Έναρξη μαθημάτων στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας για το 2016

Απόσπασμα από την εφημερίδα Pobjeda, της 15ης Σεπτεμβρίου 2016

Η Ελληνική Πρεσβεία και εφέτος διοργανώνει δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας

Τίτλος: Διατήρηση της παράδοσης και η διεύρυνση της συνεργασίας

Το εναρκτήριο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, τα οποία από το 2003 διοργανώνονται στο
πλαίσιο των προγραμμάτων της Ελληνικής Πρεσβείας και του Υπουργείου Παιδείας, έλαβε
χώρα χθες στις αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Μaksim Gorki. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν ο Πρέσβυς της Ελλάδας κ. Σωτήριος Αθανασίου Ο Πρέσβυς κ. Αθανασίου
είπε ότι η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο έχουν άριστη συνεργασία στους τομείς της
πολιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού και ότι η διοργάνωση των μαθημάτων είναι ο
καλύτερος τρόπος να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η συνεργασία αυτή. "Χαίρομαι που
βλέπω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, διότι η
γλώσσα διατηρεί και μεταφέρει την παράδοση, τον πολιτισμό και τον ιστορικό πλούτο ενός
λαού. Αυτό ήταν το κίνητρό μας πριν από 14 χρόνια όταν ξεκινήσαμε τα μαθήματα.
Σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητές μας, θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε και να
ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των λαών μας σε όλους τους τομείς" - δήλωσε ο
Έλληνας Πρέσβυς.

Ο συντονιστής και δάσκαλος κ. Απόστολος Σπυρίδης είπε ότι τα μαθήματα περιέχουν
διαλέξεις σε έξι επίπεδα, διαρκείας ενός έτους. Με την ολοκλήρωση του επιπέδου Γ2
δημιουργείται βάση για μελλοντικούς μεταφραστές. "Η προϋπόθεση για να περάσει κανείς
από ένα επίπεδο σε άλλο δεν είναι το τελικό τεστ, αλλά οι μαθητές μπορούν να διαλέξουν
να προβούν σε εξετάσεις όταν ολοκληρώσουν όλα τα επίπεδα. Τα πτυχία είναι
αναγνωρισμένα και μέχρι τώρα 500 περίπου Μαυροβούνιοι τα έχουν αποκτήσει" - δήλωσε ο
κ. Σπυρίδης, τονίζοντας ότι στα μαθήματα χρησιμοποιείται δοκιμασμένη μεθοδολογία
διδασκαλίας και ότι η ειδική έμφαση δίνεται στην αμφίδρομη διδασκαλία. "Επιμένουμε στη
ζωντανή χρήση της γλώσσας. Προσπαθούμε να σχηματίσουμε μικρές ομάδες μαθητών,
ώστε η μέθοδος διδασκαλίας να είναι επιτυχής" - είπε ο κ. Σπυρίδης. Οι 150 μαθητές, όσοι
παρευρέθηκαν στο εναρκτήριο μάθημα, θα μοιραστούν σε έξι τάξεις.
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