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Σημαντική εξέλιξη και αναμφισβήτη-
τα μεγάλη επιτυχία για το μέλλον της 
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 

στην Αυστραλία αποτελεί η ένταξη των 
Νέων Ελληνικών στην ομάδα γλωσσών 
που θα απευθύνεται σαν δεύτερη ξένη 
γλώσσα σε όλους τους Αυστραλούς μα-
θητές (κι όχι μόνο αυτούς με ελληνική 

καταγωγή). Η εξέλιξη αυτή είναι απο-
τέλεσμα συνεργασίας και συντονισμέ-
νης προσπάθειας πολλών παροικιακών 
φορέων και της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας ΝΝΟ, η οποία στέκεται πάντα 
στο πλευρό των Ελλήνων της Αυστραλί-
ας και βοηθά στην ανάπτυξη και διάδοση 
της ελληνικής γλώσσας.

ΧΑΡΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ
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για αποθήκευση αρχείων γραφείου
4-5 τετραγωνικά μέτρα ή και μεγαλύτερο
κατά προτίμηση κοντά σε συγκοινωνία

σε οποιαδήποτε περιοχή του Σίδνεϊ 
και να έχει ηλεκτρικό.

Ενοίκιο μέχρι $50 την εβδομάδα
τηλ. 9958 2425

ZHTEITAI AΠΟΘΗΚΗ ή ΓΚΑΡΑΖ
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πεπειραμένη δεσποινίς ή κυρία
για να εργαστεί σε sandwich bar

Kαλός μισθός, full time ή part time
5 ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή

περιοχή Central Station
τηλ. 9399 9287 ή 0412 050 400
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Καλά νέα για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής

Η απαντΗσΗ τΗσ ACARA
Η σημαντική αυτή εξέλιξη αποτυπώνεται 

στην απάντηση του Διευθύνοντος Συμβού-
λου και Γενικού Διευθυντή της Australian 
Curriculum Assesment and Reporting 
Authority (ACARA), Ρόμπερτ Ράνταλ, 
προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Κοινότητας ΝΝΟ, Χάρη Δανάλη, την 
οποία παραθέτουμε παρακάτω:

Αγαπητέ Κύριε Δανάλη,
Αναφέρομαι στην ανταπόκρισή μου της 

29ης Οκτωβρίου του 2012 σε σχέση με 
την εξέλιξη του προγράμματος σπουδών 
της Νέας Ελληνικής γλώσσας εντός πλαισί-
ου του Αυστραλιανού προγράμματος σπου-
δών για τις ξένες γλώσσες. 

Όπως σας είχα ήδη ενημερώσει, η επι-
τροπή ACARA συμφώνησε ότι (εκτός 
από την κινέζικη γλώσσα και την δομή 
που χρησιμοποιείται για τις γλώσσες των 
Aboriginals and Torres Strait Islander) το 
σπουδαστικό πρόγραμμα F-10 για κάθε 
γλώσσα θα περιοριστεί γενικά στην κυρί-
αρχη ομάδα, για την συγκεκριμένη γλώσ-
σα, σπουδαστών για το τρέχον αυστραλια-
νό πλαίσιο.

Έχοντας λάβει υπόψιν τα πιο πρόσφατα 
δεδομένα των σπουδαστών της Νέας Ελλη-
νικής γλώσσας στη σύγχρονη Αυστραλία, η 
επιτροπή συμφώνησε, στο συμβούλιο που 
έλαβε μέρος την 1η Νοεμβρίου, να αλλάξει 
την προηγούμενή της απόφαση που έλεγε 
ότι το αυστραλιανό πρόγραμμα σπουδών 
για τα Νέαα Ελληνικά θα περιοριζόταν 

μόνο σε σπουδαστές της κυρίαρχης ομάδας 
δηλαδή σε σπουδαστές των οποίων η κα-
ταγωγή είναι μόνο ελληνική. Το σπουδα-
στικό πρόγραμμα F-10 Νέων Ελληνικών, 
πλέον θα περιοριστεί σε σπουδαστές δεύ-
τερης ξένης γλώσσας για να καλυφθεί έτσι 
η κυρίαρχη ομάδα σπουδαστών στο τρέχον 
αυστραλιανό πλαίσιο. Οι καθηγητές θα 
έχουν επίσης την ευελιξία να χρησιμοποι-
ήσουν το σπουδαστικό πρόγραμμα F-10 
για να καλυφθούν οι σπουδαστές διαφορε-
τικής καταγωγής, κάνοντας τις κατάλληλες 
αναπροσαρμογές στην ύλη. 

Το τελικό σπουδαστικό πρόγραμμα θα 
εκδοθεί με την εξής ονομασία: F-10 Νέα 
Ελληνικά (F-10 Modern Greek). Θα συ-
μπεριλαμβάνει μια περιγραφή της ποικι-
λίας των σπουδαστών της Νέας Ελληνικής 
γλώσσας στο τρέχον αυστραλιανό πλαίσιο 
και τον περιορισμό του σπουδαστικού προ-
γράμματος F-10 σε σπουδαστές δεύτερης 
ξένης γλώσσας. Η ιστοσελίδα της ACARA 
και οι επικοινωνίες θα ενημερωθούν για 
να αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή.

Σας ευχαριστώ για το συνεχές ενδιαφέρον 
και την συνεχή υποστήριξη προς το έργο 
της ACARA που έχει ως σκοπό την ανάπτυ-
ξη των Αυστραλιανών σπουδαστικών προ-
γραμμάτων ξένων γλωσσών και προσβλέ-
πω στη συνέχεια της συνεργασίας μας.

Με εκτίμηση
Robert Randall
Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής 
του σπουδαστικού προγράμματος


