
 

ΚΕΝΣΡΟ ΑΡΙΣΕΙΑ «ΠΟΛΤΓΛΩΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ»  

Η ίδρυςη του νζου Κζντρου 
Ένα από τα πρϊτα οκτϊ Κζντρα Αριςτείασ που ιδρφκθκαν με απόφαςθ τθσ Συγκλιτου, ςτο πλαίςιο τθσ  

ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, τθσ εξωςτρζφειασ και τθσ κοινωνικισ προςφοράσ του ΕΚΠΑ, το Κζντρο 

Αριςτείασ για τθν Πολυγλωςςία  και Γλωςςικι Πολιτικι καλφπτει ςθμαντικό κενό ςτον χϊρο των 

επιςτθμϊν για τθν πολυγλωςςία. Το Κζντρο ςυνδζεται με τουσ ςτόχουσ τθσ κεςμικά πολφγλωςςθσ 

Ευρϊπθσ μεταξφ των οποίων είναι θ κατάλλθλθ διαχείριςθ τθσ γλωςςικισ και πολιτιςμικισ ποικιλότθτασ 

ςτουσ κόλπουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ, θ εκπαίδευςθ των πολιτϊν να ϊςτε να μακαίνουν τουλάχιςτον 

δφο γλϊςςεσ πλζον τθσ μθτρικισ τουσ αποκτϊντασ ζνα διαπολιτιςμικό ικοσ επικοινωνίασ, θ 

αναγνϊριςθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων επικοινωνίασ, θ ανάπτυξθ των πολυγλωςςικϊν 

ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και του πολυγλωςςικοφ ψθφιακοφ γραμματιςμοφ, οι νζεσ προςεγγίςεισ 

διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςε τάξεισ με πολφγλωςςουσ μακθτζσ και θ πολυγλωςςία ςτθν υπθρεςία τθσ 

τζχνθσ και εν γζνει του πολιτιςμοφ.  

Ο ρόλοσ του 
Το Κζντρο φιλοδοξεί να ζχει ρόλο ςυμβοφλου τθσ Πολιτείασ με τθν υποβολι ςτουσ αρμόδιουσ κεςμοφσ 

προτάςεων που βαςίηονται ςε ερευνθτικά δεδομζνα για τισ κατάλλθλεσ πολιτικζσ, εν όψει των κοινωνικϊν 

προκλιςεων που αντιμετωπίηει  ςιμερα θ Ελλάδα και γενικότερα θ Ευρϊπθ, ςε ζναν κόςμο που αλλάηει 

με ιλιγγιϊδθ ταχφτθτα, ςε ζνα παγκοςμιοποιθμζνο τοπίο λόγω των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, των μζςων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ και των ολοζνα αυξανόμενων ροϊν μετανάςτευςθσ και μετακίνθςθσ πλθκυςμϊν.  

Η δημόςια παρουςία του 
Μολονότι οι εργαςίεσ ξεκίνθςαν εν μζςω πανδθμίασ, τον Μάρτιο 2020, το Κζντρο ζχει ιδθ αναπτυχκεί ςε 

πολλαπλοφσ άξονεσ, όπωσ μπορεί κάκε ενδιαφερόμενοσ να δει ςτθν ιςτοςελίδα του http://elp.enl.uoa.gr/. 

Εδϊ αναφζρονται οι ςυνεργαςίεσ που ζχει ςυνάψει με ςθμαντικό αρικμό ερευνθτικϊν μονάδων ςε ΑΕΙ τθσ 

Ελλάδασ, άλλων κρατϊν τθσ Ευρϊπθσ και εκτόσ αυτισ,κακϊσ και με διακεκριμζνουσΈλλθνεσ και ξζνουσ 

επιςτιμονεσ. Περιγράφονται επίςθσ τα ζργα με τα οποία κα αςχολθκεί κατά τθν πρϊτθ διετία λειτουργίασ 

του –ζργα που ξεκινά με ίδιουσ πόρουσ, όπωσ το διεκνζσ Παρατθρθτιριο Πολυγλωςςίασ και θ Πλατφόρμα 

Αξιολόγθςθσ Γλωςςομάκειασ, κακϊσ και ζργα τρίτων ςτα οποία κα ςυμμετάςχει το Κζντρο. Η ιςτοςελίδα 

περιλαμβάνει και άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ, π.χ. για τισ ευρωπαϊκζσ γλωςςικζσ πολιτικζσ και τθν 

ελλθνικι ξενόγλωςςθ πραγματικότθτα, κακϊσ και φυλλάδια με ςφντομθ περιγραφι του Κζντρου ςε άλλεσ 

γλϊςςεσ – μεταξφ των οποίων θαγγλικι (βλ. CentreofExcellenceforMultilingualism).   

Μελζτεσ που αναλαμβάνει 
Το Κζντρο ενδιαφζρεται για τθν πολλαπλογλωςςία, τθ γλωςςική ποικιλότητα, τθ γλωςςική ετερότητα, 

τθν πολυφωνία και γενικότερα τθν πολυγλωςςία ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ, κακϊσ υπεραςπίηεται τα 

γλωςςικά ανκρϊπινα δικαιϊματα και μελετά κριτικά τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ με τθν οποία 

καταςκευάηεται θ πραγματικότθτα. Μελετά επίςθσ ηθτιματα που αφοροφν τθ γλωςςικι και πολιτιςμικι 

ποικιλότθτα, τθν εκπαίδευςθ κοινωνικϊν ομάδων με διαφορετικζσ γλωςςικζσ ανάγκεσ, τισ κοινωνικζσ 

και ιδεολογικζσ διαςτάςεισ τθσ εκμάκθςθσ και τθσ χριςθσ των γλωςςϊν κακϊσ και τθ διαπολιτιςμικι-

κριτικι ανάλυςθ λόγου για κζματα που αφοροφν τισ κοινωνίεσ τθσ Ευρϊπθσ. Θεωρεί πωσ είναι πλζον 

αδιριτθ θ ανάγκθ ανάπτυξθσ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ ενόσ πολυγλωςςικοφ ικουσ επικοινωνίασ. Είναι 

απαραίτθτο να μάκουν οι πολίτεσ -ιδίωσ οι νζοι- πϊσ να χρθςιμοποιοφν δθμιουργικζσ πρακτικζσ 

επικοινωνίασ πζρα από γλωςςικά και πολιτιςμικά ςφνορα ι φραγμοφσ. Στισ προςπάκειεσ αυτζσ το 

Κζντρο Αριςτείασ για τθν Πολυγλωςςία και Γλωςςικι Πολιτικι φιλοδοξεί να είναι αρωγόσ. 
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