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1. Στόχοι / Πεδία δράσης 
 
Tο Eργαστήριο Mελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Eλληνικής Γλώσσας 
(E.M.Δ.Δ.E.Γ.) αποτελεί χώρο έρευνας, ανάλυσης, διδασκαλίας και εκμάθησης της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας (ΝΕΓ). Ιδρύθηκε το 1999, με το Π.Δ. 142/30-6-1999 (ΦΕΚ 146/14-
7-1999). 

Το ΕΜΔΔΕΓ αποτελεί νησίδα γλωσσολογικής και γλωσσοδιδακτικής έρευνας, σε στενή 
συσχέτιση με εκπαιδευτικές προτάσεις και παρεμβάσεις. Βασικοί στόχοι του είναι η 
υποβοήθηση και ενίσχυση του διδακτικού έργου που παρέχεται από τα μέλη του, η 
εκπόνηση υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, με τη δημιουργία ενός 
ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, καθώς και η αύξηση των γνώσεων που 
αναπτύσσονται από ερευνητικές ομάδες με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά 
ενδιαφέροντα.  Το ΕΜΔΔΕΓ θέτει στη διάθεση των μελών του βιβλιοθήκη, αρχείο 
έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού και τράπεζα εξοπλισμού 
ερευνητικής παρατήρησης. 

H δράση και η προσφορά του EMΔΔEΓ επικεντρώνεται σε τρεις κατευθύνσεις: 
 
Α) στη διδασκαλία της Νέας Eλληνικής ως μητρικής γλώσσας,                                                 
Β) στη διάδοση και διδασκαλία της Νέας Eλληνικής ως δεύτερης και ξένης γλώσσας,                 
Γ) στη μελέτη και ανάλυση της ΝΕΓ, κυρίως από κοινωνιογλωσσολογική σκοπιά, και 
στην επιστημονική συμβολή σε ζητήματα γλωσσικής πολιτικής. 

Eιδικότερα: 

Α) Στον τομέα της Eλληνικής ως μητρικής γλώσσας το EMΔΔEΓ αποβλέπει, μεταξύ 
άλλων, στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 
 
i. Στη συγχρονική ανάλυση, μελέτη και περιγραφή της ΝΕΓ που μπορεί να επιτευχθεί με 
ποικίλους τρόπους (π.χ. με τη συνεργασία ειδικών ερευνητών/-ριών, με τη συγκρότηση 
ομάδων εργασίας, με την πραγματοποίηση συνεδρίων, ημερίδων, επιστημονικών 
συναντήσεων κ.ά.). 
ii. Στη σύνταξη εγχειριδίων γλωσσικής διδασκαλίας, στην παραγωγή άλλου σχετικού 
υλικού, συμβατικού και εναλλακτικού, και στην ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων και 
τεχνικών διδασκαλίας. 



iii. Στην έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων, συλλογικών τόμων και περιοδικών 
εκδόσεων, τη διεξαγωγή σεμιναρίων και γενικά, την ανάληψη επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων που απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς.  

 
B) Όσον αφορά τη διδασκαλία της Eλληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, το EMΔΔEΓ 
αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη των εξής στόχων: 
 
i. Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας της Eλληνικής ως 
δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 
ii. Συμμετοχή σε δράσεις για τη διάδοση και διδασκαλία της Eλληνικής ως δεύτερης ή 
ξένης γλώσσας τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.  
 
Ειδικότεροι στόχοι:  
α) Πραγματοποίηση σεμιναρίων και ανταλλαγή φοιτητών και φοιτητριών και 
διδακτικού προσωπικού με ξένα ιδρύματα στα οποία διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus ή άλλων διεθνών δράσεων. 
β) Σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων, συγγραφή εγχειριδίων και γενικά παραγωγή 
διδακτικού υλικού. 
γ) Ανίχνευση και ανάλυση αναγκών συγκεκριμένων ομάδων που ενδιαφέρονται να 
μάθουν την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.                                                                           
δ) Διδασκαλία της Eλληνικής σε ομογενείς ή αλλογενείς φοιτητές/τριες του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Eλληνική.                
ε) Διδασκαλία της Ελληνικής σε μετανάστες/-ριες.                                                                           
στ) Tαχύρρυθμη διδασκαλία της Eλληνικής κατά τους θερινούς μήνες σε σεμιναριακά 
μαθήματα ειδικά για ενήλικους επισκέπτες/τριες, επιχειρηματίες ή νέους και νέες από 
ξένες χώρες (φοιτητές/τριες, μαθητές/τριες, εργαζόμενους/ες κ.ά.). 
 

Γ) Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μελέτη και ανάλυση της Νέας Ελληνικής, το Εργαστήριο 
ΜΔΔΕΓ δραστηριοποιείται στις εξής κατευθύνσεις: 

i. δημιουργία και αξιοποίηση αρχείων από προφορικά και γραπτά corpora και ανάλυσή 
τους,                                                                                                                                                               
ii. οργάνωση και υποστήριξη ομάδων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας γύρω από 
θέματα της Νέας Ελληνικής και ιδιαίτερα της κοινωνικής και γεωγραφικής 
ποικιλότητάς της,                                                                                                                                        
iii. συμμετοχή σε διατμηματικές, διαπανεπιστημιακές και διακρατικές ερευνητικές 
συνεργασίες,                                                                                                                                                   
iv. υποστήριξη των γλωσσολογικών και κοινωνιογλωσσολογικών μαθημάτων που 
προσφέρονται στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο,                                                                                                                            
v. διάχυση της επιστημονικής γνώσης, με διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων. 

 
2. Μέλη 
 
Ως μέλη του Εργαστηρίου εγγράφονται καθηγητές/-τριες, ερευνητές/-τριες, φοιτητές/-
τριες, εκπαιδευτικοί και άλλοι συνεργαζόμενοι με τις ερευνητικές ομάδες που 
δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα στα πεδία της γλωσσολογίας 
και της διδακτικής της γλώσσας.  



Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται δωρεάν, μετά τη συμπλήρωση απλής αίτησης στο 
Εργαστήριο, είναι δε απαραίτητη για την πρόσβαση και τη χρήση οποιουδήποτε υλικού 
και εξοπλισμού που ανήκει και έχει καταλογογραφηθεί στο Εργαστήριο. 
 
 
3. Λειτουργία 
 
Το Εργαστήριο Mελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Eλληνικής Γλώσσας λειτουργεί 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καταρχήν από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 
ώρα 09:00 μέχρι 15:00. Στεγάζεται στο Νέο Κτίριο του Παραλιακού Συγκροτήματος, 
στον τέταρτο όροφο (γραφείο 18), καθώς και σε όποιον άλλο χώρο του παραχωρείται 
από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και το ωράριο λειτουργίας του Εργαστηρίου μπορεί να 
μεταβάλλονται και, σε κάθε περίπτωση, καθορίζονται από τον Διευθυντή. 
 
Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που 
πραγματοποιείται στο Εργαστήριο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ερευνητικού 
προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασιστεί από το Τμήμα ή άλλον φορέα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της αποστολής του 
Εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση των οργάνων και χώρων σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.  
 
Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη 
χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των 
απασχολούμενων (προσωπικού, φοιτητών/-τριών, επισκεπτών/-τριών) στους χώρους, 
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες και αποσκοπούν στη φύλαξη της υγείας και 
αρτιμέλειας των απασχολούμενων, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεών του από βλάβες. 
 
 
4. Χρήση 
 
Η χρήση του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο σε μέλη, που έχουν σχέση με την 
ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου (φοιτητές/-τριες, καθηγητές/-τριες, 
ερευνητές/-τριες, άλλο διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί των 
προγραμμάτων επιμόρφωσης). Πρόσωπα που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες 
μπορούν κατ’εξαίρεση να χρησιμοποιήσουν το Εργαστήριο μόνο μετά από άδεια του 
Διευθυντή. Οι χρήστες/-τριες του Εργαστηρίου θα πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που 
εμποδίζουν την εργασία άλλων ατόμων ή που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών του. 
 
Σχετικά με τον δανεισμό βιβλίων, εργασιών και άλλου έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού 
(έντυπα, CD, DVD κλπ.), προβλέπονται τα εξής: 
α) ο δανεισμός των βιβλίων ή άλλου υλικού καταγράφεται σε ειδικό για το σκοπό αυτό 
τηρούμενο βιβλίο, όπου το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Εργαστηρίου σημειώνει 
τον τίτλο του βιβλίου που δανείζεται, την ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης, τα 
προσωπικά του στοιχεία, το χρονικό διάστημα για το οποίο δανείζεται το βιβλίο και το 
σκοπό της χρήσης του. 
β) τα βιβλία και το υπόλοιπο υλικό επιστρέφονται μετά τη χρήση τους στην κατάσταση 
που είχαν παραδοθεί. Για τυχόν βλάβη ή απώλειά τους ευθύνεται αποκλειστικά ο/η 
παραλήπτης/-τρια, ο οποίος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη. 
 
Όσον αφορά τον δανεισμό εξοπλισμού ηχογράφησης, βιντεοσκόπησης και γενικά 
παρατήρησης: 



α, β) Ισχύουν όσα ορίζονται για τα βιβλία και το άλλο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, 
όπως στα (α) και (β) πιο πάνω. 

γ) Η χρήση του εξοπλισμού παρατήρησης και καταγραφής επιτρέπεται μόνο για τον 
ακαδημαϊκό σκοπό, για τον οποίο έχει προγραμματιστεί ο δανεισμός και με σεβασμό, σε 
κάθε περίπτωση των κανόνων δεοντολογίας και των προσωπικών δεδομένων. 

 

5. Φοιτητές/Φοιτήτριες 

Οι φοιτητές/-τριες έχουν το δικαίωμα χρήσης του χώρου αρκεί να τηρούν τον 
κανονισμό του Εργαστηρίου. Στις υποχρεώσεις των φοιτητών/-τριών εντάσσονται:  

1. Η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου.  
2. Ο σεβασμός του χώρου, η διασφάλιση και περιφρούρηση της λειτουργίας του 

Εργαστηρίου. 
3. Η έλλογη χρήση των υλικών και αναλωσίμων του Εργαστηρίου (χρόνος 

απασχόλησης του υπολογιστή, εκτυπώσεις κλπ.). 
4. Η τήρηση ησυχίας και γενικά η διασφάλιση συνθηκών έρευνας και συγκέντρωσης.  
5. Η χρήση μηχανημάτων, εξοπλισμού και υλικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους, 

στο πλαίσιο της ασφάλειας των συστημάτων και με σκοπό μόνο ερευνητικό ή 
μαθησιακό έργο που συνδέεται με τις προτεραιότητες του Εργαστηρίου. Δεν 
επιτρέπεται η σύνδεση/αποσύνδεση καλωδίων και η μετακίνηση μηχανημάτων και 
περιφερειακών σε άλλη θέση από αυτή που βρίσκονται.  

6. Κάθε βλάβη υλικού ή λογισμικού ή τυχόν ασυνέπεια σε θέματα ασφάλειας που 
υποπίπτει στην αντίληψη του/της χρήστη/-ριας, πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον 
Διευθυντή του Εργαστηρίου. 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται στις ιστοσελίδες του Τμήματος και του 
Εργαστηρίου και όλα τα μέλη του Εργαστηρίου οφείλουν να λάβουν γνώση του. 


