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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Στις 6 Μαΐου 2004 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 15η
Εκπαιδευτική Ημερίδα για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς ΒΕΝΕLUX με θέμα:
«Οι μητρικές γλώσσες στη διευρυμένη Ευρώπη».
Η Εκπαιδευτική Ημερίδα οργανώθηκε από το Γραφείο Συντονιστή
Εκπαίδευσης ΒΕΝΕLUX σε συνεργασία
με τη Γενική Διεύθυνση
«Εκπαίδευση και Πολιτισμός» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είχε την
τεχνική στήριξη της Ημερίδας.
Στόχος της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση του τρόπου προώθησης των
ευρωπαϊκών γλωσσών που ανήκουν στις ολιγότερο ομιλούμενες στην Ευρώπη.
Η Ημερίδα στέφθηκε από ιδιαίτερη επιτυχία, λόγω της πολύ προσεκτικής
επιλογής των ομιλητών από το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης ΒΕΝΕLUX.
Την Ημερίδα προλόγισε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο
καθηγητής κ. Θεόδωρος Καλλιάνος παρουσιάζοντας τη γλωσσική κατάσταση
στην Ε.Ε. μετά τη διεύρυνση της 1ης Μαΐου 2004 και τα όσα θα ισχύσουν μετά
από αυτή.
Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης ΒΕΝΕLUX κα Ελένη Μπουκουβάλα
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διατήρησης και προώθησης των εθνικών
γλωσσών στη διευρυμένη Ευρώπη και τόνισε ότι για την ελληνική γλώσσα
πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα και κυρίως να χρησιμοποιηθούν οι σύγχρονες
επιστημονικές μέθοδοι της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών.
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός κ. Βασίλειος Ματζώλας, μέλος του
προσωπικού του Γραφείου Σ.Ε., παρουσίασε το νέο διαδικτυακό τόπο του
Γραφείου που βρίσκεται στη διεύθυνση Internet http://gsebxl.europe.sch.gr
Η κα Gaby KUNSCH, καθηγήτρια γλωσσών, μέλος της ομάδας
εμπειρογνωμόνων για τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως
εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας του Λουξεμβούργου μάς μετέφερε την
εμπειρία της πολύγλωσσης (τετράγλωσσης) εκπαίδευσης στη χώρα της με τη
σταδιακή ένταξη των ξένων γλωσσών στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα από τη
νηπιακή ηλικία και καθόλη τη διάρκεια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο κ. Fred ADAM, υπεύθυνος πληροφόρησης της Ολλανδικής Οργάνωσης
για τη διάδοση της ολλανδικής γλώσσας στο εξωτερικό, παρουσίασε την πολιτική
της Οργάνωσης, που στηρίζεται περισσότερο στην οικονομική συμμετοχή των
γονέων και λιγότερο στην κρατική επιδότηση.
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Ο κ. Fiore RICCIARDELLI, επιθεωρητής των Ευρωπαϊκών και Ιταλικών
Σχολείων στο Βέλγιο (Ιταλική Πρεσβεία), επεσήμανε «ότι πρόκειται για ιδιαίτερη
χρονική στιγμή περισυλλογής για τις γλώσσες στην Ευρώπη και για το ποιους
πολίτες θέλουμε να μορφώσουμε» και «ότι στα 700 Τμήματα Ιταλικής Γλώσσας
φοιτούν 12.000 μαθητές και διδάσκουν 55 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από το
Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας και 17 που πληρώνονται από την Ένωση Γονέων».
Ο κ. Antonio GARIJO, Διευθυντής των Τμημάτων της ισπανικής γλώσσας
και πολιτισμού στο Βέλγιο (Ισπανική Πρεσβεία), μάς μετέφερε τις εμπειρίες του
από την προώθηση της ισπανικής γλώσσας στο Βέλγιο και γενικότερα στο
εξωτερικό.
Την εισήγηση του κ. GARIJO συμπλήρωσε ο κ. Raimoundo ROMERO,
μάχιμος εκπαιδευτικός αποσπασμένος για 12η χρονιά στο Βέλγιο, δίνοντας
σημαντικές λεπτομέρειες για την καθημερινή διδασκαλία της ισπανικής μόνο στις
μεγάλες πόλεις, το χωρισμό σε επίπεδα ανάλογα με το πιστοποιητικό του
Ινστιτούτου Θερβάντες, την υψηλή αμοιβή των εκπαιδευτικών και την αναλογία
15 εκπαιδευτικών για 2000 μαθητές.
Το δεύτερο μέρος της Ημερίδας ήταν αφιερωμένο στη διδακτική γλωσσών
με ομιλίες δύο διακεκριμένων επιστημόνων από το χώρο της εκπαίδευσης.
Η Διδάκτωρ της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας κα Μαρία Δαμάσκου
παρουσίασε «το εκπαιδευτικό σενάριο στη διδακτική των ξένων γλωσσών» και
παρότρυνε τους παρόντες εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση και στην εφαρμογή
του για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
Τέλος η κα Άννα-Μαρία Γιαννοπούλου, καθηγήτρια της αγγλικής
γλώσσας, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
μίλησε για τις πρακτικές και τις προοπτικές της διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας στη διευρυμένη Ευρώπη τονίζοντας τι πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα
και τι να αλλάξει για να γίνει η διδασκαλία της ελληνικής αποδοτικότερη.
Τις εργασίες της Ημερίδας ενίσχυσαν με την παρουσία τους η Α.Ε.
Πρέσβης της Ελλάδος στο Βέλγιο κ. Ιωάννης Κοραντής, ο Γενικός Πρόξενος στις
Βρυξέλλες κ. Νικόλαος Κοτροκόης, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό στους
παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς και η κα MOREAU, εκπρόσωπος του
Υπουργού Παιδείας της Β/θμιας Εκπαίδευσης της Γαλλόφωνης Κοινότητας, κ.
Pierre HAZETTE, που παρουσίασε σε παρέμβασή της εν συντομία την εμπειρία
του Υπουργείου της από την εφαρμογή δίγλωσσης εκπαίδευσης στη Γαλλόφωνη
Κοινότητα του Βελγίου. Το παρόν επίσης έδωσαν η Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και
Κάτω Χωρών με εκπρόσωπό της, η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων
Ολλανδίας και η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών.
Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κ. Θεόδωρο Καλλιάνο και τη Γενική
Διεύθυνση «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
διάθεση της αίθουσας, την τεχνική υποστήριξη της Ημερίδας και την προσφορά
του γεύματος σε όλους τους συμμετέχοντες καθώς και το Σύνδεσμο Καθηγητών
Γαλλικής Γλώσσας Αθηνών που διευκόλυνε τη συμμετοχή της κας Δαμάσκου
καλύπτοντας τα έξοδα της μετακίνησής της.
Οφείλουμε ιδιαίτερη μνεία στην καθηγήτρια της Σχολής Διερμηνείας του
Πανεπιστημίου της Μονς κα Εύη Παπαγιαννοπούλου και τις φοιτήτριες της, που
συνέβαλαν αποτελεσματικά στην επιτυχή έκβαση της Ημερίδας, αναλαμβάνοντας
τη διερμηνεία.
Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης
Ελένη Μπουκουβάλα
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