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Εισαγωγη
Τα ισπανικά, γλώσσα στην οποία αναγνωρίζονται και τα μέλη των σεφαραδιτικών κοινοτήτων, είναι επίσημη
γλώσσα σε 21 χώρες, δεύτερη σε κατάταξη μητρική γλώσσα με περισσότερα από 480 εκατομμύρια φυσικούς
ομιλητές και τρίτη γλώσσα στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, η διδασκαλία των ισπανικών έχει περιορισμένη παρουσία
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η εκμάθησή της πραγματοποιείται κυρίως σε ιδιωτικά κέντρα και
φροντιστήρια και σε ιδιαίτερα μαθήματα.

Η διδασκαλία των ισπανικών στην Ελλάδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Για πέντε σχολικά έτη, από το 2006 ως το 2011, η διδασκαλία των ισπανικών είχε εισαχθεί πειραματικά στη
δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και κατάφερε να φτάσει τον αριθμό των 1.000 μαθητών. Οικονομικοί
παράγοντες εμπόδισαν τη συνέχιση αυτού του πιλοτικού προγράμματος.
Το 2018 το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την ένταξη των ισπανικών ως γλώσσα επιλογής
στην παροχή κατάρτισης του Τομέα Τουριστικών Επιχειρήσεων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Η
διδασκαλία σε αυτά τα τμήματα πραγματοποιείται από 38 καθηγητές του εκεί προσωπικού οι οποίοι έχουν
ως δεύτερη ειδικότητα την Ισπανική Φιλολογία.
Σήμερα, η διδασκαλία των Ισπανικών ως Ξένης Γλώσσας στο μη πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό
σύστημα στην Ελλάδα πραγματοποιείται στα πλαίσια παροχής κατάρτισης στον ιδιωτικό τομέα, σε
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εκπαιδευτικά κέντρα που μπορούν να ακολουθήσουν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών ή που ακολουθούν
κάποιο διεθνές πρόγραμμα (βρετανικό, αμερικανικό, γαλλικό ή γερμανικό πρόγραμμα σπουδών). Το
σχολικό έτος 2019-20, μάθαιναν ισπανικά συνολικά 1.926 μαθητές ιδιωτικών σχολείων της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου Κρήτης.

Αριθμός μαθητών ισπανικών. Σχολικό έτος 2019-20
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Πηγή: Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας. Δική του επεξεργασία.

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Στο ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα, ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 μπορεί κανείς να
παρακολουθήσει σπουδές σχετικές με την Ισπανική Φιλολογία. Από το 2008 το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου Ισπανικής Φιλολογίας.
Σήμερα, υπάρχουν περίπου 1.400 πτυχιούχοι Ισπανικής Φιλολογίας που θεωρούνται
αναγνωρισμένοι για να παραδίδουν μαθήματα ισπανικών και διοχετεύονται στη διδασκαλία σε ιδιωτικά
κέντρα και φροντιστήρια, εφόσον το μάθημα των ισπανικών δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των μαθημάτων του
προγράμματος σπουδών της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Οι σπουδές ισπανικών στην πανεπιστημιακή βαθμίδα βρίσκονται επίσης παρούσες στο Τμήμα
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου παρέχονται
μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας (επίπεδα Α1 και Α2), Ισπανικής Λογοτεχνίας, Ισπανοαμερικανικής
Λογοτεχνίας, Ισπανικής Γλωσσολογίας και Λογοτεχνικής Μετάφρασης από τα ισπανικά στα ελληνικά.
Όσον αφορά τις σπουδές τρίτου κύκλου του ελληνικού πανεπιστημιακού συστήματος, τα ισπανικά
βρίσκονται επίσης παρόντα σε ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα μάστερ του Πανεπιστημίου Αθηνών
και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Εκτός από τις αμιγώς πανεπιστημιακές σπουδές, στο πλαίσιο του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, όπου παραδίδονται μαθήματα σε 25
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διδασκόμενες γλώσσες. Τα ισπανικά κατέχουν τη δεύτερη θέση, μετά τα αγγλικά, σε αριθμό εγγεγραμμένων
μαθητών.
Σχετικά με τον τομέα της πιστοποίησης, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας θέσπισε το 1999 το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) για τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα
ισπανικά και τα τουρκικά, με περίπου 35.000 εξεταζόμενους ετησίως, όπου το πιστοποιητικό ισπανικών
είναι ένα από τα πλέον περιζήτητα.

Ινστιτούτο Θερβάντες
Από τότε που άνοιξε το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας το 1991 (αλλά και στη διάρκεια λειτουργίας
του άμεσου προκατόχου του, του Ισπανικού Μορφωτικού Ιδρύματος «Βασίλισσα Σοφία»), οι Έλληνες
υπήρξαν τακτικοί μαθητές και επισκέπτες του κέντρου. Τα τελευταία χρόνια, και μετά τη σοβαρή οικονομική
κατάσταση που προέκυψε από το 2008, η ακαδημαϊκή δραστηριότητα του Ινστιτούτου Θερβάντες στην
Ελλάδα δείχνει προοδευτική αύξηση του αριθμού ωρών, εγγεγραμμένων μαθητών και υποψηφίων στις
εξετάσεις DELE και SIELE. Και τα δύο αυτά πιστοποιητικά συνυπάρχουν με το ελληνικό επίσημο δίπλωμα
γλωσσομάθειας, το ΚΠΓ, ισότιμο με τα διεθνή διπλώματα.
Σήμερα, το Ινστιτούτο Θερβάντες διαθέτει τέσσερα εξεταστικά κέντρα DELE (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα και Λάρισα) και άλλα έξι εξεταστικά κέντρα SIELE στην ελληνική επικράτεια.
Το Ινστιτούτο Θερβάντες διοργανώνει από το 2015 εξετάσεις που οδηγούν στην απόκτηση
του Πιστοποιητικού συνταγματικών και κοινωνικοπολιτικών γνώσεων της Ισπανίας (CCSE), μία από
τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τους νόμους για την παραχώρηση της ισπανικής υπηκοότητας σε
Σεφαραδίτες καταγόμενους από την Ισπανία, καθώς και για την απόκτηση της υπηκοότητας για διαμένοντες
στην Ισπανία.
Εκτός του ότι προάγει τη διδασκαλία των ισπανικών και την πιστοποίησή της, το Ινστιτούτο
Θερβάντες προωθεί και την κατάρτιση καθηγητών, μέσω της διοργάνωσης μαθημάτων στους κόλπους του,
της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών σε συνεργασία με την EUNIC (Ένωση Μορφωτικών
Ινστιτούτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), και των σεμιναρίων κατάρτισης καθηγητών σε Θεσσαλονίκη και
Αθήνα, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ισπανίας στη Ρώμη και με τον
Σύλλογο των εν Ελλάδι καθηγητών της Ισπανικής και Ισπανιστών (ASPE) αντίστοιχα.
Εξέλιξη των εγγραφών σε τάξεις Ισπανικών ως Ξένης Γλώσσας και υποψηφίων DELE
Έτος

Αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών σε τάξεις Ισπανικών ως
Ξένης Γλώσσας
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Πηγή: Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας. Δική του επεξεργασία.
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Στην πολιτιστική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Θερβάντες καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η
συμπαραγωγή σχεδίων με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και η επέκτασή της σε άλλα σημεία
της χώρας, όπου ξεχωρίζει η συνεργασία με τα τρία σημαντικότερα φεστιβάλ διάδοσης του πολιτισμού σε
ισπανική γλώσσα: το Φεστιβάλ Λογοτεχνία εν Αθήναις (ΛΕΑ), που συγκεντρώνει κάθε χρόνο διαπρεπείς
μυθιστοριογράφους και ποιητές της ισπανόφωνης κοινότητας· το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου
Αθήνας (FECHA), που μυεί το ελληνικό κοινό στην ισπανόφωνη κινηματογραφική δημιουργία· και το
Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Θεατρικών Αναλογίων (Αθήνα), που δείχνει τη δυναμικότητα της ισπανόφωνης
δραματουργίας.

Η ‘Εξωτερική Εκπαιδευτική Δράση’ στην
Ελλάδα
Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ισπανίας στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Αλβανία, που έχει έδρα στη Ρώμη,
εκπροσωπεί το ισπανικό Υπουργείο Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα.
Το Γραφείο Εκπαίδευσης διεξάγει διάφορες δραστηριότητες κατάρτισης απευθυνόμενες στους
καθηγητές της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
τα κέντρα γλωσσών, το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα.
Ορισμένα από αυτά τα σεμινάρια πραγματοποιούνται με μη φυσική παρουσία, μπορώντας έτσι να φτάσουν
σε έναν υψηλό αριθμό αποδεκτών.
Το Κέντρο Πόρων του Γραφείου Εκπαίδευσης παρέχει στους καθηγητές ισπανικών στην Ελλάδα
υλικό διαφόρων ειδών (ενημερωτικό και οπτικοακουστικό υλικό, υλικό γραφικού σχεδιασμού, λογοτεχνικά
και διδακτικά κείμενα, περιοδικά και αφίσες, για τη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας), μέσω
μιας ταχυδρομικής υπηρεσίας δανεισμού· διαχειρίζεται επίσης την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eLeo.
Η ισπανική ‘Εξωτερική Εκπαιδευτική Δράση’ θεωρεί πρόκληση την επανεισαγωγή της διδασκαλίας
των ισπανικών στο ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, εκτός από τη συνέχιση της ιδιωτικής τυπικής
διδασκαλίας. Η Πρεσβεία της Ισπανίας, μαζί με αρκετές πρεσβείες λατινοαμερικανικών χωρών, διατηρεί
επαφές με το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, με την πεποίθηση ότι η επίτευξη αυτού του στόχου θα συμβάλει
στην παροχή ίσων ευκαιριών στο εκπαιδευτικό πεδίο, εκτός του ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση των
νεαρών Ελλήνων στην αγορά της εργασίας που βρίσκεται σε αποφασιστική ανάπτυξη.
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