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Ζ Κνπηξνκάλνπ Δηξήλε βεβαηψλσ φηη ην έξγν πνπ εθπνλήζεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ 
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κέξνπο κνπ, κνπ αθαηξείηαη αλά πάζα ζηηγκή ακέζσο ν ηίηινο.  
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Καηάξηηζε θαη Έξεπλα» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο γηα ηελ δεκηνπξγηθή πεξίνδν ησλ 
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Βνύπεξηαι, θύξην Γεκήηξε Υαξαιάκπνπο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία αιιά θαη ηελ 

άκεζε αληαπόθξηζε ζηελ δηεμαγσγή ηνπ εξεπλεηηθνύ κέξνπο ηεο εξγαζίαο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο δηθνύο κνπ αλζξώπνπο 

γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηνπο ζηηο πξνζπάζεηέο κνπ. Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηελ 

αδεξθή κνπ Υξπζάλζε Κνπηξνκάλνπ, πνπ κε ηηο γλώζεηο ηεο αιιά θαη ηελ εκπεηξία ηεο 

σο εθπαηδεπηηθόο κε ζηήξημε ζε απηήλ ηελ δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα. 
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Περύληψη 

 

        H πνιπγισζζία έρεη θαηαζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα απφ ηηο βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί ηελ πνιπγισζζία ζηελ εθπαίδεπζε, ζπκβάιινληαο ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ, ζηελ αληαιιαγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ. ηελ εξγαζία γίλεηαη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε 

ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο & ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνσζνχλ ηελ πνιπγισζζία θαζψο θαη δεδνκέλσλ-ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ  ζηελ Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

Διιάδα. ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γίλεηαη κηα αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ Γεξκαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αλά θξαηίδην, κε εζηίαζε 

ζηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ. Δπηπιένλ, δηεμάγεηαη κηα κειέηε πεξίπησζεο, 

ηεο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ ζε καζεηέο Έ & ΄Σ ηάμεο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Βνχπεξηαι, πνπ αλήθεη ζην θξαηίδην « Ρελαλία Βεζηθαιία».  

 

Λέμεηο θιεηδηά: πνιπγισζζία, Δπξσπατθή Έλσζε, Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, μέλεο 

γιψζζεο , Διιάδα, Γεξκαλία 
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Abstract 
 

Multilingualism has in recent years become one of the key educational priorities of 

European Union policy. The European Union promotes multilingualism in education 

by contributing to the teaching and learning of foreign languages, the exchange of 

information and experiences. The paper provides a detailed presentation of the actions 

of the European Union & the European educational programs that promote 

multilingualism as well as data on the learning of foreign languages in Europe and in 

particular in Greece. In the second part of this paper, a detailed presentation of the 

German education system is made, focusing on the teaching of foreign languages by 

state. In addition, a case study is being conducted of the teaching of foreign languages 

to students of Fifth & Sixth Grade class of the Greek Primary School Wuppertal, 

which belongs to the state "Rhineland Westphalia". 

 

Key Words: Multilingualism, European Union, Primary Education, Foreign 

Languages, Greece, Germany 
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Ειςαγωγό-Δομό Εργαςύασ 
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Γηεζλείο θη Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο ζηελ Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε & 

Έξεπλα». ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ην δήηεκα ηεο 

πξνψζεζεο πνιπγισζζίαο ζηελ πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ άπνςε ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ. ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο, 

δηεμήρζε κειέηε πεξίπησζεο ζην Διιεληθφ Γεκνηηθφ ρνιείν ζηελ πφιε Βνχπεξηαι, 

κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο Έ & Σ΄ ηάμεο ηνπ ρνιείνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηνπ φξνπ 

«πνιπγισζζία» (multilingualism), ν δηαρσξηζκφο ησλ ελλνηψλ «γισζζηθή 

πνιπκνξθία» θαη «γισζζηθή εηεξφηεηα» αιιά θαη πσο νξίδεηαη ε έλλνηα ησλ μέλσλ 

γισζζψλ  ζχκθσλα κε ην Γίθηπν Δπξπδίθε. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην πιαηζηψλεηαη απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, πνπ πξνσζνχλ ηελ πνιπγισζζία. Γίλεηαη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

ρεδίσλ Γξάζεο πνπ εμέδσζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα ηξαηεγηθά πιαίζηα αιιά 

θαη δξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πνιπγισζζία, φπσο ην Δπξσπατθφ 

Έηνο Γισζζψλ. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο, ηεο κεζφδνπ «Οινθιεξσκέλε Δθκάζεζε Πεξηερνκέλνπ θαη Γιψζζαο 

(CLIL)» αιιά θαη ηεο αμηνιφγεζεο μέλσλ Γισζζψλ πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ην 

2025 κε ηίηιν « PISA 2025 Foreign Language Assessment» 

ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη  Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο πνιπγισζζίαο θαη κηα αλάιπζε απηψλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη αλάιπζε βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ Γηθηχνπ 

Δπξπδίθε, ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ αιιά θαη ζηνηρείσλ ηεο Eurostat ζρεηηθά κε ηελ 

εθκάζεζε ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

πλαθφινπζα, ζην πέκπην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλάιπζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ 

Γισζζψλ ζε φηη αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα πιενλέθηεκα απφ ηελ εθκάζεζε ησλ 

γισζζψλ θαη εηδηθφηεξα ε εθκάζεζε ζε απηψλ απφ κηθξή ειηθία θαζψο είλαη έλα 
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γεγνλφο πνπ πξνβιεκαηίδεη αξθεηά ηελ εξεπλεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αιιά 

θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ.  

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία 

ησλ μέλσλ γισζζψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ γεξκαληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ. 

Δπηπξνζζέησο, γίλεηαη αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αιιά θαη 

απεηθφληζε απηψλ κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ γξαθεκάησλ. Καηφπηλ, παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, νη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα θαη ε βηβιηνγξαθία.  
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Κεφϊλαιο 1: Βιβλιογραφικό Επιςκόπηςη 

1.1: Πολυγλωςςύα-Εννοιολογικό Θεώρηςη 
 

Σν ζχλζεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Δλσκέλνη ζηελ πνιπκνξθία» 

αληαλαθιά ηελ ζεκειηψδε ζπκβνιή ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο αιιά θαη ηεο 

εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ απφ ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο ζην επξσπατθφ 

εγρείξεκα.
1
 Ο ιφγνο πνπ ε πνιπγισζζία θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή έγθεηηαη 

κελ ζηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ 

αιιά θαη ζηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ.  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη κε ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο θηιφδνμνπ ζηφρνπ - φινη νη πνιίηεο λα καζαίλνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

μέλεο γιψζζεο απφ κηθξή ειηθία. Ζ γιψζζα είλαη έλαο ηξφπνο θαηαλφεζεο ησλ μέλσλ 

πνιηηηζκψλ θαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ ν καζεηήο 

πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. Ζ γιψζζα δηακνξθψλεη 

ηε βάζε γηα ηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ηα νθέιε ησλ 

πνιπγσληθψλ ηθαλνηήησλ έρνπλ αληίθηππν ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο. 

H Eπξσπατθή Έλσζε δηαζέηεη ζήκεξα ηξία αιθάβεηα θαη έρεη 24 επίζεκεο 

γιψζζεο.
2
 πκπιεξσκαηηθά, νκηινχληαη πάλσ απφ 60 απηφρζνλεο πεξηθεξεηαθέο ή 

κεηνλνηηθέο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 40 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα άηνκα, ελψ 

ππνινγίδεηαη φηη εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δνπλ ζήκεξα πνιίηεο 

απφ ηνπιάρηζηνλ 175 εζλφηεηεο
3
. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ν  φξνο «πνιπγισζζία» 

(multilingualism) αλαθέξεηαη είηε ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα ρεηξίδεηαη πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο είηε ζηελ ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ ζε κηα πεξηνρή. 

Παξάιιεια κε ηνλ φξν «πνιπγισζζία» ζηα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

                                                           
1
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, (ρ. ρ). Γηαζέζηκν ζην  https://ec.europa.eu/education/policies/linguistic-

diversity_el [Πξφζβαζε 22 Οθησβξίνπ 2020] 
2
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ζπλαληάηαη ν φξνο γισζζηθή πνιπκνξθία,
4
 νπνίνο απνδίδεηαη ζηα αγγιηθά κε ηνλ φξν 

linguistic diversity, o νπνίνο ζα κπνξνχζε λα απνδίδεηαη ζηελ κεηάθξαζε ησλ 

ειιεληθψλ θεηκέλσλ κε ηνλ φξν γισζζηθή εηεξόηεηα. 

 Ζ ζεκαζία ηεο έλλνηαο γισζζηθήο εηεξόηεηαο είλαη ζπλψλπκε κε απηήλ ηεο 

πνιπγισζζίαο, («ε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ ζε κηα πεξηνρή»), κε ηελ 

δηαθνξά φηη ζηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο εηεξόηεηαο πξνζηίζεηαη πνιηηηθή ρξνηά θαη 

ζεκαίλεη «ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ ζηε γισζζηθή δηαθνξεηηθφηεηα, ην λα 

κηινχλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ ειεπζεξία ηήξεζεο ηεο 

γισζζηθήο ηνπο παξάδνζεο .
5
 

O ζηφρνο γηα κηα αξκνληθή ζπλχπαξμε φισλ ησλ γισζζψλ θαη ν ζεβαζκφο 

ζηε γισζζηθή πνιπκνξθία έρεη παξαθηλήζεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα πηνζεηήζεη 

κηα πνιηηηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πξνώζεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθκάζεζεο 

ησλ μέλσλ γισζζώλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο θηιηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηηο γιώζζεο όισλ 

ησλ θξαηώλ κειώλ.
6
 

Ο ζεβαζκφο γηα ηε γισζζηθή πνιπκνξθία, ζεσξείηαη βαζηθή αξρή θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πην ζεκειηψδε λφκν ηεο, ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε
7
. ηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο, απηή ε βαζηθή αξρή έρεη νδεγήζεη ζηελ 

πηνζέηεζε θαη αλάπηπμε αξθεηψλ πνιιψλ δξάζεσλ, πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ, φπσο 

ε πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο θα ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζώλ. 

Οη μέλεο γιψζζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ εθζέζεσλ ηεο Δπξπδίθεο είλαη 

νη γιψζζεο πνπ πεξηγξάθνληαη σο «μέλεο» ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ 

θεληξηθψλ αλψηαησλ αξρψλ πνπ έρνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο ηελ εθπαίδεπζε. Ζ 

πεξηγξαθή βαζίδεηαη ζε έλαλ νξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη φρη κε ην 

πνιηηηθφ θαζεζηψο κηαο γιψζζαο. ε απηφ ην πιαίζην, ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο πνπ 
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ζεσξνχληαη πεξηθεξεηαθέο ή κεηνλνηηθέο, απφ πνιηηηθή άπνςε, κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ σο μέλεο γιψζζεο. 

Βάζεη ηεο χζηαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, 
8
ε επηθνηλσλία ζηηο μέλεο 

γιψζζεο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ έρεη απνθηήζεη 

θάπνηνο ζηελ κεηξηθή ηνπ γιψζζα, φπσο ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο, έθθξαζεο θαη 

εξκελείαο ελλνηψλ, ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, γεγνλφησλ θαη απφςεσλ ηφζν ζε 

πξνθνξηθή φζν θαη ζε γξαπηή κνξθή. 

ε φηη αθνξά ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ζηηο μέλεο γιψζζεο 

αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο πξνθνξηθψλ κελπκάησλ, έλαξμεο, 

δηεθπεξαίσζεο θαη νινθιήξσζεο κηαο ζπδήηεζεο, νινθιήξσζε ζπλνκηιηψλ θαη 

αλάιπζεο, θαηαλφεζεο θαη εθπφλεζεο θεηκέλσλ. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη 

επίζεο, ε γλψζε ιεμηινγίνπ, ιεηηνπξγηθήο γξακκαηηθήο αιιά θαη ε γλψζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ 
9
. 

ην παξφλ έγγξαθν ν φξνο «πνιπγισζζία» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο πξνάγεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

θιίκαηνο επλντθνχ γηα ηελ πιήξε έθθξαζε φισλ ησλ γισζζψλ θαη γηα ηελ άλζεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ. 
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1.2: Ευρωπαΰκέσ Πολιτικέσ για την προώθηςη τησ Πολυγλωςςίασ  
 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 500 εθαηνκκχξηα πνιίηεο, 27 θξάηε-κέιε, ηξία 

αιθάβεηα θαη νη δχν επίζεκεο γιψζζεο κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο νκηινχληαη ζε φιν ηνλ 

θφζκν.
10

 Ζ ζπλχπαξμε πνιιψλ γισζζψλ απνηειεί ην ζηφρν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ πνιηηψλ θαη λα δνπλ 

ελσκέλνη κέζα απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα. 

ην άξζξν 22 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ γίλεηαη αλαθνξά 

ζηε γισζζηθή πνιπκνξθία:
11

«Η Έλσζε ζέβεηαη ηελ πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη 

γισζζηθή πνιπκνξθία». Δπίζεο ζην άξζξν 3 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) αλαθέξεηαη: «Η Έλσζε ζέβεηαη ηνλ πινύην ηεο 

πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο ηεο πνιπκνξθίαο θαη κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο»
12

  

Δπίζεο, ζην άξζξν 165 γηα ηε πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
13

 νξίδνπλ 

φηη ε δξάζε ηεο θνηλφηεηαο έρεη σο ζηφρν ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο παηδείαο, 

κέζσ  ηεο εθκάζεζεο θαη ηεο δηάδνζεο ησλ γισζζψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, ζεβφκελε 

ηελ πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία ηνπο. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ψζεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, δφζεθε κε ηελ Στρατηγική τησ 

Λιςςαβόνασ (Μάρτιοσ,2000), φπνπ ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ σο ηεο αληαγσληζηηθφηεξεο ζηνλ θφζκν
14

. Γηα λα θαηαζηεί ε Δ.Δ. 

“ε αληαγσληζηηθόηεξε θαη δπλακηθόηεξε νηθνλνκία ηεο γλώζεο… κε πεξηζζόηεξεο θαη 

θαιύηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιύηεξε νηθνλνκηθή ζπλνρή” ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχεη “ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ επξσπατθνύ θνηλσληθνύ κνληέινπ, ηελ επέλδπζε 

ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ‟‟. 
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 Καζνξηζηηθή ζπκβνιή ζε φια ηα παξαπάλσ έρεη ν ζπληνληζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, κε ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε.
15

 Βάζεη ησλ πκπεξαζκάησλ ηεο Πξνεδξίαο, ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

ηεο Ληζζαβφλαο, νη επξσπατθέο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ηφζν ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο φζν θαη ζηελ αλάγθε 

γηα θαιχηεξν επίπεδν θαη πνηφηεηα απαζρφιεζεο
16

. 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην θαιεί ηα θξάηε κέιε γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

αθφινπζσλ ζηφρσλ:
17

 

 έλα επξσπατθφ πιαίζην πξέπεη λα θαζνξίδεη ηηο λέεο βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

πξέπεη λα παξέρεη ε δηά βίνπ κάζεζε φπσο π.ρ. δεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο, 

μέλεο γιψζζεο, ηερλνινγηθή αληίιεςε, επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο. 

 λα θαζνξηζηνχλ, κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2000, ηα κέζα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ, ησλ δηδαζθάισλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαηάξηηζεο θαη έξεπλαο, αθελφο κελ, κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ (σθξάηεο, Leonardo, Νενιαία) θαη 

εμαιείθνληαο ηα εκπφδηα, αθεηέξνπ δε, κε δηαθαλέζηεξε αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζφλησλ θαη ησλ πεξηφδσλ ζπνπδψλ θαη θαηάξηηζεο· λα ιάβνπλ κέηξα γηα 

ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ δηδαζθάισλ κέρξη ην 2000 

θαη λα πξνζειθχζνπλ δηδαζθάινπο πςειήο πνηφηεηαο, 

ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε αλάπηπμε ηεο πνιπγισζζίαο ηίζεηαη ζην 

επίθεληξν ηεο επξσπατθήο αηδέληαο, εμππεξεηψληαο άκεζα κηα ζεηξά θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη έκκεζα ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε
18

. Έηζη, ην 2001 

αλαθεξχηηεηαη  σο Δπξσπατθφ Έηνο Γισζζψλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, γεγνλφο πνπ ψζεζε ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηελ 

πνιπγισζζία. Σα θεληξηθά κελχκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο Γισζζψλ ήηαλ αθελφο 

                                                           
15
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16
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ε σθειηκφηεηα ηεο εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ε 

πνιπγισζζηθή θχζε ηεο Δπξψπεο.  

19
 

ηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο Γισζζψλ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

πνηθίιεο δξάζεηο, φπσο ε πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ πξνβνιήο κε 

πξνζσπηθφηεηεο απφ ηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο ηέρλεο θαη ηεο πνιηηηθήο αιιά 

θαη ρξεκαηνδφηεζε ρηιηάδσλ εθδειψζεσλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν
20

. ηφρνο ησλ δξάζεσλ, ήηαλ λα αλαδεηρζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη ε ηθαλφηεηα ρξήζεο πνιιψλ γισζζψλ, ηφζν ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, 

ηνλίδνληαο ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζηελ πξνζσπηθή δσή
21

. Σέινο, ε 

26
ε
 επηεκβξίνπ νξίζηεθε, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, σο ε 

Δπξσπατθή Ζκέξα Γισζζψλ.  

ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Βαξθειψλεο ην Μάξηην ηνπ 

2002, πηνζεηήζεθε ν θηιφδνμνο ζηφρνο απφ ηνπο Αξρεγνχο Κξαηψλ θαη 

Κπβεξλήζεσλ ηεο ΔΔ ε δηδαζθαιία δπν μέλσλ γισζζψλ-επηπιένλ ηεο κεηξηθήο- απφ 

κηθξή ειηθία θαη ε θαηάξηηζε δείθηε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ.
22

 Μαθξνπξφζεζκνο 

ζηφρνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα απμήζεη εμαηνκηθεπκέλα ηελ πνιπγισζζία ψζπνπ ν 
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θάζε πνιίηεο λα έρεη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ δχν γισζζψλ πέξα 

απφ ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα. 

Σν 2003, ε Δπηηξνπή εμέδσζε ην ζρέδην Γξάζεο, κε ηίηιν «Η πξνώζεζε ηεο 

εθκάζεζεο ησλ Γισζζώλ θαη ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο 2004-2006», ην νπνίν 

νπζηαζηηθά ήηαλ ε απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ έθζεζε πξσηνβνπιίαο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, πσο ε Δπηηξνπή έπξεπε λα θαιχςεη θαιχηεξα ηηο 

αλάγθεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελσλ γισζζψλ ζην 

πιαίζην ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο.
23

 

Σν ζρέδην δξάζεο πξνψζεζε 47 πξνηάζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε ηξείο 

ζηξαηεγηθνχο ηφρνπο:
24

 

 Σελ ελίζρπζε ησλ γισζζψλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε, κε ηα πεξηζζφηεξα θξάηε 

κέιε απφ ηελ πξνζρνιηθή έσο ηελ ψξηκε ειηθία. Αλαιπηηθφηεξα αθνξά ηελ 

πξνλεπηαθή-λεπηαθή, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, αλψηαηε εθπαίδεπζε, 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζπνπδαζηέο γισζζψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο ηα θξάηε κέιε θιήζεθαλ λα δηδάμνπλ 

ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ην επξχηεξν δπλαηφ θάζκα γισζζψλ, 

πεξηιακβάλνληαο ηηο επίζεκεο επξσπατθέο γιψζζεο, ηηο γιψζζεο ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη ησλ θπξηφηεξσλ εηαίξσλ ηεο ΔΔ
25

. 

 Σελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ γισζζψλ, κε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο 

ελφο ζρνιείνπ «θηιηθνχ πξνο ηηο γιψζζεο», φπνπ ηα ζρνιεία ζα 

αθνινπζήζνπλ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζψλ. Οη ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ «ηάμε εθκάζεζεο μέλσλ 

γισζζψλ», πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

καζεηψλ, κέζσ ησλ «αδειθνπνηήζεσλ ησλ ζρνιείσλ» θαη ηεο ζπλδξνκήο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ θαζεγεηψλ ησλ μέλσλ γισζζψλ, κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα επξσπατθά 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (π.ρ. Erasmus). 
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 Γεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ζα αμηνπνηεί ηελ γισζζηθή πνιπκνξθία 

ηεο Δπξψπεο θαη ε γισζζηθή πνιηηηθή δελ ζα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο γιψζζεο 

πνπ νκηινχληαη ζηελ Δπξψπε αιιά ζα «αλζίζνπλ» θαη άιιεο γιψζζεο φπσο νη 

κεηνλνηηθέο ή πεξηθεξεηαθέο γιψζζεο ή αθφκα θαη νη γιψζζεο πνπ νκηινχληαη 

απφ ηνπο κεηαλάζηεο.  

Σν 2005, ην ραξηνθπιάθην ελφο Δπξσπαίνπ Δπηηξφπνπ, Manuel Baroso
26

, 

πεξηιακβάλεη ξεηά ηελ πνιπγισζζία ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

εθδίδεηαη έλα Νέν ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Πνιπγισζζία (2005), φπνπ έρεη 

επηκέξνπο ζηφρνπο λα ελζαξξχλεη ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ απφ ηνπο πνιίηεο, 

λα πξνσζήζεη ηελ γισζζηθή πνιπκνξθία ζηελ θνηλσλία, λα εληζρχζεη ηελ 

πνιπγισζζηθή νηθνλνκία θαη ηαπηφρξνλα λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηελ δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη πιεξνθνξίεο ηεο ΔΔ ζηελ κεηξηθήο ηνπο γιψζζα 
27

. 

Αλαιπηηθφηεξα, θχξηνο ζηφρνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ είλαη ε εθκάζεζε 

ησλ μέλσλ γισζζψλ απφ ηνπο πνιίηεο, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

γισζζηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. Ζ γλψζε θαη ε ρξήζε ηεο μέλεο γιψζζαο βειηηψλεη ηηο 

γλσζηηθέο καο δεμηφηεηεο θαη πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα θηλεηηθφηεηαο γηα εξγαζία 

αιιά θαη ζπνπδέο ζε άιιε ρψξα 
28

. Πξφζζεηα ζε απηφ, ε Δπηηξνπή ηνλίδεη πσο ε 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ δελ ζεκαίλεη εθκάζεζε αγγιηθψλ θαη ηνλίδεη πσο ε γλψζε 

θαη ρξήζε κφλν ηεο αγγιηθήο γιψζζαο δελ είλαη αξθεηή. 

Tα πξνγξάκκαηα πνπ πξνηάζεθαλ ζην Νέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πνιπγισζζία, κε ζθνπφ λα εθαξκνζηνχλ απφ ην 2007 είλαη ν «Πνιηηηζκφο 2007, 

Νενιαία ζε Γξάζε θαη Γηα βίνπ Μάζεζε» ελψ παξάιιεια ζα παξέρεηαη 

ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε ζην Δπξσπατθφ Γξαθείν γηα ηηο ιηγφηεξν Γηαδεδνκέλεο 

Γιψζζεο θαη ζηα δίθηπα «Mercator», ηα νπνία είλαη δίθηπα Παλεπηζηεκίσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα γηα ηηο ιηγφηεξν Γηαδεδνκέλεο Γιψζζεο.
29

  

Ζ Δπηηξνπή ζην λέν ηξαηεγηθφ Πιαίζην θαιεί ηα θξάηε- κέιε λα 

θαηαξηίζνπλ εζληθά ζρέδηα κε ηα νπνία ζα δίλνπλ «κνξθή, ζπλνρή θαη 
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πξνζαλαηνιηζκό ζηηο δξάζεηο» γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπγισζζίαο θαη λα 

επαλεμεηάζνπλ ηηο ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ θαζεγεηψλ ησλ μέλσλ 

γισζζψλ κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο «European Profile for Language 

Teacher Education» (Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηώλ 

μέλσλ γισζζώλ). Σφληζε παξάιιεια, ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

κεηνλνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ γισζζψλ αιιά θαη ηελ παξνρή επθαηξηψλ 

δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ ζηνπο κεηαλάζηεο, ψζηε λα εληαρζνχλ επθνιφηεξα ζηε 

ρψξα ππνδνρήο.
30

 

Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη επίζεο, δξάζεηο γηα ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ 

απφ πνιχ λεαξή ειηθία έσο θαη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ 

ζηελ πξψηε νη ζπληξέρνπζεο πξνυπνζέζεηο. Οη δηδάζθνληεο δειαδή λα είλαη 

θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ ζε απηήλ ηελ ειηθία, ηα 

ηκήκαηα λα είλαη νιηγνκειή, λα ππάξρεη δηαζέζηκν ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα λα αθηεξψλεηαη ρξφλνο γηα ηελ δηδαζθαιία μέλσλ 

γισζζψλ.  

Σν 2006, ε Δπηηξνπή αληαπνθξηλφκελε ζηα πιαίζηα πνπ αλέιαβε γηα ην λέν 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ πνιπγισζζία, ζπλέζηεζε ηελ Οκάδα Τςεινύ Δπηπέδνπ 

γηα ηελ πνιπγισζζία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ 11 εκπεηξνγλψκνλεο πνπ βνεζνχλ 

ηελ Δπηηξνπή λα αλαιχεη ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλνπλ ηα Κξάηε-Μέιε ζρεηηθά κε 

ηελ πνιπγισζζία , παξέρνληαο ηνπο ζπκβνπιέο θαη πξνηείλνληαο λέεο ηδέεο .
31

 

 Ζ νκάδα εθπφλεζε ηελ ηειηθή ηεο έθζεζε ην 2007 θαη επηθεληξσλφηαλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ε ελίζρπζε παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ 

γισζζψλ, ην δπλακηθφ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο φζνλ αθνξά ηελ αλάδεημε, ηελ 

ελίζρπζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ εθκάζεζε γισζζψλ, γιψζζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δηεξκελεία θαη κεηάθξαζε  λέεο ηάζεηο 

θαη αλάγθεο, πεξηθεξεηαθέο θαη κεηνλνηηθέο γιψζζεο .
32
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Έλα έηνο αξγφηεξα, ην 2008, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε λέα 

αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Πνιπγισζζία: πιενλέθηεκα γηα ηελ Δπξψπε θαη θνηλή 

δέζκεπζε» ζηελ νπνία ππνγξακκίδεη ηελ αμία ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο ζηελ 

Δπξψπε.
33

 Γχν είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη πνπ νξίδεη ε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε: ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ε γισζζηθή 

πνιπκνξθία ζηελ ΔΔ θαη λα ελζαξξπλζεί ε εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ πνπ 

παξαθσιχνπλ ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε έληαμε ηεο πνιπγισζζίαο ζηηο 

γισζζηθέο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

«Βαξθειψλεο»
34

.  

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

έσο ηο 2020 ηνπνζεηεί ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηελ δηα βίνπ κάζεζε, ηελ 

θηλεηηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ 

ηζφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. Σν πιαίζην «ΔΚ 2020» παξέρεη ηελ επθαηξία ζηα θξάηε-

κέιε ηφζν γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

φζν θαη ηελ πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο  ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα πκβνπιίνπ ηεο 12
εο

 Μαΐνπ 2009 γηα ηελ 

«ΔΚ 2020»,
35

 ν δεχηεξνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο αθνξά ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. Αλαιπηηθφηεξα,
36

 ηα 

απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ 

επηηπρία ηεο Δπξψπεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφο ν ζηφρνο θαη λα θαηαζηεί βηψζηκνο, απαηηείηαη ε απφθηεζε θαη ε βειηίσζε ησλ 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο κεηαμχ άιισλ, ε βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ε 

βειηίσζε δειαδή ηεο εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ. 
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Ζ επηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο, ηίζεηαη σο κηα απφ ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

γηα ηελ δηα βίνπ κάζεζε θαη απαζρφιεζε. ηηο 18 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2006, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο ΔΔ εθδίδεη κηα ζχζηαζε ζρεηηθά κε 

ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Οη ηθαλφηεηεο νξίδνληαη, ζην 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, σο έλαο ζπλδπαζκφο γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ 

θαηάιιειν γηα ην επξχηεξν ζπγθείκελν.
37

 Ζ επηθνηλσλία ζηηο μέλεο γιψζζεο έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηηο δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο, απαξαίηεην θαη ζεκαληηθφ πξνζφλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη θαινχληαη πιένλ λα εξγαζηνχλ ζε έλα δηεζλέο 

πεξηβάιινλ
38

 . 
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Κοινό Δςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ (ΚΔΠΑ) 

 

Σν Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηελ Δθκάζεζε, Γηδαζθαιία θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ Γισζζψλ (ΚΔΠΑ) (Common European Framework of Reference 

for Languages), είλαη κηα έθδνζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (2001), ε νπνία 

απνηέιεζε ηελ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε εληαίαο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο γισζζηθήο 

πνιηηηθήο.
39

 Σν ΚΔΠΑ δηαθξίλεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ν νκηιεηήο θαηά ηε 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο κηαο γιψζζαο ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή 

αιιειεπίδξαζε θαη ζηελ δηακεζνιάβεζε. 

Αλαιπηηθφηεξα, πεξηγξάθεη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ηη πξέπεη  λα κάζεη ν καζεηήο 

κηαο μέλεο γιψζζαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα γιψζζα γηα 

επηθνηλσλία αιιά θαη πνίεο δεμηφηεηεο πξέπεη λα αλαπηχμεη παξάιιεια, ψζηε λα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. 
40

Δπηπιένλ, πηνζεηεί ηελ θιίκαθα έμη επηπέδσλ 

γισζζνκάζεηαο φπσο Α1-Α2, Β1-Β2 θαη Γ1-Γ2, πξνζθέξνληαο παξάιιεια 

ελδεηθηηθέο πεξηγξαθέο γηα ην θάζε έλα επίπεδν ζπλπθαζκέλεο κε επηθνηλσληαθέο θαη 

γισζζηθέο ηθαλφηεηεο.
41

 

Σν ΚΔΠΑ, παξέρεη κηα αληηθεηκεληθή θαη ζπλεθηηθή βάζε γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο αζθνχληεο 

γισζζηθή πνιηηηθή γηα ηελ εθπφλεζε γισζζηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ δηδαθηηθνχ θαη καζεζηαθνχ πιηθνχ θαη δηδαθηηθψλ 

εγρεηξηδίσλ, θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ μέλσλ γισζζψλ
42

. Ζ 

δπλακηθή ηνπ ππφζηαζε, ην θαζηζηά πιαίζην αλαθνξάο θαη γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ 

εξγαιείσλ, φπσο ν Δπξσπατθόο Γείθηεο Γισζζηθώλ Γλώζεσλ (European Indicator of 

Language Competence)
43

. Αο ζεκεησζεί αθφκε φηη ε πξψηε επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο 

γισζζηθέο ηθαλφηεηεο (European Survey on Language Competence ) βαζίζηεθε ζην 

ΚΔΠΑ, κε ζηφρν λα απνηππψζεη ηελ γισζζηθή επάξθεηα ησλ καζεηψλ ζην ηέινο ηεο 
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ππνρξεσηηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ 

δείθηε γισζζηθψλ γλψζεσλ.
44

 

 

Δςπωπαϊκό ήμα Γλωζζών 

 

Σν Δπξσπατθφ ήκα Γισζζψλ 
45

 (Δuropean Language Label), απνηειεί κηα 

δξάζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιπγισζζίαο, πνπ απνζθνπεί ζηε 

αλάδεημε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ. 

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κηα δηάθξηζε πνπ απνλέκεηαη, κία ή δπν θνξέο ην ρξφλν, 

ζην πην θαηλνηφκν πξφγξακκα εθκάζεζεο γισζζψλ θάζε ρψξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ERASMUS, πνπ ιακβάλεη κέξνο ζε απηήλ ηελ πξσηνβνπιία.  

Ζ δξάζε ζπληνλίδεηαη θπξίσο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αιιά ε επηινγή 

ησλ πξνηάζεσλ δηελεξγείηαη ζε εζληθφ επίπεδν κε ηελ επηινγή ησλ αξκφδησλ θνξέσλ. 

Γηα ηελ Διιάδα,
46

 αξκφδηνο θνξέαο είλαη ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ), ην 

νπνίν εμαηηίαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ σο Δζληθήο Μνλάδαο γηα ην πξφγξακκα Γηα Βίνπ 

Μάζεζε, δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο εθκάζεζεο γισζζψλ γηα 

ζθνπνχο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Με ην ρέδην Γξάζεο «Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο ησλ Γισζζψλ θαη ηεο 

Γισζζηθήο Πνιπκνξθίαο (2004-2006), ε Δπξσπατθή Δηηθέηα Γισζζψλ δίλεη έκθαζε 

ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο ρψξεο. Αλαιπηηθφηεξα:
47

 

α) Γεκηνπξγία θαη απνλνκή ελφο εηήζηνπ βξαβείνπ ζηνλ καζεηή πνπ ζεκείσζε ηελ 

θαιχηεξε επίδνζε ζηηο μέλεο γιψζζεο αιιά θαη ζηνλ θαιχηεξν θαζεγεηή μέλσλ 

γισζζψλ. Σέηνηνπ είδνπο βξαβείν, πνπ πξνσζεί ηελ δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ, 
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έρνπλ δνζεί ζηελ Ηζπαλία, Ηξιαλδία, Λεηνλία, Ννξβεγία, Πνισλία, ινβαθία, 

ινβελία, Σζερία θαη Φηιαλδία.
48

 

β) Αλάδεημε ησλ επξσπατθψλ πξνηεξαηνηήησλ, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Απφ ην 2006, νη επξσπατθέο πξνηεξαηφηεηεο νξίδνληαη αλά 

δπν ρξφληα, ψζηε ηα θξάηε λα έρνπλ πεξηζψξην γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

πξνεηνηκαζία ησλ εθζηξαηεηψλ ηνπο. 

γ) Τινπνίεζε εηήζησλ δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. 
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Ολοκληπωμένη Δκμάθηζη Πεπιεσομένος και Γλώζζαρ 

 

Βάζεη ηνπ Γηθηχνπ Δπξπδίθε, κε ηίηιν «Αξηζκνί θιεηδηά γηα ηελ δηδαζθαιία 

ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηα ζρνιεία ζηελ Δπξψπε», ε Οινθιεξσκέλε Δθκάζεζε 

Πεξηερνκέλνπ θαη Γιψζζαο (Content and Language Integrated Learning - CLIL), 

απνηειεί έλαλ γεληθφ φξν, γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ δηαθνξεηηθά είδε δίγισζζεο 

εθπαίδεπζεο.  χκθσλα κε απηή ηελ κέζνδν, νη καζεηέο δηδάζθνληαη έλα κάζεκα εμ 

νινθιήξνπ ζε κηα μέλε γιψζζα.
49

 

Τπάξρνπλ πνιιά  επηρεηξήκαηα ςπέπ ηηρ διδακηικήρ μεθόδος  CLIL, θαζψο 

ζεσξείηαη φηη ε κέζνδνο απηή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα έλα 

καζεηή πξνθεηκέλνπ λα κάζεη κηα μέλε γιψζζα. Μέζσ απηήο ηεο κεζνδνινγίαο, νη 

καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ζε θαηαζηάζεηο κε πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά 

επηθνηλσλίαο, γεγνλφο  πνπ απνηειεί βαζηθή αξρή ζηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ 

γισζζψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην είδνο ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ε απαηηνχκελε 

γισζζνκάζεηα ζηελ μέλε γιψζζα. 
50

 

Παξά ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο κεζφδνπ CLIL, κφλν ζε έλα κηθξφ αξηζκφ 

ρσξψλ, φπσο ε  Ηηαιία, ε Κχπξνο, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Απζηξία, ε Μάιηα θαη ην 

Λίρλελζηατλ, πεξηιακβάλεηαη ε Οινθιεξσκέλε Δθκάζεζε Πεξηερνκέλνπ θαη 

Γιψζζαο (CLIL) ζε φια ηα ζρνιεία, ζε θάπνην επίπεδν εθπαίδεπζεο
51

. Δίλαη αξθεηά 

ζαθέο, φηη δελ είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ε κέζνδνο θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ 

ππάξρνπλ αθφκα δηεζλψο ζπγθξίζηκα ζηνηρεία, πνπ λα απνδεηθλχνπλ ζε πνην βαζκφ 

έρεη επεθηαζεί ην πξφγξακκα. 

Ζ κέζνδνο CLIL, έρεη εθαξκνζηεί ζηελ Δλλάδα, ζπνξαδηθά ζηελ δηδαζθαιία 

ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο, κέζσ ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζε κάποια δεκφζηα 

ζρνιεία
52

. Αξρηθά, ην 3
ο
 Πειπαμαηικό σολείο Δύοζμος, εθαξκφδεη ηε κέζνδν απφ 
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ην 2010 θαη ήηαλ επίζεκα ε πξψηε ρξνληά πνπ εθαξκφζηεθε ζε ειιεληθφ δεκφζην 

ζρνιείν
53

. Aλαιπηηθφηεξα: 

 Σν 2010-2011, ε κέζνδνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην κάζεκα ηεο 

Γεσγξαθίαο, γηα ηνπο καζεηέο ηεο Σ’ ηάμεο γηα δπν ψξεο ηελ εβδνκάδα 

θαη ε Γεσγξαθία δηδάρηεθε εμ νινθιήξνπ ζηα Αγγιηθά φιε ηε ζρνιηθή 

ρξνληά. 

 Σν  2011-12, δηδάρζεθαλ κε ηε κέζνδν CLIL, νη καζεηέο ηεο Γ’ Σάμεο ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Αγσγή, Γεσγξαθία θαη Θξεζθεπηηθά ζηελ Δ’  Σάμε θαη 

ζηελ Σ’ ηάμε  Ηζηνξία θαη Γεσγξαθία. Σν θάζε έλα κάζεκα δηδάζθνληαλ 

έλα δίσξν ηελ εβδνκάδα ζηηο ψξεο πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλα ηα 

καζήκαηα. 

 Σε ζρνιηθή ρξνληά 2012-13, ην πηινηηθφ πξφγξακκα επεθηάζεθε θαη ζηελ 

Γ’ ηάμε, ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα φπσο θαη φια ηα 

πξνεγνχκελα. 

 Σν πξφγξακκα ζπλερίζηεθε έσο θαη ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017, λα 

δηδάζθεηαη ζηε Φπζηθή Αγσγή ζηελ Έ ηάμε, ζηελ Γ΄ θαη ΄Γ ηάμε ην 

κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο, ελψ ζηελ Σ ηάμε ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο κέζσ 

ησλ Γαιιηθψλ. 

Δπηπιένλ, νη Eftasiadi (2017), Manitsidou (2012), Grammatikopoulou(2016), 

Mattheoudais (2015-2016), Laskaridou & Emmanouilidou θαη ηέινο νη Zafiri & 

Zouganeli (2017), πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλεο 
54

ζην ζπγθεθξηκέλν ρνιείν ζρεηηθά κε 

ηελ επίδξαζε ηεο κεζφδνπ  ζηνπο καζεηέο θαη ηα πηζαλά καζεζηαθά νθέιε πνπ έρνπλ 

νη καζεηέο, νη νπνίνη δηδάζθνληαη ηε κέζνδν CLIL.  

Σα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ε κέζνδνο έρεη θεηική επίδπαζη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο μέλεο γιψζζαο ζηνπο ειιελφθσλνπο καζεηέο, αλ θαη ε αγγιηθή 

γιψζζα σο κνλαδηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη 

ηε γλψζε ηνπο πάλσ ζην αληηθείκελν. Πξφζζεηα ζε απηφ, ε κέζνδνο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ζεηηθά ηηο επηιεθηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ καζεηψλ (φπσο ηεο πξνζνρήο) αιιά 

θαη ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζε ζέκαηα θεηκέλσλ γξακκέλα ζηελ μέλε γιψζζα .
55
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Ζ κέζνδνο CLIL, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηα Γεκνηηθά ρνιεία 15
ν
, 17

ν
, 69

ν
, 

79
ν
, 87

ν
, 106

ν
 ηεο 7

εο 
Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαινλίθεο, γηα δπν ζρνιηθέο 

ρξνληέο (2014-2015 & 2015-2016). Οη καζεηέο δηδάρηεθαλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

θαη ζηελ Αγγιηθή ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο ζε γλσζηηθά αληηθείκελα φπσο, 

Πεξηβαιινληηθή Αγσγή, Αγσγή Τγείαο, Γεσγξαθία θαη Ηζηνξία.
56

 Σέινο, 

πνιππιεζείο είλαη νη απφπεηξεο, κηθξφηεξεο φκσο θιίκαθαο ζηελ εθαξκνγή ηεο CLIL 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ελψ ιηγφηεξεο είλαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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PISA 2025 Foreign Language Assessment 

 

Σν πξφγξακκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ μέλσλ Γισζζψλ «Pisa 2025»
57

 είλαη 

κηα πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθφξσλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θπβεξλήζεσλ, εξεπλεηψλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ ΟΟΑ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ζηηο ζπκβνπιέο απφ κηα εηδηθή νκάδα αλαγλσξηζκέλσλ 

εκπεηξνγλψκσλ ζην πεδίν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ, ζηελ δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε ησ μέλσλ γισζζψλ. Ζ αμηνιφγεζε δηεμάγεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Cambridge Assessment English. 

Ζ Γξακκαηεία ηνπ ΟΟΑ έρεη ζπληνληζηηθφ ξφιν φισλ ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ, θαζψο θαη κε ηελ Σερληθή πκβνπιεπηηθή Οκάδα PISA (Technical 

Advisory Group) (TAG) θαη ηνπο εξγνιάβνπο ηνπ PISA 2025 πνπ ζα είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξαθνινπζεί ζηελά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηεζη, βνεζψληαο κε ηελ ηερλνγλσζία πνπ βαζίζηεθε ζε πξνεγνχκελεο 

εξγαζίεο ζε επίπεδν ΔΔ θαη ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γισζζηθέο 

Ηθαλφηεηεο. Ζ ΔΔ ζπγρξεκαηνδνηεί επίζεο ηνλ ηερληθφ ζρεδηαζκφ ηεο αμηνιφγεζεο, 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πιαηζίνπ θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα κε βάζε ηα ζπκθξαδφκελα, 

θαζψο θαη κηα πηινηηθή δνθηκή. 

Σν ηεζη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ ζα απνηειείηαη απφ: 

 Μηα δνθηκαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ ησλ μέλσλ γισζζψλ 

 Έλα ζχλνιν εξσηεκαηνινγίσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, ζρνιεία θαη 

γνλείο, θαζψο θαη εξσηεκαηνιφγην ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πιαίζην θαη ηελ πνιηηηθή ηεο αμηνιφγεζεο 

Ζ αμηνιφγεζε ζα πεξηιακβάλεη βαζηθέο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε κειέηε θαη ηελ εξγαζία ζε έλαλ παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν. Ο 

πξψηνο θχθινο ζα μεθηλήζεη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πνπ είλαη ε 

πην ζπρλά δηδαζθφκελε μέλε γιψζζα ζε ζρνιεία ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζα 
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επηθεληξσζεί ζηηο δεμηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο, νκηιίαο θαη αθξφαζεο (Reading, 

Speaking, Listening). 

 

 

Αλψηεξνο ζηόσορ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ 

είλαη:
58

 

1) Γιεθνήρ ύγκπιζη 

 επίπεδν επάξθεηαο κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο 

 απνηειέζκαηα απφδνζεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο 

πεξηβάιινληνο  

2) Δθνικά Γιαγνωζηικά 

 αδπλακίεο θαη δπλαηά ζεκεία ζηε γλψζε ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ 

 θελά επηηεπγκάησλ θαη δηαθνξνπνίεζε ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα 

 αλάιπζε ησλ ηάζεσλ 

3) Μαθήμαηα πολιηικήρ και ππακηικήρ  

 Δληνπηζκφο ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ ζηελ δηδαζθαιία θαη ζηελ κάζεζε ησλ 

μέλσλ γισζζψλ ζην ζρνιείν. 

Οη δεμηφηεηεο μέλσλ γισζζψλ απμάλνπλ ηε ζεκαζία ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη νη θπβεξλήζεηο ζέινπλ λα κάζνπλ εάλ νη πξνζπάζεηέο 
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ηνπο γηα πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο. ηελ πξνζπάζεηα απηή ησλ θπβεξλήζεσλ, νη ππεχζπλνη ράξαμεο 

πνιηηηθήο ρξεηάδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πην απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο θαη 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ηφζν ζην κέιινλ φζν θαη ηψξα.  Σα εξσηήκαηα 

πνιηηηθήο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ Γισζζψλ,  αθνξνχλ ηξείο 

πεξηνρέο πνιηηηθήο, ζηηο νπνίεο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηνπ θφζκνπ ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζηνηρεία. Οη ηνκείο είλαη νη εμήο: 

 Curriculum 

Policy Question: Πψο ηνπνζεηνχληαη μέλεο γιψζζεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειηθίαο έλαξμεο θαη ηεο έληαμεο κε άιια 

καζήκαηα; 

 Teaching 

Policy Question: Πσο δηδάζθνληαη νη μέλεο γιψζζεο ζηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα 

ζε φιν ην θφζκν;  

 Context  

Policy Question: Πψο ζρεηίδεηαη ε έθζεζε ζε γιψζζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

κε ηελ εθκάζεζε γισζζψλ; 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαληήζεσλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα , νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο αιιά θαη νη εζληθέο θπβεξλήζεηο 

ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ: 

 ηνλ ανηίκηςπο πνπ έρνπλ νη απνθάζεηο γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε 

δηδαθηέα χιε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ  

 ηηο καλύηεπερ δςναηέρ ππακηικέρ γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ  

 ηνλ ανηίκηςπο ηων πξνζσπηθψλ, νηθείσλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. 
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Σimeline of Foreign Language Assessment 
59

 

 

  

                                                           
59

 OECD (n.n). PISA 2025 Foreign Language Assessment. Γηαζέζηκν ζην 

http://www.oecd.org/pisa/foreign-language/. [Πξφζβαζε 12 Ννεκβξίνπ 2020] 

 

http://www.oecd.org/pisa/foreign-language/


[32] 
 

ςμβούλιο ηηρ Δςπώπηρ 

 

Σν έξγν ηνπ πκβνχιην ηεο Δπξψπεο
60

 ζε ζέκαηα γισζζηθήο πνιηηηθήο κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπγισζζίαο θαη ηελ εθκάζεζε ησλ γισζζψλ, 

ρξνλνινγείηαη  απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζπληνλίδνληαη απφ 

δπν επηπιένλ φξγαλα: ην Σκήκα Γισζζηθήο Πνιηηηθήο ζην ηξαζβνχξγν ηεο Γαιιίαο 

θαη ην Δπξσπατθφ Κέληξν χγρξνλσλ Γισζζψλ, πνπ εδξεχεη ζην Γθξαηο ζηελ 

Απζηξία.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα απηφ, φπσο 

αλαθέξζεθε ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο πνιπγισζζίαο θαη ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ
61

: 

  θαηαπνιέκεζε ηεο μελνθνβίαο κε ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

  πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

πνιπκνξθίαο ηεο Δπξψπεο σο πεγή ακνηβαίνπ εκπινπηηζκνχ 

  δηεπθφιπλζε ηεο πξνζσπηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ 

  αλάπηπμε κηαο αξκνληθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία γισζζψλ βάζεη 

θνηλψλ αξρψλ 

 πξνψζεζε ηεο πνιπγισζζίαο ζε κηα κεγάιε θιίκαθα. 

To Σμήμα Γλωζζικήρ Πολιηικήρ
62

 ζηο ηπαζβούπγο, έρεη σο αξκνδηφηεηα 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπγισζζίαο γηα ηηο ρψξεο, πνπ έρνπλ επηθπξψζεη 

ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηζηηθή χκβαζε θαη σο απάληεζε ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο 

θαη πξνηεξαηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη δξάζεηο επηδηψθνπλ φρη κφλν ηελ 

πξνψζεζε ηεο εθκάζεζεο γισζζψλ, αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 
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γισζζηθψλ δηθαησκάησλ, ηελ εκβάζπλζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο, ηελ εδξαίσζε 

ηεο δεκνθξαηηθήο ηζαγέλεηαο θαη ηε ζπκβνιή ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή.  

ηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο, κηα απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη  ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, φπσο ήδε δηαηππψζεθε, είλαη ην 

Δςπωπαϊκό Κένηπο Ξένων Γλωζζών.
63

 Σν ηκήκα (ECML), έρεη σο αξκνδηφηεηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγή ηεο γισζζηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, πξνηείλνληαο θαηλνηφκνπο κεζφδνπο γηα ηε δηδαζθαιία θαη 

ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ, ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ 

ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα απηφ. 
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1.3: Δςπωπαϊκά Ππογπάμμαηα για ηην πποώθηζη ηηρ Πολςγλωζζίαρ  

 

Ζ πνιηηηθή πνιπγισζζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ελζαξξχλεη 

ηελ εθκάζεζε ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ, επηηπγράλεηαη, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο ηα πξνγξάκκαηα Lingua, 

Socrates, Leonardo & Comenius, ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά ζε απηήλ ηελ 

ελφηεηα ηεο εξγαζίαο. 

Σν πξφγξακκα Lingua (1990-1994), αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ηεο εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ, κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ηελ πξνψζεζε πξφζβαζεο ζηε 

δηα βίνπ κάζεζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ
64

. ην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Lingua, ρνξεγήζεθαλ ζηνπο ζπνπδαζηέο θαη ζηνπο θαζεγεηέο μέλσλ 

γισζζψλ ζεκαληηθέο ππνηξνθίεο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπο ζε άιιεο ρψξεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδσνγνλήζνπλ ηηο γισζζηθέο θαη κεζνδνινγηθέο ηνπο γλψζεηο.
65

 

To πξφγξακκα Socrates είλαη έλα πξφγξακκα δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζε δπν θάζεηο. Ζ κηα 

θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 1995 έσο 1999, ελψ ε δεχηεξε θάζε δηήξθεζε 

απφ ην 2000 έσο θαη ην 2006 θαη ζπκπεξηέιαβε ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus θαη Lingua. Oη θχξηεο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο «σθξάηεο» αθνξνχλ 

ηνπο εμήο εθπαηδεπηηθνχο ζηαζκνχο: ην ζσολείο (Comenius), ην Πανεπιζηήμιο 

(Erasmus) θαη ηελ εκπαίδεςζη ενηλίκων (Grundtvig)
66

. 

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο «σθξάηεο», θαηά ηελ 1
η
 θάζη (1995-1999), 

είλαη νη αθφινπζνη:
67

 

 Δλίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο  

 Πξνψζεζε ησλ γισζζψλ θαη εηδηθά ησλ ιηγφηεξσλ δηαδεδνκέλσλ 
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 Κνινχηζνπ, Β. (2017) ν.π 
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[35] 
 

 Δλίζρπζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ 

 Πξνψζεζε επαθψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

 Δλζάξξπλζε θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ  

 Δλζάξξπλζε θηλεηηθφηεηαο ησλ θαζεγεηψλ 

Ζ 2
η
 θάζη ηνπ πξνγξάκκαηνο (2000-2006), έρεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: 

 Δλδπλάκσζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

ηηο εθπαίδεπζεο 

 Γηα βίνπ εθπαίδεπζε, κέζσ ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ 

 Πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο θαη θηλεηηθφηεηαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

 Δλζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ 

Σν πξφγξακκα «ωκπάηηρ», πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ ζην 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο πξνσζνχλ ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ:
68

 

Ζ ελέξγεηα  Comenius, ε νπνία αθνξά ηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε, 

απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο ηεο δηάζηαζεο απηήο, ζηελ δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζηελ βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο 

αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη άκεζα ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο 

θαη ζηελ πξναγσγή ηεο γισζζνκάζεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο. 

Ζ ελέξγεηα  Erasmus, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, 

πξνσζεί ηελ επξσπατθή δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

ζπνπδαζηψλ αιιά θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο ζπνπδψλ θαη ηίηισλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπαηθή 

Έλσζε. 

Ζ δξάζε GRUNDTVIG, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ θαη δηα βίνπ κάζεζε, κεηαμχ άιισλ πξνσζεί ηελ επξσπατθή 

ζπλεξγαζία θαη ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ, κέζσ πξνγξακκάησλ 

επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο. 
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[36] 
 

Δπηπιένλ, ε δξάζε Lingua, πξνσζεί ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο , ππνζηεξίδνληαο ηηο ινηπέο ελέξγεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

σθξάηεο. 

 To πξφγξακκα Comenius, εζηηάδεη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο απφ ηελ πξνζρνιηθή έσο θαη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

απψηεξνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ επξσπατθψλ 

πνιηηηζκψλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ αληαιιαγψλ θαη ζπλεξγαζίαο 

ζρνιείσλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο.
69

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2012)
70

, νξίδεη ην επίθεληξν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γηα βίνπ Μάζεζεο σο «Γεκηνπξγία επθαηξηψλ, εθπαίδεπζεο & θαηάξηηζεο γηα 

φινπο». Σν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ππνπξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ έξγα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σν 

«Πξφγξακκα Comenius» είλαη ην ππνπξφγξακκα επηθεληξσκέλν ζηε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηά βίνπ κάζεζεο (2007-

2013), ην πξφγξακκα Comenius ήηαλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Socrates II (2000-

2006). 

Σν πξφγξακκα «Comenius»,
71

 είλαη ζεκαληηθφ γηα φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

θαζεγεηέο φζν θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο, ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ελψζεσλ ησλ 

γνλέσλ, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηλζηηηνχηα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

παλεπηζηήκηα. Οη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνρεχνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

λένπο αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ην θάζκα 

ησλ επξσπατθψλ γισζζψλ, αμηψλ θαη γισζζψλ. Παξάιιεια, βνεζνχλ ηνπο λένπο 

λα απνθηήζνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο δσήο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ κειινληηθή απαζρφιεζε αιιά θαη ηελ ηδηφηεηα 

σο ελεξγφο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. 
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[37] 
 

Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα εμεηάδεη ζέκαηα πνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα 

κε ηηο ζπληξέρνπζεο ζπδεηήζεηο θαη εμειίμεηο ζηελ πνιηηηθή ησλ ζρνιείσλ φπσο 

ην θίλεηξν γηα κάζεζε, δεμηφηεηεο ηνπ «καζαίλσ πξνο καζαίλσ», βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο, ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη ηε ζπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, βάζεη ηεο ηειηθήο αλαθνξάο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο (2012), ην πξφγξακκα «Comenius» ζηνρεχεη:
72

 

 ηελ βειηίσζε θαη ζηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 ηελ ελίζρπζε θαη ηελ αχμεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ, απφ 

δηαθνξεηηθά θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ 

 ηελ ελζάξξπλζε γηα εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, θαηλνηφκνπ πεξηερνκέλνπ 

βαζηζκέλνπ ζε  ICT, ππεξεζηψλ θαη βέιηηζησλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο αιιά 

θαη πξαθηηθψλ 

 ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ δαζθάισλ 

 ηελ βειηίσζε ησλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζρνιείσλ 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Comenius»,  πξαγκαηνπνηήζεθε ελ έηεη 

2020, ην βξαβείν Jan Amos Comenius Prize, ελφο παλεπξσπατθνχ δηαγσληζκνχ 

κε ηελ ζπκκεηνρή 24 θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ.
73

 Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνηειεί 

έλα πηινηηθφ πξφγξακκα πνπ πξνηάζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

εθαξκφδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην βξαβείν αλαθέξεηαη ζε ζρνιεία 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ πςεινχ επηπέδνπ  δηδαζθαιία ζρεηηθά κε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
74

  

Αλαιπηηθφηεξα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξνθήξπμε δηαγσληζκφ γηα ηε 

βξάβεπζε ζρνιείσλ πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ έκπλεπζε θαη πξνζειθχνπλ καζεηέο λα ιάβνπλ κέξνο ζε 
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δξαζηεξηφηεηεο ελεξγήο κάζεζεο ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
75

. Ζ Διιάδα 

ήηαλ έλα απφ ηα 22 θξάηε κέιε, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ην 2
ν
 

ΓΔΛ Γέξαθα, εθπξνζσπψληαο ηελ Διιάδα, ήηαλ έλα απφ ηα ζρνιεία ζην νπνίν 

απνλεκήζεθε ην βξαβείν Jan Amos Comenius Prize, γηα ηελ δεκηνπξγηθή ηνπο 

πξνζπάζεηα ζηε δηδαζθαιία γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Σν 2018, ε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλψλ 

αμηψλ, ηεο εθπαίδεπζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ραξαθηήξηζε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ ηζηνξία, ηηο αμίεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ σο πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα
76

. Σν 

βξαβείν απηφ απνζθνπεί ζηελ πξνβνιή νξζψλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο κε ζηφρν 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζχζηαζεο. 

 Παξάιεηςε ζα απνηεινχζε αλ δελ γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ Δπίηξνπν γηα 

ηελ Καηλνηνκία, ηελ Έξεπλα, ηνλ Πνιηηηζκφ, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηε Νενιαία, 

Mariya Gabriel, ε νπνία δήισζε ηα εμήο: «Η εθκάζεζε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζην ζρνιείν δελ είλαη πνιπηέιεηα, είλαη αλαγθαηόηεηα. Πξέπεη λα εληζρύζνπκε ηηο 

γλώζεηο θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ πνιηηώλ από λεαξή ειηθία. Σα ζρνιεία καο 

κπνξνύλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ζπλείδεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ 

αίζζεζε όηη αλήθνπλ ζε απηήλ, κε ηξόπνπο πνπ εκπλένπλ.»
77

 

To πξφγξακκα Erasmus+
78

, είλαη ην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα ηελ Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε, ηε Νενιαία θαη ηνλ Αζιεηηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2020. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο πνιπγισζζίαο θαη ε 

θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ. χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο «ηφρνο ησλ 

επθαηξηψλ πνπ παξέρνληαη γηα ηε ζηήξημε ηεο εθκάζεζεο γισζζψλ είλαη λα 

θαηαζηήζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε, λα 

βειηηψζνπλ ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο θαη λα ζπκβάινπλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζηνλ 
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εηδηθφ ζηφρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο». Παξάιιεια, ην πξφγξακκα Erasmus+ 

ρξεκαηνδνηεί πνιπάξηζκα ζρέδηα ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθκάζεζεο λνεκαηηθψλ γισζζψλ θαζψο θαη γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή πνιπκνξθία θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ.
79
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1.4: Εκμϊθηςη Ξϋνων Γλωςςών ςτην Πρωτοβϊθμια 

Εκπαύδευςη: Ευρωπαώκϊ πλαύςια 
 

Απφ ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν ζεβαζκφο γηα ηε γισζζηθή 

πνιπκνξθία ζεσξείηαη βαζηθή αξρή θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πην ζεκειηψδε λφκν 

ηεο, ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
80

 Οη αλνηρηέο, δεκνθξαηηθέο θαη 

επεκεξνχζεο θνηλσλίεο ρξεηάδνληαη θηιφδνμεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο μέλεο 

γιψζζεο. Τπάξρνπλ πνιιά επηρεηξήκαηα γηαηί ηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ.  

Αξρηθά, ζε φηη αθνξά ην ίδην ην άηνκν ε εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ 

δεκηνπξγεί ηφζν πξνζσπηθέο φζν θαη επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο, κε ηελ ειεχζεξε 

δηαθίλεζε ησλ πξνζψπσλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «εθκεηαιιεπφκελνη» 

ηελ επξσπατθή ηζαγέλεηα. Απφ ηελ άιιε, πιεπξά, ε πνιπγισζζία ζηηο επηρεηξήζεηο 

ζεσξείηαη βαζηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπο, θαζψο θαζίζηαληαη 

αληαγσληζηηθφηεξεο θαη νη εξγαδφκελνη κε γισζζηθέο δεμηφηεηεο, απνηεινχλ δσηηθφ 

πφξν επηηπρίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο «παγθφζκηεο αγνξέο». 

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, νη θνηλσλίεο ηεο Δπξψπεο λα ζπλερίδνπλ λα επεκεξνχλ, 

λα είλαη δηαθνξεηηθέο θαη αλνηρηέο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθκάζεζε θαη ε ελίζρπζε 

δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ  γισζζψλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ κε επηηπρία, είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο ηα παηδηά απφ πνιχ κηθξή ειηθία λα μεθηλνχλ ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο 

γιψζζαο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηνλ θηιφδνμν ζηφρν ηεο Βαξθειψλεο. 

Βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ Γηθηχνπ Δπξπδίθε, κε ηίηιν «Αξηζκνί θιεηδηά γηα ηελ 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηα ζρνιεία ζηελ Δπξψπε»
81

,ην 2005, ζε επξσπατθφ 

επίπεδν,  ην 67,3% ησλ καζεηψλ πνπ άλεθαλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

κάζαηλαλ κηα μέλε γιψζζα  ελψ ην 2014 ην πνζνζηφ απηφ απμήζεθε ζην 83,8%. Ζ 

Πνισλία απνηειεί έλα μερσξηζηφ παξάδεηγκα, θαζψο ζέζπηζε κηα ζεηξά 

κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ εθκάζεζε δπν μέλσλ γισζζψλ απφ κηθξή ειηθία. Σν 2008, ε 

δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο μεθηλνχζε απφ ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ (7 εηψλ), ελψ ην 
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2014, ε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο έγηλε ππνρξεσηηθή ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε.   

ηελ Γαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Μάιηα
82

 ε εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο μέλεο 

γιψζζαο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε απφ ηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ θαη παχεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθή ζηελ αξρή ηνπ αλψηεξνπ θχθινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Αληίζεηα, ζηελ Σνπξθία, ε δεχηεξε μέλε γιψζζα γίλεηαη ππνρξεσηηθή φηαλ μεθηλνχλ 

ηνλ αλψηεξν θχθιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Γπν άιιεο ρψξεο, ε Γαιιία θαη ε Σζέρηθή Γεκνθξαηία, έρνπλ αλαπηχμεη  

κεηαξξπζκίζεηο γηα κηα νπζηαζηηθή κείσζε ηεο ειηθίαο θαηά ηελ νπνία ζα μεθηλά ε 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ, δειαδή ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ θαηψηεξνπ θχθινπ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αληίζεηα, ζηελ ινβελία, Ηζπαλία, Κξναηία, νπεδία, 

Ννξβεγία, ε εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο απνηειεί δηθαίσκα θαη φρη 

ππνρξέσζε θαη νη καζεηέο είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ αλ ζέινπλ λα ην 

παξαθνινπζνχλ. 

Χο αλαθνξά ζηηο μέλεο γιψζζεο πνπ καζαίλνπλ νη καζεηέο, ζε 18 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ε Αγγιηθή γιψζζα απνηειεί ππνρξεσηηθή γιψζζα πνπ φινη 

νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. 

ρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ 

καζεηψλ καζαίλεη ηελ αγγιηθή γιψζζα απφ ηνλ θαηψηαην θχθιν εθπαίδεπζεο, ελψ 

έπνληαη άιιεο  φπσο ηα γαιιηθά (12%), ηα γεξκαληθά (11%), ηα ηζπαληθά (7%) θαη ηα 

ξψζηθα (5%).
83

  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεδφλ φια ηα ζρνιεία (99% - 100%) ζηελ Κχπξν, ζηε 

Μάιηα, ζηελ Απζηξία θαη ηελ Ηζπαλία κάζαηλαλ ηελ Αγγιηθή σο μέλε γιψζζα ην 

2017, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ληρηελζηάηλ, ηελ Ννξβεγία θαη Βφξεηα 

Μαθεδνλία. Παξάιιεια, νη 9 ζηνπο 10 καζεηέο καζαίλνπλ Αγγιηθά ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, ηελ Πνισλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Γαιιία θαη ηελ 

Κξναηία.
84
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Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ε πεξίπησζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ζην νπνίν 

ζπλππάξρνπλ ηξείο επίζεκεο γιψζζεο θαη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε ινπμεκβνπξγηαλή γιψζζα, ηα γαιιηθά θαη ηα 

γεξκαληθά, ελψ ηα αγγιηθά εηζάγνληαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Παξφκνηα 

είλαη θαη ε θαηάζηαζε ζην Βέιγην, φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζπρλά 

ζηελ εθκάζεζε γαιιηθψλ ή νιιαλδηθψλ (αλάινγα κε ηελ θνηλφηεηα ή θαη ηελ 

πεξηνρή), σζηφζν, έλα απμαλφκελν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

ηνπ Βειγίνπ ηψξα ζπνπδάδνπλ αγγιηθά σο μέλε γιψζζα .
85

 

Δθηφο απφ ην Λνπμεκβνχξγν, ηα επφκελα πςειφηεξα πνζνζηά παηδηψλ 

δεκνηηθνχ πνπ καζαίλνπλ γαιιηθά σο μέλε γιψζζα ην 2017 θαηαγξάθεθαλ ζηελ 

Διιάδα, ην Βέιγην, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Ηζπαλία
86

. To 2017, ηα γεξκαληθά ήηαλ ε 

θχξηα μέλε γιψζζα πνπ δηδάζθνληαλ ζε φια ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην 

Λνπμεκβνχξγν, ελψ ιίγν πάλσ απφ ην 1/5 ησλ παηδηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

δηδάρζεθαλ ηελ γεξκαληθή γιψζζα  ζηελ Κξναηία θαη ηελ Οπγγαξία.
87

 

Βάζεη ηεο κειέηε ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ «Οη Δπξσπαίνη θαη νη Γιψζζεο ηνπο», 

πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2012
88

, ην 98% ησλ εξσηεζέλησλ, ζεσξνχλ  ηελ εθκάζεζε 

μέλσλ γισζζψλ, πνιχ ρξήζηκν εθφδην γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην 79% ζεσξεί ηα αγγιηθά σο κηα απφ ηηο πην ρξήζηκεο γιψζζεο γηα 

ην κέιινλ θαη ηελ ζηαδηνδξνκία ησλ παηδηψλ ηνπο αιιά θαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα ηα 

Γαιιηθά (20%), ηα Ηζπαληθά (16%) θαη ηα Κηλέδηθα (14%). 

Αλαθεθαιαησηηθά, βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Eurostat, ηo 2017 ζε νιφθιεξε ηελ 

Δπξψπε, ην 91% ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο ζπνχδαδαλ αγγιηθά - πεξηζζφηεξν 

απφ φιεο ηηο άιιεο μέλεο γιψζζεο πνπ καζαίλνπλ
89

. Οη επφκελεο πην κειεηεκέλεο 

γιψζζεο ζηα επξσπατθά ζρνιεία είλαη ε γαιιηθή, ε γεξκαληθή θαη ε ηζπαληθή, ε 
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θαζεκία ζπγθεληξψλεη φρη πεξηζζφηεξν απφ ην 15% ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ην 2017.  
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1.5: Δκμάθηζη Ξένων Γλωζζών ζηην Ππωηοβάθμια Δκπαίδεςζη: 

Δλλάδα  

Ζ γισζζνκάζεηα απνηειεί έλα θαηλφκελν κε ζεκαληηθή παξνπζία ζην 

ειιεληθφ ρνιείν. χκθσλα κε ην  ΦΔΚ ηνπ 2016,
90

 ην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο 

γιψζζαο δηδάζθεηαη γηα 1 ψξα ζηελ Ά θαη Β΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη γηα 3 

ψξεο ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 

1324 η.Β’/11-05- 2016),
91

 ε δηδαζθαιία ηεο 2
ε
ο μέλεο γιψζζαο, Γαιιηθήο θαη 

Γεξκαληθήο πξαγκαηνπνηείηαη γηα 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζηελ Έ & Σ’ ηάμε, 4/ζέζησλ 

θαη άλσ δεκνηηθψλ ρνιείσλ ηνπ Δληαίνπ Σχπνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

Κξηηήξην γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 2
εο

 μέλεο γιψζζαο απνηειεί ε πιεηνςεθία δειψζεσλ 

πξνηίκεζεο ζε επίπεδν ηκήκαηνο. 

ην πιαίζην απηφ, αλαπηχρζεθε θαη δεκηνπξγήζεθε ην ΠΔΑΠ (Πξφγξακκα 

Δθκάζεζεο Αγγιηθήο ζε Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθία), ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν 

«Νέεο Πνιηηηθέο Ξελφγισζζεο  Δθπαίδεπζεο ζην ρνιείν: Ζ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο 

ζε Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθία». Σν ΠΔΑΠ είλαη ην πξφγξακκα ζην νπνίν ζηεξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο πνπ πξνζθέξεηαη ζηηο δπν πξψηεο 

ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

Σν θαηλνηφκν απηφ πξφγξακκα
92

, πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο   «Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε», ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 

(ΔΠΑ), κέζσ ηνπ νπνίνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηε Δπξσπατθή 

Έλσζε δξάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε.
93

 Σν Παλεπηζηήκην Αζελψλ, πινπνηεί ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ,ζην Κέληξν Έξεπλαο γηα ηε Γηδαζθαιία Ξέλσλ Γισζζψλ 
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θαη ηελ Αμηνιφγεζε Γισζζνκάζεηαο γλσζηφ κε ην αθξψλπκν RCeL, ηνπ Σκήκαηνο 

Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πξνρψξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ:
94

 

 Καηαζθεπάδνληαο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα, 

ΠΔΑΠ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαξηήζεθε ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή.  

  Δθπαηδεχνληαο ην 90% ησλ 2000 εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο ηεο Ά θαη Β΄ 

Γεκνηηθνχ αιιά θαη ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

 Καηαζθεπάδνληαο θαη ζρεδηάδνληαο πιηθφ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο θαη δηα 

δψζεο επηκφξθσζε ηνπ δηεπξπκέλνπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α΄ θαη Β΄ 

Γεκνηηθνχ, 

 Σν ΠΔΑΠ πθίζηαηαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε απφ φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο - εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο, 

  Ζ Ηζηνζειίδα αλαβαζκίζηεθε ζε εθπαηδεπηηθή πχιε κε πνιιαπιέο εθαξκνγέο 

θαη ηδέεο γηα εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, καζεηέο. 

Σν Δληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηηο Ξέλεο γιψζζεο (ΔΠ-ΞΓ), πηνζεηείηαη 

ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017 θαη είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο μέλεο γιψζζεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη εληαίν γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα  εθπαίδεπζε.
95

 ην 

Δληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ αλαθέξνληαη ηα «καζεζηαθά απνηειέζκαηα», ηη ζα 

πξέπεη δειαδή λα καζαίλεη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο ζε θάζε ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο 

ηνπ θαη απηφ λα δηαηππψλεηαη κε ζαθείο αληηθεηκεληθνχο πεξηγξαθηθνχο  δείθηεο, νη 

νπνίνη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ.
96

 πλεπψο ην ΔΠ-ΞΓ , απνηειεί έλα πιαίζην αλαθνξάο θαη φρη 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν καζεηήο ηφζν κε πξνζσπηθή 

κειέηε, φζν θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κπνξεί λα εκπιαθεί ελεξγά ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
97
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Σν ΠΔΑΠ 
98

, ην νπνίν, φπσο αλαθέξζεθε εθαξκφδεηαη ζην κάζεκα ηεο 

Αγγιηθήο Γιψζζαο ζηελ Ά & ΄Β Γεκνηηθνχ, ιεηηνπξγεί σο πξννίκην ηνπ ΔΠ-ΞΓ. 

Αληίζεηα ην Δληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ, αθνξά φιεο ηηο γιψζζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη απηή ηε ζηηγκή ζην ρνιηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Αλαιπηηθφηεξα, 

αθνξά ηα αγγιηθά πνπ είλαη ε «πξψηε» μέλε γιψζζα  αιιά θαη ηελ «δεχηεξε» μέλε 

γιψζζα πνπ είλαη ηα γεξκαληθά, ηα γαιιηθά, ηα ηζπαληθά θαη ηα ηηαιηθά.  

Σν Δληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ,
99

 νξγαλψλεη ηε γισζζηθή χιε θαη ηνπο 

ζηφρνπο κε επηκέξνπο δείθηεο επηθνηλσληαθήο γισζζηθήο επάξθεηαο,  βάζεη ησλ 

νπνίσλ κπνξεί λα θξίλεη θαλείο ζε πνην επίπεδν γισζζνκάζεηαο βξίζθεηαη ν καζεηήο, 

ζχκθσλα κε ηελ 6βαζκε θιίκαθα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (ηΔ). Οη δείθηεο 

απηνί ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα 

ηηο Γιψζζεο (ΚΔΠΑ) , ην νπνίν φπσο έρεη αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, είλαη 

ην αλαγλσξηζκέλν επξσπατθφ φξγαλν πεξηγξαθήο ηεο γισζζνκάζεηαο.  

100 

Εικόνα 1 

Δπηπιένλ, ν ζθνπφο ηνπ ΔΠ-ΞΓ, σο εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

δηδαζθαιία κηαο μέλεο γιψζζαο είλαη: 
101

 

 ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα 

 γισζζηθή επίγλσζε 

 δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε 

 δηακεζνιαβεηηθή ηθαλφηεηα 
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 ε απφθηεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο 

 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Παξάιιεια, ε Διιάδα ζπκκεηείρε θαη ζηελ Δπξσπατθή Έξεπλα Γισζζηθψλ 

Ηθαλνηήησλ,
102

 κηα πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ είρε σο ζηφρν λα 

παξάζρεη ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ζπγθξηηηθά δεδνκέλα γηα ηηο γισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε 

αιιά θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο κε ηνπο παξάγνληεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. 

ηελ Διιάδα, νη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

ζρνιεία κε ηε ζπκκεηνρή δείγκαηνο 112 Γπκλαζίσλ, κε καζεηέο ηεο Γ ηάμεο 

Γπκλαζίνπ θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παηδηψλ ήηαλ 3.200. Οη εμεηάζεηο 

αθνξνχζαλ ηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ-πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα ηνπ Κνηλνύ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 

γηα ηηο Γιψζζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ηεο Γ 

Γπκλαζίνπ, εμεηάζηεθαλ ζηα Αγγιηθά θαη Γαιιηθά, κε ηεζη ηα νπνία δηακνξθψζεθαλ 

απφ ηελ SurveyLang. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ζηα Αγγιηθά, νη Έιιελεο  καζεηέο 

έρνπλ επίπεδν πάλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, ελψ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηηο πέληε 

πξψηεο ζέζεηο, κε πνζνζηφ καζεηψλ 52,9% λα επηηπγράλνπλ επίδνζε αλεμάξηεηνπ 

ρξήζηε (Β1-Β2). Δληνχηνηο, ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ καζεηψλ, πνπ 

αληηζηνηρεί ζην επίπεδν Α1 θαη αξθεηνί ζε επίπεδν θάησ απφ ην Α1. 

ε φηη αθνξά ηα Γαιιηθά, ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, κε πνζνζηφ (39,5%), πέηπρε επίδνζε ηνπ ηχπνπ Α1 θαη έλα 

πνζνζηφ 37,1% πέηπραλ επίδνζε –Α1, πνπ ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα ρακειή επίδνζε 

ζπγθξηηηθά κε ηα Αγγιηθά. Γηαθνξεηηθά είλαη ηα επξήκαηα φκσο, ζηελ παξαγσγή 
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γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο νη Έιιελεο καζεηέο θαηέγξαςαλ ηελ έθηε θαιχηεξε επίδνζε  

ζε επίπεδν Β2, ζπγθξηηηθά κε ηελ πιεηνςεθία πνπ θαηέγξαςε επίδνζε –Α1. Σν 

γεληθφ πλεχκα φκσο είλαη νη ζεκαληηθά ρακειφηεξεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ 2
ε
 

μέλε γιψζζα. 

 1.6: Πλεονεκτόματα από την εκμϊθηςη ξϋνων γλωςςών  
 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη νη ξνέο αλζξψπηλεο 

κεηαλάζηεπζεο έρνπλ απμήζεη ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ έρεη 

ή πξνζπαζεί λα θαηαθηήζεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ επάξθεηαο ηεο μέλεο γιψζζαο 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλεί θαη λα αιιειεπηδξά κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο.  

Ζ εθκάζεζε γισζζψλ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, γηαηί σθειεί ηνλ 

άλζξσπν ζε πνηθίινπο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Αξρηθά,
103

 βνεζά ζηελ 

δηαινγηθή θαηαλφεζε, κε ηελ έλλνηα φηη νη μέλεο γιψζζεο ιεηηνπξγνχλ σο γέθπξα γηα 

άιινπο αλζξψπνπο, ρψξεο θαη πνιηηηζκνχο, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ. Σαπηφρξνλα, παξέρεη 

νηθνλνκηθά νθέιε, θαζψο ε γλψζε κηαο αιιά θαη πεξηζζνηέξσλ μέλσλ γισζζψλ 

απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο πξφζβαζεο ζηελ εγρψξηα αιιά θαη παγθφζκηα αγνξά 

εξγαζίαο. Μαζαίλνληαο μέλεο γιψζζεο, βειηηψλνληαη νη γλσζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο 

φπσο ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ε επειημία.   

H εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο θαη δε ζε πξψηκε παηδηθή ειηθία, είλαη έλα 

απφ ηα ζέκαηα ζηα νπνία δίλεη πξνηεξαηφηεηα ε ΔΔ. χκθσλα κε  ηα πνξίζκαηα 

έξεπλαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γισζζηθήο Δθκάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cornell ζηηο 

ΖΠΑ
104

, «ηα παηδηά ηα νπνία καζαίλνπλ κία επηπιένλ γιψζζα κπνξνχλ λα 
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ζπγθεληξψλνληαη θαιχηεξα, ζε ζχγθξηζε κε ηα κνλφγισζζα παηδηά, αθφκε θαη φηαλ 

ππάξρνπλ αληηπεξηζπαζκνί γχξσ ηνπο». 

Παξφκνηα πνξίζκαηα ππνζηεξίδνπλ θαη άιιεο δηεπηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ 

δηεμάγνληαη ζε ΑΔΗ θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ,εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο θαη 

ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο κηθξφηεξεο ειηθίαο καζαίλνπλ θαιχηεξα κηα 

μέλε γιψζζα θαζψο, κεηαμχ άιισλ, «ν εγθέθαινο, πξηλ ηελ εθεβεία, έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα αμηνπνηεί ην κεραληζκό ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο 

δηεπθνιύλνληαο ηελ αλάπηπμε γισζζηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηελ αθύπληζε ηεο επίγλσζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γιώζζαο γηα λνεκαηνδόηεζε».
105

 

χκθσλα κε ηελ θα Γελδξηλνχ, Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε ηνπ Έξγνπ ΠΔΑΠ,  

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ 

πνηθίινπλ. Αλαιπηηθφηεξα: 

 Δπλνείηαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο θαη θπξίσο παξαγσγήο 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

 Σα θίλεηξα γηα κάζεζε είλαη πεξηζζφηεξα ζε απηήλ ηελ ειηθία, θαζψο 

αληαπνθξίλνληαη ζην αίζζεκα ηνπ ελζνπζηαζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά. 

  Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ θαληαζηηθέο ηζηνξίεο, παξακχζηα, 

ηξαγνχδηα, παηρλίδηα, παξνηξχλνπλ ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ ηε γιψζζα σο 

«φινλ», έλα ζχλνιν απφ ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ παξάγνπλ λφεκα, θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζέγγηζε δηαζεκαηηθψλ ελλνηψλ ηηο νπνίεο αξγφηεξα, ζηηο 

κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, ηα παηδηά πξέπεη λα αλαιχζνπλ θαη λα 

επεμεξγαζζνχλ.  

  Καζψο ην παηδί αλαθαιχπηεη έλαλ άιινλ γισζζηθφ θψδηθα, εθηφο ηεο 

κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο, απνθηά κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη αλαπηχζζεη 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε άιιεο γιψζζεο θαη πνιηηηζκνχο.  

  Ζ εθκάζεζε ηεο άιιεο γιψζζαο βνεζά ην παηδί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πψο 

ιεηηνπξγεί ε κεηξηθή ηνπ γιψζζα επεηδή κνηξαία ηε ζπγθξίλεη κε ηελ μέλε. 

 Σέινο, ε εθκάζεζε κηαο γιψζζαο, πέξαλ ηεο κεηξηθήο, είλαη πεγή 

πλεπκαηηθήο απφιαπζεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ 

νξίδνληα ηνπ παηδηνχ.  
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1.7: Προβληματιςμού ςχετικϊ με την εκμϊθηςη ξϋνων Γλωςςών 

ςτην Ελλϊδα 
 

Αξθεηνί είλαη νη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν μέλεο 

γιψζζαο πνπ έρνπλ νη καζεηέο κέζα ζε κηα ηάμε αιιά θαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθκάζεζεο μέλεο γιψζζαο ζηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηνπο Κνηιίαξε, 

Αγνξαζηφ & Πεξπεξίδε (2017)
106

, ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν γλψζεο κηα μέλεο 

γιψζζαο πξέπεη λα ζεσξεζεί ζρεδφλ βέβαην, θαζψο ε γλψζε ησλ καζεηψλ εληζρχεηαη 

απφ ηα Κέληξα Ξέλσλ Γισζζψλ (θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα) είηε κε ηδηαίηεξα 

καζήκαηα ζην ζπίηη, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ νηθνγελεηψλ θξίλνπλ ηελ 

πξνζθεξφκελε πνηφηεηα καζεκάησλ ζην ζρνιείν αλεπαξθή.   

ηελ θνηλή ζπλείδεζε, ε επάξθεηα γισζζνκάζεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ 

πηζηνπνίεζε, θάηη ην νπνίν θαίλεηαη λα κελ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ εθκάζεζε 

κηα μέλεο γιψζζαο ζην δεκφζην ζρνιείν. 
107

πλαθφινπζα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απφ ην δεκφζην ζρνιείν δελ είλαη επαξθήο ψζηε νη 

καζεηέο λα απνθηήζνπλ ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο, δεκηνπξγείηαη ε 

αληίιεςε πσο ην ζρνιείν δελ καζαίλεη μέλεο γιψζζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ε 

επηινγή ησλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ, γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ λα 

επηβαξχλεη αξθεηά ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ, κηα θαηάζηαζε, φκσο, πνπ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία αλζίδεη.  

Σελ ίδηα ζέζε, επηβεβαηψλεη θαη θα Γελδξηλνχ, Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε ηνπ 

Έξγνπ ΠΔΑΠ, ε νπνία δηαηππψλεη ηελ άπνςε ησλ γνληψλ «πσο γηα λα κάζνπλ κηα 

γιώζζα θαιά νη καζεηέο πξέπεη λα θάλνπλ καζήκαηα εθηόο ζρνιείνπ, επεηδή νη ώξεο 

κειέηεο ηεο γιώζζαο ζην ζρνιείν δελ αξθνύλ θαη επεηδή δελ έρνπλ θίλεηξα, όπσο π.ρ. 

ην λα κεηξάεη ν βαζκόο ηνπο ζην κάζεκα ηεο μέλεο γιώζζαο ή ην λα εμαζθαιίδνπλ 

πηζηνπνίεζε γισζζνκάζεηαο κε ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ»  
                                                           
106

  Κνηιηάξε, Α., Αγνξαζηφο, Γ. & Πεξπεξίδεο, Γ., (2017) Τπνρξεσηηθά επηιεγφκελε δεχηεξε μέλε 

γιψζζα: Θεζκηθφ πιαίζην θαη ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Αλαθηήζεθε απφ 

https://docplayer.gr/136363395-Ypohreotika-epilegomeni-deyteri-xeni-glossa-thesmiko-plaisio-kai-

sholiki-pragmatikotita.html [Πξφζβαζε 25 Οθησβξίνπ 2020]  
107

 Κνηιηάξε, Α., Αγνξαζηφο, Γ. & Πεξπεξίδεο, Γ., (2017) ν.π 

https://docplayer.gr/136363395-Ypohreotika-epilegomeni-deyteri-xeni-glossa-thesmiko-plaisio-kai-sholiki-pragmatikotita.html
https://docplayer.gr/136363395-Ypohreotika-epilegomeni-deyteri-xeni-glossa-thesmiko-plaisio-kai-sholiki-pragmatikotita.html


[51] 
 

Παξφκνηα πνξίζκαηα επηβεβαηψλεη θαη ε έξεπλα ησλ Μπηξκπίιε & 

Παπανηθνλφκνπ (2019)
108

, ζρεηηθά κε ηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα απηνχ ηνπ κέηξνπ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζην δεκφζην 

ζρνιείν. ηελ έξεπλα απάληεζαλ ζπλνιηθά 1025 καζεηέο ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη φισλ ησλ επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο, φπσο ησλ αξραξίσλ (beginners), 

ησλ πξνρσξεκέλσλ (advanced) θαη ηνπ κεηθηνχ επηπέδνπ (mixed ability class). 

Αλαιπηηθφηεξα
109

, ην 73,5 % ησλ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζην ηκήκα κεηθηνχ 

επηπέδνπ, δελ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηηο ζπλζήθεο εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ 

ζην δεκφζην ζρνιείν θαη ζεσξνχλ πσο καζαίλνπλ θαιχηεξα Αγγιηθά ζην 

θξνληηζηήξην, ελψ νη καζεηέο πνπ είλαη ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν εθθξάδνπλ ηελ 

πξνηίκεζε ηνπο ζην δεκφζην ζρνιείν. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ηα πνζνζηά απηά 

είλαη αλακελφκελα θαζψο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (51%) ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε 

πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο, θάηη ην νπνίν δελ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ μέλσλ γισζζψλ ζην ζρνιείν, ελψ ην 3,1 % εθθξάδεη ηελ αδηαθνξία ηνπ γηα ην 

κάζεκα. Τπνζηεξηθηηθά ζε απηή ηελ άπνςε, ιεηηνπξγνχλ ηα αλεπαξθή δηδαθηηθά 

εγρεηξίδηα, πνπ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ αληηζηνηρνχλ ζην 

επίπεδν γλψζεο ηεο γιψζζαο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν 

καζεηψλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζην ίδην ηκήκα.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
110

 δείρλνπλ πσο ην δεκφζην ζρνιείν 

αληηκεησπίδεη αξθεηά ηνλ αληαγσληζκφ ησλ θξνληηζηεξίσλ μέλσλ γισζζψλ, θαζψο ε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δείρλεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ ζε απηφ. εκαληηθφ φκσο 

απνηειεί ην γεγνλφο πσο ην θίλεηξν ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ησ μέλσλ 

γισζζψλ  είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, παξά ε νπζηαζηηθή εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ απαμίσζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ ηειηθή ηνπ 

θαηάηαμε ηνπ ζαλ «δεπηεξεχνλ» κάζεκα. Σέινο, ηα επξήκαηα ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε 

αλαβάζκηζεο ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ εθαξκνγή 

πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ ην κάζεκα λα απνθηήζεη ζηελ ρακέλε ηνπ 

«αίγιε». 
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Κεφϊλαιο 2: Η εκμϊθηςη των Ξϋνων Γλωςςών ςτο Γερμανικό 

Εκπαιδευτικό ύςτημα 
 

Ζ εθπαίδεπζε ζηε Γεξκαλία είλαη θαηά θχξην ιφγν επζχλε ησλ κεκνλσκέλσλ 

γεξκαληθψλ θξαηηδίσλ 
111

(Länder), κε ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε λα παίδεη κηθξφ 

ξφιν. Ζ πξναηξεηηθή παηδηθή εθπαίδεπζε (λεπηαγσγείν) παξέρεηαη γηα φια ηα παηδηά 

ειηθίαο απφ έλα έσο έμη εηψλ, κεηά ηελ νπνία ε ζρνιηθή θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή. 

Σν ζχζηεκα δηαθέξεη ζε φιε ηε Γεξκαλία, επεηδή θάζε θξαηίδην (Länder),  

απνθαζίδεη ηηο δηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο.  

Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά θνηηνχλ πξψηα ζην Grundschule (Γεκνηηθφ 

ζρνιείν) γηα 4 ρξφληα απφ ηελ ειηθία ησλ 6 έσο 9 εηψλ. Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ηεο Γεξκαλίαο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ρακειφηεξα θαη αλψηεξα. Ζ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε Γεξκαλία πξννξίδεηαη λα δηδάμεη ζηα άηνκα βαζηθή 

γεληθή εθπαίδεπζε θαη λα ηνπο πξνεηνηκάζεη λα εηζέιζνπλ ζηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ην αλψηεξν δεπηεξνβάζκην επίπεδν, ε Γεξκαλία 

δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Σα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ παξέρνληαη ήδε ζηνλ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζε φια ηα Länder.
112

 Σα πεξηζζφηεξα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ 

μεθηλνχλ ζηελ ηάμε 3. Με καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ 

ηθαλφηεηα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ηα Länder αθνινπζνχλ ηελ αξρή ηεο εθκάζεζεο 

γιψζζαο ρξεζηκνπνηψληαο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, απζεληηθέο γιψζζεο θαη 

κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζηε δξάζε. Ζ κάζεζε βαζίδεηαη επίζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο εκπεηξίαο, ζηνλ θαζεκεξηλφ θφζκν θαη ζην γλσζηηθφ δπλακηθφ ησλ παηδηψλ 

μεθηλψληαο ηα πξψηα βήκαηα πξνο ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ηε γισζζηθή ζθέςε.  

Δίλαη γεγνλφο, πσο πνιιά ζρνιεία ζηελ Γεξκαλία πξνζπαζνχλ λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηδαζθαιία ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ. χκθσλα κε 

ηελ  Ilka Hoffmann
113

 απφ ηελ Έλσζε Δθπαίδεπζεο θαη Δπηζηεκψλ (GEW), πνιιά 
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ζρνιεία πξνηηκνχλ ηελ δηδαζθαιία αζπλήζηζησλ μέλσλ γισζζψλ φπσο Ηαπσληθά, 

Σνχξθηθα θαη Αξαβηθά. Βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Έλσζεο Δπηζηεκψλ (GEW), 7,3 

εθαηνκκχξηα ησλ καζεηψλ ζηε Γεξκαλία καζαίλνπλ ηελ γιψζζα ηεο δηεζλνχο 

δηπισκαηίαο, ηα Αγγιηθά, ηα Γαιιηθά είλαη ε δεχηεξε δεκνθηιήο γιψζζα κε πνζνζηφ 

1,5 εθαηνκκχξην καζεηψλ, ελψ ηδηαίηεξε άλζηζε γλσξίδνπλ ηα Ηζπαληθά. 

χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο πλφδνπ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο
114

 θαη 

Πνιηηηζηηθψλ Τπνζέζεσλ, ζηα θξαηίδηα Θνπξηγγία θαη ζηε αμνλία νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο καζαίλνπλ ξσζηθά αθφκε, θαζψο κέρξη θαη ηελ πηψζε ηνπ Βεξνιίλνπ, νη 

καζεηέο ζηελ αλαηνιηθή Γεξκαλία κάζαηλαλ Ρσζηθά. Δπηπιένλ, ζην Δπξσπατθφ 

Γπκλάζην ζην Βεξνιίλν-Reinickendorf (Randelhoff-Szulczewskis Gymnasium) απφ 

ην 2003, νη καζεηέο κπφξεζαλ λα κάζνπλ θηλέδηθα, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 180 

καζεηέο λα ην επηιέγνπλ σο Ξέλε Γιψζζα. 

Γηα ηα  ππνρξεσηηθά καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ηα 

Länder πξνζθέξνπλ θπξίσο ηηο γιψζζεο Αγγιηθά θαη Γαιιηθά
115

 πνπ δηδάζθνληαη 

ζηηο ηάμεηο εηζαγσγήο ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

Γηδάζθνληαη επίζεο ηηο γιψζζεο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ φπσο Γαλέδηθα, Οιιαλδηθά, 

Πνισληθά, Σζέρηθα θαη ηηο γιψζζεο πνπ νκηινχληαη απφ κεηαλάζηεο φπσο Ηηαιηθά, 

Πνξηνγαιηθά, Ρσζηθά, Ηζπαληθά, Σνχξθηθα ή ηηο γιψζζεο ησλ πεξηνρψλ 

εγθαηάζηαζεο κεηνλνηήησλ φπσο  νξβηθά ή Wendish ή πεξηθεξεηαθά Frisian, Low 

German. 
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Σα αγγιηθά δηδάζθνληαη ζε φια ηα δεκνηηθά ζρνιεία ζε 15 νκνζπνλδηαθέο 

πνιηηείεο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2005/2006.
116

 Eμαίξεζε απνηεινχλ ε νκνζπνλδηαθή 

πνιηηεία ηνπ άαξιαλη θαη νη παξακεζφξηεο πεξηνρέο ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο θαη 

ηεο Ρελαλίαο-Παιαηηλάηνπ, φπνπ ηα καζήκαηα γαιιηθψλ είλαη ν θαλφλαο ζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία. Δθηφο απφ ηα καζήκαηα αγγιηθψλ, ππάξρεη κηα επηπιένλ 

εζεινληηθή πξνζθνξά γιψζζαο ζε δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία κε ηε κνξθή νκάδσλ 

εξγαζίαο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, καζήκαηα γισζζψλ 

ζηα ηνπξθηθά, πνισληθά ή θνπξδηθά παξαθνινπζνχληαη θπξίσο απφ καζεηέο πνπ 

κηινχλ απηέο ηηο γιψζζεο σο κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Δπηπιένλ, πνιιά ηδησηηθά 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηζπαληθά σο 

πξναηξεηηθφ κάζεκα. 

Ζ πξννδεπηηθή επξσπατθή νινθιήξσζε
117

 θαη ε νηθνλνκηθή 

παγθνζκηνπνίεζε απαηηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ λέσλ λα αληηκεησπίδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο γισζζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο θαη λα 

επηθεληξψλνληαη ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη ζε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε. Ζ δσή καδί κε 

ηνπο κεηαλάζηεο, ε απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη απμαλφκελεο 

δηεζλείο επαθέο, ηδίσο ζηελ πεξηνρή ησλ ζπλφξσλ, ζεκαίλνπλ φηη ηα παηδηά ζηε 

Γεξκαλία αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο 

Ζ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία εθπαηδεχεη ηα παηδηά λα 

είλαη αλεθηηθά απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη έηζη 

εθπιεξψλεη επίζεο κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ζην δηαπνιηηηζκηθφ πεδίν δξάζεο. 

Δθηφο απφ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ,
118

 ππάξρνπλ πξφζζεηα 

πξναηξεηηθά καζήκαηα θπξίσο απφ ηηο γιψζζεο πξνέιεπζεο, γεηηνληθέο γιψζζεο θαη 

γιψζζεο ζπλάληεζεο. Οη έλλνηεο ηεο ζπλάληεζεο ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη κε 

νινθιεξσκέλν ηξφπν ή εθαξκφδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο. Σα δεκνηηθά ζρνιεία ζε 

νκάδεο εξγαζίαο πξνζθέξνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία γισζζψλ φπσο Αξαβηθά, 

Κηλέδηθα, Ηαπσληθά. χλεζεο θαηλφκελν ζηε Γεξκαλία είλαη ε Γίγισζζε δηδαζθαιία, 
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ε νπνία πξνζθέξεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε επηιεγκέλεο ηνπνζεζίεο δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Οη ζπλδπαζκνί πνπ πξνζθέξνληαη είλαη: 
119

 

 Αγγιηθά-Γεξκαληθά 

  Γαιιηθά-Γεξκαληθά 

  Ηζπαληθά-Γεξκαληθά 

 Ηηαιηθά-Γεξκαληθά 

 Σνπξθηθά-Γεξκαληθά  

 Πνξηνγαιηθά-Γεξκαληθά  

 Οιιαλδηθά-Γεξκαληθά 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη αλάιπζε ησλ Γισζζψλ πνπ δηδάζθνληαη ζηα 

θξαηίδηα ζηε Γεξκαλία θαη γίλεηαη κηα θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Τπνρξεσηηθήο θαη 

πξναηξεηηθήο Γιψζζαο. Σα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζην Φήθηζκα ηεο Γηάζθεςεο ησλ 

Τπνπξγψλ Παηδείαο ηεο 17εο Οθησβξίνπ 2013, κε ηίηιν αλαθνξάο «Ξέλεο γιψζζεο 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν - Καηάζηαζε θαη έλλνηεο 2013»
120

 

 

ΚΡΑΣΙΓΙΟ (Länder) Τποσπεωηική Γλώζζα  

(Obligatorisch) 
Πποαιπεηική Γλώζζα 

 (fakultativ) 

Baden-Württemberg Αγγιηθά (Σάμε 1-4) 

Γαιιηθά (Γπκλάζην) 

Ηηαιηθά (Σάμε 1-4), ζηα 

πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ 

δνθηκψλ 

Bayern Αγγιηθά (Σάμε 1-4) Πξνζθνξά Γιψζζαο κε 

νκάδα εξγαζίαο 

Berlin Αγγιηθά (Σάμε 3-6) 1)Γίγισζζε εθπαίδεπζε 

γεξκαληθή- ηνχξθηθε 

2)Γηδαζθαιία κεηξηθήο 

Γιψζζαο  

3)Κξαηηθά Δπξσπατθά 

ρνιεία 

Brandenburg Αγγιηθά,νξβηθή Γιψζζα, 

Πνισληθά, Γαιιηθά & 

Ρσζηθά (Σάμε 1 -2) 

Σάξη 3 έωρ 6: θπξίσο 

Αγγιηθά θαη άιιεο γιψζζεο 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ 

ζρνιείνπ 

 

Σάξη 1 έωρ 6: 

1)Sorbisch (Wendisch) 

2)Πνισληθά 
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 KulturMinister Konferenz (2013) ν.π 
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 KulturMinister Konferenz (2013) ν.π 
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Bremen Αγγιηθά (Σάμε 3 έσο 4) 1. Γηδαζθαιία ζηε 

κεηξηθή γιψζζα 

2. Γίγισζζα καζήκαηα 

(γαιιηθά) 

3.Μαζήκαηα ζηελ ηνπηθή 

γιψζζα 

 (Υακειά Γεξκαληθά) 

4. Σνχξθηθα ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθινγηθή 

πεξηνρή 

ιπθείσλ 

5. Πξνεγκέλν κάζεκα 

ζηελ Σνχξθηθε Γιψζζα  

6. Σνχξθηθα σο ζπλέρεηα 

ηνπ επηιεγκέλνπ ζέκαηνο 

ζην αλψηεξν επίπεδν 

 

Hamburg Αγγιηθά απφ ηελ πξψηε 

Σάμε  

1. Γίγισζζα ρνιεία: 

Γεξκαληθά- Ηζπαληθά 

Γεξκαληθά- Ηηαιηθά 

Γεξκαληθά-Σνχξθηθα 

Γεξκαληθά-Πνξηνγαιηθά 

2. ρνιεία Δκβάζπλζεο 

ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα 

3.Γαιιηθά 

4. Μάζεκα Γιψζζαο 

Πξνέιεπζεο(11Γιψζζεο) 

Hessen Αγγιηθά, Γαιιηθά, Ηηαιηθά ή 

Ηζπαληθά 

 

ε ομάδα επγαζίαρ: 

Γαιιηθά,Διιεληθά, 

Αγγιηθά, Κηλέδηθα 

Ηζπαληθά, Ηηαιηθά, 

Αξαβηθά, Βνζληαθά, 

Κξναηηθά, Πνξηνγαιηθά 

έξβηθα, ινβέληθα, 

Σνχξθηθα 

Mecklenburg-Vorpommern Αγγιηθά (Σάμε 3 έσο 4) Γαιιηθά-Πνισληθά 

Niedersachsen Αγγιηθά (Σάμε 3 έσο 4) 1.Αγγιηθά 

2.Γιψζζα θαηαγσγήο 

καζεηψλ 

Nordrhein-Westfalen Αγγιηθά (Σάμε 1-4) Μαζήκαηα απφ Γιψζζεο 

πξνέιεπζεο  

Rheinland-Pfalz Αγγιηθά (Σάμε 1-4) 

Γαιιηθά (Σάμε 1-4) 

Γηδαζθαιία γιψζζαο 

πξνέιεπζεο 

Saarland Γαιιηθά (Σάμε 3-4) 

Βαζκνί (1-4) - 
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Sachsen Αγγιηθά (Σάμε 3 έσο 4) Πνισληθά/Σζέρηθα/Γαιιηθά  

*εληαηηθή κάζεζε 

Γισζζψλ (Σάμε 1 -4) 

Sachsen-Anhalt Αγγιηθά (Σάμε 3 έσο 4) Οκάδα εξγαζίαο: 

Αγγιηθά/Γαιιηθά 

Schleswig-Holstein Αγγιηθά (Σάμε 3 έσο 4) Γαιιηθά/Γαληθά  

Thüringen Αγγιηθά/Γαιιηθά/Ηηαιηθά/ 

Ρσζηθά (Σάμε 3 έσο 4) 

1)Αγγιηθά (Σάμε 1) 

*Γεζκεπηηθφ γηα φινπο 

Σνπο καζεηέο 

2) Πνιχγισζζν Γεκ. 

ρνιείν κε ηα Αγγιηθά 

Γαιιηθά/Ρψζηθα/Ηηαιηθά 

Γεζκεπηηθφ γηα φινπο 

Σνπο καζεηέο 
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2.1: Μελϋτη Περύπτωςησ - Μεθοδολογύα τησ Έρευνασ  
 

ΣΟΥΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ θαζψο θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο 

απφςεηο ησλ δηδαζθνκέλσλ γηα ηηο μέλεο γιψζζεο. Ζ κειέηε εζηηάδεη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ηελ πξσηνβάζκηα θαη δηεμάγεηαη ζην Διιεληθφ 

Γεκνηηθφ ρνιείν Βνχπεξηαι. Ζ ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο απνηειεί 

έλα εξεπλεηηθφ εγρείξεκα γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζεκαηηθήο ζηα πιαίζηα κηαο 

καζεηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, εληζρχνληαο ηελ βηβιηνγξαθία ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ 

κε ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. 

 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΩΣΗΜΑ 

 

Δ1: ε ηι βαθμό η διδαζκαλία ηων ξένων γλωζζών ππαγμαηώνεηαι ζηην 

ππωηοβάθμια εκπαίδεςζη; 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε παξνπζίαζε ζηφρνπ θαη ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ εξσηεκάηνο, 

πξνζδίδεη κία πινπξαιηζηηθή έθηαζε ζηελ ζεκαηηθή, «δίλνληαο ιφγν» ζηνπο καζεηέο 

σο ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ζ δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, ζα δνκεζεί ζηηο αξρέο ηεο πνζνηηθήο 

κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο. Ο πνζνηηθφο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο επηιέγεηαη σο 

θαηάιιεινο, θαζψο ππεηζέξρεηαη ζε κία «εηο βάζνο» κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ, κέζσ 

νιηζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ αληηιήςεσλ, αλαπαξαζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη 

εκπεηξηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ, ησλ καζεηψλ. Ζ εξκελεία ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζπληζηά ζεκαληηθή θνηλσληθή γλψζε γηα ην 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ δεηήκαηνο.
121

 

Απφ ην κεζνδνινγηθφ πνζνηηθφ εχξνο, ε «Πεξηπησζηνινγηθή Μειέηε» 

αλαδχεηαη σο ηδαληθφηεξε, ζπζρεηηδφκελε κε ηελ κειέηε θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε κίαο 

αξηζκεηηθά πεξηνξηζκέλεο, αληηπξνζσπεπηηθήο θαη πξνθαζνξηζκέλεο νκάδαο 

αλζξψπσλ 
122

. Οη 41 καζεηέο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Βνχπεξηαι κέζσ 

ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξνπζηάδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο 

ζεσξήζεηο ηνπο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζεο ηνπο ζην δεκνηηθφ ρνιείν. 

Δπηπιένλ, γηα λα ηζρπξνπνηεζεί ην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ζχγρξνλεο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο κειέηεο ηεο 

πνιπγισζζίαο, κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο, άξζξα θαη βηβιία, πνπ πξαγκαηεχνληαλ ην 

δήηεκα ηεο πνιπγισζζίαο. εκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο απνηέιεζαλ νη βάζεηο 

δεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 

ΟΟΑ, Eurostat, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο). Ζ θπξίαξρε πεγή 

πιεξνθφξεζεο σο πξνο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ μέλσλ 

γισζζψλ ζηελ Δπξψπε, κε ηίηιν «Αξηζκνί θιεηδηά γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ μέλσλ 

Γισζζψλ ζηελ Δπξψπε» είλαη ην δίθηπν Eurydice, ην Δπξσπατθφ Γίθηπν 

Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη αλαιχζεηο γηα ηα 

επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο. Βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ 

απνηέιεζε επίζεο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, ε Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαζψο θαη ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζε φηη 

αθνξά ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν. 
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ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Σνπο εξεπλεηηθνχο ζπκκεηέρνληεο ηεο εξγαζίαο ζα απνηειέζνπλ 41 καζεηέο, 

22 καζεηέο ηεο Έ Σάμεο θαη 19 καζεηέο ηεο η’ Σάμεο. Σν δείγκα φζσλ αθνξά ηελ 

ειηθία αθνξνχζε καζεηέο ειηθίαο 11 θαη 12 ρξνλψλ θαη έρνπλ σο κεηξηθή Γιψζζα 

ηελ ειιεληθή. Σέινο, ην Διιεληθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Βνχπεξηαι βξίζθεηαη ζην 

θξαηίδην ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο. 

Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηαθψλ βαζκίδσλ εμππεξεηεί ηε 

ζηνρνζεζία. Αξρηθά, ζεσξείηαη φηη έρνπλ απηνκαηνπνηήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία, επηηπγράλνληαο αθξίβεηα, ηαρχηεηα θαη επρέξεηα θαηά ηελ 

επηηέιεζή ηεο, ε νπνία πιαηζηψλεηαη απφ θίλεηξα, εκπεηξίεο θαη κεζφδνπο, ηα νπνία 

δχλαηαη λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ. Δπηπξνζζέησο, βάζεη ησλ ειηθηαθψλ 

λνξκψλ θαη πξνηχπσλ νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο εαπηνγλσζίαο 

πνπ ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο εκπεηξίεο, ηα θίλεηξα θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ.  
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ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Έλαο αξθεηά δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ην εξσηεκαηνιφγην. Σν 

εξσηεκαηνιφγην
123

 είλαη έλα έληππν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δνκεκέλσλ 

εξσηήζεσλ, ηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη γξαπηά θαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πιαίζηα κηαο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ πεξηγξαθηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο απφςεηο ζπκπεξηθνξέο, ραξαθηεξηζηηθά, ζηάζεηο. 

Ζ επηινγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, νη νπνίνη 

είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Αλαιπηηθφηεξα: 

 ε αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο. Ζ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία, ην δηαδίθηπν θ.ιπ. παξέρνπλ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία.  

  ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, πνπ εμαξηάηαη απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ηελ 

επξχηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ ηερληθή πνπ επηιέγεηαη. 

   ην κέγεζνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: κεγάια θαη πην ζχλζεηα εξσηεκαηνιφγηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. 

 ν δηαζέζηκνο ρξφλνο 

 ε ρξεκαηνδφηεζε έξεπλαο 

  ε δηαζεζηκφηεηα ζπλεληεπθηψλ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Ζ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο ζηνρνζεζίαο θαη άμνλα ηνπ εξσηεκάηνο, 

πξνζδίδνπλ εξεπλεηηθή εγθπξφηεηα θαη ζπγγξαθηθή αμηνπηζηία, ππνβνεζψληαο 

θαηεπζπληηθά ηνλ κειινληηθφ αλαγλψζηε
124

. Δπηπξνζζέησο, γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ εξεπλεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ. Δηδηθφηεξα: 
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[62] 
 

 Έλα κέξνο ησλ εξσηήζεσλ επηθεληξψλεηαη ζηε ζπιινγή απαληήζεσλ 

αλαθνξηθά κε ην εχξνο ηεο γισζζνκάζεηαο ζην δεκνηηθφ ρνιείν πνπ 

θνηηνχλ. 

 Κάπνηεο επφκελεο εξσηήζεηο  ζρεηίδνληαη κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ 

γισζζνκάζεηαο πνπ έρνπλ νη καζεηέο θαη 

 Έλα ηξίην είδνο εξσηήζεσλ εζηηάδεη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε 

ηελ αηνκηθή αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο γισζζνκάζεηαο. 

 

     

  



[63] 
 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Ζ εξεπλεηηθή πινπνίεζε πξνυπνζέηεη έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ θαη ηελ απαξαίηεηε 

αδεηνδφηεζε. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, απαηηείηαη ν 

εξεπλεηήο λα πξνζθνκίζεη ηα αλαγθαία, βάζεη λνκνζεζίαο, έγγξαθά
125

. 

Με ηελ ρνξήγεζε ηεο εξεπλεηηθήο άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, ν εξεπλεηήο ζα 

επηθνηλσλήζεη κε ην Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο. Ο Γηεπζπληήο ζα ελεκεξσζεί 

γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο, ηελ κεζνδνινγία, ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

ρνξεγψληαο ηελ ζπλαίλεζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ζρνιηθή κνλάδα θαη 

ζπκκεηέρνληαο ζηελ επηινγή ησλ εξεπλεηηθψλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηπξνζζέησο, 

ρνξεγείηαη πξνο ζπκπιήξσζε κία δήισζε γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο, ππφ ην πξίζκα ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
126

. 

Σν ζρνιείν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα βξίζθεηαη ζηελ πφιε Βνχπεξηαι, 

ηεο Γεξκαλίαο θαη ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19, ππήξρε πεξηνξηζκφο 

κεηαθίλεζεο, νπφηε δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζην ζρνιείν. Σν 

εξσηεκαηνιφγην αξρηθά, δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

GoogleDocs κε απψηεξν ζηφρν λα ζπκπιεξσζεί δηαδηθηπαθά. Δμαηηίαο ησλ 

πεξηνξηζκψλ ιφγσ COVID-19, νη καζεηέο δελ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

ίδην αληηθείκελν (ζηελ παξνχζα ζπλζήθε είλαη ν ππνινγηζηήο) ζηα πιαίζηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ εξεπλήηξηα ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο 

Μνλάδαο, απέζηεηιε ην εξσηεκαηνιφγην κέζσ e-mail, ηα νπνία εθηππψζεθαλ θαη 

δηακνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο. ηελ ηειηθή θάζε ζθαλαξίζηεθαλ νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ θαη ν Γηεπζπληήο απέζηεηιε  ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. Ζ αληαπφθξηζε 

θαη ε ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ήηαλ άκεζε, θαζψο εληφο 2 

εκεξψλ είρε απνζηείιεη ηηο απαληήζεηο, ελψ ε έθηαζε κεηαηξνπήο ησλ απαληήζεσλ 

ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηήξθεζε 2 εκέξεο. 
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[64] 
 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ-ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

Ζ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ππνγξακκίδεη ηελ βηβιηνγξαθηθή ζέζε αλαθνξηθά κε 

ηελ ζχλδεζε ηε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πνιπγισζζίαο.  

 

 

ηελ πξψηε εξψηεζε φινη νη καζεηέο απάληεζαλ νκφθσλα πσο δηδάζθνληαη Αγγιηθά 

θαη Γεξκαληθά ζαλ μέλεο γιψζζεο ζην ζρνιείν, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ινγηθφ απφ ηελ άπνςε ηνπ φηη ην ζρνιείν, αλ θαη ειιεληθφ, εδξεχεη ζηελ Γεξκαλία. 

ηελ Διιάδα, ηα Γαιιηθά είλαη εμίζνπ δηαδεδνκέλα κε ηα Γεξκαληθά ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν ζαλ 2
ε
 Ξέλε Γιψζζα, σζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε νη καζεηέο 

δηδάζθνληαη ηα Γεξκαληθά. Αμίδεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί πσο νη καζεηέο ηεο Ά θαη 

ηεο ΄Β Γεκνηηθνχ δηδάθνληαη κφλν ηα Γεξκαληθά θαη θαζφινπ ηα Αγγιηθά. 

 

100% 

1.Ποιεσ ξζνεσ γλώςςεσ διδάςκεςτε ςτο ςχολείο; 

α)Aγγλικά 

β)Γερμανικά 

γ)Γαλλικά 

α+β 

α+γ 



[65] 
 

 

 

ηελ 2
ε
 εξψηεζε ην 56% ησλ καζεηψλ, απάληεζε ζεηηθά, πσο νη ψξεο δηδαζθαιίαο 

ησλ μέλσλ Γισζζψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα είλαη αξθεηέο, 

ψζηε λα κάζνπλ νη καζεηέο ηελ γιψζζα. ηνλ αληίπνδα, ην 42% ησλ καζεηψλ 

απάληεζε πσο δελ είλαη θαη ηφζν αξθεηέο, θάηη ην νπνίν ζπκθσλεί κε ηα πνξίζκαηα 

ηεο έξεπλαο ησλ Μπηξκπίιε & Παπανηθνλφκνπ (2019), πσο ην 73,5 % ησλ καζεηψλ 

πνπ αλήθνπλ δελ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηηο ζπλζήθεο εθκάζεζεο ησλ μέλσλ 

γισζζψλ ζην δεκφζην ζρνιείν. Σέινο, ην 2% ησλ καζεηψλ έδσζε ηελ απάληεζε 

«ρη, θαζφινπ». 

 

56% 

42% 

2% 

2. Θεωρείτε ότι οι ώρεσ που διδάςκεςτε εβδομαδιαίωσ ξζνεσ 
γλώςςεσ είναι αρκετζσ ώςτε να μάκετε τθ γλώςςα; 

Ναι 

Όχι και τόςο 

Όχι, καθόλου 



[66] 
 

 

 

ηελ 3
ε
 εξψηεζε, ζρεηηθά κε ην πνπ δηδάζθνληαη μέλεο γιψζζεο νη καζεηέο, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ (66%), απάληεζαλ πσο παξαθνινπζνχλ καζήκαηα 

Ξέλσλ γισζζψλ, ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη εληζρπηηθά καζήκαηα εθηφο ζρνιηθνχ 

σξαξίνπ, ελψ ην 27% ησλ καζεηψλ δελ θάλεη εληζρπηηθά καζήκαηα θαη δηδάζθνληαη 

εμ νινθιήξνπ Ξέλεο γιψζζεο ζην ζρνιείν. 

 

 

 

27% 

7% 

66% 

 3. Τα μακιματα των ξζνων γλωςςών που γνωρίηετε ζχoυν γίνει: 

Στο Σχολείο 

Σε κάποιο φροντιςτήριο ή με 
ιδιαίτερα μαθήματα 

Και ςτα δυο 



[67] 
 

 

πλαθφινπζα, ην 56% ησλ καζεηψλ ζεσξεί πσο είλαη ζεκαληηθφ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη εληζρπηηθά καζήκαηα εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο, θάηη ην νπνίν ζέηεη πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεκάησλ θαη ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ ζρνιηθψλ 

καζεκάησλ. Αληίζεηα ην 37% ζεσξεί πσο δελ είλαη θαη ηφζν ζεκαληηθφ θαη ην 7%, 

δειψλεη πσο δελ είλαη θαζφινπ ζεκαληηθφ. 

 

 

 

 

 

56% 

37% 

7% 

4. Νομίηετε ότι είναι ςθμαντικό να κάνετε μακιματα εκτόσ 
ςχολείου προκειμζνου να πάρετε το πτυχίο ςασ; 

 

Ναι 

Όχι και τόςο 

Όχι, καθόλου 
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Ζ άπνςε ησλ καζεηψλ είλαη αξθεηά ζεηηθή ζρεηηθά κε ηηο μέλεο γιψζζεο, θαζψο ην 

83% ησλ καζεηψλ, απάληεζε πσο βξίζθεη ρξήζηκν θαη ελδηαθέξνλ ην κάζεκα ησλ 

μέλσλ γισζζψλ, κε έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ καζεηψλ (15%) λα δειψλνπλ φρη θαη 

ηφζν ελδηαθέξνλ, ελψ ην 2% δείρλεη ζρεδφλ αδηαθνξία γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

καζήκαηα. 

 

 

 

83% 

15% 
2% 

5. Βρίςκετε χριςιμο και ενδιαφζρον το μάκθμα των ξζνων 
γλωςςών; 

Ναι 

Όχι και τόςο 

Όχι,καθολου 
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Οη καζεηέο ηεο Δ’ θαη ηεο η’ ηάμεο δήισζαλ νκφθσλα πψο δηδάζθνληαη 

πεξηζζφηεξεο ψξεο Γεξκαληθά παξά Αγγιηθά. Σν ίδην δελ ζπκβαίλεη ζηα ζρνιεία πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα, θαζψο ηα Αγγιηθά δηδάζθνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο έλαληη 

ησλ Γεξκαληθψλ & Γαιιηθψλ πνπ είλαη επηιεγφκελα καζήκαηα  

 

100% 

6. Διδάςκεςτε περιςςότερεσ ώρεσ γερμανικά ι αγγλικά; 

Γερμανικά 

Αγγικά 
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ηελ 7
ε
 εξψηεζε, ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ καζαίλνπλ μέλεο γιψζζεο νη καζεηέο 

ην 66% απάληεζε πσο καζαίλεη μέλεο γιψζζεο γηα λα έρεη θαιχηεξεο επαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο ζην κέιινλ, θάηη ην νπνίν δείρλεη πσο νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ην ζεηηθφ 

αληίθηππν πνπ έρεη ε  γλψζε μέλσλ γισζζψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 24% ησλ καζεηψλ δήισζε πψο καζαίλεη 

μέλεο γιψζζεο γηα λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ θαη ην 

10% γηα λα έρεη ηελ επηινγή λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ. 

 

10% 

24% 

66% 

7. Μακαίνω ξζνεσ γλώςςεσ για: 

Σπουδζσ ςτο εξωτερικό 

Επικοινωνία ςε ταξίδια 

Για να ζχω καλφτερεσ 
επαγγελματικζσ ευκαιρίεσ ςτο 
μζλλον 
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ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ε εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ έρεη ζπκβάιιεη ζηελ 

γλσξηκία ηνπο κε ηνπο πνιηηηζκνχο άιισλ ρσξψλ, ην 95% ησλ καζεηψλ απάληεζε 

ζεηηθά. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο απηήο είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθά, γηαηί ν 

ζηφρνο ηεο εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ είλαη κελ ε θαηάθηεζε ηεο θαη ε 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ γιψζζα, αθεηέξνπ ε επαθή θαη ε γλσξηκία κε 

άιινπο ιανχο, πνιηηηζκνχο & θνπιηνχξεο. 

 

 

95% 

5% 

8. Θεωρείτε ότι θ εκμάκθςθ μιασ ι περιςςοτζρων ξζνων γλωςςών ζχει 

ςυμβάλλει ςτθν γνωριμία ςασ με τουσ πολιτιςμοφσ άλλων χωρών; 
 

Ναι 

Όχι 
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ηελ εξψηεζε γηα ην πφζεο ψξεο δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν νη καζεηέο μέλεο γιψζζεο 

ην 95% ησλ καζεηψλ δήισζαλ 10 έσο 12 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Βάζεη ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ην κάζεκα ησλ  Γεξκαληθψλ δηδάζθεηαη ζηηο Ά θαη Β΄ Σάμεηο 11 ψξεο 

ηελ εβδνκάδα, ελψ δελ δηδάζθνληαη θαζφινπ ην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ. Αληίζεηα, νη 

ππφινηπεο ηάμεηο (Γ,Γ,Έ & ΄Σ) δηδάζθνληαη 9 ψξεο Γεξκαληθά θαη 3 ψξεο Αγγιηθά. 

ηνλ αληίπνδα, ζηελ Διιάδα, ην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ δηδάζθεηαη γηα 1 ψξα ζηηο Α΄ 

θαη Β΄ ηάμεηο θαη γηα 3 ζηελ ΄Γ, Δ’ θαη Σ’.• Ζ δεχηεξε μέλε γιψζζα δηδάζθεηαη γηα 

2 ψξεο ζηηο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο.  

 

 

 

 

5% 

95% 

9. Πόςεσ ώρεσ τθν εβδομάδα διακζτετε ςτο ςχολείο για τθν 
διδαςκαλία και τθν εκμάκθςθ των ξζνων γλωςςών; 

6 ζωσ 8 

8 εωσ 10 

10 ζωσ 12 
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ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ ειηθία έλαξμεο ηεο εθκάζεζεο μέλεο γιψζζαο ην 54% 

ησλ καζεηψλ απάληεζε πσο μεθίλεζε ζε ειηθία 7 ρξνλψλ, ην 32 % απάληεζε πσο 

μεθίλεζε ζε ειηθία 5 εηψλ  ελψ ην 14% μεθίλεζε ζηα 6 ρξφληα ηελ δηδαζθαιία ησλ 

μέλσλ γισζζψλ. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζεηηθά αιιά θαη αλακελφκελα, θαζψο 

επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, λα μεθηλνχλ νη καζεηέο ζε κηθξή 

ειηθία ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ. 

 

 

 

 

32% 

14% 

54% 

10. Σε ποια θλικία ξεκινιςατε τθν 
εκμάκθςθ των ξζνων γλωςςών; 

5

6

7
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ηελ 11
ε
 εξψηεζε ε άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ησλ 

μέλσλ γισζζψλ είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθή, θαζψο ην 73% ησλ καζεηψλ ζεσξεί πσο 

δελ είλαη απαηηεηηθή ε εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ , ελψ ην 27% ζεσξεί πσο είλαη 

δχζθνιε.  

 

 

 

 

 

27% 

73% 

11. Θεωρείτε απαιτθτικι τθν εκμάκθςθ 
των ξζνων γλωςςών; 

Ναι 

Όχι 



[75] 
 

 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ νη καζεηέο έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε άιια 

ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ μέλσλ γισζζψλ , ην 

απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθφ θαζψο ηα 100% ησλ καζεηψλ απάληεζαλ φρη.  

 

  

100% 

12. Έχετε ζρκει ςε επικοινωνία με άλλα 
ςχολεία του εξωτερικοφ μζςα από τα 

μακιματα των ξζνων γλωςςών 

Ναι 

Όχι 



[76] 
 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Ζ παξνχζα έξεπλα φπσο πξναλαθέξζεθε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ειιεληθφ 

Γεκνηηθφ ρνιείν Βνχπεξηαι ζηελ Γεξκαλία. Οη καζεηέο ηεο Έ θαη ηεο η Σάμεο 

βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ δηδάζθνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο ηελ Γεξκαληθή Γιψζζα, 

έλαληη ησλ Αγγιηθψλ, γεγνλφο ην νπνίν ζεσξείηαη αλακελφκελν ζηα πιαίζηα ηνπ φηη 

νη καζεηέο κέλνπλ ζηελ Γεξκαλία θαη ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ αξθεηά θαιά ηελ 

Γεξκαληθή Γιψζζα, ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο. Αμηνζεκείσην απνηειεί ην 

γεγνλφο πσο νη καζεηέο ηεο Ά θαη ΄Β Σάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, δηδάζθνληαη 11 

ψξεο Γεξκαληθά ηελ εβδνκάδα θαη δελ δηδάζθνληαη θαζφινπ Αγγιηθά, ελψ νη 

ππφινηπεο Σάμεηο δηδάζθνληαη 9 ψξεο Γεξκαληθά θαη 3 ψξεο Αγγιηθά. ε φηη αθνξά 

ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα, ην 56% ησλ καζεηψλ δειψλνπλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ ζην ρνιείν ελψ ην 42%, φρη 

θαη ηφζν κηθξφ πνζνζηφ, δειψλεη πσο δελ είλαη αξθεηέο νη ψξεο γηα ηε ζσζηή 

εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο. πλαθφινπζα ην 66% ησλ καζεηψλ, δήισζε πσο γηα 

ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ ζπλδπάδνπλ ηφζν ηα καζήκαηα ζην ζρνιείν φζν 

θαη εληζρπηηθά καζήκαηα ζε θξνληηζηήξην μέλσλ γισζζψλ είηε κε ηδηαίηεξα 

καζήκαηα. Γίλεηαη αληηιεπηφ, πσο ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ καζήκαηνο ησλ μέλσλ 

Γισζζψλ απνξξέεη θαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο ην 56% ησλ καζεηψλ 

πηζηεχνπλ πσο γηα λα απνθηήζνπλ ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο πξέπεη λα θάλνπλ εληζρπηηθά 

καζήκαηα, γεγνλφο πνπ επηβαξχλεη ηφζν ηνλ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

νηθνγέλεηαο αιιά κεηψλεη θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ καζεηψλ. ε φηη αθνξά ηελ 

άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηηο μέλεο γιψζζεο, ην 83% ησλ καζεηψλ, βξίζθεη ρξήζηκν 

θαη ελδηαθέξνλ ην κάζεκα ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ην 66% απάληεζε πσο καζαίλεη 

μέλεο γιψζζεο γηα λα έρεη θαιχηεξεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο ζην κέιινλ, θάηη ην 

νπνίν δείρλεη πσο νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ην ζεηηθφ αληίθηππν πνπ έρεη ε  γλψζε 

μέλσλ γισζζψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία.  Δπηπξνζζέησο, ην 95% 

ησλ καζεηψλ απάληεζε πσο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ Γισζζψλ έρνπλ έξζεη 

ζε επαθή κε άιινπο πνιηηηζκνχο, γεγνλφο αξθεηά ελζαξξπληηθφ, γηαηί ν ζηφρνο ηεο 

εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ είλαη κελ ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ γιψζζα, 

αθεηέξνπ ε επαθή θαη ε γλσξηκία κε άιινπο ιανχο, πνιηηηζκνχο & θνπιηνχξεο. 

ρεηηθά κε ηελ ειηθία έλαξμεο ησλ μέλσλ γισζζψλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

απάληεζαλ ζηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ, ελψ κηθξφηεξν πνζνζηφ καζεηψλ δήισζε ηελ 
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ειηθία ησλ 5 θαη ησλ 6 εηψλ. Σέινο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο νη ηάμεηο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρνιείνπ δελ έρνπλ ιάβεη ζπκκεηνρή ζε θάπνην επξσπατθφ 

πξφγξακκα πνπ πξνσζεί ηελ πνιπγισζζία θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ ζρνιείσλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα πξνζέδηδε κηα δηαθνξεηηθή 

δηάζηαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ. 

 Βάζεη ηφζν ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο  αιιά θαη ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηαπηζηψλνπκε φηη ε πνιπγισζζία είλαη έλα απνιχησο 

επίθαηξν  δήηεκα θαη ρξίδεη πςειήο ζπνπδαηφηεηαο. ηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο ηεο 

πνιπγισζζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνπλ πινπνηεζεί πνιιά ρέδηα Γξάζεο, 

έρνπλ πηνζεηεζεί αξθεηέο επξσπατθέο πνιηηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

πνιπγισζζία. Γελ είλαη ιίγα, ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνσζνχλ ηελ 

πνιπγισζζία φπσο ην πξφγξακκα Erasmus, ην πξφγξακκα Comenius, ε δξάζε 

Lingua θαη άιια πξνγξάκκαηα πνπ αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά παξαπάλσ. Αμηνζεκείσην 

φκσο απνηειεί ην γεγνλφο πσο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Comenius», 

ζεζπίζηεθε ελ έηεη 2020, ην βξαβείν Jan Amos Comenius Prize, ελφο παλεπξσπατθνχ 

δηαγσληζκνχ κε ηελ ζπκκεηνρή 24 θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Ζ Διιάδα ήηαλ έλα απφ ηα 

22 θξάηε κέιε, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ην 2
ν
 ΓΔΛ Γέξαθα, 

εθπξνζσπψληαο ηελ Διιάδα, ήηαλ έλα απφ ηα ζρνιεία ζην νπνίν απνλεκήζεθε ην 

βξαβείν Jan Amos Comenius Prize, γηα ηελ δεκηνπξγηθή ηνπο πξνζπάζεηα ζηε 

δηδαζθαιία γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν γεγνλφο απηφ, είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθφ, 

θαζψο δείρλεη πσο γίλνληαη πξνζπάζεηεο ζηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο Πνιπγισζζίαο αιιά θαη ηελ αλάδεημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ Γηθηχνπ Δπξπδίθε, κε ηίηιν «Αξηζκνί θιεηδηά γηα ηελ 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηα ζρνιεία ζηελ Δπξψπε», ην 2005, ζε επξσπατθφ 

επίπεδν,  ην 67,3% ησλ καζεηψλ πνπ άλεθαλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

κάζαηλαλ κηα μέλε γιψζζα  ελψ ην 2014 ην πνζνζηφ απηφ απμήζεθε ζην 83,8%. 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε πσο ε  έλαξμε ηεο εθκάζεζεο ηεο 2εο μέλεο γιψζζαο δελ 

είλαη ε ίδηα γηα φια ηα θξάηε, θαζψο ζηελ Γαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Μάιηα ε 

εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε απφ ηελ ειηθία ησλ 

11 εηψλ θαη παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ αξρή ηνπ αλψηεξνπ θχθινπ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αληίζεηα, ζηελ Σνπξθηά, ε δεχηεξε μέλε γιψζζα 

γίλεηαη ππνρξεσηηθή φηαλ μεθηλνχλ ηνλ αλψηεξν θχθιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Αληίζεηα, ζηελ ινβελία, Ηζπαλία, Κξναηία, νπεδία, Ννξβεγία, ε εθκάζεζε ηεο 
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δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο απνηειεί δηθαίσκα θαη φρη ππνρξέσζε θαη νη καζεηέο είλαη 

ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ αλ ζέινπλ λα ην παξαθνινπζνχλ. Χο αλαθνξά ζηηο μέλεο 

γιψζζεο πνπ καζαίλνπλ νη καζεηέο, ζε 18 εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ε Αγγιηθή 

γιψζζα απνηειεί ππνρξεσηηθή γιψζζα πνπ φινη νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. ρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ καζεηψλ καζαίλεη ηελ αγγιηθή 

γιψζζα απφ ηνλ θαηψηαην θχθιν εθπαίδεπζεο, ελψ έπνληαη άιιεο  φπσο ηα γαιιηθά 

(12%), ηα γεξκαληθά (11%), ηα ηζπαληθά (7%) θαη ηα ξψζηθα (5%). Δμαίξεζε φκσο 

απνηεινχλ ρψξεο φπσο  ην Βέιγην, φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζπρλά 

ζηελ εθκάζεζε γαιιηθψλ ή νιιαλδηθψλ (αλάινγα κε ηελ θνηλφηεηα ή θαη ηελ 

πεξηνρή), σζηφζν, έλα απμαλφκελν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

ηνπ Βειγίνπ ηψξα ζπνπδάδνπλ αγγιηθά σο μέλε γιψζζα . Δπηπιένλ ζε φηη αθνξά ηελ 

Διιάδα, νη καζεηέο αλ θαη γισζζνκαζείο, δείρλνπλ κηα δπζαξέζθεηα γηα ηελ 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ζην ζρνιείν θαη επηιέγνπλ ηα θξνληηζηεξηαθά 

καζήκαηα, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ επηβαξχλεη αξθεηά ηνλ νηθνγελεηαθφ 

πξνυπνινγηζκφ, κηα θαηάζηαζε, φκσο, πνπ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία αλζίδεη θαη 

κάιηζηα απφ ηελ πνιχ κηθξή ειηθία ησλ καζεηψλ. εκαληηθφ φκσο απνηειεί ην 

γεγνλφο πσο ην θίλεηξν ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ησ μέλσλ γισζζψλ πνπ  

είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, παξά ε νπζηαζηηθή εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, 

έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ απαμίσζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ ηειηθή ηνπ θαηάηαμε 

ηνπ ζαλ «δεπηεξεχνλ» κάζεκα. Δλ θαηαθιείδη, ηα επξήκαηα ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε 

αλαβάζκηζεο ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ εθαξκνγή 

πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ ην κάζεκα πνπ δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, λα είλαη επνηθνδνκεηηθφ θαη θαξπνθφξν 

ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

  



[79] 
 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ  
 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ην θαηλφκελν 

ηεο πνιπγισζζίαο ζε έλα ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Γεξκαλίαο. Τπνγξακκίδεηαη 

φηη ηα πνξίζκαηα δχλαηαη λα απνηειέζνπλ παηδαγσγηθφ αξσγφ ζην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ, ηξνθνδνηψληαο ηνπο κε πινχζην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ ζρεκαηνπνηήζεη λνεηηθά νη καζεηέο ηελ 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Δπηπξνζζέησο, δχλαηαη λα 

αμηνπνηεζνχλ επηζηεκνληθά θαη λα απνηειέζνπλ αθνξκή θαη βάζε γφληκνπ 

εξεπλεηηθνχ δηαιφγνπ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο κε θαηλνηφκα 

επξήκαηα. 

Παξφιε ηελ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, θξίλνπκε σθέιηκν λα δηαηππσζνχλ 

νξηζκέλεο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο νδεγνχλ εμειηθηηθά ζε κηα εηο βάζνο 

δηεξεχλεζε ηεο πνιπγισζζίαο θαη δηαηχπσζεο γεληθεπκέλσλ απφςεσλ γηα ηελ 

πξαγκάησζε απηήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Δθηφο απφ ηνπο καζεηέο νη εθπαηδεπηηθνί, απνηειψληαο ζπληειεζηέο ηεο 

παηδαγσγηθήο ζρέζεο ραξαθηεξίδνληαη σο βαζηθή πεγή δεδνκέλσλ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα. πλεπψο ε δηεμαγσγή εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ην πψο νη ίδηνη 

εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ, δηακνξθψλνπλ θαη πξαγκαηψλνπλ ην πνιπγισζζηθφ 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ πεδίν. Δηδηθφηεξα ζα 

κπνξνχζε λα κειεηεζεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο ζε 

επξσπατθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θαηά πφζν δηεμάγνληαη δξαζηεξηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο κε ζρνιεία, πνπ μεπεξλνχλ ηα ζχλνξα κηαο ρψξαο. Δπηπξνζζέησο, νη 

νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ δχλαληαη λα ζπλνκηιήζνπλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, 

θαζψο ππνγξακκίδεηαη ε αμία ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ ζηελ πνιπγισζζηθή 

ζπκπεξηθνξά.  
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Πεγή: Devlin, K. (2020) ‘Most European students learn English in school’, Pew 

Research Center, 9 April 2020. Available at: https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2020/04/09/most-european-students-learn-english-in-school/  
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ΠΙΝΑΚΑ 2 
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ΠΙΝΑΚΑ 3 
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ΠΙΝΑΚΑ 4 
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ΠΙΝΑΚΑ 5 
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ 
 

1. Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκεστε στο σχολείο; 

Α) Αγγλικά 

Β) Γερμανικά 

Γ) Γαλλικά 

Δ) α +β  

Ε) α+γ  

 

2. Θεωρείτε ότι οι ώρες που διδάσκεστε εβδομαδιαίως ξένες γλώσσες 

είναι αρκετές, ώστε να μάθετε σωστά τη γλώσσα; 

Α) Ναι 

Β) Όχι και τόσο 

Γ) Όχι, καθόλου 

 

3. Τα μαθήματα των ξένων γλωσσών που γνωρίζετε έχουν γίνει: 

Α) Στο σχολείο 

Β) Σε κάποιο φροντιστήριο ή με ιδιαίτερα μαθήματα 

Γ) Kαι στα δυο 

 

4. Νομίζετε ότι είναι σημαντικό να κάνετε μαθήματα εκτός σχολείου  

προκειμένου να πάρετε το πτυχίο σας; 

Α) Ναι 

Β) Όχι και τόσο 

Γ) Όχι, καθόλου 

 

5. Βρίσκετε χρήσιμο και ενδιαφέρον το μάθημα των ξένων γλωσσών; 

Α) Ναι 

Β) Όχι και τόσο 

Γ) Όχι, καθόλου 

 

6. Διδάσκεστε περισσότερες ώρες γερμανικά ή  αγγλικά; 

Α) Γερμανικά 

Β) Αγγλικά 
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7.  Μαθαίνω ξένες γλώσσες για: 

Α) Σπουδές στο εξωτερικό 

Β) Επικοινωνία σε ταξίδια 

Γ) Για να έχω καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες στο μέλλον 

 

8.  Θεωρείτε  ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών έχει συμβάλλει στην 

γνωριμία σας με τους πολιτισμούς άλλων χωρών; 

Α) Ναι 

Β) Όχι 

 

9. Πόσες  ώρες την εβδομάδα διαθέτετε στο σχολείο για την 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών;  

Α) 6-8 

Β) 8-10 

Γ) 10-12 

 

10. Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε την εκμάθηση των ξένων γλωσσών; 

Α) 5 

Β) 6 

Γ) 7 

 

11. Θεωρείτε  δύσκολη την εκμάθηση των ξένων γλωσσών; 

Α) Ναι 

Β) Όχι 

 

12.  Έχετε έρθει σε επικοινωνία με άλλα σχολεία του εξωτερικού μέσα 

από τα μαθήματα των ξένων γλωσσών 

Α) Ναι  

Β) Όχι  
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