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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθ. κ. Γεώργιος Καψάλης, επισκέφθηκε, την
προηγούμενη εβδομάδα, ύστερα από πρόσκληση που δέχθηκε, το Πανεπιστήμιο Simon
Fraser του Καναδά και υπέγραψε κοινό πλαίσιο συνεργασίας.

Στη Σχολή Καλών Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών του παραπάνω Πανεπιστημίου
λειτουργεί το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο, εκτός από
την ελληνική γλώσσα, παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου να
παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής φιλολογίας, καθώς και νεοελληνικής και βυζαντινής
ιστορίας.

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», που στηρίζει την Έδρα των Ελληνικών Σπουδών στο
παραπάνω Πανεπιστήμιο, έχει αναπτύξει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας
διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε σχολεία της περιοχής, αλλά και σε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Καναδά, της Βόρειας Αμερικής και της Κίνας.
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Ύστερα από συνεχή επικοινωνία που υπήρξε με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ίδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος» και αφού εκτιμήθηκε, εκ μέρους της Διοίκησης του Κέντρου, το
εξαιρετικό έργο που συντελείται στο Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αποφασίστηκε ο μοναδικός εταίρος για τη
συνεργασία του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Καναδά να είναι το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων.

Κατά την κοινή συνάντηση, αποφασίστηκε να διατεθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η
ηλεκτρονική πλατφόρμα και το συνολικό διδακτικό υλικό για την ελληνική γλώσσα, ώστε
αυτά να αξιοποιηθούν, όπως αυτό κρίνει σκόπιμο.

Η συμβολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα αφορά στην περαιτέρω βελτίωση του
συγκεκριμένου γλωσσικού υλικού, ενώ δρομολογείται από κοινού με το Κέντρο Ελληνικών
Σπουδών Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», ένα σχέδιο παραγωγής επιπρόσθετου διδακτικού
υλικού για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, που θα αναφέρεται σε
ηλικιακές ομάδες, για τις οποίες δεν έχει παραχθεί ακόμη ανάλογο υλικό.

Η αξιοποίηση του γλωσσικού υλικού, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αφορά σε
φοιτητές και νέους Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, καθώς και σε όλους όσοι υπήρξαν στο
παρελθόν σπουδαστές του Κέντρου μας. Παράλληλα, επειδή η πλατφόρμα διαθέτει
εντολές και στην κινεζική γλώσσα, δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση της
ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και από τα Ιδρύματα της Κίνας.
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