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The history of Magna Grecia is the subject of learning in Secondary Education in the distinct cognitive 
subjects of History, Philosophy and, to some extent, the teaching of the Modern Greek Language. In 
this essay we look at the purpose, objectives, content and proposed activities contained in the 
Curricula. Our basic observation is the absence from the school textbooks of new research data for 
Magna Grecia and the restriction of examination mainly in archaic and classical times. In the Modern 
Greek Language Program, although the study of the dialect and idioms in the broader section 'Variety 
of the Language' is provided, the editors of the school textbook of the 1st Lyceum are limited to 
mentioning that the Greek language in southern Italy. (Grekanika-Katoitaliotikà) is considered by many 
as one of the dialects. The teacher should use material from other sources, and especially from the 
Greek Language Portal, in order the students to explore the Greek language in southern Italy 
(Katoitaliotikà) and to learn that the promotion of linguistic diversity is a fundamental element of 
European culture that incorporates the multiple identities. 
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Καραλή Βασιλική 

 
Η ιστορία της Μεγάλης Ελλάδας αποτελεί αντικείμενο μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα 
διακριτά γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας, της φιλοσοφίας και σε κάποιο βαθμό και στη διδασκαλία της 
Νεοελληνικής Γλώσσας. Σ΄αυτή την εισήγηση εξετάζουμε το σκοπό, τους στόχους, το περιεχόμενο και τις 
προτεινόμενες δραστηριότητες που εμπεριέχονται στα Προγράμματα σχετικά με την Μεγάλη Ελλάδα. Ως 
προς το περιεχόμενο βασική μας παρατήρηση είναι η απουσία από τα σχολικά εγχειρίδια νέων 
ερευνητικών δεδομένων για τη συγκεκριμένη περίοδο και ο περιορισμός της εξέτασης κυρίως στα αρχαϊκά 
χρόνια και κλασικά χρόνια. Στο Πρόγραμμα για τη Νεοελληνική Γλώσσα του Λυκείου παρόλο που 
προβλέπετα στην ευρύτερη ενότητα ‘Ποικιλίες της Γλώσσας’ η μελέτη και εξέταση των διαλέκτων και 
ιδιωματισμών, οι συντάκτες του σχολικού εγχειριδίου της Α’ λυκείου περιορίζονται στο να αναφέρουν ότι 
τα κατωιταλικά θεωρούνται από πολλούς μία από τις διαλέκτους. Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
αξιοποιήσει υλικό από άλλες πηγές και κυρίως από την Πύλη για την ελληνική γλώσσα προκειμένου οι 
μαθητές/τριες να διερευνήσουν τα κατωιταλικά και να μάθουν ότι η προαγωγή της γλωσσικής διαφοράς 
αποτελεί θεμελιώδους σημασίας στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού που ενσωματώνει τις πολλαπλές 
ταυτότητες. 

 


