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Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδασκαλίας 
Ελληνικής Γλώσσας  

 (Graduate Diploma in Language Teaching)*

Γεώργιος Μιχ. Φρατζής

A collaborative project Flinders University – Charles Darwin University: In th�s 
paper the “Collaborat�ve project Fl�nders Un�vers�ty – Charles Darw�n Un�vers�ty” 
�s descr�bed, analysed and evaluated. The un�que character of the GDLT �n Modern 
Greek at CDU rel�es on a consort�um of partners: �nst�tut�onal, governmental (NT 
and Greek government) and commun�ty-based, cons�st�ng of the Northern Terr�tory 
Department of Employment, Educat�on & Tra�n�ng, the Consular representat�ve from 
the Greek M�n�stry of Educat�on, pr�mary and secondary school pr�nc�pals, members 
of the Greek commun�ty �n Darw�n and prospect�ve students. 

The Graduate D�ploma �n Language Teach�ng (GDLT) �s a full fee-pay�ng course 
taught v�a �nternal and external del�very modes �n metropol�tan Adela�de, the rural 
sector and �nterstate and �s a�med at qual�fied pr�mary and lower secondary (m�ddle 
school) teachers who w�sh to acqu�re a second language �n order to �nclude a LOTE 
(Language Other Than Engl�sh) �n the�r teach�ng portfol�o. The GDLT’s dual focus on 
the acqu�s�t�on of profic�ency �n a second language and language �nstruct�on meth-
odology prov�des a un�que, flex�ble teacher-tra�n�ng program. The course �s a�med at 
beg�nner’s levels but can accommodate more advanced profic�ency levels for qual�-
fied teachers seek�ng language profic�ency �n Greek, together w�th bas�c pr�nc�ples of 
LOTE learn�ng and teach�ng. The “methodology” module compr�ses language teach-
�ng and learn�ng theory, language methodolog�es and classroom-based research. 

Η υλοποίηση κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος σε μεταπτυχιακό επίπεδο μεταξύ 
των πανεπιστημίων Fl�nders και Charles Darw�n αποτελεί το θέμα μου σε αυτή την 
ανακοίνωση.1 Αυτό το γεγονός γίνεται σε ένα πλαίσιο συστημικής προσπάθειας της 

* Από εδώ και στο εξής ως GDLT.
1 Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η ανακοίνωση για την υλοποίηση του προγράμματος και στα πρακτικά 

παρουσιάζονται επίσης οι απαντήσεις των πρώτων φοιτητών σε ερωτηματολόγιο που δόθηκε με τη 
λήξη του 1ου έτους των σπουδών τους. 
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Αυστραλίας να αποφύγει τον κίνδυνο που εγκυμονεί ο μονογλωσσικός χαρακτή-
ρας του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της Αυστραλίας. Λέξεις-φράσεις κλειδιά, οι 
οποίες θα βοηθήσουν στην κατανόηση του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος είναι οι 
ακόλουθες που θα προσπαθήσω να περιγράψω και να αναλύσω:

Group of Eight, Austral�a’s lead�ng Un�vers�t�es
Το Κείμενο των Οκτώ
Προβληματική όσον αφορά τις γλώσσες σε πανεπιστημιακό επίπεδο

CASRR PROJECT
Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
Πανεπιστήμιο Fl�nders – Πανεπιστήμιο Charles Darw�n
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας

Θεωρητικό Πλαίσιο — Προγράμματα Σπουδών Παιδείας Ομογενών στην τάξη 

Είναι πλέον αντιληπτό σε όλους ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο που οι 
εξελίξεις στον οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό χώρο επηρεάζουν πολύ και τα προ-
γράμματα γλωσσών καθώς και τη χρήση ή μη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία των γλωσσών. 

Τα πανεπιστήμια, μετά μια πρώτη προσέγγιση που έγινε στα τέλη της δεκαε-
τίας του ’80, αρχίζουν σιγά-σιγά με τρόπο συστημικό να προσεγγίζουν το θέμα και 
να δίνουν μεγάλη έμφαση στη συνάρτηση του πολιτικού, οικονομικού μέλλοντος 
της Αυστραλίας με τη διατήρηση και βελτίωση της διδασκαλίας των γλωσσών στα 
πανεπιστήμια.

Έτσι άρχισαν σιγά-σιγά να δίνουν μεγάλη έμφαση στις διαπανεπιστημιακές συ-
νεργασίες με στόχο να προσφέρονται όσο το δυνατό περισσότερες γλώσσες σε όλες 
της βαθμίδες της εκπαίδευσης, ειδικότερα σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Είναι ίσως η 
πρώτη φορά που η αναζήτηση έχει τεθεί σε βάση στρατηγικού πλάνου και συνεργα-
σίας διαπανεπιστημιακής. Παρόμοια κίνηση είχε γίνει στην Αυστραλία τη δεκαετία 
του ’90 με τις συζητήσεις για τις συγχωνεύσεις των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.

Αυτό μας οδηγεί σε δυο άξονες που θα αποτελέσουν και τη βάση της πρότασής 
μας, η οποία δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από όλες τις εξελίξεις που λαβαί-
νουν χώρα σε αυστραλιανό αλλά και διεθνές επίπεδο.

O αυστραλιανός προβληματισμός

Η επιστημονική κινητικότητα στην Αυστραλία είναι πολύ έντονη και γίνεται εμφανής 
από πολλά άρθρα που δημοσιεύονται αλλά και από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Τα 
τελευταία δύο χρόνια σε πανεπιστημιακό επίπεδο υπάρχει έντονη κινητικότητα από 
θεωρητικής άποψης στο χώρο της διδασκαλίας των γλωσσών και ίσως για πρώτη 
φορά έντονα ακούγεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο η έκφραση αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία των γλωσσών. 
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Αυτός ο προβληματισμός αρχικά εκφράζεται με ένα κείμενο οκτώ αυστραλιανών 
πανεπιστημίων με τίτλο Languages in Crisis, A rescue plan for Australia, γνωστό ως 
GROUP OF EIGHT.

Η αναζήτηση και ο προβληματισμός αυτός οδηγεί σε μια συγκεκριμένη πρόταση 
της Ομάδας των Κοσμητόρων όλων των αυστραλιανών Πανεπιστημίων, γνωστή ως 
CASRR PROJECT, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε πιλοτική εφαρμογή από την αρχή του 
1ου εξαμήνου του 2008.2 

Το Κείμενο των Οκτώ — (CASRR PROJECT)

Στο Κείμενο των Οκτώ διαγράφεται ο κίνδυνος που εγκυμονεί στην Αυστραλία αν 
συνεχιστεί η μονοκρατορία της αγγλικής γλώσσας, που φαίνεται καθαρά στα ανα-
γραφόμενα όπως: 

Languages in crisis
English is no longer enough
Security and economic risks of monolingualism

Αυτός ο κίνδυνος είναι εμφανής από τα στοιχεία που παρατίθενται από τα οκτώ 
εμπλεκόμενα πανεπιστήμια.3 Την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των γλωσσών που 
προσφέρονται στα Πανεπιστήμια έπεσε σημαντικά. Από 66 γλώσσες που διδάσκο-
νταν το 1997 σε τριτοβάθμια ιδρύματα, το 2008 έχουν απομείνει μόνο 29.

✓
✓
✓

2 Εδώ παρουσιάζονται και απαντήσεις των φοιτητών μετά το πέρας του 1ου έτους σπουδών. 
3 The Austral�an Nat�onal Un�vers�ty, Monash Un�vers�ty, The Un�vers�ty of Adela�de, The Un�vers�ty 

of Melbourne, The Un�vers�ty of New South Wales, The Un�vers�ty of Queensland, The Un�vers�ty of 
Sydney, The Un�vers�ty of Western Austral�a.
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Η κρίση αυτή στα αυστραλιανά πανεπιστήμια απασχολεί έντονα την πανεπιστημι-
ακή κοινότητα και η λύση δεν είναι εύκολη. Απαιτεί χρόνο και συναντίληψη πολλών 
φορέων και παραγόντων. 

Η κρίση αποτυπώνεται έντονα στο Kείμενο των Oκτώ στα ακόλουθα σημεία:

“Urgent action is required if Australia is to avoid the serious educational, national 
action is required if Australia is to avoid the serious educational, national secu-
rity and economic consequences of becoming monolingual”

“Language studies have collapsed from 40 per cent of Year 12 students studying 
a second language in the 60s to fewer than 15 per cent today”

“Crisis is not too strong a word to describe the quality and supply of language 
teachers in Australia”

Στο ίδιο κείμενο διαγράφονται και τρόποι απεγκλώβισης απ’ αυτή την κρίση. Ένας 
τρόπος για να αποφύγει την κρίση αυτή η Αυστραλία είναι οι γλώσσες των μετα-
ναστών, γνωστές ως Community Languages. Η Αυστραλία όπως υποστηρίζεται στο 
“Κείμενο των Οκτώ” οφείλει να εκμεταλλευτεί τον πλούτο της. 16% των Αυστραλών 
μιλούν και άλλη γλώσσα εκτός των αγγλικών και στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή 
μιλιούνται 200 διαφορετικές γλώσσες.

Υπό το φόβο λοιπόν του μονογλωσσικού χαρακτήρα και της διεθνούς απομόνωσης 
που συνεπάγεται ο χαρακτήρας αυτός, το Κείμενο των Οκτώ προτείνει συνεργα-
σία για χάραξη εθνικής πολιτικής που θα ωφελήσει την αυστραλιανή κοινωνία σε 
θέματα εθνικής ασφάλειας, πολιτιστικής αρμονίας, οικονομικού και εκπαιδευτικού 
ανταγωνισμού.

Το Κείμενο των Οκτώ εκθέτει τον προβληματισμό, ταυτόχρονα όμως συστήνει 
τα ακόλουθα:

Συνεργασία όλων των κυβερνήσεων της Αυστραλίας για χάραξη εθνικής 
πολιτικής στο θέμα των γλωσσών

•

•

•

�.

Frazis, George. 2009. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, 
and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders 
University June 2007", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 479-490.

Archived at Flinders University: dspace.flilnders.edu.au



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

483

Υποχρεωτική διδασκαλία δεύτερης γλώσσας από το δημοτικό μέχρι τη Δευ-
τέρα Λυκείου
Ενθάρρυνση μαθητών να παίρνουν γλώσσες προσφέροντάς τους ειδικά κί-
νητρα
Παροχή επί πλέον οικονομικών πόρων στα πανεπιστήμια για να διατηρή-
σουν τις γλώσσες και να βελτιώσουν τα παρεχόμενα προγράμματα για εκπαί-
δευση δασκάλων που θα διδάξουν τις γλώσσες
Συνεχή επιμόρφωση των δασκάλων γλωσσών
Εκστρατεία για να αναδειχθούν τα οφέλη της Αυστραλίας σε επίπεδο προ-
σωπικό και εθνικό από τον πολυγλωσσικό χαρακτήρα των πολιτών της 
Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες

Καρπός του κειμένου αυτού είναι το DASSH / CASRR Project: δηλαδή η πρόταση 
των Κοσμητόρων των Αυστραλιανών Πανεπιστημίων για διαπανεπιστημιακές συ-
νεργασίες. Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας αυτής αναφέρονται:

Στην ανταλλαγή επιστημονικού δυναμικού και τεχνογνωσίας και στο σχεδια-
σμό κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Στην υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο
Στη βοήθεια του ενός πανεπιστημίου προς το άλλο ώστε να καθιερώσει δικό 
του τίτλο σπουδών όσον αφορά τη διδασκαλία γλωσσών 
Στην επεξεργασία θεσμικού πλαισίου για την προαγωγή της έρευνας σε τομείς 
της σύγχρονης τεχνολογίας
Στην καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας με τις κοινωνικές ομάδες της ευρύ-
τερης περιοχής

Περιγραφή μελέτης

Πρόκειται για ένα σχέδιο τριών ετών που στοχεύει σε διαφορετικούς τρόπους συ-
νεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων, ειδικότερα στη διδασκαλία γλωσσών και 
στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Κατανοητός είναι ο λόγος της συγκεκρι-
μένης πρότασης που δεν είναι άλλος από το να προληφθεί η διεθνής απομόνωση 
της Αυστραλίας. 

Το σκεπτικό του προγράμματος αυτού στηρίζεται στη μεγιστοποίηση των ευκαι-
ριών που προσφέρει η πολυγλωσσική σύνθεση της αυστραλιανής κοινωνίας.4 

��.
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4 Rationale for project: Strateg�c �mportance of languages for Austral�a’s relat�ons �n the global work 
and market place. Max�m�z�ng the opportun�t�es and benef�ts of the l�ngu�st�c d�vers�ty of Austral-
�a’s populat�on — 200 LOTES �nclud�ng 142 �mm�grant LOTES are used �n Austral�a (ABS Census 
2001). After large-scale expans�on of language offer�ngs �n un�vers�t�es up to the 1990s (66) ev�dence 
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Στόχος της διερευνητικής αυτής μελέτης (CASRR PROJECT) είναι:

Η ενίσχυση των γλωσσών μέσω διαπανεπιστημιακών συνεργασιών 
Η πιλοτική εφαρμογή κάποιων μοντέλων συνεργασίας
Η αλλαγή συγκεκριμένων δομών για την παροχή αυτών των συνεργασιών
Η δημοσίευση των πετυχημένων συνεργασιών

Μέσω της συνεργασίας αυτής εξασφαλίζονται τα κάτωθι:

Η διδασκαλία γλωσσών ακόμα και με μικρό αριθμό εγγραφών
Περισσότεροι φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε γλώσσες
Η διευκόλυνση της εισαγωγής περισσοτέρων γλωσσών στα πανεπιστήμια
Η διευκόλυνση των Τμημάτων γλωσσών με μικρό αριθμό φοιτητών και η εξά-
λειψη του κινδύνου εξαφάνισής τους

Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες

Σε εθνικό επίπεδο από 19 αιτήσεις διαπανεπιστημιακών συνεργασιών εγκρίθηκαν οι 
έξι, οι οποίες εμπίπτουν σε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους συνεργασίας.5 Μεταξύ 
αυτών είναι η συνεργασία του Πανεπιστημίου Fl�nders και του Πανεπιστημίου 
Charles Darw�n για την παροχή στους φοιτητές του δεύτερου πανεπιστημίου του 
μεταπτυχιακού διπλώματος για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (GDLT).

Γλώσσες Τρόπος 
συνεργασίας Πανεπιστήμιο 1 Πανεπιστήμιο 2 Πανεπιστήμιο 3

Κινεζική 1 UNE JCU

Γερμανική 3Α UWA ANU Monash

Ινδονησιακή 3Β USC UNE/CDU UTas

Ελληνικά 1 CDU Fl�nders

Αραβικά
Ιταλικά 1 Un�SA Deak�n

Κλασικά 1 UNE Newcastle USQ

Τα ερωτήματα που τίθενται στη μελέτη εργασίας είναι πολλά σε σχέση με την αξι-
οποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των 

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

of s�gn�f�cant contract�on (29) across the sector. D�ff�cult�es �n ma�nta�n�ng the w�de spectrum of 
languages �n Austral�an un�vers�t�es for a var�ety of reasons, espec�ally resourc�ng. 

5 Ident�ficat�on of 4 Collaborat�ve Models (Cooperat�ve Blended Model, Collaborat�ve C�ty Based 
Model, Blended Onl�ne Intens�ve Immers�on Model, Blended Onl�ne In country Model).
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γλωσσών και οι απαντήσεις είναι κρίσιμες. Ας δούμε μερικές ενδεικτικές ερωτή-
σεις.

Ποια η σχέση μεταξύ της ηλεκτρονικής τάξης και της παραδοσιακής; 
Ποιες δυνατότητες διαδραστικότητας δίνουν οι Νέες Τεχνολογίες και ποιες 
θα υιοθετηθούν;
Ποιοι τρόποι θα υιοθετηθούν για αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. Θα είναι 
λειτουργικοί; 
Με ποιο τρόπο θα υποστηρίζεται η μάθηση εξ αποστάσεως;
Πώς θα υποστηρίζεται η μάθηση σε μια υβριδική μορφή γλώσσας; 

Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών κυρίαρχη θέση έχουν οι νέες τεχνολογίες και 
οι υπάρχουσες υποδομές που βοηθούν τα ανωτέρω πανεπιστήμια. Ο προβληματι-
σμός είναι έντονος αναφορικά με τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν στη συνεργασία 
αυτή. 

Στην περίπτωση της ελληνικής συνεργασίας ήδη υπάρχει η εμπειρία με το Πανε-
πιστήμιο Charles Darw�n εδώ και πέντε χρόνια, επομένως χρησιμοποιούνται οι 
υπάρχουσες υποδομές. Ήδη προσφέρεται σε σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή όλο 
το πρόγραμμα Ελληνικών του Φλίντερς στο Ντάργουιν. Έχουμε δημιουργήσει το 
διαδραστικό εκείνο περιβάλλον που μας επιτρέπει τη διδασκαλία της γλώσσας σε 
σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αναρτώντας το 
υλικό στην ειδική ιστοσελίδα μας που λέγεται FLINDERS LEARNING ON LINE.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας

Έτσι από την ακαδημαϊκή χρονιά 2008 προσφέρουμε αυτό τον κύκλο μαθημάτων 
στο Πανεπιστήμιο Charles Darw�n σε στενή συνεργασία με το Γραφείο Συντονιστή 
Εκπαίδευσης της Πολιτείας μας. 

Ο μεταπτυχιακός αυτός on-l�ne κύκλος σπουδών διαρκεί οκτώ εξάμηνα εκ των 
οποίων αφιερώνονται: 

6 εξάμηνα μαθημάτων στα ελληνικά (60 διδακτικές μονάδες)
2 εξάμηνα μεθοδολογία (20 διδακτικές μονάδες)

2008 2009

1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο 1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο

ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Introduction
to Second Language 

Acquisition ΓΛΩΣΣΑ
Second Language 

Teaching Methodology

•
•

•

•
•

•
•
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Σε αυτό τον κύκλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο Charles Darw�n έχουν γραφτεί 5 
φοιτητές που υπηρετούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης της Βόρειας Επικράτειας. Κατά το πρώτο εξάμηνο εκτός του γλωσσικού 
μαθήματος, τους προσφέρουμε και μαθήματα ειδικής διδακτικής της Ελληνικής 
Γλώσσας ως δεύτερης και ως ξένης. Έτσι για το πρώτο εξάμηνο στο μάθημα της Ειδι-
κής Διδακτικής προσφέρουμε το Θεωρητικό Πλαίσιο και τα Προγράμματα Σπου-
δών της Παιδείας Ομογενών. Πρόκειται για βήμα προς βήμα εξοικείωσή μας τόσο 
με το θεωρητικό πλαίσιο όσο, και με το υλικό και τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο που 
απευθύνεται. 

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι:

να γνωρίσουμε πολύ καλά το υλικό, βλέποντάς το, ψηλαφώντας το και χρη-
σιμοποιώντας το
να κατανοήσουμε σε ποιες ομάδες απευθύνεται 
να ασκηθούμε 

στους γλωσσικούς στόχους (Language objectives)
στους κοινωνικοπολιτισμικούς στόχους (Socio-Cultural Understanding)
στις γλωσσικές λειτουργίες (Language Functions) και
στη γραμματική

•

•
•

•
•
•
•

Από αριστερά: Ο Dr Er�c Bouvet, Διευθυντής του Τμήματος Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο 
Fl�nders και οι πέντε φοιτήτριες και φοιτητές του προγράμματος: Ευδοκία Βρόντου, Μαρία 

Κανδή, Γιάννης Σκουφετζής, Σύλβια Σισκαμάνη, Σταυρούλα Κοκκινομάγουλου και ο 
Δρ Γεώργιος Φρατζής.
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κάθε βιβλίου και κάθε ομάδας
στόχος μας επίσης είναι η συχνή πλοήγηση και άσκηση στην ιστοσελίδα της 
Παιδείας Ομογενών που είναι αναρτημένα σε μορφή PDF όσα βιβλία έχουν 
εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΔΒ. 
Τέλος στοχεύουμε ώστε να χρησιμοποιείται αυτό το υλικό από όλους τους 
δασκάλους-φοιτητές στις τάξεις που ήδη υπηρετούν.

Για το 2009 προβλέπεται παρόμοια δομή. Στο μάθημα της Ειδικής Διδακτικής της 
Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του 1ου εξαμηνιαίου μαθήματος, μέρος του μαθή-
ματος θα αποτελέσει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που παρακολουθούν το 
GDLT μέσω τηλεδιάσκεψης από την Κρήτη. Δηλαδή σε σύνολο 40 διδακτικών 
ωρών, οι 10 ώρες θα προσφερθούν από τους συναδέλφους της Κρήτης μέσω τηλε-
διάσκεψης.

1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο

ΓΛΩΣΣΑ

GRK 201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

CAH 302

ΓΛΩΣΣΑ

GRK 102

Second Language 
Teaching Methodology

LANG 8201

ΚΑΙ

Introduction to 
Classroom-based Research

LANG 8202

Στο τέλος του 1ου εξαμήνου δόθηκε ερωτηματολόγιο στους φοιτητές στις απαντή-
σεις του οποίου φαίνεται καθαρά η επιτυχία της συνεργασίας των δύο πανεπιστη-
μίων. Ενδεικτικά παραθέτω μερικές απαντήσεις των φοιτητών.

Comments on the topic in Semester 1, 2008 (GDLT students, Modern Greek 
stream, June 2008)

Overall I was very satisfied with the quality of this topic. I was challenged and my knowl-
edge was extended. The course was presented in a very enjoyable way and I enjoyed learn-
ing about the new texts available, internet resources and professional links. Learning more 
about Greek literature and poetry was fantastic and enjoyable. Also the opportunity to 
meet other lecturers from Adelaide and to have contacts available to get in touch with if 
the need arises is wonderful. The course is a wonderful opportunity that I appreciate and 
enjoy.

•
•

•
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I found the topic extremely interesting. It provided me with valuable information/knowledge 
regarding the teaching of the Greek language as a second language. I thoroughly enjoyed the 
tasks as they were practical and easily related/implemented in the classroom. I immensely 
enjoyed studying Greek literature. The content was fascinating to me and it provided me 
with the opportunity to practise my oral and written expression in Greek.

I was very satisfied with the quality of this topic. The topic was presented in a very mean-
ingful and practical…manner which kept me focused and interested at all times. I gained 
great knowledge and understanding of the acquisition of the Greek language as a second 
language. I thoroughly…enjoyed the positive and passionate manner in which the topic was 
taught. The whole learning experience was a memorable one and a most informative one. 
The lecturer was very approachable and was always willing to assist in any way he could. 
Thank you.

The quality of this topic was quite challenging, interesting and applicable to my studies. It 
exposed me not only to curriculum issues, but more importantly how to, in practical terms, 
apply this curriculum to a new series of books by Prof. Damanakis. I was introduced to this 
fantastic series of books and throughout my studies I was guided in a positive and educa-
tional fashion how to construct and implement this curriculum in my classes. As a result, 
I can quite proudly say that I am successfully using this method in my Greek class and is 
proving to be very successful and popular.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το CASRR PROJECT είναι μια σημαντική 
ευκαιρία για αναθεώρηση, επανατοποθέτηση και συνολικό σχεδιασμό των αναλυ-
τικών προγραμμάτων ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο πανεπιστημιακό και όχι μόνο. 
Στην εκπόνηση του Θεωρητικού Πλαισίου και των Προγραμμάτων Σπουδών της 
Παιδείας Ομογενών έχουν ληφθεί υπόψη οι ραγδαίες εξελίξεις και τα νέα δεδομένα 
σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στο πανεπιστήμιο Fl�nders έχουμε δημιουργήσει τα περιβάλλοντα εκείνα που 
υποβοηθούν τη διαδραστικότητα και έχουμε αξιοποιήσει τις Νέες Τεχνολογίες, 
ακόμα όμως υπάρχει χώρος για βελτίωση. Έχουμε κάνει και συνεχώς κάνουμε 
βήματα για την ουσιαστική ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στα αναλυτικά 
μας προγράμματα και στις τρεις βαθμίδες. Στα προγράμματά μας ενθαρρύνουμε τη 
συμμετοχή των μαθητών μας σε κειμενικές πρακτικές που ενσωματώνουν λειτουρ-
γικά τις ΤΠΕ. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν νέες γλωσσικές 
δεξιότητες προετοιμάζοντάς τους ταυτόχρονα κατάλληλα για το νέο κόσμο που θα 
κληθούν να υπηρετήσουν. 

Έτσι η προσπάθεια αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ελληνικής σε 
τριτοβάθμια ιδρύματα στην Αυστραλία μπορεί να διαβαστεί πολύ καλύτερα, αν 
ενταχθεί στο “παναυστραλιανό” επιστημονικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και 
πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών, τεχνολογικών και επιστημονικών 
εξελίξεων, οι οποίες και προσδιορίζουν το δρόμο που θα πάρει η επιστημονική, 
εκπαιδευτική και πολιτική προσέγγιση του θέματος. Η περίπτωση της ενσωμά-
τωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ελληνικής πρέπει να διαβαστεί στο ευρύτερο 
συγκείμενο (context) γεγονός που θα βοηθήσει στην καλύτερη προσέγγιση του 
θέματος. 
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Συνακόλουθα η νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα οφείλει να είναι ενσωμα-
τωμένη στα Γλωσσικά Προγράμματα Σπουδών. Τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία 
να λάβουμε μέρος ισότιμα σε αυτόν τον παναυστραλιανό σχεδιασμό σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Στις δυο πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης και ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ το Θεωρητικό Πλαίσιο 
και τα Προγράμματα Σπουδών της Παιδείας Ομογενών παρέχουν ένα ολοκληρω-
μένο αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο συνάδει και με την πολιτική της Αυστραλίας 
για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, και είναι έτοιμο για χρήση και εφαρμογή. Χρει-
άζεται περισσότεροι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με το υλικό και τις μεθόδους 
πρόσβασης σε αυτό, ειδικά μέσω του διαδικτύου, γεγονός που θα κάνει τη δουλειά 
μας πιο συστηματική και πιο αποτελεσματική.

Τα Προγράμματα Σπουδών της Παιδείας Ομογενών είναι ένα ευέλικτο και σύγ-
χρονο αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο ενσωματώνονται οι τεχνολογίες της πλη-
ροφορίας και της επικοινωνίας στη διδακτική πράξη δίνοντας στους μαθητές την 
ελευθερία να πραγματώσουν την ταυτότητά τους μέσω των διαφορετικών τρόπων 
πρακτικής γραμματισμού.

Τελειώνοντας θα έλεγα ότι θεωρείται επιβεβλημένη η χάραξη μιας εκπαιδευτι-
κής πολιτικής σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης στην Αυστραλία, η 
οποία θα συνάδει με τις ευρύτερες εξελίξεις και τον επιστημονικό προβληματισμό 
σε παναυστραλιανό επίπεδο με ταυτόχρονη αλλαγή των δομών του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής και 
πολιτικής συγκυρίας που ενδέχεται σ’ αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή να ευνοή-
σει την ελληνική πλευρά. Αυτό απαιτεί προοπτική χρόνου, συνέχεια και συνολικό 
πολιτικό σχεδιασμό όλων των εμπλεκομένων φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
στην Αυστραλία σε στενή συνεργασία με φορείς και Πανεπιστήμια της Ελλάδας, το 
Υπουργείο Παιδείας, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το Εργαστήριο Διαπολιτι-
σμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.).
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