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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Τελετή Λήξης για το επιμορφωτικό 
πρόγραμμα «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας» 

 

Σε κλίμα απόλυτης ικανοποίησης και μέσω τηλεδιάσκεψης έλαβε σήμερα χώρα η τελετή 
λήξης του επιμορφωτικού προγράμματος «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της 
Ελληνικής Γλώσσας» που υλοποίησε το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημιακού 
Ερευνητικού Κέντρου «ΤΗΜΕΝΟΣ» σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου στην Αλβανία. 

Μέσω του προγράμματος αυτού, συνολικής διάρκειας έξι μηνών και με τη χρήση ειδικής 
ψηφιακής πλατφόρμας, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, για τη κατασκευή της 
οποίας είχε την επιστημονική καθοδήγηση  ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Γιώργος 
Παλαιγεωργίου, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία 
επιμορφώθηκαν στις μεθόδους ανάπτυξης και ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής 
γλώσσας σε δίγλωσσα περιβάλλοντα μάθησης 

«Οι τίτλοι τέλους αποτελούν ταυτόχρονα και τίτλους αρχής για νέες δράσεις 
συνεργασίας» δήλωσε στην έναρξη της τελετής η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ελληνικής 
Γλώσσας και συντονίστρια του προγράμματος Καθηγήτρια Ελένη Γρίβα. Στο δύσκολο έργο 
που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, συχνά 
υπό αντίξοες συνθήκες, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα είναι πάντα αρωγός. Η κ. 
Γρίβα συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς των μειονοτικών σχολείων για τις άοκνες προσπάθειες 
τους να εμφυσήσουν στους μαθητές την αγάπη τους για την ελληνική γλώσσα και 
ευχαρίστησε όλους όσους συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος και 
ιδιαίτερα τον ερευνητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Σπύρο Μπούρα για την 
πολύτιμη συνεισφορά του στο πρόγραμμα. 

Ο Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου “ΤΗΜΕΝΟΣ», Καθηγητής 
Δημήτρης Στημονιάρης, δήλωσε τον ενθουσιασμό του για την προσπάθεια και το έργο που 
έχει επιτευχθεί, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο σε ακαδημαϊκό και εθνικό επίπεδο αλλά 
είναι πρωτίστως εθνικό. Άλλωστε, σημείωσε, η ελληνική γλώσσα είναι ένα από τα στοιχεία 
που μας έχει κρατήσει ενωμένους όλα αυτά τα χρόνια. Εξήρε τις δράσεις που έχει αναλάβει 
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το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας στα πρώτα βήματα της ζωής του Π.Ε.Κ. «ΤΗΜΕΝΟΣ». Ο κ. 
Στημονιάρης τόνισε την πρόθεση του Πανεπιστημίου για διαρκή συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς της μειονότητας μέσα και από άλλα Τμήματα του Ιδρύματος και την 
ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν. 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και 
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, κ. Παναγιώτης Μπάρκας ανέφερε την 
ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση της επιμόρφωσης και τόνισε την ανάγκη 
διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της μειονότητας. Ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας για την ανταπόκριση και στήριξη που απέδειξε με την υλοποίηση 
δράσεων για την ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην περιοχή. Η 
συνεργασία αυτή ανοίγει νέους δρόμους και ευκαιρίες συμπράξεων στο χώρο της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στους μειονοτικούς πληθυσμούς, ανέφερε με τη σειρά του ο κ. 
Μπάρκας. Σημείωσε επίσης τις ενέργειες που γίνονται για την αδελφοποίηση του Δημοτικού 
Σχολείου Αργυροκάστρου με το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας,, προκειμένου να 
ξεκινήσουν κοινές δράσεις συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών. Πρότεινε επίσης τη στήριξη του Πανεπιστημίου στη δημιουργία δικτύου 
συνεργασιών μεταξύ των μειονοτικών και των ελληνικών σχολείων για την οποία εισέπραξε 
θερμή ανταπόκριση. 

Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί των  μειονοτικών σχολείων αναφέρθηκαν με 
εγκωμιαστικά λόγια στο επιμορφωτικό πρόγραμμα και στην υψηλή προστιθέμενη αξία του 
προγράμματος στο έργο τους. Ζήτησαν κι εκείνοι από την πλευρά τους, η συνεργασία αυτή 
να αποτελέσει την απαρχή νέων οι οποίες θα επικεντρώνονται στις πειραματικές εφαρμογές 
εντός της τάξης. 

Ο κ. Μπούρας, ως κύριος συντελεστής στην υλοποίηση της επιμόρφωσης ανέφερε ότι 
προσδοκία όλων είναι η συμβολή του προγράμματος αυτού στην ποιοτική αναβάθμισης της 
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην περιοχή της Αλβανίας. 
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