο, 

Δθθιεζία ηεο Διιάδαο, Ππμίδα, Δξπζξόο ηαπξόο θ.α). Ληγόηεξνη όκσο από 10% απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο παξαθνινπζνύλ ζπζηεκαηηθά ηα καζήκαηα γιώζζαο, αθνύ αληηκεησπίδνπλ 

ηεξάζηηεο, άιινπ είδνπο  δπζθνιίεο όπσο είλαη ε έιιεηςε ζηέγεο θαη γεληθόηεξα 

νηθνλνκηθώλ πόξσλ. Αμηνζεκείσην είλαη όηη νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο είλαη θαη  

αλαιθάβεηνη, γεγνλόο πνπ θαζηζηά εμαηξεηηθά δύζθνιε ηελ εθκάζεζε κηαο λέαο γιώζζαο, 

πόζν δε ηεο απαηηεηηθήο Διιεληθήο. Καη εθείλνη όκσο πνπ είλαη γλώζηεο ηεο κεηξηθήο ηνπο 

δπζθνιεύνληαη ζεκαληηθά θαζόηη όιεο απηέο νη  γιώζζεο κε αξαβηθέο ξίδεο απνηεινύληαη 

από ζύκβνια θαη ηδενγξάκκαηα πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηελ Διιεληθή.  Δίλαη ινηπόλ 

ζρεδόλ αλακελόκελν λα ηνπνζεηνύλ ηελ εθκάζεζε ησλ Διιεληθώλ ζε δεύηεξε κνίξα. Σα 

πξνγξάκκαηα πνπ αζρνινύληαη κε ηα άηνκα απηά ζηνρεύνπλ ζε κηα γισζζηθή 

πξνθαηάξηηζε πνπ εζηηάδεη ζηελ θάιπςε πνιύ βαζηθώλ επηθνηλσληαθώλ αλαγθώλ. Γηα 

απηό θαη νη εθπαηδεπηέο πνπ απαζρνινύληαη ζηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα είλαη 

εμεηδηθεπκέλνη ώζηε πέξα από ηε γισζζηθή θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ λα θξνληίδνπλ θαη 

ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη ηα βηώκαηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ επηιέγνληαη γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο θαη ζεκαηηθνί θύθινη 

άκεζνπ ελδηαθέξνληνο (πξνζσπηθή δσή, θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο / ζπλαιιαγέο, επαθέο 

ζηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν). Βνεζώληαο παξάιιεια ηνπο ΄΄ζπνπδαζηέο΄΄ απηνύο κε ζίηηζε, 

θάξκαθα, λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη θάπνηεο θνξέο κε παξνρή ζηέγεο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

ώζηε απηνί νη άλζξσπνη λα ηύρνπλ κηαο θαιύηεξεο κνίξαο. 

 

Από ηελ άιιε πιεπξά νη Δπξσπαίνη πνιίηεο είλαη εθείλνη πνπ καζαίλνπλ 

ζσζηόηεξα ηελ ειιεληθή γιώζζα ζε ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθνύο κεηαλάζηεο θαη ηνπο 

πξόζθπγεο. Σν βηνηηθό επίπεδν ηεο ρώξαο  πξνέιεπζεο είλαη παξόκνην κε ην ειιεληθό, 

ίζσο θαη αλώηεξν. ηε λέα ρώξα έξρνληαη κε ζύληνκε πξννπηηθή δηακνλήο, γηα εθπιήξσζε 

επαγγεικαηηθώλ ζρεδίσλ, νξηζκέλνη θαη γηα ιόγνπο κόλν ηνπξηζηηθνύο. Η γιώζζα 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα θνκκάηη γλσξηκίαο κε ηελ ειιεληθή θνπιηνύξα. Οη ίδηνη δελ 

αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα βησζηκόηεηαο θαη  ε εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο απνηειεί ζηνηρείν 



ελίζρπζεο ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο. Γηα απηό ην ιόγν θαη ε αλάπηπμε πξνθνξηθνύ θαη 

γξαπηνύ ιόγνπ είλαη ζύκκεηξε θαη ηαπηόρξνλε. Μαζαίλνπλ ζηαζεξά θαη δηαηεξνύλ ηελ 

θαηαθηεκέλε γλώζε. Η νκάδα απηή είλαη ήδε δίγισζζε θαη έρεη κάζεη λα εθαξκόδεη 

ζηξαηεγηθέο θαηάθηεζεο έρνληαο επξύηεξεο βάζεηο παηδείαο. Δπηπιένλ, ε κεηξηθή ηνπο 

γιώζζα δηαηεξεί ηελ αμηνπξέπεηα ηεο, δελ αληηθαζίζηαηαη αιιά αληίζεηα ππνβνεζά ζηελ 

εθκάζεζε ηεο λέαο. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο νκάδαο απηήο παξαθνινπζεί καζήκαηα ζηα 

Γηδαζθαιεία ησλ Παλεπηζηεκίσλ ή ζε ηδησηηθνύο θνξείο, πνπ πξνζαξκόδνπλ ην 

πξόγξακκα ηνπο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπο. 

 

 Αληίζεηα, νη κεηαλάζηεο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα νιόηεια δηαθνξεηηθνύ 

ραξαθηήξα : ε κεγάιε γξαθεηνθξαηία πνπ παξαηεξείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο λόκηκεο 

δηακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα, ε δπζθνιία ζηελ εύξεζε εξγαζίαο αιιά θαη θάπνηα άιια πην 

εηδηθά πνπ αθνξνύλ ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο όπσο είλαη ε έιιεηςε εηδηθώλ 

δηδαθηηθώλ εγρεηξηδίσλ κε επηζηεκνληθή πιεξόηεηα θαη επηθνηλσληαθή επάξθεηα, ε ρξήζε 

ησλ νπνίσλ ζα δηεπθόιπλε ηελ εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο δνκήο ηεο απαηηεηηθήο 

Διιεληθήο ζε ζπλδπαζκό κε ηε κεηξηθή ηνπο αιιά θαη ηελ απόθηεζε ησλ αλαγθαίσλ 

επηθνηλσληαθώλ κεραληζκώλ, ε αλππαξμία βαζηθνύ ιεμηινγίνπ γηα θάζε επίπεδν 

εθκάζεζεο κε βάζε ηε ζπρλόηεηα ηεο ρξήζεο, ε έιιεηςε ρξεζηηθώλ ιεμηθώλ πνπ 

απεηθνλίδνπλ ην ζύγρξνλν ιεμηινγηθό πινύην ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θπξίσο ζε επίπεδν 

θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο, ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ.  

Γηα απηνύο ε ειιεληθή γιώζζα είλαη εθείλν ην εθόδην πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζε έλα 

θαιύηεξν κέιινλ. Γηα ην ιόγν απηό αληηκεησπίδνπλ ηε γιώζζα κε θαζαξά ζηξαηεγηθό 

ηξόπν. Μαζαίλνπλ πνιύ γξεγνξόηεξα λα αληαπνθξίλνληαη ζε βαζηθέο θαηαζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο (θπξίσο πξνθνξηθέο) αθνύ απηό επηβάιιεη ην αίζζεκα ηεο επηβίσζεο. 

Μαζαίλνπλ πνιύ πην εύθνια λα ζπλελλννύληαη ζε έλα θαηάζηεκα, ζε κηα ηξάπεδα, ζε έλα 

δεκόζην ρώξν. Γελ κπνξνύλ όκσο λα αληαπνθξηζνύλ ην ίδην επηηπρώο θαη ζην γξαπηό ιόγν 

αθξηβώο επεηδή δελ απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθό ηξόπν ζπλελλόεζεο. Η επηθαλεηαθή 

αληηκεηώπηζε απέλαληη ζηε γιώζζα – αξθεί θαη κόλν απηή λα θαιύςεη ηελ επηθνηλσλία 

πνπ ζπλήζσο έρεη λα θάλεη κε ηηο ζπλαιιαγέο - νδεγεί ζην θαηλόκελν αδπλακίαο 

παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ θαζώο αγλννύλ δεηήκαηα νξζνγξαθίαο, γξακκαηηθήο θαη 



ζύληαμεο ζηνηρείσλ πνπ θαηά ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία έξρνληαη ζε δεπηεξεύνπζα ζέζε. 

Έηζη, δελ είλαη ηπραίν πνπ έλαο κεηαλάζηεο ελώ κηιάεη ηελ Διιεληθή κε ηθαλνπνηεηηθή 

άλεζε, ζην γξαπηό ιόγν θαηαηάζζεηαη ζε αξράξην επίπεδν. Δπηπιένλ, ε κεηξηθή ηνπο 

γιώζζα αληηκεησπίδεηαη σο ΄΄εκπόδην΄΄ γηα κηα θαιύηεξε δσή. Αλήθεη ζε έλα παξειζόλ 

πνπ ζέινπλ λα αθήζνπλ πίζσ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ κηα λέα δσή, θαιύηεξε από 

ηελ πξνεγνύκελε. Νηώζνπλ κεηνλεθηηθά γηα ηε κεηξηθή ηνπο, αθνύ κε απηή δε κπνξνύλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ ζην λέν πεξηβάιινλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο πσο νη πεξηζζόηεξεο 

κεηξηθέο γιώζζεο ησλ κεηαλαζηώλ ειάρηζηε ζπγγέλεηα έρνπλ κε ηελ ειιεληθή. 

Γηαθνξεηηθή δνκή, ζύληαμε θαη γξακκαηηθή θαζηζηνύλ αθόκα πην δύζθνιε ηελ εθκάζεζε 

ηεο Διιεληθήο
4
. Πέξαλ ηνύηνπ, νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο δε γλσξίδνπλ θακηά άιιε 

γιώζζα πιελ ηεο κεηξηθήο, γεγνλόο πνπ θαζηζηά δπζθνιόηεξε ηελ εθκάζεζε ηεο Νέαο 

Διιεληθήο αθνύ δελ έρνπλ ην ππόβαζξν λα πξνβνύλ ζε ζπζρεηηζκνύο, ζπγθξίζεηο κε 

γιώζζεο δηεζλείο, όπσο ε Αγγιηθή, ε Γαιιηθή, πνπ είλαη κελ δηαθνξεηηθέο έρνπλ όκσο 

πνιιά θνηλά ζηνηρεία ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν δνκήο κε ηελ ειιεληθή
5
.  

 

Σα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί θαηά θαηξνύο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

γιώζζαο είλαη πνιπάξηζκα. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ύζηεξα από έλα δεθαεηέο 

εξεπλεηηθό πξόγξακκα πνπ πεξηιάκβαλε ηελ επεμεξγαζία ελόο ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ, ην 

πκβνύιην ηεο Δπξώπεο εηζήγαγε ηελ Δπηθνηλωληαθή Πξνζέγγηζε ζηε δηδαθηηθή ησλ 

γισζζώλ, ε νπνία έγηλε απνδεθηή ζηελ Διιάδα κεηά ην 1980. Απηνύ ηνπ είδνπο ε 

                                                 
4
 Γελ είλαη ηπραίν ιόγνπ ράξε πνπ έλαο Ρώζνο, αθόκε θαη ζε πνιύ πξνρσξεκέλν επίπεδν θαηάθηεζεο ηεο 

Νέαο Διιεληθήο, αδπλαηεί λα θάλεη ζσζηή ρξήζε ηνπ άξζξνπ αθνύ ζηε κεηξηθή ηνπ απηό δελ πθίζηαηαη. 

5
 ε όιεο απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πξνζθύγσλ – κεηαλαζηώλ πνπ θηάλνπλ ζηελ Διιάδα, θηλνύκελνη από 

αλάγθε ή θαηαπίεζε, ειινρεύεη ν θίλδπλνο ηεο απνκόλσζεο. Οη αιινδαπνί σο κεηνλόηεηα, αξρηθά ζηελ 

επαθή ηνπο κε ηελ ειιεληθή θνηλσλία πθίζηαληαη ην culture shock, θιείλνληαη ζηνλ εαπηό ηνπο θαη 

αζπλείδεηα εμαηηίαο ηνπ αηζζήκαηνο κεηνλεμίαο  πξνζθνιιώληαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα θαη επηθνηλσλνύλ 

κεηαμύ ηνπο κε έλα ηξόπν ζπλσκνηηθό, γηαηί αλά πάζα ζηηγκή αλακεηξνύλ ηνλ θίλδπλν ηεο δίσμεο θαη ηεο 

επηζηξνθήο. Δίλαη όκσο πηζαλή θαη ε ζεηηθή ζηάζε. Μπνξνύλ δειαδή λα επηδηώμνπλ ηε δπλακηθή έληαμε 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, γηα λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο θαη λα ζπκβηώζνπλ. ε απηή ηελ εθδνρή ε 

εθκάζεζε ηεο ειιεληθή γιώζζαο απνηειεί ηεθκήξην δπλαηόηεηαο γηα επηθνηλσλία θαη δηαπηζηεπηήξην 

λνκηκόηεηαο. 



δηδαθηηθή πξόηαζε ζεσξείηαη ε πην επηηπρήο θαη εθαξκόδεηαη θαη ζήκεξα ζηε δηδαζθαιία 

ηεο Διιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο.
6
 Σα πεξηζζόηεξα εγρεηξίδηα ηεο Νέαο Διιεληθήο, 

έρνπλ ζπληαρζεί θάησ από ηηο αξρέο ηεο Δπηθνηλωληαθήο Μεζόδνπ. Κπθινθνξνύλ πνιιά 

βηβιία γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο ζε αιινδαπνύο θαη γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

Σα πεξηζζόηεξα σζηόζν απεπζύλνληαη ζε αξραξίνπο. Ιδηαίηεξα πινύζην πιηθό γηα ηελ 

εθκάζεζε ηεο Νέαο Διιεληθήο ζε αιινδαπνύο έρνπλ παξνπζηάζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ην 

Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθώλ θαη Μεηαλαζηεπηηθώλ Μειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

ε Μνλάδα Γηαπνιηηηζκηθήο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη ην Κέληξν 

Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (ΚΔΓΑ). Σν Ιλζηηηνύην 

Νενειιεληθώλ πνπδώλ  (Ίδξπκα Μαλώιε Σξηαληαθπιιίδε) έρεη εηνηκάζεη ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία αξθεηέο αμηόινγεο εθδόζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο ζε 

αιιόγισζζνπο. Γηάθνξνη εθδνηηθνί νίθνη έρνπλ εθδώζεη πνηθίια εγρεηξίδηα γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο σο μέλεο. νβαξέο κειέηεο γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη 

ηε δηδαζθαιία ηεο δεκνζηεύνληαη θαη ζηα πξαθηηθά δηεζλώλ, γισζζνινγηθώλ ζπλεδξίσλ 

γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα πνπ νξγαλώλνληαη θαηά θαηξνύο ζε δηαθνξεηηθέο ρώξεο. Σα 

πεξηνδηθά Γιωζζνινγία, Γιωζζηθέο Δθαξκνγέο , Γιωζζηθόο Υπνινγηζηήο, πξνσζνύλ επίζεο 

πςειήο ζηάζκεο εξγαζίεο γηα ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο σο 

δεύηεξεο γιώζζαο.  

 

Σν 1991 ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο ην Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο Λόγνπ (Ι.Δ.Λ.) ην νπνίν πξνσζεί κε ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηε γισζζηθή ηερλνινγία ζηελ Διιάδα. Η Φηινγιωζζία, έλα 

πξόγξακκα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Νέαο Διιεληθήο ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη από έμη 

                                                 
6
 Δπηθνηλωληαθή πξνζέγγηζε ζεκαίλεη θαηαλόεζε ελόο επηθνηλσληαθνύ γεγνλόηνο θαη όρη θαηαλόεζε 

γξακκαηηθνζπληαθηηθώλ δνκώλ ηεο μέλεο γιώζζαο. Κύξηνο ζηόρνο είλαη ε απηνηέιεηα ηνπ καζεηή θαη ε 

απνδέζκεπζε ηνπ ηόζν από ην δάζθαιν, όζν θαη από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, ώζηε λα ρξεζηκνπνηεί ηε 

γιώζζα γηα δηθνύο ηνπ ζθνπνύο. Γίλεηαη έκθαζε ζην ηη κπνξεί λα πξάμεη ν δηδαζθόκελνο θαη ζε δεύηεξε 

θάζε θαζνξίδνληαη νη γισζζηθέο κνξθέο πνπ ζα πξέπεη λα ρεηξηζηεί πξνθεηκέλνπ λα πεηύρεη ην ζηόρν ηνπ. Σν 

θπξηόηεξν όκσο ζηνηρείν είλαη όηη απηνύ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε κεηαθέξεη ηνπο καζεηέο ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 



γιώζζεο (Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ιζπαληθή, Ρσζηθή θαη Γαλέδηθε) θαη απεπζύλεηαη 

ζε ρξήζηεο πνπ δε κηινύλ θαζόινπ ή μέξνπλ ιίγα Διιεληθά, απνηειεί έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ Ι.Δ.Λ. Αληίζηνηρν είλαη θαη ην έξγν ηνπ Γηεζλνύο Κέληξνπ 

Διιεληθώλ θαη Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ (ΓΙΚΔΜΔ) πνπ κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ πξνάγεη ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό ζε θνηηεηέο Παλεπηζηεκίσλ ηεο Βόξεηαο 

Ακεξηθήο. 

    

Σν κεγάιν ελδηαθέξνλ ηεο Νέαο Διιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο ζπλδέεηαη -

κεηαμύ άιισλ- θαη κε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία 

ρξεκαηνδνηεί κηα ζεηξά έξγσλ ππνδνκήο θαη εληζρύεη ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ θνηηεηώλ κέζα 

από ηα Πξνγξάκκαηα Lingua, Erasmus, Socrates, Comenius  θ.α.  Δπηπιένλ, ην Ίδξπκα 

Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Ι.Κ.Τ.), ηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθώλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κέζσ ππνηξνθηώλ εληζρύνπλ νηθνλνκηθά άηνκα πνπ έξρνληαη ζηε ρώξα 

καο γηα λα δηδαρζνύλ ηελ Διιεληθή. 

 

 Η παηξίδα καο σο κηα θαη εμνρήλ θηιόμελε ρώξα, πξνζπαζεί λα αγθαιηάζεη θαη λα 

ππνδερηεί κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηνπο αιινδαπνύο πνπ απνθαζίδνπλ λα 

εγθαηαζηαζνύλ ζηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ αλαδεηνύλ έλα θαιύηεξν 

κέιινλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.  ε κηα επνρή πνπ ε παγθνζκηνπνίεζε 

απνδπλακώλεη ηηο πεξηζζόηεξεο γιώζζεο αλάγνληαο ζε θπξίαξρε ηελ Αγγιηθή, ζηνλ 

ειιεληθό ρώξν ε εθκάζεζε ηεο Νέαο Διιεληθήο αξρίδεη θαη απνθηά ελδηαθέξνλ 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Η ειιεληθή πνιηηεία, κε ηνπο επίζεκνπο θαη κε θνξείο ηεο δελ 

ελδηαθέξεηαη πιένλ κόλν γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ αιινδαπώλ ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε 

γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά θνηλσλία αιιά κε ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο 

γιώζζαο επηδηώθεη λα γίλεη απηή απνηειεζκαηηθόηεξε. Με ηε γλώζε ηεο γιώζζαο νη 

εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξέζνπλ λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηνπο, ηελ επηθνηλσληαθή  ηνπο 

ηθαλόηεηα, ηελ εμνηθείσζε κε ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, 

ζηηο νπνίεο θαινύληαη λα εληαρζνύλ δεκηνπξγώληαο παξάιιεια γηα ηνλ εαπηό ηνπο ηε 

δπλαηόηεηα ίζσλ επθαηξηώλ κε ηνπο ππόινηπνπο Έιιελεο πνιίηεο. 
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