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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, ύστερα από πρόσκληση του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού
(ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.). Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 στις εγκαταστάσεις
του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε «Σταύρος Νιάρχος» όπου και στεγάζεται το Κέντρο.
Το τμήμα ενηλίκων της ΕΛΕΠΑΠ συνοδευόμενο από την Πρόεδρο, κ. Νατάσα Μπέγκα και τη
Διευθύντρια, κ. Βασιλική Μάστακα έτυχε θερμής υποδοχής από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και Πρόεδρο του Κέντρου, Καθηγητή κ. Γεώργιο Καψάλη, τους αλλοδαπούς
σπουδαστές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.
Ο Πρύτανης, αφού καλωσόρισε τους φιλοξενούμενους, τόνισε ότι η επίσκεψη αυτή
αποτελεί το επιστέγασμα μίας ευρύτερης συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια
μεταξύ του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. και της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων. Οι επισκέψεις του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. στην ΕΛΕΠΑΠ
σύντομα απέκτησαν κοινωνικό περιεχόμενο με αποτέλεσμα κάποιοι από τους αλλοδαπούς
σπουδαστές να προσφέρουν εθελοντική εργασία στην ΕΛΕΠΑΠ τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα. Τόσο ο Πρύτανης όσο και η Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ χαρακτήρισαν ιδιαίτερα σημαντική
τη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων καθώς δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να
ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια, αφού ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε., το τμήμα
ενηλίκων της ΕΛΕΠΑΠ χωρίστηκε σε ομάδες και παρακολούθησε μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας
διαδραστικά διαπολιτισμικά γλωσσικά παιχνίδια ειδικά διαμορφωμένα από το διδακτικό
προσωπικό του Κέντρου. Κατά αυτόν τον τρόπο ήρθαν σε επαφή και αλληλεπίδραση με τους
αλλοδαπούς σπουδαστές, γνώρισαν ξένα αλφάβητα, έμαθαν καθημερινές εκφράσεις σε διάφορες
γλώσσες.
Ακολούθησε επίσκεψη και περιήγηση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, όπου την ΕΛΕΠΑΠ υποδέχτηκε ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης κ. Γεώργιος Ζάχος, ενώ το
πρόγραμμα των επισκέψεων ολοκληρώθηκε με την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστεράς –
Δουρούτης.
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