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Υπουργείο Εξωτερικών για τα παιδιά της ομογένειας 

Μία ακόμη διαδικτυακή πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού    

Η ελληνική γλώσσα, «ένα φως όλο ψυχή», αρχίζει σήμερα το διαδικτυακό της ταξίδι  σε όλα τα παιδιά της
ομογένειας.

Με όχημα τη  Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών,  με πλοηγό το  Simon Fraser
University,  Stavros Niarchos Foundation –Centre for Hellenic Studies,  Vancouver Canada  και με χρηματοδότηση από
το “ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ”,  ανοίγει   από σήμερα πανιά η  σειρά εφαρμογών  www.staellinika.com.  Αποτελεί  μια
μεγάλη προσφορά στα νέα παιδιά της διασποράς, που ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν είτε από τον υπολογιστή του σπιτιού
τους, είτε από το κινητό τηλέφωνο  τους, είτε από το tablet τους, στον υπέροχο κόσμο της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής
μυθολογίας και του πολιτισμού. 

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και της σειράς εφαρμογών, η εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών θα
προσεγγίσει σταδιακά το κοινό όλων των ηλικιών, από παιδιά προσχολικής ηλικίας αρχικά, μέχρι και ενήλικες σε επόμενη
φάση.  Το  διαδικτυακό  μαθησιακό  περιβάλλον  επιτρέπει  την  εξ’  αποστάσεως  μάθηση,  ενώ  παρέχεται  η  δυνατότητα
υποστήριξης  δομών του Ελληνικού Κράτους  και  οργανισμών της  ομογένειας (Πρεσβείες,  Προξενεία,  κοινότητες,  σχολεία,
φορείς ελληνικού πολιτισμού), ώστε να μπορούν να διαθέσουν σε κάθε ενδιαφερόμενο μαθήματα ελληνικής γλώσσας και
μυθολογίας.

Συγκεκριμένα  ο  αρμόδιος  για  τον Απόδημο Ελληνισμό Υφυπουργός  κ.  Κώστας  Βλάσης δήλωσε «Το Υπουργείο
Εξωτερικών αναγνωρίζοντας  τις  ιδιαίτερες  συνθήκες  που διαμορφώθηκαν  λόγω της  πανδημίας  του  κορονοϊού,  κατέβαλε



μεγάλη προσπάθεια, ώστε να καταστούν σύντομα προσβάσιμες πολλές από τις  συγκεκριμένες εφαρμογές της πλατφόρμας
www.staellinika.com.  Στόχος  της  πρωτοβουλίας  μας  είναι  η  αξιοποίηση  της  τεχνολογίας  για  την  κινητοποίηση  του
ενδιαφέροντος  των  μαθητών,  ιδιαίτερα  μικρότερων  ηλικιών,  στο  πλαίσιο  μιας  σύγχρονης  και  ταυτόχρονα  θελκτικής
μεθοδολογίας  για  την  εκμάθηση  της  ελληνικής  γλώσσας,  της  μυθολογίας  και  του  πολιτισμού  μας,  μέσω  μιας  πλήρως
εξατομικευμένης  μαθησιακής  εμπειρίας.  Η  ελληνική  γλώσσα  αποτελεί  ένα  από  τα  βασικά  στοιχεία  που  ενώνουν  τον
οικουμενικό ελληνισμό και η εν λόγω πλατφόρμα θα αποτελέσει μια σημαντική επένδυση για τη διατήρηση, τη διάδοση και την
προώθησή της».  

Η  Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, βρίσκεται σε δημιουργική συνεργασία τους τελευταίους μήνες με το Εργαστήριο
Νέων  Τεχνολογιών  του  Simon  Fraser  University,   Stavros  Niarchos  Foundation –Centre  for  Hellenic  Studies,
Vancouver Canada  και με χρηματοδότηση από το “ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ”, προκειμένου να διατεθεί στην Ελληνική
Ομογένεια,  η  σειρά  εφαρμογών  με  τίτλο  www.staellinika.com.  Σήμερα  δίδεται  για  χρήση  η  ΑΡΧΙΚΗ   ΕΚΔΟΧΗ της
πλατφόρμας, η οποία έχει μηδενικό κόστος για το  ελληνικό κράτος και παρέχεται δωρεάν  στα παιδιά της ομογένειας, χάρη
στη γενναιόδωρη χορηγία  του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.  Πρόκειται  για  μια αρχική λειτουργική  λύση,  που ετοιμάστηκε
νωρίτερα  λόγω  των  ειδικών  συνθηκών  που  επικρατούν,  ώστε  να  στηρίξουμε  την  ομογένεια.  Η  Πλατφόρμα  θα
συμπληρώνεται κάθε μέρα και η πλήρης εκδοχή της θα είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο 2020. 

Η σειρά εκπαιδευτικών εφαρμογών αποτελεί καρπό συνεργασίας διεπιστημονικής ομάδας ειδικών και εμπειρογνωμόνων και
ομάδας στελεχών της  Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, με επικεφαλής το
Γενικό Γραμματέα κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη, ο οποίος δήλωσε σχετικά «Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε την ελληνική
γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό και την μυθολογία να ταξιδέψουν και τώρα έχουμε ένα λαμπρό εργαλείο. Εργαζόμαστε έτσι
ώστε η πλήρης πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές να είναι εφικτή την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ,  ενώ σχεδιάζεται ήδη
παραμετροποίηση και προσαρμογή σε Ισπανικά, Γερμανικά  και Γαλλικά, καθώς και πρόσθετες εφαρμογές με έμφαση στον
ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία.  Παράλληλα, σε δεύτερο χρόνο, πέραν της δυνατότητας λειτουργίας σε συσκευές iOS, η
εφαρμογή θα είναι  διαθέσιμη και  σε Android.  Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό σήμερα να προσφέρονται  εφαρμογές  για την
ελληνική  γλώσσα  στο  περιβάλλον  των  φορητών  συσκευών. Προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  τόσο  η  καταλληλότητα  και
αποτελεσματικότητα του υλικού, όσο και η αισθητική του αρτιότητα, ομάδα παιδαγωγών, γλωσσολόγων, εκπαιδευτικών και
καλλιτεχνών έχει αναλάβει την επιστημονική υποστήριξη του έργου. Αξίζει να σημειωθεί  ότι η πλειοψηφία των μελών της
ομάδας είναι ταλαντούχοι νέοι που ζουν στην Ελλάδα, στους οποίους το πρόγραμμα προσέφερε την ευκαιρία να εργαστούν
και να μείνουν στον τόπο τους».
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