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Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών για Καριέρα στην Εκπαίδευση

Τ
ο Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κοινοτικών Γλωσ-
σών του Σύδνεϋ, (Sydney Institute for 
Community Languages Education) (SICLE) δη-
μιούργησε και ξεκίνησε προγράμματα για σχε-

δόν 2.000 εκπαιδευτικούς με τίτλους σπουδών από το 
εξωτερικό, προκειμένου να τους βοηθήσει να γίνουν 
πιστοποιημένοι εκπαιδευτικοί για τα αυστραλιανά σχο-
λεία. Ήδη εξήντα απ’ αυτούς έχουν αρχίσει τα προ-
γράμματα του Μεταπτυχιακού στη Διδακτική (Master 
of Teaching) και θα εργαστούν σε τοπικά σχολεία το 
2021. Είναι το μόνο πρόγραμμα του είδους του που 
λειτουργεί ως γέφυρα για εκπαιδευτικούς με τίτλους 
σπουδών από το εξωτερικό.
Όπως αναφέρει ο καθηγητής Ken Cruickshank 
(Professor Ken Cruickshank), που οργάνωσε τα τα-
χύρρυθμα προγράμματα για την επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Σύδνεϋ 
(Western Sydney University) και στο Αυστραλιανό Κα-
θολικό Πανεπιστήμιο (ACU), «αυτή την στιγμή είναι 
ευκολότερο να γίνεις γιατρός παρά εκπαιδευτικός στην 
Αυστραλία, εάν έχεις τίτλους σπουδών από το εξωτε-
ρικό».
«Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί με υψηλούς τίτλους σπου-
δών και με πολύχρονη διδακτική εμπειρία από το 
εξωτερικό χάνονται μέσα στο σύστημα”. Ο καθηγητής 
Cruickshank σημειώνει πόσο δύσκολο είναι γι’ αυτούς 
να βρουν πληροφορίες κι έναν τρόπο να προσανατολι-
στούν, ενώ συχνά κατευθύνονται σε λανθασμένα προ-
γράμματα σπουδών. «Χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς 
στη ΝΝΟ και το σύστημα απλά δεν αξιοποιεί ανθρώπι-
νο δυναμικό με δεξιότητες. Το πρόβλημα είναι μεγαλύ-
τερο απ’ ό,τι οι άνθρωποι νομίζουν».
Και προσθέτει ότι υπάρχουν πάνω από 2.000 εκ-
παιδευτικοί με διδακτική εμπειρία από το εξωτε-
ρικό, οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται στην Αυστρα-
λία, εκ των οποίων σχεδόν το 90% είναι γυναίκες. 
«Υπάρχουν εκπαιδευτικοί με δεκαετίες διδακτικής 
εμπειρίας, οι οποίοι προσπαθούν να ισορροπήσουν 
ανάμεσα σε οικογενειακές και εργασιακές υποχρε-
ώσεις και να προσαρμοστούν σε μία νέα χώρα, και 
οι οποίοι χρειάζονται ενημέρωση και υποστήριξη», 
όπως αναφέρει ο καθηγητής Cruickshank. «Το και-
νούργιο μας πρόγραμμα απαιτεί δύο με τρία χρόνια 
για την απόκτηση της Αυστραλιανής πιστοποίησης 
και αποτελεί μία επαγγελματική δίοδο για νεοφερ-
μένους μετανάστες και πρόσφυγες».

Ανάγκη για διαφορετικούς εκπαιδευτικούς 
Πάνω από το 20% των μαθητών μιλάνε μία δεύτερη 
γλώσσα πέρα από τα Αγγλικά στο σπίτι, ωστόσο ο χώ-
ρος της εκπαίδευσης στην Αυστραλία μονογλωσσικά 
αγγλοκρατείται.    
Εκπαιδευτικοί με σπουδές από το εξωτερικό συχνά 
διδάσκουν εθελοντικά στα σχολεία των κοινοτικών 
γλωσσών, αλλά είναι δύσκολο γι’ αυτούς να αποκτή-
σουν τις σωστές πληροφορίες σχετικά με το πώς θα 
εισέλθουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Χάρη σε επιχορήγηση από την κυβέρνηση της ΝΝΟ 
της τάξεως των 7,6 εκατομμυρίων ($7.6 million grant 
from the NSW government), το SICLE μπορεί να πα-
ράσχει δωρεάν συμβουλές σχετικά με περαιτέρω σπου-
δές και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστα-
σης σε εκπαιδευτικούς των σχολείων των κοινοτικών 
γλωσσών. Επιπλέον, το ινστιτούτο παρέχει τάξεις για 
τη βελτίωση των αγγλικών και υποστηρίζει νεοφερμέ-
νους μετανάστες όσον αφορά τις εξετάσεις αγγλομάθει-
ας που απαιτούνται για να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός 
στην Αυστραλία. 

100 διαθέσιμες θέσεις το 2021
Το 2021, το SICLE έχει 100 διαθέσιμες θέσεις στα 
προγράμματα για το Μεταπτυχιακό στη Διδακτική 
(Master of Teaching) για εκπαιδευτικούς που χρειάζο-
νται να αναβαθμίσουν τους τίτλους σπουδών τους. Τα 
προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευ-
τικούς να αναγνωριστούν στη ΝΝΟ ως γενικοί δάσκα-
λοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή καθηγητές στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλα τα μαθήματα. Οι 
εκπαιδευτικοί θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, θα 
κάνουν πρακτική σε τοπικά σχολεία, και θα υποστη-
ριχτούν στη διαχείριση της τάξης και σε αντικείμενα 
όπως η χρήση της τεχνολογίας. 
«Το να έχουμε εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν διαφο-
ρετικές γλώσσες και διαφορετικούς πολιτισμούς είναι 
πραγματικά σημαντικό για όλους τους μαθητές στην 
Αυστραλία, σ’ αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία 
και το ποικιλόμορφο παγκόσμιο περιβάλλον», αναφέ-
ρει ο καθηγητής Cruickshank. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να εγγραφείτε σε 
διαδικτυακές ενημερωτικές συνεδρίες που θα λάβουν 
χώρα τον Φεβρουάριο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
του SICLE για το Μεταπτυχιακό στη Διδακτική (Master 
of Teaching) http://mteach.org.au/

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Kosmos on air
Γράφει και επιμελείται  
η Ελένη Καβάδα

Με αφορμή την 
έναρξη της και-
νούργιας σχο-
λικής χρονιάς 
και μέσα από 
αυτή την στήλη, 
θα ήθελα να 
συγχαρώ τους 
συναδέλφους 
εκπαιδευτικούς 
για τη συνεχή προσπάθεια τους με 
το στόχο τη διδαχή της ελληνικής 
γλώσσας στα ελληνικά απογευμα-
τινά σχολεία της Αρχιεπισκοπής 
και της Κοινότητας. Με ομοψυ-
χία, παράγουν κοινωνικό έργο με 
απώτερο σκοπό τη συνέχεια, την 
επικράτηση τη διατήρηση και τη 
διάδοση της ελληνικής γλώσσας 
και κουλτούρας, ιδιαίτερα σε μια 
κρίσιμη περίοδο όπου διαφαίνε-
ται ότι τα μαθήματα νεοελληνικών 
μειώνονται στην πλειοψηφία τους 
σε μερικά Πανεπιστήμια- κάτι το 
οποίο δεν πρέπει να μας πτοεί 
διότι ανελλιπές υπάρχει το ενδι-
αφέρον και από γονείς και από 
μαθητές να φοιτήσουν μελλοντικά 
τη γλώσσα μας υπό της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης κι αυτό πρέπει 
να μας χαροποιεί.

Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να 
βρισκόμαστε στην άλλη άκρη του 
κόσμου και να διδάσκουμε την ελ-
ληνική γλώσσα. Μέσα μας ξυπνά 
ο πατριωτισμός, η καρδιά μας χτυ-
πά Ελλάδα ειδικά όταν βλέπεις να 
μεγαλώνουν γενιές ελληνόπου-
λων με μόνιμο το ενδιαφέρον να 
ασκούν την ελληνομάθεια. Έτσι, 
το όνειρό μας για την αποφυγή 
της αφομοίωσης παίρνει σάρκα 
και οστά, αφού με τα ήθη τα έθιμα 
και την παράδοση, η ομογένεια 
αγκαλιάζει τις ρίζες της.

Με την ευκαιρία , θα ήθελα να ευ-
χηθώ σε όλους καλή, ευλογημένη 
και δημιουργική χρονιά σε διδα-
κτικό προσωπικό αλλά και οικο-
γένειες που φέρνουν τα παιδάκια 
τους στα ελληνικά απογευματινά 
σχολεία. Εμείς θα είμαστε μαζί 
με την εκπομπή ‘’Σερφάροντας 
τα ραδιοκύμματα’’ με την γράφων 
Ελένη Καβάδα αύριο Σάββατο 
στις 6μμ στους 98,5 fm (για όλη 
τη Νέα Νότια Ουαλία) και στο ρα-
διοφωνικό σταθμό 2tripleo  όπου 
η εκπομπή αναμεταδίδεται σε δι-
άφορες πολιτείες στην Αυστραλία 
και άλλες χώρες λόγω της συνερ-
γασίας μας: στο Greek Pulse Radio 
στην Στουτγάρδη της Γερμανίας, 
στο My Greek Radio στο Λονδίνο 
της Αγγλίας, στο Greek Voice of 
Sweden στη Σουηδία, στο Radio 
Ena Extra στην Αδελα’ί’δα και στο 
Hellenic Radio στην Πέρθη.

Δυνατότητα για πιστοποίηση τίτλων σπουδών  
σε εκπαιδευτικούς με σπουδές από το εξωτερικό
«Είναι ευκολότερο να γίνεις γιατρός παρά εκπαιδευτικός,  
εάν έχεις τίτλους σπουδών από το εξωτερικό»


