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1ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ 

«Οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο  

του 21ου Αιώνα» 

 

11-12 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2008 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 

 

Παπαζκεςή 11 Αππιλίος 2008 

- Δγγξαθέο ζπλέδξσλ 

- Πξνεδξείν: ΟΛΜΔ – ΚΔΜΔΣΔ νκάδα εξγαζίαο 

- Παλεγπξηθή έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ – Υαηξεηηζκνί 

- Δθπξφζσπνο ΤΠ.ΔΠ.Θ. 

- Δθπξφζσπνο Π. Η. 

- Δθπξφζσπνο Δλψζεσλ Ξέλσλ Γισζζψλ 

- Δθπξφζσπνο Α..Γ.Μ.Δ. 

- Πξφεδξνο ΟΛΜΔ: Καινκνίξεο Γξεγφξεο 

- Πξφεδξνο ΚΔΜΔΣΔ, Υαξακήο Παχινο 

- Υξπζνρφνο Ησζήθ, Πάξεδξνο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ E.Θ.: 

«Ξέλεο Γιψζζεο: χγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο» 

- Καγθά Βάιηα, Αληηπξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ: «Οη μέλεο 

γιψζζεο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν» 
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άββαηο 12 Αππιλίος 2008 

 

1η ςνεδπία 

«Ζ διδαζκαλία ηων ξένων γλωζζών ζηη δημόζια εκπαίδεςζη» 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΟΛΜΔ ΚΔΜΔΣΔ, Οκάδα εξγαζίαο, Οκηιεηέο. 

 

- Οκάδα εξγαζίαο ΚΔΜΔΣΔ 

- Πνιπκεξνπνχινπ Εσή, Αληηπξφεδξνο . Κ. Γ. – Π. Δ.: «Ζ 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 

Πξνβιήκαηα – Πξννπηηθέο» 

- ηνχηε Βαζηιηθή, Γηεπζχληξηα Γεληθνχ Λπθείνπ Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο Διιεληθνχ: «Ζ δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ζε 

έλα πνιπγισζζηθφ πεξηβάιινλ – Ζ εκπεηξία απφ ην Γεληθφ Λχθεην 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο Διιεληθνχ» 

- Καβαιιηεξάθεο ηέθαλνο, Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ 

ηξαζβνχξγνπ: «Σα ηζηνξηθά θξηηήξηα επηινγήο ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηε Γ. Δ.» 

- Ρφδα Αλησλαθάθε, Πξφεδξνο ΠΔΚΑΓΔ – Αληηγφλε Μπξαηζφιε, Γ. 

Γξακκαηέαο ΠΔΚΑΓΔ – Γηάλλεο Βεληνχξεο, ηακίαο ΠΔΚΑΓΔ: 

«Απφςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε» 

- Σνπνζεηήζεηο – Δξσηήζεηο – πδήηεζε 

- Γηάιεηκκα – Καθέο 

 

2η ςνεδπία 

«Σο κπαηικό Πιζηοποιηηικό Γλωζζομάθειαρ και η ζύνδεζή ηος με ηο 

ζσολείο» 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΟΛΜΔ, ΚΔΜΔΣΔ, Οκάδα Δξγαζίαο, Οκηιεηέο. 

 

- Οκάδα εξγαζίαο ΚΔΜΔΣΔ 
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- Κηηζηφγινπ – Βιάρνπ Ρηλέηηα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο: «Α1 & Α2 θαηλνχξγηα επίπεδα θαη 

ζχλδεζε Πξσηνβάζκηαο κε Γεπηεξνβάζκηα» 

- Γελδξηλνχ Βαζηιηθή, Καζεγήηξηα Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Πξφεδξνο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο 

Δμεηάζεσλ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο: «Οη 

θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ Κ. Π. Γ.» 

- Αγηαθιή Υξηζηίλα, ζρνιηθή ζχκβνπινο: «Πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ. Π. Γ. 

θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ» 

- Σνπνζεηήζεηο – Δξσηήζεηο – πδήηεζε 

- Γηάιεηκκα – Διαθξχ Γεχκα 

 

3η ςνεδπία 

«Ο εκπαιδεςηικόρ ηων ξένων γλωζζών και η επιμόπθωζή ηος» 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  ΟΛΜΔ, ΚΔΜΔΣΔ, Οκάδα Δξγαζίαο, Οκηιεηέο. 

 

- Οκάδα Δξγαζίαο ΚΔΜΔΣΔ. 

- Πξφζθνιε Αξγπξψ, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ: «ρεδηάδνληαο ηελ εθπαίδεπζε / θαηάξηηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ μέλσλ γισζζψλ απφ ηηο γλψζεηο ζηηο 

δεμηφηεηεο» 

- Πνιίηνπ Μαξία Πξφεδξνο ΔΚΑΓΔΒΔ & Γθηνχξνγινπ Υαξά Δηδηθή 

Γξακκαηέαο ΔΚΑΓΔΒΔ: «Έξεπλα ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

θαζεγεηψλ αγγιηθήο γιψζζαο ζηε Γ. Δ. – πκπεξάζκαηα θαη 

Πξνηάζεηο» 

- Εέππνο Γεκήηξεο, Τπ. Γηδάθησξ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ: «Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

μέλσλ γισζζψλ ζηε ρξήζε Σ. Π. Δ.» 

- Σνπνζεηήζεηο – εξσηήζεηο – ζπδήηεζε 

- Γηάιεηκκα – Καθέο 
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4η ςνεδπία 

«Οι ξένερ γλώζζερ και η διδαζκαλία ηοςρ ζηιρ άλλερ Δςπωπαϊκέρ 

Υώπερ» 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΟΛΜΔ, ΚΔΜΔΣΔ, Οκάδα Δξγαζίαο, Οκηιεηέο. 

 

- Οκάδα Δξγαζίαο ΚΔΜΔΣΔ 

- Γθνχζηνο Υαξάιακπνο, επίθνπξνο θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηά: «Ζ δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο σο μέλε γιψζζα ζε ρψξεο ηεο 

δπηηθήο Δπξψπεο: Ζ πεξίπησζε ηνπ Βειγίνπ» 

- Γξφζνο Γεκήηξεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ: «Ζ πνηνηηθή απφδνζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

μέλσλ γισζζψλ ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο» 

- Υαξίηνπ Μαξία, ρνιηθή χκβνπινο: «Ζ έλλνηα ηεο Πνιπγισζζίαο 

ζηελ Δ. Δ.: Πξνβιήκαηα – πξνβιεκαηηζκφο.» 

- Φνχγηαμε Πελειφπε, θαζεγήηξηα Γεπηεξνβάζκηαο: «Ο 21νο αηψλαο 

ζηελ ηάμε ηνπ Δπξσπατθνχ ρνιείνπ. ην ειιεληθφ ζρνιείν έρεη 

θηάζεη;» 

- Σνπνζεηήζεηο – εξσηήζεηο – ζπδήηεζε 

- Κιείζηκν – ζπκπεξάζκαηα 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 11 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2008 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ 

1η ΖΜΔΡΑ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ): Κπξίεο θαη θχξηνη θαιεζπέξα ζαο, λα 

ζαο θαισζνξίζνπκε εθ κέξνπο ηεο Οκνζπνλδίαο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Διιάδνο θαη ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ ηεο ΟΛΜΔ. Να ζαο επραξηζηήζνπκε γηα 

ηελ παξνπζία ζαο. Να δεηήζνπκε ζπγλψκε γηα ηελ θαζπζηέξεζε, αιιά 

ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα ζην θέληξν, έρεη θιείζεη απφ ηε πιεπξά ηνπ 

ΥΗΛΣΟΝ κέρξη θάησ ηελ Οκφλνηα θαη ζίγνπξα ππάξρεη πξφβιεκα ζην λα 
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έιζνπλ νη ζπλάδειθνη, γη’ απηφ θαη είρακε απηή ηελ θαζπζηέξεζε. πγλψκε 

πξνθαηαβνιηθά. 

  Να πνχκε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα εθπξνζψπεζε απφ ην 

Τπνπξγείν, νχηε καο έρεη έιζεη θάηη, νχηε ζην θαμ νχηε ζην email. Απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ε θπξία Καγθά Βάιηα, εάλ ζέιεη ζα κπνξνχζε λα πεη 

έλαλ ραηξεηηζκφ. 

Β. ΚΑΓΚΑ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, λα επραξηζηήζνπκε ηελ ΟΛΜΔ – ΚΔΜΔΣΔ 

γηα ηελ πξφζθιεζε πξνο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη εηδηθφηεξα πξνο ην 

άηνκφ κνπ. Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ραηξεηίδεη απηή ηελ πνιχ ζπνπδαία 

δξάζε ηεο ΟΛΜΔ - ΚΔΜΔΣΔ, είλαη θνληά ζε απηφ ην θνξέα θαη ζηεξίδεη πάληα 

ηελ πνηνηηθή παξερφκελε εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εληάζζεηαη θαη 

ε αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ. Καιή 

επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ζαο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε. Απφ ηηο Δλψζεηο, ζα ην πάξνπκε κε ηε ζεηξά γηα 

λα κελ ππάξρνπλ θάπνηεο παξεμεγήζεηο, αλάινγα κε ηελ εηδίθεπζε ΠΔ 5, ΠΔ 

6, ΠΔ 7 απφ ηελ εηδηθφηεηα ΠΔ 5 θαζεγεηψλ γαιιηθήο είλαη ν θχξηνο ηέιηνο 

Μαξθαλησλάθεο γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ πλδέζκνπ θαζεγεηήο 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. 

. ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΖ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηεο ΟΛΜΔ, αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, θπξίεο θαη θπξίεο ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη 

χκβνπινη ηνπ Π. Η. Κχξηε Πξφεδξε ηεο ΟΛΜΔ, δπζηπρψο ν Πξφεδξνο ηνπ 

πλδέζκνπ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο δελ κπνξεί λα παξίζηαηαη. Να ζαο 

δηαβάζσ κία επηζηνιή ηνπ. Δπηηξέςηε κνπ πξηλ ζαο δηαβάζσ ηελ επηζηνιή, 

λα ζαο δηαβάζσ δχν, ηξεηο γξακκέο:  

«Σηόρνο πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε ηεο πνιπγιωζζίαο ζε όιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο ωο πνιύηηκν εξγαιείν γηα θάζε Έιιελα πνιίηε πνπ δξα 

ωο πνιίηεο ηνπ θόζκνπ.» Θα έιεγε θαλείο όηη είλαη απόζπαζκα από 

ην θαηαζηαηηθό ηνπ Σπλδέζκνπ καο.  

Παξ’ όια απηά είλαη απόζπαζκα από ηελ νκηιία ηνπ Υπνπξγνύ 

Παηδείαο, ηνλ πεξαζκέλν Σεπηέκβξην ηνπ 2007 ζηε Βνπιή ζηηο 

πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο θαη εκείο ζαλ ζύιινγνο θαζεγεηώλ 

γαιιηθήο είκαζηε ηδηαίηεξα ραξνύκελνη πνπ ην Υπνπξγείν έρεη ηέηνηνπο 

ζηόρνπο, ηέηνηεο ζέζεηο, ωζηόζν ην πξόβιεκα όπωο θαηαιαβαίλεηε 
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είλαη θαηά πόζν πινπνηνύληαη απηνί νη ζηόρνη κε πνηνπο ηξόπνπο θαη 

ζίγνπξα όρη κε ηε κείωζε ηνπ ωξαξίνπ ζην γπκλάζην.  

Η κείωζε ηνπ ωξαξίνπ απνθαζίζηεθε όπωο μέξνπκε όινη πξηλ από 

δύν ρξόληα. Σίγνπξα δελ πινπνηνύληαη απηνί νη ζηόρνη νπζηαζηηθά κε 

ηε κε δηδαζθαιία ηεο δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο ζην ιύθεην, δελ 

πινπνηείηαη ζίγνπξα κε ηελ εηζαγωγή ζηελ πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζε θάπνηα δεκνηηθά, όρη ζε όια θαη κε αλζξώπνπο ζπλαδέιθνπο κε 

2.500 ωξνκηζζίνπο πνπ δνπιεύνπλ ζε 3, 4 ζρνιεία, ηξέρνπλ κε ην 

θνβεξό ωξνκίζζην ηωλ 7, 8 €, ζίγνπξα απηνί νη ζηόρνη δελ κπνξνύλ 

λα πινπνηεζνύλ κε απηέο ηηο ινγηθέο. 

  Θα δηαβάζσ ηψξα ηελ επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Κψζηα ηνπ 

Βνπιγαξίδε:  

«Η επηζηεκνληθή καο Έλωζε, ν Σύλδεζκνο Καζεγεηώλ Γαιιηθήο 

Γιώζζαο, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο αξηζκεί 1.500 

πεξίπνπ κέιε ηακεηαθώο εληάμεη ζε όιε ηελ Ειιάδα, έρεη ωο θύξην 

θαηαζηαηηθό ηνπ ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηωλ θαζεγεηώλ γαιιηθήο 

γιώζζαο θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ πνπ είλαη ε 

γαιιηθή γιώζζα θαη ν πνιηηηζκόο θαη ε ινγνηερλία. 

Σε απηό ην πιαίζην ππνδερηήθακε κε κεγάιε ραξά ηελ πξόηαζε ηνπ 

ΚΕΜΕΤΕ, ην νπνίν θαη ζπγραίξνπκε γηα ηε δηνξγάλωζε ηνπ 

Σπλεδξίνπ. Απνδερηήθακε ινηπόλ, λα ζπκκεηάζρνπκε ζηελ νκάδα 

Εξγαζίαο ηνπ γηα ηηο μέλεο γιώζζεο, θαζώο θαη ζηελ πξόηαζε γηα 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλωζε θαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ 1νπ 

Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ γηα ηηο μέλεο γιώζζεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.  

Είλαη πξνθαλέο όηη νη εξγαδόκελνη όζνλ αθνξά ην δηθό καο ζύιινγν 

κε γλώκνλα ηελ πνηνηηθή δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο γιώζζαο, 

εξγαδόκαζηε ηαπηόρξνλα γηα ηελ θαιύηεξε εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο 

γιώζζαο γηα ηνπο κέιινληεο πνιίηεο ηνπο καζεηέο καο. 

Γηα ην γεγνλόο όκωο κόλν απηό δελ αξθεί κόλν ε γαιιηθή δηδαζθαιία, 

ην θαιό βηβιίν θαη ην ελδεδεηγκέλν επνπηηθό θαη ππνζηεξηθηηθό πιηθό, 

ρξεηάδεηαη πάλω από όια θαη επηκήθπλζε ηνπ ρξόλνπ δηδαζθαιίαο 

θαζώο θαη ε άξηηα δηνηθεηηθή θαη παηδαγωγηθή νξγάλωζε.  
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Με ζηόρν πάληα ηε βέιηηζηε νξγάλωζε δύν ηνπιάρηζηνλ μέλωλ 

γιωζζώλ κε ηελ νινθιήξωζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

έρνπκε ήδε θαηαζέζεη ππόκλεκα ζην Υπνπξγείν κε ηηο ζέζεηο καο θαη 

ζην νπνίν δεηάκε ηελ επαλαθνξά ηνπ 3ωξνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο ζην γπκλάζην, ηελ έληαμε ηεο δεύηεξεο 

μέλεο γιώζζαο ωο ππνρξεωηηθό κάζεκα ζην ιύθεην, ηελ έληαμε κηαο 

μέλεο γιώζζαο ζηα 4 θαη’ επηινγή ππνρξεωηηθά εμεηαδόκελα 

καζήκαηα, ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, ηελ θύξωζε ηεο εθκάζεζεο ηεο 

μέλεο γιώζζαο, ζηε δεπηεξνβάζκηα κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό 

γιωζζνκάζεηαο, ηελ πιήξε έληαμε ηεο δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο, ζηηο 

ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ, 4ε, 5ε θαη 6ε, επίζεο ηελ 

εθαξκνγή ηωλ εγθπθιίωλ ζρεηηθά κε ηελ παξάιιειε δηδαζθαιία ηωλ 

δύν μέλωλ γιωζζώλ θαη ηε κείωζε ηνπ αξηζκνύ καζεηώλ αλά ηκήκα. 

Πηζηεύω όηη απηέο νη ξπζκίζεηο ζα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ 

εθκάζεζε ηωλ δύν μέλωλ γιωζζώλ, νη νπνίεο απνηεινύλ πνιύηηκν 

εθόδην γηα ηνλ απξηαλό πνιίηε, όπνην επάγγεικα θαη εάλ επηιέμεη λα 

εμαζθήζεη ζε θάζε νηθνλνκηθή ή θνηλωληθή δξαζηεξηόηεηα. 

Τνλίδνπκε όηη ε εθκάζεζε δύν ηνπιάρηζηνλ μέλωλ γιωζζώλ δελ 

πξέπεη λα παξακείλεη πξνλόκην ηωλ ιίγωλ ζηελ Ειιάδα ηνπ 21νπ 

αηώλα, δειαδή, κόλν απηώλ πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα 

κάζνπλ ηηο μέλεο γιώζζεο εθηόο ζρνιείνπ. 

Απνηειεί θνηλωληθή αλαγθαηόηεηα γηα ηνπο λένπο καο ζηελ ελωκέλε 

Επξώπε θαη ην θξάηνο νθείιεη λα ηνπο εμαζθαιίζεη παξέρνληαο έηζη 

ην αλαγθαίν ζπκπιήξωκα ζηα δηεζλή εθόδηα πνπ απαηηεί ην λέν 

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. 

Εύρνκαη από θαξδηάο θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ Σπλεδξίνπ ν 

Πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ Κώζηαο Βνπιγαξίδεο.» 

  αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. Ξέραζα λα ραηξεηήζσ θαη 

ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ πλδέζκσλ ησλ μέλσλ γισζζψλ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Μαξθαλησλάθε. Οη ζέζεηο ηνπ 

πλδέζκνπ ήηαλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΜΔΣΔ θαη κε ηε δνπιεηά πνπ έγηλε 

ζηελ νκάδα εξγαζίαο, έγηλαλ ζρεδφλ θαη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ θαη ζέζεηο 

ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. 
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  ηε ζπλέρεηα ε θπξία Κνπηζνδάθε Έληδε Πξφεδξνο ηνπ 

Παλειιελίνπ πιιφγνπ θαζεγεηψλ γαιιηθήο απνθνίησλ Παλεπηζηεκίσλ έρεη 

ην ιφγν. 

Δ. ΚΟΤΣΟΓΑΚΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγσλ Καζεγεηψλ Γαιιηθήο ζα ήζεια λα 

ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξφζθιεζε λα ζπκκεηάζρνπκε σο χιινγνο ζην 1ν 

παλειιήλην πλέδξην γηα ηηο Ξέλεο Γιψζζεο πνπ δηνξγάλσζε ην ΚΔΜΔΣΔ. 

  ήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ε γισζζνκάζεηα θαη ε 

πνιπγισζζία απνηεινχλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, 

επηηξέπνληαο ηε κειέηε ζε βάζνο άιισλ πνιηηηζκψλ ζπληειψληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ζηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη αιιεινπξνζέγγηζε ησλ ιαψλ. 

  Δπί πιένλ αο κελ μερλάκε φηη ε εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ 

βειηηψλεη θαη εκπινπηίδεη ηε γλψζε θαη ηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο καο γιψζζαο. 

Γπζηπρψο εχθνια παξαηεξεί θαλείο ηελ ηεξάζηηα αληζφηεηα ηεο δεκφζηαο κε 

ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ. 

  ηα ηδησηηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο ε εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο μέλεο 

γιψζζαο, μεθηλάεη απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιεία θαη 

ζπλερίδεη σο θαη ηελ 3ε ιπθείνπ, πεξηιακβάλνληαο θαζεκεξηλά ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαη φρη ζην νινήκεξν ή ζηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία κία κε δχν 

ηνπιάρηζηνλ ψξεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ εθηφο ησλ επί 

πιένλ σξψλ κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. 

  Δκείο σο ζχιινγνο πηζηεχνπκε ζηνπο καζεηέο ίζσλ επθαηξηψλ 

θαη φρη ζε καζεηέο πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο. Πηζηεχνπκε ζε έλα 

πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλν δεκφζην ζρνιείν πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζπκβάιινληαο 

παξάιιεια ζηε δηακφξθσζε πνιηηψλ ίζσλ δπλαηνηήησλ ζην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

  πλεπψο θαινχκαζηε φινη λα θαηαβάιινπκε θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε 

ηα δηεζλή πξφηππα. Γη’ απηφ ην ιφγν ν χιινγφο καο ραηξεηίδεη ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, λα δηνξγαλψζεη ην 1ν Παλειιήλην πλέδξην 

Ξέλσλ Γισζζψλ θαη δειψλεη φηη είλαη πάληα ζηε δηάζεζε ηφζν ηεο ΟΛΜΔ 

φζν θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηε δηεμαγσγή αλάινγσλ 
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ζπλεδξίσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαηαζηνχλ 

πινπζηφηεξνη ζε εκπεηξίεο θαη ζε εξεζίζκαηα. 

  Απεπζπλφκελνη ζηνπο δηνξγαλσηέο θαη ζην ζπληνληζηή θαη 

γξακκαηέα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θχξην Νηθνθφξν Κσλζηαληίλν, δελ έρσ παξά λα ηνπο 

ζπγραξψ γηα ηε ζεκεξηλή πξνζπάζεηα γηαηί γλσξίδσ πνιχ θαιά πφζν ρξφλν 

επηκνλή θαη ζηέξεζε πξνζσπηθψλ ζηηγκψλ πξναπαηηεί έλα ηέηνην εγρείξεκα 

γηα λα θηάζεη θαλείο ζηελ παξνπζίαζε ελφο αλάινγνπ ζπλεδξίνπ. Καιή 

δχλακε θαη θαιέο εξγαζίεο ζε φινπο καο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Γηα ην ηειεπηαίν πνπ είπε ε θπξία Κνπηζνδάθε ήζεια λα πσ φηη 

ην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην θαη ε ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία ηεο ΟΛΜΔ, γηαηί 

θαη ρσξίο ηελ ΟΛΜΔ, γηα ηε δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη θαη γίλεηαη απφ ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ απηφ φξγαλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ήηαλ κηα ππφζρεζε ζηελ 

Οκάδα Δξγαζίαο, αιιά θαη ζηνπο πλδέζκνπο θαη ζηηο Δλψζεηο θαη ζε φινπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δνχιεςαλ, ήηαλ κία ππφζρεζε πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα 

ηελ ηεξήζνπκε θαη ζην κέιινλ κε αλάινγεο ελέξγεηεο. 

  ηε ζπλέρεηα ζα κηιήζεη ε θπξία Αλησλαθάθε Ρφδα Πξφεδξνο 

ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο θαζεγεηψλ Αγγιηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Ρ. ΑΝΣΩΝΑΚΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, θχξηε Πξφεδξε ηεο ΟΛΜΔ 

θπξίεο θαη θχξηνη εθπξφζσπνη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ηελ θπξία 

Καγθά, ηνλ θχξην Υξπζνρφν. Κπξίεο θαη θχξηνη εθπξφζσπνη ησλ άιισλ 

επηζηεκνληθψλ Δλψζεσλ θαη πιιφγσλ Ξέλσλ Γισζζψλ, ζπλάδειθνη, 

ζπλαδέιθηζζεο.  

  Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Παλειιήληαο 

Έλσζεο Καζεγεηψλ Αγγιηθήο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ΠΔΚΑΓΔ, ζα 

ζέιακε λα ζπγραξνχκε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ θαη ηεθκεξίσζεο 

ηεο ΟΛΜΔ, θχξην Παχιν Υαξακή γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 1νπ Παλειιήληνπ 

πλεδξίνπ ΟΛΜΔ ΚΔΜΔΣΔ γηα ηηο μέλεο γιψζζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα θαη λα ηνλ επραξηζηήζνπκε ζεξκά γηα 

ηελ επγεληθή πξφζθιεζε πνπ καο απεχζπλε γηα ζπκκεηνρή ζε απηφ ην 

πλέδξην ην νπνίν θαηαδεηθλχεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηελ νπνία δείρλεη ην 

ΚΔΜΔΣΔ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ. 

  Θα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ επθαηξία πνπ καο 

δίδεηαη κέζα ζην πιαίζην ησλ ελνηήησλ ηνπ πλεδξίνπ ζαο λα θαηαζέζνπκε 
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θαη εκείο σο επηζηεκνληθή Έλσζε θαη εθπξφζσπνη ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο έλα θνκκάηη ηεο θαηαγεγξακκέλεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηνπκε ζηελ 

εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη λα πξνβάιινπκε, λα ζπκβάιινπκε κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ αλεχξεζε ιχζεσλ θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ ζην 

δεκφζην ζρνιείν. 

  Ζ εκπεηξία καο έρεη δείμεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

ζην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ γεληθφηεξα θαη ηεο αγγιηθήο 

εηδηθφηεξα θαη ζεσξνχκε φηη απηφ ην πλέδξην κπνξεί λα απνηειέζεη έλα βήκα 

κπξνζηά ηφζν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ φζν θαη πξνο ηελ επίιπζή ηνπο. 

  Δπηζπκνχκε απηφ ην πλέδξην λα ζηεθζεί κε επηηπρία θαη νη 

εξγαζίεο πνπ ζα ζπληειεζηνχλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

επηζηεκνληθέο Δλψζεηο θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα επνδσζνχλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε 

δηεμαγσγή παξφκνησλ ζπλεδξίσλ ζην κέιινλ. 

  Δπειπηζηνχκε επίζεο απηφ ην πλέδξην κέζα απφ ηνπο άμνλέο 

ηνπ λα αλαδείμεη θαίξηα εξσηήκαηα, ηα νπνία λα ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο μελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηελ πξνσζήζνπλ αλαβαζκίδνληαο φρη κφλν ηελ 

μελφγισζζε εθπαίδεπζε, αιιά θαη ην δεκφζην ζρνιείν γεληθά. 

  ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη ε ΠΔΚΑΓΔ ζπκκεηείρε 

ζηελ Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ηηο μέλεο γιψζζεο, αιιά δελ είλαη ηεο 

παξνχζεο λα παξνπζηάζνπκε ηηο απφςεηο θαη πξνηάζεηο καο, ζα έρνπκε ηελ 

επθαηξία λα ηηο αλαπηχμνπκε αχξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζήγεζήο καο. 

  Κχξηε Υαξακή ζαο επραξηζηνχκε θαη πάιη γηα ηελ πξφζθιεζε 

θαη επρφκαζηε ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ ζαο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ηε ζπλέρεηα απφ ηε Βφξεην Διιάδα κία ζπλάδειθνο ε θπξία 

Πνιίηνπ Μαξία Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Καζεγεηψλ Αγγιηθήο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Βνξείνπ Διιάδνο. 

Μ. ΠΟΛΗΣΟΤ: Αμηφηηκε Πξφεδξε ηεο ΟΛΜΔ, θπξία εθπξφζσπνο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
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ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, θχξηε Πξφεδξε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θχξηε Υαξακή, εθ 

κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Καζεγεηψλ Αγγιηθήο 

Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο Βφξεηαο Διιάδαο, ζαο επραξηζηνχκε γηα ηελ 

πξφζθιεζε. 

  Πηζηεχνπκε φηη ην 1ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ μελφγισζζε 

εθπαίδεπζε απνηειεί αθφκα κηα πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο 

πνιπγισζζίαο πνπ είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. Ζ Έλσζε Καζεγεηψλ Αγγιηθήο Δθπαίδεπζεο Βφξεηαο Διιάδνο 

ζπκκεηείρε ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ μέλσλ γισζζψλ θαη κε ηελ 

εηζήγεζή καο ζα πξνηείλνπκε αχξην ηηο απφςεηο καο, ηηο πξνηάζεηο καο θαη 

επειπηζηνχκε φηη ζε απηφ ην πλέδξην ζα ππάξμεη αληαιιαγή απφςεσλ, ιχζε 

πξνβιεκάησλ, ζσζηέο απνθάζεηο θαη ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη ε ΟΛΜΔ ζα 

θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο φισλ ησλ Δλψζεσλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ μελφγισζζε εθπαίδεπζε. 

  Δπρφκαζηε θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ θαη ζαο 

επραξηζηνχκε θαη πάιη γηα ηελ πξφζθιεζή καο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Υαηξεηηζκφο απφ ηελ εηδηθφηεηα ησλ γεξκαληθψλ ν θχξηνο 

Καξαηζηνπάλεο Γηάλλεο Πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Δλψζεσο Καζεγεηψλ 

Γεξκαληθήο Γιψζζαο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο. 

Γ. ΚΑΡΑΣΗΟΠΑΝΖ: Καιεζπέξα ζαο θαη απφ εκέλα. Κπξίεο θαη θχξηνη ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θχξηε Πξφεδξε ηεο ΟΛΜΔ, θχξηε Υαξακή ηνπ 

ΚΔΜΔΣΔ, θχξηε πξντζηάκελε ηνπ 2νπ Γξαθείνπ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο ηεο Β’ 

Αζελψλ θπξίεο θαη θχξηνη ζχκβνπινη, ζπλάδειθνη εθπξφζσπνη ησλ 

επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ, αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη 

εθπξνζσπψληαο ηε λεψηεξε ζπιινγηθφηεηα ζην ρψξν ησλ θαζεγεηψλ μέλσλ 

γισζζψλ, ζα ήζεια κε ηε ζεηξά κνπ λα εθθξάζσ κεξηθέο ζθέςεηο κε βάζε ην 

θείκελν ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. 

  Αξρηθά φκσο λα πσ δχν ιφγηα γηα ηελ Παλειιήληα Έλσζε 

Καζεγεηψλ Γεξκαληθήο Γιψζζαο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, ε Έλσζή 

καο ηδξχζεθε ην 1996, αξρηθά σο επηζηεκνληθή Έλσζε ησλ θαζεγεηψλ 

Γεξκαληθήο Φηινινγίαο πνπ εξγάδνληαη ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Γηα ην 2005 

ηξνπνπνηψληαο ην Καηαζηαηηθφ ηεο δηεπξχλζεθε θαη ζηα πάλσ απφ 3.000 
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κέιε ηεο ζε φιε ηε ρψξα πεξηιακβάλνληαη πιένλ φινη νη πηπρηνχρνη ηεο 

γεξκαληθήο θηινινγίαο. 

  Μαο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ην δήηεκα ηεο ζχλδεζεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελ φςεη ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ην επηέκβξην ηνπ 2008 ζα εηζαρζνχλ γηα πξψηε θνξά ζηα γπκλάζηα ηεο 

ρψξαο δεθάδεο ρηιηάδεο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ δεκνηηθνχ πνπ ζα δηδαρηεί 

ην κάζεκα ηεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο γαιιηθά θαη γεξκαληθά. Καη δελ έρεη 

γίλεη νπζηαζηηθά αθφκα ηίπνηε γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

  αο ζπκίδσ φηη φπσο απνζπαζκαηηθά θαη ρσξίο ζρεδηαζκφ έγηλε 

ε κείσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο απφ 3 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα ζε 2 ψξεο έηζη θαη ηψξα, ακθηβάιισ πνιχ εάλ νη ηζχλνληεο ηνπ 

ΤΠΔΠΘ ζθέθηεθαλ λα πξνζαξκφζνπλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

γπκλαζίνπ φζνλ αθνξά ζηε δεχηεξε μέλε γιψζζα ζηε λέα απηή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

  Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξσ ην γεγνλφο φηη ζην κάζεκα ηεο 

γεξκαληθήο γιψζζαο απφ ην πξνγξακκαηηζκέλν ηξίηνκν εγρεηξίδην ηνπ 

Οξγαληζκνχ γηα λα δηδαρηεί ζηελ 1ε, 2α θαη 3ε γπκλαζίνπ έρεη θπθινθνξήζεη ην 

1ν ηεχρνο θαη ε ζπλέρεηα έπεηαη ή κάιινλ αγλνείηαη. 

  Θα θιεζνχκε λα δηδάμνπκε γηα ηξίηε ρξνληά ρσξίο αθνπζηηθφ 

πιηθφ, κάιινλ ζα πξνηείλνπκε λα κπνχκε γη’ απηφ ην πξάγκα ζην βηβιίν 

Guinness κε βάζε έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηνπ νπνίνπ ε αθαηαιιειφηεηα έρεη 

γίλεη πιένλ θαηαθαλήο. Σν πξνεγνχκελν αββαηνθχξηαθν ζηηο εκεξίδεο 

επηκφξθσζεο πνπ θάλακε , πνπ έθαλε ε Έλσζή καο ζηα Γηάλλελα θαη ζηελ 

Πάηξα εθθξάζηεθε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο έληνλε δπζαξέζθεηα θαη δεηήζεθε 

επίκνλα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα 

απνζπξζεί ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν. 

  ην ζχληνκν απηφ καο ραηξεηηζκφ ζεσξψ πψο ζα ήηαλ κεγάιε 

παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζψ ζην δήηεκα ηεο ζχλδεζεο ηνπ θξαηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο ΚΠΒ κε ην δεκφζην ζρνιείν. 

  Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο καο έρεη εθνδηάζεη κε ην θνηλφ 

επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο γιψζζεο πάλσ ζηα 6 επίπεδα πνπ 

δνκνχληαη ηα πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πψο κεηά 
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ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο πηνζέηεζαλ ην θνηλφ επξσπατθφ 

πιαίζην θαη άιινη θνξείο πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο φπσο ην γεξκαληθφ 

θαη ην γαιιηθφ ηλζηηηνχην θαη φπσο κάζακε ηειεπηαία ζηνλ ίδην δξφκν θηλείηαη 

θαη ην παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο. 

  Φξνλνχκε πψο απηέο νη εμειίμεηο αθνξνχλ θαη ην δεκφζην 

ζρνιείν θαη είλαη θαηξφο ε ζπλνιηθή αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ λα θηλεζεί ζηελ θαηεχζπλζε πνπ πεξηγξάθεη ην θείκελν ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο. αο δηαβάδσ έλα ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα απφ ην θείκελν θαη κε 

απηφ ζέισ λα θιείζσ ην ζχληνκν απηφ ραηξεηηζκφ επρφκελνο θαιή επηηπρία 

ζην 1ν Παλειιήλην πλέδξην. 

  «Σζηηάην, ε αλαβάζκηζε απηή πεξηιακβάλεη βέβαηα ηελ 

ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα εμαζθαιίζεη ζε φια ηα παηδηά κέζσ ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο ηα εθφδηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα επαξθή μελφγισζζε 

εθπαίδεπζε θαη φρη λα εμαλαγθάδεη ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα λα ηα αλαδεηά θαη 

λα αθξηβνπιεξψλεη ζε ηδησηηθά θξνληηζηήξηα. 

  Ζ άξηζηε δε εθκάζεζε δχν μέλσλ γισζζψλ κέζα ζην δεκφζην 

ζρνιείν ζε ζπλδπαζκφ κε θξαηηθή πηζηνπνίεζε ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο 

είλαη ην ειάρηζην πνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζηνπο κειινληηθνχο πνιίηεο 

ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο φισλ ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ.» 

  αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. Κχξηε Υαξακή ζαο 

επραξηζηψ γηα ηελ πξφζθιεζε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δθ κέξνπο ησλ θαζεγεηψλ γεξκαληθήο καο έρεη ζηείιεη 

ραηξεηηζκφ ν θχξηνο Αζεκάθεο Κσλζηαληφπνπινο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ Καζεγεηψλ Γεξκαληθήο γιψζζαο ζηελ Διιάδα. 

  Αθφκα απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

απφ ηε Φηινζνθηθή ρνιή ε Κνζκήησξ θπξία Μαξίθα Θσκαδάθε καο έζηεηιε 

θαη απηή ην ραηξεηηζκφ ηεο. 

  Θα ήηαλ επίζεο παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ ηνλ θχξην 

Κνπηζνπδάθε Νηθεθφξν πνπ είλαη Πξντζηάκελνο ηνπ Β’ Γξαθείνπ Ζ Αζήλαο 

γηα ηελ παξνπζία ηνπ εδψ. Δάλ ζα ήζεια λα καο πεη θαη απηφο θάηη, έλαλ απιφ 

ραηξεηηζκφ. 

Ν. ΚΟΤΣΟΤΓΑΚΖ: Καιεζπέξα ζαο λα επραξηζηήζσ γηα ηελ ηηκεηηθή 

πξφζθιεζε πνπ κνπ θάλαηε, αλ θαη δελ είκαη ηεο εηδηθφηεηαο ησλ μέλσλ 
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γισζζψλ ελ ηνχηνηο ληψζσ φηη είκαη θνληά ζαο φζν θαη νη ζπλάδειθνη, νη 

ηδηαίηεξνη ζπλάδειθνη, γηαηί πηζηεχσ φηη φινη έρνπκε έλαλ θνηλφ ζηφρν λα 

θάλνπκε ηελ παηδεία καο θαιχηεξε. 

  Καη βέβαηα ζε έλα πεξηβάιινλ ζαλ ην ζεκεξηλφ θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζαλ θαη απηφ πνπ ζα έρνπκε πνιχ ζχληνκα, ζε κία Δπξψπε πνπ 

δηαξθψο δηεπξχλεηαη νη μέλεο γιψζζεο είλαη ζα έιεγα έλα απφ ηα πην αλαγθαία 

εθφδηα γηα ην ζεκεξηλφ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνλ απξηαλφ πνιίηε θαη είλαη 

ζίγνπξν φηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε δελ είλαη ην 

φηη θαιχηεξν ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεξηκέλεη ή λα θαληαζηεί. 

  Υξεηάδεηαη ινηπφλ, λα πξνβιεκαηηζηνχκε θαη φπσο ν ιαφο ιέεη ή 

ζηξαβφο είλαη ν γηαιφο ή ζηξαβά αξκελίδνπκε. Αο πξνζπαζήζνπκε ινηπφλ, λα 

δνχκε ηη ξφηα πξέπεη λα πάξνπκε, ηη πξέπεη λα γίλεη θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ελφο εθάζηνπ εμ εκψλ γηα λα 

κπνξέζνπκε λα πεηχρνπκε λα έρνπκε πνιίηεο ελσκέλνπο πξαγκαηηθά θαη 

ελσκέλνη πξαγκαηηθά είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ. Γη’ απηφ 

ραίξνκαη ηδηαίηεξα πνπ γίλεηαη απηφ ην πλέδξην θαη εχρνκαη θαη ειπίδσ φηη 

κεηά απφ ην πλέδξην απηφ θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ, θάηη ζα έρεη αιιάμεη 

πξνο ην θαιχηεξν. αο επραξηζηψ θαη πάιη. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δθ κέξνπο ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ Διιάδνο ε Βάλα Σδηαηδή έρεη ην ιφγν. 

Β. ΣΕΗΑΣΕΖ: Θα κπνξνχζε λα είλαη θαη πλνκνζπνλδία Δθέδξσλ Γνλέσλ 

γηαηί έηζη θαη αιιηψο νη γνλείο ζηελ εθεδξεία είκαζηε δηαξθψο. Δμ εθέδξσλ 

ζηεξίδνπκε ηε δεκφζηα θαη δσξεάλ εθπαίδεπζε αο πνχκε θαη εζείο νη 

θαζεγεηέο ησλ μέλσλ γισζζψλ ην μέξεηε κάιινλ θαιχηεξα απφ φινπο απηφ, 

φπσο θαη νη άιινη ζπλάδειθνί ζαο ηεο θπζηθήο αγσγήο ηεο θαιιηηερληθήο 

παηδείαο. Δίλαη ζπγθεθξηκέλνη νη θιάδνη ησλ δηδαζθφλησλ πνπ πιήηηνληαη 

θπξίσο ζην δεκφζην ζρνιείν, κηαο θαη νη άιινη ηελ πιεξψλνπλ ζηελ ηειεπηαία 

θάζε ζηηο παλειιαδηθέο. 

  Δζείο φκσο είζηε ππνηηκεκέλνη έηζη θαη αιιηψο. Ζ θφξε κνπ φηαλ 

πεγαίλεη θαη έρεη κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο ηελ άιιε κέξα είλαη 

θαηαραξνχκελε. Λέεη ζήκεξα έρνπκε, ηεο ιέσ 7σξν; ρη κσξέ κνπ ιέεη 

έρνπκε 6σξν, ε 7ε ψξα είλαη ε μέλε γιψζζα θαη απηφ γίλεηαη απφ φια ηα 

παηδηά απηήο ηεο ρψξαο θαη ην μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά φινη. 
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  Βέβαηα δηάβαζα κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή ηηο επεμεξγαζίεο ηνπ 

ΚΔΜΔΣΔ θαη δελ κπνξψ λα πσ θίιε Παχιν φηη ράξεθα ηδηαίηεξα. Γηαηί βιέπσ 

κηα κεγάιε δηάζεζε ζηελ εθηίκεζε αλάκεζα ζηε δηθή καο άπνςε θαη αλάγθε 

θαη ζε απηήλ πνπ απνηππψλεηαη ζην θείκελν. Γηα καο νη μέλεο γιψζζεο φπσο 

θαη ε ειιεληθή γιψζζα, γηαηί ζεσξνχκε φηη είλαη εληαίν θνκκάηη, ε εθπαίδεπζε 

γηα ηα παηδηά, δελ είλαη κία θαηάξηηζε απιά γηα λα πάλε ζε έλα επίπεδν Β1 γηα 

λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα καδέςνπλ ηα ζηαθχιηα ζην Μπνξληφ ίζσο κεηά 

απφ 5 ρξφληα, φηαλ θάλνπλ απεξγία νη εξγάηεο, είλαη κία απαίηεζε λα 

θαηαθηήζνπλ ηα παηδηά ηε γλψζε θαιά κηαο μέλεο γιψζζαο φπσο θαη ηε δηθή 

ηνπο ηε κεηξηθή. 

  Ξέξνπκε βέβαηα φηη ην δεκφζην ζρνιείν ζήκεξα δελ ζα κηιήζσ 

γηα ηα ηδησηηθά δελ είλαη ν ηνκέαο κνπ δελ καζαίλεη ζηα παηδηά θαιά νχηε ηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη εθεί είλαη φιε ε αλαπεξία ηνπ ζπζηήκαηνο, εκείο 

ινηπφλ, ζεσξνχκε φηη πξέπεη ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ λα αιιάμεη, λα 

αλακνξθσζεί θαη λα νξγαλσζεί δηαθνξεηηθά, γηα λα κελ έρεη πξψηα θαη 

δεχηεξα θνκκάηηα, λα κελ έρεη ηα θχξηα θαη ηα δεπηεξεχνληα, λα είλαη φια 

θχξηα, λα έρεη ν δάζθαινο ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ θαη λα δηδάζθεη θαη ηελ αμία 

ηνπ θαη ν καζεηήο ηε δηάζεζε λα καζαίλεη θαη λα θαηαθηά απηφ πνπ ηνπ 

δηδάζθεη.  

  Γη’ απηφ ζεσξνχκε φηη πξέπεη ζήκεξα λα θηηαρηεί έλα ζρνιείν 

εληαίν, γηα λα δηδάζθεη ζπζηεκαηηθά ηε γιψζζα θαη φρη κε απηφ ην ρχκα 

ζχζηεκα ζήκεξα πνπ άιια έρνπκε ζην δεκνηηθφ – γπκλάζην θαη άιια ζην 

ιχθεην, λα είλαη εληαία ε δηδαζθαιία, ζπζηεκαηηθή θαη λα θαηαιήγεη ην παηδί λα 

μέξεη πνιχ θαιά ηνπιάρηζηνλ κηα μέλε γιψζζα θαη αξθεηά θαιά ηε δεχηεξε 

πνπ ζα επηιέμεη. 

  Καη βέβαηα ζεσξνχκε φηη απηφ δελ γίλεηαη εάλ νη δάζθαινη ηεο 

μέλεο γιψζζαο δελ είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί θαη δελ αζρνινχληαη 

απνθιεηζηηθά κε έλα ζρνιείν θαη ηξηγπξλάλε δεμηά θαη αξηζηεξά θαη θαιχπηνπλ 

ηηο αλάγθεο θαη εδψ θαη εθεί θαη πάξα πέξα. Με πιάλεηεο δαζθάινπο ζρνιείν 

δελ γίλεηαη θαη βέβαηα ζήκεξα απηφ θαηά θφξν γίλεηαη, δελ ζα πσ γηα ην 

αλαμηνπξεπέζηαην λα κελ είλαη πιεξσκέλνη ζηελ ψξα ηνπο θαη λα βάδνπκε 

δεχηεξεο θαη ηξίηεο μέλεο γιψζζεο θαη λα αθήλνπκε απιήξσηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ή λα έξρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ην Γεθέκβξην ή θαηά ην 

Γελάξε θαη λα δηνξίδνληαη. 
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  Δκείο έρνπκε ηελ άπνςε φηη πξέπεη λα πάςνπκε πηα ηνλ 

θαηαλαισηηζκφ θαη ζηελ εθπαίδεπζε, λα ηάδνπκε θχθηα γηα κεηαμσηέο 

θνξδέιεο, λα καο ιέεη ε θπξία Γηαλλάθνπ φηη ε θαηεχζπλζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο είλαη ε πνιπγλσζία θαη ζα δηδάζθνληαη 6 μέλεο γιψζζεο ζην δεκφζην 

ζρνιείν θαη ειπίδνπκε ζε βάζνο ρξφλνπ λα καζαίλνπλ ηα παηδηά ηε κία. Δκείο 

ζέινπκε ζην δεκνηηθφ ηα παηδηά λα μεθηλνχλ κε κία. Σα ηκήκαηα λα είλαη 10 

παηδηά θαη ν δάζθαινο λα κπνξεί λα ηνπο κάζεη θαη λα είλαη νη ψξεο 

πεξηζζφηεξεο θαη ν θαζεγεηήο κφληκνο. Απηή είλαη ε κφλε κέζνδνο κε ηελ 

νπνία κπνξεί λα κάζεη έλα παηδί κηα μέλε γιψζζα. Απφ εθεί θαη κεηά ζην 

γπκλάζην λα μεθηλά ηε δεχηεξε θαη βεβαίσο λα είλαη ζνβαξή θαη 

νινθιεξσκέλε ε δηδαζθαιία ηεο. 

  ια ηα ππφινηπα ζεσξνχκε φηη είλαη πιενλάδνληα, γηαηί 

δηαβάδακε πξφζθαηα ζηελ Αγγιία ιέεη ε θπβέξλεζε εθαξκφδεη έλα θαηλνχξγην 

θαη απηή ζχζηεκα. ια ηα θαηλνχξγηα ελ ησ κεηαμχ ιάκπνπλ αιιά ηειηθά 

απνδεηθλχνληαη άλζξαθεο, φπνπ ηα παηδηά ζα δηδάζθνληαη θαη νπαρίιη θαη κία 

θαηλνχξγηα ιέμε άθνπζα «θανχξληνπ», δελ ήμεξα ζε πνηα ρψξα δηδάζθεηαη, ηα 

κηιάλε θαη δελ ην έρσ κάζεη αθφκα. 

  ια απηά ηα ινχζα ινηπφλ, δελ ηα επηζπκνχκε γηα ην δεκφζην 

ζρνιείν ηεο ρψξαο καο. Δάλ ζέινπλ ηα θνηλνηηθά παθέηα λα ηα 

απνξξνθήζνπλ κε ηξφπν νπζηαζηηθφ, δελ ζα ραξάδνπλ ηα θνηλνηηθά παθέηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη ηεο κφξθσζεο ησλ παηδηψλ ηνπ, εκείο ζα 

ραξάμνπκε ηηο αλάγθεο καο θαη ηα θνηλνηηθά παθέηα νθείινπλ λα ηηο 

ππεξεηήζνπλ.  

  Απηή είλαη ε δηθή καο αλάγθε θαη ε απαίηεζε. Θεσξνχκε φηη ζε 

απηφ, ζε απηή ηελ αλάγθε ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε γηαηί απηφ πνπ ηειηθά 

ζα εηζπξάμνπκε είλαη απηφ πνπ φινη ζα δηεθδηθήζνπκε θαη πάλσ ζε απηή ηελ 

αλάγθε, ζε κηα επνρή πνπ φινη εμπκλνχλ ην παηδνθεληξηθφ ζρνιείν, αιιά 

θαλέλαο δελ ην παίξλεη ζηα ζνβαξά θαη δελ ην ζέβεηαη, φινη κε άιιεο 

παξακέηξνπο θαη άιιεο ινγηθέο πξνηείλνπλ θαη εθείλα είλαη πνπ βαξαίλνπλ 

ζηηο απνθάζεηο ηνπο, ζαο θαινχκε λα θνπβεληηάζνπκε πάλσ ζε απηφ θαη 

πάλσ ζε απηή ηε βάζε λα ζπδεηήζνπκε γηα ην πψο ζα αιιάμεη ην ζρνιείν θαη 

πψο ζα αιιάμεη ε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να επραξηζηήζνπκε ηελ θπξία Σδηαηδή ηελ εθπξφζσπν ησλ 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θαη ζα ήζεια λα ηεο πσ φηη ε Οκάδα Δξγαζίαο, 
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επεηδή ζθέθηεηαη θαη είλαη θαη απηή ζρεδφλ φια ηεο ηα κέιε είλαη θεδεκφλεο θαη 

γνλείο, έρεη γξάςεη ηέηνηα πξάγκαηα κέζα ζηα ζπκπεξάζκαηά ηεο. Σν πξψην 

πνπ αλέθεξε ήηαλ ε ζχλδεζε πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ μέλε γιψζζα, αιιά πξνρψξεζε θαη 

πνιχ πην πέξα θαη κίιεζε γηα κηθξά ηκήκαηα 15 αηφκσλ θαη γηα επίπεδα. 

  Πηζηεχνπκε φηη ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ απηφ, γηαηί γίλεηαη κηα 

θαιχηεξε δνπιεηά κέζα ζε κηθξά ηκήκαηα, αιιά θαη ζε επίπεδα πνπ κπνξνχλ 

λα δνπιέςνπλ θαιχηεξα ηα παηδηά. Καη ν εθπαηδεπηηθφο. 

  Σψξα, πξηλ θαιέζσ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΟΛΜΔ, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηελ ΟΛΜΔ, γηαηί ρσξίο ηε βνήζεηά ηεο δελ ζα γηλφηαλ απηφ ην 1ν 

Παλειιήλην πλέδξην θαη ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηα κέιε ηεο ΟΛΜΔ 

πνπ βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή καδί καο, ηνλ θχξην αληηπξφεδξν ηνλ θχξην 

Μαληάηε, ηνλ ηακία θαη νξγαλσηηθφ γξακκαηέα ηνλ θχξην Κνξθηάηε Λνπθά, ηνλ 

εηδηθφ γξακκαηέα θαη ππεχζπλν δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνλ θχξην Κνηζηθάθε 

Θέκε θαη ηέινο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΜΔ, ηνλ θχξην Παπαρξήζην 

Νίθν. 

  ε απηφ ην ζεκείν λα θαιέζσ ηνλ θχξην Καινκνίξε Γξεγφξε ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο λα απεπζχλεη έλα ραηξεηηζκφ. 

Γ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ: Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη είλαη γεγνλφο φηη ε 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηα ζρνιεία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο έρεη 

θαηαζηεί ηειεπηαία επίθεληξν ζπδεηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκνχ. ηφρνο ηεο 

ΟΛΜΔ, ήηαλ πάληνηε θαη παξακέλεη βέβαηα ην δεκφζην ζρνιείν λα παξέρεη ηε 

γισζζνκάζεηα ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, φπσο απαηηνχλ νη ζχγρξνλεο 

εμειίμεηο.  

  Δδψ φκσο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε κηα ζεκειηψδε αληίθαζε 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνιηηηθή φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηε ρψξα καο ζε φηη αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ. Δλψ ε 

γισζζνκάζεηα απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηε κνξθσηηθή 

νινθιήξσζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ εδξαίσζε ηεο ηθαλφηεηά ηνπο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, 

ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα απνδεηθλχεηαη αλίθαλν λα εμαζθαιίζεη ηνλ 

ζηνηρεηψδε γισζζηθφ εμνπιηζκφ ζηνπο απξηαλνχο πνιίηεο. 
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  Απηή ε θαηάζηαζε έρεη κηα ζνβαξή ζπλέπεηα. Μεγάιν κέξνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ απφ ηα 

παηδηά θαη ηνπο λένπο κεηαθέξεηαη ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηξνθνδνηνχληαη θαη εληζρχνληαη νη κνξθσηηθέο αληζφηεηεο.  

  Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη άκεζν επαθφινπζν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θαη γεληθφηεξεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πνιηηηθήο πνπ έρεη πξσηαξρηθφ ζηφρν 

λα εμππεξεηεί ηηο επηδηψμεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξψλ, ηφζν 

ζε εζληθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

  Μηαο πνιηηηθήο πνπ δελ δηζηάδεη λα δηαθπβεχεη πνιχηηκεο 

θαηαθηήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ φπσο είλαη ην δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηελ εξγαζία, ζηελ πγεία θαη ζηελ αζθάιηζε θαη λα ζπζηάζεη 

ηειηθά ζην βσκφ ησλ ζθνπηκνηήησλ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηηο ιεγφκελεο 

επηηαγέο ηεο αγνξάο. Απηή ηελ πνιηηηθή ην ζπλδηθαιηζηηθφ καο θίλεκα 

αληηπάιεςε κε ηνπο αγψλεο ηνπ, αγψλεο πνπ είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα 

ζπλερίζνπκε. 

  πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, αο κελ παξαβιέπνπκε ην 

γεγνλφο, φηη ε εθκάζεζε ηνπ μέλσλ γισζζψλ είλαη ζήκεξα κηα αθφκα πην 

ζεκαληηθή αλάγθε. Ζ δηαηήξεζε ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο, ε επάξθεηα 

μέλσλ γισζζψλ ζε δηεζλέο επίπεδν απνηεινχλ ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ 

φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην επηβεβαίσζε ηελ 

αλάγθε γηα κηα ζπζηεκαηηθή θαη επίπνλε πξνζπάζεηα κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ μελφγισζζε εθπαίδεπζε κε 

έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηνπιάρηζηνλ δχν μέλσλ γισζζψλ απφ κηθξή ειηθία. 

  Εεηνχκελν είλαη φκσο, λα εμαζθαιηζηνχλ θαη νη πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ ρσξίο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο, ηελ θαηαγσγή ηνπο, ή άιια θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

  Έλα άιιν ζνβαξφ δήηεκα ζε ζρέζε κε ηα πάξα πάλσ, αθνξά ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν νκηινχκελεο γιψζζεο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί κηα φζν ην δπλαηφλ πην ηζφηηκε γισζζηθή πνιηηηθή 

ζε επξσπατθή θαη δηεζλή θιίκαθα ψζηε λα παξέρνληαη νη δπλαηφηεηεο 

γισζζνκάζεηαο θαη ζε ιηγφηεξν νκηινχκελεο γιψζζεο, φπσο είλαη ε ειιεληθή. 
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  Αμίδεη λα πξνζζέζνπκε ζηα πάξα πάλσ, φηη ε γισζζνκάζεηα 

είλαη αλαγθαίνο παξάγνληαο φρη κφλν γηα ηελ επηθνηλσλία, αιιά θαη γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ άιισλ ιαψλ πνπ έρνπλ νηθνδνκήζεη ην δηθφ ηνπ πνιηηηζκφ θαη 

έρνπλ αληηιήςεηο, λννηξνπία, ήζε θαη έζηκα, δηαθνξεηηθά απφ ηνλ νηθείν 

πνιηηηζκφ θάζε αλζξψπνπ. 

  Μπνξνχκε ινηπφλ, λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

γισζζνκάζεηαο γθξεκίδεη ηα ζχλνξα αλάκεζα ζε αλζξψπνπο θαη πνιηηηζκνχο 

θαη δηεπξχλεη ηα πνιηηηζκηθά φξηα ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο. ηε ρψξα καο ε 

ηάζε εθκάζεζεο άιισλ γισζζψλ είλαη πνιχ ηζρπξή εάλ θξίλνπκε απφ ηε 

κεγάιε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην ζέκα απηφ. Σν 

αξλεηηθφ είλαη φηη μνδεχνληαη πνιιά ρξήκαηα ζηα θξνληηζηήξηα θαη απηέο νη 

δαπάλεο επηβαξχλνπλ δπζβάζηαθηα ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ, φπσο 

θαη νη δαπάλεο γηα θξνληηζηεξηαθή ππνζηήξημε ζε άιια ζρνιηθά καζήκαηα 

θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

  Πξσηαξρηθφο ζηφρνο καο πξέπεη λα είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο 

μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ζε ηέηνην 

βαζκφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην αλαγθαίν επίπεδν γισζζνκάζεηαο ρσξίο ηελ 

αλάγθε πξνζθπγήο ζε θξνληηζηήξηα εθηφο ζρνιείνπ. 

  Βέβαηα γηα λα γίλνπλ φια απηά πξάμε απαηηνχληαη θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο θαη αο αλαθεξζνχκε ζε ειάρηζηεο απφ απηέο. Καη’ αξράο 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ επαξθήο αξρηθή εθπαίδεπζε, ε 

εηζαγσγηθή επηκφξθσζε θαη ε ζπλερήο ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε είλαη 

βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

  Ζ ζπλερήο ππνβάζκηζε ηεο επηκφξθσζεο ζηα ηειεπηαία ρξφληα 

κε ηελ άξλεζε ησλ θπβεξλήζεσλ λα ζεζκνζεηήζνπλ ηελ πεξηνδηθή 

επηκφξθσζε καθξάο δηάξθεηαο κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα 

είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ εκπφδην. 

  Βέβαηα ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πεξηνξίδεηαη ζε 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε, είλαη θαη απηή κηα θίλεζε ζα έιεγα, κηα πξνζπάζεηα 

εμσξατζκνχ θαη απνπξνζαλαηνιηζκνχ, ελψ είλαη νη πξνηάζεηο γλσζηέο εδψ 

θαη πνιιά ρξφληα, είλαη επεμεξγαζκέλεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, 

αξλείηαη λα ηηο πινπνηήζεη, αξλείηαη λα πξνρσξήζεη ζε κέηξα ζε φηη αθνξά ηελ 
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επηκφξθσζε, αλαζέηνληαο ζηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ λα κειεηήζνπλ λα 

δηαβνπιεπηνχλ θαη λα πξνηείλνπλ πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελψ άιια 

ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ, ε ρξεκαηνδφηεζε ιείπεη θαη βέβαηα ε πνιηηηθή βνχιεζε 

γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε απηνλφεηε ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο. 

  Παξάιιεια θίινη θαη ζπλάδειθνη ε θαζηέξσζε ησλ ειαζηηθψλ 

ζρέζεσλ εξγαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηεο γεξκαληθήο θαη ηεο γαιιηθήο γιψζζαο, παξά ηα βήκαηα πνπ 

έγηλαλ κε ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο ΟΛΜΔ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ 

Δλψζεσλ ππνλνκεχεη απηή ε θαζηέξσζε ησλ ειαζηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη απνβαίλεη έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο ππνβάζκηζε ζπλνιηθά ηεο εθπαίδεπζεο. 

  Γεληθφηεξα γηα λα πεηχρνπκε νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο απαηηείηαη λα 

δηακνξθσζεί έλα ζχγρξνλν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε πνπ 

ζα αθνξά φια ηα επίπεδα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηελ 

εληζρπηηθή δηδαζθαιία, ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, ην ζχζηεκα πξφζβαζεο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

  Σν πιαίζην απηφ κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ έλαλ εηιηθξηλή 

νπζηαζηηθφ δηάινγν κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

θαη ηδηαίηεξα ηνπο θνξείο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απαηηείηαη επίζεο ε εμαζθάιηζε 

θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ, φπσο θαη επαξθνχο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο, ηα νπνία πξέπεη λα παξέρνληαη ζε φια ηα ζρνιεία θαη γηα φια ηα 

παηδηά απφ ηελ πνιηηεία, ζην πιαίζην ηεο δσξεάλ δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη 

φρη βέβαηα λα ππνρξεψλνληαη λα αγνξάδνπλ ηα βηβιία νη καζεηέο. 

  Απαηηείηαη ηέηνηα επίιπζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνιιά απφ ηα νπνία αλαθέξνληαη δηεμνδηθά ζηα θείκελα 

ζέζεσλ ησλ μέλσλ γισζζψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ 

γισζζψλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. 

  Ζ ΟΛΜΔ φπσο μέξεηε έρεη ζηεξίμεη κε ζπλέπεηα θαη 

ζηαζεξφηεηα, επηηξέςηε κνπ λα ην πσ απηφ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ζην ρψξν 

ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. 
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  Θπκίδσ φηη ην πκβνχιην ηεο ΟΛΜΔ εμέθξαζε ηε δηαθσλία ηνπ 

κε ηελ απζαίξεηε θαη αηεθκεξίσηε επηζηεκνληθά απφθαζε πνπ πήξε ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ην 2005 λα απμήζεη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γιψζζαο ζην γπκλάζην θαη ζην ιχθεην κεηψλνληαο αληίζηνηρα ηηο 

ψξεο δηδαζθαιίαο ηεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο. 

  Ζ αληίιεςε ηεο ηφηε εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο φηη κε ηελ 

αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζα αληηκεησπηζηνχλ 

απηφκαηα ηα πξνβιήκαηα ηεο γισζζηθήο πελίαο πνπ πνιχ εχθνια απνδίδεηαη 

ζηε λενιαία εθηηκήζακε φηη είλαη αζεκειίσηε θαη εζθαικέλε. Δμ ίζνπ 

εζθαικέλε ήηαλ θαη ε άπνςε φηη εθείλν πνπ πξνέρεη είλαη λα δηδάμνπκε ζηνπο 

καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα θαη φρη ηνλ αξραίν 

ειιεληθφ πνιηηηζκφ, άπνςε πνπ ζε ηειεπηαία αλάιπζε πεξηνξίδεη ηελ 

αξραηνγλσζία ζηα ζηελά φξηα ηεο αξραηνγισζζίαο. 

  Ζ πνιππνιηηηζκηθή επνρή καο εμ άιινπ απαηηεί κεζνδηθέο θαη 

ηνικεξέο θηλήζεηο πνπ ζα ππεξβαίλνπλ απιντθέο ινγηθέο ζηείξαο 

αξραηνιαηξίαο θαη εζληθνχ λαξθηζζηζκνχ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ 

απνκνλσηηζκφ θαη ζηελ απηνπεξηραξάθσζε. 

  Ζ γισζζηθή θαιιηέξγεηα θαηά ηελ άπνςή καο βξίζθεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζπλνιηθή κνξθσηηθή επίδξαζε πνπ αζθείηαη ζηηο λεψηεξεο 

γεληέο θαη έρεη ζρέζε φρη κε ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, αιιά κε ην 

ζχλνιν ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε. Δίλαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ε ππφζεζε ελδηαθεξφλησλ θαη θηλήηξσλ ζρεηηθψλ κε ηε κφξθσζε πνπ 

πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη παξάιιεια κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. 

  πλδέεηαη κε έλα κνξθσζηνγφλν πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα 

παξαθηλήζεη ηε κειέηε θαη λα θαιιηεξγεί ηε ζθέςε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ. Απηφ φκσο ην πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα πξνθχςεη κε 

απνζπαζκαηηθέο παξεκβάζεηο ζην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ. Σν 

ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο άιιε θαηεχζπλζε. Σν 

δεηνχκελν είλαη λα αλαβαζκηζηεί ζπλνιηθά ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα 

γίλνπλ ηα ζρνιεία εζηίεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη δεκηνπξγηθήο κάζεζεο ζε άκεζε 

επαθή κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη ζήκεξα θαη νη 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. 
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  Ζ αλαβάζκηζε απηή ζπκπεξηιακβάλεη βέβαηα ηελ ππνρξέσζε 

ηνπ θξάηνπο λα εμαζθαιίζεη ζε φια ηα παηδηά κέζσ ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο ηα εθφδηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα επαξθή μελφγισζζε 

εθπαίδεπζε θαη φρη λα εμαλαγθάδεη ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα λα ηα αλαδεηά θαη 

λα ηα αθξηβνπιεξψλεη βέβαηα ζε ηδησηηθά θξνληηζηήξηα. 

  Παξάιιεια πξέπεη λα ηνλίζνπκε κε έκθαζε φηη εθείλε ε 

απφθαζε ηεο ηφηε Τπνπξγνχ Παηδείαο ην 2005 νδήγεζε ζε δξακαηηθή κείσζε 

ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηεο γαιιηθήο ή ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο, πξάγκα πνπ 

είρε ηδηαίηεξα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ 

απηά ηα καζήκαηα. 

  Δκείο απαηηήζακε θαη ηφηε, ην απαηηνχκε θαη ζήκεξα ηελ 

επαλαθνξά ηεο ηξίσξεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο 2εο μέλεο γιψζζαο 

ζην γπκλάζην. Ζ ζπδήηεζε γηα ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο έρεη 

ζρέζε θαη κε φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. ε κηα πεξίνδν πνπ ν 

δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί επηζθαιέο δηαθχβεπα είρε 

κεγάιε ζεκαζία λα πξνσζνχληαη θαη λα ζηεξίδνληαη ζεζκνί πνπ εληζρχνπλ 

ηελ πιεπξά ηνπ δεκφζηνπ ζε ζρέζε κε ην ηδησηηθφ. Δκείο δηεθδηθνχκε ζεζκνχο 

πνπ αλαβαζκίδνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηε δεκφζηα παξνρή ζηνλ ηνκέα ησλ 

κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη σο ηέηνην ζεζκφ δηεθδηθήζακε θαη ην θξαηηθφ πηπρίν 

πηζηνπνηεηηθψλ γισζζνκάζεηαο. 

  Απαηηείηαη ινηπφλ, λα αμηνπνηεζεί απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ σο 

θίλεηξν θαη αθνξκή βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μελφγισζζσλ 

καζεκάησλ ζηα ζρνιεία καο ρσξίο φκσο ζε θακηά πεξίπησζε ε δεχηεξε 

απηή, λα ζπξξηθλσζεί θαη λα ππνηαγεί, ε δηδαζθαιία δειαδή, ησλ καζεκάησλ, 

λα ππνηαγεί ζηα εμεηαζηηθά αλαγθαία θαη ρξήζηκα ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ. 

  Σειεηψλνληαο επηηξέςηε κνπ κηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε ε 

δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο είλαη ηαπηφρξνλα θαη γλσξηκία κε ηνλ άιιν 

πνιηηηζκφ. Γηεπξχλεη ηα φξηα ηεο ζθέςεο, αλνίγεη λένπο νξίδνληεο θαη κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε κηα πνιχηηκε δηαπνιηηηζκηθή φζκσζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

θαηαλφεζε, ζηελ αλεθηηθφηεηα, ζηελ αιιειεγγχε, ηηο βάζεηο δειαδή ηεο 

ζπλχπαξμεο αλζξψπσλ θαη ιαψλ. 

  Δίλαη δηθφ καο θαζήθνλ λα νηθνδνκήζνπκε κέζα ζηα ζρνιεία, 

αιιά θαη έμσ απφ απηά ηηο βάζεηο ηεο εηξήλεο, ηεο αξκνληθήο ζπκβίσζεο ηεο 
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θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο αιιειεγγχεο. Θα παξαθνινπζήζνπκε σο 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΜΔ ην 1ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηε 

γισζζνκάζεηα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζα αμηνπνηήζνπκε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηηο πξνηάζεηο ζαο ζηηο παξεκβάζεηο πνπ ζθνπεχνπκε λα 

θάλνπκε θαη ζην κέιινλ γηα λα αλαβαζκηζηεί ε μελφγισζζε εθπαίδεπζε ζην 

δεκφζην ζρνιείν. 

  Θα ήζεια εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΟΛΜΔ, λα 

επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

μελφγισζζσλ εθζέζεσλ θαη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηε ζπγγξαθή ηεο κειέηεο γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο, κηα κειέηε πνπ ζίγνπξα πξέπεη λα ζπδεηεζεί, 

ήδε έρνπλ θαηαηεζεί επηθπιάμεηο θαη δηαθσλίεο πνπ έρνπλ ηε βάζε ηνπο θαη 

είλαη αλνηθηνί γηα δηάινγν, γηα έλα δεκνθξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ δηάινγν. 

  ε απηφ ην δηάινγν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη 

εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. εκεηψλνπκε ηελ απνπζία ηνπο κε 

κειαγρνιία θαη ζιίςε ελ πάζε πεξηπηψζεη αο κνπ επηηξαπεί λα πσ θαη 

κάιηζηα απνδεηθλχεηαη ην πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο. Γηάβαδα ζήκεξα ην 

πξσί ζε κία εθεκεξίδα φηη αχξην ζα παξαβξεζεί θαη ζα θεξχμεη ηελ έλαξμε 

ελφο ζπλεδξίνπ κε ζέκα ην κέιινλ ηνπ ζρνιείνπ, ην ζρνιείν ηνπ κέιινληφο 

καο πνπ νξγαλψλεη έλα ηδησηηθφ εθπαηδεπηήξην, δελ ρξεηάδεηαη λα πσ πνην 

είλαη, ν Τθππνπξγφο Παηδείαο ν θχξηνο Λπθνπξέληδνο, πξνθαλψο ην ηδησηηθφ 

εθπαηδεπηήξην, ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

πνιηηηθή εγεζία απφ ηνπο 100.000 εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο εθπξνζψπνπο εδψ 

ησλ Δλψζεσλ ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ 

αλαπηχζζεηαη εδψ ζήκεξα. 

  Δχρνκαη λα είλαη γφληκεο θαη δεκηνπξγηθέο γηα φινπο θαη γηα φιεο 

νη εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ θαη λα κπνξέζνπκε φινη λα ζπλερίζνπκε ηνλ αγψλα 

θαη γηα ηελ μελφγισζζε εθπαίδεπζε ζην δεκφζην ζρνιείν θαη ζπλνιηθά γηα ηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να επραξηζηήζνπκε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΟΛΜΔ γηα ηα θαιά ηνπ 

ιφγηα θαη ζα πεξάζσ φια απηά ηα θαιά ιφγηα ζε φιε ηελ νκάδα εξγαζίαο θαη 

ηα παηδηά πνπ δνχιεςαλ φιν απηφ ηνλ θαηξφ γηα λα γίλεη φιε απηή ε δνπιεηά. 

Καη λα θαιέζσ ζην βήκα ηψξα πιένλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κέληξνπ καο ηνλ θχξην 

Υαξακή. 
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Π. ΥΑΡΑΜΖ: Δπραξηζηψ αγαπεηέ Νηθεθφξε. Θα ήζεια λα ζαο απεπζχλσ ην 

πην ζεξκφ θαισζφξηζκα θαη ηηο επραξηζηίεο κνπ γηα ηελ απφθαζή ζαο λα 

εκπηζηεπηείηε κέξνο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο αγσλίαο ζαο ζηε δηήκεξε 

ζπλεδξηαθή δηαδηθαζία πνπ έρνπκε νξγαλψζεη. 

  Υαηξφκαζηε επίζεο γηα ηελ παξνπζία ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ πνπ ζεκαίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο απεπζείαο 

δηαβίβαζεο ηνπ παικνχ θαη ηεο αγσλίαο ηνπ θιάδνπ ζηα άιια κέιε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, σζηφζν παξακέλεη ε έιιεηςε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ ην επεζήκαλε πξνεγνπκέλσο ν 

Πξφεδξνο. 

  Θα ήζεια λα μεθηλήζσ κε κία παξαηήξεζε πνπ δελ αλήθεη ζε 

κέλα, φηη ν πχξγνο ηεο Βαβέι πέξαλ απφ ηε ζεκαηνδφηεζε κηαο γισζζηθήο 

αλαπεξίαο, είλαη ηαπηφρξνλα θαη έλδεημε κηαο πνιηηηζκηθήο αλαπεξίαο. 

Γλσξίδεηε φηη ε αδπλακία επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ήηαλ εθείλε 

πνπ ζηακάηεζε έλα θνηλφ έξγν πνπ είρε αλαιεθζεί απφ αλζξψπνπο 

δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. 

  Απηή φκσο ε πξνζέγγηζε ηνπ Πχξγνπ ηεο Βαβέι ζεκαηνδνηεί 

ραξαθηεξηζηηθά απηφ πνπ ζα ραξαθηεξίδακε ζήκεξα, δηαδηθαζία 

παγθνζκηνπνίεζεο. Πξέπεη ιίγν λα πξνβιεκαηηζηνχκε γηαηί άιιεο θνξέο ε 

παγθνζκηνπνίεζε εκθαλίδεηαη σο έλα άιινζη πνπ δηθαηνινγεί ηελ 

νπνηαδήπνηε απφθαζε, έηζη είλαη ν θφζκνο, είλαη αληαγσληζηηθφο, απηφ 

πξέπεη λα επηιέμνπκε θαη άιινηε ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα επηρείξεκα γηα λα 

θαζειψζεη δηθαηνινγεκέλεο αληηζηάζεηο απφ κέξνπο ησλ αλζξψπσλ θαη 

ηδηαίηεξα απφ ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζίγνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, έηζη φπσο απηή εθηπιίζζεηαη. 

  Καη ην δήηεκα είλαη φηη ζε κία θνηλσλία ζηελ νπνία 

κεηαβάιινληαη ζηαδηαθά νη φξνη ζπλχπαξμεο ζε κία θνηλσλία, ζηελ νπνία 

δηαξθψο επαλεδαθνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη κεηαηίζεηαη ε 

θιίκαθα ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ απφ ηελ παξαδνζηαθή εζληθή θιίκαθα 

ζηελ επξσπατθή ζηε παγθφζκηα θνθ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γη’ απηή ηε 

δηαδηθαζία ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο σο 

πιείζηα νκηινχκελεο γιψζζεο ή γιψζζεο εξγαζίαο, είλαη επφκελν νη πην 

αδχλαηνη ιανί φπσο θαη νη πην αδχλαηεο γιψζζεο, λα ληψζνπλ φηη σζνχληαη 

ζην πεξηζψξην. 
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  Καη εάλ αλαινγηζηνχκε φηη ε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

ζεκαηνδνηεί ηαπηφρξνλα, ελίζρπζε θχξνπο θαη εμνπζίαο αιιά θαη βσκψλ 

εμάξηεζεο θαη ππνηαγήο ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζπκεζείηε Γηνπγθνζιαβία θαη 

Ηξάθ ηφηε απηνκάησο φινο απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο κπαίλεη ζε έλα άιιν 

πιαίζην πνπ ζεκαίλεη φηη ε γιψζζα θφθαια δελ έρεη θαη θφθαια ηζαθίδεη. 

  Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζσζηά εηπψζεθε φηη πξνβάιιεη σο 

ηδεψδεο θαη ηεξαξρεί μαλά εάλ ζέιεηε ηελ αμηνιφγεζε ησλ γισζζηθψλ 

αληηθεηκέλσλ κε έλαλ ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζεσξείηαη φηη θάπνηα καζήκαηα 

είλαη ππέξηεξα θαη θπξίαξρα ζε ζρέζε κε άιια. Καη έλα απφ ηα αληηθείκελα 

πνπ έρεη αλαβαζκηζηεί είλαη ε γισζζνκάζεηα. 

  Δάλ φκσο απηή ε γισζζνκάζεηα πξνβάιιεηαη απιά θαη κφλν γηα 

λα εμαζθαιίζεη κηα εξγαιεηαθνχ ηχπνπ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε θαη 

ηδηαίηεξα ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη λα 

αληαιιάζζνπλ ηερλνγλσζία θαη λα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα παξαγσγήο, ηφηε 

έλα πνιχ, πνιχ κηθξφ κέξνο απφ ην πνιηηηζκηθφ δπλακηθφ πνπ θέξλεη ε 

γιψζζα είλαη εθείλν πνπ αμηνπνηείηαη θαη κέλεη ζην πεξηζψξην έλα πνιχ πην 

κεγάιν, έλα πνιχ πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ην νπνίν πνιχ παξαζηαηηθά 

εθηέζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ. Απηφ ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλφεζεο, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο ζπλδηαιιαγήο. 

  ε απηφ ινηπφλ, ην πιαίζην, φηαλ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζε 

επξχηεξα επίπεδα, ηφηε θαηαιήγνπλ πνιιέο θνξέο ζε θάζε επί κέξνπο ρψξα, 

ζε θάζε επί κέξνπο ζπληζηψζα κηα επξχηεξεο πνιπεζληθήο νληφηεηαο λα 

κεηαθέξνληαη ππφ κνξθή νδεγηψλ. Οδεγίεο γηα λα πξαγκαηψζεηε ηνλ α, ηνλ 

β, ηνλ γ ζηφρν θαη ζηε ζπλέρεηα νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ε νπνία πάιη ζπλήζσο ζπληειείηαη κε κία ζπιινγή απεηξαξηζκίαο 

πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ, γηα παξάδεηγκα α΄ ζηφρνο εθπιεξψζεθε, β, γ θιπ νη 

νπνίνη ζηε ζπλάζξνηζή ηνπο ππνηίζεηαη φηη ζα δηακνξθψζνπλ ηνλ πνηνηηθφ 

ζηφρν ηεο παηδείαο. 

  Γειαδή, εάλ κάζνπκε πφζνη Έιιελεο ζε πνην επίπεδν 

γισζζνκάζεηαο βξίζθνληαη θαη εάλ έρνπλ αλέβεη νη δείθηεο ηφηε απηνκάησο 

ζπκπεξαίλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ή νπνηνζδήπνηε άιινο αλάινγνο θνξέαο 

φηη επηηεχρζεθαλ νη ζεκαληηθνί γλσζηαθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ιέγεηαη γισζζνκάζεηα. Καη φκσο έηζη κπνξείο λα βξεηο ηελ εξγαιεηαθή 
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πιεπξά δηφηη αθξηβψο ε δηαδηθαζία κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ζπκπίπηεη 

απφιπηα κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζε φηη αθνξά 

ηε γισζζνκάζεηα ζε απηφ ην επίπεδν. 

  Δάλ ηψξα ηνλ κεηαθέξνπκε απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο ζε 

εζληθή θιίκαθα, ζα παξαηεξνχζακε θαη’ αξράο φηη ππάξρεη κηα έληνλε 

αληίθαζε αλάκεζα ζηελ ξεηνξηθή γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο μελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη θαη ζην πνιχ 

ρακειφ επίπεδν ζην νπνίν πνιιέο θνξέο ηείλεη λα ζπξσρζεί ε εθπαίδεπζε 

ζην δεκφζην ρψξν. 

  Γελ ζα ήζεια φκσο ζε θακία πεξίπησζε λα ζπκθσλήζσ κε ηελ 

παξαηήξεζε, φηη απηφ ζεκαίλεη πψο γηα ηα παηδηά ε μελφγισζζε εθπαίδεπζε 

είλαη έλα είδνο, ψξαο ηνπ παηδηνχ. Θα έιεγα φηη ε πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηαη απφ πάξα πνιινχο θαη πνιιέο εθπαηδεπηηθνχο ζην ρψξν απηφ 

κπνξεί λα δψζεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα δίλεη αξθεηέο θνξέο ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο κέζα ζηελ ηάμε ψζηε λα είλαη ε ψξα ηνπ παηδηνχ, αιιά κε 

έλαλ άιιν ηξφπν, ηα παηδηά λα ραίξνληαη απηή ηελ ψξα, λα απνιακβάλνπλ ηε 

γισζζνκάζεηα θαη πξαγκαηηθά λα ληψζνπλ φηη κε έλαλ επράξηζην ηξφπν 

επηηπγράλνπλ θαη ηε κάζεζε. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλε ε 

παξαηήξεζε φηη φηαλ νξγαλψλεηαη έλα πξφγξακκα γισζζνκάζεηαο ζην 

πιαίζην ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, πάιη ζην πιαίζην 

ηνπ γεληθφηεξνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, πξέπεη πξσηαξρηθή κέξηκλά καο λα είλαη, λα ιάβνπκε 

ππφςε καο ηνλ θφξην πνπ ελδερνκέλσο ζσξεχνπκε ζηηο πιάηεο ησλ παηδηψλ 

θαη λα είκαζηε πάξα πνιχ πξνζεθηηθνί ζηηο παηδαγσγηθέο επηπηψζεηο πνπ 

πνιιέο θνξέο είλαη θαηαιπηηθέο, δηφηη ην παηδί δελ πξέπεη λα γίλεη έλαο 

πάλζνθνο θαη πνιχγισζζνο, αιιά πξνβιεκαηηθφο πνιίηεο, κηα 

πξνβιεκαηηθή πξνζσπηθφηεηα. Πξέπεη λα θαηαθηήζεη αγαζά ηεο γλψζεο 

αιιά κε έλαλ ηξφπν πνπ λα πξνθπιάγεηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη κέζα απφ ηε 

γλψζε ε νκαιή ηζφξξνπε θαη πνιπδηάζηαηε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ. 

  Δπνκέλσο είλαη έλα αλνηθηφ δήηεκα απηφ φπσο θαη φια ηα άιια 

δεηήκαηα πνπ ζέηεη ην θείκελν ηεο νκάδαο εξγαζίαο, είλαη αλνηθηά δεηήκαηα 

γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη γη’ απηφ άιισζηε νξγαλψζακε απηή ηε δηαδηθαζία ηε 
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ζπλεδξηαθή γηαηί ζέινπκε απηφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ λα ηνλ ζέζνπκε σο έλα 

αξρηθφ εξέζηζκα, λα πάξνπκε απφςεηο λα ζπγθεληξψζνπκε εθηηκήζεηο απφ 

φινπο ηνπο θνξείο φζνπο θαιέζακε θαη εθείλνπο πνπ δελ ήιζαλ θαη λα είλαη 

έλαο ελδηάκεζνο ζηαζκφο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πνξείαο πξνο κία πην 

νινθιεξσκέλε πξννπηηθή. 

  Αο κνπ επηηξέςεηε λα πσ θαη δχν παξαηεξήζεηο θαη ακέζσο ζα 

αθήζσ ην βήκα ζε επφκελνπο εηζεγεηέο θαη εηζεγήηξηεο. Πξψηα απφ φια ην 

θείκελν απηφ αλαθέξεηαη ζε έλα γεληθφ επαλαζρεδηαζκφ ηεο μελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο ζην δεκφζην ζρνιείν απφ ηελ πξσηνβάζκηα κέρξη θαη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

  Απηφ ζεκαίλεη φηη απηφ πνπ ραξαθηεξίδνπκε θαη δηεθδηθνχκε σο 

εληαίν πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ απνηειεί ηε βάζε ελφο εληαίνπ ζρνιείνπ ζα 

έπξεπε ήδε λα είλαη έλα θεθηεκέλν, αιιά δελ είλαη θαη δελ είλαη απφ ηε ζηηγκή 

πνπ δελ ππάξρεη ζπλέρεηα αλάκεζα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ήδε έγηλε κηα λχμε ζρεηηθά κε ηα βηβιία θαη πιηθά θαη δελ ππάξρεη 

επίζεο ε νκαιή δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηε κηα βαζκίδα ζηελ άιιε. Γηφηη 

ζεκαίλεη θαη ην εμήο, φηη δελ πξνεηνηκάδεηαη γηα παξάδεηγκα ε κεηάβαζε απφ 

ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην κε ηνλ πην νκαιφ θαη θπζηνινγηθφ ηξφπν έηζη πνπ 

λα δηθαηψλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ζηε δηάξθεηα 

ηεο 9εηνχο θνίηεζεο θαη φρη κε ηε ιήμε ηεο 6εηνχο. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά αλαθέξζεθε ην αίηεκα θαη ππάξρεη ζηελ 

αλαθνίλσζε ζην θείκελν γηα κέγηζην αξηζκφ καζεηψλ 15 αλά ηκήκα θαη απηφ 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα άιιν αίηεκα. Δπί ηέινπο ζα ππάξμεη εξγαζηήξην 

μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο. Καη ην ιέσ απηφ γηαηί φρη κφλν ζπκάκαη ην 

πξφγξακκα ΔΠΔ ήηαλ; ΔΠΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζην νπνίν 

δνθηκάζηεθε πεηξακαηηθά ε εηδηθή δηδαζθαιία, ε εηδηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

θαηά εηδηθφηεηα, ή αίζνπζα ηζηνξίαο θιπ, ήηαλ ηα ζρνιεία εθαξκνγήο 

πεηξακαηηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, αιιά θαη έρσ ππφςε κνπ, είδα 

πξφζθαηα έλα θπιιάδην απφ ηελ Κχπξν φπνπ πεξηγξαθφηαλ κε ζαπκαζηή 

έηζη αθξίβεηα θαη ιεπηνκέξεηα ε νξγάλσζε ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο μέλσλ 

γισζζψλ ζηελ Κχπξν. 

  Δπίζεο ηνλίζηεθε πξηλ ε αλάγθε ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνλίζηεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ 

εάλ δελ ππάξρεη κηα ζηαζεξή εξγαζηαθή ζρέζε ε νπνία ζα ηνπο δίλεη ηε 
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δπλαηφηεηα λα αθηεξψλνληαη νινθιεξσηηθά ζηελ εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα 

ζπλδεκέλε κε κία ζπγθεθξηκέλε καζεηηθή θνηλφηεηα θαη φρη κνηξαζκέλε ζε δχν 

θαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο καζεηηθέο ζρνιηθέο θνηλφηεηεο. 

  Καη επεηδή θαη έλα άιιν εμ ίζνπ ζεκαληηθφ, αιιά θαη αλνηθηφ απφ 

κία άπνςε είλαη ην δήηεκα ησλ επηπέδσλ ή ηεο παξάιιειεο δηδαζθαιίαο ζε 

ηκήκαηα δηαθνξεηηθψλ επηδφζεσλ ζα έιεγα εδψ φηη ην αληηκεησπίδνπκε 

έρνληαο ππφςε καο φηη κεγάινο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο μέλεο 

γιψζζαο ζπληειείηαη έμσ απφ ην ζρνιείν. 

  Δάλ φκσο κπνξνχζακε λα απαιείςνπκε απηφ ηνλ παξάγνληα, 

ζα έπξεπε κε έλα δηαθνξεηηθφ κάηη λα δνχκε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ επηπέδσλ 

φπσο θαη ζε φια ηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα καζήκαηα. Δπνκέλσο θαη απηφ 

δείρλεη φηη ππάξρνπλ επξχηεξνη παξάγνληεο πνπ μεθεχγνπλ πνιιέο θνξέο 

απφ ηα φξηα ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί θαη 

επεξεάδνπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηελ φιε νξγάλσζε ηεο παηδεπηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, δειαδή, ηα θξνληηζηήξηα 

είλαη επφκελν λα απερνχλ απαμησηηθά γηα ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ζηε 

ζπλείδεζε πνιιψλ καζεηψλ θαη πνιιψλ γνλέσλ. 

  Άξα ρξεηάδεηαη κηα ζπλνιηθή πνξεία, έλαο ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο 

πνπ ζα αλαηξέςεη απηέο ηηο παξαδνρέο θαη ηα ζηεξεφηππα θαη κε ηελ πεηζψ 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ έρεη ηνπο πφξνπο έρεη 

θαη ην επαξθέο δπλακηθφ ζα κπνξέζεη λα δψζεη κηα άιιε πξννπηηθή. 

  Καη επεηδή μεθίλεζα κε ην κχζν ηνπ Πχξγνπ ηεο Βαβέι ν 

Νηθεθφξνο κε εκπλέεη ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκαηηζκνχο κε ηελ εηδηθφηεηά 

ηνπ σο ΠΔ 2, ζα ήζεια λα θιείζσ κε ηελ Πεληεθνζηή θαη λα πσ φηη ην 

αληίζηξνθν ηνπ Πχξγνπ ηεο Βαβέι ζπληειείηαη κε ηελ Πεληεθνζηή, δειαδή, ε 

επηθνίηεζε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο κέζσ ηεο νπνίαο μαθληθά νη Απφζηνινη, νη 

νπνίνη είλαη κπξνζηά ζηελ Αλάιεςε ελφο κεγάιεο ζεκαζίαο έξγνπ απνθηνχλ 

ηελ γισζζνκάζεηα πνπ ζα είλαη ην εξγαιείν γηα λα πνξεπηνχλ καζεηεχνληαο 

πάληα ηα Έζλε.  

  Καη ιέσ φηη εάλ γηα καο ζε απηή ηε ζπγθπξία ν ζηφρνο είλαη ε 

γισζζνκάζεηα λα απνηειέζεη έλα κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, 

ηεο αιιειεγγχεο θαη ελ ηέιε ηεο εηξήλεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα ηφηε απηφ ην 

έξγν, δελ κπνξνχκε θαη δελ πξέπεη λα ην εκπηζηεπηνχκε ζηηο δπλάκεηο πνπ 
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ειέγρνπλ ζήκεξα ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Δίλαη έλα ηεξάζηηαο ζεκαζίαο 

θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ έξγν πνπ ζεκαηνδνηεί εάλ ζέιεηε θαη εάλ ζα 

παξακείλνπκε σο αλζξψπηλε νληφηεηα ζηνλ πιαλήηε εάλ ζα επηβηψζνπκε, 

ζεκαίλεη φηη απηφ πξέπεη λα ην αλαιάβνπκε νη δπλάκεηο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

έρνπλ φξακα. ξακα ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγχεο θαη εηξήλεο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ): Αγαπεηνί ζπλάδειθνη κεηά ηνπο ραηξεηηζκνχο 

κπαίλνπκε ηψξα ζην θχξην κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ. Αθνινπζεί 

εηζήγεζε απφ ην Υξπζνρφν Ησζήθ πάξεδξν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ κε 

ζέκα «ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο μέλεο γιψζζεο.» 

Η. ΥΡΤΟΥΟΟ: Κπξία Καγθά αληηπξφεδξε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 

θχξηε Πξφεδξε ηεο ΟΛΜΔ, θχξηε Πξφεδξε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζαο επραξηζηνχκε 

πάξα πνιχ γηα ηελ πξφζθιεζε.  

  Ζ παξνπζία κνπ ζα εζηηάζεη ζην ζέκα ηεο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ. Θα πξνζπαζήζσ λα δσ 

ην ζέκα δηαζεκαηηθά. Μέζα απφ θάπνηα έξγα ηέρλεο πνπ έρνπλ επηιεγεί γη’ 

απηφ ην ζθνπφ θαη κέζα απφ θάπνηεο δηδαθηηθέο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο πάληα 

φκσο, κε ζθεπηηθφ φηη ζην θέληξν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ην παηδί, ν 

καζεηήο καο ζην ζρνιείν. 

  Ξεθηλψ λα ζαο δείμσ θάπνηα έξγα ηέρλεο θαη λα ζαο πσ φηη ε 

πξνζέγγηζε πνπ γίλεηαη απφ ηνλ άλζξσπν ζε θάζε δξαζηεξηφηεηά ηνπ 

πεξλάεη κέζα απφ ηελ ηζηνξία θαη ε ηζηνξία απηή πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηα 

αλζξψπηλα ηδαληθά, πιηθά, πλεπκαηηθά εζηθά θαη ηελ ηδενινγία πνπ έρεη 

θαζηεξσζεί κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

  Δίλαη ινηπφλ, πνιχ ζεκαληηθφ αγαπεηνί ζπλάδειθνη, λα δνχκε 

θάπνηα έξγα ηέρλεο ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθά ζηε δσγξαθηθή. Δδψ 

έρνπκε ηε Μφλα Λίδα κηα επίζθεςε ζην Λνχβξν, κηα εηθνληθή επίζθεςε, έλα 

απφ ηα πνιχ ζεκαληηθά έξγα ζην Λνχβξν, ζην Παξίζη, έξγν ηνπ Λενλάξδν 

Νηα Βίηζη, ν ίδηνο ν Νηα Βίηζη ή θάπνηα πινχζηα θπξία κεηαμνπξγνχ απφ ηε 

Φισξεληία. Θα έρεηε δηαβάζεη ηνλ Κψδηθα κηα πξνζέγγηζε πλεπκαηηθή 

ηδενινγηθή θνθ. 

  Μπαξφθ, «ην Πέηξηλν Γεθχξη», Ρέκπξαλη ζηελ Οιιαλδία ζην 

Μνπζείν ην θξαηηθφ ηνπ Άκζηεξληακ. Μηα θπζηνινγηθή παξνπζίαζε ελφο 

ηνπίνπ. «Σν Παηρλίδη, ε Σπθιφκπγα» έλα θαηαπιεθηηθφ έξγν αξηζηνχξγεκα 
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ηνπ Φξαληδέζθν Νηε Γθφγηα ν νπνίνο ηξειακέλνο πιένλ παξνπζηάδεη «ην 

ζρνιηθφ παηρλίδη» αιιά βιέπεηε φηη ηα παηδηά έρνπλ απνθηήζεη, ήηαλ ζην 

κεηαίρκην ηεο ηξέιαο ηνπ, έρνπλ απνθηήζεη ηελ αξξελσπή κνξθή ηνπ ελήιηθα. 

Έλα θαηαπιεθηηθφ έξγν ηνπ Δπγέληνπ De la Cru «ε Διεπζεξία» ζην Παξίζη, 

βιέπεηε ηε γαιιηθή ζεκαία. 

  ε θάζε επνρή έρνπκε έξγα πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θνηλσληθή 

θαη ηζηνξηθή δνκή ηεο επνρήο θαη παξνπζηάδνπλ πξαγκαηηθά ηελ αγσλία ηνπ 

αλζξψπνπ εδψ γηα ηελ ειεπζεξία. Δίλαη ε εμέγεξζε ζην Παξίζη. 

  Καη ηη θνβεξφ έξγν, Edward Munk ζην ζιν ζηε Ννξβεγία, έλα 

θαηαπιεθηηθφ έξγν «ε θξαπγή.» Βιέπεηε ν άλζξσπνο ζηελ παξέα ηνπ 

απνκνλσκέλνο θαη εγθαηαιεηκκέλνο, βιέπεηε νη θίινη ηνπ θνηηνχλ ηε ιίκλε θαη 

κφλνο ηνπ πξνζπαζεί λα βξεη δηέμνδν. Καη ζα θιείζνπκε κε θάπνην έξγν 

ζεκαληηθφ. Ζ «Guernica» έλα θαηαπιεθηηθφ έξγν ζην Μνπζείν Βαζίιηζζα 

νθία ζηελ Ηζπαλία ηνπ Pablo Πηθάζν, έλα έξγν αληηπνιεκηθφ κε φια απηά 

πνπ μέξεηε θαη κπνξείηε λα δείηε. 

  χγρξνλε ηέρλε. «Antiwall». Δίκαζηε ηψξα ζην Μνπζείν Σέρλεο 

ζηε Νέα Τφξθε. Έλαο θαηαπιεθηηθφο πίλαθαο. ινη νη πξνεγνχκελνη ήηαλ 

πίλαθεο ειαηνγξαθίεο, είηε ζε μχιν, είηε ζε θακβά. Δδψ είλαη κία κεηαμνηππία 

θαη είλαη ε δηακαξηπξία ηνπ θαιιηηέρλε πξνο ηα Μέζα Μαδηθήο ελεκέξσζεο. 

θεθηείηε ινηπφλ πφζν δπλακηθή είλαη ε παξνπζία ηεο ηέρλεο θαη πφζν 

εθθξάδεη ηνλ αλζξψπηλν πφζν γηα δηακαξηπξία, ή γηα εμέιημε.  

  Έηζη ινηπφλ, ζπλνςίδνληαο ηα 6 επηιεθηηθά, ηα 7 έξγα ηέρλεο 

κπνξνχκε λα ηα θαηαηάμνπκε ηζηνξηθά ζηηο πεξηφδνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

θαη πνπ βιέπεηε αλαγξαθφκελεο. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην παηδί λα κπνξέζεη 

κέζα απφ ηε κέζνδν project λα θαηαηάμεη πιεξνθνξίεο, λα ηαμηλνκήζεη 

πιεξνθνξίεο, λα θάλεη ιίζηεο, λα κπνξεί λα θέξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ην βνκβαξδίδνπλ ζε κηα ηάμε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Απηφ 

είλαη ην λφεκα θαη απηφ παξνπζηάζακε πνιχ ζχληνκα κέζα ζε έξγα ηέρλεο. 

  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, γηα ρξφληα ε έξεπλα, ε παηδαγσγηθή, ε 

επηζηεκνληθή πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζε δχν εξσηήκαηα, ηνπιάρηζηνλ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο μέλεο γιψζζεο. Ση είλαη γιψζζα κεηξηθή θαη μέλε, ε 

δεχηεξε γιψζζα θαη πψο απηή θαηαθηηέηαη. Απηέο νη δχν βαζηθέο εξσηήζεηο 
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αθνξνχλ βαζηθά ηε γισζζνινγία θαη ηελ παηδαγσγηθή θαη φιεο ηηο 

παξεκθεξείο επηζηήκεο πνπ βιέπεηε αλαγξαθφκελεο ζηνλ πίλαθα.  

  Πεξηγξαθηθά αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ήζεια λα ζαο δψζσ 

γισζζνινγηθά ηνπο δχν ζεκαληηθφηεξνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ επεξεάζεη 

ηηο ζθέςεηο καο θαη έρνπλ επεξεάζεη θαη ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ή 

πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθνπκε ζηα ζρνιεία. 

  Ο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο άλζξσπνο ήηαλ ν Skinner έλαο 

ςπρνιφγνο ν νπνίνο πξαγκαηηθά πίζηεςε φηη ν άλζξσπνο είλαη ζαλ ην δψν, 

δειαδή, ππάξρεη ην εξέζηζκα θαη ε αληίδξαζε. Απηή ήηαλ ε βαζηθή 

θηινζνθηθή ζθέςε πνπ επεξέαζε ηε γξακκαηηθή κεηαθξαζηηθή κέζνδν θαη ηελ 

νπηηθναθνπζηηθή. Οη άλζξσπνη ινηπφλ, καζαίλνπλ φηαλ κηκνχληαη, φηαλ 

απνκλεκνλεχνπλ. ηαλ θάλνπλ θάηη throw drilling πνπ ιέκε εκείο νη 

αγγιφθσλνη. Ήηαλ κηα βαζηθή ζεσξία πνπ πξαγκαηηθά θαηαγξάθεθε θαη 

επεξέαζε ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηε δεθαεηία ηνπ 60.  

  Έξρεηαη φκσο ν γισζζνιφγνο ν Tsomskin πνπ ιέεη πάξα πνιχ 

σξαία ηα ιέεη ν θχξηνο Skinner. Δμαηξεηηθά. κσο ηνλ πξνθαιψ σο πξνο ηελ 

έλλνηα φηη ν άλζξσπνο είλαη πξνηθηζκέλνο θαη απφ ηε θχζε, απφ ην Θεφ, έρεη 

ην κεραληζκφ. Έρεη ην κεραληζκφ ηνλ εγθεθαιηθφ θαη κπνξεί LAB language 

audition device θαη κε απηφ ην κεραληζκφ πνπ βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα 

θαηάζηαζε φηαλ ηνλ ελεξγνπνηεί κπνξεί θαη εχθνια λα κάζεη. 

  Ο Tsomskin ινηπφλ, επηζεκαίλεη φηη ε ζεσξία ηνπ Skinner είλαη 

ειιηπήο θαη πξνζζέηεη ηε δηθή ηνπ γλσζηηθή ζεσξία, ε νπνία είλαη ζεσξία 

κάζεζεο, είλαη κάζεζε κέζα απφ ελεξγνπνηεκέλεο κνξθέο ηεο ζθέςεο γηα 

επηθνηλσλία.  

  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, εάλ ιάβνπκε απηέο ηηο δχν ζεκαληηθέο 

ζεσξίεο ππφςε, δειαδή, ηε ζεσξία ηνπ Skinner φηη φια είλαη φπσο ηα δψα, 

δειαδή, ππάξρεη ην εξέζηζκα, ζπκάζηε ηα πεηξάκαηα ηνπ Skinner θαη ππάξρεη 

ε αληίδξαζε θαη εάλ ιάβνπκε ππφςε φηη πξαγκαηηθά ν άλζξσπνο είλαη 

ζθεπηφκελνο θαη επνκέλσο έρεη ηελ έκθπηε ηθαλφηεηα λα θαηαθηά ηε γλψζε 

ηφηε πηζαλφηαηα λα λνκίδεηε φηη ιχλνπκε ην ζέκα.  

  Δάλ πάκε φκσο ζηελ ηάμε αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζα 

αληηκεησπίζνπκε ην εμήο πξφβιεκα. Μνινλφηη έρνπκε απηέο ηηο γλψζεηο ηεο 

ζεσξίαο εάλ δελ ρηίζνπκε κηα εκπηζηνζχλε κε ηνπο καζεηέο καο, εάλ δελ 
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κπνξέζνπκε λα πξνθαιέζνπκε ην αίζζεκα feelings θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

emotion ησλ ζπκκαζεηψλ, καζεηψλ, εάλ δειαδή, δελ κπνξέζνπκε λα ηνπο 

αγθαιηάζνπκε, λα ηνπο εκπιέμνπκε ζηε δηαδηθαζία λα αηζζάλνληαη άλεηα καδί 

καο, έρνπκε ράζεη αγαπεηνί ζπλάδειθνη ην παηρλίδη θαη αο αθνινπζνχκε ηε 

ζεσξία ηνπ Tsomskin θαη αο αθνινπζνχκε ηε ζεσξία ηνπ Skinner. 

  ε απηή ινηπφλ, ηελ πνιχ θξίζηκε θάζε είλαη ε αλζξσπηζηηθή 

ζεσξία ηνπ Carl Rogers ν νπνίνο πξαγκαηηθά κε ην δηθφ ηνπ ζθεπηηθφ, κε ην 

δηθφ ηνπ βηβιίν Freedom to learnt ε ειεπζεξία ζηε κάζεζε θαζηέξσζε απηφ ην 

πνιχ ζεκαληηθφ, δειαδή, ην λα κπνξέζνπκε λα δηεγείξνπκε ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ. Βέβαηα ππήξρε έξεπλα θαη εκπεηξία 

θαη ζπκάζηε Bloom θιπ εξεπλεηέο νη νπνίνη κπφξεζαλ θαη εθείλνη ζε 

παιαηφηεξεο επνρέο λα πνχλε γηα ην γλσζηηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην 

αηζζεηηθφ επίπεδν δηέγεξζεο ησλ καζεηψλ. 

  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη απηέο ιίγν πνιχ είλαη νη γισζζηθέο 

ζεσξίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εκπινπηηζηνχλ νπσζδήπνηε απφ ηηο 

παηδαγσγηθέο ζεσξίεο. Γηα ρξφληα ινηπφλ, δνχιεςε ζε πεηξακαηφδσα, ν Πηαδέ 

θαη αλέπηπμε ηε ζεσξία ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο ηνπ παηδηνχ. Απηή ε ζεσξία, 

φπσο ηελ βιέπεηε απνηειεί κηα ζεσξία πνπ πξαγκαηηθά βαζίδεηαη ζηηο 

λνεζηαθέο, δειαδή ζηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ, αλάινγα ζην 

ζηάδην πνπ βξίζθεηαη λα κπνξεί λα καζαίλεη.  

  Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ δνπιεχεη ζήκεξα ην αγγιηθφ ζχζηεκα 

θαη πνιιά επξσπατθά ζπζηήκαηα θαη επνκέλσο ε ηαμηλφκεζε ησλ παηδηψλ θαη 

ε θαηεγνξηνπνίεζε, αθφκα θαη ην ζρνιείν, ην δεκνηηθφ θαη ην γπκλάζην 

ρξνλνινγείηαη απφ ηε κηθξή ειηθία κέρξη ηα 16 ρξφληα ζηελ Αγγιία θαη 

παξνπζηάδεη απηά ηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ παηδηνχ. 

  κσο ηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ παηδηνχ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθά, 

εάλ ην παηδί δελ ππνζηεξηρζεί. Σν παηδί ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί, είλαη ζαλ 

ηελ νηθνδνκή πνπ ν θηίζηεο κε ηε ζθάια, scaffolding ην ιέκε, ζπλέρεηα θηίδεη 

ηνχβια θαη απφ ηε βάζε πξνρσξεί πξνο ηα πάλσ. 

  Δπνκέλσο ε ζεσξία ηνπ Brunner είλαη πάξα πνιχ ηζρπξή θαη ν 

Brunner ιέεη every land needs his.. Κάζε παηδάθη ρξεηάδεηαη ην θνξηηζάθη ηνπ. 

Γειαδή, ηελ ππνζηήξημε εθείλε, έρνπκε παηδηά κε πνιιά πξνβιήκαηα, ηα 
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νπνία ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ γηαηί έρνπλ ην δηθφ ηνπο ξπζκφ κάζεζεο 

νχησο ψζηε λα πξνσζεζνχλ γλσζηηθά. 

  Αιιά θαη απηφ αγαπεηνί ζπλάδειθνη δελ αξθεί. Γη’ απηφ έξρεηαη 

θαη ν πνιχ ζεκαληηθφο ξψζνο ςπρνιφγνο ν Vygotski, ν νπνίνο ιέεη φηη ηα 

παηδηά καζαίλνπλ κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, καζαίλνπλ φηαλ δνπιεχνπλ 

αλά δεπγαξάθηα, φηαλ δνπιεχνπλ ζε νκάδεο, φηαλ δνπιεχνπλ έλα project 

νχησο ψζηε ζπλεξγαηηθά θαη βησκαηηθά λα θαηαθηήζνπλ απηφ πνπ ιέκε γλψζε 

ή επίπεδν γισζζνκάζεηαο.  

  Καη δελ ζα πξέπεη λα μεράζνπκε θαη ηε ζεσξία ησλ επθπψλ, 

δειαδή, φηη ν θάζε καζεηήο είλαη πξνηθηζκέλνο, κα θάζε καζεηήο, κε θάπνηεο 

ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα βνεζήζνπκε λα αλαπηχμεη. Ζ ζεσξία ηνπ 

Hayward Gardner. Έηζη ινηπφλ, παξνπζηάζακε πνιχ ζχληνκα ηηο γισζζηθέο 

θαη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα μέξνπκε νχησο ψζηε λα 

δνχκε πψο απηέο επεξεάδνπλ βαζηθά ηηο πξαθηηθέο καο δειαδή, βαζηθά πψο 

επεξεάδνπλ ηε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνχκε ζηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ 

γισζζψλ. 

  Γχξσ ζην 60 αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ε επηξξνή ηνπ 

«ζπκπεξηθνξηζκνχ» είλαη πνιχ εκθαλήο. Έρεηε ην ζρεδηάγξακκα λα ην δείηε 

πνιχ θαιά. Γχξσ ζην 70 ε γισζζνινγηθή ζρνιή ν Tsomskin αιιά θαη 

αλζξσπνιφγνη φπσο ν Haines, φπσο ην παηδί καζαίλεη ζε θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, βνεζνχλ ηελ εμέιημε θαη ηε ζηξνθή πξνο ηελ επηθνηλσληαθή 

γιψζζα. Δπηθνηλσληαθή δηάζηαζε, πξνο ηελ επηθνηλσληαθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο. Γειαδή, φηη πξέπεη λα καζαίλνπκε γηα λα κπνξνχκε λα 

επηθνηλσλνχκε κέζα ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

  Απφ ηε δεθαεηία φκσο ηνπ 80 κέρξη ζήκεξα, κε ηελ επηξξνή ηεο 

θνηλσληνγισζζνινγίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο ζεσξίαο ησλ θηλήηξσλ 

έρνπκε κία ζηξνθή. Γειαδή, ελψ κέρξη ζήκεξα, ελλνψ εθείλε ηελ επνρή, ην 

60, ην 70 θαη ην 80 ε κεησπηθή δηδαζθαιία ππεξηεξνχζε, ε δηδαζθαιία ήηαλ 

ζην θέληξν, ν δάζθαινο δηδάζθεη, ν καζεηήο καζαίλεη, ε αληίδξαζε ήηαλ πνιχ 

κηθξή, αθφκα θαη ζηελ επηθνηλσληαθή κέζνδν, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80, ηνπ 90 

θαη ζήκεξα βιέπνπκε φηη ε πιεξνθνξηθή, νη ζεσξίεο ηεο ςπρνινγίαο, νη 

πνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ βνεζήζεη ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ 

γισζζψλ λα βιέπνπκε ην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο ζαλ ρψξν κάζεζεο. 
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  Θα πξέπεη ινηπφλ, λα εγθαηαιείςνπκε ηε δηδαζθαιία εη δπλαηφλ, 

ζα πξέπεη λα κπνχκε ζε έλα λέν πλεχκα, ζε κηα λέα πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία 

ην επίθεληξν είλαη ν καζεηήο. Ο καζεηήο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη ρξεηάδεηαη ηε 

βνήζεηά καο θαη ηε βνήζεηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

ινηπφλ, λα κπνχκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία ε νπνία ζα νδεγήζεη πξαγκαηηθά ζε 

απηφ πνπ ιέκε δηαδηθαζία κάζεζεο. Ζ δηαδηθαζία κάζεζεο είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθή θαη είλαη απηή πνπ ζα επλνήζεη ην θιίκα ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη 

ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

  Έηζη ινηπφλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζήκεξα έρνπκε ην ιεγφκελν 

call δειαδή, δηδαζθαιία κέζσ ηεο πιεξνθνξηθήο φπνπ βνκβαξδίδεηαη ν 

καζεηήο θαη ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηαμηλνκεί θαη λα θαηαηάζζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο, ζα πξέπεη δειαδή, λα αλαπηχμεη θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη εθείλν ην 

θξηηήξην ην νπνίν ζα ηνλ νδεγεί λα καζαίλεη πψο λα καζαίλεη θαη έρνπκε θαη 

απηφ πνπ ιέκε έλα ζχγρξνλν κνληέιν δηδαζθαιίαο, έλα ζπλεξγαηηθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο, έρνπκε έλα κνληέιν δηδαζθαιίαο ην νπνίν νλνκάδνπκε content 

intergraded language learning, δειαδή καο ελδηαθέξεη ην κάζεκα, ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ε δηδαζθαιία ηνπ κέζα απφ ηελ μέλε γιψζζα. 

  Σν θιείλεη ινηπφλ, φηαλ ν ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ην 

πεξηερφκελν, ε δηαδηθαζία ηνπ δειαδή θαη φηαλ ην παηδί θαηαθηά ηε γλψζε θαη 

έκκεζα καζαίλεη θαη κία μέλε γιψζζα, είλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ. αο αθήλσ 

λα δηαβάζεηε ιίγν ηε δηαθάλεηα θαη ζα ζαο πξνβάιινπκε θαη έλα, δχν 

παξαδείγκαηα.  

  Ζ εθκάζεζε ινηπφλ, ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα, αιιά θαη ε 

εθκάζεζε ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Γειαδή, ν δάζθαινο ζην δεκνηηθφ κε 

ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ηεο γεξκαληθήο, κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ηεο 

γαιιηθήο, κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ηεο αγγιηθήο έρνληαο ν ίδηνο 

επηκνξθσζεί θαη μέξεηε έρνπκε πάξα πνιινχο επηκνξθσκέλνπο θαζεγεηέο ζε 

κία μέλε ρψξα, κπνξεί θέξ’ εηπείλ λα θάλεη ηελ αλαθεθαιαίσζε ηνπ 

καζήκαηνο θαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα θαηαθηήζνπλ ην ιεμηιφγην ή λα 

ζπκεζνχλ θάπνηα πξάγκαηα δσληαλά κέζσ ηεο μέλεο γιψζζαο. 

  Δάλ ζπκφζαζηε ην 80 θαη ην 70 ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζέισ 

λα πξνσζήζσ κηα ακεξηθαληθή ηάζε, ππήξρε ν ζηαζκφο ζηε Ρφδν «voice of 

America» θαη αλά κηα ψξα, γηα ηξία ιεπηά κεηέδηδε ηηο εηδήζεηο ζηα αγγιηθά θαη 

κεηά ππήξρε έλα πνιηηηζηηθφ γεγνλφο. Δγψ ηφηε ήκνπλ θαζεγεηήο ζε δηάθνξα 
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ζρνιεία ζηνλ Πεηξαηά θαη αμηνπνηνχζα απηφ θαζεαπηφ ην γεγνλφο, δειαδή, ηα 

παηδηά λα έρνπλ αθνχζκαηα.  

  ηαλ ην παηδί βνκβαξδίδεηαη είλαη ζαλ λα είλαη ζηνλ Καλαδά, 

είλαη ζαλ λα είλαη ζε έλα emersion program θαη βνκβαξδίδεηαη αθνχεη θαη 

θαηαθηά αζπλείδεηα ηε γιψζζα, είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ απηνχ πνπ ιέκε 

acquisition θαη learning. Να ηελ κάζεηο ηε γιψζζα ζαλ κεηξηθή θέξ’ εηπείλ 

φπσο ζηε δίγισζζε θνηλφηεηα ηνπ Καλαδά, ή λα ηελ κάζεηο ηε γιψζζα κε 

δηδαζθαιία φπσο γίλεηαη ζην δεκφζην ζρνιείν. 

  Σα πξνγξάκκαηα ινηπφλ, απηά παξαθαιψ, ηα νπνία θέξνπλ ηε 

θηινζνθία ηνπ Καλαδά ζηελ Δπξψπε θαη μεθίλεζαλ ην 1994 θαη 

αλαπηχζζνληαη ζπλερψο, πξφζθαηα αλαπηχζζνληαη θαη ζηελ Κχπξν, είλαη 

πάξα πνιχ ρξήζηκα. Δίλαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο ιεγφκελεο ηαπηφρξνλεο 

κάζεζεο. Βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλεξγάδνληαη. Ξέξεηε φηη ζην 

ζρνιείν ζηελ Αγγιία κπαίλνπλ πιένλ δχν-δχν εθπαηδεπηηθνί. Παξ΄ φιν πνπ 

δελ έρνπλ πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ ε ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία είλαη θάηη πνιχ 

ζεκαληηθφ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε καο πιεξψλεη ηα έμνδα ελφο βνεζνχ 

δαζθάινπ μέλεο γιψζζαο λα έιζεη λα καο βνεζήζεη φιε ηε ρξνληά ζην 

ζρνιείν. Δίλαη πάξα πνιχ σθέιηκα εάλ κπνξέζνπκε λα επσθειεζνχκε θαη λα 

ηα αμηνπνηήζνπκε. 

  Έλα παξάδεηγκα αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πήξακε ηελ ελφηεηα 

«δψα» απφ ην βηβιίν πεξηβάιινληνο πνπ είλαη γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Δίλαη 

κία πνιχ επράξηζηε ελφηεηα, πνιχ δσληαλή πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά γηα ηα 

δψα. Σηο αλάγθεο πνπ έρνπλ ηα δψα. Γηάθνξα ζηνηρεία πνιχ ρξήζηκα πνιχ 

ρξήζηκα γηα ηα δψα, ζπγθεθξηκέλα δψα ηνπ λεξνχ, ηεο ζηεξηάο θιπ θαζψο 

επίζεο πψο είλαη ληπκέλα, ηη ξνχρα θνξάλε ηα δψα, θέιπθνο θνξάλε. Έρνπλ 

ηξίρσκα θιπ. Ση ηξψλε, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ δψσλ θνθ. 

  Έηζη ινηπφλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κέζα απφ απηή ηε ζεκαηηθή 

ελφηεηα ηα παηδηά ζέινπλ λα αγαπάλε ηα δψα, είλαη πεξηβαιινληνινγηθή 

ελφηεηα πνιχ ρξήζηκε λα αγαπάλε θαη ην ζθχιν θαη ηε γάηα θαη λα 

ζπκπεξηθεξφκαζηε θαιά ζηα δψα.  

  ήκεξα δηάβαζα θάηη ην ζπληαξαθηηθφ. Κάπνηνο θαιιηηέρλεο ζην 

Πνπέξην Ρίθν λνκίδσ είρε βάιεη ην ζθχιν θχξηε Υαξακή ζην ρψξν ηνλ 

εθζεζηαθφ λα πεζάλεη απφ αζηηία, έλα πνιχ βάξβαξν δειαδή, πξάγκα, πνπ 
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δελ ζα ζέιακε λα ζπκβεί. Έηζη ινηπφλ, κε κία επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα δψα, 

γηα ηα θπηά θιπ ηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη λα θάλνπλ θαη κηα πεξίιεςε.  

  Δκείο ινηπφλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε θπξία Καλειινπνχινπ έθαλε 

θαη ηελ πεξίιεςε απηή ζηα αγγιηθά, έηζη θαη ηα παηδηά θαη λα κάζνπλ ιίγν 

ιεμηιφγην θαη ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο παξνπζίαζεο πνπ έγηλε ζηα ειιεληθά λα 

κπνξέζνπλ λα ηα νηθεηνπνηεζνχλ ζηελ μέλε γιψζζα, γαιιηθά, γεξκαληθά, 

αγγιηθά. θεθηείηε ην φθεινο δειαδή, ζε θάζε ψξα έλα πεληάιεπην ηα παηδηά 

λα έρνπλ έλα άθνπζκα μέλεο γιψζζαο. Απηφ είλαη ην θιηθ. Μεγάιε ππφζεζε 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ρξεηάδεηαη ιίγε βνήζεηα ν δάζθαινο ή ν 

εθπαηδεπηηθφο ηεο εηδηθφηεηαο λα αμηνπνηήζεη έλα ηέηνην πξφγξακκα. 

  Καη εξρφκαζηε αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζην επηζηεκνληθφ 

παηδαγσγηθφ ηξίγσλν. Δάλ ινηπφλ ζηελ θνξπθή ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο 

είλαη ην παηδί, ν καζεηήο θαη ζηαδηαθά ν εθπαηδεπηηθφο θαη ην πιηθφ έρνπκε 

απηφ πνπ ζήκεξα ιέκε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ καζεηή θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ζην άιιν άθξσο έρνπκε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

δηάζηαζεο φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ κέζσ 

ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, κέζσ ηεο κεζφδνπ project γηα λα αλαθαιχςνπλ ηε 

γλψζε. 

  Καη έρνπκε θαη απηφ ην πνιχ ζεκαληηθφ έξγν, δειαδή, ηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κε βηβιίν θαη ρσξίο ην βηβιίν πάληνηε λα είλαη 

παλάθεηα αιιά ν θαζεγεηήο ηεο μέλεο γιψζζαο μέξεη λα αμηνπνηεί θαη 

απζεληηθφ πιηθφ θαη μέξεη ηα παηδηά λα ηα βάδεη ζε κηα δηαδηθαζία ε νπνία 

θπζηνινγηθά ζα νδεγνχλ ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο. Έρνπκε δχν 

πξάγκαηα ινηπφλ ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Θα δψζνπκε ηνλ θαλφλα ηεο 

γξακκαηηθήο ζηα παηδηά; Ή ζα αθήζνπκε ηα παηδηά ηεο δηδαθηηθήο ψξαο λα 

καο πνχλε ηνλ θαλφλα;  

  Δδψ παξαθαιψ είλαη έλα εληππσζηαθφ άξζξν, ηνλ πεξαζκέλν 

κήλα, ην έρσ θφςεη απφ εθεκεξίδα απφ απηέο πνπ κνηξάδνπλ ζην ΜΔΣΡΟ 

είλαη, ε κεγαιχηεξε ρσκαηεξή ηεο γεο έρεη ην κέγεζνο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ θαη βξίζθεηαη ζηε ζάιαζζα θαη κάιηζηα ζε δχν ζεκεία. Ζ 

θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα πξνθιεζεί είλαη ηξνκεξή θαη 

επέξρεηαη.  
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  Βιέπεηε ηα ζεκεία ινηπφλ, πνχ βξίζθεηαη απηή ε θαηαζηξνθή. 

Τπάξρεη πάξα πνιχ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ζα κπνξνχζακε ινηπφλ ε 

πξνζέγγηζή καο λα είλαη εθιεπηπζκέλε, λα είλαη κία πξνζέγγηζε επέιηθηε 

πξνο ηα παηδηά, λα ηνπο δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζνπλ ην άξζξν, λα 

θαηαηάμνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, λα θπθιψζνπλ ηα θχξηα νλφκαηα, λα 

ππνγξακκίζνπλ ηνπο αξηζκνχο, λα θάλνπλ απηφ θαη απηφ θαη κφλα ηνπο λα 

νδεγεζνχλ ζην κάζεκα. Γελ είλαη αλάγθε πάληα λα ηνπο δεηήζνπκε λα ην 

δηαβάζνπλ δπλαηά. Ήζπρα κπνξνχλ ηα παηδηά λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα καο 

δψζνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

  Σα ζπκπεξάζκαηα, γηα λα είκαη θαη ζην ρξφλν κνπ εληάμεη. 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ην 78 κε 80 πεξίπνπ έλαο πνιχ κεγάινο θαη ζεκαληηθφο 

κνπζηθφο ηεο ξνθ ν Sting ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΠΟΛΗ έγξαςε αλαηξεπηηθνχο 

ζηίρνπο θαη πνιχ σξαία κνπζηθή. Καη πάληα βξηζθφηαλ ζε κία εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Έλα απφ ηα ηξαγνχδηα ηνπ ιέγεηαη «e-massage in the 

bottle». «Σν κήλπκα ζηε κπνπθάια.»  

  Βξέζεθε ζε έλα φλεηξφ ηνπ απνκνλσκέλνο ζην λεζί θαη είρε ηελ 

αλάγθε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο αλζξψπνπο απνθάζηζε ινηπφλ, λα ζηείιεη 

έλα κήλπκα ζε έλα κπνπθαιάθη νχησο ψζηε λα δεηήζεη βνήζεηα, λα κηιήζεη, 

λα πεη ηνλ θαεκφ ηνπ, ηνλ πφζν ηνπ, ηε κνλαμηά ηνπ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηζε. Καη κφιηο μχπλεζε είδε φηη ππήξραλ ρηιηάδεο ηέηνηα 

κπνπθαιάθηα κε κελχκαηα πνπ είραλ θηάζεη ζην λεζί πνπ είρε εγθαηαζηαζεί 

θαη απηφ δείρλεη πξαγκαηηθά φηη ην φλεηξν θαη ε πξαγκαηηθφηεηα δελ απέρνπλ 

πνιχ. Κάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη εάλ ζέινπκε ιίγν 

νλεηξνπφια θαη εθιεθηηθά λα βνεζήζνπκε πξαγκαηηθά απηφ πνπ ιέκε 

δηαδηθαζία θαη απηφ πνπ ιέκε φρη ηειηθφ πξντφλ αιιά εκπινθή ησλ καζεηψλ 

ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. 

  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, απφ έλα πνιχ αγαπεηφ γθξνππ, ην έρεηε 

αθνχζεη, ζα ήζεια λα αθνχζνπκε ην ηξαγνπδάθη θαη λα ην ηξαγνπδήζνπκε ζαλ 

εθπαηδεπηηθφ φλεηξν πξαγκάησζεο ησλ ζηφρσλ. 

(Σπαγούδι) 

  Ο Sting είρε έλα φλεηξν θαη έξημε ην κπνπθαιάθη, γηα λα 

επηθνηλσλήζεη ζηελ απφγλσζή ηνπ λα πεη ηα ζέκαηά ηνπ κε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Δδψ αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ην παξακχζη, ε αθήγεζε 
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πνπ θάλνπκε ζηνπο κηθξνχο καζεηέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηα παηδηά καο νη άγγεινη πξνρσξνχκε ζε απηφ πνπ ιέκε 

θαηάθηεζε ηνπ ζηφρνπ, δειαδή, λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα κάζνπλ 

γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, απηά πνπ επηζπκνχλ νχησο ψζηε θαη επηπρηζκέλα 

παηδηά λα είλαη θαη κειινληηθά λα έρνπλ απαζρφιεζε ζηελ πνιχ δχζθνιε 

θνηλσλία πνπ δνχκε. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ κε αθνχζαηε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Υξπζνρφν. Αθνινπζεί εηζήγεζε απφ 

ηελ θπξία Καγθά Βάιηα πνπ είλαη ζχκβνπινο γισζζψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ κε ζέκα «νη μέλεο γιψζζεο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν.» 

Β. ΚΑΓΚΑ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηη λα πσ εγψ ηψξα κεηά ηελ ηφζν 

παξαζηαηηθή θαη δεκηνπξγηθή παξνπζίαζε ηνπ θπξίνπ Υξπζνρφνπ. Γίλνληαη 

θαιέο πξαθηηθέο ζπλάδειθνη. Σέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο ηηο θαηαγξάςακε κέζα 

απφ ηε δηδαζθαιία ηεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

  Ζ εηζήγεζή κνπ ζα εζηηαζηεί ρσξίο λα ζέισ λα ζαο θνπξάζσ, 

γηαηί ζα είλαη έηζη ε ψξα πεξαζκέλε θαη ζην ηη έρνπκε θάλεη. Πνηεο είλαη νη 

δξάζεηο πνπ έρεη πινπνηήζεη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, πνπ πξνάγνπλ ηε 

πνιπγισζζία θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ 

ζπλάδειθνη, ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη ζε 

έλα πιαίζην φπσο ζέιακε λα είλαη ην θηλιαλδηθφ ζχζηεκα, ην γεξκαληθφ, ην 

αγγιηθφ, ην γαιιηθφ θιπ. 

  Ζ δεχηεξε μέλε γιψζζα εληάρηεθε θαη πηινηηθά θαη απφ ην 2005 

κέρξη ην 2007 είρακε ηα 219 πηινηηθά δεκνηηθά ζρνιεία ηεο ηάμεσο 5ε θαη 6ε, 

έλα πξφγξακκα, κία δξάζε πνπ ρεηξηδφηαλ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Ήηαλ 

έλα ζηνίρεκα ζπλάδειθνη, γηαηί ήηαλ έλα δχζθνιν εγρείξεκα, έλα δχζθνιν 

εγρείξεκα φρη ηφζν απφ παηδαγσγηθήο πιεπξάο, φζν απφ δηαρεηξηζηηθήο 

πιεπξάο, γηαηί ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ήηαλ ππνρξεσκέλν ζην πιαίζην ησλ 

θαλφλσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο λα πιεξψλεη φινπο ηνπο σξνκίζζηνπο ηεο 

ρψξαο. 

  Δίρακε αξθεηέο δπζθνιίεο, κπαίλακε – βγαίλακε, κε ηηο 

δηεπζχλζεηο ζηα ζπζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζιεθζνχλ νη σξνκίζζηνη. 

Έθιεηζε, απνπιεξψζεθαλ φινη νη σξνκίζζηνη, έγηλαλ νη επηκνξθσηηθέο 

δξάζεηο, έγηλαλ νη ηξεηο επηκνξθσηηθέο δηεκεξίδεο, γη’ απηνχο πνπ δίδαμαλ ηε 
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δεχηεξε μέλε γιψζζα, ζε απηά ηα 219 ζρνιεία, πήγε θαιά θαη πξηλ ηειεηψζεη 

ε πηινηηθή εθαξκνγή ππήξμε δηεχξπλζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεχηεξεο μέλεο 

γιψζζαο ζε φια ηα 6ζέζηα ζρνιεία, δεκνηηθά θαη πάλσ. Αξρίζακε δειαδή, 

απφ ηε 5ε δεκνηηθνχ θαη εθέηνο ζηελ 6ε δεκνηηθνχ. 

  Έγηλε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα λα δνχκε ηη πήγε 

θαιά, ηη δελ πήγε θαιά. Αθνχζακε φινπο εζάο πνπ ην δνπιέςαηε, πνπ 

ηαιαηπσξεζήθαηε φπσο είπε ν θχξηνο Υαξακήο, φπσο είπε ν Πξφεδξνο ηεο 

ΟΛΜΔ θαη φινη νη πξνιαιήζαληεο φηη λαη είλαη θνπξαζηηθφ, νη ζπλάδειθνη νη 

σξνκίζζηνη λα ηξέρνπλ ζε 5 ζρνιεία λα ζπκπιεξψζνπλ σξάξην θαη έλαο 

ιφγνο πνπ θηάλακε ην Γεθέκβξην θαη δελ βξίζθακε ζπλαδέιθνπο λα κπνχλε 

ζε ζρνιεία λα θάλνπλ ηε δεχηεξε μέλε γιψζζα θαη είρακε πνιιά ζρνιεία 

ρσξίο μέλε γιψζζα θαη ζαλ ηειεπηαίν δηάβεκα πηα ήηαλ λα αλνίμνπκε ην 

ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα λα έρνπκε εθπαηδεπηηθνχο γηα 

λα κε ραζεί απηή ε δξάζε, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν, ζπλάδειθνη. Γειαδή, νη 

σξνκίζζηνη θάλνπλ έλα πάξα πνιχ κεγάιν έξγν θαη εηιηθξηλά ζεσξψ φηη ηνπο 

ρξεηάδεηαη έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ. 

  Γειαδή, νη ζπλάδειθνη απφ ηε Θεζζαινλίθε πήγαηλαλ ζηελ 

Άλδξν λα δηδάμνπλ, πήγαηλαλ ζηε Μχθνλν λα δηδάμνπλ. Γελ είραλ αλάγθε νη 

ζπλάδειθνη ηα 7 € πνπ παίξλνπλ ηψξα, εγψ ηνπο είρα βγάιεη 17 €. Έλα κηθξφ 

θίλεηξν. Έλα κηθξφ θίλεηξν γηα λα κπνξέζνπλ λα έιζνπλ, λα αθήζνπλ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο θαη λα έιζνπλ λα ππεξεηήζνπλ ηη λα πσ, ηελ πνηνηηθή έληαμε 

ηεο πνιπγισζζίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Γη’ απηφ ζπλάδειθνη ηίπνηε 

δελ είλαη καχξν ή άζπξν, ππάξρεη θαη ην γθξίδν, ππάξρεη θαη ην ξνδ.  

  Λνηπφλ ηη καο είπαλ απηνί νη άλζξσπνη. Απηφ πνπ ζα αθνχζεηε 

είλαη απφ ηελ εζσηεξηθή θαη απφ ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, γηαηί ε έληαμε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ζηα 3.500 ζρνιεία, ην 

έρεη αλαιάβεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, επεηδή ζαλ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, δελ 

έρνπκε αξκνδηφηεηεο λα δηαρεηξηδφκαζηε ηφζνπο πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο, λα 

πιεξψλνπκε ηφζνπο πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο. 

  Ση είπαλ νη ζπλάδειθνη. Ζ έξεπλα έγηλε κε ηε κέζνδν ηνπ focus 

group. Έλαο εθπαηδεπηηθφο απφ ηνπο δέθα πνπ εξσηήζεθαλ, απφ κηα νκάδα 

10 εθπαηδεπηηθψλ, δήισζε φηη νη αδχλαηνη καζεηέο ηεο ηάμεσο άξρηζαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ φιε δηαδηθαζία, θάηη πνπ δελ γηλφηαλ φηαλ είραλ 

εθαξκφζεη ζηελ αξρή παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη έλαο αθφκα 
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απφ ηνπο πάξα πάλσ εθπαηδεπηηθνχο επεζήκαλε ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη 

νξηζκέλνη καζεηέο πνπ παξνπζίαδαλ θξνχζκαηα απεηζαξρίαο ζην πιαίζην ηεο 

παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ζπλεξγάδνληαλ νκαιά θαη πεηζαξρνχζαλ ζηνπο 

θαλφλεο ηεο νκάδνο.  

  Δίλαη ην παηρλίδη. Δίλαη ε παηδαγσγηθή αμία ηνπ παηρληδηνχ. Απηνί 

ζπλάδειθνη κηιάλε γηα ην παηρλίδη. Γηα ηελ παηδεπηηθή αμία ηνπ παηρληδηνχ. Να 

αθήζνπκε ζπλάδειθνη θαη ηνπο καζεηέο καο λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, λα 

γειάζνπλ, λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα θάλνπλ θαη ιίγε θαζαξία, δελ 

είλαη πηα ε ψξα ηνπ παηδηνχ, είλαη ε ειεχζεξε έθθξαζε ησλ καζεηψλ, λα 

κάζνπλ λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα 

εκπηζηνζχλεο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα κεηαμχ ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή. 

  Να αγαπήζνπλ ηε γιψζζα, γηαηί φπσο είπε ν θχξηνο Υαξακήο 

θαη ν Πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ, εάλ δελ αλαπηπρζεί, εάλ δελ δεκηνπξγεζεί έλα 

ππφβαζξν γηα δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε θαη φηαλ ιέκε δηαπνιηηηζκηθή 

θαηαλφεζε είλαη φηη αγαπάκε ηε γιψζζα, αγαπάκε ην πψο ζθέθηνληαη νη 

άλζξσπνη πνπ κηινχλ απηή ηε γιψζζα, απηή είλαη ε δηαπνιηηηζκηθή 

θαηαλφεζε, είλαη ν ζεβαζκφο ζηνπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο, είλαη ν ζεβαζκφο 

ζηε ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ αλζξψπσλ. 

  Πάιη έλαο εθπαηδεπηηθφο δήισζε φηη νη καζεηέο ήιζαλ πην θνληά 

κεηαμχ ηνπο θαη φηη εληζρχζεθε ε απηνεθηίκεζή ηνπο ζε αληίζεζε κε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο καζεηψλ, πνπ είρε παξαηεξεζεί ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ζην 

πιαίζην ησλ παξαδνζηαθψλ ζρεκάησλ δηδαζθαιίαο. Δίλαη απαληήζεηο 

ζπλάδειθνη εάλ εθάξκνζαλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο γαιιηθήο 

θαη γεξκαληθήο γιψζζαο, πνπ εζηηάδεηαη θαηά κείδνλα ιφγν ζηελ πξνζέγγηζε, 

ζηνλ αλαδπφκελν εγγξακκαηηζκφ.  

  Γειαδή, νη κηθξνί καζεηέο κηκνχκελνη απνζηεζίδνληαο ζηελ 

αξρή ηα αλαπαξάγνπλ ιφγν. Αλαπαξάγνπλ ζρήκαηα ζην πιαίζην ησλ 

θσλεκάησλ. Αλαπαξάγνπλ αθνπζηηθή δεμηφηεηα θαη ζηαδηαθά κπνξνχλ λα 

ζπλεζίδνπλ λα παξάγνπλ ιφγν, απιφ, πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ. Απηέο ήηαλ φρη 

νδεγίεο, νη ζπζηάζεηο απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Δάλ ζέιακε λα πεηχρεη 

απηφ ην εγρείξεκα δελ έπξεπε λα θνπξάζνπκε ηνπο καζεηέο καο κε 

κνξθσζπληαθηηθά θαηλφκελα θαη κε θαλφλεο, γηαηί απφ απηά ηα παηδηά ε 

δεχηεξε μέλε γιψζζα κπνξεί λα είλαη ηξίηε θαη ηέηαξηε. 
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  Θα ζαο αλαθέξσ ηψξα φπσο θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έγηλε απνδεθηή κε κεγάιν ελζνπζηαζκφ απφ 

ηνπο καζεηέο θαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο. 

  Οη εθπαηδεπηηθνί αθνινχζεζαλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηεο γιψζζαο θαη ην πξνζάξκνζαλ αλάινγα κε ην επίπεδν, ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, νη εθπαηδεπηηθνί, έδσζαλ δηάζηαζε ζηελ 

πξαγκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο, ζηελ πξνζέγγηζε πνπ καο 

παξνπζίαζε ν θχξηνο Υξπζνρφνο θαη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο δελ ήηαλ 

κφλν έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο, αιιά έλαο δίαπινο πξνζέγγηζεο απηήο ηεο 

γιψζζαο, πξνζέγγηζεο ηνπ λένπ πνιηηηζκηθνχ θψδηθα πνπ είραλ κπξνζηά 

ηνπο νη καζεηέο. 

  Υξεζηκνπνηήζεθαλ πάξα πνιιά ππνζηεξηθηηθά πιηθά. Καζέηεο 

ήρνπ, ράξηεο, αθίζεο, δηάθνξα παηρλίδηα. Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο 

επηηεχρζεθε θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ αδχλακσλ καζεηψλ. Καζψο επίζεο θαη 

ησλ αιιφθσλσλ κφλν φηαλ γηλφηαλ παηρλίδη.  

  Σψξα, ηα πξνβιήκαηα δελ είλαη φια ξφδηλα. Σα πξνβιήκαηα 

είλαη νη ηειεπηαίεο ψξεο. Σα παηδηά θνπξαζκέλα. Σα παηδηά θνπξαζκέλα θαη 

εάλ δελ γηλφηαλ ππφ κνξθή παηρληδηνχ ε πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο, δελ 

παξαθνινπζνχζαλ θαη έηζη είρε δεκηνπξγεζεί κηα άζρεκε θαηάζηαζε πνπ 

ζηελνρσξνχζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ πξνζπαζνχκε κε ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα ην ακβιχλνπκε.  

  Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

Δγψ πξνζσπηθά θαηέζεζα πξφηαζε γηα ην ΔΠΑ, αλακφξθσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί απηή ε ζπλέρεηα, γηαηί έρεηε δίθην. ηαλ θάλακε ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ηνπ Γπκλαζίνπ, είλαη γηα καζεηέο αδίδαθηνπο. Μα έηζη είλαη θαη γηα 

ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ θαη έρνπλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ειηθία. Δίλαη θπζηθφ λα 

ππάξρνπλ επηθαιχςεηο. Τπάξρνπλ επηθαιχςεηο. Γελ ππάξρνπλ επηθαιχςεηο 

φκσο σο πξνο ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο σο πξνο ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

ηεο γιψζζαο, γηαηί ζηελ πξσηνβάζκηα γίλεηαη παηγληψδεο πξνζέγγηζε ηεο 

γιψζζαο, βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο. Γηαρείξηζε ησλ εκπεηξηψλ θαη 
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ησλ βησκάησλ ησλ πνιπγισζζηθψλ θαη ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ησλ καζεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ λα επηθνηλσλνχλ. 

  Δπίζεο, γηα ην γπκλάζην φινη ζα μέξεηε φηη έρνπλ κπεη θάπνηεο 

γιψζζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην γπκλάζην, έρεη κπεη ε ηηαιηθή 

γιψζζα, ε νπνία ηειείσζε ηελ ηξίρξνλε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο θαη είρακε 

έγγξαθν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, λα εηνηκάζνπκε αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ γηα ην ιχθεην πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά ηα νπνία είραλ πάξεη ηελ 

ηηαιηθή γιψζζα ζην γπκλάζην λα κπνξνχλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηελ 

επηιέμνπλ θαη ζην ιχθεην σο θχξηα γιψζζα. 

  Έρνπκε ηελ ηζπαληθή γιψζζα ζε 6 εκεξήζηα γπκλάζηα, δελ έρεη 

αθφκα ηειεηψζεη ε πηινηηθή εθαξκνγή. Έρνπκε ηελ ηνχξθηθε γιψζζα ζε 5 

γπκλάζηα ζηε Θξάθε. Γηα φιεο απηέο ηηο γιψζζεο έρεη ζπληαρηεί έλα αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ ηνπο επαΐνληεο, δειαδή, απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

απφ ηνπο θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ πνπ γλσξίδνπλ ηελ ηηαιηθή, ηζπαληθή, 

ηνπξθηθή γιψζζα. 

  Έρνπκε δεηήζεη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο λα καο ρνξεγήζεη 

έλα θνλδχιη πξνθεηκέλνπ λα πάκε λα επηκνξθψζνπκε ηνπο δηδάζθνληεο ηελ 

ηνπξθηθή γιψζζα ζηε Θξάθε. Δπίζεο γηα ηε ξσζηθή γιψζζα πνπ ε εγεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζθνπεχεη λα ηελ βάιεη πηινηηθά ζην γπκλάζην ζαλ 

κηα δεχηεξε μέλε γιψζζα πνπ έρνπλ λα επηιέμνπλ νη καζεηέο, είκαζηε ζηε 

δηαδηθαζία ζχληαμεο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

  Θεσξψ φηη γίλνληαη βήκαηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

πνιπγισζζίαο ζην δεκφζην ζρνιείν. Βιέπσ θαη ην ζπλάδειθν ιίγν, γη’ απηφ 

πνπ αθνχηε ηψξα, εληάμεη δελ είλαη φια ξφδηλα. Γίλνληαη. Γίλνληαη. ια απηά 

πνπ ζαο είπα είλαη δξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί. Γελ κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη δελ γίλνληαη πξάγκαηα. Θα ζέιακε θαη εκείο νη ίδηνη βεβαίσο λα γίλνπλ 

πνιιά πξάγκαηα. Καη ην ηξίσξν πνπ αλαθέξαηε βεβαίσο έγηλε ρσξίο ηελ 

έγθξηζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ρσξίο λα καο εηδνπνηήζνπλ.  

  Μηα κέξα κάζακε φηη θφπεθε ε δεχηεξε μέλε γιψζζα. Αιιά 

πξνζπαζνχκε. Να κελ αλαθεξζνχκε φκσο ηψξα ζε νλφκαηα. Ση λα θάλνπκε 

φκσο ζπλάδειθνη, πξνζπαζνχκε λα κελ αθήζνπκε ηε δεχηεξε μέλε γιψζζα, 

ηελ μέλε γιψζζα, ηηο μέλεο γιψζζεο λα κηδεξηάζνπλ ζπλάδειθνη. Καη ζαο ην 

ιέσ εηιηθξηλά κε δχλακε ςπρήο εγψ πξνζσπηθά απηφ ην δίσξν, απηφ ην 
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ηξίσξν, απηέο ηηο δπζθνιίεο πνπ ην ηαβάλη ησλ ζρνιείσλ ζηελ πεξηθέξεηα 

ζηάδεη θαη βάδνπκε ην ηελεθεδάθη θαη έρνπκε ηνπο σξνκίζζηνπο πνπ θάλνπλ 

κάζεκα, πνπ θάλνπλ φια απηά πνπ έθαλε ν θχξηνο Υξπζνρφνο είλαη ρξένο 

καο απηφ πνπ καο έρεη δηαζέζεη ε εγεζία, ε πνιηηεία λα ην εθκεηαιιεπφκαζηε 

κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη λα πξνζπαζνχκε γηα φηη θαιχηεξν.  

  Να μέξεηε φηη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ηηο πξνηάζεηο, ηηο 

ζηεξίδεη κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Γειαδή, θεχγνπλ πξνηάζεηο θαη 

εηζεγήζεηο απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο. 

  ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ έρνπκε πξνηείλεη πάξα πνιιά έξγα, 

καθάξη λα γίλνπλ απνδεθηά απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη φια εζηηάδνληαη ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε, δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία αλαβάζκηζε ηεο 

μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο θαη φπσο είπε θαη ν θχξηνο Υαξακήο θαη ν θχξηνο 

Πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ, ε γισζζνκάζεηα δελ είλαη κφλν επηθνηλσλία, αιιά είλαη 

θαη ζεβαζκφο ζην άιιν. Δίλαη θαη άλνηγκα ηνπ κπαινχ καο ζε άιιεο 

ζπκπεξηθνξέο, ζε άιιεο δξάζεηο, ζε άιιεο απφςεηο, ζε άιιεο ηδέεο.  

  Δγψ πξνζσπηθά θαη εθθξάδσ θαη ηελ άπνςε ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ, καθάξη ην 2008 πνπ είλαη ην έηνο ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ 

λα αλαβαζκηζηεί πνηνηηθά θαη έηζη φπσο φινη ζέινπκε θαη πξνζπαζνχκε ε 

μελφγισζζε εθπαίδεπζε, γηαηί είλαη θνκκάηη ηεο δσήο καο ζπλάδειθνη. Γελ 

είλαη μεθνκκέλν. Καη φηαλ ιέκε μελφγισζζε εθπαίδεπζε, δελ είλαη κφλν έλα 

κνλνδηάζηαην πνιηηηζκηθφ κνληέιν, αγγιηθά, γαιιηθά γεξκαληθά, ηηαιηθά, 

ηζπαληθά, είλαη θαη φιεο νη γιψζζεο ησλ γχξσ καο, ησλ θίισλ καο, ησλ 

γεηηφλσλ καο ησλ ζπκκαζεηψλ καο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ καο 

θαιέζαηε θαη ζα είκαζηε πάληα θνληά ζαο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζα αθνινπζήζεη ρνξεπηηθή παξάζηαζε 

θαη ζεαηξηθφ δξψκελν απφ ηα παηδηά ηνπ Γεληθνχ Γηαπνιηηηζκηθνχ Λπθείνπ 

Διιεληθνχ. κσο, πξηλ γίλνπλ εξσηήζεηο ζηνπο εηζεγεηέο. Παξαθαιψ. 

Η. ΥΡΤΟΥΟΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ε θπξία Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ πξαγκαηηθά ήηαλ πνιχ ειθπζηηθή θαη ζηα 

παξαδείγκαηα πνπ καο έδσζε θαη ήζεια λα ζαο ππελζπκίζσ φηη θάπνηεο 

ρψξεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπσο είλαη ε Αγγιία, επεηδή ηπγράλεη λα 
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γλσξίζσ ηα ζέκαηα ζηελ αγγιηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έρνπλ πάξεη ην ζέκα 

ησλ γισζζψλ πνιχ ζνβαξά. 

  Γειαδή, ε γιψζζα πνπ αλέθεξε ε νπξληνχ, ε κπεγθάιε θαη 

κπνπξηδάκπη είλαη γιψζζεο κεηαλαζηψλ Παθηζηαλψλ απφ ην Μπαγθιαληέο 

θαη απφ ηελ Ηλδία θαη ζην νινήκεξν ζρνιείν νη Δγγιέδνη δνπιεχνπλ θαη 

δηδάζθνπλ ηε κεηξηθή γιψζζα απηψλ ησλ καζεηψλ κε δαζθάινπο απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο.  

  Δίλαη κηα πνιχ νπζηαζηηθή πνιηηηθή πνπ εάλ ζέιακε λα ηελ 

εμεγήζνπκε ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζεκαίλεη φηη ζην νινήκεξν 

ζρνιείν ζα είρακε κνξθσκέλνπο Αιβαλνχο δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο θαη ζα 

δίδαζθαλ ηε κεηξηθή γιψζζα, ηα αιβαληθά ζηνπο Αιβαλνχο, γηαηί πηζηεχεηε 

φηη έλα παηδί πνπ πξαγκαηηθά έρεη θαηαθηήζεη ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα θαιά θαη 

μέξεη πνηνο είλαη δελ θέξεηαη θαη άγεηαη, αιιά έλα παηδί πνπ θξηηηθά ζηνράδεηαη 

θαη αγσλίδεηαη γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. Αιιηψο εάλ παξαπαίεη γισζζηθά ην 

παηδί παξνπζηάδεη πνιιέο αδπλακίεο. 

  Οη πην πξνρσξεκέλεο ρψξεο ε Γαιιία, ε Γεξκαλία θαληάδνκαη, 

ε Αγγιία απφ φηη μέξσ ζαο είπα ην παξάδεηγκα ην έρνπλ θαηαλνήζεη θαη 

πξνζθέξνπλ ηε κεηξηθή γιψζζα ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. Απηφ ζα πξέπεη 

λα πξνβιεκαηίζεη θαη ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαληάδνκαη ζην 

κέιινλ, εάλ ζέινπκε ζνβαξά λα ιάβνπκε ππφςε ην ζέκα ηεο γισζζηθήο 

παηδείαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ αιινδαπψλ, νχησο ψζηε ε απνδνρή ηνπ 

άιινπ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ λα νινθιεξψλεηαη θαη λα απνηειεί νπζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθνη ζηηο 8, 9 θαη 10 ηνπ Μάε ζα γίλεη ζηα Υαληά ην 8ν 

εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην ηεο ΟΛΜΔ κε ζέκα: «ρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία 

ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε». Ζ ΟΛΜΔ έρεη αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ηεο 

δνκήο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο ζην 1ν 

εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξηφ ηεο ην 1981. ην 6ν εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην ηεο ΟΛΜΔ 

πνπ έγηλε ην 1993, έλα απφ ηα αληηθείκελά ηνπ ήηαλ θαη ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα.  

  Δάλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο λα θαηαηεζνχλ πξνο ηνπο εηζεγεηέο. 

Γελ ππάξρνπλ θαη επνκέλσο ζπλερίδνπκε κε ηε ρνξεπηηθή παξάζηαζε θαη ην 
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ζεαηξηθφ δξψκελν απφ ηα παηδηά ηνπ Γεληθνχ Γηαπνιηηηζκηθνχ Λπθείνπ 

Διιεληθνχ, ηα νπνία θαη επραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζήκεξα εδψ. 

(Υοπεςηική παπάζηαζη ζηα αγγλικά) 

  «Σν θνπλνχπη θαη ην αζηέξη είλαη έλαο ζχγρξνλνο κχζνο πνπ 

κηιάεη γηα εθείλνπο πνπ έρνπλ φλεηξα. Σν κηθξφ θνπλνχπη γιίησζε ην θάςηκν 

επεηδή ήζειε λα θηάζεη ην αζηέξη ηνπ. Οη καζεηέο ηεο β’ Λπθείνπ ηνπ 2νπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο Διιεληθνχ ζηα πιαίζηα ηεο 

αζηηθήο ηνπ γηα πξνγξάκκαηα ζεαηξηθήο παηδείαο καζαίλνπλ λα αθνχλε ν έλαο 

ηε γιψζζα ηνπ άιινπ δηεγνχκελνη έλα κχζν.  

  Οη θεηηλνί καζεηέο δηάιεμαλ ην κχζν κε ην θνπλνχπη θαη ην 

αζηέξη. Γηαηί ηνπο άξεζε ν επαλαζηαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θνπλνππηνχ. 

Δηνίκαζαλ ινηπφλ, ηε ζεαηξηθή ηνπο άζθεζε ζε 8 γιψζζεο φζεο θαη νη ρψξεο 

θαηαγσγήο ηνπο. Αο ζεκεησζεί φηη ην 2ν Γεληθφ Λχθεην Γηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο Διιεληθνχ θηινμελεί ηελ ηειεπηαία 5εηία παηδηά απφ 35 ρψξεο 

θαηά κέζν φξν. 

  Δίλαη παηδηά Διιήλσλ νκνγελψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ, ηα νπνία εγγξάθνληαη 

χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Σα πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ καο ζε ζπλδπαζκφ κε ην επίζεκν ζρνιηθφ 

πξφγξακκα ζηνρεχνπλ ζην πέξαζκα απφ ην ζηάδην ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο 

ζην επίπεδν ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. 

  Σν ζρνιείν θέξλεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε ην ζεκεξηλφ 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη θαηά επέθηαζε επηηπγράλεη σο έλα βαζκφ 

θαη ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.» 

(ξένερ γλώζζερ) 

  «Σν θνπλνχπη θαη ην αζηέξη. Μηα θνξά έλα λεαξφ θαη επαίζζεην 

θνπλνχπη αθηέξσζε ηελ θαξδηά ηνπ ζε έλα αζηέξη. Μίιεζε ζηε κεηέξα ηνπ γη’ 

απηφ θαη εθείλε ην εξκήλεπζε λα αθηεξψζεη ηε θαξδηά ηνπ ζε κία ιάκπα 

πεηξειαίνπ θαιχηεξα. Ση αζηέξη δελ είλαη πξάκα λα ηξηγπξίδεηο ηνπ είπε. Οη 

ιάκπεο, λαη, εθεί λα ηξηγπξίδεηο πξέπεη, έηζη θηάλεηο θάπνπ, είπε ν παηέξαο 

ηνπ θνπλνππηνχ. Κπλεγψληαο αζηέξηα δελ θηάλεηο πνπζελά. Αιιά ην 

θνπλνχπη δελ έπαηξλε ζηα ζνβαξά ηηο ζπκβνπιέο νχηε ηνπ ελφο, νχηε ηεο 

άιιεο. Κάζε βξάδπ κε ην ζνχξνππν ηελ ψξα πνπ έβγαηλε ην αζηέξη ηνπ, απηφ 
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άξρηδε λα πεηάεη πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηνπ θαη θάζε πξσί κε ην ράξακα 

ζεξλφηαλ πίζσ ζην ζπίηη απνθακσκέλν απφ ην κάηαην αγψλα ηνπ. 

  Μηα κέξα ν παηέξαο ηνπ, ηνπ είπε δελ έρεηο θάςεη νχηε έλα απφ 

ηα θηεξά ζνπ εδψ θαη κήλεο παηδί κνπ θαη κνπ θαίλεηαη ζαλ λα κελ έρεηο 

ζθνπφ λα ηα θάςεηο πνηέ. Οη άιινη ζνπ αδειθνί έρνπλ θαεί άζρεκα πεηψληαο 

γχξσ απφ θαλάξηα ζηνπο δξφκνπο θαη φιεο ζνπ νη αδειθέο έρνπλ 

ηζνπξνπθιηζηεί θνβεξά πεηψληαο γχξσ απφ ιπρλάξηα ζην ζπίηη. Άληε ινηπφλ 

αξθεηά μεθνπκπίζνπ απφ εδψ θαη θνίηα λα θαςαιηζηείο. Σέηνην 

καληξαρνινθνχλνππν ζαλ θαη εζέλα θαη νχηε έλα εγθαπκαηάθη;» 

  «Σν θνπλνχπη έθπγε απφ ην ζπίηη ηνπ παηέξα ηνπ, δελ ήζειε λα 

πεηάεη γχξσ απφ θαλάξηα ζην δξφκν, νχηε ήζειε λα πεηάεη γχξσ απφ ηα 

ιπρλάξηα ζην ζπίηη. Ρίρζεθε κε ηε κνπζνχδα ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα λα θηάζεη 

ην αζηέξη πνπ ήηαλ 4 θαη 1/3 έηε θσηφο, ή 25.000.000.000.000 κίιηα 

απφζηαζε. Σν θνπλνχπη πίζηεπε φηη ήηαλ απιψο πηαζκέλν ζηα επάλσ θιαδηά 

κηαο θηειηάο. Πνηέ δελ ην έθηαζε ην αζηέξη. Κάζε λχρηα φκσο έβαδε ηα δπλαηά 

ηνπ πξνζπαζψληαο λα ην θηάζεη. Καη φηαλ γέξαζε πνιχ, πάξα πνιχ ην 

θνπλνχπη καο άξρηζε λα λνκίδεη φηη φλησο είρε θηάζεη ην αζηέξη θαη ην έιεγε 

απφ εδψ θαη απφ εθεί. Απηφ ηνπ έδηλε βαζηά θαη κφληκε ηθαλνπνίεζε θαη έηζη 

έδεζε κέρξη ηα πην βαζηά γεξάκαηα. Οη γνλείο ηνπ θαη νη αδειθνί ηνπ θαη νη 

αδειθέο ηνπ είραλ φινη γίλεη θάξβνπλν, φηαλ ήηαλ αθφκα λεφηαηνη.  

  «Σα φλεηξα δελ καο αθήλνπλ λα πεζάλνπκε.» 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να επραξηζηήζνπκε ηα παηδηά θαη παξαθαιψ λα καο πεη ε 

θπξία Δηξήλε Αλησλαξάθνπ, πνην βξαβείν πήξαλε ηα παηδηά γη’ απηφ ην 

δξψκελν. 

Δ. ΑΝΣΩΝΑΡΑΚΟΤ: Καιεζπέξα. Σν ζρνιείν πήξε ηνλ έπαηλν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζηνπο θαιιηηερληθνχο αγψλεο, γηα έλα έξγν πξσηφηππν 

πνπ έθαλαλ ηα παηδηά απηά θαη θάπνηα άιια θαη ην ζέκα ηνπο είλαη ε έληαμε 

ησλ αιινδαπψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

  Γειαδή, ιέλε κε δηθά ηνπο ιφγηα ηη δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ 

απηνί νη ίδηνη, φηαλ έξρνληαη πξψηε θνξά ζηελ ηάμε, πεξηγξάθνπλ ηε 

ζχγθξνπζή ηνπο κε ηνπο θαζεγεηέο, ηε δπζθνιία ζηε γιψζζα, ηε δπζθνιία 

ηνπ λα κε βξίζθνπλ θίινπο, ην πφζν πνιιέο θνξέο θησρά είλαη ηα ζρνιεία 

καο ζε ζρέζε κε ηα δηθά ηνπο. Σε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θνπιηνχξαο, φια απηά. 
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Γνπιεχνπκε ηφζνπο κήλεο γηα έλα 40ιεπην έξγν, αιιά ηέινο πάλησλ 

δηθαησζήθακε. 

  Θα πξέπεη λα ζαο πσ θαη ζπγλψκε πνπ ζα ην πσ απηφ, φηη 

πνιιέο θνξέο αληηκεησπίζακε πνιχ άζρεκε θξηηηθή κε ηελ έλλνηα φηη έρνπκε 

ζπλεζίζεη λα ιέκε φηη αθνχ δελ κηιάηε, είζηε αιινδαπνί, γηαηί δελ ρνξεχεηε. Σν 

ρνξεπηηθφ ζήκεξα δελ έγηλε, γηαηί δελ είρακε ρξφλν λα ην θάλνπκε. Έγηλε απηή 

ε άζθεζε πνπ είδαηε ζήκεξα. Γελ είλαη ζεαηξηθφ, είλαη δξψκελν, έλα κηθξφ 

δξψκελν, αιιά πάλησο ηα παηδηά αμίδνπλ ην ρεηξνθξφηεκα, καδί κε ηε θπξία 

ηνχηε θαη φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Οη εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζα ζπλερηζηνχλ αχξην ζηηο ελληά θαη 

κηζή ην πξσί, κε εηζήγεζε απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.  

  Καιή ζαο λχρηα. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 1ηρ ΖΜΔΡΑ 
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ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΩΝ  

 

ΜΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

1ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ 

«Οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο  

του 21ου Αιώνα» 

 

ΑΒΒΑΣΟ 12 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2008 

 

ΖΜΔΡΑ 2η  

 

1η ΤΝΔΓΡΗΑ 

«Ζ διδαζκαλία ηων ξένων γλωζζών ζηη δημόζια εκπαίδεςζη» 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Αγαπεηνί θίινη  ζαο θαισζνξίδνπκε ζηελ πξσηλή ζπλεδξία, 

ηνπ 1νπ ζπλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ηηο μέλεο γιψζζεο, ην 

ζρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα. Ζ δηαδηθαζία πξνβιέπεη φηη απηή ε ζπλεδξία ζα 

μεθηλνχζε ζηηο 9 θαη κηζή κε θαηάιεμε γχξσ ζηηο 12 θαη κεηά ζα αθνινπζνχζε 

ην δηάιεηκκα, θάπσο έηζη ζα πάκε, ειπίδσ λα ζπκπηέζνπκε ηνπο ρξφλνπο.  

  αο θαισζνξίδνπκε ζεξκά απφ κέξνπο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη αο 

πάξεη ην ιφγν ν θχξηνο Νηθεθφξνο Κσλζηαληίλνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

Κέληξνπ Μειεηψλ ηεο ΟΛΜΔ θαη ππεχζπλνο απηήο ηεο Οκάδαο, ν νπνίνο 

εξγάζηεθε πνιχ ζπζηεκαηηθά γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ην πλέδξην. 

Νηθεθφξε έρεηο ην ιφγν. 

Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ: Θα ζαο θαισζνξίζσ θαη εγψ. Καιεκέξα ζαο, ζπγλψκε 

γηα ηε κηθξή θαζπζηέξεζε. Να πνχκε φηη ε Οκάδα Δξγαζίαο δνχιεςε γηα δχν 

ρξφληα θαη ήηαλ εθπξφζσπνη απφ φιεο ηηο Δλψζεηο ηηο μελφγισζζεο, αιιά θαη 

ζπλάδειθνη απφ φιε ηελ Διιάδα. Θα δείηε θαη ζην ηέινο ηνπ 16ζέιηδνπ πνπ 

ζαο δψζακε αλαθέξεηαη φηη ππήξραλ άλζξσπνη πνπ δνχιεςαλ εμ 
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απνζηάζεσο ζηέιλνληαο email ζην Κέληξν Μειεηψλ, ηα νπνία ε Οκάδα 

Δξγαζίαο ηα επεμεξγαδφηαλ θαη έθαλε κηα δνπιεηά. 

  Πηζηεχνπκε θαη ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη νη πξνηάζεηο ήηαλ 

αξθεηά θαηλνχξγηεο θαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ κπνξψ λα πσ φηη πήγαηλαλ πην 

πέξα θαη απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ Δλψζεσλ.  

  Σα γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο 

ήηαλ κηα ζπλνιηθή αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ην 

θπξηφηεξν ε ζχλδεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα 

ζηε δεπηεξνβάζκηα. Να κελ μεθηλάεη δειαδή, κηα δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη λα ζηακαηάεη θαη λα μεθηλάκε πάιη απφ ηελ αξρή ζηε 

δεπηεξνβάζκηα. 

  Θέινπκε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα λα μεθηλάεη απφ ηελ 

πξσηνβάζκηα θαη λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ 3ε γπκλαζίνπ κε δχν μέλεο 

γιψζζεο πνπ ζα επηιέγεη ην παηδί θαη εθεί ζα γίλεηαη φιε ε δνπιεηά θαη λα 

θηάλνπκε ζε έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηνπιάρηζηνλ ζηελ 3ε γπκλαζίνπ κε 1ε 

ιπθείνπ γηαηί γλσξίδεηε φινη θαη φιεο φηη ην πξφβιεκα πνπ έρνπκε ζηα παηδηά 

απφ ηε 2α ιπθείνπ θαη απφ ηελ 3ε ιπθείνπ είλαη θπξίσο νη εμεηάζεηο ηνπο γηα ην 

Παλεπηζηήκην. 

  Έλα γεληθφ επαλαζρεδηαζκφ ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην 

δεκφζην ζρνιείν πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηα ζηηγκή λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην ίδην ην Τπνπξγείν, αιιά ηηο ελψζεηο θαη ηα 

ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη ε ΟΛΜΔ θαη ε ΓΟΔ θαη 

έλαο δηάινγνο, κηα ζπδήηεζε πνπ κπνξεί λα θέξεη θάηη. Πνιιέο θνξέο γίλεηαη 

κηα απνζπαζκαηηθή δνπιεηά είηε απφ ην Παλεπηζηήκην, είηε απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, είηε κηα έξεπλα απφ ην ίδην ην Τπνπξγείν. Απηφο ν 

επαλαζρεδηαζκφο κπνξεί λα γίλεη κφλν εάλ θαζίζνπλ ζην ίδην ην ηξαπέδη φινη 

απηνί νη θνξείο πνπ αλέθεξα. 

  Μία ζεκαληηθή πξφηαζε είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο καζεηψλ αλά 

ηκήκα 15. Βέβαηα ην 15 κπνξεί λα είλαη ζπλ – πιελ αιιά ην ζπλ φρη πέξαλ ηνπ 

ελφο ή δχν, αιιά ηνπιάρηζηνλ ην πιελ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν. Γελ κπνξεί 

λα γίλεη ε δνπιεηά κε κεγάια ηκήκαηα. Ζ μελφγισζζε εθπαίδεπζε γλσξίδεηε 

θαιχηεξα εζείο απφ εκάο, απαηηεί κηα ζπζηεκαηηθή δνπιεηά. Καη κία 
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ζπζηεκαηηθή δνπιεηά θαη έλα εθφδην πνπ δίδεηαη ζην παηδί γηα φιε ηνπ ηε δσή 

θαη ζα ην αθνινπζήζεη ζε φιε ηνπ ηε δσή. 

  Καη απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνζθέξεηαη απηφ δσξεάλ κέζα ζην 

ζρνιείν, είλαη άδηθν λα κε γίλεηαη θαιά θαη λα κελ έρεη απηά ηα εθφδηα απφ ην 

ζρνιείν. Καη λα ηα παίξλεη είηε απφ θάπνηα ηδηαίηεξα, είηε απφ θξνληηζηήξην. 

  Μηα άιιε πξφηαζε είλαη ηα επίπεδα. Βέβαηα ζε απηφ ίζσο λα 

ππάξρνπλ θάπνηεο αληηδξάζεηο θαη θάπνηνη λα ιέλε φηη είλαη μεπεξαζκέλν. 

Θεσξνχκε φκσο φηη είλαη κηα θαιή βάζε ζπδήηεζεο ζηα επίπεδα. Μπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Θα 

κπνξνχζακε λα ην εθαξκφζνπκε θαη ζην δεκφζην ηνκέα. 

  Ζ δεχηεξε μέλε γιψζζα, νη δχν μέλεο γιψζζεο νπζηαζηηθά λα κε 

κηιάκε γηα 1ε θαη 2ε μέλε γιψζζα, νη 2 μέλεο γιψζζεο πνπ ζα επηιέγνληαη απφ 

ην παηδί λα μεθηλάεη απφ ηελ 4ε δεκνηηθνχ. Οη πάξα πάλσ ψξεο δηδαζθαιίαο 

λα γίλνληαη, είλαη κία εχθνιε ιχζε λα ιέκε λα απμήζνπκε ηηο ψξεο. Δίλαη φκσο 

πξαθηηθά δχζθνιν, γηαηί απμάλνληαο ηηο ψξεο ζε θάπνηα καζήκαηα, απμάλεηαη 

θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα, ην νπνίν είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη δελ κπνξνχκε 

λα ην μεπεξάζνπκε. Δδψ ππάξρεη έλα κεγάιν πξφβιεκα. Μπνξνχκε απηέο ηηο 

ψξεο ηηο πάξα πάλσ λα ηηο πξνζζέζνπκε ζην νινήκεξν δεκνηηθφ θαη ε 

πξννπηηθή ηνπ νινήκεξνπ γπκλαζίνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζε απηφ ην θνκκάηη. 

Δθεί λα γίλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή δνπιεηά. 

  Καη έλα ηειεπηαίν είλαη ε δεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ μέλσλ 

γισζζψλ φπσο είπε θαη ν θχξηνο Υαξακήο ρζεο φηη απηφ είλαη έλα πξφγξακκα 

πνπ έρεη μεθηλήζεη ζηελ Κχπξν. Δίλαη ζεκαληηθφ. Γελ ζα πνχκε φηη, κπνξνχλ 

λα πνχλε θαη άιιεο εηδηθφηεηεο, φηη κπνξεί λα έρνπλ θαη έλαλ δηθφ ηνπο ρψξν. 

ιεο νη εηδηθφηεηεο κπνξνχλ λα έρνπλ έλα δηθφ ηνπο ρψξν, αιιά πηζηεχνπκε 

φηη νη μέλεο γιψζζεο εάλ δελ έρνπλ έλαλ projector εάλ δελ έρνπλ έλα 

καγλεηφθσλν, έλα cd, έλαλ ππνινγηζηή γηα λα κπνχλε ζην internet  θαη λα 

δείμνπλ πέληε πξάγκαηα ζηα παηδηά δελ επηηπγράλεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία 

ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα. Οη άιιεο εηδηθφηεηεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

θαη δηαθνξεηηθά, αιιά ε μελφγισζζε δελ κπνξεί ρσξίο εξγαζηήξην. Γειαδή 

είλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγήζεη απηφ. 

  Απηά ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο, θάπνηεο απφ ηηο γεληθέο 

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ μελφγισζζε εθπαίδεπζε, ζηε δεκφζηα 
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δηδαζθαιία, ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Δπραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε θαη 

ζπλερίδεηαη ην πξφγξακκα κε ηνπο επφκελνπο νκηιεηέο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε ην Νηθεθφξν, είλαη ζαθέο φηη ην ζχλνιν 

ησλ πξνηάζεσλ ζα ην δείηε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πιηθφ ηνπ θαθέινπ. Γηα 

φζνπο ήιζαλ ηψξα, είκαζηε ζηελ πξψηε ζπλεδξία. Σν αληηθείκελφ ηεο είλαη ε 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη ζα πάξεη ην 

ιφγν ε θπξία Εσή Πνιπκεξνπνχινπ, είλαη αληηπξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ, ηνπ 

πην παιαηνχ ζπιιφγνπ ηεο γαιιηθήο κε αληηθείκελν ε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ 

γισζζψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πξνβιήκαηα, πξννπηηθέο. 

Ε. ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ: Καιεκέξα ζαο. Αξρίδσ κε έλα ζθίηζν ηνπ Αξθά, 

είλαη δηαθνξεηηθφ βέβαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έρεη ηελ αξθνχδα θαη ηνλ 

εθπαηδεπηή ηεο φπνπ ε αξθνχδα ιέεη ηη θνπξαζηηθφ πξάγκα, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ιέεη θάηη άιιν, εγψ ιίγν ην παξαπνίεζα, αιιά θάπσο έηζη 

έρσ εηζπξάμεη ην βάξνο πνπ έρνπλ νη καζεηέο απφ ηελ μέλε γιψζζα, απφ ην 

λα κάζνπλ κηα μέλε γιψζζα, ηη θνπξαζηηθφ πξάγκα είλαη λα καζαίλεηο κηα μέλε 

γιψζζα. 

  Ζ Διιάδα ζπλάδειθνη, κηα ρψξα 11.000.000 αλζξψπσλ κηα 

ρψξα ζην ζηαπξνδξφκη αλαηνιήο θαη δχζεο, κεηαμχ ηεο αζηαηηθήο, ηεο 

επξσπατθήο θαη ηεο αθξηθαληθήο Ζπείξνπ έρεη κία γισζζηθή νκνηνγέλεηα πξνο 

ην παξφλ. Γηαηί λα κελ μερλάκε ζχκθσλα θαη κε ζηνηρεία ηειεπηαία απηή ηε 

ζηηγκή ππάξρεη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έλα 12% κεηαλάζηεο ζηε 

ρψξα καο καδί κε ηνπο παιηλλνζηνχληεο θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα έλα 8,7 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο. Απφ απηνχο ζεκεησηένλ 

ην 43% θνηηνχλ ζε ζρνιεία ηεο Αηηηθήο.  

  Δπνκέλσο έρεη κηα γισζζηθή νκνηνγέλεηα, κηα γιψζζα ππέξνρε 

πινχζηα ζε θσλήκαηα θαη ιεμηιφγην θαη λνήκαηα, φκσο ζρεηηθά άγλσζηε ζηνλ 

ππφινηπν θφζκν. Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρεη ε αλαγθαηφηεηα νη Έιιελεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ κία ή δχν μέλεο γιψζζεο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη λα κπνξέζνπλ λα βγνχλε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

  κσο ε δπλαηφηεηα, ην ίδην ην παηδί πνπ καζαίλεη ηελ μέλε 

γιψζζα κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ κηιάλε δπζηπρψο εθηφο απφ ηελ αγγιηθή 

ίζσο, δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα νχηε γηα ηα γαιιηθά, νχηε γηα ηα γεξκαληθά λα ηελ 
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κηιήζεη παξά θπξίσο ζηελ ηάμε ηε ζρνιηθή. Καη εδψ είλαη ην πξφβιεκα. Απηφ 

πνπ είπε θαη έλαο ζπλάδειθνο ην πεξαζκέλν αββαηνθχξηαθν ζε έλα άιιν 

ζεκηλάξην, ηη θάλεη ε αγγιίδα, ε γαιιίδα, ε γεξκαλίδα γηα ην παηδί κνπ ζην 

ζρνιείν. Γηαηί εγψ μέξσ φηη πιεξψλσ ηα δίδπκα ηα κηθξά γηα ην πηπρίν 3.700 

€ ην ρξφλν, πεξίπνπ δειαδή, ην 1/5 ηνπ κηζζνχ, εάλ βάιεηε ην δηθφ καο κηζζφ. 

  Ζ εθπαίδεπζε φκσο ζηελ Διιάδα απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη 

δσξεάλ, δεκφζηα θαη ππνρξεσηηθή απφ ηα 6 κέρξη ηα 16. Καη κεηά ην 1997 

κπήθε θαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο. Μπήθε 

ινηπφλ, ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο θαη εδψ πέξα 

είλαη θάηη πνπ ζα ην μέξεηε ήδε ζην δεκνηηθφ δηδάζθνληαη ηα αγγιηθά απφ 3 

ψξεο ηελ εβδνκάδα κέρξη ηελ 6ε, 3ε, 4ε, 5ε 6ε, δειαδή, 12 ψξεο επί 35 πφζεο 

βδνκάδεο έρεη ην ζρνιηθφ έηνο. Κάπνπ εθεί. ην γπκλάζην δηδάζθνληαη πάιη ηα 

αγγιηθά απφ 3 ψξεο θαη 2 – 2. Σα γαιιηθά θαη ηα γεξκαληθά κπήθαλε ζην 

δεκνηηθφ θαη έρνπκε θαη ζην γπκλάζην 6 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Βιέπεηε ηε 

δηαθνξά ηειηθά κεηαμχ ησλ γισζζψλ πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν. Απηφ 

βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ζα έρνπλ έηζη θάηη ην δηαθνξεηηθφ, φηη έρνπκε δειαδή, 

δηαθνξεηηθή γλψζε ηεο γιψζζαο απφ ηε κία βαζκίδα ζηελ άιιε. 

  Πάκε ζην ιχθεην φπνπ πιένλ έρνπκε ηελ εμήο θαηάζηαζε.  

Λνηπφλ, έρνπκε ζην γπκλάζην ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ θαη πάκε ζην 

ιχθεην φπνπ επί πιένλ ηη γίλεηαη; ην ιχθεην έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαιέμνπλ ηα παηδηά κεηαμχ 3 γισζζψλ. Γηαιέγνπλ πάληα ηελ πξψηε μέλε 

γιψζζα πνπ είραλ θάλεη θαη ζην γπκλάζην θαη ζην δεκνηηθφ, ηα αγγιηθά θαη γηα 

πην εχθνια, ηνπο είλαη πην νηθεία θαη γηα λα κε ραιάζνπλ ην πξφγξακκα νη 

δηεπζπληέο θαη ην θπξηφηεξν γηαηί δελ ππάξρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο γαιιηθψλ ή 

γεξκαληθψλ ζην ιχθεην. 

  Έρνπλ ζηακαηήζεη απηέο νη ζέζεηο απφ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

1997 πνπ ηα γαιιηθά ηφηε κεηέπεηηα ίζρπε απηφ θαη γηα ηα γεξκαληθά βγήθαλε 

απφ ην ζρνιείν. Οπφηε θαηαιαβαίλεηε πψο ζα ζπλερίζεη θαη ζην γπκλάζην 

απηή ε θαηάζηαζε.  

  Έρνπκε ινηπφλ, ηφζεο ψξεο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα παηδηά 

καο βγαίλνπλ λα πιεξψλεη ν θάζε ζπλάδειθνο αθφκα θαη λα πιεξψλεη ν 

γνληφο φπσο καο είπε ρζεο ε θπξία Γηαηδή ην 1/5 ηνπ κηζζνχ, ή ην 1/3 πνιιέο 

θνξέο εάλ  έρεηο δχν παηδηά θαη ζε πηπρίν γηα ηελ μέλε γιψζζα, γηαηί ζα δνχκε 

πάξα θάησ ηη ζεκαίλεη, πφζα παηδηά θάλνπλ θξνληηζηήξην ζηελ Διιάδα. 
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  Πνηα είλαη ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζπλάδειθνη, γηαηί 

πξαγκαηηθά ιέκε, γηα λα δνχκε κάιινλ πνηα είλαη ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαιφλ είλαη λα δνχκε θαη πνην είλαη ην πξνθίι ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ηελ 

μέλε γιψζζα θαη ηη ζέινπλ νη καζεηέο, πνηνπο ζεσξνχλ δειαδή, σο 

εληζρπηηθνχο παξαζηηηθνχο παξάγνληεο πνπ ηνπο βνεζνχλ λα δηακνξθψζνπλ 

ηηο αληίζηνηρεο ηάζεηο θαη εάλ ηειηθά βξίζθνπλ απηφ πνπ ζέινπλ. Πνηνο είλαη ν 

καζεηήο.  

  Αο δνχκε ινηπφλ ηνλ πξψην πίλαθα, ηελ επίδξαζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο, πνηνη παξάγνληεο δειαδή, παίδνπλ 

ξφιν ζηελ επηζπκία ηνπο λα κάζνπλ κηα μέλε γιψζζα θαη ζηελ επηινγή ηνπο 

λα ηελ ζπλερίζνπλ ή λα ηελ κάζνπλ θαιά. ε απηή ηελ ππφζεζε αλακέλνπκε 

λα έρνπλ επηδξάζεηο θάπνηνη ζεκαληηθνί άιινη, θίινη θιπ γνλείο, θαζεγεηέο, 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ιφγνη σθειηκηζηηθνί ρξεζηηθνί 

φπσο θαη νη πξνζδνθίεο αιιά θαη νη παξσζήζεηο ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα. 

  Σν πξψην εξψηεκα ινηπφλ πνπ κπαίλεη είλαη, πξέπεη λα ζαο πσ 

φηη απηά ηα ζηνηρεία πνπ ζαο δίλσ βαζίδνληαη ζε κία έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ζηα 

πιαίζηα ηνπ δηδαθηνξηθνχ κνπ, πνπ είλαη απφ έλα δείγκα 890 εάλ ζπκάκαη 

θαιά αηφκσλ απφ φιε ηελ Διιάδα, Αζήλα επαξρία ζηελ 3ε φκσο γπκλαζίνπ 

θαη πξηλ ηξία ρξφληα, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ πξνζκεηξάεη ε απαμίσζε αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηεο μέλεο γιψζζαο, εηδηθά ηεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο γαιιηθά, 

γεξκαληθά πνπ είλαη ζην ζρνιείν ην ειιεληθφ. 

  Δπίζεο, πξέπεη λα πσ  γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο γεξκαληθψλ, φηη 

δελ έρσ ζπκπεξηιάβεη ζην δείγκα κε ηα γεξκαληθά, γηαηί ηφηε δελ ήηαλ πνιιά 

ηα ζρνιεία ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ γεξκαληθά. Γειαδή, ππήξρε αληηζηνηρία, 

αιιά δελ ζεψξεζα ζεκαληηθά ζηαηηζηηθφ απηφ ην δείγκα ζηα γεξκαληθά. 

Οπφηε κηιάκε γηα αγγιηθά, γαιιηθά απηή ηε ζηηγκή. 

  Σν πξψην εξψηεκα ήηαλ εάλ νη γνλείο θαη ηα αδέιθηα κηινχλ 

μέλε γιψζζα θαη εάλ  λαη ζε πνην επίπεδν. Βιέπνπκε εδψ πέξα ιίγν θαιά θαη 

άξηζηα κηα μέλε γιψζζα πνπ κηιάλε νη πεξηζζφηεξνη παηεξάδεο είλαη ηα 

αγγιηθά ζε κηθξφηεξν βαζκφ, αιιά φρη θαη ηδηαίηεξα θαθά κεγάιε δηαθνξά 

ζηαηηζηηθή ηα γαιιηθά. Άξηζηα βέβαηα, ζα ην δείηε θαη ζε ζρέζε κε ηε κεηέξα 

είλαη πνιχ ιηγφηεξε. Άξηζηα ε κεηέξα 19,7, ηε γιψζζα, ηα γαιιηθά ν παηέξαο 

5% θαη ζε κηθξφ πνζνζηφ ηα κηιάλε θαη νη δχν, ελψ ε κεηέξα δελ θαίλεηαη λα 

κηιάεη ηδηαίηεξα πνιιά αγγιηθά.  
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  Απηή ήηαλ ε επίδξαζε ηεο κεηέξαο ηνπ παηέξα θαη φζνλ αθνξά 

ηα αδέιθηα κηα μέλε γιψζζα θπξίσο ηα αγγιηθά ήηαλ, κηινχζαλ ηα αδέιθηα θαη 

πεξηζζφηεξεο απφ κία δελ είλαη, είλαη ζηαηηζηηθά αξθεηά ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ην 36% ηνπ πιεζπζκνχ. χκθσλα ινηπφλ, κε ηα ζηνηρεία απφ ηνπο 893 

καζεηέο, θάλεθε φηη ν παηέξαο φπσο είπακε, κηιάεη κε απηφ ηνλ ηξφπν, κηιάεη 

δειαδή, ιίγν ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 55% ηελ αγγιηθή θαη ηε γαιιηθή 

γιψζζα. 

  Σψξα, ε κεηέξα είλαη ην ίδην πξάγκα φπσο ζαο είπα, αιιά 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθά ηα γαιιηθά θαη φζνλ αθνξά ηα αδέιθηα είλαη 

ζεκαληηθφο ν ζπλδπαζκφο απηφ ην 36% δελ είλαη κφλν γαιιηθά – αγγιηθά ήηαλ 

θαη αγγιηθά – γεξκαληθά, γαιιηθά – γεξκαληθά, ηα αδέιθηα, ην 13% ήηαλ ην 

πνζνζηφ ησλ γαιιηθψλ – αγγιηθψλ ζηα αδέιθηα ηνπ παηδηνχ. 

  Τπάξρεη έλα άιιν έηζη εξσηεκαηνιφγην, έλα άιιν εξψηεκα πνπ 

αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο, δειαδή, νη 

θίινη. Γειαδή, γηα πνην ιφγν μεθηλνχλ ηα παηδηά, ηη σζεί ηα παηδηά ζην λα 

κάζνπλ μέλεο γιψζζεο. Γειαδή, πφζν ζεκαληηθνί ππήξμαλ  νη παξάγνληεο 

πνπ αλαθέξνληαη εδψ πέξα, νη γνλείο, νη θίινη λα επηθνηλσλνχλ κε θίινπο ζην 

εμσηεξηθφ, γηαηί κηιάεη ν έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο θαη γηαηί ην ζέιεη έηζη λα 

κάζεη, γηαηί νη θίινη θαίλεηαη λα κηιάλε ηελ μέλε γιψζζα θαη απηφο ληξέπεηαη 

λα κε κηιάεη.  

  Φαίλεηαη φηη ην θηιηθφ πεξηβάιινλ δελ επεξεάδεη ηφζν ην παηδί 

λα κάζεη ηελ μέλε γιψζζα. Αληηζέησο βιέπνπκε εδψ πέξα ηα λνχκεξα φηη 

ηνπο επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν, γηαηί βιέπνπκε ηα αξλεηηθά ζηνηρεία εδψ, ηα 

βιέπεηε, δελ ηζρχεη θαζφινπ θαη ηζρχεη ιίγν έλα 58 θαη έλα 26%, δελ ηζρχεη 

θαζφινπ ή ηζρχεη ιίγν, θαηά πφζν νη θίινη επεξεάδνπλ ην παηδί. Καη ην 

αληίζεην απφ εδψ. Δλψ αληίζεηα νη γνλείο θαη ην πεξηβάιινλ ην νηθνγελεηαθφ 

θαίλεηαη λα ην επεξεάδεη πεξηζζφηεξν.  

  Σψξα, πνηεο είλαη νη αλαπαξαζηάζεηο, πάληα ζην πξνθίι ηνπ 

καζεηή είκαζηε. Πνηεο είλαη νη αλαπαξαζηάζεηο σο πξνο ηελ πξψηε μέλε 

γιψζζα πνπ είλαη ηα αγγιηθά θπξίσο θαη πνηεο είλαη νη αλαπαξαζηάζεηο σο 

πξνο ηε δεχηεξε μέλε γιψζζα. Φαίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία. Γελ μέξσ εάλ 

θαίλεηαη θαιά εθεί πέξα πηα. 
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  Ζ δεχηεξε γιψζζα ηα γαιιηθά ζα ην δείηε ηψξα, κε ηεξάζηηα 

δηαθνξά ζεσξείηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη φρη ρξήζηκε. Δλλνψ ηα αγγιηθά. 

Σψξα, σο πξνο ηνπο αλζξψπνπο. Πξνζέμηε. Χο πξνο ηνπο αλζξψπνπο 

ινηπφλ,  σο πξνο ηελ πξψηε μέλε γιψζζα, νη άλζξσπνη πνπ ηελ νκηινχλ σο 

κεηξηθή ζεσξνχληαη πην ζπκπαζεηηθνί, δειαδή, ηνπο άγγινπο, ηνπο 

ακεξηθάλνπο, ηνπο ζεσξνχζαλ πην ζπκπαζεηηθνχο φρη φκσο ηφζν 

ελδηαθέξνληεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο γαιιφθσλνπο πνπ ηνπο ζεσξνχζαλ 

ιηγφηεξν ζπκπαζεηηθνχο αιιά πην ελδηαθέξνληεο.  

  Γείηε ην ζε πξνβνιή. Δλψ απηφ ην βιέπεηε 51,4%, είλαη ηεξάζηην 

ην πνζνζηφ θαη εάλ ζθεθηείηε φηη ην 51% είλαη θαη ζε ζρέζε κε ην δείγκα. Έηζη 

απφ ην δείγκα ηα 341 άηνκα απάληεζαλ απφ ηα 764  φηη ηνπο γαιιφθσλνπο 

ηνπο ζεσξνχζαλ πην ελδηαθέξνληεο, αιιά  φρη ηφζνπο ζπκπαζεηηθνχο, 

αληίζεηα κε ηνπο αγγιφθσλνπο. 

  Σψξα, λα πάκε ζην ηη ζέινπλ νη καζεηέο. Δδψ πέξα αξρίδνπλ 

ιίγν ηα δχζθνια θαη αξρίδεη θαη πνλάεη ην πξάγκα. Πνηα είλαη ζεκαζία ηεο 

μέλεο γιψζζαο ζπλάδειθνη, είρε ηεζεί έλα εξψηεκα. Δζείο κπνξείηε λα δείηε 

κφλν ηνλ πίλαθα ρσξίο ην εξψηεκα πνπ ήηαλ ε πξψηε νκάδα, ε πξψηε απηή 

ζηήιε εάλ ην ζεσξνχλ ράζηκν ρξφλνπ, ην λα κάζνπλ κηα μέλε γιψζζα, απφ 

φηη βιέπνπκε δηαθσλνχκε θαη κάιινλ δηαθσλεί έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 

73% θαη 15% πεξίπνπ. Καη είλαη έηζη πνιχ ζεκαληηθφ.  

  Ζ δεχηεξε νκάδα ηη είλαη; Δίλαη ζήκεξα θαιχηεξα, κπήθε κηα 

εξψηεζε έηζη παγίδα, είλαη ζήκεξα θαιχηεξα λα μέξεηο θαιά μέλεο γιψζζεο, 

παξά λα πάξεηο ην πηπρίν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Καη βιέπνπκε φηη κάιινλ 

ζπκθσλεί κε απηφ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην εξψηεκα πνπ 

είλαη έηζη εξψηεκα δχζθνιν. πλήζσο εάλ μεθαζαξίζνπκε θαη ηηο ζηάζεηο πνπ 

έρνπλ νη Έιιελεο καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπο απέλαληη ζην παλεπηζηεκηαθφ 

πηπρίν, έρνπκε δειαδή, απηή ηε ζηηγκή βιέπνπκε κάιινλ λα ζπκθσλνχλ θαη 

λα ζπκθσλνχλ απφιπηα. Γείηε είλαη ην 18,6, δειαδή, γχξσ ζην 25%. 

  Λνηπφλ πψο ηελ ηεξαξρνχλ ηελ μέλε γιψζζα ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα καζήκαηα. Δίρακε βάιεη φια ηα καζήκαηα, θάλεθε φκσο, φηη ήηαλ 

ζε πςειφ πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηα 3 πξψηα, ηα έβαια, γπκλαζηηθή αξραία, 

βηνινγία γηαηί ήηαλ ηα καζήκαηα, ηα νπνία είραλ ηεξαξρήζεη ζε έλα εξψηεκα 

απφ πνην κάζεκα δελ ζέισ λα ιείςσ. Άξα είλαη θάηη ην νπνίν πξαγκαηηθά 

δείρλεη φηη ηα έρνπλ ηα καζήκαηα ησλ μέλσλ γισζζψλ ζε πςειφ πνζνζηφ. Να 
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παξακείλνπλ νη ίδηεο, ή λα απμεζνχλ ζε ζρέζε δειαδή, ην ίδην κε ηε 

γπκλαζηηθή θαη ηα αξραία βιέπνπκε φηη πεξίπνπ είλαη θαη ε μέλε γιψζζα. 

  Σψξα, πνηα είλαη φκσο ε ηεξάξρεζε πνπ έρεη ν καζεηήο ζε 

ζρέζε κε ην αμηαθφ ηνπ ζχζηεκα. Πνηα είλαη δειαδή, ε αμία πνπ δίλεη ν 

καζεηήο ζηε κάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηηο 

πξνζδνθίεο. Πξέπεη λα ζαο πσ φηη ζηα ζεζκηθά ιέκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο 

ππνινγηζηέο θαη φια ηα κέζα, πξέπεη φκσο λα πνχκε φηη ην 85% ησλ 

θαζεγεηψλ φισλ ησλ καζεκάησλ θαη φρη κφλν ησλ μελφγισζζσλ δελ έρεη 

ηερλνγλσζία γηα ηα ζέκαηα απηά, παξεκπηπηφλησο ην ιέσ κε αθνξκή ηε δηθή 

κνπ αδπλακία πνπ ππνηίζεηαη φηη θάπσο πην θαιά είκαη. 

  Λνηπφλ, έρνπλ θιίζε λα κάζνπλ μέλεο  γιψζζεο θαη ηνπο αξέζεη 

λα κηινχλ ηελ μέλε γιψζζα. Γειαδή, απηφ είλαη κάιινλ αξλεηηθφ. Γειαδή, ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα ηα βιέπνπκε φηη είλαη ρακειά ελψ αληίζεηα ηα θίλεηξα πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ζπνπδέο θαη πηπρίν, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηα ηαμίδηα, επραξίζηεζε θιπ είλαη κηθξά. Σα θίλεηξα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

σθειηκηζηηθνχο ιφγνπο είλαη ηδηαίηεξα πςειά. 

  Πάκε ηψξα ζηελ πξνζπάζεηα εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο. Ζ 

πξνζπάζεηα εθκάζεζεο άξρηζε απφ ηελ ειηθία απηή, θπζηθά αξρίδνπλ πξψηα 

ηα αγγιηθά. Καη πάκε γηα πνηνπο ιφγνπο ην έθαλε. Οη ιφγνη πνπ ην έθαλε 

θπξίσο είλαη ζπνπδέο, ηαμίδηα ππνινγηζηέο, πάληα σθειηκηζηηθά θαη 

δηαζθέδαζε. Δδψ πέξα κπαίλεη ν ιφγνο πνπ ην έθαλε λα είλαη ε δηαζθέδαζε.  

  Σψξα εάλ ζθέθηεηαη λα ηελ ζπλερίζεη ζην ιχθεην. Απφ φηη 

θαίλεηαη αθφκα δελ μέξνπλ είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά, δειαδή, ε 3ε 

γπκλαζίνπ είλαη θαη πάκε ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην κάζεκα είλαη έλαο πίλαθαο 

πνπ δελ ήζεια λα ηνλ δείμσ, νκνινγψ φηη είλαη θάηη, γη’ απηφ έθπγε θαη 

γξήγνξα, είλαη εζσηεξηθφ, δελ είλαη κεγάιε. ηαλ έρεηο κάζεκα μέλσλ 

γισζζψλ, απηφ πνπ ζέισ λα δείηε είλαη φηη ζην ζρνιείν είκαη αδηάθνξνο θαηά 

30,3%, αδηάθνξνο ζην θξνληηζηήξην 18%. Ίζσο λα έρεη ζρέζε θαη κε ηε 

δπζθνιία. Λνηπφλ ην γηαηί ηψξα. 

  Απηά εάλ κπνξνχλ λα ηα βξνχλε πεξλάκε δειαδή, ζην εάλ 

κπνξνχλ λα ηα βξνχλε απηά ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν. πλάδειθνη ηα 

μέξνπκε, λνκίδσ θαιχηεξα ηα μέξεηε θαη εζείο ζε επίπεδν ζεζκνχ έρνπκε 

αθφκα θαη 30 παηδηά ζε ηκήκα δεκνηηθνχ θαη 35 ζε νξηζκέλα ηκήκαηα, καο 
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θαηαγγέιινληαη θαη ζην forum ζε καο πνπ έρνπκε ζηε ζειίδα ηνπ APF. ην 

φλνκα γηαηί θάλεη ε δαζθάια θαη φρη ε μελφγισζζε, ειιηπή κέζα, ηειεφξαζε, 

ππνινγηζηή, δηαδίθηπν, καγλεηφθσλν δελ ππάξρνπλ ή απαγνξεχεηαη λα κπεη 

ν δάζθαινο ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηηο αίζνπζεο ηεο πιεξνθνξηθήο.  

  Διιηπήο επηκφξθσζε είλαη απηφ πνπ ζαο έιεγα θαη κε ηελ 

ηερλνγλσζία, κε εθαξκνγή ησλ εγθπθιίσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο, παξάιιειε 

δηδαζθαιία ζην γπκλάζην, αξηζκφο παηδηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο, 

απνζηψπεζε εγθπθιίσλ, παξάδεηγκα γηα πέλεηεο θαη πεξηπαηεηέο 

δαζθάινπο, πνπ έιεγαλ θαη ρζεο, φρη κφλν λα πιαλέςνπλ δηάζεζε δελ έρνπλ, 

ζπλάδειθνη πνπ κπαίλνπλ ηελ ίδηα κέξα ζε ηξεηο βαζκίδεο, δεκνηηθφ 

γπκλάζην, ιχθεην. 

  Καηαιαβαίλνπκε απφ πιεπξάο αληηκεηψπηζεο θαη δηαδηθαζίεο 

πφζν δχζθνιν είλαη λα γίλεη απηφ ην κάζεκα. ηελ Α΄ ζην γξαθείν ηεο Α’ 

Αζήλαο ζε ζχλνιν 15 γπκλαζίσλ, 6 απφ ηνπο 12 ζπλαδέιθνπο είλαη 

ππεξάξηζκνη θαη νη άιινη έρνπλ αθφκα ψξεο πνπ δελ θάλνπλ κάζεκα 

εηδηθφηεηεο. Απφ ηα 15 ιχθεηα ζηα 3 θάλνπλ ζε έλα ηκήκα 1ε μέλε γιψζζα 

γαιιηθά, θαλέλα γεξκαληθά. Τπάξρνπλ ηκήκαηα επηινγήο, ζεκεηψλσ απηφ πνπ 

ζαο είπα φηη ζηα ιχθεηα έρνπλ ήδε ραζεί, επνκέλσο ηα 3 παηδηά θάλνπλ ηξία 

ρξφληα έλα κάζεκα ρσξίο αχξην, ρσξίο πξννπηηθή. 

  ε επίπεδν δηδαζθαιίαο πξέπεη λα ην πνχκε εδψ, ζα ην δείηε θαη 

ζηηο δηαθάλεηεο φζν κπνξψ πην γξήγνξα, έρνπκε νκνγελνπνηεκέλε θαη 

επηιεθηηθή δηδαζθαιία, δειαδή, ην πψο κνηξάδσ ην ρξφλν κνπ κέζα ζε θάζε 

ηάμε ελψ ρξεηαδφκαζηε κηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη πξάγκαηη εδψ 

πνπ ηα ιέκε, νη κέζνδνη πνπ κέρξη ηψξα έρνπκε ην πξνζθέξνπλ απηφ. Άξα 

ρξεηαδφκαζηε αιιαγέο θαη ζηηο δνκέο ηεο δηδαζθαιίαο. 

  Καηά 15% έρεη απνδεηρηεί φηη νη δπζθνιίεο κάζεζεο πνπ 

ππάξρνπλ εμ αηηίαο ηεο ζειεκαηηθήο πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο, θαηά 15% 

νη δπζθνιίεο κάζεζεο πνπ ππάξρνπλ νθείινληαη αθξηβψο ζε απηή ηελ 

ειιεηκκαηηθή πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο, 

αληίιεςε, κλήκε, κεηαγλψζε. Καη απηφ δηφηη ππάξρεη απηφ πνπ ζαο είπα θαη 

έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαηά 85%. 

  Σψξα, απηφ πνπ ήζεια λα δνχκε είλαη ε δπζθνιία. ηηο γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο, παξαηεξνχκε φηη ζηα αγγιηθά θαη ζηηο 3 δεμηφηεηεο, λα ηελ κηιάο 
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λα ηελ θαηαλνείο, λα ηελ γξάθεηο, δελ έβαια ηελ 4ε λα ηελ  κηιάο θαη λα ηελ 

θαηαλνείο, θαίλεηαη φηη ην πνζνζηφ ζηα αγφξηα φζν θαη ζηα θνξίηζηα 

θαλεξψλεη αξθεηά πςειφ επίπεδν δπζθνιίαο εθκάζεζεο. ηα γαιιηθά απηφ 

ηνπιάρηζηνλ ζηα αγφξηα ζε ζρέζε πξνο ηελ νκηιία είλαη κεγαιχηεξν, δειαδή 

λα ηελ νκηινχλ ηα αγφξηα δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηα γαιιηθά ζε ζρέζε 

κε ηα θνξίηζηα πνπ ηνπο είλαη πην εχθνιν. 

  Πάκε ηψξα ζηνλ επφκελν πίλαθα πνπ έρεη ζρέζε κε ηε 

δπζθνιία, πφζν δχζθνιν ηνπο είλαη, πφζν δχζθνια ζεσξνχλ ηα πάξα θάησ 

καζήκαηα πνπ είλαη απηά ηα βαζηθά πνπ ζαο είπα ηα γαιιηθά θαη ηα 

γεξκαληθά, δελ ηνλ έρσ απηφ ηνλ πίλαθα δελ πεηξάδεη, ζηα γαιιηθά λα θαίλεηαη 

λα ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν δχζθνια, ηα αγγιηθά απηφ είλαη ην αζηείν θαίλνληαη 

λα ζεσξνχληαη εμ ίζνπ δχζθνια κε ηα γαιιηθά ζην ζρνιείν. 

  Σψξα, πφηε έλησζαλ ηελ αλάγθε λα θάλνπλ θξνληηζηήξην. Να 

πεξάζνπκε κε πνην ηξφπν ιχλνπλ ηηο απνξίεο ηνπο ηα παηδηά. Θα ήζεια λα 

ηελ δείηε ηε δηαθάλεηα απηή, γηαηί δπζηπρψο βιέπνπκε εδψ πέξα φηη κε 

βνεζνχλ νη ζπκκαζεηέο κνπ έρεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ, εξσηψ ηνλ θαζεγεηή 

κνπ. Ήζεια λα ηελ δνχκε έηζη, γηα λα δνχκε κεξηθά πξάγκαηα. Πφζεο ψξεο 

θάλσ θξνληηζηήξην; Γείηε ην. Φξνληηζηήξην θάλνπλ ζηα γαιιηθά 3 κε 5 ψξεο 

αγφξηα – θνξίηζηα, ελψ ηδηαίηεξν θάλνπλ πάλσ απφ 5 ψξεο θξνληηζηήξην 

θπξίσο γαιιηθά.  

  Σψξα, πφζν απφ ηνπο πάξα θάησ ιφγνπο γηαηί πήγαλε 

θξνληηζηήξην. Δδψ πέξα είλαη έλα εξψηεκα θξνληηζηήξην πάλε, είλαη ε 

δπζθνιία θαη ε πεπνίζεζε φηη ζην ζρνιείν δελ ζα κάζεη μέλε γιψζζα πνπ ηνπ 

θέξλεη κηθξφ πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο, αλαγθάδνληάο ην λα πάεη γηα λα πάξεη 

δίπισκα ή λα έρεη ζηγνπξηά. κσο δελ θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απηφ κφλν απφ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαζεγεηή. Απηφ κάιινλ φκσο αλαηξέπεηαη απφ ηελ 

επφκελε εξψηεζε πνπ είλαη νη ιφγνη πνπ κε εκπνδίδνπλ λα κάζσ θαιά κηα 

μέλε γιψζζα ζην ζρνιείν. 

  Απηνί νη ιφγνη πνπ ην εκπνδίδνπλ δελ είλαη φηη δελ έρνπλ ζεηηθή 

εηθφλα απφ ηνπο γνλείο γηα ηελ μέλε γιψζζα, νχηε φηη δελ ππάξρνπλ ηα ιεθηά 

θαη ηα θξνληηζηήξηα, είλαη ν θαζεγεηήο θαη ν ηξφπνο ηνπ, θαίλεηαη επίζεο ε 

αδπλακία ηνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε μέλε γιψζζα εθηφο ηάμεο.  Δίλαη κεγάια 

πνζνζηά δελ έρσ ην θαηξφ λα ζαο ηα δείμσ πην αλαιπηηθά.  
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  Δθείλν πνπ θαίλεηαη πνπ ζπλερίδεηαη απηή ε απαμία είλαη πψο 

ζεσξνχλ ηελ ηδαληθή ηάμε. Απηφ δειαδή, πνπ ηνπο ιείπεη ζην κάζεκα ηεο 

μέλεο γιψζζαο. Απηφ πνπ ηνπο ιείπεη είλαη ην λα θάλνπλ δνπιεηά ζε νκάδεο, 

είλαη λα κηιάλε ηελ μέλε γιψζζα κέζα ζηελ ηάμε, λα ππάξρνπλ πην αηνκηθέο 

εξγαζίεο ιέεη, πην αηνκηθέο αζθήζεηο ζέινπλ. Θέινπλ δειαδή, κηα δνπιεηά 

δηαδξαζηηθή, ζπλεξγαηηθή, αιιά θαη εμαηνκηθεπκέλε κε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ην εμσηεξηθφ θαη κε απζεληηθά θαη νπηηθναθνπζηηθά θείκελα κε 

πνιχ ζπδήηεζε θαη πάξα πάλσ ιεμηιφγην. Απηφ κνπ έθαλε εληχπσζε. 

Θέινπκε δειαδή, ιέεη λα κάζνπκε πάξα πάλσ ιεμηιφγην.  Άξα ζέινπλ 

πεξηζζφηεξν ιεμηιφγην γηα λα κπνξέζνπλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπο. 

  Καη λα πάκε ζηελ ηειεπηαία δηαθάλεηα πνπ είλαη πνηνο είλαη ν 

θαιφο ν θαζεγεηήο. Ο θαιφο ν θαζεγεηήο μέλσλ γισζζψλ, δελ έρεη θακία 

ζρέζε κε ηελ εκθάληζή ηνπ, δελ ηνλ ελδηαθέξεη ε εκθάληζε, είλαη ν θαζεγεηήο 

πνπ είλαη δίθαηνο κε ρηνχκνξ, δηάζεζε γηα δνπιεηά, θαηέρεη ην γλσζηηθφ ηνπ 

αληηθείκελν πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην καζεηή, ρσξίο λα θάλεη ηνλ έμππλν ή λα 

εηξσλεχεηαη θαη λα ηνπ θέξεηαη άζρεκα, λα ζηέθεηαη αξσγφο ζηηο δπζθνιίεο 

ηνπ θαη λα θάλεη έλα κάζεκα ελδηαθέξνλ θαη φρη κνλφηνλν. 

  Βέβαηα νη καζεηέο δελ κπήθαλε ζε ζεζκηθά, ππάξρεη βέβαηα 

θάπνηα εξψηεζε, ε νπνία θαίλεηαη, απηφ πνπ ζαο είπα θαη ζηελ αξρή, έλα 

κάζεκα πνπ δελ έρεη κέιινλ ζην ζρνιείν γηα πνην ιφγν λα ην θάλσ. Οη 

ζηάζεηο ζπλάδειθνη δελ δηακνξθψλνληαη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε θαη ζηα 

ζηεξεφηππα. Γειαδή, δελ θηάλεη κφλν ην λα θάλεη έλα σξαίν κάζεκα ν 

θαζεγεηήο, λα κπεη κέζα θαη λα αισλίζεη ηελ ηάμε, φπσο πνιχ σξαία καο 

έθαλε θαη ρζεο κηα σξαία παξνπζίαζε ν θχξηνο Υξπζνρφνπ. Σν ζηεξεφηππν 

αλαηξέπεηαη θαη κε άιινπο ηξφπνπο, πνιχ δηαθνξεηηθνχο, δελ κπνξνχκε απηή 

ηε ζηηγκή λα κηιήζνπκε. 

  Οη πξνηάζεηο ππάξρνπλ απφ φινπο, έρνπλ ηεζεί, εγψ απιψο ζα 

πσ φηη ζην ζεζκηθφ ηνκέα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζηε δηδαζθαιία, ζα 

είλαη έλα ζχγρξνλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αιιά ζα πξέπεη λα ηελ δνχκε απηή 

ηε ζπλέρεηα γηαηί ην ΚΔΜΔΣΔ θαιά ιέεη γηα κέρξη γπκλάζην, φκσο έρεη 

απνδεηρηεί, έρνπλ απνδείμεη νη έξεπλεο φηη ζηηο κηθξέο ειηθίεο, κάιινλ ζηηο 

κεγαιχηεξεο ειηθίεο ε κάζεζε είλαη πην ζηαζεξή απφ φηη ζηηο κηθξφηεξεο.  Άξα 
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ρξεηάδεηαη θαη λα ζπλερίδεηαη ε μέλε γιψζζα θαη ζην ιχθεην πέξαλ απφ 

δηαγσληζκνχο ή εμεηάζεηο. 

  Δπίζεο, ρξεηάδεηαη επαλαμηνιφγεζε θαη επαλαζρεδηαζκφο ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηαηί εγψ δελ κπνξψ λα κπαίλσ ζην ιχθεην λα 

δηδάζθσ κε ην project λα δηδάζθσ κε ην disesteem  λα δηδάζθσ κε δηάθνξεο 

δηα-ζεκαηηθέο ή κε ην into owing  θαη λα ρξεηάδεηαη ζην ηέινο ηεο ρξνληάο λα 

δψζνπλ ηα παηδηά εμεηάζεηο φρη ζηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηεο 

κάζεζήο ηνπο, αιιά ζε έλα θείκελν ιέεη κε 4 εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, 4 

εξσηήζεηο γξακκαηηθήο θαη κηα εθζεζνχια. Γελ είλαη έηζη. Δπνκέλσο ζηξνθή 

καο θπξίσο ζην λα αθνπγθξαδφκαζηε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ καο θαη λα 

αληαπνθξηλφκαζηε κε δηθνχο καο μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη εμαηνκηθεπκέλεο, 

δηαθνξνπνηεκέλεο ηαθηηθέο ζε απηέο ηηο αλάγθεο αμηνπνηψληαο ηα λέα 

δεδνκέλα ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ παξνπζίαζε ηα δεδνκέλα ήηαλ 

φλησο πνιχ ελδηαθέξνληα θαη ζα έπξεπε λα έρεη θαλείο θαη ην ρξφλν θαη ηελ 

θαηάιιειε δηαδηθαζία λα ηα πξνβάιιεη, γηαηί δεκηνχξγεζε πξφβιεκα ν 

ππνινγηζηήο, αιιά θαη ν ρξφλνο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο, είρακε κηα κηθξή 

θαζπζηέξεζε, δελ πξέπεη λα ηελ επηζηξέςνπκε ζηνπο επφκελνπο νκηιεηέο θαη 

νκηιήηξηεο. 

  Θα έιεγα έηζη γηα ηε ζπδήηεζε θαη ην δηάινγν, φηη ζα είρε 

ελδηαθέξνλ λα δεη θαλείο εάλ κέζα απφ ηελ έξεπλά ζαο, πξνθχπηεη θάπνην 

ζπκπέξαζκα φηη θαη ε γισζζνκάζεηα είλαη απφ ηα θιεξνλνκνχκελα θαηά ηνλ 

Μπνπξγθέ αγαζά. Γειαδή, πεξλάεη απφ γεληά ζε γεληά κε έλα θιεξνλνκηθφ αο 

ην πνχκε δηθαίσκα.  

Ε. ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ: Τπάξρεη θαη ε correlation ζηαηηζηηθή πνπ δείρλεη 

απηφ ην πξάγκα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Σψξα, ε θπξία Βαζηιηθή ηνχηε ζα αλαιάβεη ην δχζθνιν έξγν 

κέζα ζε 15 ιεπηά πνπ ηεο έρνπλ νξηζηεί είλαη ε δηεπζχληξηα ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο Διιεληθνχ λα αλαπηχμεη ην ζέκα ε 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ κε 

έκθαζε ζηε ζπλέρεηα ζηελ εκπεηξία απφ ην Γεληθφ Λχθεην δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Διιεληθνχ. 
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Β. ΗΟΤΣΖ: Καιεκέξα ζαο. Αγαπεηνί ζχλεδξνη, δηνξγαλσηέο κέιε ηεο ΟΛΜΔ 

θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί ησλ μέλσλ γισζζψλ, αιιά θαη 

ινηπψλ εηδηθνηήησλ πνπ κπνξεί απφ αγάπε πξνο ηελ μέλε γιψζζα λα 

παξεπξίζθεζηε ζέισ λα ηνλίζσ φηη ε ζπνπδαηφηεηα πνπ παξνπζηάδεη 

αλέθαζελ ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζε φηη αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ μέλσλ 

γισζζψλ θαη κάιηζηα εθέηνο πνπ είλαη έηνο δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ 

Δπξψπε. 

  Δθπξνζσπψληαο ην Γεληθφ Λχθεην Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Διιεληθνχ κε ηε δηπιή ηδηφηεηα ηεο δηεπζχληξηαο, αιιά θαη 

ηεο εθπαηδεπηηθνχ μέλεο γιψζζαο αγγιηθήο ζπγθεθξηκέλα επραξηζηνχκε ηνπο 

δηνξγαλσηέο απηνχ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζπλεδξίνπ ησλ μέλσλ γισζζψλ, γηα ηε 

κέξηκλά ηνπο λα παξνπζηαζηεί ην πιέγκα ησλ δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε πνπ πξνβάιιεη ε πνιππνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή δηαθνξεηηθφηεηα.  

ε φηη αθνξά ηε κεζνδνινγία θαη ηε ζηνρνζεζία. 

  ηα 27 ρξφληα πνπ ππεξεηψ ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, λνκίδσ φηη 

απηή ε πξσηνβνπιία γίλεηαη γηα πξψηε θνξά θαη έηζη ζπγραίξσ θαη εθ κέξνπο 

φινπ ηνπ ζρνιείνπ καο ηελ πξσηνβνπιία ησλ δηνξγαλσηψλ. Ζ δηαθνξά ηνπ 

ζρνιείνπ καο, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζρνιεία, ηεο ίδηαο ή θαη δηαθνξεηηθψλ 

βαζκίδσλ βξίζθεηαη αθξηβψο ζηε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ. 

πγθεθξηκέλα έρνπκε καζεηέο σο επί ην πιείζηνλ αιιφθσλεο κε νξηζκέλνπο 

ειιελφθσλεο. ηελ εζληθή ηνπο θαηαγσγή νη καζεηέο καο ζηα ηειεπηαία 5 

ηνπιάρηζηνλ ρξφληα είλαη σο επί ην πιείζηνλ αιινδαπνί θαη ζε έλα ηθαλφ 

πνζνζηφ έρνπλ κηθηή εζληθή θαηαγσγή, είλαη δειαδή ειιεληθήο θαηαγσγήο κε 

ππεθνφηεηεο μέλσλ ρσξψλ, παηδηά κηθηψλ γάκσλ θιπ. 

  ηαηηζηηθά θαη κε θαηαγξαθή ησλ πέληε ηειεπηαίσλ ζρνιηθψλ 

εηψλ φπσο είπα πξνεγνπκέλσο πνπ θάλακε πξνέξρνληαη απφ 30 κε 35 θαηά 

κέζν φξν ρψξεο απφ φιεο ηηο Ζπείξνπ ηεο γεο. Θα ήζεια λα ζαο δηαβάζσ 

απηέο ηηο ρψξεο, Άγηνο Γνκίληθνο, Αγγιία, Αίγππηνο, Αηζηνπία, Αιβαλία, 

Ακεξηθή, Αξκελία, Απζηξαιία, Αθγαληζηάλ, Βέιγην, Βνιηβία, Βνζλία – 

Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Βξαδηιία, Γαιιία, Γεσξγία, Γαλία, Γνκηληθαλή 

Γεκνθξαηία, Δθνπαδφξ, Διιάδα, Δξπζξαία, Ηλδία, Ηξάθ, Ηξάλ, Ηζπαλία, Ηηαιία, 

Καδαθζηάλ, Κακεξνχλ, Καλαδάο, Κέλπα, Κίλα, Κνλγθφ, Λεπθνξσζία, Λίβαλνο, 

Μεμηθφ, Μνιδαβία, Μπαγθιαληέο, Νηγεξία, Νφηηα Αθξηθή, Οιιαλδία, Ολδνχξα, 

Οπδκπεθηζηάλ, Οπθξαλία, Παθηζηάλ, Παλακάο, Παξαγνπάε, Πνισλία, 
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Ρνπάληα, Ρνπκαλία, Ρσζία, εξβία, ηέξα Λεφλε, ινβαθία, νπδάλ, πξία, 

Σαλδαλία, Σατιάλδε, Σπλεζία, Φηιηππίλεο θαη Υηιή κέρξη ζηηγκήο. 

  ηελ θαηαγξαθή απηή ζα παξαδψζνπκε ζηνπο 

πξαθηηθνγξάθνπο ηνπ πλεδξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξζεί ζηα πξαθηηθά 

ηνπ ζεκεξηλνχ πλεδξίνπ. Απνηππψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα 

δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Πνπ δελ είλαη κφλν θνηλσληθή. Έηζη 

ινηπφλ, νη καζεηέο απηνί θαινχληαη λα εθκάζνπλ ηελ ειιεληθή θαη λα 

εθπαηδεπηνχλ ζε απηή, παξάιιεια φκσο έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο κεηξηθέο 

γιψζζεο νη νπνίεο είλαη κέξνο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, αιιά επίζεο φηαλ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία έρνπλ θαη δεχηεξε γιψζζα πνπ 

ζπλήζσο είλαη ε αγγιηθή. Καη κάιηζηα κε κία ηδηάδνπζα πξνθνξά, απηφ πνπ 

ιέκε accent . 

  Αλάινγνη καζεηέο βξίζθνληαη θαη ζηα ππφινηπα ζρνιεία ηεο 

ρψξαο καο κε ηε δηαθνξά, φηη εθεί ζπλεθπαηδεχνληαη κε γεγελείο καζεηέο. Οη 

αλάγθεο ηνπο φκσο παξακέλνπλ νη ίδηεο σο πξνο ηε γιψζζα. Απηφ πνπ εκείο 

ιέκε μέλε, αιιά γη’ απηνχο κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα είλαη θαη κεηξηθή, κπνξεί 

λα είλαη θαη δεχηεξε γιψζζα. 

  ζνη έξρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν έξρνληαη κε δηθή ηνπο 

επηζπκία θαη ζπλήζσο είλαη παηδηά πνπ δελ θαηέρνπλ αθφκα ηελ ειιεληθή 

γιψζζα επαξθψο, γηα λα εληαρζνχλ ζην ζρνιείν ηεο πεξηνρήο ηεο θαηνηθίαο 

ηνπο. Δλδερνκέλσο θαη λα ρξεηάδνληαη αθφκα ζηήξημε ζε φηη αθνξά ηελ έληαμή 

ηνπο απφ άπνςε ςπρνθνηλσληθή. 

  Ζ δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο ζε έλα πεξηβάιινλ κε απηή ηε 

ζχλζεζε πνπ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηε κεηξηθή γιψζζα, αιιά θαη ην 

βαζκφ θαηνρήο ηεο δηδαζθφκελεο μέλεο γιψζζαο απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο 

είλαη δχν ζνβαξέο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιήζνπλ σο πξνο ην 

αλαιπηηθφ θπξίσο πξφγξακκα ηεο μέλεο γιψζζαο ζην δεκφζην ζρνιείν. 

  Σν φηη ινηπφλ, ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα έρνπκε καζεηέο 

είηε κεκνλσκέλνπο φπσο ζπκβαίλεη ζηα άιια ζρνιεία, είηε ζπγθεληξσκέλνπο 

φπσο ζπκβαίλεη ζην δηθφ καο ζρνιείν, γηα ηνπο νπνίνπο ε δηδαζθφκελε απφ 

καο ζε εθείλνπο μέλε γιψζζα, κπνξεί λα είλαη κεηξηθή ή θαη δεχηεξε γιψζζα, 

καο θαιεί λα ζθεθηνχκε γηα ην ζρεδηαζκφ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φπνπ λα 
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πξνβιέπεηαη ε δηαθνξνπνίεζε θαη λα επηηξέπεηαη ην δηαθνξνπνηεκέλν 

ηδηαίηεξν πεξηερφκελν ζπνπδψλ αλάινγα κε ην βαζκφ γισζζνκάζεηαο.  

  Έηζη ε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο, γίλεηαη απνηειεζκαηηθή.  

Αιιά  απηφ απνθηά εθαξκνγή ζε φια ηα ζρνιεία. Πξαγκαηηθά πηζηεχσ φηη ε 

αλνκνηνγέλεηα ζηηο ηάμεηο εμαθνινπζεί λα ηαιαηπσξεί θαη ε αλάπηπμε 

εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζε θαλνληθέο ηάμεηο, φζν 

θαη λα ην πξνζπαζνχκε δελ είλαη αξθεηή. 

  Ζ επηινγή γιψζζαο απφ ην καζεηή ζην ιχθεην ειάρηζηα ιχλεη ην 

πξφβιεκα ζε φηη αθνξά ηελ απαίηεζε γηα κία νξγαλσκέλε θαη 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. Ο λφκνο 2413 ηνπ 96 ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, επηπρψο πξνβιέπεη δηαθνξνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα ζηα 

δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία, φκσο απαηηνχληαη αλάινγα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 

πνπ ζα πξέπεη λα εθδνζνχλ. 

  Χο πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο πξνηείλνπκε γηα ηνπο 

πάξα πάλσ ιφγνπο πξνγξάκκαηα δηαθνξνπνηεκέλα σο πξνο ην πεξηερφκελν 

θαη ην βαζκφ θαηνρήο φρη κφλν γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ε θαηάξηηζε ηνπ καζεηή, αιιά θαη γηα έλα άιιν πνιχ 

ζνβαξφ ιφγν, γηα λα ζψζνπκε απηφ ηνλ πινχην ησλ κεηξηθψλ γισζζψλ ησλ 

αιιφθσλσλ καζεηψλ. Δδψ πξνζζέηνπκε ηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε πνπ 

πξέπεη λα δψζνπκε θαη λα επηζηξέςνπκε ζην σξνιφγην θαη αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηεο ρψξαο καο φζνλ αθνξά ηηο μέλεο γιψζζεο.  

  Δκείο ινηπφλ, ζαλ ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπκε ζε απηή 

ηε θαηεχζπλζε θαη κέζα απφ ην κάζεκα ηεο ζεαηξηθήο παηδείαο ή απφ 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ καο εγθξίλνληαη εθάζηνηε θαη ζε ζπλεξγαζία 

θαη κε ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ζρνιείνπ δεηάκε λα 

ελζσκαησζνχλ απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζην αλαιπηηθφ θαη σξνιφγην 

πξφγξακκα, δηφηη  έηζη πηζηεχνπκε φηη κπνξνχκε λα κεηαηξέςνπκε ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα πνπ θαίλεηαη κέζα απφ απηφ ην πιέγκα ησλ πνιιψλ 

ρσξψλ πνπ ζαο αλέθεξα πξνεγνπκέλσο ζε δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν. 

  Δλδεηθηηθά ζα ήζεια λα ζαο αλαθέξσ εθηφο απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ παξαθνινπζήζαηε ρζεο ην βξάδπ, θάπνην δξψκελν κε 

ρνξνγξαθία ην νπνίν παξνπζηάζακε ζε έλα καζεηηθφ θεζηηβάι ηεο Γ’ 

Γηεχζπλζεο φπνπ καζεηέο απφ ηε Νηγεξία, ηε Μνιδαβία, ηελ Ηλδία, ηελ 
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Αξκελία θαη ηε Γαιιία κέζα απφ ηε γαιιηθή γιψζζα απηή ηε θνξά ηελ 

ειιεληθή θαη επξσπατθνχο θαη εμσηηθνχο ηλδηθνχο ρνξνχο πξνζπάζεζαλ λα 

αγγίμνπλ ην ζέκα ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δσή γεληθφηεξα. 

  Παξάιιεια εηνηκάδνπκε έλα δηαπνιηηηζκηθφ ιεμηθφ φπνπ νη 

καζεηέο απφ φιεο ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζρνιείν καο, κε ηηο κεηξηθέο 

γιψζζεο πνπ έρνπλ θαηαγξάθνπλ έλαλ δεδνκέλν αξηζκφ, έλα φξην ππάξρεη 

ζε απηφ, έλαλ δεδνκέλν αξηζκφ ιέμεσλ, πξνθεηκέλνπ απηφ ην δηαπνιηηηζκηθφ 

ιεμηθφ ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο γιψζζεο λα αξρίζεη λα θπθινθνξεί 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα εκπινπηηζηεί. 

  Θα κπνξνχζακε θαη απηφ ζαο ην πξνηείλνπκε λα 

δηνξγαλψζνπκε θάπνηα work shops πνπ ιέκε ζηα αγγιηθά δειαδή 

εξγαζηήξηα, φπνπ κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαιπηηθά δηφηη απηέο απαηηνχλ αλάινγνπο ρψξνπο θαη αλάινγε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή. Καη θιείλνληαο ρσξίο λα θάλνπκε θαηάρξεζε ηνπ ρξφλνπ γηαηί είδα 

φηη έρνπκε ππέξβαζε ζαο θαινχκε ζηηο 7 Μαίνπ ζην Θέαηξν ΦΟΤΡΝΟΗ φπνπ 

εθεί ζα παξνπζηάζνπκε έλα δηαπνιηηηζκηθφ θνπθινζέαηξν ησλ καζεηψλ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη εάλ ζέιεηε θαη εγθξίλεηε ζαλ ΟΛΜΔ, κπνξείηε λα ην 

γλσζηνπνηήζεηε ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο. 

  Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, ην ζέκα είλαη πάξα πνιχ κεγάιν θαη 

πνιχ δχζθνιν. Δγψ πξνζπάζεζα λα ην αγγίμσ απφ ηελ άπνςε ηνπ λα 

σθειεζνχλ απηά ηα αιιφθσλα παηδηά, αιιά θαη ε ρψξα καο λα βνεζήζεη ζηνλ 

δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν πνπ ππάξρεη απηφ ην έηνο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. 

Δπραξηζηνχκε πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Πέξαλ απφ ηα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηεο εκπεηξίαο 

πξνζζέζαηε πέληε ιεπηά ζηε κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ έρνπκε θαη απηφ 

είλαη πάξα πνιχ ζεηηθφ. Διπίδσ θαη ν θχξηνο Καβαιιηεξάθεο ηέθαλνο ζα 

ζπλερίζεη εμνηθνλνκψληαο ην ζρεηηθφ ρξφλν. Δίλαη δηδάθησξ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ θαη ην αληηθείκελφ ηνπ είλαη ηα ηζηνξηθά 

θξηηήξηα επηινγήο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ, ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Δίλαη ην αληηθείκελν ηεο παξνπζίαζήο ηνπ. 

. ΚΑΒΑΛΛΗΔΡΑΚΖ: Καιεκέξα ζαο. Μειεηήζακε κέρξη ζηηγκήο κε πνιχ 

ελδηαθέξνλ ηξφπν, κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο ησλ 

μέλσλ γισζζψλ. Σν ζέκα πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε φκσο λα ζίμνπκε είλαη 
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γηαηί δηδαζθφκαζηε απηέο ηηο μέλεο γιψζζεο, δειαδή, αγγιηθά, γαιιηθά πνπ 

αλαθέξζεθαλ θαη γηαηί ε μέλε γιψζζα λα δηδάζθεηαη ζην σξνιφγην 

πξφγξακκα. Γειαδή, πξνζπαζνχκε λα αληρλεχζνπκε ην γηαηί θαη ην πψο. 

  Δάλ εμεηάζνπκε ινηπφλ, ηελ ηζηνξία δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ 

γισζζψλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα εθπαίδεπζε κεηά βέβαηα ηελ ίδξπζε ηνπ 

λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζα παξαηεξήζεη θάπνηνο ηελ πξνζήισζε. Ναη θαη ηα 

γεξκαληθά είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν αλαθέξσ απηφ φπσο ζα αθνχζεηε. Θα 

παξαηεξήζεη θάπνηνο ηελ πξνζήισζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ δπηηθψλ γισζζψλ, δειαδή, αγγιηθά, γαιιηθά θαη πιένλ ηα 

ηειεπηαία θαη γεξκαληθά θαη ζηα ηειεπηαία ρξφληα ζίγνπξα θαη ηζπαληθά θαη 

ηηαιηθά αθνχ ππάξρνπλ θαη ηα αληίζηνηρα πιένλ παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα 

έηζη; 

  Ζ ηάζε απηή δελ απνηειεί κία νκάδα, ή κία απιά επηηαγή ησλ 

θαηξψλ, αιιά ζα ιέγακε κηα ζπλεπήο «πνιηηηθή» πνπ αθνινπζεί ην ειιεληθφ 

θξάηνο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Ξεθηλψληαο απφ ην πξψην επίζεκν πξφγξακκα 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην 1837 απεπζπλφκελν απνθιεηζηηθά ζε αγφξηα 

κέρξη ην 1893 ρξνληά πνπ εθπνλείηαη ην πξψην πξφγξακκα γηα κηα κνξθή 

θαιχηεξα ζα ιέγακε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα θνξίηζηα ε 

ζηνρνπξνζήισζε είλαη ζπγθεθξηκέλε. Γαιιηθά ηνλ 19ν, αγγιηθά ηνλ 20ζηφ, 

πην ζχλζεην βέβαηα ην ηνπίν ζηνλ 21ν αηψλα κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ άιισλ 

μέλσλ γισζζψλ πνπ αλαθέξακε. Ζ δηαθνξά είλαη ζεκαληηθή σο πξνο ην 

ζπκβνιηζκφ ηεο αιιαγήο ζε επίπεδν γεσπνιηηηθψλ ή θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ, 

αιιά επί ηεο νπζίαο ε επηινγή ζηξαηεγηθά παξακέλεη ε ίδηα, δειαδή, ε 

δηδαζθαιία δπηηθψλ γισζζψλ. 

  θνπφο ηεο αλαθνίλσζεο δελ είλαη ε κειέηε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ή ε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ μέλσλ γισζζψλ, αιιά κηα πξνζπάζεηα εχξεζεο παξαγφλησλ πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ επηινγή δηδαζθαιίαο απηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γισζζψλ θαη 

φρη άιισλ φπσο απηψλ ησλ γεηηφλσλ καο έηζη; 

  Χο πξψην παξάγνληα ζα ζεσξνχζακε ηελ ίδηα ηε ζχζηαζε ηνπ 

λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ ζχλδεζε ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζην 

ηδενινγηθφ επίπεδν απεπζείαο κε ηελ αξραία, κε ηελ θιαζζηθή Διιάδα, κέζσ 

ηεο γλσζηήο ζεσξίαο ηνπ αλαγελλεκέλνπ θνίληθα απέθιεηζε εμ νξηζκνχ θάζε 

ζπγγέλεηα ή θάζε πξνζπάζεηα δηαζχλδεζεο ηνπ λένπ θξάηνπο κε ηα 
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γεσγξαθηθά εγγχηεξα ζε απηφ. Γειαδή, απηψλ ησλ Βαιθαλίσλ. Ο φξνο 

Βαιθαλνπνίεζε πνιχ ηεο κφδαο είλαη, ζπλδέεηαη ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα κε 

αξλεηηθνχο ζπλεηξκνχο ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Έηζη δελ ζα 

κπνξνχζαλ νη επίγνλνη ηεο θιαζζηθήο Διιάδαο λα ζπλδεζνχλ ζε θαλέλα 

επίπεδν κε ηνπο γεηηνληθνχο ζεσξνχκελνπο κάιινλ ππναλάπηπθηνπο 

βαιθαληθνχο πνιηηηζκνχο. 

  Ζ πεπνίζεζε βέβαηα απηή αληαλαθιά θπξίσο κηα πξφζιεςε ηεο 

θιαζζηθήο Διιάδαο απφ ηα έμσ πξνο ηα κέζα. Γειαδή, ηελ εηθφλα θπξίσο 

πνπ είραλ νη μέλνη ειιεληζηέο θαη εηδηθφηεξα κηα ηάζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί 

ζηελ πξσζηθή ηζηνξηνγξαθία θαη ε νπνία ζα ραξαζζφηαλ αλεμίηεια ζην 

γελεηηθφ πιηθφ ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

  Ζ πξφζιεςε απηή ινηπφλ απέθιεηζε εμ αξρήο θάζε ζθέςε 

δηδαζθαιίαο ησλ γεηηνληθψλ γισζζψλ ζην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, 

αθνχ ε πξφζιεςε απηή θαζηζηνχζε ην λέν θξάηνο ηε θπζηθή ζπλέρεηα ηεο 

θνηηίδαο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Άξα αλήθεη ην λέν απηφ θξάηνο ζε έλαλ 

ηειείσο δηαθνξεηηθφ θφζκν απφ απηφ ησλ Βαιθαλίσλ έηζη; 

  Χο άιινπο παξάγνληεο επηβνιήο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ μέλσλ γισζζψλ, ζα κπνξνχζακε λα βξνχκε πάξα πνιινχο. 

Σε βαπαξηθή δηνίθεζε θαη’ αξράο ηνπ λένπ θξάηνπο ε νπνία έθεξε κε γξήγνξν 

θαη αξθεηά απφηνκν ηξφπν, κηα δπηηθνχ ηξφπνπ ζηξνθήο ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά ηελ θαζνιηθή 

ζρεδφλ αληηγξαθή ηνπ λφκνπ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ είλαη ν 

γεξκαληθφο λφκνο, αιιά εκείο ηνλ αληηγξάςακε κέζσ ηεο γαιιηθήο νδνχ είλαη 

ν πεξίθεκνο λφκνο ΓΚΗΕΟ ζηε Γαιιία πνπ αληηγξάςακε ζρεδφλ 

νινθιεξσηηθά, δειαδή, ζρεδφλ ηνλ κεηαθξάζακε, δελ ηνλ αληηγξάςακε απιά. 

  Σελ απαγφξεπζε ησλ κε κηθηψλ ζρνιείσλ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επαλάζηαζεο ππάξρνπλ κηθηά ζρνιεία, έηζη; Σα κε κηθηά ζρνιεία θαη 

κάιηζηα κε απζηεξφ ηξφπν είλαη κία δπηηθή θαη κάιηζηα ζα έιεγα θαζνιηθή 

επηξξνή θαη ν απνθιεηζκφο ησλ θνξηηζηψλ απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

  Θα κπνξνχζακε επίζεο λα πνχκε γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή 

ησλ Φαλαξησηψλ, ζηε δηάδνζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ηνλ 19ν αηψλα. Ή ηελ 

πξνζπάζεηα κηαο θάπνηαο κεζαίαο ηάμεο ε νπνία ήιπηδε κέζσ ηεο εθκάζεζεο 

μέλσλ γισζζψλ ζε έλαλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ή ζηα θηινγαιιηθά 
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αηζζήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ζηα 

πξψηα ρξφληα χπαξμεο ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

  Θα ιέγακε φκσο φηη φινη απηνί νη παξάγνληεο πνπ αλαθέξακε 

αλαθνξηθά κε ην πνηα μέλε γιψζζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε θαη ζηε δεκφζηα ζθαίξα επξχηεξα, πεξηθιείνληαη κέζα ζην δνκηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ λένπ θξάηνπο. Γειαδή, κηαο απηφλνκεο ηζηνξηθήο 

ελφηεηαο, απνθνκκέλεο απφ ην βαιθαληθφ πεξίγπξφ ηεο, κηα αληίιεςε πνπ 

φπσο πξνείπακε δηακνξθψζεθε θπξίσο απφ ηε κεηαηξνπή ηνπ φξνπ 

ειιεληζκφο, απφ έλαλ ηζηνξηνγξαθηθφ φξν ζε έλλνηα κε πνιηηηθή θαη 

επηζηεκνληθή ζεκαζία πνπ ζα αλαρζεί πιένλ ζηε βαζηθή θαηεγνξία 

νξγάλσζεο ηνπ εζληθνχ ρξφλνπ. 

  Αθφκα θαη νη φπνηεο αληηδξάζεηο κεξίδαο δηαλννπκέλσλ ηεο 

επνρήο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ δελ ζπλίζηαληαη ζην πνηα μέλε 

γιψζζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη αιιά εάλ γεληθά ε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ 

αιινίσλε ηελ ειιεληθή γιψζζα. Έηζη θηάλνπκε ζην επφκελν ζηάδην πνπ είλαη 

γηαηί κάιινλ επηβιήζεθε ην κνληέιν δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ κέζα ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη γηαηί ζεσξνχκε ηειηθά ηε δηδαζθαιία μέλσλ 

γισζζψλ ζήκεξα, ζαλ έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο 

κε ηα φπνηα βέβαηα πξνβιήκαηα αλαθέξζεθαλ. 

  Θα ιέγακε φηη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, ρσξίο βέβαηα λα 

θαιχπηνπκε πιήξσο ην ζέκα είλαη ε παξνπζία ησλ μέλσλ ζρνιείσλ ζηελ 

Διιάδα, αξθεηά ππνηηκεκέλα απφ ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία, έρνπλ θπξίσο 

κειεηεζεί ηα πξνηεζηαληηθά θαη απηά φζνλ αθνξά ην ηζηνξηθφ ηνπο 

πεξίγξακκα θαη φρη ηφζν ηελ νπζία ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξείραλ, ην 

θαηλφκελν ησλ μέλσλ ζρνιείσλ επηζθξαγίδεη ηηο γισζζηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.  

  Αθνχγεηαη ίζσο θάπσο παξάμελν, αιιά είηε νηθνγελεηαθνχ 

εθπαίδεπζε πνπ πξνσζνχζαλ νη πξνηεζηάληεο, ζπκίδσ ηε ζρνιή Υηι, ηε 

ζρνιή Κηλγθ, ηε ρνιή ζηε χξν. Δίηε κνλαζηεξηαθνχ ηχπνπ ησλ θαζνιηθψλ 

ηα ζρνιεία ηνπ ηάγκαηνο ηνπ Αγίνπ Ησζήθ ηεο Δκθαλίζεσο, νη Ηλζνπιίλεο ζηα 

λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, επηβάιινπλ ην θπξίαξρν κνληέιν ζηελ εθπαίδεπζε 

εηδηθά ζε απηά ησλ θνξηηζηψλ θαζηεξψλνληαο ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο 

γιψζζαο, ηα γαιιηθά ην 19ν αηψλα σο απαξαίηεην εμάξηεκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αγσγήο. Σα Αξζάθεηα ζρνιεία πνπ ζεσξνχληαη σο ην θχξην 
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αληίβαξν ζε απηά ηα μέλα ζρνιεία θαη σο ην θχξην φρεκα ηεο πεξίθεκε 

ειιελνρξηζηηαληθήο αγσγήο, αθνινχζεζαλ επί ηεο νπζίαο ην ίδην κνληέιν.  

  Ο λφκνο ηνπ 1893 πνπ φπσο πξνείπακε πξνβιέπεη γηα πξψηε 

θνξά δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα θνξίηζηα, αθνινπζεί αθξηβψο ην ίδην 

κνλνπάηη πνπ είραλ ραξάμεη ηα μέλα ζρνιεία. Δλ νιίγνηο δειαδή, ζα ιέγακε 

φηη δελ απαγνξεχηεθε ή δελ απνξξίθζεθε φπσο έγηλε ζε άιια βαιθαληθά 

θξάηε ε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ ζρνιείσλ, αιιά εληάρηεθαλ θαη ελ πνιινίο 

πηνζεηήζεθαλ ηα κνληέια εθπαίδεπζεο πνπ πξνσζνχζαλ κέζα ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε. Θπκίδσ απιά φηη ζήκεξα ππάξρνπλ δέθα ζρνιεία πνπ 

δηνηθνχληαη απφ δηάθνξα θαζνιηθά κνλαζηηθά ηάγκαηα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

έηζη; Σα νπνία είλαη εληαγκέλα θαλνληθά ζην πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 

  Κιείλνληαο απηή ηελ αλαθνίλσζε ζα ιέγακε φηη ε επηινγή λα 

ζηξαθεί ινηπφλ, ε δεκφζηα εθπαίδεπζε ζηελ επηινγή δηδαζθαιίαο μέλσλ 

γισζζψλ φπσο ηα γαιιηθά ηνλ 19ν, ή ηα αγγιηθά ην 20ζηφ δελ ήηαλ ηφζν 

απηνλφεην φπσο κνηάδεη ζήκεξα, ή εκθνξνχκελε απιά απφ ηδεαιηζηηθά 

θίλεηξα, αιιά ζπλαξηεκέλε απφιπηα κε ηελ ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε, ίδξπζε θαη 

πνξεία ηνπ λένπ θξάηνπο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε Βαιθαληθή. αο επραξηζηψ 

πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Φαληάδνκαη φηη ζα είλαη ρξήζηκε φιε απηή ε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή, πνιχ ελδηαθέξνπζα. Θα είρε επίζεο ελδηαθέξνλ ππνζέησ λα 

έβιεπε θαλείο κε έλα πην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ ηελ 

θπξηαξρία ησλ μέλσλ γισζζψλ ζε φιε απηή ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή.  

  Φέξ’ εηπείλ ε Ήπεηξνο θαη ε Μαθεδνλία κπνξεί λα έρεη έλαλ 

δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ απφ φηη ηα λεζηά ζηα νπνία έρεη ε 

λαπηηιία θιπ. Καη απηέο είλαη πνιχ ρξήζηκεο πηπρέο, αιιά γηα ηε ζπδήηεζε. 

  Ήζαζηαλ πνιχ ζπλεπήο ζην ρξφλν θαη ην επηζεκαίλσ απηφ θαη 

ειπίδσ θαη ε θπξία Ρφδα Αλησλαθάθε, ε νπνία είλαη Πξφεδξνο ηεο ΠΔΚΑΓΔ, 

ζα θξαηήζεη ηα ρξνληθά πιαίζηα ησλ 20 ιεπηψλ, καδί κε ηελ θπξία Αληηγφλε 

Μπξαηζφιε ηε Γεληθή Γξακκαηέα ηεο ΠΔΚΑΓΔ, ην Γηάλλε Βεληνχξε, ηνλ ηακία 

ηεο ΠΔΚΑΓΔ έρνπλ δηακνξθψζεη ηελ εηζήγεζε πνπ ζα καο παξνπζηάζνπλ 

απφςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Καη είλαη ε ηειεπηαία εηζήγεζε πξηλ 
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αθνινπζήζεη ε ζπδήηεζε. Παξαθαιψ θξαηήζηε φηη εξσηήζεηο, απνξίεο έρεηε 

λα ηηο ζέζεηε ππφςε ησλ εηζεγεηψλ, ή θαη λα παξέκβεηε ζε ζεκεία πνπ 

ζεσξείηε φηη ζα θξηζεί αλαγθαίν.  

  Δθκεηαιιεχνκαη κε ιίγε πνιπινγία έηζη απηφ ην ρξφλν, δηφηη ε 

ηερλνινγία επηβάιιεη θαη πεξηνξηζηηθνχο φξνπο. ηακαηψ ινηπφλ, ηελ θιπαξία 

θαη έρεηε ην ιφγν. 

Ρ. ΑΝΣΩΝΑΚΑΚΖ: Αγαπεηνί ζχλεδξνη θαιεκέξα ζαο. Δίκαζηε απφ ηελ 

ΠΔΚΑΓΔ, ηελ Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηψλ Αγγιηθήο ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο. Θα μεθηλήζνπκε πξψηα απφ φια λα ζαο παξνπζηάζνπκε ηελ 

Έλσζή καο.  

  Ζ Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηψλ Αγγιηθήο ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε. Ναη, είλαη επηζηεκνληθή έλσζε ε νπνία ηδξχζεθε ην 1985 θαη απφ 

ηφηε δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο 

παξερφκελεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην δεκφζην ζρνιείν. ήκεξα ε 

ΠΔΚΑΓΔ αξηζκεί πεξί ηα 2.800 κέιε ηα νπνία έρνπλ δηνξηζηεί θαη εξγάδνληαη 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα. 

  Χο εθπξφζσπνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ε ΠΔΚΑΓΔ έρεη 

έλα πάξα πάλσ ιφγν λα θαηαζέζεη ηελ θαηαγεγξακκέλε εκπεηξία πνπ δηαζέηεη 

ζηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηε ρψξα καο θαη λα ζπκβάιιεη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ εχξεζε ιχζεσλ θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ, ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζψλ 

γεληθφηεξα θαη ηεο αγγιηθήο εηδηθφηεξα ζην δεκφζην ζρνιείν. 

  Ζ παξνχζα εηζήγεζε αθνξά ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο ζην δεκφζην 

ζρνιείν θαη απηνί νη παξάγνληεο είλαη νη εμήο: Χξνιφγηα πξνγξάκκαηα, 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη δηδαθηηθά βηβιία, ζηήξημε 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, ζχλδεζε κε ην θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. 

  Δπίζεο ζηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηνχλ απφςεηο 

εθπαηδεπηηθψλ αγγιηθήο απφ πηινηηθή έξεπλα ηεο ΠΔΚΑΓΔ, ε νπνία 

εζηηάζηεθε ζηελ απνηχπσζε θαη εληνπηζκφ ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αγγιηθήο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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  Σν εξσηεκαηνιφγην απνηέιεζε βαζηθφ εξγαιείν, γηα ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη πεξηείρε εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ 

πξνβιεκάησλ φπσο απηά αλαθχνληαη απφ ηελ παξνχζα ζεζκηθή θαηάζηαζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο, κέζα απφ ην πξίζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

  Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο ζην πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα, αδπλακίεο θαη ειιείςεηο έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα 

εμππεξεηεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

καζεηψλ. 

  Ζ ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2007 απφ ηε ζπλάδειθν θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΠΔΚΑΓΔ 

Μπνκπφινπ Δηξήλε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηα κέιε ηεο Έλσζεο θαη ε 

επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο Έλσζεο άξρηζε απφ ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2007 θαη νινθιεξψζεθε πξφζθαηα. 

  Αο επηθεληξσζνχκε ινηπφλ, ζηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα, ζηνλ 

πξψην παξάγνληα, πνπ επεξεάδεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

αγγιηθήο πνπ είλαη ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα. Ζ αγγιηθή γιψζζα δηδάζθεηαη 

3 ψξεο ηελ εβδνκάδα απφ ηελ 3ε έσο θαη ηελ 6ε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο ζην νινήκεξν ζρνιείν λα 

δηδαρηνχλ πξφζζεηεο ψξεο. Ζ δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο ζην δεκνηηθφ δελ έρεη 

επίπεδα. 

  Χξνιφγηα πξνγξάκκαηα, δεπηεξνβάζκηα γεληθή εθπαίδεπζε. ην 

γπκλάζην ε αγγιηθή δηδάζθεηαη ζηελ 1ε ηάμε 3 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη ζηε β 

θαη γ ηάμε 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη ζε επίπεδα αξράξηνη 

θαη πξνρσξεκέλνη. ην γεληθφ ιχθεην ε αγγιηθή γιψζζα, δηδάζθεηαη ζηελ α 

ηάμε 3 ψξεο ηελ εβδνκάδα, ζηε β θαη γ ηάμε δηδάζθεηαη δχν ψξεο ηελ 

εβδνκάδα θαη ε δηδαζθαιία γίλεηαη ρσξίο επίπεδα.  

  ηε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ε μέλε γιψζζα, 

σο κάζεκα γεληθήο παηδείαο, δηδάζθεηαη ζηελ 1ε ηάμε ησλ ΔΠΑΛ 3 ψξεο, ζηα 

εκεξήζηα ΔΠΑΛ θαη 2 ψξεο ζηα εζπεξηλά ΔΠΑΛ ηελ εβδνκάδα. ηε 2α ηάμε 

ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη ζηελ 3ε 

ηάμε ησλ ΔΠΑΛ δελ πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο. Απηφ 
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φπσο αληηιακβάλεζηε δεκηνπξγεί έιιεηςε ζπλάθεηαο κε ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ γεληθνχ ιπθείνπ θαη θέξλεη ηνπο καζεηέο ησλ ΔΠΑΛ ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε έλαληη απηψλ ησλ γεληθψλ ιπθείσλ. 

  ηε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ε αγγιηθή σο 

κάζεκα εηδηθφηεηαο δηδάζθεηαη ζηε 2ε ηάμε ησλ εκεξήζησλ ΔΠΑΛ ζηνπο 

λαπηηθνχο ηνκείο πινηάξρσλ θαη κεραληθψλ δχν ψξεο ζηνπο λαπηηθνχο ηνκείο 

πινηάξρσλ θαη κεραληθψλ δειαδή, ζε 2 κφλν ηνκείο απφ ηνπο ζπλνιηθά 

δψδεθα. 

  ηελ 3ε ηάμε ησλ ΔΠΑΛ πξνβιέπεηαη κφλν ζηηο εηδηθφηεηεο 

ππαιιήισλ δηνίθεζεο θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππαιιήισλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ 2 ψξεο, πινηάξρσλ θαη κεραληθψλ εκπνξηθνχ 

λαπηηθνχ 4 θαη 2 ψξεο αληίζηνηρα. Γειαδή, ζε 4 κφλν εηδηθφηεηεο απφ ηηο 

ζπλνιηθά 19. ηηο ΔΠΑ ε αγγιηθή γιψζζα δελ δηδάζθεηαη. Με εμαίξεζε ηελ 

εηδηθφηεηα επηρεηξήζεσλ αγξνηνπξηζκνχ θαη αγξνβηνηερλίαο φπνπ δηδάζθεηαη 

3 ψξεο ηελ εβδνκάδα.  

  Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο αθνινπζεί κία 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ απφ ηε κία κεξηά επεθηείλεη ηε δηδαζθαιία ηεο 

αγγιηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εηζαγσγή ζηελ 3ε ηάμε απφ ην 2003 

θαη απφ ηελ άιιε δελ απμάλεη αληίζηνηρα ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηφζν ζην γπκλάζην, φζν θαη ζην γεληθφ θαη ην 

επαγγεικαηηθφ ιχθεην. 

  Με απηφ ηνλ ηξφπν φκσο, δελ ππνζηεξίδεηαη φπσο ζα έπξεπε ε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, απφ ζε πςειφηεξα γισζζηθά θαη γλσζηηθά 

επίπεδα, νη αλάγθεο γηα πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε είλαη απμεκέλεο. Ο 

ρσξηζκφο ζε επίπεδα δηεπθνιχλεη ζην γπκλάζην ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο 

γιψζζαο εθ’ φζνλ δηα κέζνπ απηνχ κεηψλεηαη ε αλνκνηνγέλεηα ησλ ηκεκάησλ 

σο πξνο ην γλσζηηθφ επίπεδν. 

  Ζ κε ζπλέρηζε ησλ επηπέδσλ ζην ιχθεην, γηαηί παξαηεξνχκε 

απηφ ην θαηλφκελν δελ ζπλερίδνληαη ηα επίπεδα ζην ιχθεην, δπζρεξαίλεη ην 

έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα αθνχ εκθαλίδεηαη μαλά 

ην θαηλφκελν ηεο αλνκνηνγέλεηαο. χκθσλα κε ηελ έξεπλά καο πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο ζε πνζνζηφ 55% ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο επηπέδσλ ζην ιχθεην θαη δειψλνπλ ηελ επηζπκία 
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επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη ζε απηή ηε βαζκίδα. Βιέπνπκε εδψ 55% 

δειψλνπλ πνιχ ζεκαληηθή, πνιχ αλαγθαία ηελ χπαξμε επηπέδσλ θαη 27% 

αξθεηά ζεκαληηθή, αξθεηά αλαγθαία ηελ χπαξμε επηπέδσλ. 

  Οξγάλσζε ινηπφλ, ηκεκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο πξνηείλεη 

ε ΠΔΚΑΓΔ, γηα ην επίπεδν ησλ αξραξίσλ ζην γπκλάζην ψζηε λα επηηεπρζεί 

φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε ζχγθιηζε ησλ επηπέδσλ. Δπέθηαζε ησλ επηπέδσλ 

θαη ζην ιχθεην ζε αλαινγία κε ηα ηζρχνληα ζην γπκλάζην θαη ζεζκνζέηεζε 

εηδηθψλ ηκεκάησλ πξνεηνηκαζίαο ζην ιχθεην γηα καζεηέο νη νπνίνη 

ελδηαθέξνληαη λα εμεηαζηνχλ ζην εηδηθφ κάζεκα ηεο αγγιηθήο.  

  Αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο απφ 2 ζε 3 ηελ 

εβδνκάδα, γηα ηε 2α θαη 3ε ηάμε γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ κε ηξφπν πνπ ζπλάδεη 

κε ηνλ επξχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθκάζεζεο ησλ άιισλ γισζζψλ θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά 

ηκήκα. Αλαθέξζεθε ν αξηζκφο 15 καζεηέο αλά ηκήκα. Βιέπνπκε εδψ ζην 

γξάθεκα φηη απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ν κεγάινο αξηζκφο 

καζεηψλ αλά ηκήκα απνηειεί ζε πνζνζηφ 86% ησλ εξσηεζέλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έλα πνιχ ή αξθεηά κεγάιν, ζεκαληηθφ πξφβιεκα.  

  Γεκηνπξγία εηδηθήο αίζνπζαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο 

γιψζζαο. Ο θχξηνο Υαξακήο αλαθέξζεθε ρζεο φηη ππάξρεη ζηελ Κχπξν 

εξγαζηήξην μέλσλ γισζζψλ, κε ην δηθφ ηεο εμνπιηζκφ θαη έλα κηθξφ θέληξν 

πιεξνθφξεζεο θαη πεγψλ recourse center. Καη ζηήξημε ηνπ καζήκαηνο κε ηελ 

θαηάιιειε ηερλνινγηθή ππνδνκή, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, κέζα δηδαζθαιίαο, 

εμαζθάιηζε πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ππνινγηζηψλ απφ ηνλ 

θαζεγεηή ηεο μέλεο γιψζζαο θαη απηή ε αλάγθε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ 

έξεπλά καο, φπνπ ζε πνζνζηφ 93% νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ απφ 

πνιχ έσο αξθεηά αλαγθαία ηε δεκηνπξγία αίζνπζαο μέλσλ γισζζψλ θαη ζε 

πνζνζηφ 91% αλαγθαία ηελ χπαξμε εμνπιηζκνχ θαη ηελ αλάγθε πξφζβαζεο 

ζε εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ. 

  Ζ ΠΔΚΑΓΔ ινηπφλ, πξνηείλεη αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο 

ηεο μέλεο γιψζζαο σο γεληθφ κάζεκα θαη ζηηο 3 ηάμεηο ησλ ΔΠΑΛ θαη 

επέθηαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο σο εηδηθφ κάζεκα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηηο 3 ηάμεηο έηζη 

ψζηε νη καζεηέο φρη κφλν λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηδηθή νξνινγία ηεο 
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εηδηθφηεηαο πνπ έρνπλ επηιέμεη, αιιά θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο ηνπο αλάγθεο. 

  Σν γεγνλφο φηη δελ δηδάζθνληαη ηα αγγιηθά ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ηνκείο ζηα ΔΠΑΛ έρεη επίπησζε ζηηο ζπνπδέο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαξηέξα ησλ καζεηψλ. Ζ αγγιηθή γιψζζα είλαη έλα γεληθφηεξν εθφδην θαη έλα 

επί πιένλ πξνζφλ θαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο επνρήο, ηεο ηερλνινγίαο, 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

  Ζ ζπλάδειθνο θαη γεληθή γξακκαηέα ηεο Έλσζεο θπξία 

Μπξαηζφιε Αληηγφλε ζα ζπλερίζεη κε ην 2ν ζεκαληηθφ παξάγνληα ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηαθηηθά βηβιία. 

Α. ΜΠΡΑΣΟΛΖ: Καιεκέξα ζαο ινηπφλ θαη απφ  κέλα. Πεξλάκε ζε έλα άιιν 

ζέκα ινηπφλ, ην φηη ζα κηιήζνπκε αξρηθά γηα ην ηη ηζρχεη ζε ζρέζε κε ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα βηβιία. Έρεη ζπγγξαθεί ην λέν 

δηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην ζπνπδψλ ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα ην κάζεκα ηεο αγγιηθήο, δειαδή, ην λέν ΓΔΠ ΑΠ ηεο αγγιηθήο, είλαη 

φκσο αλελεξγφ κε ηε ινγηθή φηη ηα βηβιία πνπ ππάξρνπλ ηφζν ζηελ 3ε 

δεκνηηθνχ φζν θαη ζην γπκλάζην επηιέγνληαη κέζα απφ ηε ιίζηα ησλ 

εγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη δελ είλαη απαξαίηεηα ζπκβαηά, 

θαηάιιεια ζχκθσλα κε ην λέν ΓΔΠ θαη ΑΠ.  

  Πξνηείλνπκε ινηπφλ, σο ΠΔΚΑΓΔ ηελ άκεζε νινθιήξσζε ηεο 

ζπγγξαθήο ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηα νπνία έρνπλ μεθηλήζεη ήδε 

απφ ην 2003 εάλ ζπκάκαη θαιά ήηαλ ν δηαγσληζκφο, ην 2004 βγήθαλε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά αθφκα θσιπζηεξγεί ην έξγν θαη 

πξνηείλνπκε επίζεο ζε φηη αθνξά ην ιχθεην αλαπξνζαξκνγή ηεο δηδαθηέαο 

χιεο, έηζη ψζηε λα γίλεη ε κεγαιχηεξε, ε θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ 

ππνςεθίσλ πνπ δίλνπλ ηα αγγιηθά σο εηδηθφ κάζεκα κηα πνπ εθεί απαηηείηαη 

κεηάθξαζε θαη απφδνζε θεηκέλνπ, αληηθείκελν ην νπνίν δελ δηδάζθεηαη φζν 

ζα ζέιακε κέζα ζην ιχθεην. 

  ε έλαλ ηξίην άμνλα, ε ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν βέβαηα θαη ε επηκφξθσζε. Απηφ πνπ ηζρχεη ζήκεξα 

είλαη φηη ππάξρνπλ 40 ζρνιηθνί ζχκβνπινη αγγιηθήο ζηελ Διιάδα θαη νη 
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εθπαηδεπηηθνί αγγιηθήο ζηεξίδνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο γηα ηνπο πξσηνδηφξηζηνπο, 

πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο θαη επηκφξθσζεο κέζα απφ εκεξίδεο ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ φπσο ην παηδαγσγηθφ θαη νη 

παλεπηζηεκηαθνί θνξείο. 

  κσο ην πξφβιεκα είλαη φηη είλαη κεγάινο ν αξηζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θάζε ζρνιηθνχ 

ζπκβνχινπ κε απνηέιεζκα ην έξγν ηνπ θάζε ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ λα είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιν. Ζ επηκφξθσζε είλαη απνζπαζκαηηθή, πξνζθέξεηαη κφλν 

ζε κηθξή κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ζα ελδηαθεξζνχλ θαη νη νπνίνη ζα 

επηιεγνχλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. 

  Τπάξρεη έιιεηςε επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο, έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο. Δίκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα έρνπκε ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κέζα ζηελ ηάμε 

δελ κπνξνχκε λα ηα βάινπκε, αιιά μέξνπκε φινη φζνη εκπιεθφκαζηε ζηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε, φηη ε μέλε γιψζζα είλαη έλα ηδηαίηεξα κεγάιν πξφβιεκα 

γη’ απηά. Καη φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλά καο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ 

ζε έλα ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 95% φηη ε ειιηπήο επηκφξθσζε είλαη έλα πνιχ 

έσο αξθεηά ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Καη ην ζρεηηθφ γξάθεκα, ε ζρεηηθή θάξηα. 

  Οη πξνηάζεηο καο ινηπφλ σο ΠΔΚΑΓΔ. Πξνηείλνπκε αχμεζε ησλ 

ζέζεσλ ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ ν αξηζκφο ησλ 

ζρνιείσλ θαη αληίζηνηρα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχ κεγάινο, έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ην έξγν ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ. Θα κπνξνχζακε λα 

κηιήζνπκε αθφκα θαη γηα δηπιαζηαζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

ζε θάπνηεο πεξηνρέο. 

  Πξνηείλνπκε επίζεο ζεζκνζέηεζε ζέζεσλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

εηδηθά γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μέρξη πξφζθαηα ζε θάζε ζρνιηθφ 

ζχκβνπιν ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

αλεξρφηαλ ζε έλαλ αξηζκφ 800 κε 1.000 εθπαηδεπηηθψλ. Καηαιαβαίλεηε φηη 

απηφ ην λνχκεξν είλαη ηεξάζηην. Δάλ ινηπφλ, δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα ζαθψο ν αξηζκφο απηφο ζα κηθξχλεη 

ζεκαληηθά θαη ηαπηφρξνλα νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηεο 

ζα έρνπλ έλαλ ζχκβνπιν εμεηδηθεπκέλν ζηα πξνβιήκαηα θαη ζηα ζέκαηα ηνπ 

ηνκέα ηνπο. 
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  Καη ηαπηφρξνλα πξνηείλνπκε ζπλερή θαη πεξηνδηθή επηκφξθσζε 

φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ φρη κφλν ησλ πξσηνδηφξηζησλ, κέζσ πνηθίισλ 

ζεκηλαξηαθψλ θχθισλ, ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γειαδή, ζα κπνξνχζε λα είλαη ηξίκελε, ζα κπνξνχζε λα 

ήηαλ 40σξν φπσο ήηαλ παιαηφηεξα ηα ΠΔΚ, ζα κπνξνχζε λα είλαη εηήζηα θαη 

αληίζηνηρα φπσο είπε λνκίδσ θαη ν θχξηνο Υαξακήο ρζεο εάλ είλαη κία 

καθξνρξφληα επηκφξθσζε λα απαιιάζζνληαη θαη νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηα 

θαζήθνληά ηνπο. 

  Αθφκα πξνηείλνπκε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αγγιηθήο ην 

λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ 

φπσο λνκίδσ ζπκθσλνχκε φινη είλαη έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα. 

Δλδερνκέλσο λα κπνξέζεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

αγγιηθήο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, κεηαπηπρηαθά, νηηδήπνηε, θάηη πνπ ιείπεη λνκίδσ απφ ηνλ θιάδν 

καο.  

  Καη ε επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηφζν 

ζεκαηνινγηθά φζν θαη ειηθηαθά. Γειαδή, λα ππάξρεη επηκφξθσζε θαη ζην πψο 

γίλεηαη θαιχηεξε ε δηδαζθαιία ζε παηδηά γηα ηελ πξσηνβάζκηα, ζε εθήβνπο 

γηα ην γπκλάζην θαη ην ιχθεην, πψο ζα κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε θαιχηεξα 

ηνπο καζεηέο καο λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, πψο ζα 

κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε θαιχηεξα ηνπο καζεηέο λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα 

ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ θαη απηφ λα γίλεη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. 

  Απηφ γηαηί ππάξρεη πξφβιεςε, ππάξρεη ε ζρεηηθή εγθχθιηνο πνπ 

λνκίδσ φηη θπθινθφξεζε πξηλ απφ δχν ρξφληα, ε νπνία ιέεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί νη μελφγισζζνη κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο απφ πξσηνβάζκηα ζε δεπηεξνβάζκηα θαη αληίζηξνθα. Πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη ζηα πξνβιήκαηα θαη ζηηο αλάγθεο 

θαη λα κπνξνχλ κε επρέξεηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο θάζε βαζκίδαο. 

  Καη πεξλάκε ζηνλ επφκελν άμνλα, ζα ζπλερίζεη ν ηακίαο ηεο 

Έλσζήο καο ν θχξηνο Βεληνχξεο πνπ είλαη ε ζχλδεζε κε ην ΚΠΓ, φπσο 

βιέπεηε. 

Γ. ΒΔΝΣΟΤΡΖ: Καιεκέξα θαη απφ κέλα, ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη φζν πην 

ζχληνκνο γίλεηαη, αλ θαη δελ είλαη εχθνιν πάληα. Λνηπφλ, φπσο μέξεηε νη 
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πεξηζζφηεξνη ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, είλαη έλαο πνιχ 

ζεκαληηθφο ζεζκφο πηζηνπνίεζεο ηεο γισζζνκάζεηαο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί 

θπξίσο φρη κε θξηηήξηα εκπνξηθά θεξδνζθνπηθά, αιιά πεξηζζφηεξν κε 

θξηηήξηα παηδαγσγηθά θαη επαγγεικαηηθά. 

  Τπνζηήξημε ηάζεηο ζηα επίπεδα απφ ην Α1 έσο θαη ην Γ1 ηνπ 

θνηλνχ επξσπατθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο γηα ηηο μέλεο γιψζζεο. Δκείο σο 

ΠΔΚΑΓΔ έρνπκε επαλεηιεκκέλα πεη, φηη ζεσξνχκε ην ζεζκφ πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνιπγισζζίαο ζηε ρψξα καο θαη γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ γισζζψλ κε θξηηήξηα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ 

δηακνξθψλνπλ νη μέλνη θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί. 

  Θεσξνχκε επίζεο φηη ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο 

ζέηεη φξνπο ηζνηηκίαο θαη ηζνλνκίαο ησλ γισζζψλ, αθνχ ην θξάηνο είλαη ν 

θνξέαο πνπ πηζηνπνηεί απηή ηε γισζζνκάζεηα θαη ζεσξνχκε φηη ε ζεηηθή 

επίδξαζε πνπ ζα επηθέξεη ε πηζαλή ζχλδεζε ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 

ζηε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ ζα είλαη άκεζε θαη θαζνξηζηηθή 

θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δεκφζηαο μελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο. 

  Σψξα, πνηα κπνξεί λα είλαη ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ κία 

ηέηνηα ζχλδεζε. Καη’ αξρήλ πηζηεχνπκε φηη ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν κε ηελ αιιαγή ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο 

έηζη ψζηε νη καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο, κέζα απφ απζεληηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο δίλνληαο έκθαζε 

ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ είλαη ζήκεξα 

παξακειεκέλεο δεμηφηεηεο.  

  Δπίζεο, ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο 

ηδίσο απηνχο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε ελφο ηίηινπ γισζζνκάζεηαο θαη 

ζα ηνλψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην κάζεκα. Θα απνηειέζεη φκσο θίλεηξν 

θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία 

ηνπο αθνχ ζα ιεηηνπξγήζεη θαη σο κέζν έκκεζεο απνηίκεζεο ηεο δνπιεηάο 

ηνπο. 

  Δπίζεο, πηζηεχνπκε φηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο 

θαη ζα εκθπζήζεη ηνλ απαξαίηεην ελζνπζηαζκφ γηα ηε δνπιεηά ηνπο. Έηζη 
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πηζηεχνπκε φηη ζα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο ζπλνιηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο μέλεο γιψζζαο ζην ζρνιείν, ζηα κάηηα ησλ καζεηψλ, ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ. 

  Σέινο, αο κελ μερλάκε φηη ζα πξνζθνκίζεη θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο, αθνχ πηζηεχνπκε φηη πνιχ 

ιηγφηεξα παηδηά ζα απεπζχλνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γηα ηελ εθκάζεζε θαη 

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ζα έρνπλ έηζη θαη πεξηζζφηεξν 

ειεχζεξν ρξφλν γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. 

  Δπίζεο, πηζηεχνπκε φηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο αδηαθνξίαο ησλ καζεηψλ, γηα ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο, 

έρσ βάιεη ηε ιέμε «αδηαθνξία» γηαηί ζεθψλεη πνιιή ζπδήηεζε εάλ είλαη αίηην ή 

απνηέιεζκα θαη φινη γλσξίδνπκε ιίγν πνιχ πνπ νθείιεηαη απηφ ην θαηλφκελν, 

ηδηαίηεξα ζην ιχθεην. Απηφ ην πξφβιεκα ζεσξείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο, 

κάιινλ απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πήξαλε κέξνο ζηελ έξεπλά 

καο σο έλα αξθεηά ή πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ζα δείηε αξγφηεξα θαη 

ην ζρεηηθφ γξάθεκα. 

  Απφ ηελ ίδηα έξεπλα πξνέθπςε φηη ε ζχλδεζε ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ζεσξείηαη απφ ηνπο 8 

ζηνπο 10 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε ιχθεηα, σο πνιχ ζεκαληηθφ 

θίλεηξν, γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο αγγιηθήο. 

Απηφ είλαη ην πξψην γξάθεκα πνπ ζαο αλέθεξα, γηα ην πξφβιεκα ηεο 

αδηαθνξίαο ησλ καζεηψλ, γηα ην γξάθεκα ζηα γεληθά ιχθεηα θαη ζηα ΣΔΔ, 

ΔΠΑΛ θαη ην δεχηεξν γξάθεκα πνπ αθνξά ηε ζχλδεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

γισζζνκάζεηαο σο θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. 

  Ζ ζχλδεζε απηή φκσο δελ απνθιείεηαη λα επηθέξεη θαη θάπνηα 

πξνβιήκαηα. Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα είλαη ην θαηλφκελν ηεο αξλεηηθήο 

αλάδξαζεο, απηφ πνπ ζηα αγγιηθά νλνκάδεηαη backwash effect, ή wash back 

effect. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη ε επίδξαζε πνπ επηθέξεη κία εμέηαζε 

πηζηνπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη απηφ ζεσξείηαη φηη είλαη κία επίδξαζε πνπ 

γπξλάεη πξνο ηα πίζσ. Απηφ ινηπφλ, κπνξεί λα επηδξάζεη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο αξλεηηθά ζηε δηδαζθαιία. Μία παξελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ή 

αθφκα θαη ε αθχξσζή ηνπο. 
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  Γηα παξάδεηγκα ζηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο φπσο θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εμεηάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο, αμηνινγνχληαη νη κεηαβιεηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη πξσηίζησο κε ην γλσζηηθφ ηνκέα θαη δεπηεξεπφλησο κε ηνλ 

αηζζεηεξηνθηλεηηθφ ηνκέα θαη ιηγφηεξν κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ, ή ην ζπκηθφ 

ηνκέα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή. 

  Μία δεχηεξε παξελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηε 

ζχλδεζε ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ κε ην ζρνιείν, ή λα πξνζαλαηνιηζηεί ε 

δηδαζθαιία απνθιεηζηηθά πξνο ην πηζηνπνηεηηθφ. Απηφ πνπ ιέκε teaching for 

the test. Με άιια ιφγηα νη εθπαηδεπηηθνί ζα επηθεληξσζνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο εμέηαζεο, test taking strategies θαη 

ζα παξακειήζνπλ άιιεο ζηξαηεγηθέο φπσο είλαη νη ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο 

ή άιιεο παξακέηξνπο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε ζπλνιηθή εκπεηξία πνπ 

νθείιεη λα παξέρεη ε μελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηνπο καζεηέο. 

  Δίλαη πηζαλφλ επίζεο λα ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

ίδην ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο εθ’ φζνλ ράζεη ηε κνξθή εμσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο πνπ έρεη ζήκεξα, δειαδή, απνιέζεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ θαη 

ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο αμηνιφγεζεο, δειαδή, 

κε πνην ηξφπν ζα γίλεηαη. Θα γίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα; Απηφ πνπ ιέκε 

criteria reference testing  φπσο ζπλήζσο δειαδή, ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν; Καη 

απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ αμηνιφγεζε πνπ θάλνπκε σο εθπαηδεπηηθνί θάζε 

κέξα ζηελ ηάμε ή ζην ηέινο κε ηηο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ αο πνχκε έηζη;  

  Ή κε βάζε ηε λφξκα. Γειαδή, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. πσο ζα μέξεηε ζε θάζε εμέηαζε ππάξρεη έλα 

πνζνζηφ πνπ πξέπεη λα πεξάζεη, αζρέησο ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο ησλ 

καζεηψλ. Δλψ αο πνχκε ζηηο εμεηάζεηο πνπ θάλνπκε εκείο ζην ζρνιείν, είηε ε 

αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο, είηε ηνπ Ηνπλίνπ, κπνξεί λα πεξάζνπλ φινη νη 

καζεηέο, είηε λα θνπνχλ φινη νη καζεηέο. ε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο απηφ δελ 

ζπκβαίλεη. Τπάξρεη έλα πνζνζηφ πνπ πεξλάεη. Λνηπφλ, ζα πξέπεη λα 

απνζαθεληζηεί πνηνο ζα είλαη ν ξφινο ηεο εμέηαζεο απηήο. Θα είλαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ή αληηθεηκεληθή θαηαγξαθή ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο;  

                      Σψξα πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο καο. Δκείο πηζηεχνπκε φηη γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο απνηειεζκαηηθήο ζχλδεζεο ηνπ θξαηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο κε ην ζρνιείν, πξέπεη λα ππάξμνπλ νη 
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αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο. Μεξηθή ηξνπνπνίεζε ή αλαδηακφξθσζε ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ή λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηε θηινζνθία, ην πιαίζην θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. 

  Θα πξέπεη λα ππάξμεη πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Ση ζεκαίλεη απηφ; Αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο φπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο ζηε β΄ θαη γ’ ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ απφ 2 ζε 3 

ψζηε λα κπνξεί λα θαιπθζεί άλεηα ε χιε. 

  Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα, 15 καζεηέο 

λνκίδσ φηη είλαη ε θνηλή παξαδνρή γηα ην ζέκα απηφ ψζηε λα γίλεηαη πην 

νπζηαζηηθά ε δνπιεηά θαη πξφζζεηεο ψξεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ 

γηα ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο θαη εληζρπηηθή δηδαζθαιία ησλ πην αδχλαησλ 

καζεηψλ. 

  Σψξα, κε βάζε ηα αλσηέξσ πξνηείλνπκε ηελ αθψιπηε 

δηαβάζκηζε θαη δηαζχλδεζε ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο κε 

ην ζρνιηθφ πξφγξακκα. ην ηέινο ηεο 3εο γπκλαζίνπ νη καζεηέο λα κπνξνχλ 

λα ιακβάλνπλ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 γηα ηνπο 

πξνρσξεκέλνπο ή επηπέδνπ Α1 θαη Α2 γηα ηνπο αξράξηνπο, ή κε 

πξνρσξεκέλνπο θαη απηφ έρεη λα θάλεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ζρνιείνπ θαη ηηο 

ψξεο παξαθνινχζεζεο πνπ έρνπλ κέρξη ην ζεκείν εθείλν. ην ηέινο ηεο 1εο 

ιπθείνπ νη καζεηέο εθ’ φζνλ ην επηζπκνχλ λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 εθ’ φζνλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

θαλνληθά θαη απξφζθνπηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαηά ηε θνίηεζή ηνπο 

ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

  Καη επίζεο λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο β θαη γ ιπθείνπ 

λα επηιέμνπλ παξαθνινχζεζε εηδηθνχ θχθινπ καζεκάησλ γηα ην θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη γηα παξάδεηγκα ζην 

πιαίζην ηεο πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο. Με πξννπηηθή λα ιακβάλνπλ ην 

πηζηνπνηεηηθφ επηπέδνπ Γ1 ζην ηέινο ηνπ ιπθείνπ. 

  Οη απφςεηο θαη νη πξνηάζεηο πνπ ζαο παξνπζηάζακε σο 

Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηψλ Αγγιηθήο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξία καο, απφ ηελ εξγαζία θαη ηα ππνκλήκαηα πνπ 
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έρνπκε θαηαζέζεη θαηά θαηξνχο θαη απφ ηελ έξεπλα πνπ ζαο παξνπζηάζακε 

ζηελ αξρή. Δπειπηζηνχκε φηη ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ γεληθφηεξα θαη ηεο αγγιηθήο θπζηθά 

εηδηθφηεξα θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηε δεκφζηα, δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

  Δίλαη ρξένο πηζηεχνπκε ηεο πνιηηείαο λα θξνληίζεη επηηέινπο φηη 

ψζηε φια ηα παηδηά λα καζαίλνπλ ηελ αγγιηθή γιψζζα ζην ζρνιείν. Απηφ 

απνηειεί ζηελ επνρή καο αλαγθαίν κνξθσηηθφ αγαζφ κε πξνζηηζέκελε αμία 

θαη βαζηθή δεμηφηεηα δσήο γηα ηνπο κειινληηθνχο πνιίηεο θαη εξγαδφκελνπο 

ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο πνιπγισζζηθήο θαη πνιππνιηηηζκηθήο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία ζα δήζνπκε. Δδψ νινθιεξψλεηαη ε παξνπζίαζή καο, 

ζαο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Κάπνηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Έλσζήο 

καο. Βιέπεηε ην site θαη ην email γηα φζνπο ζέινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ. 

Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Καη ε δηθή ζαο εηζήγεζε θαη νη πξνεγνχκελεο δείρλνπλ ηε 

ζνβαξφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη απηά ηα πξνβιήκαηα απφ ηηο 

νηθείεο επηζηεκνληθέο ελψζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε γισζζνκάζεηα.  

  Ννκίδσ φηη παξ’ φηη είκαζηε αθξηβψο ζηελ ψξα πνπ ζα έπξεπε 

λα βγνχκε γηα δηάιεηκκα, είκαζηε αθξηβψο, σζηφζν πξέπεη λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα λα πινπνηήζνπκε θαη ην ηειεπηαίν ζθέινο ηνπνζεηήζεηο, 

εξσηήζεηο θαη ζπδήηεζε γηα ην νπνίν πξνβιεπφηαλ έλαο ρξφλνο έηζη αξθεηά 

πην επξχο. Αιιά αο κείλνπκε εθεί ινηπφλ, ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ γηα 

αληηδξάζεηο ζαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αθξναηεξίνπ ζηα ζέκαηα πνπ έζεζαλ θαη 

ήηαλ αξθεηά εηεξφθιεηα θαη επξέα ζέκαηα νη πξνεγνχκελνη εηζεγεηέο θαη 

εηζεγήηξηεο. 

Κ. ΣΔΓΟ: πγγξαθέαο – εθδφηεο γαιιηθψλ βηβιίσλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

ηδηαίηεξα γηα ην ΚΠΓ. Ήζεια λα πσ ην εμήο, κηα ελεκέξσζε. Κάπνηα ζηηγκή 

θαη εκείο νη ζπγγξαθείο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, εηδηθά ζηελ μελφγισζζε 

πιεπξά πξέπεη λα πάξνπκε ην ιφγν γηα λα εθθξάζνπκε θαη εκείο ηηο απφςεηο 

καο, δηφηη παξάγνπκε έξγν θαη πνιιέο θνξέο απηφ ην έξγν εθηηκάηαη απφ ηνπο 

θαζεγεηέο αιιά πξέπεη θαη εκείο λα πνχκε ηελ άπνςή καο επί ηνπ ζέκαηνο 

ηνπ ΚΠΓ. Δγψ είκαη έλαο απφ απηνχο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ παξνπζία ηεο 
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θξαηηθήο πηζηνπνίεζεο θαη ηε ζχλδεζή ηεο θαη ηε πξσηνβάζκηα, αιιά θαη ηε 

δεπηεξνβάζκηα. 

  Απηφ πνπ ήζεια λα πσ έηζη ζαλ ελεκέξσζε είλαη φηη ππάξρεη 

κία πηπρή, ε νπνία δελ είλαη γλσζηή. Ίζσο ζε ζαο είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηή 

πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ησλ βηβιίσλ. 

Δίλαη έλα κεγάιν ζέκα απηφ θαη ζα ήζεια έηζη θαη νη θαζεγεηέο λα έρνπλ 

άπνςε, κάιινλ πιεξνθφξεζε.  

  Δκείο πνπ ζπγγξάθνπκε απηά ηα βηβιία θαη ηδηαίηεξα γηα ην ΚΠΓ 

ζα έιεγα θαη γηα ηνπο κεζφδνπο γηα ηελ γαιιηθή γιψζζα θαη γηα ηε γεξκαληθή, 

κάιινλ γηα ηε γαιιηθή νη κέζνδνη έξρνληαη φιεο απφ ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία. Γελ είλαη φπσο ηα αγγιηθά θαη ηα γεξκαληθά πνπ έρεη γίλεη ε 

ζπγγξαθή απφ θαζεγεηέο θαη ην βηβιίν δίδεηαη απφ ηνλ ΟΚ. 

  Λνηπφλ, εθεί πηζηεχσ φηη ππάξρεη έλα κεγάιν πξφβιεκα, δηφηη ηα 

πεξηζζφηεξα βηβιία, ζην πεξηερφκελν ηνπο δελ αθνινπζνχλ αθξηβψο ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Απηφ ζα ήζεια λα ζαο ην πσ δηφηη έρσ γλψζε ην ηη 

ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζην δεκφζην ζρνιείν.  

  Σν δεχηεξν πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη φηη ε ζχλδεζε ηνπ ΚΠΓ 

πηζηεχσ φηη πξέπεη λα έρεη ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζε. Καη ζπκθσλψ κε απηφ 

πνπ είπε ν αληηπξφζσπνο ηεο ΠΔΚΑΓΔ, φηη ηειηθά ζηελ 3ε γπκλαζίνπ πξέπεη 

ηα παηδηά λα έρνπλ έλαλ δίπισκα, Β1. Γηα λα γίλεη ε ζηφρεπζε απηή ηε ζηηγκή 

ζηε δεπηεξνβάζκηα αιιά θαη ζηε πξσηνβάζκηα, δελ ππάξρεη ζηφρεπζε. 

Λνηπφλ, απηά ήζεια λα πσ, επραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ζ θπξία εθεί έρεη δεηήζεη ην ιφγν. 

κα ΑΓΚΡΗΩΣΟΤ: Γεηα ζαο, δηδάζθσ ζην Μαξάζιεην Πεηξακαηηθφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη αλαξσηηέκαη εάλ ππάξρεη θάπνηα πξφηαζε ηεο ΠΔΚΑΓΔ 

ζρεηηθά κε ην ΚΠΓ ζηελ πξσηνβάζκηα. Γειαδή, εγψ έρσ παηδηά πνπ έρνπλ 

ήδε πάξεη ην ΠΔΠ θαη ην ΚΔΠ ζηελ 6ε δεκνηηθνχ, άξα άλεηα απηά ηα παηδηά 

ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ γηα ην Α1 ίζσο θαη γηα ην Α2. Τπάξρεη θάπνηα 

ζθέςε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε; Καη δεχηεξν, κήπσο απηφ βνεζνχζε ηειηθά 

ζην λα γίλνπλ θάπνηα επίπεδα θαη ζην δεκνηηθφ; Γηαηί θαη απηφ είλαη έλα ζέκα. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Μάιηζηα. Οη εηζεγεηέο απφ ηελ  ΠΔΚΑΓΔ ζα θξαηήζνπλ απηή 

ηελ εξψηεζε γηα λα ηελ ζρνιηάζνπλ.  
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. ΚΑΒΑΛΛΗΔΡΑΚΖ: Απιά ήζεια λα πξνζζέζσ ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ 

θπξίνπ Σέγνπ, ν νπνίνο έρεη κεγάιε ηζηνξία ζηνλ εθδνηηθφ ρψξν, αιιά ήζεια 

απιά ζαλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηίπνηε άιιν. Δάλ ην δεκφζην ζρνιείν πξέπεη λα 

αληαγσλίδεηαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γηαηί εάλ ην δεκφζην ζρνιείν κπεη πηα 

ελεξγά ζην παηρλίδη, ζα κνπ επηηξέςεηε ηελ έθθξαζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ 

δηπισκάησλ θαη φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ζπγλψκε πνπ ζα ην πσ, 

θηλδπλεχεη λα κπεη ιίγν ζε έλαλ εκπνξεπκαηηθφ πιένλ ρψξν. Γειαδή, πηζηεχσ 

φηη ην δεκφζην ζρνιείν πξέπεη λα δίλεη βάζεηο, αξρέο, θίλεηξα. Γηαηί εάλ κπεη 

νινθιεξσηηθά ζην παηρλίδη, ζα πξέπεη λα μεθχγεη θαη απφ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, γηαηί ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα βέβαηα δελ αθνινπζνχλ ηηο 

αλάγθεο ησλ πηπρίσλ, πάκε ζε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή πνξεία. Δγψ ην ζέησ 

ζαλ έλαλ πξνβιεκαηηζκφ απιά. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε θχξηε Καβαιιηεξάθε, πξνζζέησ έηζη 

ελεκεξσηηθά, φηη επεηδή αθξηβψο κεηά κηα νιφθιεξε ζπλεδξίαζε είλαη 

αθηεξσκέλε ζην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, γη’ απηφ αο 

επηθπιαρζνχκε θαη γηα ηηο εξσηήζεηο θαη γηα ηηο απαληήζεηο πνπ ηπρφλ ζα 

έπξεπε λα δνζνχλ, έηζη λα δνζνχλ ζηελ επφκελε δηαδηθαζία. Καη γηα φια ηα 

άιια ζέκαηα ζπλερίδνπκε. 

κα ΑΓΓΔΛΟΤΓΑΚΖ: Δίκαη ζρνιηθή ζχκβνπινο ηεο αγγιηθήο ζην Ννκφ 

Ζξαθιείνπ θαη ζην Ννκφ Ρεζχκλνπ. Απηφ πνπ λνκίδσ φηη φινη ζπκκεξηδφκαζηε 

ζήκεξα είλαη ε αγσλία καο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ησλ μέλσλ γισζζψλ ζην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν. Δγψ 

πξνζσπηθά δελ πηζηεχσ φηη ζα έιζεη κέζα απφ ηε ζχλδεζε κε ην θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο.  

  Απφ ηε ζέζε πνπ έρσ θαη απφ ηελ πνιχ κηθξή εκπεηξία πνπ έρσ 

απφ ηηο επηζθέςεηο κνπ ζηα ζρνιεία, ζεσξψ φηη ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζα έιζεη απφ ηηο λέεο ζπλαδέιθηζζεο θαη ηνπο λένπο 

ζπλαδέιθνπο γηαηί απηνί βιέπσ φηη θαιχπηνπλ απηά πνπ ε θπξία 

Πνιπκεξνπνχινπ καο έδσζε ζηελ έξεπλά ηεο. Γειαδή, φηη είλαη θαηλνχξγηεο 

νη ζπλαδέιθηζζεο θαη νη ζπλάδειθνη, απηνί πνπ εθαξκφδνπλ ηηο ζχγρξνλεο 

κνξθέο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε. Δίλαη απηνί πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Δίλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φηη 

πην θαηλνχξγην ππάξρεη θαη εηιηθξηλά πηζηέςηε κε έρσ βξεη δνπιεηέο πνπ κε 

έρνπλ αθήζεη άθσλε θαη γη’ απηφ έρσ αξρίζεη θαη αηζηνδνμψ.  
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  Δκείο νη παιαηφηεξνη δελ είρακε πάξεη νχηε ηέηνηα εθπαίδεπζε, 

νχηε ηέηνηα κέζα είρακε γηα λα κπνξέζνπκε, γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

αλαηξέςνπκε εάλ ζέιεηε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε δηδαζθαιία. Πηζηεχσ 

ινηπφλ, φηη ζα βειηησζνχλ ηα πξάγκαηα φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα θαη επίζεο κία 

παξαηήξεζε ζα ήζεια λα θάλσ. Άθνπζα θαη ηνλ πξψην θχξην πνπ κίιεζε, 

πνπ έθαλε κηα αλαθνξά ζην νινήκεξν ζρνιείν. Σν νινήκεξν ζρνιείν 

αλαθέξεηαη ζπλερψο θαη ρξεζηκνπνηείηαη αζξνηζηηθά ζηηο ψξεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θαλνληθνχ θαη ν πξντζηάκελνο ηεο παηδαγσγηθήο 

επζχλεο ηεο πξσηνβάζκηαο απηφ αθξηβψο κνπ έιεγε πξνρζέο. Μα θχξηα 

Αγγεινπδάθε νη θαζεγεηέο ζαο ηεο πξσηνβάζκηαο θάλνπλ 4 ψξεο ζην 

νινήκεξν θαη 3 ψξεο θαη ηα παηδηά καο δελ καζαίλνπλ αγγιηθά. 

  Με ζιίςε κνπ έρσ δηαπηζηψζεη φηη νη ψξεο ηνπ νινήκεξνπ πνπ 

αθηεξψλνληαη ζηελ μέλε γιψζζα δελ ζα πξέπεη θαζφινπ κα θαζφινπ λα 

ινγαξηάδνληαη. Γηαηί έρσ βξεη ζπλαδέιθηζζεο πνπ ηηο αλαγθάδνπλ λα 

αζρνινχληαη κε άιια καζήκαηα θαη φρη κε ηα αγγιηθά. ηα νινήκεξα ζρνιεία 

δελ πάλε φινη νη καζεηέο. 

  Τπάξρνπλ δειαδή, πάξα πνιιά πξνβιήκαηα θαη δελ πξέπεη λα 

ινγαξηάδνπκε ηηο ψξεο ηνπ νινήκεξνπ ζαλ ψξεο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο. Μαθάξη λα είρακε ηε δπλαηφηεηα λα ηηο ρξεζηκνπνηνχκε 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα αγγιηθά, καθάξη λα ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηεο 

εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο  θαη ηεο ζηήξημεο απφ δηθήο καο πιεπξάο. Καη 

πηζηεχσ φηη πεξλάεη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν. Δγψ δελ ζα ην πξνιάβσ, αιιά 

ηέινο πάλησλ ηα παηδηά κνπ ζα έρνπλ παηδηά πνπ ζα καζαίλνπλ μέλε γιψζζα 

κέζα απφ ην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Μάιηζηα. Τπάξρεη άιιε παξαηήξεζε; Θα έιεγα πνιχ 

ελδηαθέξνληα απηά πνπ είπαηε κε ηελ παξαηήξεζε φκσο, φηη φινη καο 

ζηεξίδνπκε ειπίδεο ζηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο, αιιά απηφ λα κελ νδεγήζεη ζε 

κία δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ παιαηφηεξσλ θαη έκπεηξσλ. Δίλαη ην AGSM πνπ 

πνιιέο θνξέο έρεη αλαθεξζεί ζηελ αγγιηθά. Γελ μέξσ πψο ην απνδίδνπλ ζηα 

ειιεληθά, ε δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία. 

Δ. ΣΡΟΤΛΟΤ: Δίκαη απφ ην Α’ Αξζάθεην Γεκνηηθφ ρνιείνπ Φπρηθνχ. Μηα 

ηειεπηαία έηζη παξαηήξεζε ελφο αλζξψπνπ πνπ βξίζθεηαη νχηε ζηνπο πνιχ 

λένπο, νχηε θαη ζηνπο πνιχ παιαηνχο.  
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  Δγψ απηφ απιψο πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη φηη λνκίδσ φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη αηζζεηή ε έιιεηςε νξηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

μέλεο γιψζζαο ζηα ζρνιεία, ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Γειαδή, δελ έρνπκε βξεη 

αθφκα, δελ έρνπκε μεθαζαξίζεη κέζα καο νχηε ζαλ εθπαηδεπηηθνί, νχηε ζαλ 

εξεπλεηέο, αιιά νχηε αθφκα ίζσο θαη ζαλ ζεσξεηηθνί απηνχ ηνπ θιάδνπ ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ, ηνπ ξφινπ καο κέζα ζην ειιεληθφ ζρνιείν. 

Γειαδή, ηη είδνπο αγγιηθά ζέινπκε λα δηδάμνπκε. 

  Καη επεηδή φλησο ππάξρεη ν κεγάινο αληαγσληζκφο απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα κε ηα μέλα δηπιψκαηα θαη φιν απηφ ην πεξηβάιινλ ηέινο 

πάλησλ πνπ καο θαηαθιχδεη θαη πνπ ηα παηδηά νπζηαζηηθά επηηξέςηε κνπ λα 

πσ, ηε ιέμε ηα θαπειψλεη θαη γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά απφ φιεο ηηο 

πιεπξέο απφ ζέκα ρξφλνπ βηάδνληαη λα ηειεηψζνπλ, λα πάξνπλ ην πηπρίν θαη 

λα ηειεηψζνπλ κε ηηο μέλεο γιψζζεο. 

  Απηή λνκίδσ φηη είλαη κία πάξα πνιχ ιππεξή πξαγκαηηθφηεηα, 

γηα καο ηνπο αλζξψπνπο πνπ έηζη ηψξα βξηζθφκαζηε ίζσο ζηελ αθκή ηεο 

θαξηέξαο καο θαη απηφ πνπ ζα ήζεια λα δεηήζσ εγψ είλαη φηη απφ ην ΚΔΜΔΣΔ 

θαη απφ ηελ ΠΔΚΑΓΔ, εάλ ζα κπνξνχζε λα εξεπλήζεη, εάλ ζα κπνξνχζε λα 

ζπλδέζεη ηελ μέλε γιψζζα ζην γλσζηηθφ επίπεδν, εάλ ζα κπνξνχζε κάιινλ ε 

μέλε γιψζζα λα ζπλδεζεί, ηα αγγιηθά, ηα γαιιηθά φιεο νη γιψζζεο, δελ έρεη 

ζεκαζία πνπ κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν κε ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο θαη ηα βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ειιεληθνχ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

  Γειαδή, έρσ δεη ζηα 15 ρξφληα ηεο ζεηείαο κνπ ζηα Αξζάθεηα 

ζρνιεία, φηη φζα ρξφληα έρσ θαηαθέξεη λα ζπλδέζσ ηε δηδαζθαιία κνπ κε 

ειιεληθά καζήκαηα, κέζα δειαδή, θαηαγξάθνληαο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, 

γηα φξνπο, γηα έηζη βηνγξαθηθά ζηνηρεία εξεπλεηψλ, άιισλ καζεκάησλ, 

καζεκαηηθψλ, θπζηθψλ ζηα αγγιηθά φζεο θνξέο έρσ πεηχρεη θάπνηεο ηέηνηεο 

ζπλδέζεηο έρσ θάλεη ηα παηδηά λα ιεηηνπξγήζνπλ πνιχ θαιχηεξα ζην κάζεκα 

απφ φηη εάλ πξνζπαζψ, φζεο θνξέο θαη εάλ πξνζπαζψ λα ηα θάλσ λα 

δνπιέςνπλ γηα ηνπο μεξνχο ηχπνπο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ 

πξνο επίηεπμε ή απφθηεζε θάπνηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, πνπ 

είλαη κελ ζεκαληηθφ, αιιά φρη ηφζν πνιχ γηα ηελ ειηθία ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ 

γπκλαζίνπ. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη ε πξφηαζή ζαο. Τπνζέησ φηη ζε 

πνιιέο απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ζα πξέπεη λα δεηήζνπκε 

θαη ηε ζχκπξαμε ηνπ αληίζηνηρνπ νξγάλνπ ηεο ΓΟΔ, ηνπ ΤΠΔΜ ψζηε 

ΚΔΜΔΣΔ θαη ΤΠΔΜ λα δνχκε απηά ηα δεηήκαηα ηα νπνία φλησο έρνπλ έλαλ 

ραξαθηήξα πνπ θαιχπηεη θαη ηηο δχν βαζκίδεο θαη δελ είλαη κφλν δηθά καο. Γελ 

μέξσ εάλ ππάξρεη θάηη άιιν. 

          Έηζη αθήλνληαο απηή ηελ πξνεδξία λα ην πσ έηζη, ζα ήζεια λα 

θάλσ κηα παξαηήξεζε, δελ μέξσ εάλ πξνζέμαηε ρξεζηκνπνηνχζα ζπρλά ηνλ 

φξν γισζζνκάζεηα θαη φρη μέλε γιψζζα γηα πνιινχο ιφγνπο, θπξίσο δηφηη 

ζεσξψ φηη ζην αθξναηήξην απηφ είλαη νηθείεο θαη νη άιιεο γιψζζεο δελ είλαη 

μέλεο πνιιέο απφ απηέο, αιιά θαη γεληθά ζα απέθεπγα λα ρξεζηκνπνηψ ηνλ 

φξν μέλνο, γηα θάηη ην νπνίν κπνξεί εχθνια λα καο γίλεη νηθείν. 

 Ίζσο είλαη θαη απηφ ν πην βαζηθφο ζηφρνο εάλ ζέιεηε, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο απηήο ηεο δηεκεξίδαο, απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ θαη απηφλ 

ζα πξέπεη λα πξαγκαηψζνπκε κε θαιχηεξνπο φξνπο. Φάλεθε απφ ηηο 

πξνηάζεηο θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο φηη ππάξρεη ην ελδηαθέξνλ, ππάξρεη ε 

σξηκφηεηα θαη ε πείξα ησλ παιαηφηεξσλ, ππάξρεη θαη ην ζεηηθφ ζηνηρείν πνπ 

αλέθεξε ε ζρνιηθή ζχκβνπινο απφ ηελ Κξήηε γηα ηνπο λεψηεξνπο 

ζπλαδέιθνπο, γηα ην κέιινλ απηνχ ηνπ θιάδνπ. Θα πξέπεη απηά λα 

ζπλδεζνχλ αξκνληθά θαη λα δψζνπλ φηη θαιχηεξν ζην πιαίζην ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 Δπραξηζηψ, έρνπκε έλα δηάιεηκκα ηψξα 20 ιεπηψλ. Θα είκαζηε 

εδψ θαη πάιη λα ζπλερίζνπκε. Να είζηε θαιά. 

 

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 
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2η ΤΝΔΓΡΗΑ 

«Σο κπαηικό Πιζηοποιηηικό Γλωζζομάθειαρ  

και η ζύνδεζή ηος με ηο ζσολείο»  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ννκίδσ φηη κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε. Δπαλαιακβάλνπκε ηηο 

εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ κε ηε 2ε ζπλεδξία ηεο εκέξαο. Σν αληηθείκελφ ηεο είλαη 

«ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο απηφ πνπ ήδε καο απαζρφιεζε 

θαη ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην ζρνιείν.» Έλα ζέκα, 

ην νπνίν φπσο αληηιακβάλεζηε είλαη αξθεηά επξχ, εγείξεη θαη πνιιά 

εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο θαη ειπίδνπκε φηη κεηά ην ηέινο, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε απηήο ηεο ζπλεδξίαζεο ζα είκαζηε πην ζίγνπξνη ζηελ απάληεζή 

ηνπο απηψλ ησλ εξσηεκάησλ. 

  Θα πξνεγεζεί ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα κηα ζχληνκε 

παξνπζίαζε απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ε νπνία ήδε έγηλε ζηελ 

πξνεγνχκελε θάζε, νπφηε δελ ζα έρνπκε θάηη ηέηνην θαη ν ιφγνο ζα δνζεί 

απεπζείαο ζηηο 3 εηζεγήηξηεο πνπ έρνπκε. Δίλαη θχξηα Κηγηηζηφγινπ – Βιάρνπ 

Ρηλέηηα πνπ είλαη επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο θαη ην αληηθείκελν ηεο εηζήγεζεο αλαθέξεηαη ζηα θαηλνχξγηα 

επίπεδα Α1 θαη Α2 θαη ζχλδεζε ηεο πξσηνβάζκηαο κε ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Θπκφζαζηε φηη ζηελ ελαξθηήξηα ζπλεδξία είραλ ηεζεί θαη ηέηνηα 

δεηήκαηα ζχλδεζεο ησλ βαζκίδσλ κεηαμχ ηνπο.  

             ηε ζπλέρεηα ε θπξία Βαζηιηθή Γελδξηλνχ πνπ είλαη θαζεγήηξηα 

ζην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ γλψξηκή καο θαη ζε ηέηνηεο 

ζπδεηήζεηο πάληνηε κε επίθαηξν πξνβιεκαηηζκφ θαη είλαη θαη πξφεδξνο ηεο 

Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 

γισζζνκάζεηαο, ζα καο αλαπηχμεη ην ζέκα νη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ. 

 Καη ζην ηέινο ε θπξία Υξηζηίλα Αγηαθιή πνπ είλαη δίπια κνπ, 

ζρνιηθή ζχκβνπινο ζα κηιήζεη γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

απηνχ θαη ζα ηα ζπζρεηίζεη κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Ννκίδσ φηη έρνπκε 

πνιιή δνπιεηά κπξνζηά καο. Σα ζηνηρεία είλαη αηζηφδνμα θαη ε θπξία Ρηλέηηα 

Κηγηηζηφγινπ – Βιάρνπ κπνξεί λα πάξεη ην ιφγν.  
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Β. ΓΔΝΓΡΗΝΟΤ: Δίπακε λα θάλνπκε κηα κηθξή αιιαγή θαη λα κηιήζσ εγψ 

πξψηα επεηδή απηά πνπ ζα πσ είλαη πην γεληθά, ζεσξνχκε ηνπο εαπηνχο καο 

θαη νη ηξεηο καο αλαθαηεπφκαζηε κε ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ αξρή 

ηνπ, είκαζηε κηα νκάδα, έρνπκε, πεξίπνπ γλσξίδακε ηη ζα πεη ε θάζε κηα καο 

θαη επεηδή ην δηθφ κνπ ην ζέκα είλαη πην γεληθφ θαη ζα ζαο πσ πεξί ηίλνο 

πξφθεηηαη είπακε λα μεθηλήζσ εγψ κεηά ε Ρηλέηηα θαη ζηε ζπλέρεηα ε Υξηζηίλα. 

  Να ζαο θαιεκεξίζσ ραίξνκαη πνπ βξίζθνκαη εδψ, ραίξνκαη πνπ 

βιέπσ παιαηά πξφζσπα πνπ έρσ λα ηα δσ θάπνπ 20 ρξφληα θαη 25 θαη 

αθφκα ηα ζπκάκαη κε πνιχ κεγάιε αγάπε απφ ην Παλεπηζηήκην θαη ζα 

μεθηλήζσ γηα λα ζαο πσ γηα ηηο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ θξαηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο. 

  Καη’ αξρήλ πάκε ζην 2003 ζα θάλνπκε κία πνιχ ζχληνκε 

αλαδξνκή, πνηνη ήηαλ  νη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλνη ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ειιεληθνχ θαη ήηαλ θαη’ αξρήλ ε δηελέξγεηα 

εμεηάζεσλ ζε πνιιέο επξσπατθέο γιψζζεο, γηαηί φπσο μέξνπκε ηα δηεζλή 

ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο ζπλήζσο πηζηνπνηνχλ, εμεηάδνπλ θαη πηζηνπνηνχλ 

κία γιψζζα. Απηφ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία, ηελ νπνία ζα δνχκε ιίγν 

αξγφηεξα. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο καο ινηπφλ, ήηαλ ε πηζηνπνίεζε ζε 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο ζε δηάθνξεο επξσπατθέο γιψζζεο. 

  Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ρξήζεο κηαο μέλεο γιψζζαο, ην 

«μέλεο» ην έρσ κέζα ζε εηζαγσγηθά θαη ζα ζαο πσ πάξα πνιχ ζχληνκα γηαηί, 

απφ Έιιελεο θαη μέλνπο πνιίηεο πνπ δνχλε, ζπνπδάδνπλ θαη εξγάδνληαη ζηνλ 

ηφπν καο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν δελ ζπλεπάγεηαη πιηθά θαη 

ζπκβνιηθά νθέιε. Γειαδή, νχηε ζπκβνιηθφ κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη έρνπλ θάηη λα 

θεξδίζνπλ κε ηε γιψζζα ηελ νπνία καζαίλνπλ θαη πηζηνπνηνχλ, νχηε λα 

ππάξρεη θαη θάπνην θέξδνο πιηθφ ζε ζρέζε κε απηφ θαη απηφ ήηαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

  Έρσ βάιεη ην «μέλεο γιψζζαο» κέζα ζε εηζαγσγηθά, γηαηί φιε ε 

βηβιηνγξαθία ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα έρεη αξρίζεη λα κελ απνθαιεί ηηο γιψζζεο 

ηνπιάρηζηνλ ηηο επξσπατθέο μέλεο γιψζζεο, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία είλαη νη 

επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αιιά θαη πέξαλ απφ απηφ, ηη 

ζεκαίλεη μέλε θαη πξνο πνην. Έρεη ππάξμεη έλαο πξνβιεκαηηζκφο θαη 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία έρνπλ αξρίζεη θαη αλαθέξνληαη σο 
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πξφζζεηεο γιψζζεο, πξφζζεηεο δειαδή, ζηε κεηξηθή θαη φρη μέλεο γιψζζεο 

γηαηί ην πνηνο είλαη μέλνο γηα πνηνλ είλαη ζρεηηθφ. 

  Δπίζεο γηα κέλα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε αξρή ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο γηα φιν ην ρψξν ηεο «μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο» λα 

μεθχγνπκε απφ ην ε μέλε γιψζζα, γηαηί έρεη ππάξμεη κηα νιφθιεξε ηδενινγία 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ μελφγισζζε εθπαίδεπζε φπνπ μέλεο γιψζζεο 

ζεσξνχληαη κφλν αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή, ηζπαληθή, άληε θαη ηηαιηθή θαη 

απφ εθεί θαη πέξα δειαδή, νη κεγάιεο γιψζζεο πνπ έρνπλ θαη πνιιά 

δεηήκαηα πνπ ζέξλνπλ δίπια ηνπο θαη φρη γιψζζεο φπσο είλαη θαη ε ξσζηθή, 

ζπλήζσο δειαδή, φηαλ κηιάκε γηα μέλεο γιψζζεο, δελ κηιάκε θαη γηα ηηο 

γιψζζεο απηέο, νη νπνίεο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ Δπξψπε θαη γηα 

ηνλ ηφπν καο απηή ηε ζηηγκή. Οη γιψζζεο ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ θαη πνιιέο άιιεο. 

  Ζ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ κε ηνπηθή θαη δηεζλή αλαγλψξηζε. 

Απηφο ήηαλ ν ηξίηνο ζηφρνο ηνπ 2003, ηνπο αλαθέξσ, γηαηί είλαη φινη ζηφρνη, 

ηνπο νπνίνπο πεηχρακε θαη γη’ απηφ είλαη θαη ζεκαληηθφ λα μέξνπκε πνηνη. ηε 

δηεζλή αλαγλψξηζε αθφκα ηελ επηρεηξνχκε, φκσο επεηδή πνιινί ζέηνπλ ην 

εξψηεκα απιά λα ζαο πσ φηη θαη κφλν απφ ην γεγνλφο φηη νη εμεηάζεηο 

δηελεξγνχληαη θαη εθδίδεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ απφ έλα Τπνπξγείν Παηδείαο, 

ρψξαο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απηφκαηα αλαγλσξίδεηαη ζε φιεο ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο. κσο ηίζεηαη θαη έλα ζέκα face validity πνπ ιέκε ζηα  

αγγιηθά, εμσηεξηθήο αμηνπηζηίαο, ην νπνίν ην θεξδίδεη έλα πηζηνπνηεηηθφ φρη κε 

ηνλ επίζεκν ηξφπν, αιιά εάλ θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ. 

  Ζ αλαγλψξηζε ησλ μέλσλ γισζζψλ πνπ καζαίλνπλ ηα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο καο σο πξνζφλ γηα ηε κνξθσηηθή θαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα 

εληφο θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο γισζζηθήο 

πνηθηιφηεηαο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία θαη ε λνκηκνπνίεζε ηεο 

γλψζεο πνηθίισλ γισζζψλ σο επαγγεικαηηθφ εθφδην. 

  Απηά ηα δπν δηαθέξνπλ. Γειαδή, φηη καο ελδηέθεξε λα 

πηζηνπνηνχκε ηε γλψζε θαη απηή ηελ νπνία έρνπλ δηάθνξα άηνκα πνπ δνχλε 

θαη εξγάδνληαη θαη ζπνπδάδνπλ ζηελ Διιάδα θαη νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, 

αιιά θαη πέξαλ απφ απηφ, αιιά θαη ε αλαγλψξηζε ησλ μέλσλ γισζζψλ πνπ 

καζαίλνπλ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο καο ζηα ζρνιεία, εθηφο ζρνιείνπ, γηαηί δελ 

είλαη κφλν ζην ζρνιείν πνπ καζαίλνληαη νη άιιεο γιψζζεο, αιιά θαη αιινχ. 
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  Καη πξαγκαηηθά γηα λα αλαγλσξηζηεί θαη λα γίλεη ζπλείδεζε ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία φηη απηφ ζπλεπάγεηαη, φηη είλαη πξνζφλ γηα ηε  κνξθσηηθή 

θαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα. Σν πξνεγνχκελν θαη ην 5ν ζηνηρείν πνπ έρσ 

εδψ ε αλαγλψξηζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηα, πνπ έρνπκε αξρίζεη λα ηελ 

ζπλεηδεηνπνηνχκε, βιέπνπκε, φηη παηδηά αξρίδνπλ, θνηηεηέο γηα παξάδεηγκα 

απηή ηε ζηηγκή ζηα Κέληξα ησλ Παλεπηζηεκίσλ Ξέλσλ Γισζζψλ έρνπλ 

αξρίζεη θαη παίξλνπλ πνιχ πην εχθνια γιψζζεο, νη νπνίεο δελ ήηαλ νη θνηλέο 

γιψζζεο.  

  Ρσζηθά, πνπ είλαη ε γιψζζα, ε νπνία ζα κπεη ζην θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ακέζσο κεηά, ηνπξθηθά, πνπ είλαη ε γιψζζα 

ακέζσο κεηά ην 2009 πνπ ζα εηζαρζεί θαη γη’ απηφ ζαο ιέσ φηη απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ έρνπλ αξρίζεη θαη πινπνηνχληαη ηέηνηνπ ηχπνπ δεηήκαηα, νη πξψηνη καο 

ζηφρνη θαη κηιάσ γηα φινπο καο θαη φζνπο έρνπκε εξγαζηεί γηα ην θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ, είλαη θαη ζην θνηλφ θάπνηνη άλζξσπνη, ε Μαξία ε Υαξίηνπ πνπ 

επίζεο ήηαλ καδί καο απφ ηελ αξρή θαη άιινη. 

  Kαη νπφηε απφ εθεί θαη πέξα έρνπκε πεηχρεη απηφ ην ζηφρν, 

δειαδή, ηελ ηζφηηκε αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο δηαθφξσλ γισζζψλ, γηα ηελ 

εμππεξέηεζε επηθνηλσληαθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αλαγθψλ ζηελ Διιάδα θαη 

επξχηεξα ζηελ Δπξψπε θαη φηαλ ιέεη ηζφηηκε αμηνιφγεζε είλαη γηαηί φιεο νη 

γιψζζεο αμηνινγνχληαη κε θνηλέο πξνδηαγξαθέο θαη θνηλά φξγαλα κέηξεζεο, 

φρη φπσο γίλεηαη ζηα δηεζλή ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηε γιψζζα ηνπο θαη 

άξα άιιε εμέηαζε γίλεηαη ζηα αγγιηθά απφ ην Cambridge  θιπ, άιιε ζηα 

γαιιηθά, απφ ηα ζπζηήκαηα ηα γλσζηά, άιιε ζηα γεξκαληθά θνθ. 

  Καη πνιιέο θνξέο απηφ ην νπνίν έρνπκε δεη απφ ηηο κειέηεο πνπ 

θάλνπκε δελ είλαη, δελ αληηκεησπίδνληαη νη γιψζζεο ηζφηηκα θαη δελ έρνπλ 

ηζφηηκε αληηκεηψπηζε. Δλ ζπληνκία νη ζηφρνη, ν ζθνπφο ηνπ ΚΠΓ, ε 

αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο δηαθφξσλ γισζζψλ κε ηξφπν 

εληαίν, κε ζεβαζκφ απέλαληη ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, πξνσζψληαο ηελ 

αξρή ηεο ηζνηηκίαο ησλ γισζζψλ θαη κε επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηελ 

θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη φρη ηε γιψζζα σο 

απηφλνκν ζχζηεκα ελλνηψλ. Πξάγκα ην νπνίν φηαλ επηθεληξψλεηο ζην 

ρξήζηε, ην πνηνο ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα θαη φρη ζηε γιψζζα απηή θαζεαπηή 

φπσο θάλνπλ ηα δηεζλή ζπζηήκαηα, απηφ είλαη εθηθηφ. 
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  Ξέραζα λα αλαθέξσ, καδί καο είλαη θαη ε επίθνπξε θαζεγήηξηα, 

ε νπνία ζχληνκα είλαη γηα λα γίλεη αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ε θπξία Αξγπξψ 

Πξφζθνιε απφ ην γαιιηθφ, πνπ είλαη καδί καο ζήκεξα θαη ήηαλ καδί καο απφ 

ηελ αξρή ζην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. 

  Πνηνη είλαη νη ζηφρνη αθ’ εο ζηηγκήο  πεηχρακε ηνπο πξψηνπο, 

πνηνη είλαη νη ζηφρνη καο ζήκεξα, φπνπ πξέπεη λα πσ θαη λα δηνξζψζσ δελ 

είκαη πιένλ πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ θξαηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο επηπρψο, είλαη ν θχξηνο Αληψλεο 

Σζνπάλνγινπ, θαζεγεηήο Ηηαιηθήο απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, απφ 

πέξζη, είλαη ελάκηζη ρξφλν ηψξα. Ζ δνπιεηά ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ έρεη 

απμεζεί πάξα, πάξα πνιχ γηαηί φπσο ζα δείηε έρνπκε κία ρξεκαηνδφηεζε, γηα 

λα θάλνπκε έλα πάξα πνιχ κεγάιν έξγν ζηα παλεπηζηήκηα ηα δχν, ηεο 

Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, φπσο θαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

  Πνηνη είλαη νη ζηφρνη καο ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 

γισζζνκάζεηαο ζήκεξα. Ο πξψηνο είλαη πιένλ λα αλαπηχμεη φξγαλα γηα 

εμεηάζεηο ζε φια ηα επίπεδα, ζπγλψκε γηα ην γισζζηθφ εδψ πέξα ησλ 

επηπέδσλ, ζε φια ηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, βιέπε ην θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο γιψζζεο, 

ζην νπνίν θαληάδνκαη φηη νη πεξηζζφηεξνη πνπ αζρνιείζηε κε μέλεο γιψζζεο, 

μέξεηε ηη είλαη ην θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο γιψζζεο. 

  Σα επίπεδα είλαη απφ ην κηθξφηεξν κέρξη ην κεγαιχηεξν. 

Γειαδή, απφ ην επίπεδν Α πνπ μεθηλάεη απφ ηελ αξρηθή γλψζε κέρξη ην 

επίπεδν Γ2, ην νπνίν είλαη γηα ηελ άξηζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Απηφ 

πξνβιέπεηαη, είλαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο καο, δειαδή, γηα φια ηα επίπεδα 

λα δίδεηαη ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. 

  Σα φξγαλα ησλ εμεηάζεσλ λα είλαη δηαβαζκηζκέλα ψζηε ε 

δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ λα είλαη έξγν νηθνλνκηθφηεξν γηα ηελ πνιηηεία θαη 

γηα ηνπο ππνςήθηνπο. Γειαδή, λα είλαη δηαβαζκηζκέλν ην test ζε pen and 

paper. Γειαδή, κε ραξηί πνπ ην θάλνπλ θαη φρη ειεθηξνληθά. Θα δνχκε κεηά 

θαη γηα ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ test. Να κπνξνχλ λα δίλνπλ αο πνχκε ζην 

επίπεδν β’ θαη λα πηζηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο θαη ην ηη 

πεηπραίλνπλ είηε ηνπ Β1, είηε ην Β2.  
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  Απηφ ζεκαίλεη επεηδή είλαη έλα ζχζηεκα θξαηηθφ πνπ δελ 

απνβιέπεη φπσο είπακε ζε νθέιε θαη θέξδε ζεκαίλεη φηη κία θνξά δίλνπλ 

εμεηάζεηο θαη κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ. ηα άιια δεηήκαηα βέβαηα απηφ δελ 

ζπκθέξεη, γηαηί θάζε θνξά πνπ γίλνληαη εμεηάζεηο παίξλνπλ ρξήκαηα. Καη έηζη 

απηφ δελ είλαη νηθνλνκηθφ γηα ηνπο ππνςήθηνπο. 

  Βέβαηα γηα ηελ πνιηηεία θάζε θνξά πνπ γίλνληαη εμεηάζεηο είλαη 

πάξα πνιιά ηα έμνδα θαη φπσο μέξεηε ηα εμέηαζηξα ζην θξαηηθφ είλαη πάξα 

πνιχ κηθξά αθξηβψο γηα λα θαιχςνπλ ζε έλα βαζκφ, γηαηί ε πνιηηεία δίλεη 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, απφ φηη είλαη ηα εμέηαζηξα ησλ ππνςεθίσλ απηή ηε 

ζηηγκή γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο. 

  Πεγαίλσ ζχληνκα γηαηί δελ ζέισ λα πάξσ απφ ην ρξφλν ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηα φξγαλα λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα ειηθηαθά θνηλά ζηα 

νπνία απεπζχλνληαη. Μάιηζηα θάπνηνο ζπλάδειθνο κνπ έθαλε απηφ ην 

εξψηεκα ηνπ δηαιείκκαηνο, ν επφκελνο ζηφρνο. Καη εάλ έρνπλ ζηφρν ηελ 

αμηνιφγεζε γεληθήο ή εηδηθήο επαγγεικαηηθήο θαη αθαδεκατθήο ρξήζεο.  

  Γειαδή, ζθνπεχνπκε ηα ζέκαηα, ηα φξγαλα κέηξεζεο, ηα ζέκαηα 

πνπ θηηάρλνπκε λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα ελήιηθεο, δηαθνξεηηθά γηα παηδηά, 

δηαθνξεηηθά γηα ηελ πξφζζεηε γιψζζα, γηα λα κελ πσ ηελ μέλε γιψζζα γηα ηε 

γεληθή ρξήζε ηεο γαιιηθήο, ηηαιηθήο, ηζπαληθήο, πνπ μεθηλάεη ηψξα φπσο ζα 

δείηε θαη δηαθνξεηηθή εάλ είλαη γηα επαγγεικαηηθνχο ή αθαδεκατθνχο ζθνπνχο. 

  Απηά ζα είλαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εμεηάζεηο θαη λα αλαπηχμεη ην 

ιφγν ηεο έξεπλαο ζηε γισζζηθή θαη εηδηθφηεξα ζηελ μελφγισζζε εθπαίδεπζε 

ζηελ Διιάδα. Πξέπεη λα ζαο πσ φηη κε ην θξαηηθφ έρεη αξρίζεη θαη 

επηηπγράλεηαη έλαο άιινο ζηφρνο πνπ ήηαλ πνιχ κεγάιν κεξάθη γηα θάπνηνπο 

ηνπιάρηζηνλ απφ καο λα απνθηνχκε έλαλ ειιεληθφ ιφγν, γηα ηα ζέκαηα ησλ 

μέλσλ γισζζψλ, γηαηί κέρξη ηψξα ν θαζέλαο ιεηηνπξγνχζε μέρσξα νη 

θαζεγεηέο.  

  Ξέρσξα νη θαζεγεηέο ησλ αγγιηθψλ, ησλ γαιιηθψλ μέρσξα, ησλ 

ηηαιηθψλ μέρσξα θνθ, ρσξίο λα ππάξρεη έλαο ειιεληθφο επηζηεκνληθφο ιφγνο 

γηα ηελ δηδαθηηθή ηελ εθκάζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ. 

Γειαδή, πξαγκαηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη κνλίκσο δαλεηδφκαζηε πξάγκαηα απφ 

εθεί πνπ έξρνληαη θαη δελ δεκηνπξγνχκε έλα δηθφ καο επηζηεκνληθφ ιφγν πνπ 

κέζα απφ απηά ηα νπνία θάλνπκε κε θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, 
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έρνπκε αξρίζεη λα πεηπραίλνπκε θαη είλαη ζηφρνο καο πξαγκαηηθά θαη κε ην 

επηζηεκνληθφ πιηθφ πνπ ζα παξάγνπκε λα γίλεη απηφ. 

  Καη βεβαίσο ε ζχλδεζε ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 

γισζζνκάζεηαο κε ηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, φρη κφλν κε ην 

ζρνιείν, δειαδή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα, αιιά θαη κε άιιεο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

  Πψο ζπλδέεηαη απηή ηε ζηηγκή ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

γισζζνκάζεηαο κε ην ζρνιείν. Έκκεζα εθ’ φζνλ επηδξά ζηηο πξαθηηθέο 

δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο δηακνξθψλεη ζηάζεηο θαη 

αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ, ζα ζαο πνχλε 

πεξηζζφηεξα νη ζπλάδειθνη θαη άκεζα, εθ’ φζνλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ εμεηάζεσλ θαη 

παξάγνληα πξνγξάκκαηα θαη πιηθά γηα ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία. Σψξα, ην 

έρνπκε μεθηλήζεη απηφ κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα. Πεξηζζφηεξν γηα ηα άιια νη 

ζπλάδειθνη.  

  Μειινληηθά πψο ζα ζπλδένληαη θαη κε άιιεο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φρη κφλν κε πξνγξάκκαηα  

ζπνπδψλ, αιιά θαη κε άιινπο ηξφπνπο πνπ απηή ηε ζηηγκή δελ έρεη λφεκα. 

Να ζαο πσ απιψο αλαθέξνκαη ζε απηά, ζα ρξεηαδφκαζηε πνιχ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν. Πάλησο απηή ηε ζηηγκή αο πνχκε ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ έρνπκε 

έλα πεηξακαηηθφ πξφγξακκα κε θνηηεηέο φινπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπο 

έρνπκε δψζεη θάπνηεο ππνηξνθίεο θαη ηνπο πξνεηνηκάδνπκε γηα ην θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ θαη θάλνπκε θαη εξεπλεηηθή δνπιεηά καδί ηνπο, θνηηεηέο νη 

νπνίνη είλαη πξνπηπρηαθά θαη ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Σν 

θάλνπκε γηα ηελ αγγιηθή, ειπίδνπκε ζα ην θάλνπκε θαη γηα άιιεο γιψζζεο ζην 

παλεπηζηήκην. 

  Δπίζεο πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί κε ηελ εθπαίδεπζε αλειίθσλ ζηα 

ΚΔΔ, ηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, άξα βιέπνπκε φηη είλαη φρη κφλν 

κε ην ζρνιείν, κε ηελ θιαζζηθή έλλνηα, αιιά θαη κε ηελ εθπαίδεπζε επξχηεξα. 

Με ηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο, ήδε ππνγξάθηεθε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία 

φηη ζα μεθηλήζνπλ λα γίλνπλ εηδηθέο εμεηάζεηο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο θαη ηα ΚΔΔ ζε ρακειφ επίπεδν, 

δειαδή, ην επίπεδν Α, αιιά ζα ρξεηαζηνχλ εηδηθέο εμεηάζεηο γηα ηνπο 

αλζξψπνπο απηνχο, γηαηί ν γξακκαηηζκφο ηνπο είλαη πάξα πνιχ ρακειφο. 
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  Με ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλδέεηαη θαη ήδε έρεη 

αξρίζεη ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα φπσο επίζεο θαη ζηε ζρνιή δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο, ππάξρνπλ εηδηθά ηκήκαηα πνπ εηνηκάδνπλ δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο γηα λα δψζνπλ ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, αιιά 

θαη ζε άιια θέληξα. Έρεη αξρίζεη ηψξα θαη γίλεηαη ζε θάπνηεο Σξάπεδεο θιπ, 

θιπ.  

  Σν επφκελν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ζαο πσ πάξα πνιχ 

ζχληνκα, γηαηί είλαη έλα εξψηεκα πνπ ζπλερψο καο ηίζεηαη είλαη εάλ έρεη ην 

θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο θνηλά ζηνηρεία κε άιια πηζηνπνηεηηθά 

γισζζνκάζεηαο. Σν ΚΠΓ σο ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο έρεη ην 

δηθφ ηνπ παγθφζκην – ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη απηφ βγαίλεη απφ ηελ 

παγθνζκηφηεηα θαη ηνπηθφηεηα.  

  Έρεη θνηλά ζηνηρεία κε δηεζλή ζπζηήκαηα αθνχ ζηεξίδεηαη ζηε 

δηεζλή εκπεηξία γηα ηε κεζνδνινγία ηεο αλάπηπμεο απηψλ πνπ βιέπεηε εδψ. 

Έρεη θνηλά ζηνηρεία κε άιια θξαηηθά ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο 

γισζζνκάζεηαο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη θπξίσο νη βφξεηεο επξσπατθέο ρψξεο, έρεη φκσο θαη πνιιέο 

δηαθνξέο, ε ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο νπνίεο είλαη φηη ιακβάλεη ππφςε ηεο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζηφρνπ. Καη απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, δειαδή, δελ είλαη ην νξκεηήξην ε γιψζζα γηα λα ηελ πιαζάξεη, γηα 

λα ηελ πεξάζεη κέζα ζε κία κεηαπνηθηνθξαηηθή λννηξνπία, αιιά είλαη νη 

ρξήζεηο ηεο γιψζζαο, έηζη φπσο ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή θαη ζηηο δηάθνξεο 

επξσπατθέο θνηλσλίεο. 

  Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ην 

δηαθξίλνπλ απφ άιια δηεζλή ζπζηήκαηα. Σα δηεζλή ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο 

ζρεδηάδνπλ εμεηάζεηο φπσο ζαο είπα κε γλψκνλα ηε γιψζζα, κία γιψζζα θαη 

φρη ηε ρξήζε ηεο απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ. 

  Σν θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ αληίζεηα ζηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε 

γλψζεσλ απφ Έιιελεο ρξήζηεο ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ιακβάλεη ππφςε ηεο 

ηηο εκπεηξίεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο ρξήζεο ηεο 

γιψζζαο. ηαλ ιέσ Διιήλσλ ελλνψ θαη αλζξψπσλ πνπ κπνξεί λα κελ είλαη 

κε ειιεληθή ππεθνφηεηα, αιιά κέλνπλ θαη ζεσξνχληαη, κέλνπλ ζηελ Διιάδα 

θαη άξα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, γηα λα ζπλδηαιιαγνχλ.  
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  Διέγρεη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη άξα δηακεζνιάβεζεο απφ 

ηελ ειιεληθή ζηελ «μέλε γιψζζα» θαη αληηκεησπίδεη ηηο κεγάιεο γιψζζεο σο 

πνιπθεληξηθέο, δειαδή, ηελ αγγιηθή ή ηε γαιιηθή, φρη κφλν φπσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Αγγιία ή ζηελ Ακεξηθή θιπ, αιιά ζε δηάθνξνπο ρψξνπο 

θαη φρη κφλν ζε έλα θέληξν κεηξνπνιηηηθφ. Απηφ επίζεο έρεη ζεσξεηηθή πνιχ 

κεγάιε ζεκαζία, δελ είλαη δήηεκα ην λα ην ζπδεηήζνπκε απηή ηε ζηηγκή. 

  Σν θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο εμππεξεηεί 

θνηλσληθνχο ζηφρνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

ζε φηη αθνξά ηελ πνιπγισζζία θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζηελ Δλσκέλε 

Δπξψπε θαη απηά είλαη δεηήκαηα, ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο ζην 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δειαδή θαη ηε δηακφξθσζε ηφζν ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ, φζν θαη ησλ ζεκάησλ εμέηαζεο. 

  Έρσ κία ζχληνκε αλαθνξά ζην έξγν ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

ην νπνίν έρεη ρξεκαηνδνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, 

ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Σν 

έξγν απηφ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο κάιινλ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο θαη απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. 

  πλνπηηθά λα ζαο πσ ηη είλαη ην έξγν καο απηφ ην νπνίν έρνπκε 

φινη αλαιάβεη. Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ κε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη επίζεο ε παξαγσγή 

κηαο ζεηξάο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ζην βαζκφ, πνπ έρνπκε ρξφλν ζα ζαο 

πσ. 

  Με ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλαπηχζζνληαη θνηλέο 

πξνδηαγξαθέο γηα φια ηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο, κεηά απφ έξεπλα θαη εθ 

λένπ απηέο ηηο νπνίεο έρνπκε παξάγεη αιιά θαη κε άιια δεδνκέλα, κειεηάηαη 

θαη ε ζχλδεζε ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ κε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη κε 

πνηνλ αθξηβψο ηξφπν ζα γίλεη. Άθνπζα, δπζηπρψο δελ πξφιαβα λα έιζσ, είρα 

έλα πξφβιεκα κε ην απηνθίλεην ζην δξφκν θαη δελ πξφιαβα ηνπο 

πξνεγνχκελνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ήζεια πάξα πνιχ λα αθνχζσ, αιιά 

άθνπζα ηα εξσηήκαηα θαη κνπ θάλεθε φηη είλαη ιίγν ζπγθερπκέλν ην πψο είλαη 

ε ζχλδεζε κε ηελ εθπαίδεπζε, ειπίδσ φηη νη ζπλάδειθνη ζα ηα μεθαζαξίζνπλ, 

αιιά δελ είλαη έλα απιφ ζέκα. 
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  Σν πψο ζα ζπλδεζεί αθξηβψο ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ κε ηελ 

εθπαίδεπζε είλαη έλα αληηθείκελν κειέηεο, δελ είλαη δπλαηφλ γηα παξάδεηγκα 

καδί κε ην απνιπηήξην ιπθείνπ λα παίξλνπλ θαη ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Ζ 

δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη φηη απηφ είλαη αξλεηηθφ. ηε Γαιιία πνπ ππήξμε 

κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα αλαγθαζηήθαλε κεηά λα ην θαηαξγήζνπλ δηφηη 

ππήξραλ άηνκα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα πάξνπλ ην απνιπηήξην, δηφηη δελ 

είραλ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπο. Γελ ήηαλ δπλαηφλ απηφ λα ζεσξείηαη 

ππνρξεσηηθφ. Πάλησο ε ζχλδεζε ζα γίλεη νπσζδήπνηε, ήδε έρεη μεθηλήζεη 

αιιά θαη πξέπεη λα κειεηεζεί, γηα λα γίλεη ζσζηά θαη λα κε καο δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζε φινπο αξγφηεξα. 

  Δπίζεο ζρεδηάδνληαη εμεηάζεηο ζην επίπεδν κε δηαβαζκηζκέλα 

φξγαλα κέηξεζεο γισζζνκάζεηαο, ήδε απφ ηηο επφκελεο φρη ην Μάε, ην 

Ννέκβξε ηνπ 2008, ζα γίλνπλ απηέο πνπ γηλφληνπζαλ, νη εμεηάζεηο Β1, Β2 ζα 

γίλνπλ θνηλέο θαη ζα ππάξρεη δηαβαζκηζκέλν, αιιά ήδε θαη απφ ην Μάε φπσο 

ζα ζαο πεη ε ζπλάδειθνο εδψ δίπια κνπ ζα γίλνπλ εμεηάζεηο ην Μάε ζην 

επίπεδν Α κε δηαβαζκηζκέλεο εμεηάζεηο. 

  Οη θνξείο πνπ πινπνηνχλ απηφ ην ρξεκαηνδνηνχκελν έξγν, είλαη 

ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ φπσο ζαο είπα, ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο θαη ην Τπνπξγείν. Λνηπφλ, ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ έρεη ηηο εμήο γιψζζεο θαη «θάζεηεο δξάζεηο.» Γειαδή 

αζρνιείηαη κε έλα ηεξάζηην έξγν, πνπ αθνξά ηελ θάζε κία απφ ηηο γιψζζεο 

πνπ βιέπεηε εδψ.  Καη νη γιψζζεο είλαη ηα αγγιηθά θαη ηα γεξκαληθά ηα νπνία 

εμεηάδνληαη ήδε απφ ην 2003, αιιά κειεηά θαη ηελ εηζαγσγή θαη ηα ζέκαηα θαη 

ηελ επηκφξθσζε γηα ηα ηζπαληθά ηα νπνία απφ ην 2008 δειαδή, απφ ην 

Ννέκβξην ηνπ 2008 ζα εμεηαζηνχλ. 

  Γηα φιεο ηηο γιψζζεο πνιχ ζχληνκα επίζεο έρεη έξγα, ηα νπνία 

ηα ιέκε νξηδφληηα, γηαηί αθνξνχλ φιεο ηηο γιψζζεο, φρη κφλν φιεο ηηο γιψζζεο 

πνπ έρεη ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, αιιά θαη φιεο ηηο γιψζζεο πνπ έρεη ην 

θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. Δίλαη ν ζρεδηαζκφο νιφθιεξνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα ην δνχκε ζε ιίγν.  

  Έρεη έλα νξηδφληην έξγν εθδφζεσλ πνπ ζα ζαο εμεγήζνπκε ζε 

ιίγν ηη είλαη, ε πξνζαξκνγή ησλ εμεηάζεσλ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ήδε 

εμεγνχζα ζε κία ζπλάδειθν πνπ έρεη δηδαθηνξηθφ ζην ρψξν λα έιζεη ζε 

επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα,  ππάξρεη ε εηδηθή νκάδα εξγαζίαο πνπ αζρνιείηαη 
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κε ην ζέκα απηφ θαη φηαλ ιέκε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, δπζηπρψο ζηελ 

Διιάδα ελλννχκε ηνπο πάληεο. Γειαδή, ελλννχκε άηνκα, ηα νπνία έρνπλ 

δπζιεμία, άηνκα ηα νπνία έρνπλ πξφβιεκα ηχθισζεο, ή πξφβιεκα φξαζεο 

γεληθφηεξα, πξφβιεκα αθνήο θνθ. Δίλαη έλα ηεξάζηην έξγν, ην νπνίν κειεηάκε 

γηα λα δνχκε κε πνηνλ θαιχηεξν ηξφπν κπνξεί λα γίλεηαη ε πηζηνπνίεζή ηνπο 

θαη ειπίδνπκε φηη ζα έρεη θαη κία αλαηξνθνδφηεζε θαη ζην ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο επίζεο. 

  Σν Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, είρε απφ ηελ αξρή 

θαη εμαθνινπζεί λα θάλεη ην έξγν γηα ηηο γιψζζεο γαιιηθά θαη ηηαιηθά θαη γηα 

φιεο ηηο γιψζζεο έρεη έλα πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ έξγν, ην νπνίν κειεηά απηή 

ηε ζηηγκή θαη είλαη νη μέλεο γιψζζεο γηα επαγγεικαηηθνχο ίζσο θαη 

αθαδεκατθνχο ζθνπνχο. Γειαδή, απηή ηε ζηηγκή κειεηά ηηο αλάγθεο θαη πψο 

κπνξεί λα γίλεη απηφ νχησο ψζηε κειινληηθά λα ππάξρεη θαη γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη πηζαλφλ θαη κέζα ζηα παλεπηζηήκηα. Γη’ απηφ είπακε 

πξνεγνπκέλσο θαη γηα ηε ζχλδεζε κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

  Δπίζεο ην Τπνπξγείν Παηδείαο κέζσ ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΚΠ έρεη ηξία έξγα, ηα νπνία πινπνηεί απηή ηε 

ζηηγκή γηα ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. Δθηφο απφ ηελ 

πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηνπ, γηαηί δπζηπρψο ρσξίο ρξήκαηα, φπσο έρνπλ ηα 

μέλα θαη ηα δηεζλή ζπζηήκαηα δελ κπνξείο λα θάλεηο νπζηαζηηθά δηαθήκηζε θαη 

πξνβνιή θαη κέρξη ηψξα ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο θαη νη 

δηάθνξνη ζηφρνη ηνπ θαη ην ηη θάλεη θιπ, δελ έρεη θαηνξζψζεη λα γίλεη γλσζηφ 

δηφηη δελ ππήξρε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα γίλεη απηφ ην πξάγκα.  

  Θα γίλεη απηφ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζε έλα βαζκφ θαη ήδε 

λνκίδσ ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη αλαγλσξίζεη πφζν ζθφπηκν 

είλαη. Καη΄ αξρήλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηα ζρνιεία λα κπνξέζνπλ λα 

γλσξίζνπλ. Κάλνπκε φηη κπνξνχκε, δελ επαξθνχκε είλαη θαηλνχξγην αθφκα ην 

έξγν γηα λα γλσξίζνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί, αιιά θαη πέξαλ απφ απηφ θαη ζηα 

θξνληηζηήξηα θαη νη γνλείο ηη είλαη ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο 

θαη ηη θάλεη. 

  Τπάξρνπλ, θαηαιαβαίλνπκε αθφκα ζηηο κηθξέο έξεπλεο πνπ 

θάλνπκε πφζεο ζηξεβιέο ηδέεο ππάξρνπλ γηα ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

γισζζνκάζεηαο θαη απφ ππνςήθηνπο θαη απφ θνηηεηέο, αθφκα θαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο. ηγά – ζηγά ειπίδνπκε φηη ζα κπνξέζνπκε. 
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  Δπίζεο, είλαη έλα έξγν αμηνιφγεζεο ηεο πξάμεο ηνπ θξαηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη, δειαδή, ηη έρεη 

επηηεπρζεί κέρξη ζηηγκήο, ην θπξηφηεξν φκσο έξγν ην νπνίν έρεη ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ήδε έρεη μεθηλήζεη, ην έρεη αλαζέζεη ζε εμσηεξηθφ αλάδνρν γηα λα 

γίλεη είλαη ε απηνκαηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θξαηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο.  

  Απηφ έρεη δχν ζθέιε πνιχ γεληθά, γηα λα ζαο πσ, ην έλα είλαη ε 

απηνκαηνπνίεζή ηνπ νχησο ψζηε φιε ε επηθνηλσλία ηνπ θνηλνχ λα γίλεηαη κε 

ηξφπνπο απηνκαηνπνηεκέλνπο κέζα απφ έλα πάξα πνιχ ζσζηά δνκεκέλν 

portal θαη κε ππνδνκή, ιεηηνπξγηθέο ππνδνκέο νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

γίλνληαη φιεο νη επηθνηλσλίεο κε απηφκαην ηξφπν. Αθφκα θαη ε ηνπνζέηεζε 

ησλ εμεηαζηψλ θνθ.  

  Καη ην δεχηεξν θνκκάηη ηνπ είλαη λα αξρίζεη λα κεηαηξέπνληαη νη 

εμεηάζεηο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή νχησο ψζηε λα κπνξνχλ κέζα θαη ζην 

ζρνιείν, νη καζεηέο, νη θνηηεηέο, ηα παλεπηζηήκηα θιπ ζηγά – ζηγά λα 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο εμεηάζεηο θαη ειεθηξνληθά αξρηθά of line θαη κεηά on 

line επίζεο. 

  Απηφ είλαη ην ζχζηεκα, ην νπνίν ζηγά – ζηγά κειεηάηαη, νη 

εμεηάζεηο απηέο ζα είλαη φρη κφλν δηαβαζκηζκέλεο, αιιά θαη πξνζαξκνζηηθέο 

νχησο ψζηε λα κπνξεί θαλείο λα πξνζαξκφδεη ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο έρεη ζηηο 

εμεηάζεηο θνθ, βεβαίσο κε πνιχ κεγάιν νηθνλνκηθφ φθεινο θαη ζηελ πνιηηεία 

θαη ζηνπο καζεηέο. 

  Οη ελέξγεηεο γηα ηηο γιψζζεο είλαη απηή ηε ζηηγκή πνπ θάλνπκε 

γεληθφηεξα ζηα Παλεπηζηήκηα, είλαη κειέηεο ζχγθξηζεο κε άιια ζπζηήκαηα 

πηζηνπνίεζεο, γηα λα δνχκε ηη αθξηβψο θαη λα απνηππψζνπκε κε 

επηζηεκνληθνχο φξνπο, πψο γίλεηαη θαη ηη δηαθνξέο ππάξρνπλ κε ηα άιια 

ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο. Πηζηεχνπκε φηη έρνπκε πάξα πνιχ θαιά ζηνηρεία, 

απηά ηα νπνία καο ιείπνπλ είλαη νη κειέηεο, ε ππνδνκή, ηελ νπνία ηα άιια 

ζπζηήκαηα πνπ είλαη έγθπξα ελ πάζε πεξηπηψζεη έρνπλ θαη είραλ θαη κία 

ηεξάζηηα ρξεκαηηθή άλεζε ηελ νπνία εκείο δελ είρακε θαη πξνζπαζνχζακε εθ 

ησλ ελφλησλ κέρξη ζήκεξα λα ηα βγάινπκε πέξα. 

  Δπίζεο, επηζηεκνληθά έρνπκε κπξνζηά καο ηελ πξσηνηππνίεζε 

ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο γηα θάζε επίπεδν, ηε ζπιινγή πξσηνγελνχο 
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απζεληηθνχ πιηθνχ θαη αλάπηπμε κηαο Σξάπεδαο πιηθνχ νχησο ψζηε λα κπνξεί 

λα αληιείηαη. Απηφ είλαη εθηθηφ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απηή πνπ γίλεηαη θαη απηά 

ηα έξγα πνπ ζαο ιέσ ηψξα γίλνληαη γηα θάζε κία γιψζζα ρσξηζηά απηή ηε 

ζηηγκή, γηα φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ  γισζζνκάζεηαο. 

  Δπίζεο γίλεηαη ζρεδηαζκφο, ζπγγξαθή έιεγρνο ζεκάησλ θαη 

αλάπηπμε Σξάπεδαο Θεκάησλ, νχησο ψζηε πιένλ λα εμαζθαιηζηεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα απηψλ ησλ ζεκάησλ. ηαηηζηηθή 

αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζεκάησλ κε βάζε ηελ επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ 

απηφ είλαη απνζηεξηφξη θαη φρη απξηφξη.  

  Άιιεο ελέξγεηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ παξαγφκελσλ 

εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ, γηα φιεο ηηο γιψζζεο θαη φια ηα επίπεδα θαη φια 

ηα φξγαλα κέηξεζεο. Ζ αλάιπζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ εκπιεθφκελνπο 

ζηηο εμεηάζεηο, ε επηκφξθσζε, αμηνινγεηψλ, εμεηαζηψλ θαη βαζκνινγεηψλ, 

απηφ γίλεηαη κε πάξα πνιχ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη κάιηζηα κνπ έρνπλ πεη 

θάπνηνη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί φηη ηνπο έρεη βνεζήζεη αθφκα θαη 

γηα ην έξγν ηνπο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, γηαηί γηα πξψηε θνξά γίλεηαη κε 

πάξα πνιχ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ε επηκφξθσζε.  

  Πηζαλφλ κε θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ γιψζζα ζε γιψζζα, 

αιιά φιεο νη γιψζζεο απηή ηε ζηηγκή έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα  λα θάλνπκε 

απηή ηελ επηκφξθσζε. Δπίζεο παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ 

ησλ αμηνινγεηψλ ηφζν ησλ εμεηαζηψλ, φζν θαη ησλ βαζκνινγεηψλ, φζν θαη 

παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ θαη επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν θηηάρλνπκε γηα 

ηηο γιψζζεο θαη δεκνζηεχζεηο πιεξνθνξηαθέο, επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο.  

  Πάσ πάξα πνιχ γξήγνξα, ίζσο κεηά έρνπκε θαη ρξφλν, γίλεηαη 

επίζεο ζρεδηαζκφο θαη εθπφλεζε πξνδηαγξαθψλ γηα ηνπο θαλνληζκνχο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο. Δθπφλεζε πξφηππεο 

κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο κε απηά πνπ βιέπεηε εδψ θαη ηππνπνίεζε ησλ 

νξγάλσλ κέηξεζεο αλά επίπεδν. 

  Δπίζεο, γίλεηαη εθπφλεζε πξφηππεο κεζνδνινγίαο αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ βάζε εληαίνπ κνληέινπ ζε φιεο ηηο γιψζζεο, 

εθπφλεζε πξφηππεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε 

ειεχζεξεο παξαγσγήο ιφγνπ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηα νπνία 

αμηνινγνχληαη θαη ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο κεηξψνπ αμηνινγεηψλ 
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γισζζνκάζεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα θηηαρηεί έλα κεηξψν ην νπνίν ζα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη άλζξσπνη πνπ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζην 

κεηξψν αμηνινγεηψλ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα άιια έξγα ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ πηζαλφλ ηνκέα.  

  Πνπ πξνθχπηεη αθξηβψο, κνπ ιέεη ε ζπλάδειθνο λα κελ μεράζσ 

λα πσ φηη ε αμηνιφγεζε απηή γίλεηαη κέζα απφ ηα ζεκηλάξηα πνπ 

παξαθνινπζνχλ θαη ζα δνζνχλ ζε ηειηθή κνξθή ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, λα 

είλαη επηθαηξνπνηεκέλν ην κεηξψν ησλ αμηνινγεηψλ. Κάλνπκε κία εθπφλεζε 

πξφηππεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ αμηνινγεηψλ φρη κφλν κε ηα 

ζεκηλάξηα, αιιά ειπίδνπκε φηη ζα παξάγνπκε θαη πιηθφ απηνεπηκφξθσζεο 

εηδηθά γηα ηελ αγγιηθή φπνπ ππάξρεη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο αλζξψπσλ, 

νξηζκέλνη ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη θαη ζε πνιχ απνκαθξπζκέλα κέξε θαη ζα 

κπνξεί λα γίλεηαη ε επηκφξθσζε κέζσ ηνπ portal ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

  Δθπφλεζε ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο πχιεο ηελ νπνία 

θάλνπκε θαη πξφηππεο κεζνδνινγίαο ζρεδηαζκνχ θαη δεκηνπξγίαο 

δηαβαζκηζκέλσλ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ θαη γηα πνζνηηθή θαη γηα εμσηεξηθή. 

Σα ηειηθά γηα ηηο νξηδφληηεο δξάζεηο πνπ ζαο είπα είλαη αθξηβψο απηά, δειαδή, 

εθδφζεηο γηα ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, ηφζν επηζηεκνληθέο, 

φζν εθπαηδεπηηθέο, φζν επίζεο θαη πιεξνθνξηαθέο, αιιά πξνζέμηε δελ είλαη 

δηθφ καο έξγν θαη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο. 

  Οη εθδνηηθνί νίθνη κε ηε βνήζεηά καο ζα κπνξνχλ λα παξάγνπλ 

πιηθφ, γηαηί θαη απηφ είλαη έλα ηεξάζηην πξάγκα. Γειαδή, βηβιία γηα λα δηδάμεηο 

πξνθεηκέλνπ λα εηνηκαζηείο γη’ απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, θάπνηνη 

άλζξσπνη δελ μεθηλάλε λα θάλνπλ πξνεηνηκαζία γηα ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

γισζζνκάζεηαο, γηαηί δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια βηβιία. Μέρξη ζηηγκήο νη 

εθδνηηθνί νίθνη έρνπλ βγάιεη sample tests αο πνχκε κφλν θαη απηφ είλαη φιν.  

  Με ηελ φιε ηε θηινζνθία θιπ, απηφ δελ ππάξρεη, απηφ δελ είλαη 

δηθφ καο έξγν, δελ είλαη απηφ γηα ηηο εθδφζεηο πνπ ιέσ γηα ην θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ, είλαη εθπαηδεπηηθέο εθδφζεηο ζηηο νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα 

ζηεξηρζνχλ θαη νη εθδνηηθνί νίθνη γηα λα βγάινπλ πξάγκαηα. πσο ζαο είπα ε 

πξνζαξκνγή ησλ εμεηάζεσλ ζηα ΑΜΔΑ, ε ελεκέξσζε γηα ην έξγν θαη ηηο 

εμειίμεηο ηνπο, ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο ηνπ θξαηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξέπεη, εκείο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην θάλνπκε, γηα 

λα αξρίζεη ην θξαηηθφ λα έρεη θαη ζην εμσηεξηθφ θαη ζην εζσηεξηθφ, φρη λα 
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γίλεηαη δεθηφ, αιιά ν θφζκνο λα ην εκπηζηεχεηαη θαη λα μέξεη ηη αθξηβψο είλαη. 

Απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. 

  Ζ ζχλδεζε πνπ είπακε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ε 

απηνκαηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δδψ θιείλσ, είρα θαη θάπνηα 

άιια πξάγκαηα λα ζαο πσ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε, δελ έρνπκε ην ρξφλν, 

πάληνηε θάλσ πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ φηη ρξεηαδφκαζηε, αιιά ηψξα 

ζα πεξάζνπκε ζηελ θχξηα Κηγηηδηφγινπ γηα λα μεθηλήζεη θαη εθείλε θαη 

εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο κεηά. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε πνχ θπξία Γελδξηλνχ. Υαηξφκαζηε πνπ είζηε 

καδί καο φπσο θαη γηα ηηο άιιεο εηζεγήηξηεο θαη δηαζέζαηε πνιχηηκν ρξφλν γηα 

ηελ παξνπζίαζε απηήο ηεο πινχζηαο πιεξνθφξεζεο, ε νπνία είλαη 

εθνδηαζκέλε θαη κε ηελ αλαγθαία ηεθκεξίσζε. Δξσηήζεηο θαληάδνκαη ζα 

ππνβιεζνχλ ζην ηέινο, ζπγθξαηείζηε φηη ζηνηρείν ζέιεηε λα δηεπθξηλίζεηε 

πεξαηηέξσ.  

  Δπίζεο είλαη καδί καο λνκίδσ θαη ε θπξία Υαξά Καηζαθάδνπ ε 

νπνία είλαη δηεπζχληξηα ηεο δηεχζπλζεο θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 

γισζζνκάζεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ραηξφκαζηε πνπ ζαο έρνπκε θνληά 

καο. Καη πην θνληά καο λα ζαο είρακε πην θαιά ζα είλαη. Καη ζα πεξάζσ ην 

ιφγν ζηελ επφκελε εηζεγήηξηά καο πνπ πξνεγνχληαλ ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα, ιέσ γηα φζνπο παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα λα κελ 

κπεξδεπηνχλ ε θπξία Ρηλέηηα Κηγηηδηφγινπ – Βιάρνπ. Θα καο ιχζεη ηηο 

ππφινηπεο απνξίεο θαη εηδηθά ηε ζρέζε κε ηε δεκφζηα δεπηεξνβάζκηα θαη φια 

ηα ζρεηηθά. 

Ρ. ΚΗΓΗΣΕΗΟΓΛΟΤ – ΒΛΑΥΟΤ: Δπραξηζηψ πνιχ θχξηε Πξφεδξε θαη 

επραξηζηψ γεληθά ην ΚΔΜΔΣΔ γηα ηελ πξφζθιεζε. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη 

αλάκεζά ζαο, δελ θξχβσ ηε ζπγθίλεζή κνπ, ππεξέηεζα ηε δεπηεξνβάζκηα, 

ηνικψ λα ην πσ 33 ρξφληα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 15 σο ζρνιηθή ζχκβνπινο. Ζ 

αιήζεηα είλαη φηη αηζζάλνκαη πην θνληά ζηε δεπηεξνβάζκηα, ηνπιάρηζηνλ πξνο 

ην παξφλ, ην κέιινλ ζα δείμεη.  

  Δίρα μεθηλήζεη λα πσ ιίγν θαη γηα ηε θηινζνθία ηνπ θξαηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο ζε θάπνηεο ζεκεηψζεηο πνπ είρε θάλεη ήδε ε 

θπξία Γελδξηλνχ ζηελ αξρή, ελ ηε γέλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θξαηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο θαη εδψ ζα ήζεια έηζη λα ζεκεηψζσ φηη δελ 
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είλαη πξφεδξνο ηεο θεληξηθήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, αιιά είλαη ε κάλα ηνπ 

θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο. Ζ ςπρή ζα έιεγα φηη είκαζηε φινη 

εκείο. Αιιά δελ κπνξψ λα πσ φηη είκαζηε ζην αππξφβιεην. Αιιά φηη μεθίλεζε 

απφ ηελ θπξία Γελδξηλνχ είλαη γεγνλφο, ρσξίο λα ζεκαίλεη, λα αθπξψλεηαη ε 

δνπιεηά θαη ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ. 

Β. ΓΔΝΓΡΗΝΟ: Γελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ρσξίο ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, 

φισλ. 

Ρ. ΚΗΓΗΣΕΗΟΓΛΟΤ – ΒΛΑΥΟΤ: Λνηπφλ, λα πάσ ιίγν ελ ηάρε γηα ηε 

θηινζνθία, γηα λα ζηακαηήζνπκε ελδερνκέλσο ζε θάπνηα εξσηήκαηα πνπ δελ 

έρνπλ απαληεζεί δεκφζηα θαη πνπ παξά ηαχηα ιέγνληαη ζε πεγαδάθηα.  

  Λνηπφλ, ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο δελ είλαη 

πηπρίν, είλαη κηα βεβαίσζε έλα πηζηνπνηεηηθφ θξαηηθφ ην νπνίν φκσο 

πηζηνπνηεί ην επίπεδν γλψζεο κηαο επξσπατθήο γιψζζαο. Πξνο ην παξφλ 

είλαη ε αγγιηθή γαιιηθή ηηαιηθή θαη γεξκαληθή θαη φπσο αθνχζακε θαη απφ ηελ 

θπξία Γελδξηλνχ θαη θαλέλα άιιν δελ είλαη πηπρίν, είλαη φια πηζηνπνηεηηθά, 

δελ μέξσ γηαηί έρεη επηθξαηήζεη, λα ηα ιέκε πηπρία. 

  Υνξεγείηαη θαηφπηλ εμεηάζεσλ θαη εδψ αθήλσ ιηγάθη έηζη κηα 

αηρκή, φηαλ ιέκε ζχλδεζε κε ηελ δεπηεξνβάζκηα, δελ ελλννχκε ην πξψην 

ιχθεην Πεηξαηά ή ην πξψην γπκλάζην Καιιηζέαο, λα ρνξεγεί ην πηζηνπνηεηηθφ. 

Απηφ γηα φινπο εκάο πνπ θαηά θαηξνχο ξσηάλε πψο αθξηβψο είλαη ε ζχλδεζε. 

  Ζ εθπφλεζε ησλ ζεκάησλ βαζίδεηαη ζε θνηλέο πξνδηαγξαθέο γηα 

φιεο ηηο γιψζζεο. Πάσ γξήγνξα γηαηί ηα αθνχζακε. Έλα άιιν εξψηεκα πνπ 

θαίεη εάλ είλαη πξνζφλ γηα ηνλ θάηνρφ ηνπ. Καη βέβαηα είλαη γηαηί ην επίπεδν Β2 

κε ην νπνίν μεθίλεζαλ νη εμεηάζεηο ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πνζνληνιφγην ηνπ ΑΔΠ. Σν ΑΔΠ μέξνπκε φινη ην 

αλψηαην απηφ ζπκβνχιην θαη πψο ζεσξεί ηα πξνζφληα γηα θάζε βηνγξαθηθφ. 

Καη ην Β1 λαη, απιά δελ έρεη ηελ έλλνηα σο πξνζφλ.  

  πλεπψο είλαη πξνζφλ γηα εμεχξεζε ή θαηάιεςε ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. ια ηα επίπεδα είλαη κέζα, απιά ην θάζε 

έλα αληαπνθξίλεηαη ζε θάηη δηαθνξεηηθφ. Απνηειεί απφδεημε γλψζεο γηα 

ζπνπδέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εληφο ή εθηφο Διιάδνο. Αθφκα έλα 

εξψηεκα θαίξην εάλ ην Παλεπηζηήκην ηάδε κηαο άιιεο Δπξσπατθήο ρψξαο, ζα 

θάλεη δεθηφ ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. 
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  Ξέξνπκε φηη ν θάζε θνξέαο ζέηε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα. Αξθεί λα 

ζαο πσ ηνχην. ηη ε νξβφλε δέρεηαη έλαλ Έιιελα θάηνρν πηπρίνπ γαιιηθήο 

γιψζζαο θαη θηινινγίαο πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ζπνπδέο κεηαπηπρηαθέο ηνλ 

ππνρξεψλεη φκσο λα πεξάζεη απφ εμεηάζεηο γισζζνκάζεηαο. Με άιια ιφγηα 

απνδέρεηαη γηαηί δελ ζα κπνξνχζε λα θάλεη δηαθνξεηηθά ην πηπρίν, γηαηί είλαη 

πηπρίν αλψηαηνπ ηδξχκαηνο, κηαο ρψξαο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

φκσο ηα δηθά ηνπ ηα πξνζσπηθά θξηηήξηα, «πξνζσπηθά» γηαηί κηιάκε γηα 

θνξέα, επηβάιινπλ εμεηάζεηο, γηα λα ειέγμεη ην ίδην ην Ίδξπκα ηε 

γισζζνκάζεηα. 

  Γελ μέξσ εάλ έγηλα ζαθήο, αιιά νηηδήπνηε άιιν ην ζπλερίδνπκε 

θαη κεηά. Δίλαη ηζφηηκν γηαηί αλαγλσξίδεηαη ζηελ Διιάδα θαη εθηφο απηήο, νη 

εμεηάζεηο βαζίδνληαη ζηε δηεζλή εκπεηξία λα κελ επαλαιακβάλσ, ηα επίπεδα 

γλψζεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην θνηλφ επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

  ε ηη δηαθέξεη; ηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε, ην αθνχζακε απφ ηελ 

θπξία Γελδξηλνχ, απεπζχλεηαη ζε πνην θνηλφ; Απεπζχλεηαη ην θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. Ζ δηαβαζκηζκέλε εμέηαζε ησλ επηπέδσλ Α1, 

Α2 νη νπνίεο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην Μάην 9, 10 

Μαίνπ, ζηνρεχεη θπξίσο ζηα καζεηηθά θνηλά. Υσξίο λα ζεκαίλεη φηη θάπνηνο 

ελήιηθαο δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηέο ηηο εμεηάζεηο. 

  Σα επίπεδα Β1, Β2, Γ1 απεπζχλνληαη θπξίσο ζε άηνκα άλσ ησλ 

15, ρσξίο επίζεο λα απνθιείνληαη θαη πην λέεο ειηθίεο. κσο ζα πξέπεη λα 

δνχκε φηη ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο δελ είλαη ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Να κελ ην 

ζπγρένπκε. Άιιν ε ζχλδεζε, άιιν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κέζα ζηελ ίδηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Καη βέβαηα δελ αμηνινγεί ηε ζρνιηθή γλψζε.  

  Ζ θηινζνθία πνπ βαζίδνληαη νη εμεηάζεηο ηνπ θξαηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο είλαη λα κεηξεζεί ην επίπεδν έκπξαθηεο 

γλψζεο ηεο γιψζζαο ζηφρνπ θαη κε ηελ έκπξαθηε γλψζε ελλννχκε ηε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο ζηφρνπ, ψζηε λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ 

απζεληηθφ ιφγν. 

  Βιέπεη ηε γισζζηθή επηινγή δειαδή, νξζή θαη θαηάιιειε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη ην επξχηεξν  πιαίζην 
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ιφγνπ. Καη ε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ σο δηακεζνιαβεηήο. Οη ελφηεηεο 

ηεο εμέηαζεο, ζα ηηο αθνχζνπκε βέβαηα θαη απφ ηελ θπξία Γηαγθιή λνκίδσ. Ζ 

πξψηε ελφηεηα είλαη ε θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαη γισζζηθή επίγλσζε ε 

νπνία γίλεηαη, ειέγρεηαη κε θιεηζηνχ ηχπνπ επηινγέο.  

  Ζ δεχηεξε ελφηεηα παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη γξαπηή 

δηακεζνιάβεζε εθηφο ησλ επηπέδσλ Α1 θαη Α2, ηα νπνία ζα δνχκε 

ιεπηνκεξεηαθά ακέζσο κεηά. Ζ ηξίηε ελφηεηα θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, απηφ πνπ ιέκε ζηα ειιεληθά ην lessening ην έρσ αθνχζεη θαη απφ 

ζπλαδέιθνπο ηεο γαιιηθήο. Έρνπκε ιέεη lessening ηψξα. Καη ε ηέηαξηε 

ελφηεηα, παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη πξνθνξηθή δηακεζνιάβεζε. 

  Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 

γισζζνκάζεηαο έρεη αλαηεζεί απφ ην ΤΠΔΠ ζηελ θεληξηθή εμεηαζηηθή 

επηηξνπή, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ εηδηθεπκέλνπο δαζθάινπο ησλ δχν 

παλεπηζηεκίσλ, ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ θαη ηνπ Αξηζηνηειείνπ. Απφ ην Μάξηην 

ηνπ 2007 φπσο πξναλέθεξε ε θπξία Γελδξηλνχ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

ΔΠΔΑΔΚ. 

  Ζ εθπφλεζε ζεκάησλ θαη ε επηκφξθσζε εμεηαζηψλ 

βαζκνινγεηψλ αλαηέζεθαλ γηα ηηο δχν γιψζζεο, αγγιηθή, γεξκαληθή ζην 

ΔΚΠΑ, γαιιηθή, ηηαιηθή ζην Αξηζηνηέιεην. Καη ε θάζε γιψζζα έρεη θαη έλαλ 

επηζηεκνληθψο ππεχζπλν, ν νπνίνο έρεη σο έξγν λα θαζνδεγεί επηζηεκνληθέο 

νκάδεο, νη νπνίεο εθπνλνχληαη. Σξάπεδα Θεκάησλ θαζψο θαη παξαγσγή 

ζεκάησλ εμεηάζεσλ θαη παξάιιεια λα δηνξγαλψλνπλ ηα επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα.  

  Δπεηδή αθξηβψο γη’ απηά ηα ζεκηλάξηα, ηνπιάρηζηνλ γηα ηε 

γαιιηθή γιψζζα είκαη ππεχζπλε ζα ήζεια λα θαηαζέζσ φηη έρνπλ αξρίζεη ήδε 

απφ ην Ννέκβξην νινθιεξψλνληαη ηνλ Οθηψβξην, έρνπλ θιεζεί 1.600 άηνκα, 

φια φζα έρνπλ θάλεη ηελ αίηεζή ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο είλαη πνιχ κηθξή, 

θαινχληαη 20 άηνκα, παξνπζηάδνληαη 5, 7 φρη πάξα πάλσ. Απηφ ην ιέσ απιά 

θαη ην θαηαζέησ, γηαηί εάλ ζην κέιινλ ππάξμνπλ παξάπνλα γη’ απηφ ην 

κεηξψν, ην νπνίν ζα βγεη, ζα πξνθχςεη απφ ηα ζεκηλάξηα απηά, ηα άηνκα πνπ 

δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηα ζεκηλάξηα, δελ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ. 

  Σα δε ζεκηλάξηα κε ηελ νινθιήξσζή ηνπο δελ ζεκαίλεη φηη 

θφβνληαη θαη νη δεζκνί ηνπ Αξηζηνηειείνπ κηα θαη έρεη θαη ηα γαιιηθά, φπσο 
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είπε θαη ε θπξία Γελδξηλνχ κε ηνπο επηκνξθσηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ, πνπ ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κεηξψν. Θα ππάξρεη κφληκα κηα αλαηξνθνδφηεζε 

νχησο ψζηε ζε θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 

γισζζνκάζεηαο λα γίλεηαη κία κηθξή at hoc επηκφξθσζε.  

  Ζ εγθπξφηεηα εμαζθαιίδεηαη ην αθνχζακε απφ ηελ θπξία 

Γελδξηλνχ, δελ ζηακαηάσ εδψ, ε αμηνπηζηία νκνίσο, αλνηθηέο επηινγέο. 

Πιεξνθνξίεο βέβαηα ζην Τπνπξγείν φπνπ εθεί κπνξνχκε λα βξνχκε θαη ηηο 

θνηλέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα επίπεδα Α1, 2, Β1, Β2  θαη Γ1, φπσο επίζεο θαη 

δείγκαηα ζεκάησλ γηα φιεο ηηο γιψζζεο θαη ηα αληίζηνηρα επίπεδα. 

  Αο πεξάζνπκε ινηπφλ, λα δνχκε ηε δηαβαζκηζκέλε εμέηαζε ζηα 

επίπεδα Α1 θαη Α2. Α1 ζηνηρεηψδε γλψζε, Α2 βαζηθή γλψζε θαη ε εμέηαζε 

ζηνρεχεη θπξίσο ζηα καζεηηθά θνηλά. Ζ πξψηε ελφηεηα ειέγρεη ηελ θαηαλφεζε 

γξαπηνχ ιφγνπ θαη γισζζηθή επίγλσζε θαη ειέγρεη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο 

γισζζηθψλ θεηκέλσλ, ηε γισζζηθή επίγλσζε κε ιέμεηο θαη γξακκαηηθά 

θαηλφκελα, ζε επίπεδν πξφηαζεο θαη απφ απηή ηελ εμέηαζε αλακέλνπκε φηη ν 

ππνςήθηνο ηνπ Α1, γηαηί είπακε φηη είλαη δηαβαζκηζκέλε ε εμέηαζε, ηα ζέκαηα 

ζα είλαη θνηλά, λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη νηθεία νλφκαηα, ιέμεηο, 

πξνζδηνξηζκνχ ρξφλνπ θαη απιέο πξνηάζεηο, λα αθνινπζεί ζχληνκεο θαη 

απιά γξακκέλεο νδεγίεο, λα θαηαλνεί απφ ην πεξηβάιινλ ρξήζεο 

ηππνπνηεκέλεο εθθξάζεηο θαη λα εληνπίδεη, λα ηαμηλνκεί ζηνηρεία απφ 

θαηαιφγνπο θαη ζχληνκα θείκελα. Δλδεηθηηθά είλαη φια απηά. 

  Ο ππνςήθηνο ηνπ Α2 αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδεη ηελ πξνέιεπζε, ηνλ απνδέθηε θαη ην είδνο απινχ θαη ζχληνκνπ 

θεηκέλνπ, λα θαηαλνεί ην γεληθφ λφεκα ελφο απινχ αιιά ζχληνκνπ θαη 

πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ φρη κεγάιεο πεξηγξαθέο, λα θαηαλνεί ηε γεληθή, αιιά 

θαη ηελ εηδηθή πιεξνθνξία ζε θάπνην θείκελν πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο 

declaser κε εηθφλεο, γξαθήκαηα, ζρεδηαγξάκκαηα. Παξάιιεια δε λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαιάβεη ηε δηάζεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα. Απηφο 

πνπ ππνγξάθεη ην θείκελν, απηφο πνπ γξάθεη ην θείκελν, εξκελεχνληαο 

ζσζηά ηα ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ. 

  Ζ θαηαλνκή ηψξα ηεο βαζκνινγίαο γηα ηελ πξψηε ελφηεηα, ε 

νπνία δηαξθεί 65 ιεπηά, ζε έλα ζχλνιν ATMS εξσηεκάησλ 50, γηα ην κελ Α1 

είλαη ηα 25 εξσηήκαηα θαη ε κίληκνπκ, ε ειάρηζηε βαζκνινγία ζα πξέπεη λα 

είλαη ην 8, δειαδή, ην 30% ηνπ 25, ελψ γηα ην Α2, έρεη ην ζχλνιν ησλ 
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εξσηεκάησλ 50 θαη ην 30% σο ειάρηζηε βαζκνινγία είλαη ην 15, είλαη ε βάζε. 

Θπκίδσ φηη ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, αληίζεηα κε ηα άιια 

πηζηνπνηεηηθά, πξέπεη ν ππνςήθηνο λα ζπκπιεξψζεη ην 30% αλά ελφηεηα θαη 

ην 60% επί ηνπ ζπλφινπ.  

  Δθηφο απφ ηελ 4ε ελφηεηα. Δθεί δελ ππάξρεη έλα κίληκνπκ, κηα 

βάζε. Γελ μέξσ εάλ ήκνπλ ζαθήο, αιιά ζε νπνηνδήπνηε εξψηεκα κπνξνχκε 

λα απαληήζνπκε κεηά. Γηα ηε δεχηεξε ελφηεηα, ε νπνία είλαη παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ θαη ε νπνία ειέγρεη ηελ παξαγσγή ελφο ζχληνκνπ, αιιά 

νινθιεξσκέλνπ γξαπηνχ κελχκαηνο, είηε απηφ γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθήο, 

είηε κέζσ ζπκβαηηθήο αιιεινγξαθίαο, ην νπνίν ζα απαληά, ή ζα έρεη σο 

αθεηεξία, αληίζηνηρν θείκελν. Γειαδή, ππάξρεη γηα ηνλ ππνςήθην, ην έρνπκε 

δεη απηφ θαη ζηα demo ησλ γισζζψλ, έλα θείκελν θαη πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο 

βνεζεηηθφ θαη σο έλαπζκα γηα ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή παξαγσγή. 

  Γηα ην κελ ππνςήθην πνπ ζηνρεχεη ζην Α1, πεξηκέλνπκε λα 

ζπληάμεη έλα ζχληνκν θείκελν, θαζεκεξηλά ζρέδηα, βαζηθέο αλάγθεο, ηα post-it 

πνπ αθήλνπκε, θάηη πνπ λα είλαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ, λα αλαθέξεηαη 

ζηνλ εαπηφ ηνπ ζε νηθεία ή θαη ζε άγλσζηα πξφζσπα, είηε είλαη απηά ππαξθηά, 

είηε κπνξεί λα ηα θαληαζηεί ν ππνςήθηνο θαη λα δεηά θαη λα δίλεη απιέο 

πιεξνθνξίεο. Να ζπλδέεη ιέμεηο θαη θξάζεηο, κε απινχο ζπλδεηηθνχο, ηνπο 

αξζξσηέο θαη αιιά, ή, κεηά. Δίλαη νη  4 αξζξσηέο πνπ απαληψληαη θαη ζην Α1 

θαη ζην Α2. 

  Αληίζεηα ν ππνςήθηνο γηα ην Α2 αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπληάζζεη έλα ζχληνκν θαη απιφ θείκελν, δίλνληαο θαη δεηψληαο 

πιεξνθνξίεο, λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ γηα νηθεία ζέκαηα, ρσξίο σζηφζν 

αλαιπηηθή αηηηνιφγεζε, κε πεξηκέλνπκε δειαδή, έλα θείκελν πνπ λα βαζίδεηαη 

ζηελ επηρεηξεκαηνινγία, πνπ ζα έρεη αλάγθε απφ αξζξσηέο πνπ δελ 

ππάξρνπλ γηα ηελ ελφηεηα απηή, λα δηεγείηαη κε απιή γιψζζα κηα ηζηνξία θαη 

λα παξάγεη ζχληνκν, αιιά ζπλεθηηθφ θείκελν ρξεζηκνπνηψληαο αλαθνξηθέο 

πξνηάζεηο.  

  Ζ δηάξθεηα ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη 40 ιεπηά, ε έθηαζε θεηκέλνπ 

πνπ πεξηκέλνπκε απφ ηνλ ππνςήθην είλαη 50 κε 70 ιέμεηο. Γηα κελ  ην Α1 είλαη 

ην 30, γηα κελ ην Α2 είλαη ην 60. Πάιη ηζρχεη ην ίδην θξηηήξην, ην 30% θαη άξα ε 

βάζε είλαη ην 9 θαη ε βάζε γηα ην Α2 είλαη ην 18. 
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  Ζ ηξίηε ελφηεηα θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ειέγρεη ηελ 

νπηηθναθνπζηηθή πξφζιεςε ζχληνκνπ θαη απιά δνκεκέλν, πνπ κπνξεί λα 

είλαη θαη θαηαζθεπαζκέλν θείκελν ηφζν ζε επίπεδν γισζζηθφ, φζν θαη ζε 

επίπεδν ελλνηψλ. Ο ππνςήθηνο αθνχεη, έρεη κπξνζηά ηνπ έλα θείκελν 

εξέζηζκα θαη πνιιέο θνξέο, φρη πνιιέο θνξέο θαη θαιείηαη λα γξάςεη θηφιαο 

κεξηθά πξάγκαηα ζε απιή γξαθή.  

  Αλακέλεηαη ινηπφλ, λα θαηαλνήζεη ηελ θεληξηθή ηδέα θαη επί 

κέξνπο πιεξνθνξίεο ζχληνκσλ απιά δνκεκέλσλ πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζην νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ, εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη 

λα είλαη θαζαξά ρσξίο λα έρεη γιψζζα δχζθνιε, ρσξίο ηδησκαηηζκνχο θαη 

αξγά. Σα ιεμηιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζηνπο δηάινγνπο, ζα πξέπεη λα 

είλαη έλα ιεμηιφγην πνπ απαληά, πνπ έρεη πςειή ζπρλφηεηα θαη ηππνπνηεκέλεο 

εθθξάζεηο. Σε ιεηηνπξγία κηαο δήισζεο, εληνιήο, παξάθιεζεο πνπ ην 

αληηιακβάλεηαη απηφ θαη απφ ηνλ επηηνληζκφ. Καη ζηνηρείν ηνπ θσλεκηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα ηα κεηαηξέπεη ζε γξαθεκηθφ. Γειαδή, ζα αθνχζεη έλαλ αξηζκφ, 

ή κάιινλ κία ιέμε, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ηελ κεηαθέξεη ζην γξαπηφ.  

  Ζ θηινζνθία δελ έρεη αιιάμεη απφ ηα άιια επίπεδα, ε κφλε 

δηαθνξά γηα ην Α1, Α2 φπσο ζα δνχκε θαη πάξα θάησ, ή φπσο ήηαλ θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, ιείπεη ε γξαπηή θαη ε πξνθνξηθή δηακεζνιάβεζε, γηα 

ιφγνπο επλφεηνπο πνπ εάλ ζέιεηε ηνπο θνπβεληηάδνπκε κεηά.  

  Ο ππνςήθηνο ηνπ Α2, πεξηκέλνπκε λα κπνξεί λα θαηαλνεί 

ζεκεία, ηα θχξηα ζεκεία απηνχ ηνπ απινχ θαη ζχληνκνπ, θαζαξνχ 

ηειεθσληθνχ κελχκαηνο, ή θάπνηαο αγγειίαο, ή θάπνηαο αλαθνίλσζεο, λα 

θαηαλνεί απιέο νδεγίεο θαηαζθεπήο πξαγκάησλ, θαηεπζχλζεσλ, λα θαηαλνεί 

ηε δηάζεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ νκηιεηή, εξκελεχνληαο ζσζηά ηα 

ζηνηρεία ιφγνπ, ηνλ ηνληζκφ, ηνλ επηηνληζκφ, φηαλ έρνπκε κηα εληνιή ν 

επηηνληζκφο είλαη δηαθνξεηηθφο. 

  Πεξηγξαθέο γεγνλφησλ παξειζφληνο θαη κέιινληνο, βιέπνπκε 

ινηπφλ φηη δεηάκε θαη θάπνηα θαηλφκελα γξακκαηηθήο. Ζ θαηαλνκή 

βαζκνινγίαο, γη’ απηή ηελ ελφηεηα πνπ δηαξθεί 20 ιεπηά ν αξηζκφο ησλ 

εξσηεκάησλ είλαη 10 θαη γηα ηα δχν επίπεδα, ππάξρεη φκσο ζπληειεζηήο. Γηα 

κελ ην Α1 είλαη θαη γηα ηα 10 ATMS ν ζπληειεζηήο 2, άξα έρνπκε ην 20 ην 

άξηζηα θαη ην 30% είλαη ην 6, ε κίληκνπκ ε βάζε, ελψ γηα ην Α2 πνπ 

παξακέλνπλ ηα 10 ATMS, ηα νπνία είλαη θαη απηά δηαβαζκηζκέλα, αιιά παξά 
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ηαχηα έρνπλ άιιν ζπληειεζηή, έρνπλ ην 3, έρνπλ ην 30% θαη ε κίληκνπκ 

βαζκνινγία είλαη ην 9. 

  Ζ ηέηαξηε ελφηεηα, ε παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ ειέγρεη ηελ 

έθθξαζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηελ πξνθνξηθή δηάδξαζε, ζπλνκηιία κε ηελ 

εμεηαζηή, δελ ειέγρεη φκσο φπσο είπακε ηε δηακεζνιάβεζε. Ο ππνςήθηνο 

ηνπ Α1 αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλέο, νηθείεο θαη 

αθνκνησκέλεο εθθξάζεηο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο 

αλάγθεο. Να απαληά ζε απιέο θαη άκεζα δηαηππσκέλεο εξσηήζεηο πνπ ηνπ 

ηίζεληαη απφ ηνλ εμεηαζηή ζρεηηθά κε πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

  Αληίζεηα ν ππνςήθηνο Α2, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη 

κηα απιή πεξηγξαθή, ε νπνία φκσο ζα έρεη ζπλνρή θαη θάπνηα ζπλεθηηθφηεηα, 

λα πεξηγξάθεη πξφζσπα, ηφπνπο, γεγνλφηα, πεξηζηαηηθά, θάπνηεο ζπλήζεηεο, 

ζπλαηζζήκαηα, εκπεηξίεο, εληππψζεηο ζε απιή γιψζζα. Να εθζέηεη 

επηρεηξήκαηα θαη αληίζεηε άπνςε, κηα απιή επηρεηξεκαηνινγία, δεδνκέλνπ φηη 

νη αξζξσηέο είλαη ειάρηζηνη ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη, φρη 

κπνξεί, πνπ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη. Καη βεβαίσο λα εξσηά, λα 

απαληά αλάινγα κε ην ξφιν πνπ πηνζεηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο 

ηνπ εμέηαζεο. 

  Ζ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο. Ζ δηάξθεηα είλαη 15 κε 20 ιεπηά 

αλά δεχγνο, πνπ κπνξεί πνιιέο θνξέο λα είλαη θαη 15 ιεπηά, ή 17 ιεπηά. Ο 

αξηζκφο ησλ εξσηεκάησλ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. Γηα ην κελ  Α1 είλαη ην 

20, ην άξηζηα θαη γηα κελ ην Α2 είλαη ην 40. Καηά ζπλέπεηα ε εμαζθάιηζε ηνπ 

θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, γηα κελ ην Α1, ζα πξέπεη λα έρεη 60, 

ην κίληκνπκ θαη κέρξη 119, ν ππνςήθηνο κπνξεί λα παίξλεη ή λα γίλεηαη 

θάηνρνο ηνπ Α1 ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο απφ 120 θαη 

κέρξη 200 είλαη γηα ην Α2, απηφ γηα λα δνχκε ιηγάθη πψο ιεηηνπξγεί ην 

δηαβαζκηζκέλν ζε πξαθηηθφ επίπεδν ηεζη. Γελ έρσ λα πσ θάηη άιιν, είκαη 

φκσο ζηε δηάζεζή ζαο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ζ πιεξνθφξεζή καο εκπινπηίζηεθε πνιχ θαη απφ ηε δεχηεξε 

εηζήγεζε, γηα ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο. Πξάγκαηη θαίλεηαη λα 

είλαη έλα ιαβπξηλζψδεο ζχζηεκα, ηνπ νπνίνπ ε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε, ή 

κε άιινπο ηνκείο ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ βίνπ είλαη πνιχπινθε θαη 
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επνκέλσο βνήζεζε πάξα πνιχ ζε απηή ηε θαηεχζπλζε ε εηζήγεζε ηεο θπξίαο 

Κηγηηδηφγινπ.  

  Θα νινθιεξψζνπκε ηελ παξνπζίαζε κε ηελ ηξίηε εηζήγεζε θαη 

ειπίδνπκε φηη ηηο φπνηεο απνξίεο ππάξρνπλ ζα ηηο ζπγθξαηήζεηε γηα λα ηηο 

ζέζνπκε ππφςε. Δίλαη ινηπφλ, ε θπξία Υξηζηίλα Αγηαθιή πνπ παξακέλεη 

ζρνιηθή ζχκβνπινο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο θαη ζα καο παξνπζηάζεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηε ζπζρέηηζε κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ θξαηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ. 

Υ. ΑΓΗΑΚΛΖ: Καη’ αξρήλ ζα ήζεια λα δεηήζσ ζπγλψκε απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο, ησλ πξνεγνχκελσλ ζπλεδξηψλ, ηεο πξνεγνχκελεο 

κάιινλ ζπλεδξίαο, γηαηί ην πξσί εκπιεθφκνπλ ζε θάπνηεο εμεηάζεηο θαη δελ 

κπφξεζα λα παξαθνινπζήζσ βέβαηα θαη ζαλ κία έιιεηςε θαη παξαθαιψ εάλ 

θάπνηνο ζεσξήζεη φηη θάηη ζεσξψ σο δεδνκέλν, δηαθνξεηηθφ, λα κε 

δηνξζψζεη. 

  θεθηφκνπλ ηη ζα έπξεπε λα πεη θαλείο κηιψληαο γηα ην θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο θαη γηα ηε ζχγθξηζή ηνπ κε ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ μέλσλ γισζζψλ ηνπ 

ζρνιείνπ. 

  Καηέιεμα φηη ηειηθά είλαη αδχλαην κέζα ζε κηα 20ιεπηε 

παξνπζίαζε λα κπεη θαλείο ζε ιεπηνκέξεηεο, δειαδή, λα κηιήζεη ηειηθά, λα 

πάξεη θαη λα ζπγθξίλεη ιεπηνκέξεηεο θαη απηέο θαζαπηέο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

απφ ηελ άιιε κεξηά ηνπο δείθηεο θαη πψο πεξηγξάθνληαη θαη ηηο δεμηφηεηεο, 

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα.  

  Δπνκέλσο θαηέιεμα φηη ζα ήηαλ θαιχηεξν θαη επεηδή αθξηβψο 

ζθέθηεηαη δελ είλαη θαη θνηλφ απνθιεηζηηθά κίαο γιψζζαο θαη κάιηζηα ζα 

κπνξνχζε λα κελ είλαη θαλ θαη ησλ γισζζψλ, λα είλαη θάπνηνο ζπλάδειθνο 

πνπ έξρεηαη γηα ελεκέξσζε φηη ζα έπξεπε λα κείλσ πεξηζζφηεξν ζηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη απφ εθεί θαη πέξα εάλ ππάξρνπλ δεηήκαηα θαη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ απφ ην αθξναηήξην λα ην ζπδεηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα κε 

εξσηήζεηο. 

  Λνηπφλ, εγψ ζα ήζεια λα μεθηλήζσ ζπκίδνληαο ηηο πξνηάζεηο 

πνπ είραλ δηαηππσζεί ζε έλα πξνεγνχκελν ζπλέδξην, γηαηί καο ζπκβαίλεη 

αξθεηά ζπρλά κέζα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε λα γίλνληαη κεκνλσκέλεο 
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ελέξγεηεο θαη λα κελ ππάξρεη θάπνηα ζπλέρεηα. Θα ήζεια ινηπφλ, λα ζπκίζσ 

ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ην ζπλέδξην γηα ηηο μέλεο γιψζζεο πνπ 

είρε πξαγκαηνπνηήζεη πξηλ απφ δχν πεξίπνπ ρξφληα ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην ζε ζπλεξγαζία κε ηα μελφγισζζα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηνπ 

ΔΚΠ. 

  Καη λα ζπκίζσ ηηο ζπζηάζεηο. Πνηεο ήηαλ νη ζπζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο θαηέιεμε εθεί ε νκάδα. Λνηπφλ, λα κειεηεζεί ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο 

ηππηθήο ζχλδεζεο κε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο 

γηα ην ΚΠΓ, κε θνξέα ην ζρνιείν ηνπο, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθή φκσο ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο. Θα ήζεια, κάιινλ αο ηα παξνπζηάζσ πψο ήηαλ 

απηά θαη ζα ήζεια λα ηα ζπγθξίλνπκε θαη κε ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη 

απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, αιιά θαη κε απηά πνπ 

αθνχζηεθαλ πνπ πξνρσξνχλ ηψξα ζην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

  Να αλαπξνζαξκνζηνχλ ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ, πνπ παξέρνληαη απφ ην 

νινήκεξν ζρνιείν, ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη ηελ πξφζζεηε δηδαθηηθή 

ζηήξημε θαηά ηξφπν ψζηε λα επαξθνχλ νη δηδαθηηθέο ψξεο, γηα ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ. 

  Λνηπφλ, εδψ είλαη δχν ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη βιέπσ φηη 

ππάξρνπλ αληίζηνηρα ζεκεία θαη ζηηο πξνηάζεηο πνπ έρεηε ζην θπιιάδην πνπ 

πήξακε φινη απφ απηφ ην πλέδξην, φπνπ γίλεηαη, δηαηππψλεηαη ε πξφηαζε 

γηα εληαίν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηηο μέλεο γιψζζεο απφ ην δεκνηηθφ κέρξη 

ην ιχθεην. 

  Να ππάξρεη δειαδή, κηα ζπλέρεηα θαη λα ππάξρεη θαη έλαο 

ζηφρνο ζηελ εθκάζεζε ησλ γισζζψλ. Καη βέβαηα εδψ κέζα λα εληαρζεί θαη ε 

ζχλδεζε, πψο ζα κπνξέζεη λα γίλεη ε ζχλδεζε. Απηή ηε ζηηγκή φπσο είπε θαη 

ε θπξία Κηγηηδηφγινπ δελ ππάξρεη θάπνηα ηππηθή ζχλδεζε. Γειαδή, ν θνξέαο 

– ζρνιείν δελ ρνξεγεί θάπνηα πηζηνπνίεζε. Ο θνξέαο ζρνιείν, απιά 

αμηνινγεί ηε ζρνιηθή γλψζε.  

  Σν ηη δηδάζθεηαη κέζα ζην ζρνιείν ην αμηνινγεί θαη θξίλεη εάλ ν 

καζεηήο κπνξεί λα πξναρζεί ή φρη. Ζ ζχλδεζε απηή ηε ζηηγκή πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη είλαη φηη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ κπνξνχλ θαη ζαλ νκάδα λα 

παξνπζηαζηνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ ζην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Σν θξαηηθφ 
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πηζηνπνηεηηθφ φκσο είλαη έλα ζχζηεκα πνπ δελ αλήθεη ζηελ εθπαίδεπζε, ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη έλα αλεμάξηεην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο. Έηζη; 

  Απηφ πνπ κπνξεί λα γίλεη φκσο θαη πνπ ήδε έρνπλ αξρίζεη λα 

εθθξάδνπλ ελδηαθέξνλ είλαη νη ζπλάδειθνη νη ίδηνη λα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ, 

λα θξίλνπλ πνηνη καζεηέο είλαη έηνηκνη λα παξνπζηαζηνχλ ζην θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ θαη λα ηνπο βνεζνχλ λα θάλνπλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο 

εμεηάζεηο κέζα θαη απφ ην ζρνιείν ζαλ νκάδα φκσο πξναηξεηηθά, ζε 

πξναηξεηηθή βάζε. Γελ είλαη δπλαηφλ δειαδή, λα γίλεη, απηφ λνκίδσ ηνλίζηεθε 

θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο νκηιήηξηεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη πξνυπφζεζε 

ε επηηπρία πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ν καζεηήο, ή λα απνιπζεί ν καζεηήο ζην 

ζρνιείν. 

  Λνηπφλ, έλα άιιν δήηεκα ηψξα αξθεηά ζεκαληηθφ είλαη ην 

δήηεκα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ. Καη επίζεο έλα 

ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη πνπ ηνλίζηεθε θαη ζε εθείλν ην ζπλέδξην θαη βιέπσ φηη 

θαη απφ εδψ ηνλίδεηαη είλαη ην δήηεκα ηνπ εληαίνπ ζρεδηαζκνχ, λα ππάξμεη θαη 

έλαο ζρεδηαζκφο. Καη ηε ζηηγκή πνπ φινη πιένλ αλαθεξφκαζηε θαη ζεσξνχκε 

ζαλ βάζε ην θνηλφ επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο, ζηα ειιεληθά ην ιέκε 

ΚΔΠΑ, ζηα αγγιηθά έρνπκε ζπλεζίζεη λα ην ιέκε SEF, ινηπφλ, ηε ζηηγκή πνπ 

ζεσξνχκε φινη, φηη έρνπκε έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο λα δνχκε θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο πην ζπγθεθξηκέλα. Σν πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο 

ζε αλαθνξά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη.  

  Απφ φηη καο είπε θαη ε θπξία Γελδξηλνχ έρνπλ αξρή. Απηφ είλαη 

κία κεγάιε ηζηνξία, δειαδή, δελ είλαη ηφζν απιφ λα πεηο φηη εγψ γηα λα 

πξνεηνηκάζσ ηνπο καζεηέο ζα ηνπο θάλσ απφ ηηο πξνεγνχκελεο εμεηάζεηο 

θάπνηα δείγκαηα θαη ηειείσζε ηνπο πξνεηνίκαζα. Γελ είλαη θάηη ηφζν απιφ, 

έηζη, δελ είλαη κφλν απηφ πνπ ιέκε passed papers πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

πεηχρεη έλαο καζεηήο ζε θάπνηεο εμεηάζεηο, απηφ λνκίδσ ηνπιάρηζηνλ φζνη 

ζπλάδειθνη αλήθνπλ ζηελ μελφγισζζε παηδεία απφ κέζα απφ εδψ, κέζα απφ 

ην αθξναηήξην κπνξνχλ λα ην θαηαιάβνπλ. Λνηπφλ, έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

δήηεκα εθηφο απφ ηνλ εληαίν ζρεδηαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη, πνπ απαηηείηαη θαη 

πνπ ε πξφηαζε ήηαλ λα μεθηλήζεη έλαο ηέηνηνο εληαίνο ζρεδηαζκφο, πνπ λα 

εθθξάδεη κία εληαία πνιηηηθή, ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηνχλ θαη ηα 

σξνιφγηα πξνγξάκκαηα. 
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  Απηφ είλαη έλα αίηεκα πάγην πνπ ην δεηνχλ νη μέλεο γιψζζεο φηη 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο. Υαίξνκαη βέβαηα πνπ άθνπζα ρζεο θαη απφ 

ηνλ θχξην Καινκνίξε θαη ν θχξηνο Υαξακήο εάλ δελ απαηψκαη αλαθέξζεθε φηη 

ππνζηεξίδνπλ θαη ην αίηεκα ηεο επαλαθνξάο ηεο ψξαο ησλ γαιιηθψλ πνπ 

αθαηξέζεθε πξφζθαηα. Θα ραηξφκνπλ πεξηζζφηεξν εάλ άθνπγα βέβαηα φηη 

ππνζηεξίδνπλ θαη ηελ επαλαθνξά ηεο ψξαο πνπ θφπεθε απφ ηελ πξψηε μέλε 

γιψζζα, γηαηί εάλ ζπκάζηε φηαλ κπήθαλε ηα αγγιηθά ζην δεκνηηθφ θαη 

παξάιιεια κπήθε θαη ε δεχηεξε μέλε γιψζζα ζην γπκλάζην, ήηαλ παξάιιεια 

κέηξα απηά, θφπεθε ε κία ψξα απφ ην ηξίσξν ησλ αγγιηθψλ ζην γπκλάζην, 

ζηε 2α θαη 3ε γπκλαζίνπ θαη ην ίδην έγηλε θαη ζηε 2α θαη 3ε ιπθείνπ.  Έηζη;  

  Δπνκέλσο λα κελ μερλάκε θαη ηα παιαηά, επεηδή ηα έρνπκε 

ππνζηεί πνιιά ρξφληα λα κελ επαλαθέξνπκε ην αίηεκα, λνκίδσ φηη θαιφλ είλαη 

λα επαλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ζεσξνχκε φηη ρξεηαδφκαζηε θαη πεξηζζφηεξν 

ρξφλν, γηα λα κπνξνχκε λα δνπιεχνπκε ζσζηά ηηο μέλεο γιψζζεο θαη ζην 

ιχθεην. Γηαηί ην δίσξν κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζρνιείνπ, μέξνπκε φηη είλαη πάξα 

πνιχ ιίγν. Δίλαη αδχλαην λα πεηο φηη ζα δνπιέςσ ζνβαξά θαη ζα έρσ θαη 

ζηφρνπο λα πξνρσξήζσ. 

  Δπίζεο, κία θαηεχζπλζε ήηαλ λα γίλεη ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε κεζνδνινγία θαη ηερληθέο πνπ ζπλάδνπλ κε ηε θηινζνθία 

ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θαη λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο γηα 

ζπκπιεξσκαηηθφ θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ. Δδψ ήδε απφ φηη καο είπε θαη ε 

θπξία Γελδξηλνχ ζηα πιαίζηα ησλ εμεηάζεσλ έρεη μεθηλήζεη έλα κεγάιν 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη λνκίδσ φηη νη αξρέο θαη νη πξαθηηθέο απφ απηφ 

ην πξφγξακκα κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε θαη ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη 

φηη ρξεηάδεηαη ε εθπαίδεπζε, ππάξρεη φκσο θαη κία νιφθιεξε ζπλεδξία πνπ ζα 

αθνινπζήζεη θαη λνκίδσ φηη εθεί κπνξνχλ λα εηπσζνχλ πεξηζζφηεξα. 

  Λνηπφλ, απηφ λνκίδσ φηη ήδε ην έρσ αλαθέξεη, φηη είλαη 

απαξαίηεηε κία εληαία πνιηηηθή γηα ηηο γιψζζεο. Σψξα, λα δνχκε ιίγν ζε 

ζρέζε ηψξα κε φια απηά πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

επηζεκαίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, γηα ην πψο ζα γίλεη απηή ε ζχλδεζε. Λέσ μαλά 

φηη απηή ηε ζηηγκή επίζεκε ηππηθή ζχλδεζε δελ ππάξρεη. Έηζη; Δπνκέλσο 

ελαπφθεηηαη ζηνλ θαζέλα απφ καο λα δεη πψο ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

ηφλσζε ηνπ ζεζκνχ, ζην λα πξνζέιζνπλ θαη πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη θνληά 
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ζην ζεζκφ θαη πψο ζα κπνξέζεη ν ίδηνο θαη απφ άπνςε νπζίαο λα δψζεη ζηελ 

δηδαζθαιία ηνπ θάηη. 

  Λνηπφλ, ην έλα δήηεκα είλαη ε εμνηθείσζε κε ηα επίπεδα 

γισζζνκάζεηαο. Σα επίπεδα γισζζνκάζεηαο έηζη φπσο αλαθέξνληαλ κέζα 

ζην θνηλφ επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο ππάξρεη κία ζπλνιηθή πεξηγξαθή ηνπ 

επηπέδνπ, δειαδή, ηη κπνξεί λα θάλεη ν ππνςήθηνο ζην θάζε επίπεδν θαη ζηε 

ζπλέρεηα ππάξρεη θαη πεξηγξαθή γηα θάζε κία δεμηφηεηα μερσξηζηά. Καη 

κάιηζηα γηα πνιιέο δεμηφηεηεο ππάξρεη θαη μερσξηζηή πεξηγξαθή επί κέξνπο 

πηπρψλ απηήο ηεο δεμηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ππάξρεη 

μερσξηζηή πεξηγξαθή ηεο δηαδξαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, απηφ πνπ ιέκε interaction 

θαη ππάξρεη μερσξηζηά ν κνλφινγνο θαη ε έθθξαζε κηαο άπνςεο έηζη; 

  Τπάξρνπλ ινηπφλ, πάξα πνιχ ιεπηνκεξείο θαη πνιχ 

εμεηδηθεπκέλεο πεξηγξαθέο. Δκείο ηψξα, κέζα ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

δελ παίξλνπκε αθξηβψο παξ΄ φιν πνπ ππάξρεη θάπνηα αληηζηνηρία, ζα 

παξαπέκςσ θαη ζε κηα αληηζηνηρία πνπ ππάξρεη πάιη ζην θπιιάδην πνπ 

θξαηάηε ζηελ πξνηειεπηαία ζειίδα. Να δηεπθξηλίζσ φκσο φηη απηή ε 

αληηζηνηρία ππάξρεη κέζα ζηνλ ηζηφηνπν, κέζα ζηε ζηήιε ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ θαη αλαθέξεηαη ζηελ αγγιηθή. Θα ηελ βξεη θαλείο κπαίλνληαο κέζα 

απφ ηα αγγιηθά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηηο άιιεο γιψζζεο, γηαηί είλαη θαη 

πξνθαλέο θηφιαο μεθηλάεη αθξηβψο απφ ηελ 3ε δεκνηηθνχ πνπ δηδάζθνληαη ηα 

αγγιηθά. 

  Λνηπφλ, βιέπνπκε φηη ππάξρεη πεξίπνπ κία αληηζηνίρεζε.... 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ειίδα 14 είλαη. 

Υ. ΑΓΗΑΚΛΖ: Ναη, είλαη αθξηβψο πξηλ απφ ην εμψθπιιν, πξνο ην ηέινο. Θα 

δείηε ινηπφλ, φηη μεθηλάεη απφ έλα επίπεδν ζηελ 3ε δεκνηηθνχ πνπ είλαη κείνλ 

Α1, δειαδή, πάεη πξνο ην Α1, αιιά δελ ην έρεη νινθιεξψζεη, ηειεηψλνληαο 

ηελ 6ε δεκνηηθνχ ζεσξεί φηη έρεη μεθηλήζεη, ήδε, δειαδή θαη πψο ην ζεσξεί 

απηφ κέζα θπξίσο θαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ δνζεί θαη γηα ηα βηβιία 

πνπ ζπγγξάθνληαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην έηζη; Θα κηιήζσ θαη γη’ 

απηά ακέζσο κεηά.  

  Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη ηειεηψλνληαο έρνπκε μεθηλήζεη έλα Α2, 

αιιά δελ ην έρνπκε νινθιεξψζεη, βιέπνπκε ινηπφλ, φηη ηειεηψλνληαο ηελ 3ε 

γπκλαζίνπ, βιέπνπκε πεξίπνπ κηα αληηζηνίρεζε, βιέπνπκε φηη έρνπκε έλα β1 
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εληζρπκέλν επίπεδν, ζεσξνχκε, ζεσξεηηθά είλαη φια απηά κε βάζε ηηο ψξεο 

βέβαηα ηψξα, έηζη; Απφ φζν μέξσ ηνπιάρηζηνλ δελ έρεη γίλεη θάπνηα έξεπλα 

πνπ λα ιέεη φηη φλησο απηφ ζπκβαίλεη ζε φια ηα ζρνιεία θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν φηαλ μέξνπκε φηη ππάξρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά επίπεδα κεηαμχ 

ζρνιείσλ. 

  Λνηπφλ, κε βάζε ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο κπνξνχκε λα έρνπκε 

δπλεηηθά έλα εληζρπκέλν επίπεδν Β1, γηα ηελ αγγιηθή θαη ηειεηψλνληαο ην 

ιχθεην, φπνπ εθεί πάιη θαη ζην ιχθεην φπσο είπακε κεηψλνληαη θαη νη ψξεο 

κπνξνχκε λα έρνπκε ζεσξεηηθά μεθηλήζεη έλα επίπεδν Γ1, δειαδή, ηεο πνιχ 

θαιήο γλψζεο, φρη ηεο άξηζηεο πνπ είλαη ην Γ2, ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβεί ζε 

έλα θαιφ αζηηθφ ζρνιείν, αιιά δελ μέξσ θαηά πφζν κπνξεί λα ζπκβεί βέβαηα 

ζε έλα ζρνιείν ηεο επαξρίαο. 

  Δδψ λα δνχκε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ κε ηα 

πξνγξάκκαηα. Απηή ινηπφλ, είλαη κία αληηζηνίρεζε ε νπνία φκσο απηή ηε 

ζηηγκή δελ έρεη άκεζν αληίθηππν θαη ζε θάπνηα χιε ζπγθεθξηκέλε. Ζ χιε, φινη 

νη ζπλάδειθνη παξαπνλνχληαη φηη είλαη θάπσο αζαθήο ζην ζρνιείν. Απηφ 

ινηπφλ, είλαη έλα δήηεκα, ειπίδσ φηη ζα έρεη κηα ζεηηθή επίπησζε ζηε ιχζε 

απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ε δηδαζθαιία ησλ λέσλ βηβιίσλ ε νπνία δελ ζα είλαη 

απφ φηη, απφ ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο δελ βιέπσ εδψ θαη θάπνην 

ζπλάδειθν απφ ην Παηδαγσγηθφ, γηα λα ην επηβεβαηψζεη. 

  Αιιά απφ φηη κάζακε απηή ηελ εβδνκάδα ζε θάπνηα 

επηκφξθσζε πνπ έθαλε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο, κάζακε φηη ηελ επφκελε ρξνληά, δειαδή, ην 9 -10, φρη ην 8 – 9, 

ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ζα κπνχλε φια καδί ηα βηβιία ησλ μέλσλ γισζζψλ 

πνπ έρνπλ γξαθηεί κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 

νη νπνίεο επίζεο έρνπλ ζηεξηρζεί ζην θνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, 

φηη ζα κπνχλε ηα βηβιία φια θαη ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλαζίνπ. Γειαδή, 

εθηφο απφ ηελ 3ε δεκνηηθνχ πνπ έρεη ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα, γηα ηηο άιιεο 

ηάμεηο ζα κπνχλε ηα βηβιία ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

  Δθεί ζα έρνπκε ινηπφλ, κηα πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά, απηφ 

πνπ κπνξνχκε λα πνχκε χιε. Απηφ πάιη βέβαηα, έλα άιιν πξφβιεκα φκσο, 

είλαη φηη αθ΄ ελφο εμ αηηίαο ηεο έιιεηςεο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο ζηα 

δεκνηηθά πνπ είλαη θάησ, πνπ είλαη ππνρξεσηηθά απφ ηα 4ζέζηα θαη πάλσ, ην 

μέξνπκε απηφ θαη έρνπκε ζηελ Διιάδα, εάλ ην δνχκε παλειιαδηθά δειαδή θαη 
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φρη κφλν κέζα ζηελ Αζήλα, έρνπκε δεκνηηθά πνπ είλαη ηξηζέζηα. ηα ηξηζέζηα 

ζε πνιχ ιίγα δηδάζθεηαη ε μέλε γιψζζα. Να κελ ζπδεηήζσ γηα απφ εθεί θαη 

θάησ, δελ δηδάζθεηαη πνπζελά. 

  Δπνκέλσο έλα αίηεκα πνπ εάλ δελ απαηψκαη δηαηππψλεηαη θαη 

απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο, είλαη λα δηδάζθεηαη ε μέλε γιψζζα θαη ζηα δεκνηηθά 

πνπ έρνπλ, πνπ είλαη κηθξφηεξα απφ 4ζέζηα, ζε φια ηα δεκνηηθά. Έλα ινηπφλ, 

είλαη απηφ, ην φηη δελ δηδάζθεηαη ζε φια ηα δεκνηηθά. ηε ζπλέρεηα ζηα 

γπκλάζηα φηαλ έιζνπλ παηδηά αδίδαθηα ζα έρνπκε θάπνην πξφβιεκα. 

  Λνηπφλ, απηφ είλαη έλαο ιφγνο πνπ έρνπκε θάηη γηα ην νπνίν 

ζπδεηνχλ πάξα πνιχ νη ζπλάδειθνη θαη είλαη ην δήηεκα ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

επηπέδνπ πνπ αληηκεησπίδνπκε. Γειαδή αληηκεησπίδνπκε κία ηάμε λα έρεη κία 

πνιχ κεγάιε δηαβάζκηζε επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο. 

  Λνηπφλ, επίζεο έλα δήηεκα είλαη λα ππάξρεη ε θαηαιιειφηεξε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη δηδαθηηθέο ηερληθέο, απηφ άπηεηαη θαη ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο επηκφξθσζεο πνπ φπσο είπακε ζα ζπδεηεζεί θαη πάξα θάησ. 

Καη επίζεο είλαη θαη ην δήηεκα ηνπ ρξφλνπ πξνεηνηκαζίαο πνπ άπηεηαη θαη ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

  Σψξα, γηα λα αλαθεξζψ ιηγάθη ζην δήηεκα ηεο απηνκφξθσζεο 

ησλ θαζεγεηψλ, πψο κπνξνχλ δειαδή, επεηδή έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ 

αλαθέξακε, ήηαλ ην πξφβιεκα ηεο εμνηθείσζεο κε ηα επίπεδα. Θα ήζεια εδψ 

λα ζηαζψ ιηγάθη ζηνλ ηειεπηαίν ηζηφηνπν, ηνπο άιινπο ηνπο έρεηε πάξεη θαη 

απφ αιινχ, είλαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, είλαη ην Τπνπξγείν, είλαη ην 

Κέληξν Έξεπλαο ηνπ αγγιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζα 

ζηαζψ θαη ζε έλαλ ηειεπηαίν ηζηφηνπν ηνλ νπνίνλ θπξίσο βέβαηα απηή ηε 

ζηηγκή έρσ λα ζαο δείμσ θάηη πνπ αλαθέξεηαη ζηα αγγιηθά ζα δεηήζσ 

ζπγλψκε απφ ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο, αιιά ήηαλ αδχλαην λα ην έρσ 

θάπσο αιιηψο, έπξεπε λα είλαη ζε κία απφ ηηο γιψζζεο θαη είλαη ην self chain. 

Απφ κφλε ηεο ε ιέμε chain έρεη λα θάλεη κε ηελ επηκφξθσζε. Γειαδή, εάλ 

θάπνηνο ζέιεη λα επηκνξθσζεί ζηα επίπεδα ηνπ θνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο είλαη έλα θαιφ κέξνο λα πάεη λα αζρνιεζεί ιίγν.  

  Καη λα ζαο δείμσ ιίγν πψο ιεηηνπξγεί, δπζηπρψο απφ απηφ ην 

site δελ κπνξνχζα λα πάξσ θνκκάηηα, επνκέλσο ζα πεξάζσ πάξα πνιχ 

γξήγνξα θάπνηα πξάγκαηα γηα λα ζηαζψ ζε έλα, δχν πξάγκαηα κφλν. Λνηπφλ 
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βιέπεηε φηη θαη ν ηίηινο είλαη ε εμνηθείσζε κε ηα επίπεδα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην αλαθνξάο.  

  Καη ηη πεξηιακβάλεη κέζα εθεί; Πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά κία 

παξνπζίαζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο, αλαθέξεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη 

απηφ ην πξφγξακκα. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ην νπνίν έρεη ζηήζεη θαη 

έλα site ζην νπνίν κπνξνχλ λα κπαίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Σν έιεγμα πνιχ 

πξφζθαηα πξηλ απφ έλα κήλα φηη ιεηηνπξγεί φλησο, γηαηί θακηά θνξά απηά 

ζηακαηνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θηφιαο θαη βξίζθεζαη εθηφο. Λνηπφλ θαη επίζεο έρεη 

γηα ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. Γειαδή, νη αζθήζεηο πνπ έρεη κέζα γηα λα καο 

εμνηθεηψζεη κε απηά ηα επίπεδα θαη ηη ζεκαίλεη ην θάζε επίπεδν, αλαθέξνληαη 

μερσξηζηά θαη ζε θάζε δεμηφηεηα.  

  Λνηπφλ, λα πξνρσξήζσ. Καιά, εδψ καο έρεη θάπνηα πεξηγξαθή, 

δελ ζέισ λα ζηαζψ ηψξα, ζην ηη είλαη ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Αλαθνξάο. κσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ θαζεγεηέο. Έλαο απφ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ 

ηηο μέλεο γιψζζεο. Λνηπφλ, απηφ πνπ θπξίσο έρνπκε είλαη ην ηη πξέπεη λα 

κάζνπλ λα θάλνπλ νη καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ κία γιψζζα 

γηα επηθνηλσλία θαη ηη γλψζεηο θαη ηη δεμηφηεηεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ.  

  Δπνκέλσο εθεί καο δίδεηαη ν νξηζκφο αλαιπηηθά γη’ απηά ηα 

επίπεδα πνπ αλαθέξακε πξνεγνχκελα. Βιέπνπκε εδψ, λα κελ ζηαζνχκε 

ηψξα, γηαηί ζα πάξνπκε πάξα πνιχ ρξφλν, ελψ ζα κπνξέζνπκε λα ηνλ 

αμηνπνηήζνπκε. Μπνξείηε λα ην δείηε θαη κφλνη ζαο. Καη εδψ πξνθαλψο δελ 

ζα ζηαζψ. Βιέπεηε φηη είλαη νη δηάθνξεο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη.  

  Δδψ έλα – έλα απηά ηα επίπεδα ππάξρνπλ μερσξηζηά, ππάξρεη ε 

πεξηγξαθή ηνπο θαη ππάξρεη θαη ε πεξηγξαθή θάζε δεμηφηεηαο ζηα πιαίζηα 

απηψλ ησλ επηπέδσλ. Έηζη; Γηα ην βαζηθφ ρξήζηε ηνπ Α 1 θαη 2, γηα ηνλ 

αλεμάξηεην ρξήζηε ηνπ Β 1 θαη 2 θαη γηα ηνλ έκπεηξν, ηνλ ηθαλφ ρξήζηε ηνπ Γ 

1 θαη 2. 

  Λνηπφλ, πεξίπνπ θάπνηα αληηζηνηρία εδψ ζαλ θαη απηή πνπ 

είδακε πξνεγνπκέλσο απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Καη ζα θηάζσ 

επηηέινπο ζηα παξαδείγκαηα.  Λνηπφλ, κπαίλνληαο κέζα ζην site,  βιέπνπκε 

εδψ φηη κπνξνχκε λα βξνχκε θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη κπνξνχκε θαη 



«Οη μέλεο γιψζζεο ζην ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα» – ΖΜΔΡΑ 2
ε
 – 12/4/2008 

 

 117 

λα θάλνπκε απηφ πνπ έρεη απφ θάησ πνπ ιέεη chaining using the self scales, 

λα θάλνπκε εκείο νη ίδηνη εμάζθεζε. Καη πψο ην θάλνπκε απηφ;  

  Δάλ παηήζνπκε θαη επηιέμνπκε απφ εδψ φπνηα δεμηφηεηα 

ζέινπκε, εάλ ζέινπκε ηελ θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ θιπ, ππάξρνπλ 

ινηπφλ, δξαζηεξηφηεηεο γηα καο φπνπ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε, αο πνχκε, 

βιέπνπκε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα βξνχκε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο πνπ καο δείρλεη ζε πνην πεδίν αλαθέξεηαη. Μαο ιέεη εδψ 

αλαθέξεηαη ζην πξνζσπηθφ.  

  Δίρακε δεη ζηελ εηθφλα εθεί φηη θπξίσο έρνπκε ην πξνζσπηθφ, ην 

επαγγεικαηηθφ, ην εθπαηδεπηηθφ. Τπάξρνπλ 4 πεδία ζηα νπνία 

πξνζαλαηνιίδνληαη νη ζεκαηηθέο πνπ δίλνπκε θαη εκείο θαινχκαζηε λα 

εθηηκήζνπκε, ππάξρνπλ θαη άιιεο αζθήζεηο, ηψξα λα κελ ζηαζψ θαη ηξψσ θαη 

ρξφλν, ππάξρνπλ θαη άιιεο αζθήζεηο φπνπ εκείο θαινχκαζηε λα εθηηκήζνπκε, 

λα πνχκε φηη απηφ είλαη Α2.  

  Καη κεηά βιέπνπκε ηελ απάληεζε, παίξλνπκε feedback 

αλαηξνθνδφηεζε, βιέπνπκε ηελ απάληεζε θαη καο εμεγεί φηη απηφ δελ είλαη 

Α2, γη’ απηφ ην ιφγν θαη είλαη Α1 γη’ απηφ ην ιφγν. Έηζη; Δίλαη ινηπφλ, έλαο 

πνιχ θαιφο ηξφπνο, δελ ζα ζηαζψ πεξηζζφηεξν, γηα λα κπνξέζνπκε λα 

κπνχκε ζε εξσηήζεηο, γηα λα αξρίζνπκε λα θάλνπκε θάηη εκείο νη ίδηνη γηα ηνλ 

εαπηφ καο, πξηλ, πεξηκέλνπκε ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη λα 

εμνηθεησζνχκε πεξηζζφηεξν κε ηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο, ηνπ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Οινθιεξψζεθαλ νη 3 εηζεγήζεηο. Καη ε ηειεπηαία ηεο θπξίαο 

Αγηαθιή καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε θαη παξάιιειε αλάγλσζε 

θεηκέλσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ πξνηάζεσλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο θαη 

άιισλ θεηκέλσλ ψζηε λα δνχκε θνηλά ζεκεία, πηζαλφλ απνθιίζεηο ή 

επηπξφζζεηα ζηνηρεία πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην έλα ή ζην άιιν θείκελν. 

  Φαίλεηαη γεληθά φηη ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο 

εδξαηψλεηαη ζηαδηαθά ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, αιιά 

ηνλίδσ ην ζηαδηαθφ ραξαθηήξα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, δηφηη πξέπεη θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ζε κεγάιν βαζκφ λα ελαξκνληζηνχλ θαηάιιεια ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη θαη πιήξε ηαχηηζε ζε θακηά πεξίπησζε θαη πξέπεη βέβαηα θαη νη 

αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο λα βξίζθνληαη ζε κία γλψζε 
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θαη ζε κία εηνηκφηεηα ψζηε πξάγκαηη λα θεξδίζνπκε θάηη ην πνιχ ζεκαληηθφ 

απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία. 

  Θα ήζεια ινηπφλ, λα δψζσ ην ιφγν ζην αθξναηήξην ζηηο θπξίεο 

θαη ζηνπο θπξίνπο πνπ ζε αλαινγία 12 πξνο 1 ζπκκεηέρνπλ ζην αθξναηήξην 

απηή ηε ζηηγκή. Δίλαη θαη απηφ πνπ ιέκε ζχιινγνο θαζεγεηψλ αγγιηθήο – 

γαιιηθήο, αιιά είλαη θαζεγεηξηψλ θαηά βάζε. Έηζη; Καη απηφ ζεκαίλεη φηη 

πξέπεη λα δψζσ πξψηα ην ιφγν ζε θπξίεο θαη κεηά ζε θπξίνπο. Οξίζηε, 

παξαηεξήζεηο, εξσηήζεηο, ζρφιηα. 

Α. ΜΑΘΗΟΤΓΖ: Να ξσηήζσ ην εμήο: Δγψ εξγάδνκαη ζε ηδησηηθά ζρνιεία ζε 

δεκνηηθφ θαη ζε γπκλάζην θαη αθνχγνληαο φια απηά γηα ην θξαηηθφ πηπρίν 

γισζζνκάζεηαο, ζα ήζεια λα ζέζσ ην εμήο εξψηεκα. 

Υ. ΑΓΗΑΚΛΖ: πγλψκε ζα ζαο δηαθφςσ, φρη πηπρίν, κελ ππνβηβάδεηε ηα 

πηπρία ζαο. Γελ είλαη πηπρίν. Μαο έρνπλ ην θεθάιη γαλψζεη, γηαηί απηφ 

ζέινπλε ηα μέλα ηφζα ρξφληα λα θάλνπλ. 

Α. ΜΑΘΗΟΤΓΖ: Έρεηε απφιπην δίθην. 

Υ. ΑΓΗΑΚΛΖ: Μελ ππνηηκάηε ηνλ εαπηφ ζαο, πηζηνπνηεηηθά είλαη φια. 

Α. ΜΑΘΗΟΤΓΖ: Χξαία. Θέισ λα θάλσ ηελ εμήο εξψηεζε, ζε πεξίπησζε πνπ, 

ηα βηβιία είπαηε φηη ζα βγνχλε θαη ζα θπθινθνξήζνπλ ην 2009, 2010 ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Θα είλαη γηα φιεο ηηο γιψζζεο απηά ηα βηβιία θαη 

ζα εηζαρζνχλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο; 

Υ. ΑΓΗΑΚΛΖ: Δγψ δελ είκαη αξκφδηα λα απαληήζσ βέβαηα εθ κέξνπο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, δελ μέξσ, είρα απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ελεκέξσζε 

γηα ηα βηβιία ηεο αγγιηθήο. Γηα ηηο άιιεο γιψζζεο μέξσ φηη γηα ηα γαιιηθά είραλ 

μεθηλήζεη λα γξάθνληαη βηβιία, αιιά δελ μέξσ πνχ βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή. 

Γελ έρσ ελεκέξσζε γηα ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθνληαη θαη πφηε ζα 

νινθιεξσζεί ε ζπγγξαθή. 

Α. ΜΑΘΗΟΤΓΖ: Μηιήζαηε γηα θάπνηνλ εληαίν ζρεδηαζκφ πνπ πηζηεχσ φηη 

αθνξά ζε θνηλή αληηκεηψπηζε φισλ ησλ γισζζψλ σο πξνο ηελ εθκάζεζή 

ηνπο. Πψο απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, αλαθέξαηε βαζκίδεο πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα κέρξη ιχθεην. Δγψ πξνζσπηθά είκαη θαζεγήηξηα γαιιηθψλ, 

πψο απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία λα 

πξνβιέπνπλ ππνρξεσηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο άιιεο γηα θάζε γιψζζα.  
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Υ. ΑΓΗΑΚΛΖ: Σψξα, βέβαηα ην αθνχκε απηφ, ην ιέκε φινη, αιιά ν θαζέλαο 

θάλεη ηε δηθή ηνπ αλάγλσζε βέβαηα.  

  Δγψ έρσ θαη θάηη αθφκα ζην κπαιφ κνπ, ππάξρεη κηα πξφηαζε, 

έλα πνιχ κηθξφ θνκκαηάθη κέζα ζην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην αλαθνξάο γηα 

ηηο μέλεο αο ην πνχκε ή πξφζζεηεο γιψζζεο, γηα ηηο γιψζζεο γεληθά. Τπάξρεη 

ινηπφλ, έλα πνιχ κηθξφ θνκκαηάθη πνπ ιέεη φηη κπνξνχκε λα αμηνπνηνχκε θαη 

ηε κία γιψζζα γηα ηελ άιιε γιψζζα. Κάηη πνπ ζπκβαίλεη κέζα ζην κπαιφ 

ελφο ρξήζηε. Πνιιέο θνξέο ηα γαιιηθά καο βνεζνχλ λα κάζνπκε αγγιηθά, ή 

ηα αγγιηθά καο βνεζνχλ γηα ηα γαιιηθά. Ή ηα γεξκαληθά. 

  Δπνκέλσο λα δχλαηαη λα ζρεδηαζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ην πέξαζκα απφ ηηο ρξνληέο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηε 

κηα ζηελ άιιε, νχησο ψζηε ν καζεηήο λα κελ θάλεη μαλά ηα ίδηα, δειαδή, λα 

κελ αθηεξψλεη μαλά 15 ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηα επίζεηα ζηε κηα θαη ζηελ άιιε 

γιψζζα, λα επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε θάηη θαηλνχξγην πνπ ζπκβαίλεη ζε 

απηή ηε γιψζζα πνπ δελ ζπλέβαηλε ζηελ άιιε. Έλα ηέηνην δήηεκα. Απηφ είλαη 

έλα δήηεκα.  

  Καη ην δεχηεξν δήηεκα είλαη λα μεθηλάεη ν καζεηήο θαη λα κπνξεί 

λα βαζηζηεί ζην ζρνιείν. Γειαδή, λα κελ θηάλεη ζε  κία ηάμε φπνπ έξρνληαη 

άιινη, ε άιιε κηζή ηάμε πνπ δελ μέξεη θαη κεηά λα θάλνπκε μαλά ηα ίδηα 

πξάγκαηα. Έηζη; Να κπνξεί έλαο καζεηήο λα μεθηλάεη θαη λα έρεη κηα ζπλέρεηα 

θαη λα έρεη θαη έλα ζηφρν, λα μέξεη φηη εγψ ζα μεθηλήζσ απφ εδψ θαη θάπνπ ζα 

θηάζσ, ή λα κελ έρεη μέξσ εγψ ιείπεη ε θαζεγήηξηα ζην ζρνιείν, ην αθήλνπκε 

έηζη ην ζέκα θαη κέλνπλ ηα παηδηά κηζή ρξνληά πίζσ. Σέηνηα δεηήκαηα λα κελ 

ζπκβαίλνπλ. 

Ρ. ΚΗΓΗΣΗΟΓΛΟΤ – ΒΛΑΥΟΤ: Να πσ πξαθηηθά ιίγν λα ην ζέζσ απηφ. Ζ 

ζπλαδέιθηζζα βέβαηα είλαη λέα θαη ίζσο δελ ζπκάηαη παιαηά πνπ ήηαλ ηα 

γαιιηθά πξψηε γιψζζα, μεθηλνχζακε κάιινλ κε πξψηε γιψζζα, 

νπνηαδήπνηε γιψζζα, δελ έρεη ην ραξαθηήξα πνπ έρεη ηψξα. Θπκάζηε φηη 

αθηεξψλακε αξθεηφ ρξφλν γηα λα εμνηθεησζνχλ νη Έιιελεο καζεηέο καο κε ην 

ιαηηληθφ αιθάβεην. Απηφ απηνκάησο απηή ηε ζηηγκή δελ ρξεηάδεηαη είλαη έλα 

θέξδνο ρξφλνπ. Δίλαη ήδε εμνηθεησκέλνο ν καζεηήο. Έρεη πεξάζεη ήδε απφ 

κηα άιιε γιψζζα. Πξαθηηθά ην ιέσ απηφ θαη επηθνπξηθά. 
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Β. ΓΔΝΓΡΗΝΟΤ: Να πσ θαη εγψ φηη θαη νη δχν νη ζπλάδειθνη είπαλ θάηη ην 

νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, αιιά πνπ αθφκα αλεμάξηεην απφ ην θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ηψξα, είλαη ζηφρνο φισλ καο θαη ζηα 

Παλεπηζηήκηα γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ 

θαζεγεηψλ μέλσλ γισζζψλ. Καη απηφ είλαη φηη πξνζπαζνχκε λα αξρίζνπκε 

έλαλ ηξφπν δηαθνξεηηθφ επηκφξθσζήο ηνπο είηε είλαη ζηα αγγιηθά, είηε είλαη 

ζηα γαιιηθά λα ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ γισζζψλ γηαηί 

αλεμάξηεηα ην πνηα γιψζζα καζαίλνπκε, αθφκα θαη ηα ειιεληθά πξέπεη λα 

έρνπκε δηαθνξεηηθέο ηάζεηο απέλαληη ζηε γιψζζα θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηελ 

καζαίλνπκε. 

  Γη’ απηφ είπα φηη θαη γηα ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ είλαη πάξα 

πνιχ ζεκαληηθή ε αληηκεηψπηζε ησλ γισζζψλ, δηαθνξεηηθά απφ ηα άιια 

ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο. Γειαδή θαη ην δήηεκα ηεο δηακεζνιάβεζεο πνπ 

δελ είκαη ζίγνπξε εάλ μέξεηε ηη ζεκαίλεη, γηαηί πξν εκεξψλ αθνχζακε. 

«Μεηάθξαζε; Δχθνιν είλαη.» Ή «κεηάθξαζε; Ση πξάγκαηα είλαη απηά;» Καη 

βεβαίσο δελ έρεη θακία ζρέζε κε κεηάθξαζε δηακεζνιάβεζε, είηε φηη 

εκθαλίδνληαη ειιεληθά ζην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, έρεη ζρέζε 

κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ρεηξηδφκαζηε νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε 

γιψζζα, πάληνηε ε εθκάζεζε γίλεηαη ζε ζχγθξηζε κε ηε δηθή καο. 

  Σψξα, γηα ηα εληαία πξνγξάκκαηα, φπσο ζα μέξεηε πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ζηελ Ακεξηθή θιπ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

δελ είλαη. Λνηπφλ, ε ηάδε ηάμε θάλεη απηφ, ε ηάδε ηάμε θάλεη απηφ θιπ. Γελ 

ελλννχκε κε απηφ. ιεο νη γιψζζεο, φζνλ αθνξά ηηο μέλεο γιψζζεο θαη ζα 

ζαο πσ εάλ  ζέιεηε λα κπείηε γηα λα δείηε πψο είλαη ην πξφγξακκα ησλ μέλσλ 

γισζζψλ, ησλ ζχγρξνλσλ γισζζψλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Βξεηαλίαο, 

εάλ κπείηε, ζα δείηε πψο είλαη δηακνξθσκέλν ζε έλα εληαίν γηα φιεο ηηο 

γιψζζεο ηφζν ηηο επξσπατθέο, φζν θαη ηηο κε επξσπατθέο, γηαηί δηδάζθνληαη 

ζηα ζρνιεία θαη νη θνηλνηηθέο γιψζζεο, δειαδή, κπνληάκπη, θηλέδηθα θνθ.  

  Δίλαη εληαίν ζρέδην πξνγξάκκαηνο, είλαη κε βάζε ηε ινγηθή απηή 

ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη θαη ην θξαηηθφ, δειαδή, ην επίπεδν θαη απφ εθεί θαη 

πέξα γίλεηαη έλαο ζρνιηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ή ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη θαηά 

θνηλφηεηα, θαηά ρψξν θνθ. Καηά πεξηθέξεηα. Πνηα επίπεδα κπνξνχλ αλάινγα 

κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, ηα θνηλσληθά δεδνκέλα θαη ηηο αλάγθεο λα 

πηνζεηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηψλ. 
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  Απηφ βέβαηα ζεκαίλεη λα ππάξρεη κηα επειημία ζηα ζρνιηθά καο 

πξνγξάκκαηα, ε νπνία λα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή. Ννκίδσ φηη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, ήδε ζε θάπνηα ζρνιεία κειεηψληαη ηέηνηα πξάγκαηα θαη πηζαλφλ 

θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζε θάπνην ρξφλν κειινληηθφ λα ην ζεσξήζεη φηη 

έηζη πξέπεη λα γίλεη. Πάλησο φηαλ κηιάκε γηα εληαία πξνγξάκκαηα γη’ απηνχ 

ηνπ ηχπνπ ηα πξνγξάκκαηα κηιάκε, πνπ είλαη ζηνρνζεηεκέλα αλάινγα κε 

επίπεδα, αλάινγα κε γιψζζεο. Οη γιψζζεο είλαη θνηλέο θαη ην νπνίν κπνξεί 

λα πηνζεηεζεί δηαγσλίσο. Απηφ ρξεηάδεηαη θαη δηαθνξεηηθή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βεβαίσο. 

Α. ΜΑΘΗΟΤΓΖ: Καη πηζηεχσ φηη ζα βαζίδεηαη ζε  κία ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ 

δηαθφξσλ μέλσλ γισζζψλ κεηαμχ ηνπο. 

Β. ΓΔΝΓΡΗΝΟΤ: Γεληθά απηή ηε ζηηγκή εδψ πνπ βαδίδνπκε ε ζπλεξγαζία ησλ 

θαζεγεηψλ ζα έπξεπε λα είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ, φρη κφλν ησλ θαζεγεηψλ 

γισζζψλ, αιιά θαη θαζεγεηψλ θαη άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ήδε 

λνκίδσ κέζα απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζην βαζκφ, πνπ μέξσ απφ ηνπο 

θνηηεηέο καο πνπ επηζθέπηνληαη θιπ θαη λνκίδσ θαη νη ζπλάδειθνη εδψ πνπ 

έρνπλ ηελ εκπεηξία γίλνληαη ηέηνηα πξνγξάκκαηα. Πέξζη είρα ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζσ θαη λα δσ έλα εμαηξεηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη γίλεη ζε 

δεκφζηα ζρνιεία κε ειιεληθφ ζρνιείν γαιιηθφ, ηζπαληθφ θαη ηηαιηθφ.  

  Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχζαλ σο γιψζζα εξγαζίαο ηειηθά ηελ 

αγγιηθή θαη γη’ απηφ παξαθνινχζεζα ην πξφγξακκα θαη είδα ηα απνηειέζκαηά 

ηνπ θαη είραλ ζπλεξγαζία, θαζεγεηέο γεσγξαθίαο, ηζηνξίαο θαη γιψζζαο θαη 

πξαγκαηηθά ήηαλ έλα πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ έξγν. Απηφ είλαη. Τπάξρνπλ 

ηέηνηεο επθαηξίεο, εμαξηάηαη θαη απφ ζαο λα ηηο αμηνπνηήζεηε. Πηα δελ είλαη 

κφλν ζθέηε ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, είλαη ε γιψζζα, ε νπνηαδήπνηε 

γιψζζα είηε είλαη γαιιηθή, είηε είλαη ηηαιηθή, είηε είλαη νπνηαδήπνηε, ζαλ 

εξγαιείν γηα κάζεζε. Οχησο ή άιισο εθεί βαδίδεη ην κέιινλ θαη ην ζρνιείν 

ηνπ κέιινληνο θαη ην παλεπηζηήκην ηνπ κέιινληνο είλαη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο 

γλψζεηο καο ζαλ εξγαιεία γηα θάηη άιιν. 

Α. ΜΑΘΗΟΤΓΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Λνηπφλ, πξνηείλσ λα εθκεηαιιεπηνχκε εάλ ρξεηαζηεί, εάλ ην 

θξίλεηε αλαγθαίν θαη ηε παξνπζία ηεο θπξίαο Καηζαθάδνπ απφ ηε Γηεχζπλζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αξκφδηα γηα ην ζέκα πνπ ζπδεηάκε θαη επνκέλσο 
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κπνξείηε λα απεπζχλεηε θαη πξνο ηα εθεί θάπνην εξψηεκα εάλ ππάξρεη 

αλάγθε.  

Φ. ΜΑΣΕΗΩΡΟ: Δίκαη εθπαηδεπηηθφο, είκαη δάζθαινο αγγιηθψλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη κέλεη έλα κηθξφ θελφ φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο 

ιεγφκελεο ζχλδεζεο ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο κε ηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε. 

  Απηφ πνπ ζα ήζεια λα αθνχζσ ζα ήηαλ  πνχ βξίζθεηαη απηή ηε 

ζηηγκή ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ απηή ηε ζχλδεζε είηε ζηα πιαίζηα ησλ 

δχν παλεπηζηεκίσλ, είηε ηελ πξνζσπηθή ζαο άπνςε θαη εθηίκεζε θαη ησλ 

ηξηψλ ελλνψ. Ννκίδσ φηη κηα ηέηνηα κε ή ρσξίο εηζαγσγηθά ζχλδεζε έρεη 

θάπνηα πνιχ ζεηηθά ζηνηρεία φπσο ηε δηαηχπσζε θαη ηελ επηδίσμε θάπνησλ 

πην ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, κηα δηαζάθεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

πξφζζεησλ γισζζψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σαπηφρξνλα φκσο εγθπκνλεί θαη 

θάπνηνπο θηλδχλνπο. Ο ζεκαληηθφηεξνο απφ ηνπο νπνίνπο θαηά ηε γλψκε κνπ 

είλαη ε ζπξξίθλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο ζην ζρνιείν ζηελ 

πξνεηνηκαζία γηα κία εμέηαζε θαη φινη θαη φιεο μέξνπκε πνιχ θαιά ηη ζεκαίλεη 

απηφ. 

  Δπίζεο έλαο άιινο θίλδπλνο πνπ θνβάκαη είλαη φηη κηα ζρεηηθή 

επειημία πνπ επέηξεπε ε κέρξη ηψξα αζάθεηα θαη ζρεηηθά ρανηηθή θαηάζηαζε 

σο πξνο ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο ζην ζρνιείν, επειημία 

πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ζα ραζεί ίζσο πξνο φθεινο ηνπ 

θπλεγίνπ ηεο δηδαθηέαο χιεο πνπ δηαθαηέρεη φινπο ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο 

καο θαη κέρξη ηψξα ήκαζηαλ ζρεηηθά επλνεκέλεο θαη επλνεκέλνη σο πξνο 

απηφ.  

  Γειαδή, ήκαζηαλ θάπσο πξνλνκηνχρνη σο πξνο απηφ. Σν φηη 

ηξέρακε λα πξνιάβνπκε ηε δηδαθηέα χιε. Μήπσο ζθάβνπκε ην ιάθθν κφλνη 

καο δειαδή, ηειηθά θαη πψο κπνξνχκε λα ην απνθχγνπκε απηφ. Υσξίο λα 

παξαγλσξίδσ ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη 

δηαηχπσζε. αθψο ην έρσ εηδηθά φζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο θαη πψο κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη απηφ ζαλ θίλεηξν. 

Β. ΓΔΝΓΡΗΝΟΤ: Να απαληήζεη ε θπξία Αγηαθιή λνκίδσ ζε απηφ, αιιά λα 

μεθηλήζσ θαη λα πσ φηη ζπκθσλνχκε απνιχησο κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο. 

Απνιχησο, δειαδή, ν πξνβιεκαηηζκφο μεθίλεζε απφ εθεί θαη απηφ πνπ 



«Οη μέλεο γιψζζεο ζην ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα» – ΖΜΔΡΑ 2
ε
 – 12/4/2008 

 

 123 

ζέινπκε λα δνχκε είλαη κε πνην επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν κπνξνχκε αθξηβψο λα 

θάλνπκε κία ζχλδεζε ε νπνία λα κελ δεκηνπξγεί ηα αξλεηηθά ηα νπνία ιέηε, 

γηαηί ζεσξνχκε φλησο φηη είλαη αξλεηηθά απηά. Γελ ζεκαίλεη φηη κε ην λα 

πξνεηνηκάδεζαη γηα κία εμέηαζε καζαίλεηο κία γιψζζα, γη΄ απηφ θαη μεθηλήζακε 

λα κελ είλαη ζπλδεδεκέλα. Γειαδή, λα είλαη έλα ηειείσο αλεμάξηεην ζχζηεκα 

απφ ηε ζρνιηθή γλψζε.  

  Σν κεγάιν dis avantage είλαη φηη ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη ηελ 

πηζηνπνηεηηθνιαγλία φπσο γλσξίδεηε. Γελ ηελ έρνπλ άιιεο ρψξεο. Δδψ 

ινηπφλ, θαινχκαζηε φπσο θαη ζε φια ηα άιια λα δνχκε κε πνην ηξφπν ζα 

αληαπνθξηζνχκε ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη παξάιιεια λα κελ 

θάλνπκε θαθφ ζηελ εθπαίδεπζε. Γειαδή, απηνί είλαη νη πξνβιεκαηηζκνί ζηνπο 

νπνίνπο κπαίλνπκε θαη ππάξρεη πάξα πνιχ έληνλν ην φηη ην δεηάλε νη 

εθπαηδεπηηθνί απηφ ην πξάγκα θαη πψο λα αληαπνθξηζνχκε ζε απηέο ηηο 

αλάγθεο ρσξίο λα γίλεη θάηη ην νπνίν είλαη αξλεηηθφ, εληάμεη; Αθξηβψο απηφ 

ήζεια λα πσ. 

Υ. ΑΓΗΑΚΛΖ:  Να πσ θαη εγψ. Καη εγψ δελ μέξσ πφζν ζαθέο κε θάπνηα 

επηθχιαμε πεξηκέλσ λα δσ εάλ ηειηθά ηα βηβιία θαη πψο ζα δηδαρηνχλ, πψο 

ζα εθαξκνζηεί ε δηδαζθαιία, ηη άιιν ζα ρξεηαζηεί λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο λα 

ηα πξνζαξκφζεη. Με κεγάιε  επηθχιαμε πεξηκέλσ λα δσ εάλ ζα βνεζήζνπλ 

ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οπσζδήπνηε ζα είλαη πην ζαθείο νη ζηφρνη πνπ ζα 

έρνπκε, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θαη ηα βηβιία ζα ηα πάξνπκε άθξηηα θαη 

απιά ζα πνχκε απηή είλαη ε χιε θαη ηξέμηε. Έηζη; Απηφ δελ γίλεηαη. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Μάιηζηα. Ζ θπξία Κηγηηζηφγινπ 

Ρ. ΚΗΓΗΣΗΟΓΛΟΤ – ΒΛΑΥΟΤ: Να πσ ιίγν γηα ηε ζχλδεζε. Δίλαη έλαο φξνο 

πνπ έρεη ιίγν παξεμεγεζεί. Γελ μέξσ πψο αθξηβψο ελλνείηαη ηε ζχλδεζε 

απηή. Δγψ κπνξψ λα πσ απφ ηελ εκπεηξία κνπ φισλ απηψλ εηψλ, φηη θαλείο 

δελ απαγνξεχεη θαλέλαλ λα «πξνεηνηκάζεη» ή λα ην πσ δηαθνξεηηθά λα θάλεη 

θαλνληθά ην κάζεκά ηνπ θαη απιά ζην ηέινο, φηαλ νη εμεηάζεηο αλαθνηλσζνχλ 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, λα σζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ ή λα ηνπο πεη πνιχ 

απιά εάλ επηζπκνχλ λα παξνπζηαζηνχλ γη’ απηέο ηηο εμεηάζεηο. Απηή είλαη ε 

ζχλδεζε πνπ θαλείο δελ απαγνξεχεη θαλέλαλ.  

  Απφ εθεί θαη πέξα φηη εγθπκνλεί ν θίλδπλνο ηεο ζπξξίθλσζεο. 

Βεβαίσο εάλ ν ζηφρνο ηνπ θάζε ζπλαδέιθνπ είλαη ην Μάην ή ην Ννέκβξην λα 
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πάλε νη καζεηέο ηνπ θαη λα έρνπλ θαη επηηπρία λαη, απηφ είλαη ζπξξίθλσζε. 

Αιιά κελ μερλάκε θαη ηε γλψκε ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. Ο θάζε γνληφο φηαλ 

πάεη ην παηδί ηνπ ζην θξνληηζηήξην καζεκαηηθψλ δελ πεξηκέλεη λα γίλεη 

καζεκαηηθφο, ελψ φηαλ πάεη λα θάλεη μέλε γιψζζα ιέεη πφηε ζα κάζεη γαιιηθά, 

πφηε ζα κάζεη αγγιηθά; Γειαδή, πφηε ζα ηειεηψζεη. Γειαδή ηνλ ζεσξεί ελ 

δπλάκεη θπζηθφ νκηιεηή. Δλψ δελ ην ζεσξεί γηα θαλέλα άιιν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. Κάπνπ αλαπξνζδηνξηζκφο ιίγν ησλ ζηφρσλ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε. Δπί ηνπ ζέκαηνο είλαη; 

κα ΑΓΓΔΛΗΓΑΚΖ: Δίκαη ζρνιηθή ζχκβνπινο. Δίλαη πάλσ ζε απηφ αθξηβψο ην 

ζέκα, ην ζέκα ηεο ζχλδεζεο.  

  Θέισ λα πσ φηη φηαλ νη ζπλαδέιθηζζεο θαη νη ζπλάδειθνη 

δεηάλε ή εάλ ζέιεηε κηιάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ θξαηηθνχ κε ην ζρνιείν 

ελλννχλ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ν καζεηήο λα εμεηάζεη, λα ζπκκεηέρεη κέζα 

απφ ην ζρνιείν ζε απηέο ηηο εμεηάζεηο θαη λα παίξλεη ηελ πηζηνπνίεζε.  

  Να ζαο πσ φηη είλαη απφ ηνπο ελζνπζηψδεηο ππνζηεξηθηέο ηνπ 

θξαηηθνχ, είκαη απφ απηνχο πνπ πξνζπαζήζακε λα ην ζηεξίμνπκε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν κπνξνχζακε φηη ζεσξψ δεδνκέλν φηη έρεη επεξεάζεη 

πάξα, πάξα πνιχ ηε δηδαζθαιία ηνπιάρηζηνλ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην 

ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν θαη λα ζαο πσ φηη κε ελζνπζηαζκφ κνπ ζπλάληεζα 

ζπλαδέιθηζζα ζε επαξρηαθφ ζρνιείν ηνπ Ζξαθιείνπ ζε γπκλάζην πνπ ζηέιλεη 

ηνπο καζεηέο ηεο θαη παίξλνπλ κέξνο ζην θξαηηθφ κε ζεκαληηθή επηηπρία, αιιά 

θάλνληάο ηνπο επί πιένλ ψξεο απφ κφλε ηεο εθηφο σξαξίνπ δηδαζθαιίαο θαη 

ρσξίο λα έρεη θακία απνιχησο ππνρξέσζε λα ην θάλεη, αιιά είκαη απφιπηα 

ζίγνπξε γη΄ απηφ πνπ ζαο ιέσ. 

  Οη ζπλάδειθνη ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο λνκνχο Ρεζχκλνπ θαη ην 

κηζφ Ζξάθιεην πνπ μέξσ πάξα πνιχ θαιά δεηάλε απηφ αθξηβψο. Να έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ν καζεηήο λα παίξλεη ηελ πηζηνπνίεζε. Μέζα απφ απηέο ηηο 

εμεηάζεηο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απηή. 

  Κνηηάμηε απηφ ην πξάγκα θαθψο είλαη αληηιεπηφ. Γειαδή, ην 

ζρνιείν δελ είλαη θνξέαο πηζηνπνίεζεο, ην ζρνιείν αλήθεη ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο είλαη ν θνξέαο ηεο πηζηνπνίεζεο. Δάλ 

γηλφηαλ κέζα ζην ζρνιείν δειαδή, γηλφληνπζαλ νη εμεηάζεηο, δελ είλαη θάζε 

ζρνιείν εμεηαζηηθφ θέληξν. Γειαδή, ππάξρεη κία ιαλζαζκέλε αληίιεςε ζε 
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ζρέζε κε απηφ. Ζ ζχλδεζε φπσο είπε θαη ε θπξία Κηγηηζηφγινπ πξνεγνπκέλσο 

είλαη κε άιινπο ηξφπνπο. Καλείο κπνξεί λα πξνεηνηκάδεη θιπ. Καλέλα ζρνιείν 

δελ είλαη θνξέαο πηζηνπνίεζεο. Σν ζρνιείν είλαη ζρνιείν. Γελ είλαη απηφο ν 

ξφινο ηνπ. Σν ζρνιείν αλήθεη φπσο θαη ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

γισζζνκάζεηαο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε 

αμηνπηζηία ησλ εμεηάζεσλ κε ηξφπν αδηάβιεην, πνπ δηαζθαιίδνληαη θαη νη 

παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη νηηδήπνηε άιιν. 

  Απιψο λνκίδσ φηη απηέο είλαη νη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο πνπ 

εζείο ζαλ ζρνιηθνί ζχκβνπινη ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζεηε, γηαηί ζα ήηαλ 

νιέζξην πξάγκαηα πνπ έρνπκε θαηνξζψζεη κέρξη ζηηγκήο, λα αλαηξαπνχλ, 

θαηαιάβαηε, απιά θαη κφλν γηαηί λνκίδνπλ. Δγψ λνκίδσ φηη νη ζπλάδειθνη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξσηνβάζκηαο δελ έρνπλ αθφκα 

μεθαζαξίζεη κέζα ηνπο απηφ πνπ ζα έπξεπε. 

ΤΝΔΓΡΟ: ρη κφλν απηφ, αιιά νχηε θαλ καο ελεκεξψλνπλ. Πνιιέο θνξέο 

έρνπκε αθνχζεη θαη ιέσ μαλά φηη είκαζηε απφιπηα πεηζκέλε γη΄ απηφ,  γηαηί 

φηαλ αθνχκε ηε ιέμε ζχλδεζε κε ην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν πάεη ζε απηφ 

αθξηβψο. 

κα ΑΓΓΔΛΗΓΑΚΖ: Ξέξεηε φκσο; Ναη είλαη κία παξεμήγεζε, ζπγλψκε πνπ 

επεκβαίλσ μαλά, λνκίδσ φηη ε θπξία Κηγηηζηφγινπ θαη ε θπξία Αγηαθιή είλαη 

ίζσο πην αξκφδηεο απφ εκέλα λα κηιήζνπλ γηα ηα δεηήκαηα ηεο ελεκέξσζεο, 

πιελ φκσο πξέπεη λα ζαο πσ θαη ην εμήο:  

  ηη ππάξρνπλ θαη πνιινί άλζξσπνη πνπ ελεκεξψλνπλ, αο 

πνχκε γηα ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη κηιάκε γηα ζχλδεζε θιπ, ρσξίο 

νπζηαζηηθά λα μέξνπλ. Γειαδή θαη βεβαίσο νχηε ε δηεχζπλζε πηζηνπνίεζεο 

πνπ είλαη εδψ ε θπξία Καηζαθάδνπ, νχηε ε θεληξηθή εμεηαζηηθή επηηξνπή, 

νχηε νη νκάδεο κπνξνχκε, νχηε ζα ζέιακε επί νπδελφο ιφγνπ λα απαγνξέςεη 

θαλέλαο νπνηνλδήπνηε λα θάλεη ελεκέξσζε. κσο πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ 

θαη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο. 

  Δπηζήκσο φκσο, φινη εκείο πνπ αζρνινχκαζηε θαη είκαζηε κέζα 

απηφ ην νπνίν κπνξνχκε λα ζαο πνχκε θαη παξαθαινχκε λα ην κεηαθέξεηε 

θαη σο ζρνιηθή ζχκβνπινο είλαη φηη είλαη ιαλζαζκέλε ε εληχπσζε λα γίλεηαη 

κέζα ζην ζρνιείν, ζα ήηαλ, ηφηε ζα δεκηνπξγνχζε άιιεο ζπλζήθεο νη νπνίεο 

ζα ήηαλ βεβαίσο νιέζξηεο. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ζ θπξία Υαξίηνπ έρεη ην ιφγν. 

Μ. ΥΑΡΗΣΟΤ: Δπραξηζηψ πνιχ. Δίκαη ζχκβνπινο αγγιηθήο ζην λνκφ Βνησηίαο 

θαη Φσθίδαο. Θέισ απιά λα πσ έηζη πξνζζέηνληαο θαη εγψ θάηη ζε απηφ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη εδψ ζήκεξα θαη βέβαηα αθνξά εδψ απηή 

ηε ζηηγκή ηε ζχλδεζε ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο κε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε, ζέισ λα πσ ην εμήο: Ζ ζχλδεζε ηειηθά δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ίζσο ή ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ είλαη νχηε ζηφρνο, νχηε ζθφπηκν λα 

επηηπγράλεηαη κε ηνπο ηξφπνπο απηνχο ηνπο εληειψο ζα έιεγα ζρεκαηηθνχο 

πνπ έρνπκε πάξα πνιιέο θνξέο ζην κπαιφ καο. Σνπνζεηεζήθαλε 

πξνεγνχκελα, δελ ζα πσ. 

  Ζ ζχλδεζε φκσο γηα κέλα έρεη ζεκαζία θαη λνκίδσ φηη κπνξεί λα 

γίλεη κέζσ κηαο άιινπ είδνπο δηαδηθαζίαο, ε νπνία λα κνπ επηηξέςεηε λα πσ 

είλαη ιίγν εζσηεξηθή αιιά θαη πνιχ πην νπζηαζηηθή θαη εμεγνχκαη. Ζ θπξία 

Γελδξηλνχ είπε θάηη πξνεγνχκελα ζηελ νκηιία ηεο, ην νπνίν λνκίδσ φηη 

θαζνξίδεη ελ ηέιεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε θηινζνθία φινπ απηνχ ηνπ ζεζκνχ. 

Μίιεζε γηα θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε ρξήζε ηεο γιψζζαο.  

  Δάλ ζπλάδειθνη απηφ ην ζηνηρείν, θαηαιαβαίλεηε ηψξα είλαη 

ιεθηηθφ, αιιά εάλ φιν απηφ ην ηδενινγηθφ εάλ ζέιεηε λα ην πσ ππφβαζξν πνπ 

θξχβεη θαη κφλν απηή ε έθθξαζε ηε βάινπκε ζε εθαξκνγή ζην ζρνιείν πνπ 

ζεκαίλεη ηειηθά φηη ζα πξέπεη λα δηδάμνπκε ηε γιψζζα φρη κε κεησπηθφ ηξφπν 

φπσο ηειηθά ζπκβαίλεη θαη ζηα άιια καζήκαηα θαηά κείδνλα ιφγν, αιιά θαη 

ζην δηθφ καο ην κάζεκα πάξα πνιιέο θνξέο, αιιά λα δηδάμνπκε ηε γιψζζα 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηειηθά πξαγκαηηθά ν καζεηήο λα ζέιεη λα γίλεη, λα 

επηθνηλσλήζεη κέζσ απηήο, έηζη;  

  Σφηε λνκίδσ φηη ζα έρνπκε πεηχρεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απηή 

ηε ζχλδεζε. Μελ ηελ γπξεχνπκε ινηπφλ, ηε ζχλδεζε κέζα απφ ίζσο θάπνηεο 

δηαδηθαζίεο εμεηάζεσλ πνπ φπσο εηπψζεθε πξνεγνχκελα κπνξεί λα έρνπλ 

back wash effect ην νπνίν λα είλαη πνιχ ρεηξφηεξν, ν ζπλάδειθνο πάξα πνιχ 

σξαία πξνεγνχκελα είπε επί απηνχ, αιιά ζηελ γπξέςνπκε κε έλα πνιχ πην 

νπζηαζηηθφ ηξφπν κέζα απφ κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη 

αο αθήζνπκε θαη αο πξνθαιέζνπκε θαη αο πξνζπαζήζνπκε νη πξνδηαγξαθέο, 

ε θηινζνθία θαη φιν απηφ ην έξγν ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 

γισζζνκάζεηαο λα αλζίζεη θαη λα αγθαιηάζεη ηελ εθπαίδεπζε, έηζη λα πεξάζεη 
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κέζα απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζπλέρεηα νχησο ψζηε πξαγκαηηθά λα 

έρνπκε αληίθηππν θαη λα έρνπκε νπζηαζηηθή γλψζε έηζη;  

  Απηή πνπ εκείο επηζπκνχκε θαη φρη απηή ηελ νπνία νη καζεηέο 

καο, έλα γεληθφηεξν θνηλσληθφ πιαίζην φπσο εηπψζεθε πξνεγνχκελα έηζη πνπ 

ελ πάζε πεξηπηψζεη ην κφλν ηνπ πξφβιεκα είλαη έλα πηζηνπνηεηηθφ θαη ηίπνηε 

άιιν, αο αιιάμνπκε απηφ ην πξάγκα, γηαηί λνκίδσ φηη ζε απηφ ηελ θαηεχζπλζε 

είλαη ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο.  

  Δάλ ην θάλνπκε απηφ θαη εδψ κπνξνχκε λα ζπκβάιινπκε φινη, ν 

θαζέλαο απφ ην πφζην πνπ έρεη, λνκίδσ ηφηε φηη ζα έρνπκε επηηχρεη ηε 

ζχλδεζε θαη κάιηζηα πνιχ πην νπζηαζηηθφ ηξφπν, ηε ζχλδεζε ηνπ θξαηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο κε ηελ εθπαίδεπζε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε θπξία Υαξίηνπ, είκαζηε πεξίπνπ ζηα 10 ιεπηά 

ππέξβαζεο απφ ην πξφγξακκά καο, δελ είκαζηε θαη πάξα πνιχ άζρεκα, ζα 

έιεγα θαιά είλαη, εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ αξρηθή θαζπζηέξεζε. Θα πάξσ 

άιιεο δχν εξσηήζεηο ηνπιάρηζηνλ θαη απφ εθεί θαη πέξα αο κε κεηψζνπκε 

πνιχ ην δηάιεηκκα έηζη; 

Δ. ΛΑΓΚΑΓΗΝΟΤ: Δίκαη απφ ην 8ν γπκλάζην Γιπθάδαο. Θα ήζεια λα θάλσ 

δχν εξσηήζεηο. Γηαηί ππάξρεη ε αλάγθε λα γξάθνληαη βηβιία ηε ζηηγκή πνπ 

ηφζνη εθδνηηθνί νίθνη καο πξνζθέξνπλ κηα πιεζψξα βηβιίσλ πνπ κπνξνχκε 

λα επηιέμνπκε θαη πνπ ζα θξίλσ ζαλ κακά θαη ζα πσ φηη ην βηβιίν πνπ θάλεη ν 

γηνο κνπ ζηελ 4ε δεκνηηθνχ είλαη έλα βηβιίν 15 εηψλ πνπ δελ παξνπζηάδεη 

απνιχησο θαλέλα ελδηαθέξνλ γη’ απηφ ελψ απηφ πνπ είρε ζηελ 3ε δεκνηηθνχ 

πνπ ήηαλ επηινγή απφ θάπνηνλ εθδνηηθφ νίθν, ήηαλ πνιχ πην θνληά ζηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ θαη πνιχ πην κνληέξλν, πην ζχγρξνλν ζηα βηβιία ζαλ βηβιίν 

ζε απηά πνπ ελδηέθεξε ην κηθξφ. Πξψηα απηφ. 

  Καη δεχηεξν ζα ήζεια λα πσ φηη ε αλάγθε ηνπ λα έρνπκε θάπνην 

πηζηνπνηεηηθφ, ηνπ λα παίξλνπλ ηα παηδηά θάπνην πηζηνπνηεηηθφ, πέξαλ απφ 

ην φηη είλαη ππνρξεσηηθφ γηα θάπνηεο εμεηάζεηο, επηβεβαηψλεη θαη ηε δηθή καο 

δνπιεηά. ηαλ δειαδή, ιέκε πάεη ζην θξνληηζηήξην θαη δελ ζέινπκε λα ηνλ 

θάλνπκε καζεκαηηθφ θαη απφ ηα αγγιηθά δεηάκε λα έρεη θάπνην πηζηνπνηεηηθφ. 

Μα, απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ ζα ηνπ ην δεηήζνπλ αχξην ζηνλ ΑΔΠ θαη ζα ηνπ 

πνχλε φηη κνξηνδνηείηαη κε ηφζν εάλ έρεη απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ. Δάλ ζηα 

καζεκαηηθά έρεη πάεη θαιά δελ ηνπ δεηάλε θάηη αληίζηνηρν.  



«Οη μέλεο γιψζζεο ζην ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα» – ΖΜΔΡΑ 2
ε
 – 12/4/2008 

 

 128 

Υ. ΑΓΗΑΚΛΖ: Γελ ππάξρεη εξψηεζε σο πξνο ην δεχηεξν. 

Δ. ΛΑΓΚΑΓΗΝΟΤ: ρη απιά θάπνην ζρφιην πάλσ ζε απηφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Χο πξνο ην πξψην. 

Υ. ΑΓΗΑΚΛΖ: Οχηε σο πξνο ην πξψην κπνξνχκε λα απαληήζνπκε γηαηί θαη’ 

αξρήλ δελ είλαη κέζα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζπλεδξίαζεο, έηζη; Δίλαη έλα 

άιιν δήηεκα ελδερνκέλσο θαη θαθψο αλαθέξζεθε, απιψο είρε κηα κηθξή, 

θάπνηα ζρέζε, αιιά θαλείο δελ είλαη αξκφδηνο νχηε είλαη θαη κέζα ζην 

πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο ζπλεδξίαζεο λα απαληεζεί ην ηη γίλεηαη κε ηα 

βηβιία θαη γηαηί γξάθνληαη βηβιία θαη εάλ δελ γξάθνληαη θαη κε πνην ζηφρν. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ίζσο ζα κπνξνχζα εγψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη 

ζπγθεθξηκέλα λα πξνζζέζσ ζε απηφ ην εξψηεκα, φηη ν πξνβιεκαηηζκφο ηεο 

ΟΛΜΔ είλαη φηη ζα πξέπεη ηα βηβιία λα δηαλέκνληαη δσξεάλ, λα κελ εκπίπηνπλ 

ζε θπθιψκαηα εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη βέβαηα λα είλαη φπσο ηα δχν 

ραξαθηεξηζηηθά ηα ηξία πνπ είπαηε, ζχγρξνλα, ειθπζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά 

σο πξνο απηφ ην νπνίν θαινχληαη λα ππεξεηήζνπλ. 

  Δπνκέλσο πηζηεχνπκε φηη ην έλα δελ πξέπεη λα αληηζηξαηεχεηαη 

ην άιιν. Σα βηβιία πξέπεη λα παξάγνληαη κέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

λα δηαθπιάζζνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηεί ε παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

Β. ΓΔΝΓΡΗΝΟΤ: Έλα ζρφιην ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν πξάγκα πνπ είπεο 

πξνεγνπκέλσο. Απηφ είλαη ην εμήο: Ναη δεηάλε θάπνηα ζηηγκή ν ΑΔΠ, αιιά 

εκείο μεθηλάκε θαη δεηάκε απφ ηα παηδηά καο ηα ειιελφπνπια λα έρνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ ζηελ ειηθία ησλ 12 ρξνλψλ. 15 εη δπλαηφλ λα έρνπλ ηειεηψζεη 

ηε γιψζζα πνπ ιέκε. Γειαδή, απηά είλαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, δελ είλαη 

ζνβαξά πξάγκαηα.  

  Καη λα ζαο πσ θαη θάηη; ε άιιεο ρψξεο ιέλε φηη θάπνηα 

πηζηνπνίεζε έρεη δχν θαη ηξία ρξφληα ηζρχ, έηζη; ηελ πεξίπησζε ηελ ειιεληθή 

γηα θαλέλα, φρη κφλν γηα ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, αιιά θαη γηα θαλέλα άιιν 

πηζηνπνηεηηθφ δελ ππάξρεη, δελ πξνβιέπνληαη απφ θάπνηεο ππεξεζίεο. 

Κάπνηεο ηδησηηθέο εηαηξίεο ην δεηάλε.  

  Οπφηε απηφ ην νπνίν ιέηε δελ ηζρχεη αθξηβψο, δειαδή, δελ είλαη, 

ε αλάγθε απηή ε θηηαρηή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο λα ςάρλνπκε λα έρνπκε φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πηζηνπνηεηηθά γίλεηαη, δελ είλαη γηα έλαλ πξαγκαηηθφ 
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ιφγν, ή γη΄ απηφ πνπ έρνπκε ζην κπαιφ καο, εληάμεη; Ο ζθνπφο είλαη κέζα ζην 

ζρνιείν πξαγκαηηθά λα γίλεηαη δηδαζθαιία θαη θαιφλ είλαη λα έρνπλ θαη θάηη, 

αιιά ην έρεη παξαθνπζθψζεη ε ειιεληθή θνηλσλία φηη πξέπεη λα ππάξρεη κηα 

πηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, εληάμεη; 

  ε άιιεο ρψξεο πψο είλαη δπλαηφλ θαη ιέλε φηη θαη κε ην γεγνλφο 

φηη καζαίλεη ην παηδί κνπ ηειηθά θαη κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνηνλ είλαη 

αξθεηφ, δελ ρξεηάδεηαη θαη ην ραξηί γηα λα ην πηζηνπνηήζεη απηφ ην πξάγκα. 

Έηζη, κηιάκε γηα εθπαίδεπζε. 

  Σψξα απφ εθεί θαη πέξα φηη έλα πηζηνπνηεηηθφ, ζαλ ην θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ πξαγκαηηθά πεξηιακβάλεη θαη πξνβιέπεη θαη έρεη θηηζηεί κε 

βάζε θαη ηηο αλάγθεο ηηο δηθέο καο, απηφ είλαη γεγνλφο θαη λνκίδσ φηη θαη φιε ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο θαη ηα βηβιία ζηα νπνία αλαθεξζήθαηε ζα 

έπξεπε θαλνληθά λα ηα ιακβάλνπλ ππφςε. Σσλ μέλσλ εθδνηηθψλ νίθσλ, 

είκαζηε ε κεγαιχηεξε αγνξά Διιάδα θαη Σνπξθία αο πνχκε ηνπ Oxford 

University Press, δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ έιιελα καζεηή, απιψο απφ 

πίζσ έρνπλ θαη θάηη ειιεληθνχιηα εμεγψληαο, ηελ νπζηαζηηθή αλάγθε ηνπ 

Έιιελα ρξήζηε ηεο αγγιηθήο ή ηεο γαιιηθήο ή ηεο ηζπαληθήο πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηνπ Κηλέδνπ θαη δηαθνξεηηθνχ απφ ηνπ Γάιινπ ρξήζηε, ηεο β, 

ή ρ, ή ς γιψζζαο, δελ ηελ ιακβάλνπλ ππφςε. 

  Μαθάξη λα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κηα ζσζηή ειιεληθή 

αγνξά μελφγισζζνπ βηβιίνπ, ε νπνία λα κελ αλαπαξάγεη ηα δεδνκέλα ησλ 

έμσ, αιιά λα κπνξνχλ λα γίλνληαη κε βάζε ηηο κειέηεο ησλ δηθψλ καο ησλ 

αλαγθψλ θαη λα επηθπξνπνηνχληαη, δειαδή, λα κελ γίλεηαη έηζη, ζα ήηαλ ην 

επθηαίν, φπσο γίλεηαη θαη ζηηο πην αλαπηπγκέλεο βνξεηνεπξσπατθέο ρψξεο 

πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα βηβιία ηνπ κεγάινπ εκπνξίνπ απφ ηα νπνία 

απνθιείνπλ θαη ηε γιψζζα ηε κεηξηθή θαη ηηο εμεηάζεηο, γηαηί δελ ζπκθέξεη 

νηθνλνκηθά. Δληάμεη;  

  Απηά είλαη πξάγκαηα πνπ θαη εκείο ζα πξέπεη λα απνδνκήζνπκε 

θάπνηα ζηηγκή σο εθπαηδεπηηθνί ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη λα μέξνπκε φηη είλαη 

ε μέλε γιψζζα πνιχ κεγάιε κπίδλα θαη ππάξρεη θαη πάξα πνιχ κεγάιν 

ζπκθέξνλ ζην λα κείλνπλ πάξα έμσ. ζν πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη 

θαη ζηηο δηθέο καο θνηλσλίεο, έρνπκε θαη εκείο λα πξνζθέξνπκε ζε ζρέζε κε 

απηά. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Θεσξψ φηη ην ζέκα θαιχθηεθε ζε κεγάιν βαζκφ. Πνιχ ζεξκέο 

επραξηζηίεο θαη ζηηο ηξεηο εηζεγήηξηέο καο νη νπνίεο πξάγκαηη καο δηαθψηηζαλ. 

ηε ζπλέρεηα πξνζθέξεηαη έλα ιηηφ γεχκα αληίζηνηρν κε ηηο πνιηηηθέο 

πιεζσξηζκνχ θαη ιηηφηεηαο πνπ καο θαηαηξέρνπλ, εχρνκαη λα ην απνιαχζηε 

θαη ζηηο 3 ε ψξα πάιη εδψ. Να είζηε θαιά. 

 

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 
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3η ΤΝΔΓΡΗΑ 

«Ο εκπαιδεςηικόρ ηων ξένων γλωζζών  

και η επιμόπθωζή ηος» 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλερίδνπκε ην πλέδξην κε ηελ 3ε πλεδξία πνπ αθνξά ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έλα αξθεηά ζεκαληηθφ θνκκάηη πηζηεχσ θαη 

είκαη ζίγνπξνο φηη ζα ππάξρνπλ θαη αξθεηέο εξσηήζεηο απφ ζπλαδέιθνπο θαη 

απφ ηηο ζπλαδέιθηζζεο πάλσ ζε απηφ ην θνκκάηη. Μπνξεί λα έιζεη ζην βήκα ε 

θπξία Αιεμάλδξα Γήκα κέινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη ζα καο 

πεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Κέληξνπ γηα ηελ επηκφξθσζε. 

Α. ΓΖΜΑ: Καιεζπέξα ζαο. Δπηρεηξείηαη κε ηελ εηζήγεζε απηή λα πξνηαζνχλ 

αθνχ εθθξαζηνχλ πξνβιεκαηηζκνί γηα ηα θαίξηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επηκφξθσζε ησλ μελφγισζζσλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

  Γεδνκέλν βέβαηα πιένλ είλαη φηη ε Δπξσπατθή Κνηλσλία, εάλ φρη 

θαη ε παγθφζκηα είλαη θνηλσλία πνιχγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή θαη απηφ 

ζηηο κέξεο καο πηα θαζηζηά απνιχησο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε 

ελφο αλνηθηνχ πεξηβάιινληνο ζπδήηεζεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαξθή 

εθπαίδεπζε ησλ δηδαζθφλησλ ψζηε λα παξαθνινπζνχληαη νη κεηαβαιιφκελεο 

αλάγθεο ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

  Ζ δηαξθήο ινηπφλ, εθπαίδεπζε θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε. ηελ 

έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί εθείλε ηεο δηαξθνχο 

εθπαίδεπζεο, ε νπνία ππεξηζρχεη σο έλλνηα θαη είλαη νπζησδέζηεξε θαη 

ππέξηεξε ηεο έλλνηαο κηαο απιήο επηκφξθσζεο. 

  Σξεηο είλαη νη άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο αλαπηχζζνληαη νη 

ζεκεξηλέο πξαθηηθέο επηκφξθσζεο. Ζ αλάγθε βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ 

βαζηθήο θαηάξηηζεο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε λέεο αλάγθεο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζην ζρνιείν.  

  ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη δηδάζθνληεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζρεδφλ 

θαζφινπ ζηε δηακφξθσζε ησλ  πξνγξακκάησλ επηκφξθσζήο ηνπο, αιιά 
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θαινχληαη ζπρλά λα ππνζηνχλ ρσξίο αληίξξεζε ηελ επηκφξθσζε ζε δεηήκαηα 

πνπ απνθάζηζαλ άιινη. 

  Ζ δηδαζθαιία είλαη κία εξγαζία εηδηθνχ ραξαθηήξα, έηζη ν 

θαζεγεηήο πέξαλ απφ ηελ θαιή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαιείηαη λα 

αθππλίζεη θαη λα αλαπηχμεη φιεο ηηο ηθαλφηεηεο θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ. Πξνυπφζεζε απαξαίηεηε ζηε δηαιεθηηθή ζρέζε θαη ησλ δχν 

πιεπξψλ. Ζ δηαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ δηδάζθνληνο πξέπεη λα ηνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα, λα έρεη ηελ επηζπκία λα επεθηείλεηαη ζε πνιινχο ηνκείο 

δξαζηεξηνηήησλ, λα ρξεζηκνπνηεί φια ηα δηαζέζηκα κέζα γηα λα ελεκεξψλεηαη 

ν ίδηνο. Να έρεη ζπλείδεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηφζν ζε φηη αθνξά ην αληηθείκελφ 

ηνπ, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο παηδαγσγηθήο. 

  Πνιηηηθή ινηπφλ, ηεο δηαξθνχο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα 

πξνσζεί ηε δηα βίνπ κάζεζε. Δλλνείηαη φηη απαξαίηεηε ε χπαξμε ησλ κέζσλ 

απηήο ηεο αξρήο θαη σο ηέηνηα ζεσξνχληαη βηβιηνζήθεο, ππνδνκέο, επαθή κε 

ηελ επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα, αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

παηδαγσγηθψλ εξεπλψλ θαη ε δηαιεθηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ νξγαλψζεσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ζηελ έξεπλα θαη ζηελ εμέιημε ηεο 

θνηλσλίαο. 

  Πξέπεη ινηπφλ, λα γίλεηαη ιφγνο γηα δηαξθή εθπαίδεπζε, γηαηί 

είλαη πιεξέζηεξε ε έλλνηα πνπ ππεξηζρχεη θάζε άιιεο. Ζ δηαξθήο εθπαίδεπζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλεπάγεηαη ηε ζθαηξηθή ηνπ βειηίσζε θαη φρη ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ σο θάπνηνπ ηπραίνπ επαγγεικαηία. Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ηελ αθεηεξία γηα ηε δηαξθή ηνπο εθπαίδεπζε. 

Έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζην βάζνο ηεο πιεξνθνξίαο θαη φρη ζηελ 

πνζφηεηα, ελψ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε πάληα ν δηπιφο ηνπ ξφινο, 

δηδαζθνκέλνπ θαη δηδάζθνληνο. 

  Οη θνξείο επηκφξθσζεο. ήκεξα επηκφξθσζε παξέρνπλ ηα 

ΠΔΚ, κε ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε. ην ζεκείν απηφ πξνηείλεηαη λα γίλεηαη 

έγθπξα θαη κε πνην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ε εηζαγσγηθή επηκφξθσζε ησλ 

λενδηνξηδνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Π. ρ. ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ 

ή ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ. Ζ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε λα 

ηζρχζεη θαη γηα ηνπο αλαπιεξσηέο κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε νη νπνίνη φηαλ 

αξγφηεξα δηνξηζηνχλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε λα κελ ηελ επαλαιακβάλνπλ. 

Άξα ν δηνξηζκφο ησλ αλαπιεξσηψλ πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα. Απαξαίηεηε 
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ζεσξείηαη θαη ε αχμεζε ησλ νξψλ επηκφξθσζεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο 

εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο. 

  Ζ επηκφξθσζε ησλ λενδηνξηδνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα 

είλαη πεξηζζφηεξν εξγαζηαθή θαη ιηγφηεξν ζεσξεηηθή. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη 

ηέηνην απνθεχγεηαη λα ζπκπέζνπλ νη δχν θάζεηο ηεο εηζαγσγηθήο 

επηκφξθσζεο, ζηελ δηάξθεηά ηεο λα αζθνχληαη κε ην λα παξαθνινπζνχλ 

άιινπο εκπεηξφηεξνπο, αιιά λα δηδάζθνπλ θαη νη ίδηνη. ην ηέινο ηνπ θχθινπ 

λα γίλεηαη αλαθεθαιαησηηθή ζπδήηεζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζαλ 

ζηε δηδαζθαιία κε ηνπο καζεηέο. 

  Ζ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε λα ζπλδεζεί κε ηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Να εθαξκνζηεί θαη πάιη ε επηκφξθσζε κέζσ πξναηξεηηθψλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, αθνχ είραλ απνδεηρηεί επηηπρή. Σν ίδην λα ηζρχζεη θαη γηα ηα 

ηαρχξπζκα ππνρξεσηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Να αιιάμεη ν ηξφπνο 

ρνξήγεζεο ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο λα πξνζηεζνχλ ζηα ΠΔΚ κέρξη ηελ 

θαλνληθή επάλδξσζή ηνπο εθπαηδεπηηθνί κε πηζηνπνίεζε επηκνξθσηή θαη 

ζρεηηθή εκπεηξία γηα ηελ πινπνίεζε επηκνξθψζεσο ζεκηλαξίσλ απφ ηα ίδηα ηα 

ΠΔΚ. Να ππνζηεξηρζνχλ ηα ΠΔΚ γηα ηε δεκηνπξγία βηβιηνζεθψλ εξγαζηεξίσλ 

γηα λα κπνξνχλ νπζηαζηηθά λα επηκνξθψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

  Έλαο άιινο θνξέαο επηκφξθσζεο είλαη ην πξφγξακκα lingua, 

έρεη 6 δξάζεηο. Πξνηείλνπκε ινηπφλ, φπσο ην ελ ιφγσ πξφγξακκα δηαξθεί 

ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδεο, λα δίδεηαη έκθαζε ζηε ζηξαηεγηθή εθκάζεζε θαη 

ηε κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ γισζζψλ, ελψ παξάιιεια ζα ήηαλ 

εππξφζδεθηε ε ηδέα ηεο απνζηνιήο ζηα θξάηε κέιε θαη ηεο ππνδνρήο ζηα 

ζρνιηθά ηδξχκαηα, θνηηεηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ ηδηφηεηα ησλ 

βνεζψλ. 

  Ζ αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, πξφθεηηαη γηα ην 

πξφγξακκα ΧΚΡΑΣΖ ην νπνίν πξνβιέπεη ρξεκαηνδφηεζε δηαθξαηηθψλ 

ζρεδίσλ κειεηψλ θαη ζεκηλαξίσλ. Άιινη θνξείο αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ην 

ΤΠΔΠΘ, ην ΗΚΤ, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην, ην 

Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην, ην Βξεηαληθφ πκβνχιην, ην Ίδξπκα FULBRIGHT ηε 

Φξαγθνθσλή. Δίλαη απαξαίηεηε σζηφζν ε δηάθξηζε κεηαμχ ππνρξεσηηθήο θαη 

πξναηξεηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο επηκφξθσζεο. Σελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, 

νθείιεη λα παξέρεη ε πνιηηεία ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ 
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εηζαγσγηθή, ηελ εηήζηα επηκφξθσζε, ηελ πεξηνδηθή επηκφξθσζε, ηελ έθηαθηε 

επηκφξθσζε θαη ηελ εηδηθή επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ. 

  Ζ πξναηξεηηθή εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. 

Σν πξψην πεξηιακβάλεη ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζπλέδξηα νξγαλσκέλα είηε απφ 

ηηο επηζηεκνληθέο ελψζεηο, είηε απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, αιιά θαη 

ηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζπλεξγαδνκέλσλ 

ζρνιείσλ. 

  Ζ επηκφξθσζε κε ηηο δηθέο καο δπλάκεηο, απηή επηηπγράλεηαη κε 

έληππν πιηθφ, βηβιία πεξηνδηθά, νδεγίεο ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Μέζσ 

αιιεινγξαθίαο κε ηα νξγαλσκέλα γηα ην ζθνπφ απηφ παηδαγσγηθά θαη 

επηζηεκνληθά θέληξα. Με ηελ παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ θαη άιισλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ έκπεηξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, κε ηε ρξήζε ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ ξαδηνθψλνπ, 

ηνπ βίληεν. Με ηε ζπκκεηνρή ζε νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ην 

εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, ηε ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο θαη 

ζπδεηήζεηο κε επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ, επηζηεκνληθφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

ελδηαθέξνλ. 

  Σειεηψλνληαο ζα ήζεια λα πξνζζέζσ, φηη ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε 

ζα ζπλερίζεη λα έρεη λφεκα, εάλ βεβαίσο νη ψξεο δηδαζθαιίαο ήηαλ ηφζεο πνπ 

λα κπνξεί θαλείο λα δηδάμεη κε επάξθεηα έλα κάζεκα. Χζηφζν ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ε πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ελ πξνθεηκέλσ είλαη 

αξλεηηθή. ην ζεκείν απηφ αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο φηη ζε ιίγν αθφκα θαη ην 

αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο ζα ιείςεη, ρσξίο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη ζπλεπψο 

ρσξίο ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, κε φξνπο ζνβαξνχο ελψ ηη λφεκα αιήζεηα 

ζα έρεη ε επηκφξθσζε ζηελ επφκελε ζπλάληεζή καο. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Κ. ΑΝΓΡΗΝΟΠΟΤΛΟ): Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θπξία Γήκα. 

Ζ επφκελε εηζήγεζε έρεη ηίηιν ζρεδηάδνληαο ηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ μέλσλ γισζζψλ απφ ηηο γλψζεηο ζηηο δεμηφηεηεο. Θα καο ηελ 

παξνπζηάζεη ε θχξηα Πξφζθνιε Αξγπξψ επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Δζληθνχ 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

Α. ΠΡΟΚΟΛΖ: Καιεζπέξα θαη απφ κέλα. Δπραξηζηνχκε ην ΚΔΜΔΣΔ γηα ηελ 

πξσηνβνπιία θαζψο θαη ηελ ΟΛΜΔ θαη ζαο βεβαίσο πνπ είζηε εδψ γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ελεκέξσζε απηή. 
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  Θα αλαθεξζψ ινηπφλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαίδεπζεο 

επηκφξθσζεο, θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ μέλσλ γισζζψλ, κε γεληθνχο 

φξνπο θαη ζηελ παξνπζίαζή κνπ έρσ πξνβιέςεη δχν κέξε. Σν πξψην είλαη 

ιίγν ζεσξεηηθφ, δειαδή, ην εληαηνινγηθφ πιαίζην, ηη ελλννχκε ζήκεξα κε ην 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαηάξηηζεο θαζψο θαη ζα 

αλαθεξζψ επίζεο θαη ζηηο έλλνηεο γλψζε θαη δεμηφηεηα πνπ ππάξρεη θαη ζηνλ 

ηίηιν ηεο παξέκβαζήο κνπ. 

  Σν δεχηεξν κέξνο είλαη πην πξαθηηθφ ή κάιινλ απεηθνλίδεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηη γίλεηαη ζήκεξα ζηα μελφγισζζα ηκήκαηα ησλ δχν 

ειιεληθψλ ΑΔΗ, ην παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο. Ξεθηλψληαο ινηπφλ, απφ ην 

ζρεδηαζκφ ιέσ ιίγν επί ηξνράδελ πνηεο είλαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηηο νπνίεο βεβαίσο αθνινπζνχκε θαη φηαλ πξφθεηηαη λα 

δηδάμνπκε θαη ηε γιψζζα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, γεληθφηεξα φηαλ πξφθεηηαη λα δηδάμνπκε νπνηνδήπνηε κάζεκα. 

  Δπνκέλσο ηη πξέπεη λα θάλνπκε; Πξέπεη νπζηαζηηθά λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηνπο ζηφρνπο. Δίλαη ε θάζε ηεο ζηνρνζεζίαο. Καη πψο 

πξνζδηνξίδνληαη απηέο πιένλ ζήκεξα, κε δεισηηθέο γλψζεηο, ηη θαηλνχξγηεο 

γλψζεηο ζα απνθηήζεη ην παηδί, γη’ απηφ πάκε ζην ζρνιείν εμ άιινπ, αιιά θαη 

ηη δεμηφηεηεο θαηλνχξγηεο, ηθαλφηεηεο ή δεμηφηεηεο κπνξεί λα αλαπηχμεη. 

Δπνκέλσο ρξεηάδεηαη ζην επίπεδν ηψξα πνπ πξνζδηνξίδνπκε, ζρεδηάδνπκε 

ηελ εθπαίδεπζε θαηάξηηζε ησλ θαζεγεηψλ. Υξεηάδεηαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηα 

γλσζηηθά πεδία, πάλσ ζε ηη πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπκε ηνπο κειινληηθνχο 

θαζεγεηέο. 

  Με βάζε ινηπφλ, ηνπο ζηφρνπο απηνχο ζα πξέπεη εθ ησλ 

πζηέξσλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηα πεξηερφκελα κάζεζεο, δειαδή, ηελ χιε, ηη θαη 

ηη ζα πξέπεη λα κάζνπλ, κε φξνπο ζεκαηηθψλ πεδίσλ, πνπ ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ γηα θάζε γλσζηηθφ πεδίν θπζηθά. Με ιίγα ιφγηα θνληνινγίο πξέπεη 

λα νξίζνπκε ηα καζήκαηα πνπ ζα απνηεινχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

  Έλα ηξίην ζεκείν πιένλ ζήκεξα ζηελ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαδξνκψλ. Γειαδή, βιέπνπκε φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ ηάζε λα ππάξρνπλ 

κεξηθά γεληθά καζήκαηα, κηα γεληθή παηδεία πνπ θπξίσο πξνζδηνξίδεηαη ζηα 

δχν πξψηα έηε ζπνπδψλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ λα πξνβιέπνληαη εηδηθεχζεηο. 
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  πγθεθξηκέλε εηδίθεπζε γηα ην ηη ζέιεη λα θάλεη ν θαζέλαο 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, λα δηαιέμεη ηη δνπιεηά ζα 

θάλεη κε ιίγα ιφγηα. Καη βεβαίσο πξέπεη λα βξνχκε, λα πξνζδηνξίζνπκε έλα 

ρξνλνδηάγξακκα. Γειαδή, ηα καζήκαηα απηά πνπ νξίζακε κε βάζε ηνπο 

ζηφρνπο θαη φια απηά ηα πεξηερφκελα κε πνηα ζεηξά ζα ηα παξνπζηάζνπκε. Ση 

ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί; Ση είλαη πην βαζηθφ σο γλψζε, γηα λα κπνξέζεη, ηη 

είλαη πην πνιχπινθν γηα λα αθνινπζήζεη κεηά, θαζψο θαη νη πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο. 

  Δπίζεο, ρξεηάδεηαη βεβαίσο λα νξγαλψζνπκε ηε δηδαζθαιία 

απηή. ια απηά ηα νπνία ππνηίζεηαη φηη ζα δηδάμνπκε, ζα κάζνπκε, ζα 

αλαπηχμνπκε σο δεμηφηεηεο, πψο ζα ην θάλνπκε; Πψο ζα ην νξγαλψζνπκε; 

Με ηη κεζφδνπο θαη κε ηη κέζα; Δπνκέλσο, καο ρξεηάδεηαη κηα θαηάιιειε 

κεζνδνινγηθή θαη παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε γηα ην θάζε κάζεκα, γηα ην θάζε 

γλσζηηθφ αληηθείκελν θιπ λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο, δειαδή, ππάξρνπλ καζήκαηα, ηα νπνία ζα γίλνπλ ζην 

ακθηζέαηξν, έηζη θαζέδξα θαη ζα είλαη επνκέλσο ιίγν πνιχ θαζνδεγνχκελν κε 

ηνπηθή δηδαζθαιία.  

  Τπάξρνπλ άιια καζήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ έλαλ πην 

δηαδξαζηηθφ ραξαθηήξα. Κάπνηα πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη αηνκηθά απφ ηνλ 

θάζε θνηηεηή θαη θάπνηα άιια ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Μηα έλλνηα πνπ 

πξνβάιιεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη απηή ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Καη βεβαίσο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηα κέζα 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ. Πψο ζα ην θάλνπκε. Απφ δηδαθηηθά εγρεηξίδηα πνπ ήηαλ ν 

πην θιαζζηθφο θαη παξαδνζηαθφο ηξφπνο παιαηφηεξα, βνεζήκαηα, αιιά θαη 

βεβαίσο έλαλ ηερληθφ θαη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πνπ πνιιέο θνξέο είλαη 

νπηηθναθνπζηηθφο θαη βεβαίσο ζήκεξα έρνπκε ηα θνκπηνχηεξ κε internet 

βάζεηο δεδνκέλσλ. 

  Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ αθνξά ζηνλ έιεγρν. Πνιχ 

σξαία, δηδάμακε φηη δηδάμακε κε απηφ ηνλ ηξφπν, κε εθείλν ηνλ ηξφπν, 

βεβαίσο φκσο ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ηη έκαζαλ νη θνηηεηέο καο, εάλ 

κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχλε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ κειινληηθνχ θαζεγεηή θαη 

επνκέλσο είλαη ε αμηνιφγεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα 

αμηνινγήζνπκε θαη ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ, αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη. 
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  Απηφ ζα καο βνεζήζεη ζην λα επηθπξψζνπκε ην πηπρίν 

νπζηαζηηθά, ή έλα πηζηνπνηεηηθφ φπσο ιέγακε πξηλ απφ ιίγν παίδεη απηφ ην 

ξφιν. Δπηθπξψλεη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ. 

  Έλαο νξηζκφο ινηπφλ, ηνπ Εαλ Πηεξ Υηληάλ, ηη είλαη εθπαίδεπζε, 

θαηάξηηζε, αλάπηπμε ηδηνηήησλ, ηθαλνηήησλ ελφο αηφκνπ ζε επίπεδν θπζηθφ, 

εζηθφ, δηαλνεηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ. Λίγν πνιχ πηάλεη φια ηα πεδία. ήκεξα 

επνκέλσο ε εθπαίδεπζε θαηάξηηζε επηθεληξψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Με ηελ έλλνηα ηνπ πψο κπνξεί λα ππάξρεη κηα ζρέζε 

θφζηνπο θαη απνηειεζκάησλ.  

  Απηφ ζεκαίλεη ηη; ηη ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρνπκε είλαη κία 

επέλδπζε. Σν θξάηνο επελδχεη, εκείο επελδχνπκε φινη θαη ζε ζπκβνιηθφ 

θφζηνο θαη ζε πξαγκαηηθφ θφζηνο, νηθνλνκηθφ. Δπνκέλσο απηή ε επέλδπζε 

πξέπεη λα είλαη απνδνηηθή. Απνδνηηθή ζεκαίλεη ηη; Να έρεη κηα ρξεζηηθή 

ιεηηνπξγία θαη γη’ απηφ ινηπφλ, απηνκάησο ε εθπαίδεπζε θαηάξηηζε απνθηά 

έλα ραξαθηήξα επαγγεικαηηθφ. Απηφλ πνπ καο ελδηαθέξεη. 

  Έηζη ινηπφλ, πεξλάκε απφ κία γεληθή αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 

πνπ είρακε θάπνηε, πνιχ ινγνηερλία, πνιχ πνιηηηζκφ θιπ, γιψζζεο, 

βαζηθνχο θαλφλεο, ιεμηιφγην θιπ, απφθηεζε γλψζεσλ δειαδή, δεισηηθή 

γλψζε, φπσο ιέεη ε γλσζηηθή ςπρνινγία, πεξλάκε ζηελ έλλνηα ηεο 

θαηάξηηζεο, αξρίδεη θαη καο ελδηαθέξεη, δειαδή, πξέπεη πιένλ φινη απηνί πνπ 

εθπαηδεχνληαη ζην πιαίζην κηαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο λα 

αλαπηχμνπλ πξαθηηθέο δεμηφηεηεο ην know how δειαδή, savoir fer γηα ηνπο 

γαιινκαζείο. πσο ιέεη ε γλσζηηθή ςπρνινγία, κηα δηαδηθαζηηθή γλψζε.  Γελ 

αξθεί δειαδή, λα μέξσ ηνλ θαλφλα, πξέπεη λα κάζσ θαη λα ηνλ εθαξκφδσ. 

Γελ αξθεί λα μέξσ δηδαθηηθά ηη είλαη ρξήζηκν, πφζνη ηχπνη παηδαγσγηθήο 

πξνζέγγηζεο ππάξρνπλ πξέπεη λα είκαη ζε ζέζε θαη λα ην εθαξκφδσ θαη λα 

μέξσ πφηε ζα ην εθαξκφζσ. 

  Με ιίγα ιφγηα, ελψ παιαηφηεξα ε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ 

γισζζψλ είρε νπζηαζηηθά σο επηζηήκεο αλαθνξάο κία γισζζνινγηθή ζεσξία 

ζηελ αξρή ηνπ ηλζηξνχρηνξα-ξεαιηζκφ θιπ θαη κία ζεσξία ςπρνινγίαο 

κάζεζεο, πψο ζα εμεγνχζε πψο καζαίλεη ην παηδί θαη ζπλδπάδακε απηά ηα 

δχν, γηα λα μέξνπκε πψο ζα δηδάμνπκε, βιέπνπκε ινηπφλ, ζήκεξα κηα 

πιεζψξα επηζηεκψλ πνπ είλαη απαξαίηεηε, ζηελ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε, 

θαηάξηηζε ησλ θαζεγεηψλ. Καη μεθηλάεη απφ επηζηήκεο γιψζζαο θαη 
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επηθνηλσλίαο, πνιηηηζκνχ, ςπρνινγίαο κάζεζεο θιπ. Δπνκέλσο βιέπεηε ιίγν 

πψο πνιιαπιαζηάδνληαη νη επηζηήκεο αλαθνξάο θαη νη γλψζεηο πνπ πξέπεη 

λα έρνπκε πιένλ γηα λα γίλνπκε έλαο θαιφο εθπαηδεπηηθφο. 

  Σν πξψην κέξνο ινηπφλ, είλαη κία ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε πνπ 

ρξεηάδεηαη, είλαη νη γλψζεηο ζηηο νπνίεο αλαθεξφκνπλ. Σν δεχηεξν κέξνο κηα 

πξαθηηθή θαηάξηηζε, επνκέλσο γη’ απηφ δεηνχκε λα θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε 

νη θαζεγεηέο θαη πξαθηηθή άζθεζε κπνξεί λα γίλεη φπσο έιεγε θαη ε θπξία 

Γήκα, ηφληδε πξηλ απφ ιίγν θαη κε ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο, 

είλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο, γηα λα αλαπηχμνπκε λα θάλνπκε επίθιεζε 

ζηελ εκπεηξία καο. Μία εκπεηξηθή γλψζε, κηα βησκαηηθή κάζεζε φπσο ιέκε 

θαη βεβαίσο πξέπεη λα θξνληίζνπκε απηφ ην παηδί πνπ ιέγεηαη απηνκφξθσζε 

θαηάξηηζε, απηνκάζεζε θαη πιεξνθφξεζε. Γειαδή, λα κάζνπλ λα καζαίλνπλ 

πιένλ φινη νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ή ηνπ γπκλαζίνπ, αιιά θαη θνηηεηέο πνπ 

ζα γίλνπλ θαζεγεηέο. 

  Με ιίγα ιφγηα απφ ηηο ζεσξίεο, απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο 

βνεζηφκαζηε ψζηε λα πεξάζνπκε ζηνλ ηξφπν, ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζήζνπκε, ζηε κέζνδν πνπ πξέπεη λα εθαξκφζνπκε πξνθεηκέλνπ λα 

δηδάμνπκε θαη ζηηο ηερληθέο πνπ ζα πηνζεηήζνπκε.  

  Ζ δηδαθηηθή δειαδή, ησλ γισζζψλ. Γαλείδνκαη έλα 

ζρεδηάγξακκα απφ ηνλ Balboni είλαη έλαο ηηαιφ δηδαθηνιφγνο, πξνζδηνξίδεηαη 

επνκέλσο ε δηδαθηηθή ησλ γισζζψλ απφ ην ηη δεμηά θαη αξηζηεξά έρεηε ηηο 

επηζηήκεο αλαθνξάο. Βεβαίσο καο ελδηαθέξεη θαη ην πνηνο, γηαηί έρνπκε λα 

θάλνπκε κε αλζξψπηλν δπλακηθφ, πξέπεη λα κάζνπκε ζηα παηδηά θαη 

επνκέλσο καο ελδηαθέξνπλ νη επηζηήκεο ςπρνινγηθέο θαη λεπξνινγηθέο, πνπ 

καο εμεγνχλ πψο γίλεηαη ε θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο, πψο ην ιεμηιφγην, πψο νη 

γξακκαηηθέο δνκέο θιπ θαη βεβαίσο φηη αθνξά ην κέξνο ην κεζνδνινγηθφ ηεο 

πξνζέγγηζεο ην πψο ζα ην θάλνπκε. Ση κεζνδνινγία, ηη ηερληθή ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ, ηη ηξφπνπο θιπ. 

  Θα αλαθεξζψ ιίγν πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ έλλνηα ηεο 

δεμηφηεηαο, ηθαλφηεηα, δεμηφηεηα ην κεηαθξάδνπκε αλάινγα κε ην ζπλθείκελν 

βεβαίσο. Δκθαλίδεηαη, πξσηνεκθαλίδεηαη ν φξνο ζηε δεθαεηία ηνπ 90 θαη 

βιέπνπκε ινηπφλ, φηη ελψ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 90 κηιάκε κε φξνπο 

ζηνρνζεζίαο, νη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο, πνηνπο ζηφρνπο ζα βάισ εγψ σο 
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εθπαηδεπηηθφο γηα λα δηδάμσ, πεξλάκε ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ δεμηνηήησλ 

απφ ην καζεηή. 

  Οη ιφγνη πνπ εμεγνχλ απηή ηε κεηαηφπηζε είλαη θαη΄ αξράο, 

ππάξρεη πνιχ κεγάινο αξηζκφο γλψζεσλ, δελ κπνξνχκε λα ηα κάζνπκε φια 

ζηα παηδηά, εμ άιινπ δελ ηα μέξνπκε νχηε θαη εκείο φια. Έλαο δεχηεξνο ιφγνο 

είλαη φηη έρνπκε έλα καζεηηθνθεληξηθφ ππνηίζεηαη ζχζηεκα, ν καζεηήο είλαη 

ζην θέληξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο.  

  Καη ηξίην έρνπκε, παξαθνινπζνχκε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 

αληηιήςεηο πεξί κάζεζεο θαη πεξί γλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γειαδή, 

δίλνπκε κεγάιε έκθαζε ζε φιε απηή ηε γλσζηνινγηθή δηαδηθαζία. Πψο γίλεηαη, 

πψο καζαίλνπκε θαη γη’ απηφ ην ιφγν, εγθαηαιείπνπκε ηνλ φξν ζηφρνο πνπ 

είλαη δαζθαινθεληξηθφο θαη πεξλάκε ζηνλ φξν δεμηφηεηα. 

  Γαλείζηεθα έλαλ νξηζκφ απφ ην ιεμηθφ ηνπ Μπακπηληψηε, 

κπνξείηε επνκέλσο λα ην βξείηε. Θα ζηακαηήζσ ιίγν ζην παξάδεηγκα πνπ ην 

έρεη ν Μπακπηληψηεο θαη πνπ ηαηξηάδεη ζηελ πεξίπησζε λα επηιέγεη ην 

επάγγεικα πνπ ηνπ ηαηξηάδεη ζηηο θιίζεηο ηνπ θαη ζηηο δεμηφηεηέο ηνπ. Καη 

δαλείδνπκε επίζεο κηα αλάιπζε πνπ έρεη θάλεη ν Pierre Kanta ιέγνληαο φηη ηη 

είλαη ε δεμηφηεηα ηειηθά; Δίλαη κηα ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε. Γηαηί είλαη 

ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε; Γηαηί κία δεμηφηεηα ππάξρεη κφλν φηαλ πξφθεηηαη λα 

ηελ πξαγκαηνπνηήζσ.  

  Γειαδή, έρσ γλψζε θαηάθηεζε, έρσ θαηαθηήζεη κηα γιψζζα, 

μέξσ ηα νιιαλδηθά, αιιά ζα απνδείμσ ηηο δεμηφηεηέο κνπ φηαλ ζα βξεζψ ζε 

έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα αλαγθαζηψ λα κηιήζσ ηα νιιαλδηθά είπα; Σα 

νιιαλδηθά. Καη επίζεο ππάξρεη γηα κία δπλακηθή δηαδηθαζία κε ηελ έλλνηα φηη 

ζα πξέπεη λα επηζηξαηεχζσ φιε κνπ ηε γλψζε, φιε κνπ ηελ ηερλνγλσζία, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη λα θάλσ γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα απνδείμσ φηη έρσ κηα 

δεμηφηεηα. 

  Δπνκέλσο είλαη κία έλλνηα ε νπνία έρεη γλψζεηο ηφζν 

ελλνηνινγηθέο, φζν θαη δεισηηθέο θαη βεβαίσο δηαδηθαζηηθέο γλψζεηο θαη απηέο 

επηζηξαηεχνληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη κέζα απφ θάπνηεο γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Πξέπεη λα μέξσ ζε πνηα γλψζε ζα πάσ. Καη απηά φια 

επηζηξαηεχνληαη πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπκε πξνβιήκαηα. ην ζέκα πνπ καο 

ελδηαθέξεη πξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα, δειαδή, ην λα έρσ ηε δεμηφηεηα λα είκαη 
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θαιφο θαζεγεηήο, πξφθεηηαη λα ιχζσ πξνβιήκαηα ζηνρνζεζίαο, λα βξσ ηνπο 

ζηφρνπο κνπ, πνηνη είλαη νη θαηάιιεινη ζηφρνη γηα ην καζεηηθφ θνηλφ πνπ έρσ, 

γηα ην θνηηεηηθφ θνηλφ λα επηιέμσ ην πιηθφ βάζε ηνπ νπνίνπ ζα δνπιέςσ, ηα 

πεξηερφκελα κάζεζεο θαη βεβαίσο ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα ηεο δηδαζθαιίαο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ.  

  Πνιχο ιφγνο φκσο γηα ηηο δεμηφηεηεο. Λεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά 

απηφ ην πξάγκα; Γειαδή, φηαλ δηδάζθνπκε κε βάζε ηηο δεμηφηεηεο, ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά; Δδψ ζα θάλσ έλα δηάιεηκκα ιίγν, γηαηί ζαο έρσ κία 

παξνπζίαζε. Οη θνηηεηέο κνπ πνιιέο θνξέο κνπ ζηέιλνπλ κεξηθέο πνιχ 

πεηπρεκέλεο παξνπζηάζεηο. Μνπ ην έζηεηιε θάπνηνο θνηηεηήο κνπ απηφ, δελ 

ζπκάκαη πνηνο ή πνηα θνηηήηξηα, ην νπνίν φκσο είλαη πνιχ πεηπρεκέλν θαη 

ηαηξηάδεη ζηε ζεκεξηλή παξνπζίαζε.  

  «Μακά κπνξψ λα ζνπ θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο;» Σα δηαβάδεηε 

θαληάδνκαη. «Γηαηί νη θακήιεο έρνπλ θακπνχξα, γηαηί γηε κνπ εκείο νη θακήιεο 

είκαζηε δψα ηεο εξήκνπ θαη ρξεηαδφκαζηε ηελ θακπνχξα γηα λα 

απνζεθεχνπκε λεξφ. Ζ αληνρή καο ζηε δίςα είλαη παζίγλσζηε.» «Okay θαη 

γηαηί ηα πφδηα καο είλαη ηφζν καθξηά θαη ζηξνγγπιεκέλα;» «Πξνθαλψο είλαη 

θηηαγκέλα γηα λα βαδίδνπκε ζηελ έξεκν θαιχηεξα απφ θάζε άιιν.»  

  «Α okay  θαη γηαηί νη βιεθαξίδεο καο είλαη ηφζν καθξηέο; Δίλαη 

ελνριεηηθέο θακηά θνξά;» «Γηε κνπ απηέο νη καθξηέο βιεθαξίδεο είλαη 

πξνζηαζία, ζνπ πξνζηαηεχνπλ ηα κάηηα ζνπ απφ ηελ άκκν θαη ηνλ άλεκν ηεο 

εξήκνπ.» «Α, θαηάιαβα έρνπκε ηελ θακπνχξα γηα λα απνζεθεχνπκε λεξφ 

φηαλ είκαζηε ζηελ έξεκν, ηα πφδηα γηα λα πεξπαηάκε ζηελ έξεκν, νη 

βιεθαξίδεο πξνζηαηεχνπλ ηα κάηηα καο απφ ηελ άκκν θαη ηνλ άλεκν ηεο 

εξήκνπ. Μηα ηειεπηαία εξψηεζε κακά.» «Ση είλαη κσξφ κνπ;» «Ση δηάνιν 

θάλνπκε κέζα ζην δσνινγηθφ θήπν;»  

  πκπέξαζκα, ηθαλφηεηεο, γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο 

έρνπλ λφεκα κφλν φηαλ βξίζθεζαη ζην θαηάιιειν κέξνο. Δπνκέλσο πξέπεη 

λα δηαθξίλνπκε θαη εκείο ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχκε ζηνπο θνηηεηέο καο 

θιπ θαη ζηνπο καζεηέο καο θαη βεβαίσο λα καο βνεζάλε ιίγν θαη νη ζπγθπξίεο. 

Κάλσ κηα κηθξή παξέλζεζε γηα λα πσ φηη έρσ θάλεη ήδε αξθεηέο 

αλαθνηλψζεηο πάλσ ζην ζέκα.  
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  ηαλ δελ ππάξρεη θαη αλαθέξζεθε ζε απηφ ε θπξία Αγηαθιή, 

φηαλ δελ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε γισζζηθή πνιηηηθή, φηαλ ε γισζζηθή θαη ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη αλαθφινπζε, γηα παξάδεηγκα ζε φιν ην γπκλάζην 

θαη ζην ιχθεην δηδάζθνπκε θάπνηα πξάγκαηα ζηελ μέλε γιψζζα θαη μαθληθά 

εξρφκαζηε ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο λα εμεηάζνπκε άιια πξάγκαηα. Δδψ 

αλαηξνχκε θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη πξνεγεζεί. Λνηπφλ, φηαλ ππάξρεη κηα 

ηέηνηα αλαθνινπζία νπζηαζηηθά ιίγν, πνιχ κέλνπκε ζην ζρήκα ηνπ ιφγνπ. 

  ρεηηθά ινηπφλ ηψξα κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηα ΑΔΗ, ηέινο πάλησλ, ζηα μελφγισζζα ηκήκαηα, 

έρεη ππάξμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη πξαγκαησζεί θαη’ επηηαγή ιίγν πνιχ, 

δειαδή, πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ, ΔΠΔΑΚ πνπ 

πξφηεηλαλ ινηπφλ ζηα μελφγισζζα ηκήκαηα θαη ζε άιια ηκήκαηα, ζηα 

παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα γεληθφηεξα ηελ αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ.  

  Καη επνκέλσο έρνπκε κηα ζεηξά απφ αιιαγέο. Πνηεο είλαη απηέο 

νη αιιαγέο; Καη΄ αξράο ζε ζεζκηθφ επίπεδν. Χο πξνο ηε δνκή θαη ην status. 

Γισζζηθή πνιηηηθή κε ζπλέρεηα αθνινπζία, δηαδξνκέο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ 

εηδίθεπζε θιπ, λέα εξγαζηήξηα πνπ έρνπλ ηδξπζεί, ηνπιάρηζηνλ ζηα 

μελφγισζζα ηκήκαηα, θαηαθέξακε κε ηα ρξήκαηα ηνπ ΔΠΔΑΚ λα θάλνπκε 

εξγαζηήξηα κε πνιπκέζα. 

  ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ λένη ζηφρνη θαη λέα πεξηερφκελα 

θαη έρνπλ εληαρζεί λέα καζήκαηα ζηα πξνγξάκκαηα πνπ είρακε. Σα λέα απηά 

καζήκαηα απνζθνπνχλ ζηελ εθκάζεζε άιισλ γισζζψλ, αλαθεξζήθαλε θαη 

νη πξνεγνχκελνη νκηιεηέο ηδηαίηεξα ζηελ πνιπγισζζία, ζηελ επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα, αιιά έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

κε ηελ έξεπλα, δειαδή, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ καο λα 

θάλνπλ έξεπλα. 

  Αιιαγέο ζε αμηαθφ αιιά θαη ζε εθζεζηαθφ επίπεδν. ηηο αμίεο, 

δειαδή, θξνληίδνπκε λα ππνζηεξίμνπκε ην θνηηεηή, κε ηηο πιαηθφξκεο ηηο 

ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο, λα έρεη ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ κε ηελ απηνλφκεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, θξνληίδνπκε λα αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο απηνθαηάξηηζεο. ηε 

λννηξνπία ηφζν ησλ δηδαζθφλησλ φζν θαη ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη απηφ έρεη λα 

θάλεη πην πνιχ ζηηο αληηιήςεηο σο πξνο ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπκε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαηάξηηζε θαη καο βνήζεζαλ πάξα πνιχ ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία.  
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  Γειαδή, γηα λα γίλσ πην ζπγθεθξηκέλε ηα εξγαιεία επηηξέπνπλ 

ηελ ππέξβαζε πξαθηηθψλ δπζθνιηψλ επηθνηλσλίαο, δνχκε ζε κηα κεγάιε πφιε 

θαη φινη μέξνπκε ηη ζπλεπάγεηαη ην λα κεηαθηλεζνχκε. Έρνπκε πάξα πνιχ 

ζπρλά, εγψ γθξηληάδσ ζπλέρεηα ζηνπο θνηηεηέο κνπ γηαηί θηάλνπλ αξγά. 

Φηάλνπλ αξγά βεβαίσο, γηαηί είλαη πνιχ δχζθνιεο νη ζπγθνηλσλίεο ζηελ 

Αζήλα θαη επηβάιινπλ αιιαγή ζε ηξφπνπο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

  Οη παλεπηζηεκηαθνί, νη πην παξαδνζηαθνί θαη νη πην παιαηνί 

παλεπηζηεκηαθνί γθξηληάδνπλ πάληα φηαλ ιείπνπλ απφ ηα ακθηζέαηξα νη 

θνηηεηέο θαη απνδίδνπλ εθεί ην θηαίμηκν ηεο ειιηπνχο θαηάξηηζεο, ηεο 

ειιηπνχο επηκφξθσζεο ησλ ειιηπψλ γλψζεσλ θιπ. Βεβαίσο ηα ηερλνινγηθά 

κέζα, ηα ηερληθά κέζα κπνξνχλ λα καο επηηξέςνπλ λα επηθνηλσλνχκε αθφκα 

θαη απφ απφζηαζε. Απηφ ην πξάγκα είλαη κία αιιαγή λννηξνπίαο πνπ πξέπεη 

λα ηελ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε θαη πξέπεη λα ηελ ελζηεξληζηνχκε. 

  Καη βεβαίσο αιιαγέο ζε δηδαθηηθφ επίπεδν. Γελ ζα παξακείλσ 

ηδηαίηεξα εδψ, έρεη λα θάλεη κε θαηλνχξγηεο γλψζεηο, ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

ηηο δψζνπκε κέζα απφ ηα ακθηζέαηξα, λα πηνζεηήζνπκε λφξκεο θαη 

παξαδείγκαηα μέλσλ παλεπηζηεκίσλ, άιισλ ηκεκάησλ πνπ πέηπραλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο, λα ελεξγνπνηήζνπκε δηαδξαζηηθνχο θαη ζηνραζηηθνχο 

κεζφδνπο θαη ηξφπνπο εθπαίδεπζεο – θαηάξηηζεο, ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη 

βεβαίσο σο πξνο ηα κέζα θαη εξγαιεία, εχθνιε, γξήγνξε πξφζβαζε ζηα 

δεδνκέλα, δπλαηφηεηεο απηνεθπαίδεπζεο, ζπλεξγαηηθέο κνξθέο κάζεζεο. 

  Πεξλάσ ινηπφλ, ζην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνπζίαζήο κνπ, ηη 

γίλεηαη ζηα μελφγισζζα ηκήκαηα; Πνηα είλαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

μελφγισζζσλ ηκεκάησλ. Γελ ππάξρεη νκνηνγέλεηα θαη’ αξράο ζηα 

μελφγισζζα ηκήκαηα, νχηε θαλ ζην ίδην παλεπηζηήκην. Λνηπφλ, έρνπκε 

δηαθνξά σο πξνο ηε δνκή, ππάξρνπλ πηπρία πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο 

θνίηεζεο θαη ππάξρνπλ πηπρία κε εμεηδίθεπζε θαη ππάξρνπλ ινηπφλ, 

μελφγισζζα ηκήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ δχν θχθινπο ζπνπδψλ. Πνιχ 

ζπρλά απηνί νη δχν θχθινη ζπνπδψλ πξνζδηνξίδνληαη κε καζήκαηα 

πξναπαηηνχκελα.  

  Γειαδή, εάλ δελ έρεη πεξάζεη εηδηθά ηα καζήκαηα γιψζζαο ζηα 

δχν πξψηα έηε ζπνπδψλ ζπλήζσο εδψ ππάξρεη κία αλνκνηνγέλεηα, φια ηα 

μελφγισζζα ηκήκαηα, έρνπλ βάιεη ηα καζήκαηα γιψζζαο, γισζζνκάζεηαο 

θιπ, γιψζζα ζπγθεθξηκέλα, αλάιπζε ηεο γιψζζαο ζηα δχν πξψηα έηε. 
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Τπάξρνπλ ινηπφλ ηκήκαηα, θπξίσο είλαη ην γεξκαληθφ, ζα επαλέιζσ, ηα 

γεξκαληθά ηκήκαηα, πνπ έρνπλ πξνζδηνξίζεη πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. 

Έηζη θαη δελ έρεηο πεξάζεη ηηο γιψζζεο, δελ κπνξείο λα ζπλερίζεηο ζην 3ν έηνο 

ζπνπδψλ. 

  Έρνπκε δηαθνξέο σο πξνο ην δηαρσξηζκφ ησλ γλσζηηθψλ 

πεδίσλ. Γειαδή, άιια ηκήκαηα, κηιάλε κε φξνπο θιάδνπο, θαηεχζπλζεο 

ηκεκάησλ, κε ηνκέσλ, κε εηδηθεχζεσλ θαη άιινη έρνπλ δχν θιάδνπο, άιινπο 

ηξεηο θιάδνπο, άιινη 4 ηνκείο θαη άιινη 6 εηδηθεχζεηο, είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ 

αγγιηθνχ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

  Αξηζκφο καζεκάησλ. Βιέπεηε ινηπφλ εδψ ηνλ αξηζκφ 

καζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα πάξεη θαλείο πηπρίν. Αθήλσ ιίγν λα ην 

δείηε, αιιά έρσ κηα γξαθηθή παξάζηαζε πνπ δείρλεη ιίγν πνιχ ηηο ηάζεηο. 

πσο βιέπεηε ινηπφλ, ην γεξκαληθφ ηνπ Αξηζηνηειείνπ έρεη ηα πεξηζζφηεξα 

καζήκαηα. Αθνινπζεί ην γεξκαληθφ ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ. Σα πεξηζζφηεξα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηα έρεη ην γαιιηθφ ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ, ησλ Αζελψλ 

θαη φπσο βιέπεηε είλαη πάξα πνιχ ιίγα ηα επηινγήο καζήκαηα ζην ζχλνιν. 

Καη αθνινπζεί ην γαιιηθφ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

  Με ηελ έλλνηα απηή ινηπφλ, κάιινλ κία άιιε πιεξνθνξία είλαη 

φηη απηφο είλαη ν αξηζκφο ησλ καζεκάησλ. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη φια ηα 

ηκήκαηα αθηεξψλνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ σξψλ γηα θάζε κάζεκα. Σν αγγιηθφ 

επνκέλσο έρεη ηξίσξα καζήκαηα. Σν γεξκαληθφ έρεη δίσξα καζήκαηα ζηελ 

Αζήλα. ηε Θεζζαινλίθε, ην αγγιηθφ ηξίσξα, ην γεξκαληθφ ηξίσξα θαη φπσο 

βιέπεηε ην γαιιηθφ πάιη εμαηξεί θαη έρεη δηάθνξεο ψξεο ζηα δηάθνξα 

καζήκαηα. 

  Με ηελ έλλνηα απηή εάλ ππνινγίζεη θαλείο ψξεο καζεκάησλ θαη 

ηα καζήκαηα ηα πνιιαπιαζηάζεη κε ηνλ αξηζκφ, κε ηηο ψξεο αλά καζήκαηα, 

γηα φια ηα εμάκελα έρνπκε απηφ ηνλ πίλαθα. Πνπ ζεκαίλεη ηη; Σηο 

πεξηζζφηεξεο ψξεο ηηο πξνβιέπεη ην γαιιηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη 

φπσο βιέπεηε έρεη θαη ηα πεξηζζφηεξα ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Με ηελ έλλνηα 

απηή εάλ πξφθεηηαη έλαο θνηηεηήο λα δηαιέμεη έλα παλεπηζηήκην ζα έπξεπε λα 

πεη πνην είλαη πην εχθνιν παλεπηζηήκην εάλ ζέισ λα θάλσ αγγιηθά; Σν 

Καπνδηζηξηαθφ.  
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  Πνην είλαη πην εχθνιν γηα ηα γαιιηθά; Σνπ Αξηζηνηειείνπ θαη ην 

Γεξκαληθφ; Πάιη ζην Καπνδηζηξηαθφ, έρεη ιηγφηεξεο ψξεο. Απηφ φκσο δελ 

ζεκαίλεη ηίπνηε, γηαηί απαηηεηηθφηεξα είλαη κελ ην γαιιηθφ κε βάζε ηηο ψξεο 

δηδαζθαιίαο, φκσο ην γεξκαληθφ ηνπ Αζελψλ , ην Γεξκαληθφ ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ην Γαιιηθφ ηεο Θεζζαινλίθεο, έρνπλ καζήκαηα 

πξναπαηηνχκελα γηα λα πεξάζεη θαλείο ζην επφκελν ζηάδην. Απηφ είλαη έλα 

εκπφδην. 

  Καη επίζεο ηα δχν γεξκαληθά κφλν απφ φια ηα μελφγισζζα 

επηβάιινπλ ηελ πηπρηαθή εξγαζία, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ. Σα άιια 

αθφκα ην ζπδεηάλε. Δπίζεο σο βαζηθφηεξεο ηάζεηο έρνπκε καζήκαηα ή 

ζεκηλάξηα έληαμεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, 

φια ηα ηκήκαηα έρνπλ εληάμεη ηεο ΣΠΔ αιιά κε πνην έθδειν ηξφπν, είλαη ην 

γαιιηθφ ηνπ ΔΣΑΜ κε 5 καζήκαηα επηινγήο, ην αγγιηθφ ηνπ Αξηζηνηειείνπ έρεη 

έλα ππνρξεσηηθφ κάζεκα θαη αθνινπζνχλ ην γαιιηθφ ηνπ ΑΠΘ, ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ, κε έλα ππνρξεσηηθφ 8σξν ζεκηλάξην θαη 2 ππνρξεσηηθά 

ζεκηλάξηα. 

  Κάηη επίζεο πνπ ζέισ λα ζεκεηψζσ είλαη φηη φια ηα ηκήκαηα ηα 

μελφγισζζα ηνπ Αξηζηνηειείνπ πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξεσηηθή εθκάζεζε κηαο 

«άιιεο μέλεο γιψζζαο». Κάηη πνπ είλαη πάξα πνιχ ζεηηθφ θαη πνπ ζα πξέπεη 

λα ην δνχκε θαη ζηελ Αζήλα, δεδνκέλνπ φηη καο ελδηαθέξεη λα έρνπλ γλψζεηο 

θαη απφ άιιεο γιψζζεο, γηα λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ θαη λα ιεηηνπξγεί απηφ 

πνπ είπακε πξηλ απφ ιίγν, ε κεηαθνξά γλψζεσλ. 

  Χο πξνο ηε δηδαθηηθή ηψξα θαηάξηηζε ηη γίλεηαη; Γειαδή, ηη 

καζήκαηα πξνβιέπνπλ ηα μελφγισζζα. Έρεηε εδψ κία πεξηγξαθή πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο, καζήκαηα πνπ ηα πνιιαπιαζηάδνπκε επί 

ψξεο, ηα δίλεη ην αγγιηθφ ηνπ Αξηζηνηειείνπ, αθνινπζεί ην γεξκαληθφ ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ, πάξα πνιχ ιίγεο ψξεο απφ ην γεξκαληθφ ησλ Αζελψλ θαη 

βεβαίσο ιίγεο ψξεο θαη απφ ην γαιιηθφ ησλ Αζελψλ. 

  Χο γεληθέο ηάζεηο έρνπκε απφ ην 2ν έηνο ηε δηδαθηηθή, καζήκαηα 

δηδαθηηθήο ην γαιιηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, απφ ην 2ν έσο ην 3ν έηνο 

ζην γεξκαληθφ ηκήκα. πγλψκε απφ 2 έσο 11, δχν κε ηξία γηαηί είλαη επηινγή 

απηφ, κέρξη 11 καζήκαηα επηινγήο πνπ πξνηείλνληαη. 6 κε 42 ην αγγιηθφ ψξεο 

ηελ εβδνκάδα, επνκέλσο πξνεγείηαη ην αγγιηθφ θαη ην γεξκαληθφ ηα ζέηεη θαη 

γηα ηε δηδαθηηθή, φρη κφλν γηα ηελ γιψζζα, σο πξναπαηηνχκελα καζήκαηα, ηα  
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καζήκαηα ηεο δηδαθηηθήο ησλ ηξηψλ πξψησλ εηψλ θαη ζην 4ν έηνο βάδνπλ, 

εηζάγνπλ ηνλ φξν κηθξνδηδαζθαιίεο, δειαδή, θάπνηεο εθαξκνγέο ζηελ ηάμε 

πψο ζα δηδάμνπλ θιπ θαη ακέζσο ζην ηειεπηαίν εμάκελν ηελ πξαθηηθή ηνπο 

άζθεζε.  

  Άξα θάζε έλα κάζεκα πξέπεη λα πεξάζεη ηα 3 καζήκαηα ηεο 

δηδαθηηθήο, γηα λα κπνξεί λα γξαθηεί ζηηο κηθξνδηδαζθαιίεο θαη γηα λα κπνξεί 

λα θάλεη πξαθηηθή άζθεζε ν θνηηεηήο. Δπνκέλσο ζηηο γεληθέο ηάζεηο ηη 

κπνξνχκε λα πνχκε; ηη φια ηα ηκήκαηα έρνπλ ην ζχζηεκα ησλ δηδαθηηθψλ 

κνλάδσλ, κφλν ην γαιιηθφ ησλ Αζελψλ δελ ην έρεη πηνζεηήζεη. Μεγαιχηεξε 

νκνηνγέλεηα παξνπζηάδνπλ ηα δχν αγγιηθά ηκήκαηα ησλ δχν παλεπηζηεκίσλ, 

θαηλνηφκεο δξάζεηο είλαη θπξίσο ζα έιεγα εμσγελείο, αιιά γηα λα κπνξεί λα ην 

πεη θαλείο ζίγνπξα ζα πξέπεη λα θάλεη κηα θαιχηεξε έξεπλα θαη έηζη φια ηα 

ηκήκαηα έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζδηνξίζνπλ θχθινπο ζπνπδψλ θαηεπζχλζεηο 

θαη εμεηδηθεχζεηο. 

  Λνηπφλ, ζε γεληθέο γξακκέο εάλ κπνξνχκε λα πνχκε 

επηγξακκαηηθά, ζρεδηάδσ ζεκαίλεη πξνβιέπσ ηελ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, ηελ 

πξαθηηθή θαηάξηηζε κε πξαθηηθή άζθεζε θιπ θαη δπλαηφηεηεο απηνκφξθσζεο 

θαη επνκέλσο ζηφρνο θαη ησλ ηξηψλ απηψλ ζα είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ θαζεγεηή πιένλ, ηνπ κειινληηθνχ θαζεγεηή, γηαηί κηιάκε 

πάξα πνιχ γηα ηηο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή, αιιά φρη ηνπ θαζεγεηή, ηηο νπνίεο 

εγψ πξνζσπηθά ηνπιάρηζηνλ ηηο μερσξίδσ σο δεμηφηεηεο ηθαλφηεηεο 

δηδαθηηθέο, κεζνδνινγηθέο, ηερλνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θπξία Πξφζθνιε. Θα παξαθαινχζα 

ηνπο επφκελνπο νκηιεηέο λα είλαη φζν κπνξνχλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ, 

γηα λα είκαζηε έηζη ζε κία ινγηθή ψξα, λα κπνξέζνπκε λα νινθιεξψζνπκε. 

Καιψ ζην βήκα ηε θπξία Πνιίηνπ Μαξία, ηελ θχξία Γθηνχξνγινπ Υαξά 

Πξφεδξν θαη Δηδηθή Γξακκαηέα αληίζηνηρα ηεο Έλσζεο Καζεγεηψλ Αγγιηθήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Βνξείνπ Διιάδνο. Θα καο παξνπζηάζνπλ ηελ 

εηζήγεζε κε ζέκα «έξεπλα ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ θαζεγεηψλ 

αγγιηθήο γιψζζαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηάζεηο.» 

Μ. ΠΟΛΗΣΟΤ: Καιεζπέξα ζαο. Δπραξηζηνχκε μαλά γηα ηελ πξφζθιεζε ηεο 

ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ηελ εηζήγεζή καο ζήκεξα.  
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  Ζ παξνχζα εηζήγεζε έρεη σο ζθνπφ λα αλαθέξεη ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ θαζεγεηψλ αγγιηθήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο, νη νπνίεο ζεσξνχκε φηη είλαη θαη 

γεληθφηεξα παξφκνηεο θαη κε ησλ άιισλ πεξηνρψλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Καη λα δηεξεπλήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα 

ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ζηα πιαίζηα κηαο θνηλήο πξνζπάζεηαο 

ηφζν ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ηεο πεξηνρήο καο, φζν 

θαη ηεο Έλσζεο Καζεγεηψλ Βνξείνπ Διιάδνο, γηα ηελ αλαδήηεζε θαη 

εκπινπηηζκφ κεζφδσλ επηκφξθσζεο πνπ απνζθνπνχλ ηφζν ζηε βειηίσζε 

ηεο δηδαζθαιίαο καο φζν θαη ηελ πξνψζεζε πξνηάζεσλ γηα κηα πην 

νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ηνπ θιάδνπ καο ζην κέιινλ. 

  Ζ παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο. Γηα ηελ θαηαγξαθή 

ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ θαζεγεηψλ αγγιηθήο γιψζζαο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπληάρηεθε εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην απφ ηε 

χκβνπιν Αγγιηθήο γιψζζαο θπξία Αγγειηθή Γειεγηάλλε ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Έλσζή καο θαη απεζηάιε ζε 128 ζρνιεία. 

  Σν εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεπφκελν απφ κηα εηζαγσγηθή επηζηνιή 

εζηάιε ζε φια ηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξάςνπκε ηηο ζπνπδέο θαη 

ηηο επηκνξθψζεηο, ζηηο νπνίεο έρνπλ ήδε ζπκκεηάζρεη νη ζπλάδειθνη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο αγγιηθήο.  

  Να επηζεκάλνπκε κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

ηεο δηδαθηηθήο, ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πνπ είλαη δεμηφηεηεο παξαγσγήο θαη 

θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηξία επηιεγκέλα επίπεδα 

απφθηεζεο θαη αλάπηπμεο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Καη ηξίην λα ελεκεξσζνχκε 

κε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ σο πξνο ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ καο 

γηα επηκφξθσζε θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα. 

  Γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηε κέγηζηε ζπκκεηνρή θαη αληαπφθξηζε 

θαη λα ζπιιέμνπκε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζε ζχληνκν ρξφλν, ην 

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ εχρξεζην, κηθξφ ζε έθηαζε θαη πεξηνξηζκέλν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο άκεζεο θαη εχζηνρεο εξσηήζεηο. πκπεξηιάβακε δχν είδε 

εξσηήζεσλ. Κιεηζηνχ ηχπνπ θιηκάθσζεο θαη ηεξάξρεζεο ησλ απαληήζεσλ γηα 
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ηελ ζπιινγή πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ γηα ηε ζπιινγή 

πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

  πγθεθξηκέλα ζθνπφο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο εξσηήζεσλ ήηαλ 

λα θαηαγξάςνπκε ηελ αλάγθε νξγάλσζεο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, πάλσ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ηηο νπνίεο νη εξσηεζέληεο έπξεπε λα 

επηιέμνπλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Αθνινχζεζαλ εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, 

γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζσπηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ καο. 

  Οη εξσηήζεηο απηέο πξνέηξεπαλ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα 

θαηαγξάςνπλ πεξαηηέξσ πξνηάζεηο ελδηαθέξνληα θαη πξνβιεκαηηζκνχο ψζηε 

λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε 

ζπλαδέιθνπ, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζακε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε θαη λα 

αμηνπνηήζνπκε ζην κέιινλ. 

  ηελ ελφηεηα απηή ην δεηνχκελν ήηαλ λα ζπιιέμνπκε 

πνιππιεζείο πιεξνθνξίεο, αθήλνληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο λα εθθξαζηνχλ 

ειεχζεξα θαη λα ζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο θαζψο 

δχζθνια ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ φιεο νη απφςεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

έξεπλαο απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. 

  Απνηειέζκαηα, απφ ηα 128 ζρνιεία, απάληεζαλ ηα 112 ζρνιεία. 

ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα είλαη ζηηο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο, φπσο βιέπνπκε ππεξηζρχνπλ νη παξαγσγηθέο 

δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, ηα νπνία ζα ηα αλαιχζνπκε κεηά 

ζηα ζπκπεξάζκαηα, ζηηο ηθαλφηεηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο, βιέπνπκε 

ππεξηζρχνπλ ηα language function γξακκαηηθή, ζχληαμε θαη δνκή. 

  Σψξα, ζηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, ηα απνηειέζκαηα 

θαηαγξάθνληαη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο θαη αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηηο 

πξνηάζεηο γηα επηκφξθσζε πνπ είραλ ηε κεγαιχηεξε δήηεζε απφ ηνπο 

θαζεγεηέο αγγιηθψλ. Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο, καζεζηαθά πξνβιήκαηα θαη αληηκεηψπηζή ηνπο, δηαρείξηζε ηεο 

ηάμεο θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ, δηαηήξεζε 

ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ ζε ηάμεηο κηθηψλ δπλαηνηήησλ, επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα παηδνςπρνινγίαο θαη γεληθφηεξα ςπρνινγίαο εθήβσλ, ρξήζε ηεο 

αγγιηθήο θαη ακεξηθάληθεο ινγνηερλίαο ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. 
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  ρεδηαζκφο καζεκάησλ κε απζεληηθφ πιηθφ θαη ρξεζηκνπνίεζε 

ππνδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ. Γεκηνπξγία επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ κε 

ζηφρν ηελ αθαδεκατθή εμεηδίθεπζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, επηδνηνχκελα απφ 

ην ΤΠΔΠΘ ζε ζπλεξγαζία κα παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο ή άιινπο θνξείο. 

Υξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο γηα εηδηθνχο ιφγνπο. Γηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ρξήζε ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

  Οη πξνηάζεηο ηνπο γηα ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο ήηαλ, ρξήζε ηνπ 

ζεάηξνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Δλεκέξσζε γηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη 

ζπκκεηνρή ζε απηά, πεξηβαιινληνινγηθά πξνγξάκκαηα κε ηελ ελζσκάησζή 

ηνπο ζηε κεζνδνινγία θαη ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ε πνιπγισζζία κε ηελ πξνψζεζε δηεζλψλ 

πξνγξακκάησλ, αδειθνπνηήζεηο κε άιια ζρνιεία θαη δηαθξαηηθέο 

ζπλεξγαζίεο, ην κνληέιν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, ε ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε δηδαθηηθή ηεο γιψζζαο, ε αγσγή πγείαο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο. 

  Απφ ηελ εξψηεζε αλνηθηνχ ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα κε ιχπε καο δηαπηζηψζακε φηη απφ ηα 112 ζρνιεία 4 κφλν 

ζπκκεηείραλ ζε COMENIUS πξνγξάκκαηα, 7 κφλν εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηείραλ 

ζε SOCRATES θαη LINGUA πξνγξάκκαηα θαη έλα κφλν ζρνιείν ζπκκεηέρεη 

ζε e tuning πξφγξακκα. 

  πκπεξάζκαηα: χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εξσηήζεσλ 

θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 4 γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο 

αληηθεηκέλνπ πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα. Σν πξψην γεληθφ 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ, δειψλνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα νξγάλσζεο επηκνξθσηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ ζηηο παξαγσγηθέο δεμηφηεηεο, παξά ζηηο δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο. 

Απηφ νθείιεηαη απφ ηε κία ζην γεγνλφο φηη νη παξαγσγηθέο δεμηφηεηεο 

αλαπηχζζνληαη πην δχζθνια ζηνπο καζεηέο κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη απφ ηελ άιιε ζηελ εηζαγσγή λέσλ δεδνκέλσλ ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιφγεζε, ζηα νπνία θαζεγεηέο θαη καζεηέο νθείινπλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ. 

  Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ αγγιηθήο γιψζζαο, δειψλεη 

αλάγθε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 
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Πηζηεχνπκε φηη ηα λέα δεδνκέλα ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιφγεζε έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε απηή ηελ επηινγή. 

  Σν θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο έρεη εηζάγεη λέεο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, ζηηο νπνίεο πξνζαξκφδνληαη θαη νη εθδνηηθνί νίθνη 

βηβιίσλ αγγιηθήο γιψζζαο. πκπεξαίλνπκε φηη δηαθαίλεηαη αλαγθαία ε 

επηκφξθσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζηε δηδαζθαιία θαη θηινζνθία ηεο 

δηακεζνιάβεζεο σο δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, θαζψο ελήκεξνη δελ νθείινπλ λα είλαη κφλν νη εμεηαζηέο, αιιά θαη νη 

θαζεγεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνεηνηκάδνπλ ην καζεηή γηα ηηο 

εμεηάζεηο. 

  Ζ δηακεζνιάβεζε δελ ζπλδέεη κφλν ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, κε απζεληηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα, αιιά πξνυπνζέηεη ηελ 

αλάπηπμε ζεηξάο γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ απφ κεξηάο ηνπ καζεηή. Κξίλεηαη 

ινηπφλ, αλαγθαία ε επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ ζηελ θαηαλφεζε θαη 

κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο ηεο ηερληθήο απηήο. 

  Παξάιιεια κεγάιν πνζνζηφ θαζεγεηψλ αγγιηθήο επηιέγεη ηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ σο ζεκαηηθή επηκνξθσηηθή αλάγθε. 

Αλακθηζβήηεηα θαη απηή ε επηινγή βαζίδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ, φηη ηα λέα 

εηζάγεη ην θξαηηθφ πηπρίν γισζζνκάζεηαο ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, 

κέζσ δηακεζνιάβεζεο. 

  Μηθξφηεξε δήηεζε επηκφξθσζεο έρνπλ νη δεμηφηεηεο 

θαηαλφεζεο γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αλνηθηψλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

έρνληαο επίγλσζε ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ πξνζεγγίδνπλ 

πην επαγγεικαηηθά ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν θαη επηζπκνχλ λα 

επηκνξθσζνχλ πάλσ ζε κε ζηεξεφηππεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ δχλαληαη 

λα εμάςνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα παξαθηλήζνπλ ηε καζεηηθή ηθαλφηεηα ζηε 

γλψζε.  

  Γηαθαίλεηαη ε ζηξνθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα παξαδνζηαθά 

βηβιηνθεληξηθά κνληέια δηδαζθαιίαο φπνπ ε γιψζζα δηδάζθεηαη πξσηίζησο 

κνξθνινγηθά θαη πεξηνξηζκέλα απφ ηα φξηα πνπ ζέηεη ην ίδην ην βηβιίν ζε πην 

δεκηνπξγηθά θαη δηαδξαζηηθά καζεζηαθά κνληέια, φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη 
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θπξίσο ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο μέλεο γιψζζαο φπνπ 

ην λφεκα, ε ζηξαηεγηθή, ην επηρείξεκα, ε ζπλεξγαζία θαη ε ςπραγσγία 

ιακβάλνπλ θπξίαξρν ξφιν ζην κάζεκα. 

  Ο δεχηεξνο επηκνξθσηηθφο άμνλαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλνηθηψλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αθνξά ζηελ 

παηδνςπρνινγία. Αίηεκα ησλ ζπλαδέιθσλ απνηειεί ε ελεκέξσζή ηνπο ζε 

ζέκαηα παξεκβαηηθήο παξαβαηηθφηεηαο, δηαρείξηζε αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Γηαρείξηζε ηάμεο θαη πξφιεςεο δπζκελψλ ζπλζεθψλ ζην 

κάζεκα φπσο απφζπαζε πξνζνρήο θαη κεησκέλν ελδηαθέξνλ. 

  Μέξηκλα ησλ ζπλαδέιθσλ  απνηειεί θαη ε επηκφξθσζή ηνπο ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα ηεο λεπξνςπρνινγίαο, φπσο 

καζεηέο κηθηψλ ηθαλνηήησλ πνιιαπιήο επθπίαο, δείθηεο λνεκνζχλεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαζψο θαη ζέκαηα αλάπηπμεο γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. 

  ηνλ άμνλα απηφ θπζηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, φπσο ε δπζιεμία, σο ζέκα πνπ ρξίδεη πξνζεθηηθήο αληηκεηψπηζεο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. πκπεξαίλεηαη ινηπφλ, ε αλάγθε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα 

δηεπξχλεη ηηο αθαδεκατθέο ηνπ γλψζεηο ζε επηζηεκνληθνχο ηνκείο πνπ 

βξίζθνληαη πέξαλ ηνπ εηδηθνχ ηνπο ηνκέα, αιιά πνπ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαζεαπηή εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή ηνπ ηδηφηεηα. 

  Ο ηξίηνο άμνλαο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

φπσο εθείλνη θξίλνπλ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή εμέιημε 

ησλ ζπλαδέιθσλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ζρνιηθέο ζπλεξγαζίεο, αδειθνπνηήζεηο, 

δηαγσληζκνχο, κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά 

ζπλέδξηα θαη εθδειψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δχλαληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα έιζνπλ 

ζε επαθή, λα εθζέζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα ελεκεξσζνχλ λα ζπλδηαιερζνχλ 

θαη λα ζπλεξγαζηνχλ. 

  Ση θάλακε εκείο. Έρνληαο σο νπζηαζηηθφ ζηφρν ηελ επηκφξθσζε 

θαη ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ καο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηνξγαλψζεθαλ απφ ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηελ Έλσζε θαζεγεηψλ αγγιηθήο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο κία επηκνξθσηηθή εκεξίδα κε ηίηιν let’s update our teaching 
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approach, είλαη θαηξφο λα αλαζεσξήζνπκε ηε δηδαθηηθή καο κέζνδν κε 

βαζηθέο εηζεγήζεηο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο φπνπ δηαπηζηψζακε φηη ππήξμε κεγάιε 

δήηεζε θαη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο καο. 

  Δπηινγή θαηάιιεινπ βηβιίνπ θαη δηδαθηηθφ πιηθφ, ε αμία ησλ 

δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε θαη παξαδείγκαηα, νη αμίεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, 

ε ρξήζε ησλ ΣΤΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε  θαη νη επηκνξθσηηθέο δηδαζθαιίεο. 

  Δπί πιένλ δηνξγαλψζεθαλ ηξία επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο κε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ απφ θάπνηα 

ζρνιεία, δίλνληαο έκθαζε ζε δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ γξαθείσλ πεξηβαιινληνινγηθήο εθκάζεζεο ηα νπνία παξνπζίαζαλ 

θάπνηα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θαη δηέλεηκαλ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ απφ ην δηαδίθηπν θαη παξνπζίαζαλ κηα ηαηλία. 

  Δλεκεξψζακε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο, γηα ην κνληέιν ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Έγηλε κηα ελεκέξσζε γηα ην κνληέιν ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

κνληέια Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη εθεί ππήξμε θαη κία παξνπζίαζε απφ 

αληηπξνζσπείεο καζεηψλ πνπ παξνπζίαζαλ live debates. 

  ηε ρξήζε ηνπ e-twinning ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έλα 

άιιν ζεκηλάξην ππήξμαλ παξαδείγκαηα απφ ζρνιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη 

αλαιχζαλε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. Καη θπζηθά ην ηειεπηαίν ήηαλ ε 

αμηνπνίεζε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, κε έκθαζε κε 

έκθαζε ζηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 

  Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη 

ζην ρψξν ηεο παηδείαο ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν θαζψο θαη ηελ 

αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ μέλσλ γισζζψλ, 

γηα ζπλερή επηκφξθσζε ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο 

πνιπγισζζίαο, πνπ απνηεινχλ βαζηθνχο ππιψλεο ζην ΤΠΔΠΘ θαη 

πξνσζνχληαη επξέσο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πηζηεχνπκε  ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ μέλσλ γισζζψλ 

θαη ηδηαίηεξα ε ζηνρνζεζία ηεο επηκφξθσζεο θαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξέπεη λα ζπγθιίλνπλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα 
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αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα 

παξέρνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο, λα έρνπλ πνιιέο κνξθέο θαη λα κπνξνχλ 

λα ελζσκαηψλνπλ πνηθίιεο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Να βξίζθνληαη ζε 

ζηελή ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα αθ΄ ελφο  θαη ηε ζρνιηθή πξάμε αθ’ 

εηέξνπ. Να αμηνινγνχληαη δηαξθψο γηα ζπλερή βειηίσζε θαη πξνζαξκνγή ηνπο 

ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη ζπλζήθεο. 

  Να είλαη κηθξήο δηάξθεηαο θαη επαλαιακβαλφκελα, αιιά κεγάιεο 

εκβέιεηαο ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο νπνίνπο 

απεπζχλνληαη. Θεσξνχκε φηη ην πξψην βήκα πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ην 

ζηάδην ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, δειαδή, ηεο επηζηεκνληθήο, 

παλεπηζηεκηαθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ μέλσλ γισζζψλ. Σα ηκήκαηα 

αγγιηθήο θηινινγίαο θαη γεληθφηεξα ηα άιια μελφγισζζα ηκήκαηα ησλ 

παλεπηζηεκίσλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαζεσξήζνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηνπο πξνο κηα θαηεχζπλζε πνπ έρεη σο ζηφρν λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο θαζνξίδνπλ 

καθξνπξφζεζκα ηελ επξσπατθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα 

δεκηνπξγίαο κεγαιχηεξεο απαζρφιεζεο θαη αλάπηπμεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιινπο ζρεηηθνχο ηνκείο πνιηηηθήο, φπσο ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ε θνηλσληθή 

πνιηηηθή θαη ε έξεπλα. 

  Να παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δίπισκα ηξηηνβάζκηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ην νπνίν  παξέρεη ζπνπδέο πνπ επηδηψθνπλ ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμχ ζπνπδψλ βαζηζκέλσλ ζηελ έξεπλα θαη πξαθηηθψλ 

δηδαζθαιίαο. Να παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο 

θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο.  

  Καη ην ηειεπηαίν θαη ην πην βαζηθφηεξν, ηα παλεπηζηήκηα πξέπεη 

λα παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξφζβαζε ζε νπζηαζηηθά 

πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο γηα ηελ είζνδν ζην επάγγεικα θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη πξφζβαζε επαξθή ππνζηήξημεο κέζσ 

ζπκπαξάζηαζεο θαη θαζνδήγεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εξγαζίαο ηνπο. 

  χκθσλα κε φια ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζακε απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο θαη βαζηά πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ηε ζέζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αγγιηθήο γιψζζαο ζην ζεκεξηλφ δεκφζην ζρνιείν κε φια ηα 

δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζακε απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο θαη βαζηά 
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πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ηε ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αγγιηθήο γιψζζαο ζην 

ζεκεξηλφ δεκφζην ζρνιείν πξνηείλνπκε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΔΠΘ, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ηνπο 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη ηηο ηνπηθέο ελψζεηο αγγιηθήο γιψζζαο γηα ην 

ζπληνληζκφ θαη ηε δεκηνπξγία επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θιάδνπ καο. 

  Να δεκηνπξγεζνχλ φια ηα aces centers απφ ηα Παλεπηζηήκηα, 

ψζηε φινη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ζε 

παγθφζκηεο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο. Αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο φπσο 

γίλεηαη ζηα άιια επξσπατθά θξάηε, ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ίζσο απηφ λα 

απνηειέζεη απνθπγήο ζε ηδησηηθνχο θνξείο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο θαη λα 

απνηειέζεη κηα αλαθνχθηζε γηα ηα αδχλαηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

  Πξφηαζή καο επίζεο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

πνιιαπινχ βηβιίνπ ζην δεκφζην ζρνιείν γηα πνιινχο ιφγνπο. Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλαλεψλεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο μελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο, εθαξκφδνληαο ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηηο επηζηήκεο ηεο 

κεζνδνινγίαο, ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο ζεκαηνινγίαο, γεγνλφο πνπ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα γίλεηαη ζπρλά απφ ηηο γξαθηθέο νκάδεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ.  

  Αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ησλ ΣΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο 

γιψζζαο. Δδψ ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά, φηη ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ επαξθήο 

αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ επηκνξθσζεί σο ζήκεξα ζηε ρξήζε θαη γλψζε 

ηεο πιεξνθνξίαο, άξα ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε έλα θεθάιαην ην νπνίν 

ζπλερψο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη.  

  Έρεη γίλεη ε νξηδφληηα ζηελ επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΤΠΔ, 

αιιά φρη νπζηαζηηθή θάζεηε επηκφξθσζε. Τπήξμε κηα πξνζπάζεηα κε ην 

πξφγξακκα ΟΓΤΔΗΑ ην 2001 – 2003 φπνπ ήκνπλ θαη επηκνξθψηξηα εθεί ζε 

θαζεγεηέο αγγιηθήο γιψζζαο, φπνπ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί νξηζκέλσλ 

εηδηθνηήησλ επηκνξθψζεθαλ ζηελ αμηνπνίεζε δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ αιιά έθηνηε δελ έγηλε θακία άιιε πξνζπάζεηα, άξα 

νη εθπαηδεπηηθνί μέλσλ γισζζψλ έρνπλ αλάγθε θάζεηεο επηκφξθσζεο γηα ηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζην δηδαθηηθφ ηνπο αληηθείκελν. 
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  Δμ άιινπ κε ηα λέα πξνγξάκκαηα θάζεηεο επηκφξθσζεο 96 

σξψλ, δελ πξνβιέπεηαη ε επηκφξθσζε θαζεγεηψλ μέλσλ γισζζψλ, νχηε 

έρνπλ θιεζεί πξνο επηκφξθσζε ζηα παλεπηζηεκηαθά θέληξα επηκφξθσζεο νη 

επηκνξθσηέο μέλσλ γισζζψλ. 

  Δηδηθφηεξα πξνηείλνπκε ζην ζέκα ησλ ΣΤΠΔ λα ππάξμεη άκεζε 

θάζεηε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΤΠΔ γηα ηηο μέλεο γιψζζεο. Σελ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο θαη 

εθαξκνγψλ γηα ηηο δηάθνξεο επηκνξθψζεηο αλειίθσλ θαη γηα ηε ρξήζε ηνπο 

απφ ηνπο καζεηέο. Σελ αλαβάζκηζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ φισλ 

ησλ ζρνιείσλ θαη ηε ζηαδηαθή επηηξνπή, ηνπ Παλειιελίνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ 

ζε επξπδσληθφ κε ηε ρξήζε ADSL γξακκψλ, αζπξκάησλ δηθηχσλ ηνπηθήο 

πξφζβαζεο πςειήο ηαρχηεηαο. Σελ παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ απφ ην 

Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν, φπσο ηε δηαλνκή πνιπκεζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη ηελ αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ ζχγρξνλεο αιιά θπξίσο ζχγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο. 

  Σν Τπνπξγείν έρνληαο αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο ηεο 

επξπδσληθφηεηαο ζην ρψξν ηεο παηδείαο θαη αλαδεηθλχνληαο ηελ πξαγκαηηθή 

ηεο δηάζηαζε, ηελ απαίηεζε γηα απξηαλνχο εθπαηδεπκέλνπο πνιίηεο κηαο 

επξχηεξεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, έρεη μεθηλήζεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη έρνπκε ηελ πεπνίζεζε φηη ζηαδηαθά ε επξπδσληθφηεηα ζα 

απνηειέζεη κηα πξαγκαηηθφηεηα ζηελ ειιεληθή δεκφζηα εθπαίδεπζε. 

  πλερίδνπκε πξνηείλνληαο ζσζηή θαη επαξθή ελεκέξσζε ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Δδψ ζα ζέιακε λα ζαο αλαθέξνπκε φηη ζηελ 

πεξηθέξεηα εθπαίδεπζεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο φπνπ αλήθνπκε ππάξρεη 

ην γξαθείν Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ην νπνίν ελεκεξψλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ πνηθίισλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ, εληζρχεη θαη βνεζάεη ζηελ εχξεζε εηαίξσλ θαη δηνξγαλψλεη 

ζεκηλάξηα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη πιεξνθφξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

  Πξνηείλνπκε ινηπφλ, ιφγσ ηνπ φγθνπ ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηε 

ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ θαη ηεο κε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο ησλ 

ζπλαδέιθσλ καο ηελ δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ ίδξπζε αλάινγσλ 
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γξαθείσλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ζε άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη άιισλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο. 

  Πξνηείλνπκε ηελ πξνψζεζε απφ ην ΤΠΔΠΘ ηνπ ζεζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αληαιιαγψλ θαη αδειθνπνηήζεσλ κεηαμχ ειιεληθψλ ζρνιείσλ 

θαη ζρνιείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή καζεηηθψλ 

αληηπξνζσπεηψλ ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο, ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα θαη άιιεο 

εθδειψζεηο κε ζηφρν ηελ πνιπγισζζία θαη ηε ζπλεξγαζία ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή κε ηα άιια επξσπατθά θξάηε θαη γεληθφηεξα κε άιια θξάηε. 

  Πξνηείλνπκε ηελ πινπνίεζε εηήζησλ ή εμακεληαίσλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο πνπ λα θαιχπηνπλ ην 

επξχ θάζκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηάμεσλ θαη παξαβαηηθφηεηαο ζπκπεξηθνξάο 

καζεηψλ πνπ απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζνβαξφηεξεο απαηηήζεηο ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ καο φπσο θαη ησλ πξνβιεκάησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ. 

  Πξνηείλνπκε ηε ζπλεξγαζία κε ηα γξαθεία πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ 

γηα ηελ ελζσκάησζε θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο 

γιψζζαο ηνπ ζεάηξνπ ηεο κνπζηθήο θαη ηεο δσγξαθηθήο. Σε γεληθφηεξε 

ζπλεξγαζία κε ηα γξαθεία πεξηβαιινληνινγηθήο εθπαίδεπζεο, αγσγήο πγείαο 

θαη ζπκβνπιεπηηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε νρεκαηηθή γιψζζα ηελ αγγιηθή θαη γεληθφηεξα ηε 

γιψζζα πνπ επηιέγνπλ νη καζεηέο θαη δηδάζθνληαη. Σε ζχλδεζε ηνπ θξαηηθνχ 

πηπρίνπ γισζζνκάζεηαο κε ηελ χιε φιε δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

ζην δεκφζην ζρνιείν απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ζπλερή 

πξφγξακκα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

  Καη ηέινο αχμεζε ησλ σξψλ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηα ΔΠΑΛ 

κε βηβιία θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ λα είλαη ζχγρξνλα θαη πξνζαξκνζκέλα 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηεο ξαγδαία 

εμειηζζφκελεο θνηλσλίαο ζηνλ επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ ηνκέα. 

  Θέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη νη ζέζεηο καο θαη νη πξνηάζεηο καο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ επξχηεξε μελφγισζζε εθπαίδεπζε, φηη ζα 

πξνβιεκαηίζνπλ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηνηηθήο 

δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ ζην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν θαη ηδηαίηεξα 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη φηη ζα ηχρνπκε ηεο ηδίαο αληηκεηψπηζεο 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ ηφζν ζηελ πςειή 

παξερφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε φζν θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ καο έξγνπ. αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ 

πξνζνρή ζαο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηηο θπξίεο Πνιίηνπ θαη Γθηνχξνγινπ. 

Δπφκελνο νκηιεηήο είλαη ν θχξηνο Εέππνο Γεκήηξεο ν νπνίνο είλαη 

ππνςήθηνο δηδάθησξ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. Θέκα ηεο εηζήγεζήο ηνπ είλαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

μέλσλ γισζζψλ ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Γ. ΕΔΠΠΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα. αο θαισζνξίδσ ζηελ 

παξνπζίαζε πνπ ήζεια λα θάλσ ζήκεξα, αιιά δπζηπρψο ε ηερλνινγία έρεη ηε 

δηθή ηεο άπνςε. Ήζεια λα ζαο δείμσ πψο ζα κπνξέζνπκε ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηδηαίηεξα ζεσξία, πψο ζα κπνξέζνπκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, γηα λα αλαπηχμνπκε έλα κάζεκα ζηελ 

μέλε γιψζζα κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Λνηπφλ, ζα θάλσ κηα κηθξή αιιαγή, κέρξη λα κπνξέζεη ν 

ζπλάδειθνο εδψ λα πάξεη αξρεία πνπ ηνπ ιείπνπλ ζα πεξάζνπκε ζην 

επφκελν βήκα, δειαδή, ζα θάλνπκε ηηο εξσηήζεηο ζηνπο δχν πξνεγνχκελνπο 

εηζεγεηέο ηψξα. Μέρξη λα κπνξέζεη ν ζπλάδειθνο λα βξεη ηα αξρεία πνπ ηνπ 

ιείπνπλ θαη λα κπνξέζεη λα θάλεη νινθιεξσκέλε ηελ παξνπζία ηνπ.  

  Θα γίλνπλ ινηπφλ, ζχληνκεο ηνπνζεηήζεηο θαη εξσηήζεηο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο εηζεγήζεηο ησλ ηξηψλ πξνεγνπκέλσλ νκηιεηψλ, ζα 

ήζεια λα είζηε ζχληνκνη, δειαδή, λα κπνξέζνπκε έηζη λα νινθιεξψζνπκε 

απηή ηε ζπδήηεζε κέζα ζηα επφκελα 15 κε 20 ιεπηά θαη παξαθαιψ πνιχ 

πνηνη ζα ήζειαλ λα έιζνπλ ζην βήκα, ή εάλ αθνχγνληαη απφ εθεί πνπ είλαη, 

πνπ βξίζθνληαη λα θάλνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο. Αθνχ 

καο πνχλε βέβαηα θαη ην φλνκά ηνπο θαη ηελ ηδηφηεηά ηνπο. Δπραξηζηψ. 

Φ. ΜΑΣΕΩΡΟ: Γνπιεχσ ζε δεκνηηθφ ζρνιείν, είκαη δάζθαινο αγγιηθψλ, 

ήζεια λα παξαηεξήζσ θάηη ζηελ εηζήγεζε πνπ έγηλε γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο. Ζ πξψηε παξαηήξεζε πνπ ήζεια λα θάλσ είλαη φηη άιιν πξάγκα 

ε ηθαλφηεηα θαη άιιν ε δεμηφηεηα, είλαη ιίγν πξνβιεκαηηθφ θαη δελ βνεζάεη 

λνκίδσ λα ζπγρένπκε ηα δχν πξάγκαηα. Αιιά ην ζεκαληηθφηεξν πνπ ζα ήζεια 

λα πσ δελ είλαη απηφ. Γφζεθε νξζά θάηη ζαλ νξηζκφο ηεο δεμηφηεηαο, φηη είλαη 
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έλα πξάγκα πνπ είλαη ρξήζηκν φηαλ βξίζθεζαη ζην θαηάιιειν κέξνο. κσο ε 

επνρή καο έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη είλαη φηη ην κέξνο 

αιιάδεη ζπλέρεηα. Ση γίλεηαη ινηπφλ, κε απηφ; Πψο ην ιχλνπκε; Καη αθφκα 

πεξηζζφηεξν πψο δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εαπηνχο καο αιιά θαη ζηα 

παηδηά καο, ζηνπο καζεηέο καο λα αιιάμνπλ κέξνο θαηά βνχιεζε, ή λα 

αιιάμνπλ ην κέξνο ζην νπνίν βξίζθνληαη ήδε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Μπνξνχλ λα απαληεζνχλ επί ηφπνπ νη εξσηήζεηο, έηζη; 

Α. ΠΡΟΚΟΛΖ: αθψο θαη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηθαλφηεηαο θαη 

δεμηφηεηαο, φπσο ππάξρεη θαη ην εγγελέο ζηνηρείν θαη ην επίθηεην ζηνηρείν. 

κσο εγψ εδψ δελ ήζεια λα αλαθεξζψ θαη λα θάλσ κία εληαηνινγηθή δηάθξηζε 

ησλ φξσλ. ηαλ ελαιιάζζσ ηνλ φξν ηθαλφηεηα κε δεμηφηεηα είλαη επεηδή ζηε 

κεηάθξαζε πνπ θάλνπκε φηαλ κηιάκε, ζα ρξεζηκνπνηήζσ γαιιηθνχο φξνπο, 

ειπίδσ λα κπνξνχλ λα κε παξαθνινπζνχλ compentole  lexical ζπλήζσο ην 

κεηαθξάδνπκε δεμηφηεηα, αιιά εδψ ζα πνχκε ιεμηινγηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

καζεηή. Σν scilt δελ έρεη θακηά δνπιεηά εδψ. Γελ μέξσ ηη άιιν ξσηήζαηε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Κάπνηα άιιε εξψηεζε, ηνπνζέηεζε; 

κα ΓΑΛΑΝΟΤ: Ήζεια λα θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο θαη θάπνηεο έηζη, αο ην 

πνχκε θάπνην ζρνιηαζκφ αλαθνξηθά κε ηελ επηκφξθσζε. Καη’ αξρήλ νη 

εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ πξψηε θπξία. Γελ ήηαλ επθξηλέο θαη λνκίδσ φηη 

ππάξρεη κηα ζχγρπζε εάλ κνπ επηηξέπεηαη θαη δελ απαμηψλσ ηελ παξέκβαζή 

ζαο, ή ηελ νκηιία ζαο κε απηφ ηνλ ηξφπν, κεηαμχ ησλ ελλνηψλ θνξέαο θαη 

πξφγξακκα. 

  Άιιν ν θνξέαο πνπ κπνξεί λα πινπνηεί πξνγξάκκαηα, 

αλαθεξζήθαηε ζπγθεθξηκέλα ζηα COMENIUS ζην ΧΚΡΑΣΖ, απηά είλαη 

πξνγξάκκαηα, είλαη εξγαιεία θαη ηα πξνγξάκκαηα απηά πινπνηνχλ απφ 

θνξείο. Άιια λνκίδσ ζπλάδειθνη, φηη πξέπεη λα πξνζέμνπκε ιηγάθη ηα 

εξγαιεία απφ ηηο δνκέο θαη ηνπο θνξείο νη νπνίνη θαινχληαη κέζα ζην ρξφλν 

κέζσ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ή αλεμάξηεηα απφ επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα λα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα, ηα νπνία είλαη κεγαιχηεξεο ή 

κηθξφηεξεο εκβειείαο.  

  Απηφ είλαη θάηη ην νπνίν καο παξαπιαλά πάξα πνιχ θαη κέζα 

απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο καο πξαθηηθέο θαη δεκηνπξγείηαη εάλ κνπ επηηξέπεηαη θαη 

ηνλ αδφθηκν αιιά πνιχ θαζεκεξηλφ φξν, αιαινχκ πνπ έρεη ζρέζε θαη κε ηελ 
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πιεξνθφξεζε λα κηιάκε δειαδή, γηα πξνγξάκκαηα ρσξίο λα απεπζπλφκαζηε 

ζηηο εζληθέο ή ηνπηθέο αξρέο, νη νπνίεο πινπνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα.  

  Οη νπνίεο πνιιέο θνξέο αλ θαη θφπηνληαη ελ ηέιε γηα ηελ 

απνξξνθεηηθφηεηα θπιάλε πάξα, πάξα πνιχ θαη βάδνπλ ζην βάζνο ησλ 

ζπξηαξηψλ ηνπο, πξνγξάκκαηα θαη πξάμεηο, πξάμεηο ελλνψ επηρεηξεζηαθέο 

πξάμεηο φηαλ δελ ζέινπλ λα ππάξρεη δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζε φιε ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα. Απηή είλαη κία πξψηε παξαηήξεζε θαη φπσο βιέπεηε 

ίζσο ε ζπλάδειθνο σο εάλ ζέιεηε κηα απφιεμε απηψλ ησλ ζπγρχζεσλ 

θαηαιήγεη ζην ιφγν ηνλ νπνίνλ εθπφλεζε θαη ε ίδηα λα αλαπαξάγεη απηή ηε 

ζχγρπζε. Δίλαη πνιχ δεισηηθή. 

  Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ πνιχ ελδηαθέξνπζα 

νκηιία ησλ δχν ζπλαδειθηζζψλ ηεο Αγγιηθήο Έλσζεο. Ζ πξψηε παξαηήξεζε 

πνπ εκέλα πξαγκαηηθά κε εμέπιεμε θαη έξρεηαη ιηγάθη θαη ζα ήζεια λα ην 

ζέζσ εδψ γηαηί ην έζεζε θαη ν Παχινο ν Υαξακήο ρζεο αιιά θαη ν Πξφεδξνο 

ηεο ΟΛΜΔ, αλαθέξζεθαλ νη ζπλάδειθνη ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε κία ζεηξά 

κνξθψλ επηκφξθσζεο θαη εθεί πθίζηαηαη ε ίδηα ζχγρπζε. Φνξείο, ηχπνη 

επηκφξθσζεο, κνξθέο επηκφξθσζεο, εξγαιεία κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ 

λα επηηεπρζνχλ απηέο νη φπνηεο επηκνξθσηηθέο πινπνηήζεηο, αιιά ην αθήλσ 

απηφ ζηελ άθξε θαη ιέσ ην εμήο: ηαλ ε ΟΛΜΔ κα θαη ε ΓΟΔ, κα θαη ην 

Τπνπξγείν ελ ηέιε αλ θαη πνηέ δελ ην πξαγκαηνπνίεζε... 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Μπνξνχκε λα είκαζηε πην ζπγθεθξηκέλνη θαη ζχληνκνη. 

κα ΓΑΛΑΝΟΤ: πγθεθξηκέλε λνκίδσ φηη είκαη. χληνκε φκσο κπνξψ λα είκαη 

αθφκα πην πνιχ. Πψο δελ αθνχζηεθε θαζφινπ απφ ην ιφγν ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηεο αγγιηθήο θηινινγίαο ε κνξθή επηκφξθσζεο, πνπ είλαη ε απνκάθξπλζε 

έλα είδνο ζαββαηηθήο αδείαο πνπ έρνπλ νη παλεπηζηεκηαθνί θαη πνπ είλαη 

πάγηα αηηήκαηα ησλ θιάδσλ καο. Πψο ινηπφλ, δελ αθνχζηεθε θαζφινπ ε 

κνξθή ηεο επηκφξθσζεο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ απνκάθξπλζε απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα. 

  Σν δεχηεξν κνπ θάλεη πνιιή εληχπσζε, γηαηί κηιψληαο κε 

ζπλαδέιθνπο ηεο αγγιηθήο αιιά θαη άιισλ θιάδσλ πάληνηε απηφ είλαη έλαο 

πφζνο θαη έλα αίηεκα. Σν άιιν είλαη φηη ελψ δηεζλψο δελ ζέισ λα κηιήζσ γηα 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, αιιά γηα ηελ Δπξψπε, αο παξακείλνπκε εθεί, ην 

αίηεκα ε ςπρή ηεο επηκφξθσζεο, πέξαλ απφ ηελ εμ απνζηάζεσο 
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επηκφξθσζε είλαη απηφ πνπ ιέκε scum base επηκφξθσζε, απηφ πνπ ζα 

ιέγακε ζηα ειιεληθά ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε πψο θαλέλαο κα θαλέλαο 

εθπαηδεπηηθφο ηεο αγγιηθήο δελ έζεζε απηφ ην δήηεκα.  

  Σν ηξίην ην νπνίν είλαη κία παξαηήξεζε θαη είλαη θαη ζπλάκα κία 

εξψηεζε θαη θιείλσ κε απηφ, είλαη κε πσο κέζσ θαη πνησλ εξσηήζεσλ 

πξνθχπηεη φιε απηή ε ιίζηα πξνηάζεσλ νη νπνίεο δελ μέξσ εάλ είλαη 

πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα, νη νπνίεο είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνπζεο νχησο ή άιισο, αιιά κήπσο είλαη έλαο έκκεζνο ηξφπνο 

ηνπνζέηεζεο θαη πξνβνιήο κέζσ κηαο εηζήγεζεο, πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε κία επηζηεκνληθή έλσζε. Αληηιακβάλεζηε ηη ιέσ ίζσο.  

  Ήηαλ έλαο έκκεζνο ηξφπνο λα ηνπνζεηεζεί κηα επηζηεκνληθή 

έλσζε επί ησλ αηηεκάησλ ηεο ρσξίο φκσο λα καο πείζεη κέζσ ηεθκεξίσζεο 

φηη απηέο νη πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ είλαη απφξξνηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε, επραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Ζ πξνζπάζεηα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη ηεο ΟΛΜΔ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην ήηαλ λα κελ πάκε ζε ζέζεηο ή δηαθήκηζε θάπνησλ 

Δλψζεσλ θαη απηφ πηζηεχνπκε φηη πξνζπαζήζακε λα ην ηεξήζνπκε, γηαηί ην 

νπζηαζηηθά δεηνχλ νη Δλψζεηο, απηφ έρεη γίλεη ζην πξψην θνκκάηη ηεο έξεπλαο, 

πνπ αθνξνχζε ηελ νκάδα εξγαζίαο θαη εθεί θάζε Έλσζε είρε δψζεη ηηο 

πξνηάζεηο ηεο, είρε γίλεη ζπδήηεζε εθ΄ φιεο ηεο χιεο θαη πηζηεχσ θαη 

πηζηεχνπκε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζπκπεξηιακβάλνπλ 

φιεο ηηο πξνηάζεηο ησλ Δλψζεσλ. 

  Σψξα, ε ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά πνπ έγηλε απφ ηηο ζπλαδέιθηζζεο 

ηεο βνξείνπ Διιάδνο, ζα ηελ πάξνπκε θαη πηζηεχσ φηη έηζη ζα πξέπεη λα ηελ 

δνχκε, ζαλ κία δνπιεηά πνπ αθνξά ηελ επηκφξθσζε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δελ αθνξά ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο κφλν θαη πηζηεχσ φηη νη ζπλάδειθνη ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πνπ 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

ζέισ λα ην πηζηεχσ απηφ, θιήζεθαλ λα ην απαληήζνπλ ζαλ ζπλάδειθνη 

μέλσλ γισζζψλ θαη κέζα απφ εθείλεο ηηο αλάγθεο θαη κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο 

επαηζζεζίεο θαη ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα ήζειαλ λα ην γεληθεχζνπλ θαη 

πηζηεχσ φηη έηζη κπνξνχκε λα ην γεληθεχζνπκε. Γηα λα κελ πνχκε φηη ήηαλ κία 

έκκεζε παξνπζίαζε κφλν ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Γελ μέξσ εάλ ζέινπλ λα 

πνχλε θάηη άιιν νη ζπλαδέιθηζζεο απφ ηε βφξεηα Διιάδα.  
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Μ. ΠΟΛΗΣΟΤ: Αγαπεηή ζπλαδέιθηζζα θνηηάμηε λα δείηε εδψ φηαλ  ε ΟΛΜΔ 

θαη ην ΚΔΜΔΣΔ καο έζηεηιε πξφζθιεζε, ηελ έζηεηιε ζε καο ηνπιάρηζηνλ σο 

Έλσζε. Ζ δνπιεηά πνπ θάλακε, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ έγηλε θαη εζηάιε ζηα 

ζρνιεία ηεο Θεζζαινλίθεο, έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

  Θέινπκε δελ ζέινπκε είκαζηε φινη θαζεγεηέο αγγιηθψλ, 

γαιιηθψλ, γεξκαληθψλ. Δγψ δελ ήιζα εδψ κφλν σο Πνιίηνπ Μαξία, κε έζηεηιε 

ε Έλσζε. Ζ Έλσζε πιήξσζε ηα κεηαθνξηθά κνπ έμνδα θαη ε Έλσζε 

πιήξσζε ηα πάληα. Δάλ ήζεια λα ηελ παξνπζηάζσ κφλε κνπ ηε δνπιεηά, εάλ 

ηελ έθαλα κφλε κνπ ηε δνπιεηά, ζα έιεγα ηελ έθαλα κφλε κνπ. Ζ εξγαζία απηή 

έγηλε απφ 10 άηνκα ηεο Έλσζεο, απφ 112 ζρνιεία, απφ 4 ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο, πνπ ην εξσηεκαηνιφγην βέβαηα ζπληάρηεθε απφ ηελ θπξία 

Γειεγηάλλε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

  Σν ζέκα καο εδψ δελ είλαη ε πξνβνιή ησλ Δλψζεσλ, ιππάκαη 

εάλ εκέλα κε έζηεηιε ε Έλσζε σο πξφεδξνο θαη έπξεπε λα ην γξάςσ ζηελ 

εηζήγεζε. Σν ζέκα καο είλαη εδψ ε ζπλεξγαζία, πψο ζα πξνσζήζνπκε ηηο 

μέλεο γιψζζεο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πψο ζα ηηο 

αλαβαζκίζνπκε θαη ζα θάλνπκε λα βειηηψζνπκε ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ 

καο. Απηφ έρσ λα πσ, ζαο επραξηζηψ πνιχ., 

Α. ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ: Ζ ζέζε πνπ είπε ε ζπλάδειθνο φηη ηα βηβιία ηνπ 

δεκφζηνπ ζρνιείνπ δελ κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθά ζε ζρέζε κε ηα βηβιία 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, είλαη πξνζσπηθή ηεο ζέζε, ή ζέζε ηεο Έλσζεο; 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να ζαο πσ θάηη ζπλάδειθνη; Θέιεηε λα κπνχκε ζηε ινγηθή ηνπ 

ηη εθθξάδεη έλαο ζπλάδειθνο θαη ην ηη εθθξάδεη εάλ έρεη θάπνην ηίηιν, ή θάπνηα 

ζέζε ζε κηα Έλσζε; 

Α. ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ: ρη, γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε ζέζε απηή. Αλ ην δεκφζην 

ζρνιείν κπνξεί λα έρεη αληαγσληζηηθά βηβιία θαη ζε ζρέζε κε ηα βηβιία ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, είλαη ζεκαληηθή απηή ε ζέζε θαη ζέισ λα κάζσ εάλ είλαη 

πξνζσπηθή ή ηεο Έλσζήο ηεο. 

Μ. ΠΟΛΗΣΟΤ: Γελ μέξσ εάλ αθνχζαηε ηη είπα. Δίπα ε πξφηαζή καο είλαη ν 

ζεζκφο ηνπ πνιιαπινχ βηβιίνπ.  

Α. ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ: Απφ ην δεκφζην ή απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα; 
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Μ. ΠΟΛΗΣΟΤ: Δλλνείηαη απφ ην δεκφζην, αιιά λα μεθαζαξίζσ ιίγν ηε ζέζε 

καο. Γπζηπρψο ή επηπρψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιππάκαη πνπ ην ιέσ είκαη 

ιεηηνπξγφο κέζεο εθπαίδεπζεο, αιιά ζα πξέπεη λα παξαδερηνχκε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Σα βηβιία πνπ έρνπλ γξαθηεί απφ ηηο γξαθηθέο νκάδεο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ρσξίο λα ζέισ λα ζίμσ ηνπο ζπγγξαθείο δελ ήηαλ 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηηο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε 

θαηλνχξγηα δηαδξαζηηθά, καζεζηαθά κνληέια.  

  Χο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θάζε ρξφλν ζηέιλεη ζε φια ηα ζρνιεία, γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο 

αγγιηθψλ, γαιιηθψλ, γεξκαληθψλ, ιίζηεο εγθεθξηκέλσλ εθδνηηθψλ νίθσλ απφ 

ηηο νπνίεο νη ζπλαδέιθηζζεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ επηινγή ηνπο. Γλσξίδεηε 

πνιχ θαιά φηη ζην γπκλάζην ηα βηβιία απηά παξέρνληαη δσξεάλ. ζνλ αθνξά 

ην ιχθεην δπζηπρψο γηα καο θαη είλαη αίηεκα ηνπ θιάδνπ ησλ θαζεγεηψλ 

αγγιηθήο έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλσο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, φηη πξέπεη λα 

παξέρνληαη απηά ηα βηβιία απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εθδνηηθνχο νίθνπο, φπσο 

θαη λα έρεη ην ζέκα αθνχ πνηέ δελ γξάθηεθαλ ηα θαηάιιεια βηβιία γηα ηηο 

μέλεο γιψζζεο, απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην δσξεάλ.  

  Απηφ δελ είλαη ζέζε ηεο Έλσζεο, κπνξεί λα ζεθσζεί θαη 

νπνηαδήπνηε, είλαη κία ζέζε θαη πάγηα, κάιινλ φρη ζέζε, είλαη κία πνιηηηθή ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δπζηπρψο νη πεξηζζφηεξεο ζπλαδέιθηζζεο θαη ησλ γαιιηθψλ 

θαη ησλ γεξκαληθψλ επηιέγνπλ βηβιία απφ εθδνηηθνχο νίθνπο. Γελ είλαη κφλν 

δηθή καο ε ζέζε ή ε πξφηαζε. Αο ζεθσζεί απφ εδψ κηα ζπλαδέιθηζζα λα καο 

πεη απφ πνχ επηιέγνπλ νη θαζεγεηέο ησλ γαιιηθψλ ηα βηβιία ηνπο, ή ησλ 

γεξκαληθψλ. Απφ μελφγισζζνπο εθδνηηθνχο νίθνπο. 

  Δλ πάζε πεξηπηψζεη, δελ ιέκε φηη είλαη ζσζηφ, πηζηεχνπκε φηη 

πξέπεη λα αιιάμεη ν ζεζκφο. Σν ζέκα καο εδψ είλαη ε ζπλεξγαζία θαη πψο ζα 

αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο. αο 

επραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Θέισ λα δηεπθξηλίζσ θάηη πξηλ πάκε πάξα θάησ. Ζ ζέζε ηεο 

ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ είλαη δσξεάλ εθπαίδεπζε θαη δσξεάλ βηβιία. Πηζηεχσ 

φηη είζηε πνιχ άμηνη ζπλάδειθνη εδψ κέζα θαη πηζηεχσ φηη θαη ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην είλαη άμην λα βγάιεη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία κπνξείηε 

εζείο λα θιεζείηε ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη λα ηα γξάςεηε. Καη απηά ηα βηβιία 

ζα πάλε ζηα ζρνιεία αχξην γηαηί εζείο ζε εθείλα ηα ζρνιεία, ζα γξάθεηε απηά 
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πνπ δείηε θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν θαη ζα δψζεηε ζην καζεηή απηά πνπ ζέιεη 

θαη δεηάεη. 

  Πξηλ κπνχκε ζηε ινγηθή πνην είλαη θαιχηεξν βηβιίν, εάλ είλαη ην 

μελφγισζζν πνπ έξρεηαη απφ έμσ, εάλ είλαη απηφ πνπ γξάθεη έλαο εθδνηηθφο 

νίθνο, ε ζέζε καο είλαη λα γξάςεηε εζείο ην βηβιίν, γηαηί εζείο πνλάηε ην 

δεκφζην ζρνιείν θαη πνλάηε ην δεκφζην καζεηή. Γεκφζην θαη δσξεάλ βηβιίν 

γηα ηνπο καζεηέο, πνπ ζα είλαη γξακκέλν απφ ηνπο θαζεγεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο ή ηεο πξσηνβάζκηαο πνπ ζα δηδάζθνπλ εθεί πέξα. Απηή είλαη 

ε ζέζε καο. Έρεη θάπνηνο θάπνηα άιιε εξψηεζε; 

Ρ. ΑΝΣΩΝΑΚΑΚΖ: Ήζεια λα θάλσ κηα ηνπνζέηεζε φζνλ αθνξά ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο νη ζπλάδειθνί 

καο δάζθαινη θαη λεπηαγσγνί έρνπλ ην πξνλνκηαθφ δηθαίσκα επηινγήο θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ηκήκαηα γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο κε δηεηή κεηεθπαίδεπζε 

θαη κε πιήξε απνρή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα. Καζψο φινη γλσξίδνπλ ην 

Μαξάζιεην. Καη ην πηπρίν απηφ είλαη ηζνδχλακν ζε κφξηα κε έλα 

κεηαπηπρηαθφ. 

  Απηά ηα επεξγεηηθά κέηξα ηεο Μαξαζιείνπ δελ ηζρχνπλ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζηελ ίδηα βαζκίδα, φπσο νη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθνηήησλ, μέλσλ γισζζψλ αγγιηθήο, γαιιηθήο, γεξκαληθήο, σο επίζεο θαη 

θπζηθήο αγσγήο θαη κνπζηθήο, κηιψ απηνί πνπ έρνπλ ζέζε ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν, νη εηδηθφηεηεο. 

  Ζ ζπκκεηνρή ινηπφλ, ησ δαζθάισλ ζην επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα ηεο Μαξαζιείνπ θαη ε επηβξάβεπζή ηνπο κε ηελ απφθηεζε 

κνξίσλ απνθιείεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ θαζψο θαη ηελ ηζφηηκε 

δπλαηφηεηα δηεθδίθεζεο θάπνηαο επαγγεικαηηθήο αλφδνπ. χκθσλα κε ην 

λφκν 2817 ηνπ 2000 γηα ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, απηά ηα άηνκα 

ρξεηάδνληαη, απηνί νη καζεηέο εηδηθή εθπαίδεπζε, λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ βνεζνχλ απηά ηα άηνκα έηζη ψζηε λα ελζσκαησζνχλ νκαιά ζην θνηλφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

  Βέβαηα ππάξρνπλ επηκνξθψζεηο φπσο είρακε πεη θαη 

πξνεγνπκέλσο, ζπγθπξηαθά, απνζπαζκαηηθά θαη νπζηαζηηθά απηά ηα παηδηά, 

γηα ηα νπνία κηιάκε είλαη 12 έσο 13% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, δελ 

κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο έηζη ψζηε λα 
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αληεπεμέιζνπλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ θαη ρξεηάδνληαη εδψ 

εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα θαηαξηίζνπλ εηδηθά εμαηνκηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

  Ίζσο ζα έπξεπε λα ζθεθηνχκε ινηπφλ, κία έηζη ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ μέλσλ γισζζψλ θαη φρη  

κφλν λα γεληθεπζεί απηή ε επηκφξθσζε θαη ε θαηάξηηζε έηζη ψζηε λα έρνπκε 

δηθαίσκα πξφζβαζεο φινη νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πκθσλνχκε απφιπηα ζε απηφ. Καη βέβαηα εκείο ζαλ ΟΛΜΔ, 

δελ κπνξνχκε λα επέκβνπκε ζηα ζέκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο, απηφ λα ην 

μεθαζαξίζνπκε. πκθσλνχκε απφιπηα φκσο, φηη φιεο νη εηδηθφηεηεο πνπ 

έρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο ζηελ πξσηνβάζκηα ζα πξέπεη λα επηκνξθψλνληαη θαη 

λα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία επηκφξθσζεο φπσο αθνινπζείηαη ζηνπο 

δαζθάινπο. Σν πξψην απηφ, ζπκθσλνχκε απφιπηα ζε απηφ ην εξψηεκά ζαο. 

  Σν δεχηεξν είλαη κφληκν αίηεκα ηεο ΟΛΜΔ λα ππάξμεη κνλνεηήο 

θαη δηεηήο ζηαζεξή επηκφξθσζε κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα. 

Δίλαη έλα αίηεκα πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη νκφθσλν θαη θνηλφ αίηεκα 

φισλ ησλ παξαηάμεσλ κέζα ζηελ ΟΛΜΔ θαη έρνπκε κία ζχγθξηζε. Σν 

δηδαζθαιείν φπσο αλαθέξαηε ζηελ πξσηνβάζκηα. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη 

είλαη έλα ζηαζεξφ βήκα, γηα λα πξνρσξήζεη, λα γίλεη θάηη αληίζηνηρν θαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα. Πάλησο ην πξνζπαζνχκε θαη ειπίζνπκε φηη ζα ην 

θαηαθέξνπκε θάπνηα ζηηγκή. Κάπνηνο άιινο λα ξσηήζεη; 

Υ. ΓΚΗΟΤΡΟΓΛΟΤ: Κάηη γηα ηε ρξήζε πνιιαπιψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη 

γηα ην βηβιίν πνπ εηπψζεθε, ην πνιιαπιφ βηβιίν. Θεσξνχκε φηη είλαη ρξήζηκε 

ε ζηξνθή ηνπ θαζεγεηή απφ ηε ρξήζε ελφο θαη κφλν βηβιίνπ θαη 

ζπκπεξηιάβακε θαη απηφ θαη ζεσξνχκε φηη θαη απηφ αθνξά ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

πνιιαπινχ βηβιίνπ ζηελ εθπαίδεπζε, απφ ηε ρξήζε ινηπφλ, ελφο θαη κφλν 

βηβιίνπ ζηελ επηινγή πιηθνχ απφ δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, πάληα 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε ηάμεηο θαη ησλ 

καζεηψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε. Κάπνηνο άιινο; 
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Μ. ΓΑΝΗΖΛ: Δίκαη κέινο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, είκαη ΠΔ 2, δελ είκαη νχηε αγγιηθήο, 

νχηε γαιιηθήο, νχηε γεξκαληθήο θηινινγίαο. Χζηφζν ζεσξψ φηη απηά ηα νπνία 

ζπδεηάκε αθνξνχλ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο, ηδηαίηεξα θάπνηεο πηπρέο απηψλ πνπ 

ζπδεηάκε.  

  Απφ απηά ινηπφλ, πνπ άθνπζα πξνεγνπκέλσο θαη θπξίσο απφ 

ηελ θπξία Πξφζθνιε θαη πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβσ ηη ζρέζε έρεη ε 

εηζήγεζε ηεο θπξίαο Πξφζθνιε κε ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηελ επηκφξθσζε ε αιήζεηα είλαη φηη παηδεχηεθα λα 

θαηαιάβσ ηε ζρέζε ηεο εηζήγεζεο κε ηελ επηκφξθσζε. Πξνζπαζψληαο λα 

βξσ φκσο  κηα ζρέζε θνβήζεθα.  

  Καη θνβήζεθα θαη ζέισ λα καο πεη εάλ φλησο απηφ πνπ πέξαζε 

απφ ην κπαιφ κνπ είλαη ππαξθηφ ή φρη, θνβάκαη δειαδή, εάλ ηα παλεπηζηήκηά 

καο, έρνπλ απνθαζίζεη λα κελ ππάξρεη ζηφρνο δηδαζθαιίαο φπσο καο είπε ε 

θπξία Πξφζθνιε, αιιά λα πεξλάκε ζηνλ φξν δεμηφηεηεο, ν φξνο ζηφρνο 

δηδαζθαιίαο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν δεμηφηεηα θαη εάλ απφ ηηο γλψζεηο ή 

εάλ ζέιεηε απφ ηε γλψζε πεξλάκε ζηε δεμηφηεηα. Καη επεηδή απηφ είλαη ην 

πξψην ζπλέδξην πνπ γίλεηαη γηα ηηο μέλεο γιψζζεο θαη λα ειπίζνπκε θαη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα γίλεη θαη δεχηεξν θαη ηξίην ζπλέδξην, έρσ ηελ αίζζεζε φηη 

ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλαο πάξα, πάξα πνιχ νπζηαζηηθφο πξνβιεκαηηζκφο. 

  Γειαδή, ζα αθήζνπκε σο εθπαηδεπηηθνί ηε γλψζε ζην 

πεξηζψξην θαη ζα απνθαζίζνπκε φηη ζηνπο καζεηέο καο ζα πξνζθέξνπκε 

κφλν δεμηφηεηεο; Ση ζεκαίλεη δεμηφηεηεο; Θα ηνπο θάλνπκε ηθαλνχο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηελ μέλε γιψζζα γηα λα απνθηήζνπλ θάπνηα εξγαζία 

ζην κέιινλ; Σελ νπζηαζηηθφηεξε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζα ηελ 

εγθαηαιείςνπκε; Έλα πνιχ, πνιχ θνκβηθφ εξψηεκα. Θα κπνξνχζε 

ελδερνκέλσο λα γίλεη ζπδήηεζε εδψ πξνθαλέζηαηα θαη ζε επφκελν ζπλέδξην. 

Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να απαληήζεη θπξία Πξφζθνιε. 

Α. ΠΡΟΚΟΛΖ: Απιψο ζέισ λα επηζεκάλσ φηη εγψ δελ είπα θαζφινπ φηη ζα 

εγθαηαιείςνπκε ηε γλψζε. Δάλ ε παξέκβαζή κνπ θάληαμε ηφζν άζρεηε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ηφηε θάηη πξέπεη λα ζπκβαίλεη ίζσο κε κέλα. Δγψ 

κίιεζα, ππάξρεη κηα αξρηθή θαη κία ζπλερφκελε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, 

επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μίιεζα ινηπφλ, γηα ηελ αξρηθή 
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εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπο, ην εζηίαζα εθεί γηα λα πεξηγξάςσ ηη 

γίλεηαη σο πξαγκαηηθφηεηα.  

  Γελ αξλήζεθα θαζφινπ ην κεγάιν θνκκάηη πνπ απνηειεί 

γλψζεηο. Ίζσο είλαη έλα πάξα πνιχ κεγάιν θνκκάηη απηφ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη πηζηεχσ φηη πνιχ ιίγεο δεμηφηεηεο θαιιηεξγνχκε αληίζεηα. Καη 

εάλ πξνζέμαηε ην εληαηνινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίρζεθα γηα ηελ 

ηνπνζέηεζή κνπ είπα φηη απφ ηε βηβιηνγξαθία ηελ νπνία ζπκβνπιεχηεθα 

δεμηφηεηα ζεκαίλεη φηη έρσ θαη γλψζεηο θαη δηαθφξσλ ηχπσλ γλψζεηο. Γειαδή 

θαη δεισηηθή γλψζεηο, γλψζεηο, γλψζεηο θιαζζηθέο, αθαδεκατθέο 

εγθπθινπαηδηθέο ηηο νπνίεο φκσο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηψζσ, κέζα απφ 

πξάμεηο γισζζηθέο πνπ θάλσ θαη φρη λα κείλνπλ κφλν απιέο γλψζεηο 

εγθπθινπαηδηθέο ζην λνπ κνπ.  

  Γεμηφηεηα ινηπφλ, ζεκαίλεη απηφ, φηη επηζηξαηεχσ θαη γλσζηαθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ρξεζηκνπνηψ απηέο ηηο γλψζεηο. Γελ θαηάιαβα πσο είπαηε φηη 

έρεη εγθαηαιεηθζεί. 

Μ. ΓΑΝΗΖΛ: Δγψ κίιεζα γηα γλψζε. Σε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο ηελ 

εγθαηαιείπνπκε; 

Α. ΠΡΟΚΟΛΖ: ρη, ίζα – ίζα ππάξρεη πάξα πνιχ κεγάινο αξηζκφο 

καζεκάησλ. 

Μ. ΓΑΝΗΖΛ: Καηαιαβαίλεηε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ζηηο γλψζεηο; 

Α. ΠΡΟΚΟΛΖ: Ννκίδσ φηη ηελ θαηαιαβαίλσ γηαηί έρσ αζρνιεζεί κε ην ζέκα. 

Σψξα, ηη λα ζαο πσ, εάλ εζείο ελλνείηε θάηη άιιν, ζαθψο θαη δελ ην θαηαλνψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να πσ θάηη πξνο απνθπγή ησλ παξεμεγήζεσλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία έρεη ηίηιν ν εθπαηδεπηηθφο ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ε 

επηκφξθσζή ηνπ. Ζ εηζήγεζε ηεο θπξίαο Πξφζθνιε ήηαλ πάλσ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάζηαζε φπσο ην ιέεη θαη ν ηίηινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ε επηκφξθσζε ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπλερψο. 

  Δδψ είλαη δίπια καο ν θχξηνο Εέππνο. Έρεη θάπνηνο άιινο 

θάπνηα εξψηεζε; Θα παξαθαινχζα επεηδή πξνρσξάεη ν ρξφλνο λα είλαη ιίγν 

ζχληνκεο νη εξσηήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλεο ζε πνηφλ απεπζχλεηαη. 



«Οη μέλεο γιψζζεο ζην ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα» – ΖΜΔΡΑ 2
ε
 – 12/4/2008 

 

 166 

κα ΜΑΘΗΟΤΓΖ: Ήζεια λα θάλσ κηα έηζη απιή εξψηεζε. Οη απφθνηηνη 

ηνπιάρηζηνλ ηεο Γαιιηθήο Φηινινγίαο σο εθπαηδεπηηθνί αξρίδνπλ λα θάλνπλ 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπο αο πνχκε απφ ην ηειεπηαίν έηνο. Πην πνιχ. ηα 3 πξψηα 

έηε ππάξρεη κία πην γεληθνχ ραξαθηήξα εθπαίδεπζε πνπ πεξηιακβάλεη ζέκαηα 

πνιηηηζκνχ, ινγνηερλίαο θαη γιψζζαο ζαθψο θαη ζην θνκκάηη ηεο θαηάξηηζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αθηεξψλνληαη έλα, ή δχν καζήκαηα ζην ηειεπηαίν εμάκελν.  

  Γελ μέξσ εάλ απηφ ηζρχεη θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο άιισλ θιάδσλ 

μέλσλ γισζζψλ. Θα ήζεια λα παξαηεξήζσ απιά κήπσο ζα ήηαλ ζθφπηκε 

κηα αιιαγή ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κηιάσ έηζη θαη 

ην ζέησ απηφ ην δήηεκα, γηαηί ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα, απφθνηηνη 

θηινινγηψλ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θιάδν. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Μπνξψ λα ζαο πσ φηη ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ζπκβαίλεη απηφ. 

Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη δηδαθηηθή εκπεηξία δελ ππάξρεη ζρεδφλ θαζφινπ. 

κα ΜΑΘΗΟΤΓΖ: Γελ ζα έπξεπε απηφ λα ππάξμεη ζε βαζηθφ επίπεδν; 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πκθσλνχκε, βεβαίσο έπξεπε λα ππάξρεη θαη ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ. Αθφκα θαη ε εηζαγσγηθή επηκφξθσζε πνιιέο θνξέο νη 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη πεξηζζφηεξεο ψξεο είλαη ζεσξίεο θαη ζε δηάθνξα 

πξάγκαηα, αθφκα θαη ε εηζαγσγηθή, πξηλ κπεη ζηελ ηάμε, παξά ζηελ νπζία, 

ζην πψο ζα ζπκπεξηθεξζεί ζηελ ηάμε, ηη κπνξεί λα θάλεη λα θαιχςεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

κα ΜΑΘΗΟΤΓΖ: Απηφ πνπ αλαθέξνκαη είλαη ε ζηνρνζεζία πνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πκθσλνχκε, αιιά κπνξψ λα ζαο πσ ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο 

ην ίδην. Τπάξρνπλ θαη εηδηθφηεηεο πνπ δελ έρνπλ θάλεη νχηε έλα κάζεκα 

παηδαγσγηθήο. Οχηε δηδαθηηθήο θαη απηνί νη ζπλάδειθνη θαινχληαη λα κπνχλε 

ζε έλα ζρνιείν θαη λα θάλνπλ κάζεκα. Άιινο; 

κα ΠΛΗΑΣΗΚΑ: Ήκνπλ κέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαη νη αλεζπρίεο καο ήηαλ 

φζνλ αθνξά ηελ επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ. Γπζηπρψο γηα κηα θνξά αθφκα 

ην έρσ βηψζεη θαη ζήκεξα ην πξσί πνπ είρακε θάπνηα επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ππνηίζεηαη απφ ην ππνπξγείν 

Παηδείαο, δελ ππάξρεη θακία νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Απιά πεηάκε κία επηκφξθσζε ρσξίο νπζία θαη ρσξίο ηίπνηε. Καη εγψ ζα 
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ήζεια κηα θνξά λα βγεη θάπνηνο θαη λα καο πεη πψο ηειηθά επηκνξθσλφκαζηε, 

γηα πνην ιφγν, πάλσ ζε ηη θαη γηαηί γίλεηαη ε επηκφξθσζε. 

  ηε ζεσξία είλαη φια σξαία, ε πξάμε είλαη ην βαζηθφηεξν. 

Καλέλαο δελ έρεη έιζεη λα καο επηκνξθψζεη φπσο πξέπεη. Ζ κηα επηκφξθσζε 

δελ ζεκαίλεη 8 ψξεο κέζα ζε κία ηάμε, ζαο δίλνπκε ηελ ζεσξία θαη απφ εθεί 

θαη πέξα είζηε έηνηκνη λα κπνχκε ζηηο ηάμεηο. Τπάξρνπλ ηφζα πξνβιήκαηα, 

πνπ δπζηπρψο ζπλάδειθνη πνπ βξίζθνληαη ζην παλεπηζηήκην δελ ηα 

γλσξίδνπλ νχηε ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, αιιά νχηε θαη ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο. Δάλ δελ κπείηε κέζα ζηελ ηάμε λα δείηε ηα πξνβιήκαηα θαη πψο 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα ζηε ζεσξία δπζηπρψο, απηά. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πκθσλνχκε. Σν κεγάιν πξφβιεκα ζε απηφ ην θνκκάηη θαη φρη 

κφλν ζε απηφ, έηζη; Δίλαη ν θαηαθεξκαηηζκφο. Γηα ηελ επηκφξθσζε αζρνιείηαη 

ην Τπνπξγείν απφ κφλν ηνπ, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ν ΟΠΔΑΚ θαη φινη νη 

άιινη είηε Δλψζεηο, είηε θνξείο δηάθνξνη. Γελ ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

λένο θνξέαο πνπ ζα ιέεη ζα μεθηλήζσ επηκφξθσζε πάλσ ζε απηφ ην θνκκάηη 

πνπ λα αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Καη δελ κπνξεί λα ελλνείηαη επηκφξθσζε δχν θαη 

ηεζζάξσλ σξψλ. Απηφ δελ είλαη επηκφξθσζε, απηφ δελ είλαη ηίπνηε κπνξψ λα 

πνχκε.  

  Δπηκφξθσζε κπνξνχκε λα ζπδεηάκε φηαλ είλαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν πξάγκα, γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο, αιιά κήλεο. Με 

απαιιαγή απφ ηα θαζήθνληα, κφλν ηφηε κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα 

επηκφξθσζε. Απηφ πνπ γίλεηαη είλαη θάπνηα επξσπατθά θνλδχιηα θαη θάπνηα 

ρξήκαηα ηνπ ΟΠΔΑΚ λα έιζνπκε λα ηα δηθαηνινγήζνπκε. Γελ γίλεηαη έηζη. Καη 

ζα πξέπεη φπσο ην ηφληζα θαη ρζεο θάπνηα ζηηγκή λα μεθχγνπκε απφ απηή ηε 

ινγηθή φηη ν θαζέλαο ην δηθφ ηνπ καγαδάθη, ζα πξέπεη λα καδέςνπκε ηα 

καγαδάθηα ζε έλα.  

  Δάλ δελ θαζίζεη θάησ  ην Παηδαγσγηθφ, ην Τπνπξγείν, νη 

ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο, ηα θέληξα κειεηψλ πνπ ππάξρνπλ εθεί θαη νη Δλψζεηο 

λα ζπδεηήζνπλ θαη έλα εξσηεκαηνιφγην ζηνπο ζπλαδέιθνπο ην ηη δεηάεη ν 

θιάδνο, δελ πξφθεηηαη λα ιχζνπκε ηίπνηε, θαλέλα πξφβιεκα. Βέβαηα ζα 

πξέπεη λα ην θαηαιάβνπλ θαη θάπνηνη πξνο ηα πάλσ λα ην αθνχζνπλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ θάηη. Γηαηί επαλαιακβάλσ ην κεγάιν πξφβιεκα απηή ηε ζηηγκή 
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είλαη φηη φινη ηνπο αζρνινχληαη κε ηελ επηκφξθσζε, αιιά θαλέλαο δελ 

πξνζθέξεη νπζηαζηηθή επηκφξθσζε. Απηφ είλαη ην ιάζνο. 

  Πηζηεχσ φηη ηειεηψζακε κε ηηο εξσηήζεηο ν θχξηνο Εέππνο είλαη 

θνληά καο. 

Γ. ΕΔΠΠΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο θαη πάιη, δεηψ 

αξρηθά ζπγλψκε γηα ηε δηαηάξαμε ηεο εζπρίαο καο. Γπζηπρψο απνδεηθλχεηαη 

γηα άιιε κηα θνξά φηη νη ππνινγηζηέο είλαη ηφζν έμππλνη φζν είλαη θαη νη 

ρεηξηζηέο ηνπο. 

  Δγψ πξνζπάζεζα λα θέξσ εγψ ζε έλαλ flash ηελ παξνπζίαζε 

πνπ ζα ήζεια λα θάλνπκε ζήκεξα, λα ηελ ζπδεηήζνπκε καδί. Γπζηπρψο δελ 

έγηλε ε κεηαθνξά, νπφηε ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζσ λα ζαο δείμσ απηφ πνπ 

ήζεια λα ζαο δείμσ θηηάρλνληάο ην παξάιιεια καδί. Γηα ην ιφγν απηφ ζα 

ήζεια θαη ηε ζπλεξγαζία ζαο θαη ηε ζπκβνιή ζαο θαη ηηο ηδέεο ζαο. Ο ζθνπφο 

ηεο ζεκεξηλήο καο ζπλάληεζεο δελ ήηαλ λα ππάξμεη κηα ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο, ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αληηζέησο ήζεια λα πξνζπαζήζνπκε ζήκεξα, λα 

παξνπζηάζνπκε ηε ρξήζε ησλ πην δηαδεδνκέλσλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην 

πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο. 

  Γηα ην ζθνπφ απηφ δελ είρα ζθνπφ θαη δελ έρσ ην ζθνπφ λα ζαο 

θνπξάζσ κε ζεσξεηηθέο αλαθνξέο ζην δήηεκα απηφ. Αληηζέησο ζα 

πξνζπαζήζσ κέζα απφ κία πξαθηηθή παξνπζίαζε αλάπηπμεο κηαο δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο λα ζαο δείμσ κεξηθέο κφλν, ειάρηζηεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηδηαίηεξα ην πξφγξακκα πνπ ήδε έρσ 

αλνίμεη θαη βιέπεηε κπξνζηά ζαο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ. 

  Θα κνπ επηηξέςεηε γηα ην ζθνπφ απηφ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλα 

πνιχ θνηλφηππν, αιιά θαη ηδηαίηεξα πξνζθηιέο ζε κέλα πξνζσπηθά 

παξάδεηγκα κε ην νπνίν ζα κπνξέζνπκε εχθνια λα θαηαλνήζνπκε ηε ινγηθή, 

θαζψο θαη ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε ηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ. 

  Οη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο πνπ είκαζηε ζε απηή ηελ αίζνπζα 

αζρνινχκαζηε θαζεκεξηλά είηε ην ζέινπκε, είηε φρη κε ηελ θνπδίλα θαη ηηο 

εξγαζίεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηή. ην πιαίζην απηήο ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε αληηκεησπίδνπκε ηελ πξφθιεζε ηεο καγεηξηθήο. Σν 



«Οη μέλεο γιψζζεο ζην ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα» – ΖΜΔΡΑ 2
ε
 – 12/4/2008 

 

 169 

έξγν απηφ φζν απιφ θαη θαζεκεξηλφ θαη λα θαίλεηαη απνηειεί άζιν γηα θάζε 

κία λνηθνθπξά ή θάζε λνηθνθχξε. Γελ πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ απιή Παξαζθεπή 

θάπνηνπ θαγψζηκνπ, αιιά γηα κηα ζχλζεηε απνζηνιή πνπ πεξηέρεη ζηνηρεία 

ζηξαηεγηθήο, αιιά θαη ιεπηνκεξνχο πξνγξακκαηηζκνχ. 

  Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα έλα γλσζηφ ζε φινπο καο θαγεηφ 

ην παζηίηζην. Φαληάδνκαη φηη ιίγν πνιχ φινη ην έρεηε θηηάμεη απφ κηα θνξά. 

Καη αο ζθεθηνχκε ηελ πνξεία πνπ έρνπκε αθνινπζήζεη γηα λα θηάζνπκε ζηελ 

απφθαζε λα παξαζθεπάζνπκε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν θαγεηφ. 

  Σν πξψην βήκα γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο είλαη ε εξψηεζε ηη 

ζα θάκε ζήκεξα; Αθνχ ζθεθηνχκε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ απφθαζε απηή, δειαδή, πνηνη ζα είλαη νη ηειηθνί καο απνδέθηεο, πφζν 

ρξφλν έρνπκε ζηε δηάζεζή καο γηα λα παξαζθεπάζνπκε ην θαγεηφ απηφ θαη 

κε ηη ζα ζπλνδεχζνπκε ην έδεζκα ζα πξνρσξήζνπκε ζην δεχηεξν βήκα, ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ. Σψξα θαλείο δελ ζέιεη λα εηνηκάζεη έλα θαγεηφ κε 

πξφρεηξα πιηθά. Γπζηπρψο ζήκεξα ζα ην θάλνπκε κε πξφρεηξν πιηθφ. Σα 

νπνία ζηελ θαλνληθή ηνπ δηάηαμε ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ κάιινλ ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή πνηφηεηα. Οχηε φκσο ζα επηρεηξήζεη λα ζπγθεληξψζεη ηα πην αθξηβά 

πιηθά, πνπ ζα βξεη ζηελ αγνξά, απιά θαη κφλν γηα λα θηηάμεη ην θαζεκεξηλφ 

θαηά ηα άιια απηφ γεχκα. 

  Ζ απιή ινγηθή, καο επηβάιιεη ηε ρξήζε πιηθψλ πνπ θαη εχθνια 

εληνπίδνληαη ζηελ αγνξά, αιιά θαη εχθνια επηδέρνληαη επεμεξγαζία θαη 

εηνηκαζία. 

  Καηά ζπλέπεηα ηα πιηθά πνπ ζα ζπγθεληξψζνπκε γηα ηελ 

εηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια ζε πξφζβαζε, 

ηθαλνπνηεηηθά ζε πνηφηεηα θαη αξθεηά ζε πνζφηεηα, ρσξίο λα μεπεξλάκε ην 

φξην ηεο ινγηθήο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ θαη αθνχ ζπγθεληξψζνπκε ην πιηθφ 

πνπ απαηηείηαη γηα ην θαγεηφ, ζα πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν θαη ίζσο ην πην 

επίπνλν βήκα ηεο πξνεηνηκαζίαο. Αλαθέξνκαη θπζηθά ζηελ θαζεαπηνχ 

εηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ, φπνπ ζα βάινπκε φιε καο ηελ ηέρλε, ζα 

επηζηξαηεχζνπκε ηε θαληαζία καο θαη ζα αθνινπζήζνπκε ίζσο κε θάπνηεο 

παξαιιαγέο ηελ παξαδνζηαθή ζπληαγή ηεο γηαγηάο θαη επεηδή είκαζηε θαη ζε 

δχζθνιε ψξα λα ην ζπδεηήζνπκε ιίγν πην ραιαξά. 



«Οη μέλεο γιψζζεο ζην ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα» – ΖΜΔΡΑ 2
ε
 – 12/4/2008 

 

 170 

  Θα κνπ πείηε ινηπφλ, ηη ζρέζε έρεη ην παζηίηζην κε ηελ 

δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ. Δάλ ην θαινζθεθηνχκε ην έλα δελ απέρεη ηφζν 

πνιχ απφ ην άιιν. Καη ηα δχν απαηηνχλ πξνγξακκαηηζκφ, ζθέςε θαη πνιιή 

πξνεξγαζία. Αο εηνηκάζνπκε ινηπφλ ην θαγεηφ καο. Θα θέξσ σο παξάδεηγκα 

ηελ εηνηκαζία κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ηαθηηθά 

αξηζκεηηθά ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο θαη ζα ρξεζηκνπνηήζσ απηφ ην 

παξάδεηγκα επεηδή ν εληνπηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ 

παξνπζηάδεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία αλάκεζα ζηε γεξκαληθή, ηελ ειιεληθή θαη 

ηελ αγγιηθή γιψζζα, ελψ εκθαλίδνληαη θαη αξθεηά ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο. 

  Αθνχ ινηπφλ, απνθαζίζακε ηη ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε 

πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ηνπο ηειηθνχο καο απνδέθηεο πνπ ζηελ 

πεξίπησζή καο είλαη καζεηέο ηεο δεπηέξαο γπκλαζίνπ, ζχκθσλα κε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, νη νπνίνη πξέπεη λα δηδαρηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

γξακκαηηθφ θαηλφκελν. 

  Αθφκα πξέπεη λα ζθεθηνχκε ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ 

έρνπκε ζηε δηάζεζή καο γηα λα αμηνπνηήζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

ην πιηθφ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζνπκε. Σέινο, πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ηε ζθέςε καο ηελ ςπρνκαζεζηαθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ, 

ψζηε λα επηηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Έρνληαο ζπγθεληξψζεη 

απηέο ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ καο. Αο ζπγθεληξψζνπκε ινηπφλ, ηα αλαγθαία καο 

καγεηξηθά πιηθά, πνπ είλαη έλα ειεθηξνληθφ πξφγξακκα παξνπζίαζεο φπσο ην 

power point πνπ βιέπεηε, ηξεηο ζεκαίεο, κία γεξκαληθή, κία αγγιηθή, κία 

ειιεληθή, δπζηπρψο δελ ην έρσ απηφ ζήκεξα. Άξα ζα ην θάλνπκε λεζηίζηκν ην 

θαγεηφ, έλα πίλαθα κε ηξεηο ζηήιεο θαη ηξεηο ζεηξέο, κία θαιή ηδέα γηα ην 

θφλην ηεο παξνπζίαζεο θαη ηέινο ιίγα ιεπηά γηα ηελ πιεθηξνιφγεζε ησλ 

βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. 

  Αο πάξνπκε ινηπφλ, εηνηκαζίαο ειεθηξνληθψλ παξνπζηάζεσλ 

φπσο ην power point θαη λα επηιέμνπκε αξρηθά έλα θφλην. Θα ην θάλνπκε 

ζηελ πξάμε, φπνπ ζε απηή ηελ ελφηεηα, ζρεδίαζε δηαθαλεηψλ ππάξρνπλ 

πάξα πνιχ σξαία πξφηππα, εγψ ζα ζαο πξνηείλσ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε, ε 

νπνία γηα ηα ηαθηηθά αζιεηηθά έρεη κία θνηλή κία ινγηθή ζπλάθεηα, δηφηη 

ππάξρεη έλαο αζιεηήο ν νπνίνο ζέιεη λα γίλεη πξψηνο θαη άξα ινηπφλ, ζα 

ηξέμεη λα πξνιάβεη θαη λα γίλεη πξψηνο, δεχηεξνο ή ηξίηνο. 
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  Αξρηθά δηαηππψλσ ηνλ ηίηιν καο. Δγψ ζα ζαο ηνλ γξάςσ εδψ. 

Σαθηηθά αξηζκεηηθά θαη ζηα γεξκαληθά απφ θάησ ordinary sullen. Ξέραζα λα 

ζαο πσ είκαη ηεο γεξκαληθήο θηινινγίαο, γη’ απηφ ηα παξαδείγκαηά κνπ είλαη 

γεξκαληθά. 

  Γεκηνπξγνχκε, εδψ ζηνλ θακβά πιένλ ε ζπγθεθξηκέλε 

παξνπζίαζε έρεη απηφ ην πιαηζηάθη, επάλσ ζηνλ θακβά δεκηνπξγνχκε έλαλ 

πίλαθα, ν νπνίνο πίλαθαο ζα έρεη ηξεηο ζηήιεο κία, δχν, ηξεηο ζηήιεο θαη ηξεηο 

ζεηξέο. Σαθηνπνηνχκε ιηγάθη φιν απηφ. Μέρξη εδψ πψο ην βιέπεηε; Απιφ θαη 

θαζεκεξηλφ. ηελ πξψηε ζηήιε, ζηελ πξψηε ζεηξά κάιινλ, εδψ καπξίδσ απηή 

ηε ζηηγκή πνπ ζα έπξεπε λα είρε γίλεη κπιε, θαλνληθά ζα έπξεπε λα κπνχλε νη 

ηξεηο ζεκαίεο κε ηε ζεηξά.  

  ηελ πξψηε ζηήιε ε ειιεληθή, ζηε δεχηεξε ζηήιε ε αγγιηθή θαη 

ζηελ ηξίηε ζηήιε ε γεξκαληθή, γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ε πξψηε ζηήιε ζα 

αληηπξνζψπεπε ηε κεηξηθή γιψζζα ησλ καζεηψλ, ή ηνπιάρηζηνλ ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο γιψζζα, εάλ δελ κηιάκε γηα Έιιελεο καζεηέο, ζηε δεχηεξε 

ζηήιε, ζα ήηαλ ε αγγιηθή ε νπνία είλαη ε πξψηε μέλε γιψζζα πνπ δηδάζθεηαη 

ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηξίηε ζηήιε είλαη ην λέν αληηθείκελν. 

  ηε δεχηεξε ζηήιε, ζηε δεχηεξε ζεηξά βάδνπκε ηα 

παξαδείγκαηα, ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. πγθεθξηκέλα εδψ ζα γξάςσ 

πξψηνο, εδψ ζα γξάςσ ηελ αγγιηθή αληίζηνηρε ζπληνκνγξάθεζε, first θαη 

εδψ ζα γξάςσ ηελ αληίζηνηρε γεξκαληθή ζπληνκνγξάθεζε, ε νπνία είλαη θαη 

πάξα πνιχ νηθνλνκηθή, (1.).  

  Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα ζπλερηζηεί δεχηεξνο, ηξίηνο, ηέηαξηνο, 

γηα λα θαιχςνπκε ηηο βαζηθέο, ηνπο πξψηνπο ηξεηο αξηζκνχο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ θαη ηελ εμαίξεζε ηνπ θαλφλα ζρεκαηηζκνχ.  

  ηε ζπλέρεηα θαη ζηελ ηξίηε ζεηξά θαηαγξάθνληαη νη βαζηθνί 

θαλφλεο ζρεκαηηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ αξηζκεηηθψλ. Να κνπ επηηξέςεηε λα κελ 

ηα γξάθσ εδψ απηή ηε ζηηγκή, αιιά απιά ζα ην γξάθεη ν θαλφλαο εδψ, φπνπ 

ζηα ειιεληθά ζα θαηαγξαθεί φηη ν πξψηνο, ν δεχηεξνο, ν ηξίηνο απνηειεί 

επίζεην θαη θαηά ζπλέπεηα θιίλεηαη, άξα ε θαηάιεμε ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε 

ην γέλνο ηνπ νπζηαζηηθνχ πνπ αθνινπζεί, αληίζηνηρα ζηα αγγιηθά first, second, 

third θαηαγξάθεηαη θαη ζπληνκνγξάθεηαη ην 1st, ή ην 2nd ή ην 3rd ηα δχν 
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ηειεπηαία γξάκκαηα ελ πάζε πεξηπηψζεη ηνπ ηαθηηθνχ αξηζκεηηθνχ θαη ζηα 

γεξκαληθά παξακέλεη ε κία θαη κνλαδηθή ηειεία. 

  Με δεδνκέλν φηη κπνξνχκε λα νξίζνπκε ζην πξφγξακκα 

παξνπζίαζεο θάζε δεδνκέλν κε έλα ηδηαίηεξν ηξφπν εκθάληζεο κπνξνχκε λα 

παίμνπκε ιηγάθη εδψ, δειαδή, κπνξείηε απηή ηελ εκθάληζε λα ηελ 

δεκηνπξγήζεηε θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ζα θάλσ απιά έλα πνιχ ζχληνκν 

παξαδεηγκαηάθη, θηηάρλνπκε κηα – κία δηαθάλεηα, θνπηάξσ νιφθιεξν απηφ 

εδψ. Καη αθνχ θάλνπκε ηηο δηάθνξέο καο αληηγξαθέο εδψ κπνξνχκε λα 

νξίζνπκε ζε απηφ ην πηλαθάθη λα κελ ππάξρεη γηα παξάδεηγκα απηή ε ζεηξά 

εδψ θαη απηή ε ζεηξά εδψ θαη λα θάλνπκε ζην δεχηεξν παξάδεηγκα κία 

ελαιιαγή δηαθάλεηαο φπνπ λα παξνπζηάζσ ζηε ζπλέρεηα απηφ. 

  Αληηιακβάλεζηε πεξίπνπ πψο ην πεξηγξάθσ θαη πψο ην 

θαληάδνκαη. Απηφ βνεζάεη πάξα πνιχ ζην λα δεκηνπξγείηαη κία φκνξθε 

παξνπζίαζε ε νπνία λα έρεη ελδηαθέξνλ ζηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο αθήλεη θαη 

θάηη ζηε κλήκε δηφηη ν καζεηήο ζπκάηαη απηά πνπ ηνπ ηξαβάλε ηελ πεξηέξγεηα. 

Θα πξνζπαζήζσ λα ζαο δείμσ, ειπίδσ λα ιεηηνπξγήζεη απηφ, κηα 

παξνπζίαζε πνπ θάλακε ζην ζρνιείν καο, θαη’ αξράο λα ζαο δείμσ ηελ 

παξνπζίαζε απηή πνπ κφιηο ζαο δείμακε ε νπνία ιεηηνπξγεί κε απηφ ηνλ 

ηξφπν.  

  Οη ελαιιαγέο είλαη ελαιιαγέο δηαθαλεηψλ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη 

ηξφπνη ελαιιαγήο νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ην ελδηαθέξνλ ζην καζεηή θαη ηνπ 

ηξαβάλε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζνρή. Βιέπεηε ηελ πιήξε δηάηαμε πιένλ 

ηεο δηαθάλεηαο πψο ήηαλ ην ζθεπηηθφ λα ζαο δείμσ ζήκεξα ζε ηειηθή κνξθή 

θαη βέβαηα ζην φιν βιέπεηε, φηη ζε θάζε δηαθάλεηα ππάξρεη έλαο δηαθνξεηηθφο 

ηξφπνο κεηάβαζεο θαη δηαθνξεηηθφο ηξφπνο παξνπζίαζεο ψζηε λα κελ 

βαξηέηαη ν καζεηήο. 

  Απηφ είλαη έλα πνιχ ζχληνκν παξάδεηγκα γηα ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο power points. Πέξαλ απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά ππάξρνπλ 

πνιιά άιια πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ είηε ζε επίπεδν font teacher φπσο θάλνπκε απηή 

ηε ζηηγκή, ή αθφκα θαη ζε δηαδξαζηηθή δηδαζθαιία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

πιένλ κέζα απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ web 2.  



«Οη μέλεο γιψζζεο ζην ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα» – ΖΜΔΡΑ 2
ε
 – 12/4/2008 

 

 173 

  Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην πξφγξακκα θαπηέο παηάηεο, δελ 

είλαη δηθφ κνπ φλνκα, έηζη νλνκάδεηαη ην πξφγξακκα, είλαη γεξκαληθφ hot 

potatoes ιέγεηαη, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 3 W.HOT POTATOES.COM 

φπσο ην αθνχηε, ην νπνίν κπνξείηε λα θαηεβάζεηε δσξεάλ, λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεηε θαη λα αλεβάζεηε ηηο αζθήζεηο πνπ δεκηνπξγείηε ζην 

δηαδίθηπν γηα ειεχζεξε ρξήζε. 

  Δπίζεο ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ φπσο είλαη ην open office ην νπνίν 

έρεη αλάινγα πξνγξάκκαηα κε απηά πνπ έρνπκε απηή ηε ζηηγκή κπξνζηά καο 

θαη νπζηαζηηθά νη λέεο ηερλνινγίεο πεξηνξίδνληαη κφλν απφ εκάο. Δλαπφθεηηαη 

ζε καο ινηπφλ, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηαζέζνπκε ηελ αλάινγε θαληαζία 

θαη ηελ ηφικε λα δνθηκάζνπκε θαηλνχξγηα πξάγκαηα, λα αμηνπνηήζνπκε ηηο 

πξνζθνξέο θαη ηηο επηκνξθσηηθέο δπλαηφηεηεο, πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην 

Τπνπξγείν θαη ηνπο δηάθνξνπο θνξείο φπσο είλαη ε ειεθηξνληθή πχιε ηνπ 

Τπνπξγείνπ, ψζηε λα πξνζθεξζνχλ θαη΄ απηφ ηνλ ηξφπν, λα εθκεηαιιεπηνχκε 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

γλσζηηθνχ καο αληηθεηκέλνπ. Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ ππνκνλή ζαο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θχξην Εέππν. Σψξα ζα βξνχκε έλα 

δηάιεηκκα 15 – 20 ιεπηά ην πνιχ. Θέιεηε εξσηήζεηο. Αο γίλνπλ κηα, δχν 

εξσηήζεηο. 

κ. ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΖ: Απφ ην 6ν Γπκλάζην Πεηξνχπνιεο.  

  Ληγάθη λα αλαθεξζψ ζηα πξνεγνχκελα αλ θαη δελ λνκίδσ ζα 

έρσ απαληήζεηο, γηαηί λνκίδσ φηη ε ζπλάδειθνο έθπγε ηεο αγγιηθήο πνπ έθαλε 

ηελ πξψηε παξνπζίαζε, ηε δεχηεξε κάιινλ θαη λα απαληήζσ θαη ζηε 

ζπλάδειθν πνπ πήξε πξηλ ην ιφγν λα απαληήζεη.  

  Να ζπκθσλήζσ φηη πξνβιεκαηίζηεθα θαη εγψ λα βξσ ηε ζρέζε 

ησλ νκηιηψλ κε ηνλ ηίηιν ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ είλαη ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θηάζακε ζηνλ ίδην πξνβιεκαηηζκφ, αιιά ζε αληίζεηα 

απνηειέζκαηα γηαηί είδα φηη ηειηθά απηή ε παξνπζίαζε πνπ ήηαλ πνιχ 

ελδηαθέξνπζα δελ είρε λα θάλεη κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά 

κε ηε ρξήζε ελφο εξγαιείνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχ θαη άξα ζα πεξίκελα λα 

είλαη νξγαλσκέλνη έηζη κε έλα κάζεκα πψο ζα ην ρξεζηκνπνηήζσ ην εξγαιείν 

απηφ θαη λα ην εληάμσ ζηε δηαδηθαζία.  
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  Ζ δε νκηιία ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο αγγιηθήο είρε λα θάλεη κε ηηο 

αλάγθεο κνπ, ηηο νπνίεο μέξσ εγψ πνιχ θαιά έηζη;  Γειαδή, ήηαλ κία 

παξνπζίαζε αλαγθψλ ε επηκφξθσζε ηηο νπνίεο γλσξίδσ πηζηεχσ. πλεπψο 

λνκίδσ φηη πξνζπαζψ θαη εγψ, δπζθνιεχνκαη λα βξσ ηε ζρέζε απηψλ κε ηελ 

επηκφξθσζε. 

  Δπίζεο, δελ είλαη κνκθή ζην πξνεδξείν, αιιά ζα ήζεια 

πξάγκαηη λα δηεπθξηληζηεί εάλ νη ζπλάδειθνη ησλ αγγιηθψλ εμέθξαζαλ δηθέο 

ηνπο ζέζεηο, δειαδή, ε θάζε νκηιήηξηα ηηο δηθέο ηεο ζέζεηο, ή ηνπ ζπιιφγνπ 

ηνπο, έρεη ελδηαθέξνλ γηαηί δήηεζαλ θάπνηα αχμεζε φξσλ δηδαζθαιίαο θιπ 

πνπ απηά επίζεο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

  Καη ηέινο λα πσ φηη φζνλ αθνξά ηελ επηκφξθσζε εγψ απηφ πνπ 

έρσ βηψζεη είλαη φηη ζην παλεπηζηήκην έρνπκε κηα επηκφξθσζε α, θαιή θαθή, 

ζεηηθή αξλεηηθή, ειιηπήο ή φρη θαη κεηά φηαλ βγαίλσ ζηε δεπηεξνβάζκηα, 

πεγαίλσ ζηα ΠΔΚ, ηξσσ ην πξψην ραζηνχθη εθεί ζηελ επηκφξθσζε θαη κεηά 

ην απφιπην θελφ, έηζη; Δθεί ζα έπξεπε ίζσο ζήκεξα λα έρνπκε κία 

πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηη πξφθεηηαη λα γίλεη θαη ηη επηκφξθσζε ζα 

έρνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να πσ φηη ην ΚΔΜΔΣΔ δελ έρεη αλαιάβεη απφ κφλν ηνπ ηελ 

παξνπζίαζε θαη δελ έρεη θάπνηα εκπεηξία απφ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, 

ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη κηιάκε, γηα ηηο μέλεο γιψζζεο. Άιια επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα έρεη θάλεη ν ζπλάδειθνο, αιιά ην επαλέιαβα πξηλ θαη είλαη πάγην 

αίηεκα ηεο ΟΛΜΔ, φηη είηε ζεκηλάξηα, είηε ζπλέδξηα, είηε απνζπαζκαηηθέο 

πξνζπάζεηεο δελ είλαη επηκφξθσζε. 

  Ζ επηκφξθσζε ζέιεη απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα θαη 

ν ζπλάδειθνο λα βξίζθεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν, θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα λα θάλεη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Γηα 

λα γίλσ πην ζπγθεθξηκέλνο θαη πην ζαθήο. 

  Σν ηειεπηαίν πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη γηα λα κελ κπνχκε ζε 

κηα ινγηθή πνπ εάλ εθθξάδνπλ, ην είπακε θαη πξηλ, ζέζεηο δηθέο ηνπο, ή ζέζεηο 

ησλ Δλψζεσλ, εδψ νη ζπλάδειθνη, φινη εθθξάδνπλ ζέζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Δίλαη ζπλάδειθνη μελφγισζζνη θαη εθθξάδνπλ ηηο ζέζεηο φινπ ηνπ θιάδνπ θαη 

φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ. 
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  Καη ην ηειεπηαίν, φηη γηα λα θηάζνπκε ζηελ επηκφξθσζε φπσο 

είπα θαη πξηλ έρνπκε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο εθπαηδεπηηθφο θάπσο κνξθψλεηαη. 

Ο πξψηνο νκηιεηήο, ε πξψηε νκηιήηξηα, είπε γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ν ηειεπηαίνο νκηιεηήο, νη ζχγρξνλεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, νη 

ηερλνινγίεο φπσο ιέκε ΣΠΔ, είλαη κέζα ζηελ επηκφξθσζε, είλαη θνκκάηη ηεο 

επηκφξθσζεο. Ο θχξηνο Εέππνο καο έδεημε απηφ ην θνκκάηη, πψο 

επηκνξθψλεηαη έλαο μέλνο, έλαο θαζεγεηήο, φρη κφλν ηεο μέλεο γιψζζαο, 

αιιά νπνηνζδήπνηε εθπαηδεπηηθφο ζε έλα θνκκάηη ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ θαη απηφ ην θνκκάηη είλαη ην παξειζφλ. Θα κπνξνχζε λα καο είρε 

δείμεη αο πνχκε ην INTERNET ή ζα κπνξνχζε λα καο είρε δείμεη θάηη άιιν. Με 

γηλφκαζηε.... 

κ. ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΚΖ: (Δξψηεζε ρσξίο κηθξφθσλν θαη δελ αθνχγεηαη.) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία απφ ην Τπνπξγείν. Τπάξρεη ε 

επηκφξθσζε. Γίλνληαη ζεκηλάξηα ζπλάδειθε. Σα μέξεηε ζπλάδειθνη λνκίδσ 

θιπ ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ νη ζπλάδειθνη φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ.  

  Δίλαη αξθεηά θαιά ζεκηλάξηα, ηα νπνία δίλνπλ έλα επαξθέο 

επίπεδν γλψζεσλ θαη φρη κφλν γηα ηηο γιψζζεο γηαηί νπζηαζηηθά απηφ πνπ καο 

παξνπζίαζε ν θχξηνο Εέππνο ζήκεξα είλαη ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ 

ηδηαίηεξα ηνπ power point είλαη θαη άιια εξγαιεία έηζη; Σν πην δηαδνκέλν είλαη 

ην power point. Οπζηαζηηθά καο παξνπζίαζε πψο κπνξνχκε λα ην 

εθαξκφζνπκε ηδηαίηεξα ζηα αγγιηθά, ή ζηα γαιιηθά, ή ζηα γεξκαληθά, ζηηο 

μέλεο γιψζζεο, αιιά νπζηαζηηθά απηφ ην εξγαιείν κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ 

φιεο ηηο εηδηθφηεηεο θαη ζε φια ηα καζήκαηα, έηζη; 

Α. ΠΡΟΚΟΛΖ: Απιψο ζέισ λα πσ επεηδή θαη εκείο έρνπκε ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ εληάμεη θάπνηα καζήκαηα πνπ εληάζζνπλ ηηο ηερλνινγίεο ζηε 

δηδαθηηθή θαη παξνπζηάδνπκε δειαδή θαη ην power point ν πξνβιεκαηηζκφο 

κνπ είλαη θαηά πφζν κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε απηά ηα εξγαιεία, πην 

επνηθνδνκεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο, μεπεξλψληαο ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο. 

  Γηαηί κε ηελ αμηνιφγεζε πνπ θάλακε απφ ηε δηδαζθαιία απηψλ 

ησλ καζεκάησλ πάλσ ζε θάπνηα ινγηζκηθά, ήηαλ ην power point, ην to hot 

potatoes, ην did act θιπ, δηαπηζηψλακε φηη φζν νη καζεηέο καο πξνρσξνχζαλ 
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ζηηο ηερλνινγηθέο ηνπο δεμηφηεηεο έθαλαλ πην ζπκβαηηθέο αζθήζεηο κε ηελ 

έλλνηα, δειαδή, ιίγν πνιχ ζην παξάδεηγκα πνπ καο δψζαηε, κε ηελ έλλνηα λα 

ν θαλφλαο, λα θαη ην γξακκαηηθφ θαηλφκελν.  

  Καιά είλαη ηα  εξγαιεία απηά επεηδή αθξηβψο είλαη πην κνληέξλα 

λα ηα ρξεζηκνπνηνχκε, φπσο ηα ρξεζηκνπνηνχζακε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή 

νχησο ψζηε λα καζαίλνπλε ηε γιψζζα, λα θαηαθηνχλ ηε γιψζζα δειαδή, 

ρσξίο λα πεξλάλε απφ θαλφλεο. Γειαδή, φιε απηή ηε κεηαγιψζζα κε ηνλ 

θαλφλα, λα ην μεπεξλάκε, γηαηί πξέπεη λα θάλνπκε θαη νηθνλνκία ρξφλνπ, 

εηδηθά ζηελ δεπηεξνβάζκηα, έρνπκε κφλν δχν ψξεο πιένλ. Απηά, επραξηζηψ. 

Γ. ΕΔΠΠΟ: Να απαληήζσ ζχληνκα, ιέγνληαο φηη ην ζθεπηηθφ ηεο 

παξνπζίαζεο, ζήκεξα ήηαλ λα δείμνπκε απιά πψο κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα εξγαιεία. Πέξαλ απηνχ φκσο ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ πνπ πιένλ πξεζβεχεηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

παγθνζκίσο δελ πεξηνξίδεηαη θπζηθά απιά θαη κφλν ζην δνχλαη ιαβείλ. 

Βιέπσ θαη κηκνχκαη απηφ πνπ βιέπσ.  

  Αληηζέησο ππάξρνπλ νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο κέζσ ηνπ WEB 2, 

ζηηο νπνίεο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα θάλεη αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο φπνηαο 

ηνπ επηθνηλσληαθήο ή γισζζηθήο ηθαλφηεηαο κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ 

αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ γηα παξάδεηγκα, φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα CMS, 

φπνπ κπνξνχλ νη καζεηέο θεχγνληαο εληειψο απφ ηνπο θαλφλεο, ηνπο 

ηππηθνχο θαλφλεο κάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο λα αλαπηχζζνπλ 

επηθνηλσληαθφ πιηθφ, είηε απηφ ιέγεηαη θσηνγξαθία κε έλα ζπλνδεπηηθφ 

θείκελν είηε ιέγεηαη αθφκα θαη κέζσ ησλ blogs  γηα παξάδεηγκα ζην BLOG.GR 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, λα δεκηνπξγνχλ επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ. Οπφηε 

ε παξνπζίαζή κνπ ζήκεξα ίζσο ζα ήηαλ θαιφ λα ιεθζεί σο απιή έλδεημε φηη 

λαη κελ ππάξρεη απηφ θαη απηή είλαη ίζσο ε παξαδνζηαθή κνξθή ρξήζεο.  

  Δίλαη φκσο παξάιιεια θαη έλα βήκα πξνο ηε ζχγρξνλε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ είλαη αθξηβψο ε απειεπζέξσζε εληειψο απφ ηελ 

παγησκέλε δηαδηθαζία, δηδάζθσ θαη εθαξκφδσ ηππηθνχο θαλφλεο θαη ηππηθέο 

εξγαζίεο, αιιά πιένλ πεγαίλσ ζηελ παξαγσγή ειεχζεξνπ ιφγνπ. Γηα 

παξάδεηγκα νη ηζηνζειίδεο ησλ ζρνιείσλ πνπ αλαθαηαζθεπάδνληαη πιένλ θαη 

αλαθέξνκαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηθνχ καο ηνπ ζρνιείνπ, ε 

νπνία είλαη 4γισζζε θαη κάιηζηα είκαζηε ζην πξφγξακκα e twining θαη 



«Οη μέλεο γιψζζεο ζην ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα» – ΖΜΔΡΑ 2
ε
 – 12/4/2008 

 

 177 

ζπλεξγαδφκαζηε κε έλα ζρνιείν ζηε Γεξκαλία. Δίκαη απφ ην Γπκλάζην 

Κεξαηέαο. Δίλαη ETTP λαη, ζα ζαο ην δψζσ κεηά. 

  Ζ αλάπηπμε ηνπ πιηθνχ πνπ γίλεηαη εθεί κέζα, γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνπο καζεηέο ζε 4 γιψζζεο, ειιεληθά, αγγιηθά, 

γαιιηθά, γεξκαληθά ρσξίο λα γίλεηαη θακία επέκβαζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ρσξίο λα γίλεηαη θαη θακία δηφξζσζε νπφηε θαη ηα θείκελα ηα νπνία 

βγήθαλε πέξζη, γηαηί πέξζη έηξεμε ην πξφγξακκα, εθέηνο βξίζθεηαη ζε 

αδξάλεηα, είρε αξθεηά κεγάιν αληίθηππν ζηνπο καζεηέο θαη ψζεζε ηνπο 

καζεηέο ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θείκελα απηά, αιιά θαη λα αλαδεηνχλ 

πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ δηθά ηνπο 

θείκελα. Οπφηε σο απάληεζε ζην εξψηεκα, εδψ ζαο έδεημα πψο θηηάρλσ θάηη 

πάξα πνιχ απιφ.  

  Ο εθπαηδεπηηθφο γεληθφηεξα ν μελφγισζζνο, ην ζθεπηηθφ πίζσ 

απφ απηή ηελ παξνπζίαζε, δίλσ  ζην καζεηή κνπ ην ζάξξνο, λα αζρνιεζεί κε 

ην αληηθείκελν απηφ θαη λα θάλεη θαη ιάζε θαη λα δεκηνπξγήζεη κία ηξφπν κία 

ειεχζεξε επηθνηλσληαθή εμέδξα κε ηελ νπνία κάιινλ επηθνηλσλεί θαη κε ηνλ 

έμσ θφζκν.  

κα ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ: Ζ θαιχηεξε ιχζε ζα ήηαλ λα δεηήζνπκε ίζσο 

απφ ηνπο καζεηέο καο λα θηηάμνπλ κηα ηέηνηα. 

Γ. ΕΔΠΠΟ: Δθεί θαηαιήγνπκε, απηφ είρα ζθνπφ λα ζαο δείμσ, έρσ ηελ 

παξνπζίαζε καδί ή ππάξρεη κηα ηεηξάσξε παξνπζίαζε ηνπ ζρνιείνπ καο, ηελ 

νπνία κπνξψ λα ζαο βάισ εάλ ζέιεηε λα ηελ δείηε. 

κα ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ: Μεζνδεχνπκε θαη ηε γλψζε κεηά. Οξγαλψλνπλ 

ηε γλψζε. 

Γ. ΕΔΠΠΟ: Να ζαο ηελ δείμσ; Βεβαίσο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να πσ θάηη άιιν. Γηα λα κελ ηξψκε θαη ην ρξφλν γηαηί φλησο 

ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα, ππφζρνκαη λα ηελ βάινπκε ζην βηβιίν ησλ 

πξαθηηθψλ απηή ηελ παξνπζίαζε ηνπ θπξίνπ Εέππνπ γηα ην γπκλάζην ηεο 

Κεξαηέαο θαη πψο γίλεηαη ε φιε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε απηφ. 

Γ. ΕΔΠΠΟ: Θα ζαο δείμσ ιίγν ηελ παξνπζίαζε θαη εάλ ζαο ελδηαθέξεη 

κπνξψ λα ζαο ηελ ζηείισ θαη ειεθηξνληθή γηα λα ηελ δείηε θαη δεμηνδηθά. 
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κα ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ: Υξεηάδεηαη ε ζπλεξγαζία καδί κε ηνπ 

μελφγισζζνπ; Έλα απηφ. Ννκίδσ φηη ε ηερλνινγηθή ππνδνκή ηέινο πάλησλ 

δελ είλαη απαξαίηεηε ζην ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα ηέηνην 

πξφγξακκα; Σν μέξεηε πνιχ θαιά αθνχ είζηε ζε ζρνιείν δεκφζην, εγψ είκαη 

ζε ιχθεην, φηη νη ππνινγηζηέο δελ επαξθνχλ, είλαη παιηάο ηερλνινγίαο θαη 

βεβαίσο δελ θηάλνπλ βέβαηα νη ψξεο, αθφκα θαη λα ζέισ λα ζπλεξγαζηψ εγψ 

κε ηελ θαζεγήηξηα  ηεο πιεξνθνξηθήο  γηα λα θαηαθέξσ θάηη ηέηνην έηζη; 

Γειαδή, είλαη ζεκαληηθά, είλαη εμαηξεηηθά απηά πνπ ιέηε. Χζηφζν ζεσξψ πσο 

δελ είλαη πινπνηήζηκα ζην ειιεληθφ ζρνιείν φπσο έρεη ηψξα θαη εκέλα κνπ 

αθνχγεηαη πξαγκαηηθά αζηείν ηνπ 21νπ αηψλα ην ζρνιείν ζηελ Διιάδα, ζέισ 

λα πσ είλαη απιά παξσρεκέλν ζρνιείν ην ζεσξψ. Καηαιαβαίλεηε πψο ην 

ζέησ; 

Γ. ΕΔΠΠΟ: Να κνπ επηηξέςεηε λα ζαο πσ ην εμήο, φινη πιένλ νη 

ζπλάδειθνη μέλσλ γισζζψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε είλαη 

ζπλάδειθνη, νη νπνίνη κε ηνλ ή ηνλ άιιν ηξφπν έρνπλ εκπιαθεί κε θάπνην 

ηξφπν κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

  ινη νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ ζπλεξγαζία 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία λαη κελ παξνπζηάδνπλ 

κεξηθά πξνβιήκαηα γηα ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο, έηζη έρσ ζηελ ππεπζπλφηεηά 

κνπ ην εξγαζηήξην, θνβάκαη κε ην ραιάζσ θιπ, αιιά ην ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα πνπ ζαο δείρλσ απηή ηε ζηηγκή θαζψο κηιάκε έγηλε κε ηε ρξήζε 

ελφο lap top κεραλήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ψξαο καο, ηεο δηδαθηηθήο 

ψξαο.  

  Απηφ πνπ βιέπεηε απηή ηε ζηηγκή λαη, κε ηε ρξήζε θαη ηελ 

πξσηνβνπιία ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ, ρσξίο θαλείο λα καο πεη απφ 

θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο κε κφλε ζπκβνιή ηεο δηεχζπλζεο φηη καο επέηξεςε 

λα θπθινθνξνχκε ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ ψζηε λα κπνξνχλ λα βγάινπλ ηηο θσηνγξαθίεο. 

  Ζ απάληεζή κνπ είλαη φηη αθφκα θαη λα ππάξρεη ε δπζθνιία εάλ 

ζέιεηε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο πιεξνθνξηθήο πηζηεχσ φηη 

εκείο έρνπκε θαη ην ζάξξνο, αιιά θαη ην θχξνο λα επηβάιινπκε απηή ηε ρξήζε, 

απηή είλαη ε παξνπζίαζε ησλ παηδηψλ, απηνί πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά, λα 

παξνπζηάζνπλ, λα θαηαζθεπάζνπλ κάιινλ ηα παηδηά απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

εξγαζία κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  
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  Καη εάλ ν θαζεγεηήο ηεο πιεξνθνξηθήο γλσξίζεη θαη ζα ηνπ 

πεξάζνπκε εκείο απηφ, φηη ζα κπνχκε ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ρσξίο λα ηνπ θάλνπκε ηελ παξακηθξή δεκηά, πνπ απηφ θνβνχληαη ζηελ νπζία 

δελ ζα ππάξμεη απνιχησο θαλέλα πξφβιεκα. Δίλαη δηθφ καο ζέκα πηζηεχσ. 

κα ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ: Απφ ζπζηεγαδφκελν γπκλάζην γηαηί εθεί ηνπο 

καζαίλνπλ κνπζηθή, ηνπο δείρλσ πξνβνιέο δηαθνξέο, έρεη εθδειψζεηο κέζα. 

Γειαδή, δελ κπνξψ λα θνπβαιάσ φια απηά ηα πξάγκαηα. Έρσ ηα ιεμηθά 

κέζα. Καηαιάβαηε; Γειαδή, είκαζηε ζε νξηαθή θαηάζηαζε. 

Γ. ΕΔΠΠΟ:  Ζ απάληεζή κνπ ζα είλαη πάξα πνιχ ζχληνκε, εθ’ φζνλ 

ζειήζεηε λα θάλεηε απηή ηελ εξγαζία θαη εθ’ φζνλ θαηαθέξεηε θαη ζα ην 

θαηαθέξεηε ζίγνπξα λα θηλεηνπνηήζεηε ηνπο καζεηέο ζαο ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο εξγαζίαο, φπσο εγψ έρσ θάλεη ζε απηή ηε 

ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε πνπ ζαο έδεημα κφιηο ηψξα, φπνπ 14 παηδηά 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε 3 νκάδεο θαη έθαλαλ απηέο ηηο εξγαζίεο, ζε βεκαηηζκνχο 

ελ πάζε πεξηπηψζεη, ηφηε ε αλάπηπμε απηήο ηεο παξνπζίαζεο θαη ηέηνησλ 

παξφκνησλ παξνπζηάζεσλ είηε απηφ είλαη νκαδνζπλεξγαηηθφ, είηε είλαη αθφκα 

θαη δηαζρνιηθφ, είλαη πάξα πνιχ απιφ αθφκα θαη κε έλαλ απιφ θνξεηφ 

ππνινγηζηή. 

  Ζ δε παξνπζίαζε φπσο βιέπεηε είλαη θνξεηή, δειαδή, ηελ 

παίξλνπκε καδί καο, ηελ δείρλνπκε, εγψ ηελ έρσ ζηείιεη ζηε Γεξκαλία, ηελ 

έρσ ζηείιεη ζηελ Πνισλία, έρεη πάεη παληνχ απηή ε παξνπζίαζε πνπ βιέπεηε 

απηή ηε ζηηγκή. Καη καο έδσζε ην ζάξξνο θαη ην θάλακε μαλά εθέηνο πάιη κε 

άιιν consent κε άιιν ζθεπηηθφ θαη πηζηεχσ φηη δελ είλαη πιένλ ιφγνο ε 

άξλεζε ηνπ φπνηνπ ζπλαδέιθνπ πιεξνθνξηθήο πνπ δελ έρεη ην ζάξξνο εάλ 

ζέιεηε λα αθήζεη ην ζπλάδειθν κέζα ζην εξγαζηήξην, γηα λα κελ γίλνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο. 

  Σψξα, γηα λα νινθιεξψζσ θαη ηελ απάληεζή κνπ εγψ ηπραίλεη 

λα είκαη ζε έλα ζρνιείν, ην νπνίν κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε θαη πξφηππν, 

έρεη πάξα πνιιά εξγαζηήξηα, έρνπκε θηηάμεη έλα εξγαζηήξην μέλσλ γισζζψλ 

εκείο θαη έρσ  απηέο ηηο δπλαηφηεηεο, αιιά θαη ζε άιιν ζρνιείν πνπ ην έρσ 

δψζεη θαη ην έρνπλ ηξέμεη ην πξφγξακκα έρεη επηηχρεη σο νκαδηθή εξγαζία. 

Σσλ 3, 4 παηδηψλ επάλσ ζε έλα ππνινγηζηή ζπζηεκαηηθά. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να επραξηζηήζνπκε ζπγλψκε γηα ηελ θαζπζηέξεζε έλα ηέηαξην 

δηάιεηκκα θαη επηζηξέθνπκε. 

 

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 
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4η ΤΝΔΓΡΗΑ 

«Οι ξένερ γλώζζερ και η διδαζκαλία ηοςρ  

ζηιρ άλλερ Δςπωπαϊκέρ Υώπερ» 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: πλάδειθνη, αξρίδνπκε ηελ ηειεπηαία ζπλεδξία. Απφ ηελ 

Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ λα καο πεη δχν εηζαγσγηθά απφ ηε δνπιεηά 

πνπ θάλακε πάλσ ζηελ 4ε ζπλεδξία, «νη μέλεο γιψζζεο θαη ε δηδαζθαιία ζηηο 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο», ε θπξία Πιηάηζηθα Κσλζηαληίλα. 

Κ. ΠΛΗΑΣΗΚΑ: Λνηπφλ, σο θαζεγήηξηα γεξκαληθψλ, αιιά πξσηίζησο θαη σο 

θηιφινγνο ζα πσ φηη ην ιαθσλίδεη εζηί θηινζνθείλ, γη’ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε 

ψξα. Λνηπφλ, ην 4ν ζέκα είλαη νη μέλεο γιψζζεο θαη ε δηδαζθαιία ηνπο ζηηο 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. πσο γλσξίδνπκε ζήκεξα ε Δπξσπατθή Έλσζε 

είλαη ε παηξίδα 450.000.000 αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθά εζληθά, πνιηηηζηηθά 

θαη γισζζηθά ππφβαζξα.  

  Λνηπφλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζεί ηελ πνιπγισζζία θαη 

ζηφρνο ηνπο είλαη θάζε πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα γλσξίδεη δχν 

γιψζζεο πέξαλ ηεο κεηξηθήο ηνπ. Σα νθέιε απφ ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ 

είλαη αλακθηζβήηεηα. Ζ γιψζζα απνηειεί ηε δίνδν γηα ηελ θαηαλφεζε άιισλ 

ηξφπσλ δσήο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνπξγεί ρψξν γηα ηε πνιηηηζκηθή 

αλεθηηθφηεηα, πεξαηηέξσ νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζία, 

ηηο ζπνπδέο θαη ηα ηαμίδηα αλά ηελ Δπξψπε θαη επηηξέπνπλ δηαπνιηηηζκηθή 

επηθνηλσλία. 

  Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί έλα πξαγκαηηθά πνιχγισζζν 

ζεζκηθφ φξγαλν ην νπνίν πξνσζεί ην ηδαληθφ κηαο εληαίαο θνηλφηεηαο, κε κία 

πνηθηιία πνιηηηζκψλ θαη γισζζψλ. Οη ηξεηο θχξηνη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

πνιπγισζζία είλαη λα ελζαξξχλεη ηελ εθκάζεζε γισζζψλ, λα πξναγάγεη κηα 

πγηή πνιπγισζζηθή νηθνλνκία θαη λα παξάζρεη ζηνπο πνιίηεο πξφζβαζε ζηε 

λνκνζεζία, ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο πιεξνθνξίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε 

δηθή ηνπο γιψζζα. 

  Οη επξσπαίνη καζαίλνπλ γιψζζεο ζην ζρνιείν θαη απηφ είλαη ην 

βαζηθφηεξν θαη εηδηθά ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. εκαληηθή ζπλαίλεζε 

επηθξαηεί κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ σο πξνο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε εθκάζεζε 

μέλσλ γισζζψλ γηα ηνπο λένπο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ Δπξσπαίσλ πηζηεχεη φηη ε 
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θαιχηεξε ειηθία γηα λα αξρίζνπλ ηα παηδηά λα καζαίλνπλ ηφζν ηελ 1ε φζν θαη 

ηε 2ε μέλε γιψζζα είλαη εθείλε ησλ 6 εηψλ θαη άλσ. Απηφ ην πηζηεχεη ην 55 θαη 

ην 64% αληίζηνηρα γηα ηελ πξσηνβάζκηα, φπσο ην πηζηεχνπκε θαη εκείο. Απηά 

ηα ιίγα θαη ζπγλψκε γηα ηνλ ηξφπν ηεο νκηιίαο κνπ, γηαηί κεηά απφ 8 ψξεο 

επηκφξθσζε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ είρακε ζήκεξα, θάπνπ 

θνπξαζηήθακε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία Κσλζηαληίλα Πιηάηζηθα. ην βήκα 

ηψξα είλαη ν θχξηνο Γθνχζηνο Υαξάιακπνο επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά κε ζέκα ε δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο σο μέλε γιψζζα 

ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ε πεξίπησζε ηνπ Βειγίνπ. 

Υ. ΓΚΟΤΗΟ: Πεξηπνηεί ηδηαίηεξε ηηκή ε πξφζθιεζή κνπ ζην 1ν παλειιήλην 

ζπλέδξην ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ επξσπατθψλ 

γισζζψλ θαη ζα ήζεια λα ζπγραξψ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή γηα ηελ φιε 

δηνξγάλσζε. 

  Με ηδηαίηεξε ραξά δηαπηζηψλσ ηελ απμαλφκελε πξνβιεκαηηθή 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο θαη ηηο ζρεηηθέο 

εθδειψζεηο, εκεξίδεο, ζπλέδξηα, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ έρνπλ 

ζεακαηηθά πνιιαπιαζηαζηεί. Καηά ηελ ηειεπηαία ηδηαίηεξα 5εηία. κσο ην 

πξφβιεκα θαη πξέπεη λα ην πνχκε είλαη εδψ. Καη κηιψληαο γηα ην ζρνιείν ηνπ 

21νπ αηψλα ζηελ εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο δελ κνηάδεη απηφ λα είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ απηφ πνπ ήηαλ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, ρσξίο βέβαηα λα παξαβιέςνπκε 

ηα ελδερφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα, αιιά κέλεη λα απνδερηνχλ απφ ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ εηζαγσγή θαη ηε δηδαζθαιία βέβαηα ηεο γαιιηθήο γιψζζαο, 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

  Θα κπνξνχζε κάιηζηα, βέβαηα αθφκα λα ηνλίζεη θάπνηνο φηη νη 

ζπλάδειθνη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε βξίζθνληαη φιν θαη ζε κία 

ρεηξφηεξε ζέζε ζε απηφ πνπ αζθνχλ, λα αζθήζνπλ ζπγλψκε απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά ζπνχδαζαλ, δειαδή, ηε γαιιηθή γιψζζα. Αιιά θαη ζην επίπεδν 

ηεο βησζηκφηεηαο κηαο επέλδπζεο, κηα θαη ε εθκάζεζε κηαο γιψζζαο έρεη 

εμφρσο ακέζσο ή εκκέζσο επηρεηξεκαηηθέο παξακέηξνπο, ηα πξαγκαηηθά δελ 

επνίσλα.  

  Απφ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην 

παλεπηζηήκην Πεηξαηψο φπνπ δηδάζθσ, παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κηα ζαθήο 
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κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία 20εηία επηιέγνπλ ηα 

γαιιηθά σο μέλε γιψζζα. Καη επίζεο δελ ππάξρεη θακία απνιχησο κεηαβνιή 

θαη ζα ην ππνγξακκίζσ απηφ ζηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ 

δεπηεξνβάζκησλ ζπνπδψλ ηνπο. Μηα θαη νη πξσηνεηείο θνηηεηέο ζηα ζρεηηθά 

εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία δηαλέκνπκε γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ζηηο αξρέο ηεο 

θνίηεζήο ηνπο ζεσξνχλ φηη δελ γλσξίδνπλ θαζφινπ ή ζρεδφλ θαζφινπ ηε 

γαιιηθή, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη, γξάθνπλ φηη πίζσ ηνπο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3, 

4 ρξφληα ζπνπδψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

  Έηζη ην ζέκα πνπ επηιέμακε λα αλαπηχμνπκε ζήκεξα, επηρεηξεί 

λα παξνπζηάζεη έλα ζεηηθφ κνληέιν πξνψζεζεο ηεο γαιιηθήο σο μέλεο 

γιψζζαο θαη είλαη ην απνηέιεζκα κεηαμχ ησλ άιισλ ηεο ζπλεξγαζίαο κνπ κε 

ην Παλεπηζηήκην ηεο Λνπβέλεο. Θεηηθφ κνληέιν, γηαηί κνηάδεη λα κελ ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ «ηηο πνιηηηθέο αληημνφηεηεο» πνπ ζνβνχλ ζηε ρψξα απηή ηδηαίηεξα 

θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία, αιιά θαη ην ζπγθξνπζηαθφ παξειζφλ ησλ δχν, ηεο 

βαισληθήο θαη ηεο θιακαλδηθήο, θνηλνηήησλ. 

  Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Βειγηθνχ θξάηνπο ην 1830 φπνπ ε γαιιηθή 

αλαθεξχζζεηαη σο κφλε επίζεκε γιψζζα, σο ην 1973 πνπ ε θιακαλδηθή 

θαηνρπξψλεηαη σο ζπληαγκαηηθά ηζφηηκε, πνιιέο θνξέο νη δχν θνηλφηεηεο, 

έθηαζαλ ζηα πξφζπξα, αθφκα θαη ηεο βίαηεο ζχγθξνπζεο. Αλ ζην παξειζφλ, 

ν πινχζηνο γαιιηθφο βηνκεραληθφο λφηνο επέβαιε ηε γαιιηθή ζε πνιιέο 

εθθάλζεηο ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, θαηά 

ηελ ηειεπηαία 30εηία ν εχξσζηνο βνξηάο βαζηδφκελνο ζηηο ππεξεζίεο, ζην 

εκπφξην θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, επηζπκεί ηελ πνιηηηθή ζπξξίθλσζε ηεο 

γαιιφθσλεο θνηλφηεηαο θαη γιψζζαο ζε πνιιά κάιηζηα γαιιφθσλα ζρνιεία 

φρη κφλν ηεο Φιάλδξαο αιιά θαη ησλ Βξπμειιψλ πνπ απνηεινχλ κηα 

μερσξηζηή πεξίπησζε κηα θαη είλαη γλσζηφ φηη είλαη έδξα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ. 

  Δθεί ινηπφλ ζε απηά ηα ζρνιεία, αθφκα θαη ησλ Βξπμειιψλ ε 

δηνίθεζε είλαη κνλφγισζζε, θιακαλδηθή. Καη θηάζακε κάιηζηα ζην ζεκείν 

πνιηηηθήο αθπβεξλεζίαο αθνχ γηα έλα εμάκελν ην ηειεπηαίν ηνπ 2007 ε ρψξα 

είρε κεηαβαηηθή θπβέξλεζε εμ αηηίαο ηεο επηκνλήο ησλ πιεηνςεθνχλησλ 

πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ ηεο Φιάλδξαο γηα ππέξ ηεο θιακαλδηθήο θνηλφηεηαο 

δηνηθεηηθέο θαη άιιεο κεηαξξπζκίζεηο. 
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  Έθαλα απηή ηελ εηζαγσγή, γηαηί ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα 

αλαξσηεζεί πνην ζα ήηαλ ην κέιινλ θάησ απφ απηέο ηηο ζπγθπξίεο ησλ 

γαιιηθψλ σο γιψζζα εθκάζεζεο, σο μέλε γιψζζα ζηελ Φιακαλδηθή 

θνηλφηεηα. Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη παξνπζηάδεηαη επνίσλν. Γηφηη νη ζηαηηζηηθέο 

κειέηεο νη νπνίεο ππάξρνπλ άιισζηε θαη ζην δηαδίθηπν, ζα δείηε αξγφηεξα, 

ηνλ δηθηπαθφ ηφπν, ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Λνπβέλεο. 

  Καζψο επίζεο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν . onseniemon.b, Belgique 

δειαδή, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο γαιιφθσλεο εθπαίδεπζεο ζην Βέιγην, 

ζηαηηζηηθέο ινηπφλ, κειέηεο θαη δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ αθξηβψο, φηη δειαδή, 

ην 80% ζήκεξα, ζηηο κέξεο καο έλαληη κφιηο ηνπ 68% επηιέγνπλ ηε γαιιηθή σο 

μέλε γιψζζα ζηα ζρνιεία ηεο θιακαλδηθήο θνηλφηεηαο θαζψο επίζεο θαη ζηα 

ζρνιεία ησλ Βξπμειιψλ πνπ φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο δηδάζθνληαη ηα 

θιακαλδηθά. 

  Απηφ εθ πξψηεο φςεσο κνηάδεη λα έρεη πνιιέο αληηλνκίεο θαη 

ηφζεο, δηφηη έρνπκε ζπλεζίζεη ζηε ρψξα καο νη πνιηηηθνί λα νξίδνπλ ηηο 

πνιηηηθέο. ην Βέιγην φκσο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε θιακαλδηθή θνηλφηεηα ηνπ 

Βειγίνπ φιεο νη βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ θαηαθέξεη λα νξίζνπλ απηέο 

ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ηεο γαιιηθήο γιψζζαο. 

  Απηφ ινηπφλ, ην ηειεπηαίν έρεη επηηεπρζεί, πξψην κέζα απφ ηελ 

επνηθνδνκεηηθή δηαβνχιεπζε φισλ ησλ θνξέσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

πξαγκαηηθή εθαξκνγή ελφο εληαίνπ πξνγξάκκαηνο. Σν ηειεπηαίν πξνβιέπεη 

ηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ απφ ηελ πξψηε επαθή ηνπ καζεηή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

κε ηε λέα κεηξηθή γιψζζα. 

  Έηζη ε πξσηνβάζκηα θαη ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νδεγνχλ 

θαη απηφ ην ππνγξακκίδσ ρσξίο επηθαιχςεηο ζηελ απφθηεζε ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο ελφο δηπιψκαηνο, έρνπλ 

δειαδή, ζηνρνζεζία. Δλφο δηπιψκαηνο γισζζνκάζεηαο πνπ γηα ηελ 

κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ησλ Φιακαλδψλ καζεηψλ, θηάλεη κέρξη ην επίπεδν 

ηνπ Β2, ζχκθσλα κε ην εληαίν πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο γιψζζεο, ην 

γλσξίδνπκε φινη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο 

πνπ αληηπξνζσπεχεη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ θαη εηδηθά 
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ηκήκαηα φηαλ απηφ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο γηα λα θηάζνπλ κέρξη ην Γ1, ην 

3ν επίπεδν δειαδή, γισζζνκάζεηαο. 

  Απηά σο πξνο ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα, φπνπ νη 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο, είλαη ζην ζηφραζηξν. ηαλ θηάλνπκε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

θαη ζηελ επαγγεικαηηθή πνπ αθνξνχλ απηέο νη δχν βαζκίδεο θάηη πάξα πάλσ 

απφ ην 90% ησλ απνθνίησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηφηε 

ζηνρεχνπκε ζηηο εηδηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Γίλεηαη έκθαζε δειαδή, 

ζηελ απφθηεζε ηεο εηδηθήο εθείλεο νξνινγίαο κε ηελ πεξαηηέξσ βέβαηα 

βειηίσζε ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ε νπνία ζα επηηξέπεη ζην 

κειινληηθφ εξγαδφκελν λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο γισζζηθέο, 

επαγγεικαηηθέο επηηαγέο. 

  Γλσξίδνπκε αληίζεηα ηη ζπκβαίλεη ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Φηάλνπκε ζην παλεπηζηήκην θαη αλαγθαδφκαζηε λα 

μεθηλήζνπκε απφ ηελ αξρή ιφγσ ησλ επηθαιχςεσλ πνπ ζαο αλέθεξα, απφ 

ηελ αξρή, απφ ην α, φιε ηε γξακκαηηθή, φιν ην ζπληαθηηθφ θαη πνιχ θνβάκαη 

φηη αθφκα θαη ε είζνδνο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, δελ κνηάδεη φηη ζα βειηηψζεη, κέλεη βέβαηα λα απνδεηρζεί 

ζεακαηηθά ηα πξάγκαηα. 

  Γεχηεξε ζηνρνζεζία. Δίλαη ε ζχλδεζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο απφ 

ηηο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ θαη θπξίσο ηεο ηξηηνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, κε ηελ επηρείξεζε , πξάγκα πνπ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη αλχπαξθην ζηε δεπηεξνβάζκηα βέβαηα, αιιά θαη ελ πνιινίο ηακπνχ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπλψλπκν ηεο ππνηαγήο ζηελ απζαηξεζία ηεο 

εξγνδνζίαο. 

  ηε θιακαλδηθή φκσο πξαγκαηηθφηεηα, απηή ε νλνκαδφκελε 

ζχλδεζε κε ηελ επηρείξεζε είλαη δνκέλε απφ κία άιιε ζθνπηά, ηεο άκεζεο 

γλσξηκίαο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ γλψζεσλ ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη φρη κφλν κέζσ ζεηξάο πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θαη 

ζεκηλαξίσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ κία κεγάιε γθάκα γαιιφθσλσλ θαη 

ζπλδεδεκέλσλ κε ηε Γαιιία επηρεηξήζεσλ θαη βέβαηα ηα αληίζηνηρα γξαθεία 

δηαζχλδεζεο πνπ ηα νλνκάδνπκε εδψ ζηα παλεπηζηήκηα ηεο θιακαλδηθήο 

θνηλφηεηαο παίδνπλ έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. 
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  Σξίην, πιήξεο εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο θαη ειεχζεξε ρξήζε 

δηαδξαζηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ 

καζεηή. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ν 4νο ζηφρνο πνπ είλαη ε 

γεληθεπκέλε γλψζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ γισζζψλ, είηε ζε έληππε είηε ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ δίλεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, γηα ηελ πεξαηηέξσ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

  Πέκπην, άκεζε ζχλδεζε ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ, αιιά θαη ησλ επηκνξθσηψλ ησλ θαζεγεηψλ. ε 

φηη πην ηειεπηαίν κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη 

πξσηνπφξεο εξγαζίεο ζε απηφ ην θνκκάηη, ζηνρεχνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

αδπλακίεο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα. Ση ζέισ λα 

πσ φηη νη Φιακαλδνί δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα ζηελ πξνθνξά. Σα θιακαλδηθά, 

νιιαλδηθά κε ηα γαιιηθά παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ πξνθνξά. 

Δπνκέλσο ππάξρεη εηδηθή ζηνρνζεζία γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνχ πιηθνχ 

θαη ινγηζκηθνχ αθξηβψο γηα λα βειηηψζεη απηφ πνπ ν ίδηνο ν θνηηεηήο, καζεηήο 

ην ζηνρεχεη θαη ην αληηκεησπίδεη ζαλ κηα αδπλακία νχησο ψζηε λα κελ ην 

θνβάηαη. 

  Καη έθην θαη ηειεπηαίν, ζχλδεζε θαη απηφ πξαγκαηηθά είλαη 

πξσηνπφξν ηεο ηάμεο ηεο γιψζζαο κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Αθφκα θαη εάλ νη Βέιγνη καζεηέο είλαη ίζσο 

πην επαηζζεηνπνηεκέλνη πάλσ ζε ηέηνηα ζέκαηα, αληηιακβάλεηαη εχθνια 

θάπνηνο ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε, αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο πνπ 

ζπλδπάδεη ηελ πεξηβαιινληνινγηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο. 

  Κχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη ζε απηφ 

ην κάγκα πνιηηηθννηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ θαζψο θαη 

γεσπνιηηηθψλ αληζνξξνπηψλ κέζα ζηηο νπνίεο ελ πνιινίο πιένπκε θαη πνπ 

δπζηπρψο θαηαηείλνπλ ζην φηη ζα πνξεπφκαζηε ζην επφκελν δηάζηεκα, είλαη 

ζεκαληηθφ λα πηνζεηήζνπκε ζηαζεξέο, θνηλέο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθκάζεζεο ησλ γισζζψλ ζηε ρψξα καο θαη ε πεξίπησζε ηνπ Βειγίνπ πέξαλ 

απφ ηε πνιηηηθή δίλεη έλα ζεηηθφ κήλπκα επηηπρνχο έθβαζεο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε.  
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  Γηα λα εληάμσ κάιηζηα ζηελ παξνχζα πξνβιεκαηηθή ηα ιφγηα 

ηεο Michel Renobl ζην πφλεκά ηεο, grand de remisse de plurilinguismo on 

Belgique ζα ππνζηήξηδα φηη ε κηδέξηα ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ή 

γεσπνιηηηθψλ δηαθπβεπκάησλ, δελ πξέπεη λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πάλσ 

ζην κεγαιείν θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ. αο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ (Δ. ΓΛΑΡΔΝΣΕΟΤ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Γθνχζην γηα ηελ 

εηζήγεζή ηνπ, ν επφκελνο εηζεγεηήο ν θχξηνο Γξφζνο, ν επίθνπξνο 

θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ δελ ζα είλαη θνληά καο, γηαηί έρεη 

εμεηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα πάλε ζην εμσηεξηθφ γισζζνκάζεηαο, νη 

νπνίεο θαλνληζηήθαλε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. 

  Θα ζπλερίζνπκε κε ηελ θπξία Υαξίηνπ Μαξία ζρνιηθή ζχκβνπιν, 

ην ζέκα ηεο είλαη ε έλλνηα ηεο πνιπγισζζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

πξνβιήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκφο. 

Μ. ΥΑΡΗΣΟΤ: πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο θαιεζπέξα ζαο, ζα ήζεια θαη εγψ 

κε ηε ζεηξά κνπ λα ζπγραξψ ην ΚΔΜΔΣΔ γη’ απηή ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη 

δηεμαγσγή ηνπ πλεδξίνπ, φπσο επίζεο θαη ην δεπηεξνβάζκην φξγαλν ηελ 

Οκνζπνλδία, ηελ ΟΛΜΔ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε φπσο είπακε απηνχ ηνπ 

πλεδξίνπ, ζέισ λα πηζηεχσ φηη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηα πνξίζκαηα ηα νπνία ζα βγάινπλ ζα 

γίλνπλ, ζα πξνρσξήζνπλ εάλ ζέιεηε αηηήκαηα ηεο Οκνζπνλδίαο, ήδε βεβαίσο 

είλαη. 

  Αιιά λνκίδσ φηη ηψξα πηα κε έλαλ έηζη πην ζαθή ηξφπν θαη ελ 

πάζε πεξηπηψζεη ζα πξνσζεζνχλ πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία, γηαηί ε 

αλαβάζκηζε ηεο μελφγισζζεο δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ηνπ δεκφζην 

ζρνιείνπ, εγψ ζεσξψ φηη δελ έρεη κφλν ζηφρν εάλ ζέιεηε, ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ, ή ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη ησλ καζεηψλ 

ζηελ θαιχηεξε εθκάζεζε αιιά ζεκαίλεη γεληθφηεξα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. 

  Καη έρσ ηελ αίζζεζε φηη εκείο νη θαζεγεηέο ησλ άιισλ 

γισζζψλ ζα πσ εγψ, ησλ πξφζζεησλ γισζζψλ φπσο είπε ε θπξία 

Γελδξηλνχ, λνκίδσ φηη ζε απηφ ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπκε ζηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. 
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  Ζ εηζήγεζή κνπ δχν ιφγηα ζα πσ, νη βαζηθνί άμνλεο ηεο 

εηζήγεζήο κνπ είλαη ε εμέηαζε ηεο πνιπγισζζίαο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε 

κνλνγισζζία, νη νπνίεο απνηεινχλ θαηά ηελ άπνςή κνπ ηηο δχν φςεηο ηνπ 

ηδίνπ λνκίζκαηνο, γηαηί ε δηαπινθή ηνπ εζληθνχ θαη ππεξεζληθνχ ιφγνπ γηα ηε 

γιψζζα νδεγεί ζηελ ηαχηηζε δχν θαηλνκεληθά δηαθνξεηηθψλ πφισλ πνπ ζηελ 

νπζία φκσο ζπλαληνχληαη. Παξάιιεια ζηε δηάξθεηα ηεο εηζήγεζήο κνπ ζα 

επηρεηξεζεί λα πξνζδηνξηζηεί ην πξφβιεκα ηεο πνιπγισζζίαο ζην πιαίζην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηεο γισζζηθήο 

πνιπκνξθίαο έηζη ψζηε ε γισζζηθή πνιηηηθή ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ λα 

απνθηήζεη πξαγκαηηθά πνιπγισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ πνπ 

ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο δνχλε ζηηο ρψξεο απηέο. 

  Μνλνγισζζία. Σα ζεκεία απηήο ηεο εηζήγεζεο.  πσο είπα ζα 

αζρνιεζψ κε ηε κνλνγισζζία, ζα πσ δχν ιφγηα, γη’ απηφ γηα ην πξφβιεκα 

ηεο πνιπγλσζίαο, ηεο γισζζηθήο πνιπγλσζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δχν 

ιφγηα γηα ηε γισζζηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.  

  Μνλνγισζζία, πνιπγισζζία, φπσο είπα δχν φςεηο ηνπ ηδίνπ 

λνκίζκαηνο. χκθσλα κε ην δηαθεθξηκέλν Έιιελα γισζζνιφγν Αλαζηάζην 

Υξηζηίδε ν νπνίνο δπζηπρψο αλαρψξεζε ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2004 

αθήλνληαο λνκίδσ έλα δπζαλαπιήξσην θελφ ζηελ επηζηήκε ηεο 

γισζζνινγίαο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζε έλα δηάινγν πνπ έρεη έλα 

δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ησλ 

γισζζψλ, ζχκθσλα ινηπφλ, κε ην Υξηζηίδε, ε γισζζηθή επηθνηλσλία είηε κε 

ηε κνξθή ηεο πνιπγισζζίαο, είηε κε ηε κνξθή ηεο κνλνγισζζίαο, νξίδεηαη κε 

βάζε ην ήζνο ηεο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν είλαη έλα ελδηάκεζν επίπεδν 

θαηαλφεζεο θαη ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ ππνθεηκέλσλ. 

  Με άιια ιφγηα δελ είλαη ε γιψζζα εθείλε πνπ δηαρσξίδεη ή 

ελψλεη ηα άηνκα θαη ηηο θνηλσλίεο, αιιά νη ηδέεο, νη δηαθνξεηηθέο επηινγέο θαη 

επηδηψμεηο. Ζ κνλνγισζζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ εζληθψλ 

γισζζψλ ζηεξίρζεθε ζηελ αλάγθε ηεο εζληθήο νκνηνγέλεηαο, ε νπνία ήηαλ 

απαξαίηεηε γηα λα επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή θηλεηηθφηεηα θαη ν 

κεγαιχηεξνο δπλαηφο βαζκφο επηθνηλσλίαο. ην πιαίζην ηεο κνλνγισζζίαο 
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ππεξηνλίδεηαη ε λνεκαηηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην έζλνο 

θαη ππνβαζκίδεηαη ε δηαδξαζηηθή επηθνηλσληαθή δηάζηαζή ηεο.  

  Γίλεηαη έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κέζσ ηεο 

κηαο θαη εληαίαο εζληθήο γιψζζαο. Πνιιέο θνξέο αλαπηχζζεηαη επίζεο κηα 

θηλδπλνινγία γηα απψιεηα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κε βάζε θξηηήξηα, μέλεο 

επηδξάζεηο, ην μέξνπκε απηφ, έρεηε αθνχζεη πάξα πνιιά πξάγκαηα, γηα ηηο 

μέλεο επηδξάζεηο ζηε γιψζζα, ε εηζξνή μέλσλ θαη άιισλ γισζζηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία ελ πάζε πεξηπηψζεη ηελ επεξεάδνπλ θιπ. ια απηά 

ινηπφλ, είλαη απφξξνηα απηήο ηεο άπνςεο, είλαη ν γισζζηθφο 

πξνζηαηεπηηζκφο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γισζζηθήο θαζαξφηεηαο. 

  ηνλ αληίπνδα ηνπ εζληθνχ ιφγνπ γηα ηε γιψζζα, φπσο 

πεξηγξάθεθε πάξα πάλσ βξίζθεηαη ν ππεξεζληθφο ιφγνο γη’ απηή, πνπ ζηηο 

κέξεο καο νξίδεηαη σο πνιπγισζζία, ή γισζζηθή πνιπκνξθία, ή γισζζηθφο 

πινπξαιηζκφο. Ζ λέα ππεξεζληθή πξαγκαηηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηε 

δηεζλνπνίεζε ηεο αγνξάο, ηε γλσζηή ζε φινπο καο παγθνζκηνπνίεζε ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζηελ εγεκνλία ηεο λενθηιειεχζεξεο εθδνρήο ησλ ζρέζεσλ 

θνηλσλίαο θαη αγνξάο. 

  ε απηή ηε λέα παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία νη δπλάκεηο ηεο 

αγνξάο θαζνξίδνπλ κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ ζηελ νπνία θπξηαξρεί ην 

εγεκνληθφ ήζνο. Απηφ ην εγεκνληθφ ήζνο εθθξάδεηαη θαη ζηε γισζζηθή 

πνιηηηθή, φπνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα αθ’ ελφο κελ λα πεξηραξαθσζεί ε 

γισζζηθή θαη ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία, ε νπνία νχησο ή άιισο είλαη κία 

απεηιή γηα ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά θαη αθ’ εηέξνπ λα πξνβιεζεί κηα 

δηαρεηξηζηηθή ινγηθή, γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο απεηιήο. 

  Καηά ζπλέπεηα θαη ν εζληθφο ιφγνο γηα ηε γιψζζα, ε 

απνθαινχκελε κνλνγισζζία, θαζψο θαη ν ππεξεζληθφο ιφγνο γη’ απηή, ε 

νξηδφκελε σο πνιπγλσζία, αλ θαη μεθηλνχλ απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο, 

ζπλαληψληαη απνηειψληαο φπσο είπα ηηο δχν φςεηο ηνπ ηδίνπ λνκίζκαηνο, 

αθνχ αδηαθνξνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ήζνπο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεσλ 

αιιεινθαηαλφεζεο ησλ αηφκσλ κηαο θνηλσλίαο δηαησλίδνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηηο αληηζέζεηο ηφζν ζε γισζζηθφ, φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. 

  Σν πξφβιεκα ηεο πνιπγλσζίαο, ή γισζζηθήο πνιπκνξθίαο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, βαζίδνληαη 
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θπξίσο ζηηο αξρέο ηεο κνλφγισζζεο νξγάλσζεο φπνπ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα, νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γεληθά 

θαζνξίδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο θαη ηα πξφηππα 

αγσγήο ηεο λέαο γιψζζαο. Με ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηεξαξρηθψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

νκνηνκνξθίαο.  

  Ζ εηεξνγελή  πνπ παξνπζηάδεηαη πιένλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο 

θαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ ππάξρεη ε κεηαλάζηεπζε θαη 

γεληθά ε ζχλζεζε ηεο θνηλσλίαο δελ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκνηνγέλεηαο 

πνπ εκθάληδε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα δελ απνηππψλεηαη ζηελ ηππηθή 

εθπαίδεπζε, νχηε ιακβάλεηαη ππφςε ζηα γισζζηθά πξνγξάκκαηα, παξά ηηο 

εμαγγειίεο, γηα πξνψζεζε ηνπ γισζζηθνχ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο 

πνιηηηζκηθφηεηαο πνπ πξνάγνληαη κέζσ απηψλ.  

  Ζ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε εθκάζεζε ησλ άιισλ 

γισζζψλ, ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γίλεηαη ζηε βάζε ηεο πνιπγισζζίαο, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ εθκάζεζε 

ησλ ηζρπξψλ βαζηθά γισζζψλ θαη ε ηθαλφηεηα ηεο εθκάζεζεο ζρεηίδεηαη κε 

απηή ηνπ «θπζηθνχ νκηιεηή» ηεο πξνο εθκάζεζε γιψζζαο. 

  Ζ γισζζηθή επάξθεηα ζπλδέεηαη κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο πνπ ππνηίζεηαη φηη εμαζθαιίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε, επνκέλσο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

γηα λα εμππεξεηήζεη ζθνπνχο ζηελά σθειηκηζηηθνχο θαη φρη γηα λα αλαδείμεη ηε 

γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή νκνηνκνξθία.  

  Δάλ αλαιχζνπκε ηε πξνηξνπή κεηξηθή γιψζζα, ζπλ δχν αθφκα 

ζηα αγγιηθά mother tongue plus two, πνπ έρεη ην motto ηεο γισζζηθήο 

πνιηηηθήο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα αληηιεθζνχκε φηη δελ 

αλαθέξεηαη ζηελ εθκάζεζε ηεο θιακαλδηθήο ή ηεο ειιεληθήο ή θάπνηαο άιιεο 

απφ ηηο αζζελείο ή νιηγφηεξν νκηινχκελεο γιψζζεο φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα 

ιέγνληαη, αιιά ζε δχν απφ ηηο ηζρπξέο γιψζζεο, δειαδή, ζηελ αγγιηθή, 

γαιιηθή, γεξκαληθή θαη ιηγφηεξν ζηελ ηηαιηθή θαη ηζπαληθή. 

  Απηφ θαίλεηαη ινγηθφ εθ πξψηεο φςεσο, θαζίζηαηαη πξφβιεκα 

κφλν φηαλ παξαγθσλίδεηαη ε γιψζζα καο, απεηιείηαη επνκέλσο ε εζληθή 

ηαπηφηεηα θαη ε ππεξεθάλεηα θαη επεηδή απεπζχλνκαη ζε εθπαηδεπηηθνχο 
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άιισλ γισζζψλ εδψ,  φηαλ παξαγθσλίδεηαη ε γιψζζα ηελ νπνία δηδάζθνπκε 

πξνθαιείηαη δειαδή ηη; Ζ ζπληερληαθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ. Αθνχζηεθαλ 

δειαδή θαη πξνεγνχκελα έηζη ζρφιηα, ηα νπνία λνκίδσ φηη άπηνληαη απηνχ ηνπ 

δεηήκαηνο. 

  Απηή ε ινγηθή φκσο δελ έρεη ζρέζε κε ηελ πνιπγισζζία, 

αληίζεηα απηή ε ινγηθή νδεγεί ζηελ παξαδνρή ηεο γισζζηθήο αληζφηεηαο, ζην 

δηαρσξηζκφ ησλ γισζζψλ, ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν νκηινχκελεο, ε 

ηειεπηαία είλαη ε πην ήπηα κνξθή αο πνχκε απηήο ηεο δηάθξηζεο θαη ηειηθά 

ζηελ εδξαίσζε ηεο κνλνγισζζηθήο πξαθηηθήο κε πνιπγισζζηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. ηηο κέξεο καο κάιηζηα παξαηεξείηαη θαη έλαο έληνλνο 

άιινηε ππφθσθνο αληαγσληζκφο ησλ ηζρπξψλ γισζζψλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ 

πξσηνθαζεδξία φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπο απφ ην επξχηεξν θνηλφ. 

Παξαηεξείηαη κηα «ερζξφηεηα» πξνο ηελ θαζηζηηθή lingua franca πνπ είλαη ε 

αγγιηθή θαη κηα ηάζε αληαγσληζκνχ γεληθφηεξα κεηαμχ ησλ άιισλ ηζρπξψλ ή 

πεξηζζφηεξν νκηινχκελσλ γισζζψλ, γηα ηε δεκηνπξγία αληίπαινπ δένπο 

πξνο απηή κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θαη ησλ άιισλ σο ηθαλψλ λα παίμνπλ 

απηφ ην ξφιν. 

  ηα πιαίζηα απηήο ηεο πνιπγισζζίαο αλαπηχζζεηαη έλαο 

άθξαηνο γισζζηθφο αληαγσληζκφο ινηπφλ θαη κέζσ απηνχ εθθξάδεηαη έλαο 

γισζζηθφο εγεκνληζκφο πνπ θαζφινπ δελ ζπλάδεη κε ηελ ζπλαδέιθσζε ησλ 

ιαψλ ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ απνδνρή ηνπ άιινπ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ, κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ήζνπο πνπ πξνάγεη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεγγχε θαη ηελ θαηαλφεζε κεηαμχ αηφκσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ιαψλ θαη 

εζλψλ. 

  Σν πξφβιεκα φκσο ηεο πνιπγισζζίαο ή ηεο γισζζηθήο 

πνιπκνξθίαο, δελ είλαη ζην πφζεο γιψζζεο κηιάλε νη επξσπαίνη πνιίηεο, ή 

πνηα γιψζζα έρεη επηιεγεί λα είλαη ε γιψζζα επαθήο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

άιισλ γισζζψλ. Δίλαη θαηξφο λα αξζεί απηή ε ζχγρπζε πνπ θαιιηεξγείηαη 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πνιπγισζζίαο θαη ηνπ γισζζηθνχ πινπξαιηζκνχ.  

  Ζ επηιεθηηθή πνιπγισζζία πνπ έρεη επηθξαηήζεη δελ είλαη 

ερέγγπν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηαγισζζηθνχ δηαιφγνπ πνπ ζα πξνάγεη ηηο 

δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο. Έρνπκε αλάγθε απφ έλα λένπ είδνπο γισζζηθφ 

γξακκαηηζκφ, έλαλ πνιπγισζζηθφ γξακκαηηζκφ πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Βνεζψληαο ηνπο πνιίηεο λα δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο 
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δηαπξαγκάηεπζεο ησλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ, ζηνρεχνληαο 

ζε αιεζηλά πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα φπνπ ην δεηνχκελν ζα είλαη ε 

θνηλσληθή ζπλεθηηθφηεηα, πνπ κπνξεί λα παξαρζεί κε ηελ απνδνρή θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ. 

  Σα πξνγξάκκαηα ηεο γισζζηθήο αγσγήο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν 

ζα έπξεπε λα αλαπηπρζνχλ κε βάζε ηηο πνιηηηζκηθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο 

θαη ηηο θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ε θάζε 

θνηλφηεηα, έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη αλάινγεο θαη αληίζηνηρεο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε δηαγισζζηθή, δηαπνιηηηζκηθή 

δηαπξαγκάηεπζε, ελψ ε γισζζηθή επάξθεηα ζα πξέπεη λα επαλαθαζνξηζηεί 

θαη λα απειεπζεξσζεί απφ ην ηδενιφγεκα ηεο επηθνηλσληαθήο επάξθεηαο πνπ 

ηελ εμηζψλεη κε απηή ηνπ θπζηθνχ νκηιεηή, εμππεξεηψληαο ηηο λέεο θνηλσληθέο 

αλάγθεο. 

  Ζ δεκηνπξγία γισζζηθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηεξηγκέλα ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, ν Haliday έρεη πεη βέβαηα γη’ απηφ θαη ηα 

έρεη γξάςεη, κπνξνχκε λα ηα δνχκε φια απηά, πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα γίλνπλ νπζηαζηηθή ρξήζηεο κηαο γιψζζαο, ηθαλνί λα 

θαηαζθεπάζνπλ λνήκαηα θαη φρη απιά λα είλαη ρεηξηζηέο ελφο 

θαηαζθεπαζκέλνπ ιφγνπ αλαπηχζζνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα δπλακηθή 

παξέκβαζεο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ζπκκεηνρή ζηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, 

πξέπεη λα γίλεη ν ζηφρνο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

  ε κία ηέηνηνπ είδνπο παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ε γλψζε δελ είλαη πνζνηηθή, αιιά πνηνηηθή. ε κία ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε 

ν δηαγισζζηθφο δηάινγνο θαη ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

γηαηί ζε ηειεπηαία αλάιπζε εθείλν πνπ έρεη ζεκαζία φπσο είπα θαη 

πξνεγνχκελα δελ είλαη ην πφζεο γιψζζεο ή πνηεο αιιά ζην πψο καζαίλνπκε 

ηηο άιιεο γιψζζεο θαη κε ηη ζηφρν. Καη εδψ ζέινπκε λα ζηαζνχκε ζε έλα 

αθφκα ζεκείν πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζρεδηαζκφ ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαιεηαθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, ην δήηεκα ην έβαιε θαη 

ρζεο ν πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ ν θχξηνο Καινκνίξεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

κελ ηζρπξή γιψζζα, ζενπνηείηαη, νη δε αζζελείο,  νη κηθξφηεξεο γιψζζεο 

απαμηψλνληαη. Απηή ε εξγαιεηνθφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο, έρεη ζρεδφλ 

θπξηαξρήζεη ζηηο κέξεο καο θαη αθνξά ηδηαίηεξα ζηελ επηθξάηεζε ηεο αγγιηθήο 
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σο ζχγρξνλεο lingua franca, αιιά ηζρχεη θαη γηα ηηο άιιεο «κεγάιεο» 

επξσπατθέο θπξίσο γιψζζεο. 

  Παξ’ φια απηά ζεσξνχκε φηη ε δαηκνλνπνίεζε ηεο αγγιηθήο 

φπσο έιεγε θαη ν αείκλεζηνο Υξηζηίδεο δελ πξνζθέξεη νχηε θαη πξνζζέηεη ζην 

γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ γηα ην δηαγισζζηθφ δηάινγν θαη ηε πνιπθσλία. 

Ννκίδσ φηη είλαη θαηξφο λα απνζηαζηνπνηεζνχκε αιιά θαη λα ρεηξαθεηεζνχκε 

απέλαληη ζε απηφ ην δήηεκα. Δάλ εμεηάζνπκε ηζηνξηθά ην ζέκα ζα 

αλαγλσξίζνπκε φηη θάζε επνρή είρε γιψζζεο επηθνηλσλίαο κηθξφηεξεο ή 

κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο. Σελ αξακατθή, ειιεληζηηθή ε θνηλή, ηα γαιιηθά, ηα 

αγγιηθά θιπ.  

  Αηηία αλεζπρίαο είλαη εάλ ε γιψζζα επηθνηλσλίαο ηείλεη λα 

αληηθαηαζηήζεη ή λα ππνθαηαζηήζεη ηελ ηνπηθή γιψζζα. κσο ε χπαξμε 

θνηλήο γιψζζαο επηθνηλσλίαο δελ αλαηξεί νχηε ππνβαζκίδεη ηηο άιιεο 

γιψζζεο, εθ’ φζνλ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη εάλ ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο 

πνπ αλαπηχμακε πάξα πάλσ, κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ην δηαπνιηηηζκηθφ 

δηάινγν, γηαηί φπσο ππνζηεξίμακε ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο εηζήγεζεο δελ είλαη 

ε γιψζζα ππφινγε θαη ππεχζπλε γηα ηελ αδηθία ζε απηφ ην θφζκν, αιιά νη 

πνιηηηθέο επηινγέο ησλ θέληξσλ εμνπζίαο. 

  Ζ χπαξμε κηαο γιψζζαο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 

δίαπιν εηξήλεο θαη αιιεινθαηαλφεζεο επηιχνληαο ζε δεδνκέλεο ζηηγκέο θαη 

ζε θάπνηεο ζπλζήθεο πξαθηηθά πξνβιήκαηα ζηελ επαθή ησλ ιαψλ.  

  Σψξα, δχν ιφγηα γηα ηε γισζζηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. Ζ 

γισζζνκάζεηα είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε 

ησλ γισζζψλ, ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θπξίσο ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο κηαο ρψξαο. Απηφ ηζρχεη ζε φιεο ηηο επξσπατθέο 

ρψξεο.  

  ηελ Διιάδα παξ’ φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη 

πινπνηεζεί ε εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο απφ ηελ Σξίηε δεκνηηθνχ 

ππελζπκίδσ, ηεο γαιιηθήο γεξκαληθήο απφ ηελ 5ε δεκνηηθνχ, πηινηηθά, αιιά ελ  

πάζε πεξηπηψζεη ηψξα γεληθεχεηαη ην κέηξν θαη πνιχ ζσζηά. Γηδαζθαιία ζε 

επίπεδα ζην γπκλάζην θιπ, ε εθκάζεζε ησλ άιισλ γισζζψλ, ζην πιαίζην 

ηνπ ζρνιείνπ, παξακέλεη ην κέγα δεηνχκελν. Αθνχ νη καζεηέο εμαθνινπζνχλ 
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λα πξνζηξέρνπλ ζε εμσζρνιηθά καζήκαηα, γηα λα κάζνπλ άιιεο γιψζζεο θαη 

ε πνιπγισζζία επηθεληξψλεηαη ζηελ εθκάζεζε ησλ ηζρπξψλ γισζζψλ. 

  Σν θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, εηπψζεθαλ ζήκεξα 

πάξα πνιιά, δελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ γη’ απηφ ζέισ φκσο λα ηνλίζσ έλα 

πξάγκα. ηη ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο είλαη ίζσο έλα απφ ηα 

ιίγα, γηα λα κελ πσ ν κνλαδηθφο ζεζκφο πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη 

θαηαδεηθλχεη ή εάλ ζέιεηε κπνξεί λα ραξάμεη γισζζηθή πνιηηηθή. Αλαπηχρζεθε 

πξνεγνχκελα γηαηί; Γηαηί ηειηθά εμεηάδεη ηε γιψζζα κε έλαλ εληειψο άιιν 

ηξφπν, απνδέρεηαη ηζφηηκα φιεο ηηο γιψζζεο θαη λνκίδσ φηη είλαη ην πην 

ελδηαθέξνλ ζα πσ, κέηξν θαη ζεζκφ ηνλ νπνίν έρεη θάλεη ε ειιεληθή πνιηηεία 

ζε ζρέζε κε ηελ πνιπγισζζία εάλ ζέιεηε αθφκα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ. 

  Γελ ζα πσ άιια γηα ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, απιά ζα ηνλίζσ 

φηη εθείλν πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη λνκίδσ φηη επηηπγράλεη είλαη λα ζέζεη εάλ 

ζέιεηε έλα ιηζαξάθη θαη ίζσο φρη έλα ιηζαξάθη λα έρεη πνιχ κεγάιε ζπκβνιή 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ. 

  Σψξα, ζπκπεξαζκαηηθά ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ ηα εμήο: 

πκβάιινληαο βέβαηα ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ πλεδξίνπ θαη αλαθεθαιαηψλνληαο φζα είπα. Πξψην ν 

γισζζηθφο πξνζηαηεπηηζκφο θαη ε εζληθηζηηθνχ ηχπνπ ζσξάθηζε ηεο γιψζζαο 

δελ εμαζθαιίδεη ηελ θαζαξφηεηά ηεο, νχηε απνηειεί ερέγγπν ηεο ηζηνξηθήο ηεο 

ζπλέρεηαο. 

  Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο 

ζπλεηδεηφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο γισζζηθήο ζπλείδεζεο, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ελφο πνιχγισζζνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ φπσο αλάπηπμα 

πξνεγνχκελα, κφλν ηθαλνχ λα βνεζήζεη ζηελ παξαγσγή δηαγισζζηθνχ 

δηαιφγνπ θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ γισζζψλ. 

  Γεχηεξν, ε πνιπγισζζία δελ πξέπεη λα νξίδεηαη απφ ηνλ αγψλα 

ησλ επηθξαηέζηεξσλ γισζζψλ, γηα ηελ επηβνιήο ηεο κηαο εμ απηψλ ζε βάξνο 

ησλ ππνινίπσλ, νχηε απφ ζπληερληαθέο επηδηψμεηο δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ 

ρψξσλ. Ζ πνιπγισζζία πξέπεη λα επηδηψθεηαη θαη λα νξίδεηαη βάζε ησλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ αιιά θαη ησλ γεληθφηεξσλ νξακάησλ ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο γηα πξφνδν θαη εηξήλε κεηαμχ ησλ ιαψλ. 
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  Σξίην, νη ιανί δελ θηλδπλεχνπλ απφ ηελ χπαξμε θνηλήο γιψζζαο 

επηθνηλσλίαο, αιιά απφ ηελ έιιεηςε επηθνηλσληαθνχ ήζνπο, ην νπνίν ε απφ 

θνηλνχ ζπκθσλία θαη απνδνρή κηαο lingua franca θαηά ηελ άπνςή καο, ζα 

κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη.  

  Σέηαξην ε ππνρξεσηηθή εθκάζεζε ηεο γιψζζαο επηθνηλσλίαο 

ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη θνηλσληθή αλάγθε, είλαη ζρεδφλ ζέκα επηβίσζεο. 

ινη νθείινπκε λα αληηιεθζνχκε ηε ζεκαζία απηνχ ηνπ πξάγκαηνο θαη ρσξίο 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζπληερληαθέο επηδηψμεηο λα βνεζήζνπκε πξνο απηή ηε 

θαηεχζπλζε έηζη ψζηε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ λα 

βγαίλνπλ απφ απηφ θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ζηελ επνρή ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

παγθφζκην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί.  

  Πέκπην θαη ηειεηψλσ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα 

πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ινγηθέο πνπ ζα πξνσζνχλ έλα νπζηαζηηθφ 

δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν θαη γισζζηθφ πινπξαιηζκφ, ελψ παξάιιεια πξέπεη 

λα πηνζεηεζνχλ πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο, πνπ ζα πξνάγνπλ ηε πνιπγισζζία 

πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ. αο επραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία Υαξίηνπ γηα ηελ πνιχ ελδηαθέξνπζα 

εηζήγεζή ηεο θαη ζπλερίδνπκε κε ηελ θχξηα Φνχγηαμε Πελειφπε, θαζεγήηξηα 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην ζέκα ηεο είλαη «ν 21νο αηψλαο ζηελ ηάμε ηνπ 

Δπξσπατθνχ ρνιείνπ, ζην ειιεληθφ ζρνιείν έρεη θηάζεη;» 

Π. ΦΟΤΓΗΑΞΖ: Καιεζπέξα ζαο. Γελ μέξσ εάλ είλαη φπσο ηα ιέγαλε νη θίινη 

κνπ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αζηξνινγία αλάδξνκνο ν ΔΡΜΖ ή φρη, πξέπεη 

λα ξσηήζσ θάπνηνλ απφ ηνπο γλσζηνχο αζηξνιφγνπο, αιιά απηέο ηηο 

ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, κε έρεη πξνδψζεη ιίγν ε ηερλνινγία, ή ίζσο θαη εγψ δελ 

είκαη έλα ηφζν θαιφ παηδί ηεο πνπ είλαη θαη απηφ έλα ζέκα παηδείαο θαη ην ηη 

εθφδηα καο έρεη δψζεη ε παηδεία ζηνλ ηνκέα απηφ. 

  ηαλ βέβαηα κηιάκε γηα ηνλ 21ν αηψλα θαη θπξίσο κηα θαη 

βξηζθφκαζηε ζην 2008 ζα ήζεια λα ζαο ζπκίζσ κάιινλ θάηη πνπ είλαη πάξα 

πνιχ γλσζηφ, φηη πάληα ν άλζξσπνο ζηελ απγή ηνπ θάζε αηψλα είλαη γεκάηνο 

ειπίδεο, πξνζδνθίεο, πηζηεχεη φηη ζα θηηάμεη θάπνηα πξάγκαηα ζηε δσή ηνπ, 
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ζα βειηηψζεη θάπνηα ζέκαηα, πνπ δελ πξφιαβε λα θάλεη ή δελ ηα έρεη θάλεη θαη 

ηφζν θαιά παιαηφηεξα. 

  Βέβαηα πνιχ πεξηζζφηεξν ν επξσπαίνο άλζξσπνο κηα θαη 

κπνξνχκε λα ηνπ πνχκε φηη είκαζηε θάηνηθν ηεο γεξαηφηεξεο Ζπείξνπ φπσο 

ζπλεζίδνπλε λα ιέλε έηζη πνηεηέο θαη ινγνηέρλεο. Θα θξνληίζσ λα είκαη ιίγν 

πην πνηεηηθή θαη ιίγν δηαθνξεηηθή, ίζσο λα έρεηε θνπξαζηεί, βιέπσ έηζη απφ 

εδψ θπζηνγλσκίεο θιπ, πνπ κάιινλ έρνπλ ηαιαηπσξεζεί ιίγν απφ ηελ πνιχ 

πλεπκαηηθή παηδεία θαη ηαπηφρξνλα ππφζρνκαη λα είκαη θαη ιίγν πην ζχληνκε. 

  Λνηπφλ, ζα ήζεια λα θάλνπκε κηα ζχκβαζε κεηαμχ καο κηα θαη 

ην ζέκα Δπξψπε είλαη ηεξάζηην βέβαηα, ην νπνίν βέβαηα δελ έρνπκε 

θαηνξζψζεη λα ην αλαιχζνπκε πιήξσο θαη είλαη θαη έλαο έηζη φξνο, ν νπνίνο 

έρεη ηαιαλίζεη πνιινχο επηζηήκνλεο θηινζφθνπο θαη ηνπηθηζηέο γχξσ απφ ην 

ζέκα απηφ, ιέγνληαο ηη ελλννχκε κφλν ηελ Δπξψπε πνπ είλαη ζηα ζηελά 

γεσγξαθηθά φξηα πνπ καζαίλνπκε απφ ηα πξψηα καο ρξφληα ζην δεκνηηθφ;  

  Δίλαη ε Δπξψπε κε ηα επξχηεξα πνιηηηζηηθά ηεο φξηα; Απηφ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ εκείο ηνλ έρνπκε θάζε θνξά θαη ςηινδηαθσλνχκε απφ έλαλ 

έηζη απφ ηνπο πην ζα έιεγα εκπνξηθνχο, πξνβεβιεκέλνπο θαη ίζσο θάπσο 

αλαιάθξνπο ζεζκνχο έηζη ηεο Δπξψπεο, φπσο είλαη ν δηαγσληζκφο 

ηξαγνπδηνχ. Βιέπνπκε ινηπφλ θαη ρψξεο πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο Δπξψπεο πνπ 

αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζηελ Αζία, αιιά πνιηηηζηηθά φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

Ηζξαήι, δέρνληαη, δερφκαζηε κάιινλ φινη, φηη αλήθνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν 

ζηελ Δπξψπε. Αο θάλνπκε ινηπφλ, κηα ζχκβαζε γηα λα μεπεξάζνπκε φια 

απηά ηα πξνβιήκαηα θαη λα ζθεθηνχκε φηη εθ’ εμήο φηαλ ζα ζαο κηιψ γηα ηελ 

Δπξψπε ζα ζθέθηεζηε ηα φξηα ηεο Δπξψπεο ησλ 27 έηζη γηα λα έρνπκε έλαλ 

θνηλφ θψδηθα επηθνηλσλίαο. 

  Λνηπφλ, μέξεηε φηη ζε φηη αθνξά ηηο γιψζζεο πνπ είλαη θαη ην 

θχξην αληηθείκελν ηνπ ζπλεδξίνπ απηνχ, ε Δπξψπε ησλ 27 έρεη 23 επίζεκεο 

γιψζζεο θαη εάλ ζα πξνζπαζήζεηε λα θάλεηε κηα πινήγεζε ειεθηξνληθή ζα 

δείηε φηη θαη απηέο νη 23 γιψζζεο είλαη 23 επίζεκεο γιψζζεο, δειαδή, ήδε 

απφ ην 2007 πνπ έρεη δνζεί κία κεγάιε βαξχηεηα ζε φηη αθνξά ην ζέκα 

γιψζζα θαη ηη είλαη επξσπατθή γιψζζα, απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κηα θαη 

ππάξρεη θαη έλα μερσξηζηφ ραξηνθπιάθην πηα, γηα ηελ πνιηηηθή ησλ γισζζψλ 

θαη ηελ εθκάζεζε ησλ γισζζψλ. 
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  Απηφ είλαη θαη κία απφξξνηα κηαο πξνζπάζεηαο πνπ είρε θάλεη 

πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα έλαο απφ ηνπο ιακπξνχο ζα ηνικνχζα λα πσ 

επξσβνπιεπηέο καο, ην γλσξίδνπκε εκείο παιαηφηεξα θαη σο αζιεηηθφ 

ζπληάθηε, ν Μαπξνκάηεο, φηαλ είρε πξνηείλεη, πξάγκα πνπ έγηλε θαη ηειηθά 

απνδεθηφ απφ ην 2005 λα γίλεη απνδεθηφο ν επξσπατθφο δείθηεο 

γισζζνκάζεηαο θάηη πνπ έβαιε πξνβιεκαηηζκνχο, γηαηί απφξξνηα ηνπ 

επξσπατθνχ δείθηε γισζζνκάζεηαο ήηαλ ηειηθά ην εηδηθφ ραξηνθπιάθην γηα ηηο 

μέλεο γιψζζεο θαη ηελ εθκάζεζε ησλ γισζζψλ. 

  Βέβαηα θάλνληαο φπσο ζα ιέγακε έηζη κε ηε γιψζζα ηεο 

πιεξνθνξηθήο έλα θιηθ ζηηο κεηνλνηηθέο γιψζζεο θαη απηφ ην ιέσ 

παξελζεηηθά, κε μέληζε ιίγν, κάιινλ έκαζα θάηη πνπ ίζσο δελ γλψξηδα θαη 

πάξα πνιχ θαιά έηζη απφ ηελ παηδεία πνπ έρσ ιάβεη σο ηψξα, φηη ζηελ 

Διιάδα, επίζεκε γιψζζα είλαη ε ειιεληθή γιψζζα. Πέξαλ φκσο απηνχ 

ππάξρνπλ θαη θάπνηεο κεηνλνηηθέο γιψζζεο, φπσο ε αξβαλίηηθε ε νπνία 

ηαπηίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ηελ αιβαληθή, κηα θαη ζεσξνχληαη 

νκφξηδεο πξάγκα ην νπνίν γισζζνινγηθά βέβαηα δελ είλαη θαη αλαιεζέο, 

ππάξρεη ε ηνπξθηθή γιψζζα, αο ην απνδερηψ θαη απηφ απφ ηε κνπζνπικαληθή 

κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο, ππάξρεη φκσο θαη ε γιψζζα ε βιάρηθε θαη απηή 

γλσζηή, εληάμεη, αιιά κε παξαμέλεςε εηιηθξηλά ε γιψζζα ε καθεδνληθή. Σν 

φηη ππάξρεη καθεδνληθή γιψζζα ζηελ Διιάδα, ηψξα, δελ μέξσ ίζσο λα 

ελλννχλ θάπνηεο δηαιέθηνπο ηεο Φιψξηλαο θιπ, δελ ην έρσ κειεηήζεη ην ζέκα, 

νπφηε ην αλαθέξσ, γηα ην γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ.  

  Γηα λα κελ καθξνινγψ ζα ήζεια απιά λα ζθεθηνχκε θαη θάηη 

άιιν ζρεηηθά κε ηελ Δπξψπε γηαηί κηα θαη είκαζηε ζην 2008 αο κελ μερλάκε 

φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ην 2008 ην έρεη αλαθεξχμεη σο έηνο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, γισζζηθήο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, πάληα κέλνληαο πηζηνί 

ζην φηη φηαλ κηιάκε γηα ηελ Δπξψπε ζα πξέπεη λα ζθεθηφκαζηε ηηο γιψζζεο 

ηεο Δπξψπεο θαη πίζσ απφ κία γιψζζα θξχβεηαη έλαο νιφθιεξνο πνιηηηζκφο.  

  Άιισζηε εκείο σο δάζθαινη μέλσλ γισζζψλ, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα πηζηεχσ φηη ην μέξνπκε πνιχ θαιχηεξα, θάηη πνπ καο είρε γίλεη 

αληηιεπηφ ίζσο καο είρε γίλεη αληηιεπηφ απφ ηα πξψηα καο ρξφληα, ίζσο θαη 

εάλ ηφηε νη φξνη δηαπνιηηηζκφο θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηα ήηαλ ιίγν άγλσζηνη ζην 

ιεμηιφγην ησλ ηφηε αο πνχκε εκεξψλ. 
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  Να ζαο ζπκίζσ επίζεο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, έηζη γηα λα θάλσ 

ιίγν πην πνηεηηθή ηε βξαδηά καο, έλα ζηίρν απφ ην έξγν ave est ana tem ηνπ 

ξνπκάλνπ θηιφζνθνπ θαη ζθεπηηθηζηηθή ν νπνίνο πξνηίκεζε λα γαιινπνηεζεί 

φπσο ζα ιέγακε απνδερφκελνο φηη ε ρψξα απηή ηνλ αληηπξνζψπεπζε πνιχ 

πεξηζζφηεξν γηα ηα πνιηηηζηηθά ηνπ πηζηεχσ, ν Emil Cioran έρεη, ζπγρσξέζηε 

κε ιίγν γηα ηε γαιιηθή πξνθνξηθά, δελ μέξσ ξνπκάληθα πψο αθξηβψο 

πξνθέξεηαη θαη έηζη παξακέλσ ζηελ δεχηεξή ηνπ παηξίδα, ζηελ παηξίδα ηεο 

επηινγήο ηνπ ή ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ επηινγήο. 

  Λνηπφλ, ν Emil Cioran αλαθέξεη ζην έξγν ηνπ ave est ana tem, 

«on a dipa in long me on an bite on pais» δειαδή, φηη φηαλ κηιάκε κία 

γιψζζα, είλαη ζαλ λα θαηνηθνχκε ζε κηα ρψξα έρνπκε ήδε κηα πξφγεπζε απφ 

ηελ ρψξα απηή. Άιισζηε εάλ δελ ππάξρνπλ θαη νη δηαπνιηηηζκηθέο αλαθνξέο, 

μέξνπκε φηη είλαη κάηαηε ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, δελ πεξλάλε αξθεηά 

εχθνια ηα κελχκαηα θαη δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη ν καζεηήο αθξηβψο ηηο 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ πνπ βέβαηα είλαη νπθ νιίγεο, φζνλ θαη εάλ πνιιέο 

θνξέο ζέινπκε λα πηζηεχνπκε πψο κε θάπνηνπο ιανχο ηαθηνπνηνχκαζηε. 

  ε φηη αθνξά ηψξα ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο 

πξνο ηηο γιψζζεο, απιά έηζη παξελζεηηθά λα ζαο ζπκίζσ φηη είλαη ηαπηφζεκε 

θαη ζπλάδεη κε ηελ πνιηηηθή ελφο άιινπ νξγαληζκνχ, ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Γαιινθσλίαο, ν νπνίνο φπσο φινη γλσξίδνπκε ίζσο έρεη ηδξπζεί 

ζηηο 20 Μαξηίνπ ηνπ 1970 θαη ίζσο φηαλ αθνχκε ηνλ φξν γαιινθσλία λα 

ζθεθηφκαζηε φηη είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε απφ γάιινπο γηα ηε 

δηάδνζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο. 

  Απηφ πνπ είλαη πνιχ ηδηφκνξθν ζηνλ παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Ραδηνθσλίαο είλαη φηη δελ ηδξχζεθε απφ γάιινπο, αιιά απφ γαιιφθσλνπο, 

απφ θαηνίθνπο πξψελ απνηθηψλ, αθξηθαληθψλ απνηθηψλ ηεο Γαιιίαο, γη’ απηφ 

θαη ζήκεξα, ν ζεκεξηλφο ν πξφεδξνο, φπσο θαη άιισζηε ν πξψηνο πξφεδξνο 

ηεο OIAF έρεη θαηαγσγή αθξηθαληθή. 

  ε φηη αθνξά ινηπφλ, ηνλ παγθφζκην Οξγαληζκφ Γαιινθσλίαο 

είλαη φηη νη γιψζζεο έρνπλ θαη πξέπεη λα έρνπλ ίζε κεηαρείξηζε. Γελ 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη κία γιψζζα είλαη θαιχηεξε, νκνξθφηεξε ή θαηψηεξε 

απφ κηα άιιε. Έηζη ινηπφλ, φιεο νη γιψζζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ίζε 

επαλαιακβάλσ κεηαρείξηζε, πξάγκα βέβαηα πνπ δελ θαίλεηαη λα έρεη 

εκπεδσζεί θαιά απφ ην δηθφ καο ζχζηεκα παηδείαο. Δάλ δνχκε ηα 
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ηεθηαηλφκελα ζην ζέκα έηζη ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζε φηη αθνξά ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη 

ζηελ πξσηνβάζκηα πηα, αιιά θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα. 

  Βεβαίσο λα ζθεθηνχκε φηη ε επίζεκε έηζη θαη ε πην δπλακηθή 

πνιηηηθή ζε φηη αθνξά ηηο γιψζζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εθθξάζηεθε κεηά ηελ 1ε Ληζζαβφλα, κειινληηθά πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα 

μερσξίδνπκε δχν Ληζζαβφλεο, δειαδή, δχν ζπζθέςεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηα 

θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Πνξηνγαιίαο, ε 

κία Ληζζαβφλα πξψηε, ίζσο λα είλαη θαη ε πην γλσζηή, γηαηί εθεί 

πξνζπάζεζαλ ζην 2000 ηα ηφηε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα 

ζέζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο αθξηβψο ζην θαηψθιη ηνπ 21νπ αηψλα. 

  Μέζα ζηνπο ζηφρνπο ινηπφλ, ήηαλ θαη ε γισζζηθή πνιηηηθή, 

αιιά φκσο θαη ε δεκηνπξγία κηαο Δπξψπεο, κηαο Δλσκέλεο Δπξψπεο ε νπνία 

ζα ήηαλ αληαγσληζηηθή θαη ζα ζεβφηαλ ζην έπαθξν ηελ επνρή ηεο θαη θπξίσο 

θνκκάηη βέβαηα ηεο επνρήο απηήο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

  Γη’ απηφ έηζη ηδξχζεθε, δεκηνπξγήζεθε θαη ην πξφγξακκα «ε 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» ην 2010 πνπ εθαξκφζηεθε έηζη φπσο 

εθαξκφζηεθε θαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο εδψ ζηελ Διιάδα. Σν 2010 δελ 

είλαη πηα ηφζν καθξηλφ, ην μέξνπκε φινη, 2008 είλαη θάπνηε καο θαηλφηαλ πην 

καθξηλφ, αιιά θαίλεηαη πσο ν ρξφλνο πεξλάεη ιίγν πην γξήγνξα, ή ίζσο εάλ 

αζπαζηνχκε έηζη ιίγν ηε κπζνινγία, ν Κξφλνο έρεη αξρίζεη λα πεηλάεη 

πεξηζζφηεξν θαη ηξψεη ιίγν πην γξήγνξα ηα παηδηά ηνπ θαη έηζη έξρεηαη ε ζεηξά 

θαη ζε καο. 

  Γελ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε επί κέξνπο ζέκαηα πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ γεληθφηεξα κε ηα πξνγξάκκαηα παηδείαο γηα ην 2010, γηαηί είλαη θαη 

θάπνηα ζέκαηα, γηα ηα νπνία ίζσο εκείο δελ ζπκθσλνχκε ή ηέινο πάλησλ 

είλαη κία πνλεκέλε πεξίπησζε ην 2010, γηα φηη αθνξά ηα πξνγξάκκαηα 

παηδείαο ζηελ Διιάδα. 

  Θα ζπλερίζσ ινηπφλ, ζπκίδνληάο ζαο ην ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη 

σο πξνο ηελ πνιηηηθή γεληθφηεξα γηα ηελ παηδεία. Να μεθχγνπκε ιίγν απφ ηα 

ζηελά πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα δνχκε πψο ζα κπνξνχζε λα 

καο δψζεη έηζη ηα θψηα ηνπ, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ν ΟΟΑ.  
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  Ο ΟΟΑ φζν θαη εάλ απηφ καο θαίλεηαη πεξίεξγν δίλεη κηα 

κεγάιε βαξχηεηα ζηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζέκαηα παηδείαο, έηζη, ινηπφλ, ζα 

ήζεια λα ζαο ππελζπκίζσ δχν πνιχ ζνβαξέο κειέηεο πνπ έρεη θάλεη θαη 

κάιηζηα είλαη δεκνζηεπκέλεο θαη ειεθηξνληθά. Ζ κία αθνξά θαζαξά ζέκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ε άιιε θπξίσο θάλεη κηα βαζηά κειέηε ζην ηη ζα 

πξέπεη λα αιιάμεη ζην ζρνιείν νχησο ψζηε λα ελαξκνληζηεί πηα ην ζρνιείν κε 

ηνλ ζχγρξνλν θφζκν. 

  Θα μεθηλήζσ απφ ην ηειεπηαίν. Ζ κειέηε απηή είλαη κέξνο ηνπ 

έξγνπ ΠΗΕΑ, απφ ηα αξρηθά, είλαη ε δηεζλήο κειέηε ζρεηηθά κε ηελ ππνδνκή ζε 

ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Λνηπφλ, έηζη απφ ηελ ΠΗΕΑ 

πιεξνθνξνχκαζηε θάηη βέβαηα πνπ φζνη είκαζηε κέζα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ ην μέξνπκε ήδε, αιιά ίζσο δελ ην έρνπκε εθθξάζεη, ην έρνπκε 

εθθξάζεη ζε ζπδεηήζεηο κεηαμχ καο, αιιά δελ ην έρνπκε γξάςεη. Λνηπφλ, 

ππάξρεη θαη φηαλ κηιάκε γηα ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε έλαλ ζχλζεην 

νξγαληζκφ ζχκθσλα κε ηε κειέηε απηή.  

  Έηζη ινηπφλ, ν ζχλζεηνο απηφο νξγαληζκφο είλαη πξψηα απφ 

φια, ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ,  γηα 

ην καζεηή. Απφ ηε κηα πιεπξά έρνπκε ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηνπο 

καζεηέο καο, πνπ γίλεηαη κε ηε δηδαζθαιία, κεζνιαβεί ην πεξηβάιινλ ηεο 

ηάμεο, φπσο επίζεο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο εάλ ην δηεπξχλνπκε ιίγν 

κπνξνχκε λα βάινπκε ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ ηεο ηάμεο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά λα θαληαζηνχκε ζην 

ζρεδηάγξακκα απηφ ην λνεηφ φηη ππάξρεη ε έμνδνο ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή, 

ην ηη πηα έρεη κείλεη εγγεγξακκέλν ζηνλ εγθέθαιν ηνπ καζεηή, ή ηη ζα κείλεη 

κειινληηθά ζην καζεηή, ηειεηψλνληαο ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε 

επίπεδν ηεο ππνρξεσηηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο. 

  Λνηπφλ, ιίγα πξάγκαηα κέλνπλ φπσο μέξνπκε έηζη απφ ην 

παιαηφ θιαζζηθφ ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε πνπ δπζηπρψο 

ζηεξίδεηαη ζηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε. Έηζη ινηπφλ, γίλεηαη κηα άισζε, κηα 

ζηείξα άισζε ζα έιεγα θαηάο νπζίαο ρσξίο απηφ λα βνεζάεη θαζφινπ ην 

καζεηή. Σνικψ λα πσ φηη θξφληηζαλ νη γνλείο κνπ θαη νη δάζθαινί κνπ λα κνπ 

δψζνπλ κία παηδεία, ζχκθσλα κε ηε ξήζε φηη ζηνπο γνλείο καο νθείινπκε ην 

δελ θαη ζηνπο δαζθάινπο καο ην επ δελ.  
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  Οη θαθφκνηξνη δάζθαινί κνπ ζε φηη αθνξά ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο 

θαη ίζσο θάπνηνη θαη θάπνηεο παξεπξηζθφκελεο εδψ λα ζπκνχληαη φηη ήκαζηαλ 

θαη ζπκκαζεηέο ή ζπκκαζήηξηεο θξφληηζαλ κε ην θαιχηεξν ηξφπν κε ηα 

δεδνκέλα ηεο ηφηε επνρήο λα καο δηδάμνπλ θάπνηα πξάγκαηα, ζήκεξα φκσο 

εάλ κε ξσηήζεηε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ βαζηθά ζέκαηα μέξσ εγψ, 

θαζεκεξηλήο δσήο αθφκα, γχξσ απφ ηε βαζηθή, ή γχξσ απφ ζεηηθέο 

επηζηήκεο κηα θαη δελ ήηαλ πνηέ κέζα ζηα θχξηα ελδηαθέξνληά κνπ, ζπκάκαη 

απφ θάηη ιίγα έσο ηίπνηε δπζηπρψο. 

  Παξ’  φια απηά ζπκάκαη φηη ηφηε επεηδή πεξλνχζα αξθεηέο ψξεο 

δηαβάδνληαο γηα λα εμαζθαιίζσ απηφ ην πεξίθεκν βαζκφ, κηα θαη είλαη ιίγν 

βαζκνζεξηθφ ην ζχζηεκα πνπ έρνπκε έγξαθα θαιά ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 

πάξα πνιχ θαιά, δειαδή, 17, 18, ζηε θπζηθή, ζηε ρεκεία, βέβαηα επεηδή ήηαλ 

έλα απφ ηα εηζαγσγηθά θαιά ζρνιεία είρακε θαη έλα εξγαζηήξη ζηε ρεκεία πνπ 

θαη απηφ βνεζνχζε. ηη θάλακε ζην εξγαζηήξη εηιηθξηλά ηα ζπκάκαη θαιχηεξα, 

ίζσο γηαηί έρσ θαη ιίγν εηθνληθή κλήκε.  

  Λνηπφλ, ζα έιεγα φηη ίζσο παίξλνληαο ζαλ βάζε ηε κειέηε απηή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΗΕΑ ηνπ ΟΟΑ, αιιά βέβαηα θαη δηάθνξα άιια δεδνκέλα 

ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ νξίδεη ε θίιε Γαιιία ζα ήζεια λα θάλσ έλα 

πέξαζκα απφ ηηο άιιεο ρψξεο, φρη γηαηί ηηο ππνηηκψ, αιιά θξνληίδνληαο ζηε 

δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο κνπ γηα ηελ εηζήγεζε απηή λα βξσ δηάθνξα 

ζηνηρεία, είηε γξαπηά, είηε κε ην λα πιεξνθνξεζψ γχξσ απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ην ηη πξεζβεχεη θαη ηη αθξηβψο επηζπκεί λα δψζεη ζηνπο κειινληηθνχο 

ηνπο πνιίηεο σο εθφδηα ε θάζε ρψξα, κπνξψ λα ζαο πσ φηη φζν δηάβαδα λαη, 

δηάβαδα δηάθνξα κεγάια, αιιά φηαλ ζηακαηνχζα θαη έιεγα γηα λα δσ, ηψξα, ηη 

αθξηβψο κπνξψ λα θξαηήζσ, δελ κπνξνχζα λα δσ ηη αθξηβψο ζέινπλ, ήηαλ 

ιίγν ζπγθερπκέλα ηα πξάγκαηα. 

  Παξακέλσ ζην γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζα ζαο 

ζπληζηνχζα πξαγκαηηθά λα κπείηε ζηνλ ηζηφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο 

Γαιιίαο πνπ είλαη ηα γλσζηά 3W. Μεηά βάδνπκε ηνλ φξν education 

ή education. 3W.EDUCATION.GUV.FR. 

  Λνηπφλ, ηα πξάγκαηα είλαη πάξα πνιχ μεθάζαξα ίζσο βέβαηα 

θαη απηφ λα έρεη λα θάλεη θαη κε ηε δνκή θαη ηελ αληίιεςε ηεο γαιιηθήο 

γιψζζαο, γηα λα επηζηξέςνπκε έηζη ζηε ζχλδεζε ηεο παηδείαο κε ηε γιψζζα. 

Αο κελ μερλάκε φηη κεξηθνί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο καζεκαηηθνχο ήηαλ 
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γάιινη. Παζθάι, ν Καξηέζηνο, αιιά θαη φζνη έρνπλ έηζη κηα εκπεηξία απφ 

εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο, αζθαιψο γλσξίδνπλ φηη ε δνκή ηεο 

γαιιηθήο γιψζζαο, ε νπνία βαζίδεηαη θαηά πνιχ ζηε δνκή ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο είλαη πάξα πνιχ μεθάζαξε.  

  Γειαδή, ε θάζε έλλνηα νξίδεηαη θαη ππάξρεη κηα θπξηνιεμία. Γελ 

ππάξρεη αζάθεηα. Απηφ πξαγκαηηθά ην είδα θαιχηεξα, απφ ηνλ ηξφπν έηζη πνπ 

αλαθέξεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πνιχ επηγξακκαηηθά ιέγνληαο πνηα 

είλαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνηα είλαη ε πεξίνδνο έηζη δηάξθεηα ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη απφ ηελ άιιε ξίρλνληαο θαη κηα καηηά 

ζην βαζηθφ έηζη πιαίζην γηα ηα ζρέδηα ηεο Γαιιίαο ζε φηη αθνξά ηελ εμέιημε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα. 

  Λνηπφλ, ην πιαίζην απηφ νλνκάδεηαη θνηλφ πιαίζην. Θα ήζεια λα 

πξνζέμεηε ηνπο φξνπο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Απηφο είλαη ν πξψηνο ηίηινο, 

ππάξρεη θαη έλαο ππφηηηινο, ν νπνίνο είλαη αθφκα πην πεξηεθηηθφο ζε λφεκα 

θαη ιέεη ηη αθξηβψο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη ηη αθξηβψο ζα πξέπεη λα έρεη 

θαηαθηήζεη απφ ηελ παηδεία ν κειινληηθφο γάιινο πνιίηεο, πνπ ζεκαίλεη φηη 

είλαη κηα μεθάζαξε πνιηηηθή θαη κάιηζηα θάπνηνη ζηφρνη πνιχ πςεινί ζα 

ιέγακε. 

  Μέζα ζε 27 ζειίδεο ινηπφλ, απηά είλαη μεθάζαξα. Παξάιιεια 

αλέηξεμα ακέζσο ζηνλ ηζηφηνπν ην δηθφ καο ην γλσζηφ ΤΠΔΠΘ, δειαδή, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθεί είδα φηη φηαλ έθαλα έλα 

θιηθ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ππήξρε έηζη αξθεηά ζα ιέγακε εθηελψο 

παξνπζηαδφκελν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, νπφηε ν Έιιελ πνιίηεο, μεθηλά ην 

ζρνιηθφ ηνπ βίν θιπ, αιιά ήηαλ ιίγν ζπγθερπκέλα, δειαδή, δελ θαηλφληνπζαλ 

ζηφρνη, δελ είδα νξάκαηα, ζέκα πνπ κε αλεζχρεζε. 

  Μέζα ζην ζρέδην κεηά πνπ ππήξρε ζην δηάγξακκα, εθεί απηφ 

ήηαλ πην ζπγθερπκέλν αθφκα, δειαδή, θαηλφηαλ, έβιεπα θάπνηα βειάθηα λα 

πεγαίλνπλ δεμηά αξηζηεξά, πνηεο είλαη νη ζρέζεηο αλάκεζα, μέξσ εγψ ζηα 

ΣΔΔ, ζην εληαίν ιχθεην, πψο πεξλάο απφ ηε δεπηεξνβάζκηα, ζηελ ηξηηνβάζκηα, 

απφ ηελ πξσηνβάζκηα, ζηε δεπηεξνβάζκηα θιπ. Τπήξραλ θάπνηα βειάθηα 

πνπ αλεβνθαηεβαίλαλε έηζη γηα λα ζαο ηα πσ πνιχ απινπζηεπκέλα θαη γηα λα 

ην εθιατθεχζσ ιίγν ην ζέκα απηφ. Παξ’ φια απηά ηίπνηε γηα δεμηφηεηεο, θακία 

αλαθνξά γηα νξάκαηα θαη είλαη ιππεξφ βέβαηα απφ ηελ άιιε.  
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  Ρίρλνληαο κηα καηηά ηψξα ζην θνηλφ πιαίζην γηα ηελ εμέιημε ηεο 

γαιιηθήο παηδείαο, απηφ έρεη δεκνζηεπηεί, είλαη πνιχ πξφζθαην κε ηε λέα 

θπβέξλεζε ζηηο 26 Ηνπιίνπ ηνπ 2007. Σν πξψην ζέκα πνπ αλαιχεη ζηε ζειίδα 

5 κάιηζηα πνπ είλαη αθξηβψο κεηά ηνλ πξφινγν είλαη ε ζσζηή εθκάζεζε ηεο 

γαιιηθήο γιψζζαο, πνπ βέβαηα είλαη ε επίζεκε γιψζζα. Δθεί ην ζέκα απηφ 

αλαιχεηαη πεξίπνπ ζε 3 ζειηδνχιεο.  

  ηε ζπλέρεηα, ακέζσο ην επφκελν ζέκα είλαη ζχκθσλα βέβαηα 

θαη κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απηφ πνπ αλέθεξε θαη ε 

θπξία Υαξίηνπ πξνεγνπκέλσο, φηη είλαη ε επίζεκε γιψζζα. Ξέξεηε φηη ηψξα 

πηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, απνθεχγνπκε κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ιίγν ηνλ 

φξν κεηξηθή γιψζζα, ζθεπηφκελνη θαη ηε ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ιέκε ε 

επίζεκε γιψζζα, ε γιψζζα ζηφρνο, ε εθκάζεζε. 

  Δίλαη ε εθκάζεζε κίαο μέλεο, αιιά πξνζέμηε κίαο μέλεο 

δσληαλήο, δψζαο γιψζζαο. Σψξα, ζα κνπ πείηε κα ηη αλαθνξά είλαη απηή. Σν 

θαηάιαβα πάξα πνιχ θαιχηεξα φηαλ θξφληηζα λα έιζσ, λα πάξσ 

πιεξνθνξίεο κε πην πξαθηηθφ ηξφπν, επηθνηλσλψληαο κε ηνπο κνξθσηηθνχο 

αθνινχζνπο ησλ θπξηνηέξσλ θξαηηθψλ κειψλ ηεο Έλσζεο.  

  Έηζη ινηπφλ, δηαπίζησζα, φηη ζην Βέιγην, αλαθνξά ζην νπνίν 

έθαλε θαη ν θχξηνο Γθνχζηνο, σο μέλε γιψζζα, λνείηαη κία απφ ηηο επίζεκεο 

εζληθέο γιψζζεο ηνπ Βειγίνπ θαη είλαη αλάινγα κε ην θξαηίδην. Ξέξεηε ην 

Βέιγην έρεη απηή ηελ ηδηνκνξθία, είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία θξαηίδηα. Σν 

θιακαλδξφθσλν, ηε Φιάλδξα δειαδή, ην γαιιφθσλν, ηε Βαισλία, ππάξρεη 

θαη ην ηξίην πνπ είλαη πνιχ κηθξφ έηζη, θνληά ζηα γεξκαληθά ζχλνξα, είλαη ην 

γεξκαλφθσλν θνκκάηη. 

  ηε Φιάλδξα ινηπφλ, σο επίζεκε γιψζζα λνείηαη ε θιακαλδηθή 

θαη σο μέλε γιψζζα δηδάζθνληαη ηα γαιιηθά. Σν αληίζηξνθν αθξηβψο 

ζπκβαίλεη ζηελ πιεπξά ηεο Βαισλίαο. Δπίζεκε γιψζζα ηα γαιιηθά θαη μέλε 

γιψζζα ηα θιακαλδηθά, ή ηα γεξκαληθά. Με εμαίξεζε ηηο Βξπμέιιεο πνπ 

ζεσξείηαη ην δηεζλέο θέληξν, εθεί αλ θαη αο πνχκε θπξηαξρεί ε γαιιηθή 

γιψζζα, πξνηείλεηαη θαη κία άιιε γιψζζα, ε αγγιηθή γιψζζα σο μέλε 

γιψζζα. 

  Βέβαηα απηφ πνπ κνπ ηφληζε ν κνξθσηηθφο αθφινπζνο ν θχξηνο 

Brand, ήηαλ έηζη κε έλα ηξφπν πνπ είρε πνιχ λφεκα, έηζη φηαλ ηνπ έθαλα απηή 
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ηελ παξαηήξεζε, πνπ ήηαλ εληειψο απζφξκεηε, φηη κα μέξεηε, απηέο είλαη νη 

δηθέο ζαο γιψζζεο, δελ κπνξείηε λα ηηο λνείηαη σο μέλεο. Ζ απάληεζή ηνπ 

ήηαλ εκείο ηνπιάρηζηνλ ηειεηψλνληαο ηηο γλσξίδνπκε θαιά ρσξίο 

θξνληηζηήξην. Πνπ ήηαλ έηζη έλα ζα έιεγα θαξθί. Βέβαηα ζα πξέπεη λα ζαο 

πσ φηη ζην ζέκα απηφ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο είλαη ηξεηο ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, αιιά ηξεηο πξαγκαηηθέο ψξεο ε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο, 

πξάγκα ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη πξαγκαηηθά εδψ πέξα. 

  Δπνκέλσο νινθιεξψλνληαο έηζη, κεηά απφ ην πέξαζκα απηφ 

πνπ έθαλα απφ κειέηεο πξνβιεκαηηζκνχο θιπ, γηα λα δνχκε ηψξα, πψο 

κπνξνχκε λα εθζπγρξνλίζνπκε ην ζρνιείν, πψο κπνξνχκε δειαδή, λα 

ζθεθηνχκε ην ζρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα. Βέβαηα εάλ ξσηήζεηε ηνπο καζεηέο καο 

ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα έρνπλ ζπλδέζεη φινη θαη είλαη νη καζεηέο έρνπλ 

ζπλδέζεη φινη ηνλ 21ν αηψλα κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, άξα ινηπφλ, ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ή ην δηαδίθηπν, ζεσξνχληαη σο ην ηδαληθφ ζρνιείν 

θαηά θάπνην ηξφπν ηνπ 21νπ αηψλα. 

  Βέβαηα φηαλ μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 2010, δελ ήηαλ ηφζν εθηελήο ε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ηψξα πηα είλαη, αιιά απφ ηελ άιιε λα ζθεθηνχκε φηη δελ αξθεί 

κφλν ν ππνινγηζηήο. Ο δάζθαινο έρεη πνιχ κεγάιε ζπκβνιή φπσο θαίλεηαη 

απφ άιιε κειέηε ηνπ ΟΟΑ, ζε φηη αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, 

educational politics πνπ είλαη ηνπ 2000. 

  Λνηπφλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε απηή έλα απφ φηη θάλεθε απφ ην 

2000 έσο ην 2005 πνπ νινθιεξψζεθε ε κειέηε, κία ρψξα έηζη κνληέιν γηα 

πνιινχο είλαη ε Κνξέα. Ζ Κνξέα γηα πνην ιφγν; Γηαηί ε Κνξέα είρε έλα ρακειφ 

επίπεδν ζε φηη αθνξά ηα ζέκαηα παηδείαο θαη ζε ηαρχηαην ξπζκφ κε ηε ζσζηή 

εθαξκνγή ησλ ηάρα ΠΔ, φπσο ιέκε δειαδή, ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσλίαο είρε κηα ιακπξή αλνδηθή πνξεία θαη έηζη έρεη βαζίζεη πηα ηελ 

θνηλσλία ηεο, ζηε θνηλσλία ηεο γλψζεο. Αθξηβψο ε ίδηα θαη παξάιιειε έηζη 

είλαη ε δηαδξνκή ησλ ζθαλδηλαβηθψλ θξαηψλ, φπσο επίζεο θαη ηεο Ηξιαλδίαο, 

πνπ ζε πνιινχο ηνκείο ζεσξείηαη σο κηα ρψξα πξνο κίκεζε. 

  Να ζθεθηείηε φηη απηφ ήηαλ ζρεηηθφ θαη κε ηηο επελδχζεηο ηνπ 

θξαηηθνχ θνξέα ζε ζέκαηα παηδείαο, ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. ηελ Κνξέα 

ην 2000 επελδχζεθε πάλσ απφ ην 9,7 ηνπ ΑΔΠ ηεο Κνξέαο, γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Μηιψληαο ηψξα, ζα ιέγακε γηα επελδχζεηο ζηελ 
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παηδεία, ζα ζαο ζπκίζσ φηη ζχκθσλα κε ην επξσβαξφκεηξν ην 2003 ε 

Διιάδα επέλδπζε έλα κφιηο 4,57% ζηελ παηδεία. Ζ Γαιιία ζηελ νπνία 

αλαθέξζεθα θαη πξνεγνπκέλσο κφλν γηα ην κεηξνπνιηηηθφ ηεο θνκκάηη, 

μέξνπκε φηη είλαη θαη ηα λεζηά θιπ, πνπ είλαη πέξαλ ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ 

ηεο Δπξψπεο, επέλδπζε έλα 5,91%. 

  Απηφ βέβαηα πνπ είλαη ιίγν αληηθαηηθφ φπσο θαίλεηαη απφ ηε 

κειέηε ηνπ ΟΟΑ είλαη φηη απηή ε Διιάδα κε ηε ρακειή επέλδπζε ζηελ 

παηδεία ηεο, δειψλεη φηη ζηε ζρνιηθή ηάμε ππάξρεη έλαο κέζνο φξνο 15 

καζεηψλ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ελφο ππνινγηζηή, ελψ ζηε Γαιιία 

είλαη έλαο κέζνο φξνο 11 καζεηψλ. Μηθξή ε δηαθνξά. Γελ κηιψ γηα Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο θαη Κνξέα πνπ εθεί είλαη εληειψο πιεξνθνξηνπνηεκέλνη νη καζεηέο, 

εθεί είλαη γηα θάζε δχν ζπνπδαζηέο έλαο ππνινγηζηήο θαη κάιηζηα ηεο 

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 

  Έλα κεγάιν εκπφξην ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ, είλαη 

ν δάζθαινο απφ φηη θαίλεηαη θαη ζηε κειέηε απηή. Ο δάζθαινο ζε φηη έρεη λα 

θάλεη κε ηελ αλαζθάιεηα πνπ ληψζεη ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη βέβαηα μέξεηε 

φπσο έιεγε θαη ν σθξάηεο ν άλζξσπνο πάληα θνβάηαη ην άγλσζην. Ίζσο ε 

πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε αξθεηνί απφ καο λα έρνπκε θάπνηα πιεξνθφξεζε, 

κε δηθά καο ζα ιέγακε έηζη κέζα, επελδχνληαο κφλνη καο ζηελ επηκφξθσζή 

καο, δελ είλαη θαη ηφζν αξθεηά. Ίζσο λα ρξεηάδεηαη κηα θαιχηεξε επηκφξθσζε 

θαη απφ ηελ πιεπξά ηελ θξαηηθή. 

  Άιισζηε λα ζαο ππελζπκίζσ ηε βάζε ηεο κειέηεο απηήο, 

δειαδή, ζπλάδειθνη, φηαλ ηνπο δεηήζεθε λα εθαξκφζνπλ πξαγκαηηθά ζηελ 

ηάμε θαη ηελ εθαξκνγή, λα εθαξκφζνπλ ζηελ ηάμε πξαγκαηηθά θαη ηνπο 

ππνινγηζηέο αληέδξαζαλ παξνπζηάδνληαο θάηη πνπ βέβαηα κε ηξφπν ζα 

ιέγακε θαζαξά δελ είλαη θαη καθξηά απφ ηελ αιήζεηα. Γειαδή, φηη γηα λα 

πξνεηνηκάζνπκε ην κάζεκα κε ηξφπν ειεθηξνληθφ ρξεηάδεηαη ζαθψο πνιχ 

πεξηζζφηεξνο πξνζσπηθφο ρξφλνο θαη θάπνηνο πξέπεη λα πιεξψζεη, γηα ηελ 

αλάισζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ.  

  Εήηεζαλ ινηπφλ, κεγαιχηεξε επηδφηεζε. Ζ θαλδηλαβία 

ζεψξεζε πψο ζα ήηαλ έλα πνιχ ινγηθφ αίηεκα, ην αθνινχζεζε θαη φηαλ ιέκε 

θαλδηλαβία έρσ ζην λνπ κνπ, νπεδία θαη Φηλιαλδία, γηα λα μεθαζαξίζσ ηα 

πξάγκαηα. Αθνινχζεζαλ ινηπφλ, ην αίηεκα απηφ θαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

έθηνηε πήγε πνιχ θαιχηεξα ε εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία απηά. 
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  Σψξα, απιά επεηδή έρσ πξνβιεκαηηζκνχο ζα ήζεια λα ζαο πσ 

κε κία θξάζε, φπσο ιέλε ζηηο ζπλεληεχμεηο νη πνιηηηθνί καο, φηη γηα λα 

θηάζνπκε βέβαηα ζην ηδαληθφ ζρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα, ζα πξέπεη φινη λα 

δνπιέςνπκε θαη πξηλ απφ φια λα μεθηλήζνπκε απφ εκάο, λα πάξνπκε 

απφθαζε φηη ην γεξάζθσ δηδαζθφκελνο είηε καο αξέζεη, είηε φρη είλαη πηα κηα 

πξνζηαγή ηεο επνρήο θαη απφ ηελ άιιε βέβαηα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη 

ψηα επήθνα ζα ιέγακε απφ ηελ πιεπξά ησλ θπβεξλψλησλ, γηα λα βνεζήζνπλ 

ζηελ πξνζπάζεηα απηή, γηαηί ε πξνζπάζεηα κφλν δελ θηάλεη, δε δεη ρξεκάησλ 

σ άλδξεο Αζελαίνη, φπσο έιεγε θαη ν γλσζηφο ινηπφλ. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ 

γηα ηελ ππνκνλή ζαο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε ηελ Πελειφπε. Δάλ ππάξρνπλ 

εξσηήκαηα, γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο. 

κα ΚΑΠΔΕΑΝΟΤ: Θα ήζεια λα πσ ζηνλ θχξην Γθνχζην, φηη ζα ήηαλ επρήο 

έξγν απηφ πνπ καο παξνπζηάζαηε λα ιεθζεί ππφςε απφ ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην ζηηο κειέηεο θαη ζηελ αλακφξθσζε πνπ ππνζέηνπκε φηη ζα θάλεη 

φζνλ αθνξά ηελ μελφγισζζε εθπαίδεπζε. Θα ήζεια φκσο λα παξαηεξήζσ, 

φηη αδίθσο βάιιαηε ελαληίνλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ αλππαξμία απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε μελφγισζζε εθπαίδεπζε, έρεη 

πεξάζεη ζηα ρέξηα θαζαξά ησλ ηδησηψλ.  

  Σν εξψηεκα ινηπφλ, πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο θνηηεηέο ζαο δελ 

ζα έπξεπε λα είλαη πφζα ρξφληα έρεηε πίζσ ζαο ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, αιιά πφζα ρξφληα έρεηε πίζσ ζαο ζηα θξνληηζηήξηα. Καη ζα 

πξέπεη επίζεο λα ζαο πσ φηη ππάξρεη κηα κειέηε ηνπ αγγιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη λνκίδσ θαη ηεο θπξίαο Λχξα εάλ δελ απαηψκαη, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζε απηφ ην πξφβιεκα θαη έρεη εάλ ζπκάκαη θαιά 

πξνζδηνξίζεη φηη ηα θξνληηζηήξηα θαηεβάδνπλ ζπλερψο ηελ ειηθία ησλ 

παηδηψλ, ζηελ νπνία ιακβάλνπλ ηα πηπρία. Καη ηα δχν έσο ηξία ρξφληα ηνπ 

ιπθείνπ δελ έρνπλ θακηά επαθή κε ηε γιψζζα, ίζσο ζα πξέπεη λα 

αλακνξθψζεηε ην εξψηεκά ζαο. 

  Καη κία ζηελ θπξία Φνπγηαμή. Θα ήζεια λα κάζσ εάλ φινη απηνί 

νη δείθηεο πνπ αλαθέξαηε ηνπ ΟΑΑ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο φηη ην πξντφλ 
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πνπ γίλεηαη in θαη out, input θαη output, είλαη απνιπκαζκέλν, ή επεξεάδεηαη θαη 

απφ θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο έσο θαη γεσγξαθηθνχο παξάγνληεο. 

Υ. ΓΚΟΤΗΟ: αο επραξηζηψ πξηλ απφ φια γηα ηε παξέκβαζή ζαο, δελ έρσ 

ηελ αίζζεζε ζπγρσξέζηε κνπ, νχηε ν ζηφρνο κνπ, αιιά νχηε θαη ε νκηιία κνπ 

είρε λα θάλεη, ήζειε λα ππνβαζκίζσ ην ξφιν ησλ θαζεγεηψλ. Έξρνκαη 

ινηπφλ, λα πσ φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ είπα απηφ, αθξηβψο ην αληίζεην 

είπα. Δίπα δειαδή, φηη νη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο αο ην πνχκε γηα ηελ 

Διιάδα, είλαη απηέο πνπ έρνπλ ππνβαζκίζεη ην ξφιν θαη θαζφινπ δελ 

ππνβαζκίδνπλ νχηε ηηο πξνζπάζεηεο. Δκείο φκσο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη άιισζηε κνπ επηηξέπεηαη λα πσ φηη έρνπκε θαη ζπλαδέιθνπο 

απφ ηε δεπηεξνβάζκηα. Γελ έρνπκε θάηη ην δηαθνξεηηθφ ζαλ κήλπκα απφ 

απηέο. 

  Γελ ήζεια θαζφινπ λα πσ φηη πξέπεη λα θχγνπκε απφ ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα πάκε ζηα θξνληηζηήξηα. Δκείο απιψο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα είκαζηε κέηνρνη, εάλ ζέιεηε θαη ζπκκεηέρνπκε ζε κηα θαηάζηαζε, 

απηή πξνζπαζνχκε λα πξνζεγγίζνπκε, δελ ζέινπκε λα θαηεγνξήζνπκε ηνλ 

νπνηνλδήπνηε. Ίζα – ίζα, εάλ φκσο παξαδερηνχκε ηηο δπζθνιίεο θαη κνπ 

επηηξέπεηε λα ζαο πσ ην εμήο:  

  ηαλ αλαθέξζεθα ζηελ θιακαλδηθή θνηλφηεηα απηφ ηειηθά ήζεια 

λα πσ, φηη πέξαλ απφ ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνχλ αο πνχκε ζην 

Τπνπξγείν, καο θξαηάεη δεζκεπκέλνπο, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δάλ ζπκθσλήζνπκε εκείο νη θνξείο καο, ζε έλα 

θνηλφ πξφγξακκα, ζε κία θνηλή ζηνρνζεζία, κπνξνχκε λα θηάζνπκε 

πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθά ςειά.  

Π. ΦΟΤΓΗΑΞΖ: Ίζσο επεηδή πιάηεηαζα αξθεηά λα κελ πξνζέμαηε φηαλ 

αλαθέξζεθα ζην κνληέιν ηεο κειέηεο ΠΗΕΑ αλαθέξζεθα φηη έρνπκε ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κάιηζηα ζηε κειέηε αλαθέξεηαη σο school context, 

έρνπκε ηα school in puts θαη ζηε κειέηε γίλεηαη μεθάζαξν φηη σο school inputs. 

  Γειαδή, δεδνκέλα ηα νπνία πξέπεη λα εηζαρζνχλ έηζη κε ηξφπν 

θαζαξά ηερλνθξαηηθφ ζην καζεηή είλαη ε Βεξζαιία κε φπνην ηξφπν ή 

αθνινπζψληαο νπνηαδήπνηε παηδαγσγηθή ζεσξία γχξσ απφ ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο θαη παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηα in puts θαη ζηα out puts δειαδή 
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ζην ηη ζα παξακείλεη, ζην ηη ζα εκπεδψζεη ν καζεηήο, παξεκβάιιεηαη ην 

school process φπσο ην αλαθέξεη.  

  Γειαδή, ην ηη αθξηβψο επεμεξγαζία γίλεηαη ζην κεζνδηάζηεκα 

απηφ θαη  κάιηζηα δηεπθξηλίδεηαη φηη ζην school process είλαη ην school level 

είλαη ην student level, δειαδή, ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ, ην επίπεδν ηνπ 

καζεηή, πνπ πηζηεχσ καο είλαη θαηαλνεηφ θαη ζε καο, εάλ ζα ην πάξνπκε έηζη 

ζε πξάγκαηα θαζαξά πξαθηηθά εδψ ζην ιεθαλνπέδην. Ξέξνπκε φηη θάπνηα 

ζρνιεία ζεσξνχκε φηη είλαη ηα θαιά θαη φινη νη γνλείο ζέινπλ λα πάλε εθεί ηα 

παηδηά ηνπο. Άιιν; 

κα ΚΑΠΔΕΑΝΟΤ: (Δξψηεζε ρσξίο κηθξφθσλν θαη δελ αθνχγεηαη.) 

Π. ΦΟΤΓΗΑΞΖ: Απηά είλαη απηνλφεηα. Σν school θαη school ην αλέθεξα ηψξα, 

ζρνιείν ην έιεγα πξνεγνπκέλσο, αιιά δελ είπα.... 

κα ΚΑΠΔΕΑΝΟΤ:  (Μηιάεη ρσξίο κηθξφθσλν θαη δελ αθνχγεηαη.) 

Π. ΦΟΤΓΗΑΞΖ: πγλψκε, δελ ζα ήζεια λα είκαη εξεηζηηθή, αιιά πηζηεχσ φηη 

ήηαλ μεθάζαξν. Δίπα πψο είλαη ην επίπεδν ηεο ηάμεο, ην επίπεδν ηνπ καζεηή 

θαη ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ. Απηά είπα ηα ηξία. ηαλ ιεο γηα ην επίπεδν ηνπ 

καζεηή, αζθαιψο θαη είλαη θαηαλνεηφ ζηνλ θάζε παηδαγσγφ, δελ ρξεηάδεηαη 

θάπνηνο λα είλαη επαίσλ, φηη είλαη θαη ην θνηλσληθφ επίπεδν πνπ θέξλεη ν 

καζεηήο, ή ε παηδεία πνπ θέξλεη ν καζεηήο.  

  Άιισζηε είπα φηη ζηνπο γνλείο νθείινπκε ην δελ θαη άιισζηε 

έλα κέινο ηεο παηδείαο καο έρεη λα θάλεη κε ην ηη ιακβάλνπκε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα θαη κεηά απηφ πνπ ιέεη θαη ν ιαφο καο είλαη ην βεξλίθη πνπ κπαίλεη 

ζην ζρνιείν. Καη γη’ απηφ άιισζηε γίλεηαη δηάθξηζε ζηε δηθή καο ηελ ειιεληθή 

παηδεία, αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή κφξθσζε θαη ζηε κφξθσζε ζε φηη αθνξά ηα 

γξάκκαηα. Δίλαη μεθάζαξα απηά ηα πξάγκαηα, είλαη απηνλφεηα, γη’ απηφ θαη 

δελ αλαθέξζεθα εθεί, δελ ήηαλ ην ζέκα, αιιά πηζηεχσ φηη ηψξα είλαη πην 

θαηαλνεηφ. Δπραξηζηψ. 

κα ΓΑΛΑΝΟΤ: Θα ήζεια ίζσο λα θάλσ κηα παξαηήξεζε έλα ζρνιηαζκφ γηα 

λα έιζεη  κηα ρξπζή ηνκή, κεηαμχ ηεο εηζεγήηξηαο θαη ηεο ζπλαδέιθνπ ηεο 

θπξίαο Καπεδάλνπ.  

  Ννκίδσ φηη ην πξφγξακκα ΠΗΕΑ κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ 

πξνεθηάζεηο, ηηο πνιηηηθέο επεμεξγαζίεο ηνπ θαη ηηο πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο 

πνπ ππνθξχπηεη ή θαλεξά πξνβάιιεη ην ρξφλν ζηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ηηο 
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ζπληζηψζεο ηηο νπνίεο βάδεη κέζα ηνπ, πξέπεη λα ηχρεη κεγαιχηεξεο 

πξνζνρήο σο πξνο ηελ εξκελεία ησλ πνξηζκάησλ πνπ βγαίλνπλ. 

  Ίζσο απηφ πνπ εάλ θαηάιαβα θαιά ε θπξία Καπεδάλνπ είπε φηη 

δειαδή, νπζηαζηηθά πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε ην κνξθσηηθφ, ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην, απηνχ πνπ ιέκε καζεηή πνπ δελ είλαη αλεμάξηεηνο απφ 

ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία ηνπ θξάηνπο, 

ζην νπνίν πινπνηείηαη ην ΠΗΕΑ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί πάξα, κα πάξα πνιχ 

ζνβαξά ππφςε. 

  Ξέξεηε ε κεγαιχηεξε θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε καγεηξηθή 

γίλεηαη, ην είπε θαη ν θχξηνο πνπ αλαθέξζεθε ζηα hot potatoes, καο κίιεζε γηα 

καγεηξηθή θαη ζηελ έξεπλα γίλεηαη κηα ηεξάζηηα καγεηξηθή, είλαη καγεηξηθή ηεο 

έξεπλαο πνπ βγάδεη εθηξψκαηα θαη ην κεγαιχηεξν άιινζη θαηά ηελ ηαπεηλή 

κνπ πάληνηε άπνςε αιιά θαη ην πην χπνπην ζεκείν είλαη φηαλ έρνπκε πνιχ 

πην μεθάζαξνπο ζηφρνπο, πνιχ πνζνηηθνχο ζηφρνπο, φηαλ έρνπκε in puts θαη 

out puts ηα νπνία είλαη ηφζν πνιχ μεθάζαξα θαη ηέιεηα απφ πξνζσπηθή 

άπνςε πνπ πξαγκαηηθά δελ βάδνπλ θακία δηάζηαζε πνιηηηθή, πνηνηηθήο θαη 

πνιηηηθήο κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ επεμεξγαζίαο ησλ φζσλ δεδνκέλσλ 

έρνπλ ζπιιεγεί. Απηφ σο πξνο απηφ.  

  Δάλ επηηξέπεηαη θαη πξηλ εάλ δελ ζεσξήζεηε θχξηε πξφεδξε, ηεο 

ζπλεδξίαο πξσζχζηεξε ηελ πξφηαζή κνπ θαη εάλ θαηξφο λα πεξάζνπκε ζε 

επξχηεξεο ηνπνζεηήζεηο ζρεηηθά κε φιε απηή ηελ πνιχ αμηφινγε εκπεηξία θαη 

δηαδηθαζία ηνπ ζπλεδξίνπ ζα ήζεια λα θάλσ θάπνηεο παξαηεξήζεηο. Να 

ηνπνζεηεζψ εθ’ φιεο ηεο χιεο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο; Θέιεηε λα πείηε θάηη. Ζ θπξία Φνχγηαμε 

θάηη ζέιεη λα πεη. 

Π. ΦΟΤΓΗΑΞΖ: Κπξία Γαιαλνχ, πξηλ απφ φια ζα ήζεια λα δηεπθξηλίζσ φηη σο 

εηζεγήηξηα θαη σο έλαο απφ απηνχο πνπ ιίγν σο πνιχ θάηη πξνζπάζεζαλ λα 

θάλνπλ πξηλ πινπνηεζεί απηφ ην πλέδξην ζην νπνίν βξηζθφκαζηε ζήκεξα, 

δελ έρσ έιζεη εδψ πέξα, είηε γηα πξνζσπηθέο έξηδεο. Άιισζηε ηη έρνπκε λα 

ρσξίζνπκε, εθπαηδεπηηθνί είκαζηε. Σν λα κπαίλεη θάπνηνο δηακεζνιαβεηήο, 

εληάμεη, ην δέρνκαη θαιφπηζηα.  

  Απφ ηελ άιιε λα ζαο πσ φηη, δελ μέξσ εάλ έρεηε δηαβάζεη ην 

πξφγξακκα ΠΗΕΑ, εάλ παξακείλνπκε ζε ζεσξίεο θαηά θάπνην ηξφπν 
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ζπλσκνζίαο, ζα κείλνπκε πνιχ απνκνλσκέλνη. Κάπνπ δειαδή, φηαλ είλαη κία 

κειέηε ζηελ νπνία έρνπλ πάξεη κέξνο 157 ρψξεο κέζα ζηηο νπνίεο θαη ε ρψξα 

καο εληάμεη ηελ απνδέρνκαη είλαη κία επηζηεκνληθή κειέηε.  

  Σψξα, εάλ ν ΟΟΑ είλαη ν νξγαληζκφο απηφο πνπ είλαη, πάλησο 

ηα πνξίζκαηα δελ ήηαλ θαη ηφζν αο πνχκε δελ θαηλφληνπζαλ λα πξεζβεχνπλ 

θάπνηα πνιηηηθή. Έγηλε απφ ην 2000 έσο ην 2005 είλαη θπζηθφ λα γίλεηαη κηα 

έξεπλα ηφηε, γχξσ απφ ηα ζέκαηα παηδείαο, γηαηί είλαη ην μεθίλεκα ελφο αηψλα. 

Βέβαηα εγψ δελ είδα θάηη πνλεξφ λα ππνθξχπηεηαη. Σψξα, δελ μέξσ, ίζσο λα 

είκαη θαιφπηζηε. Σν αθήλσ, δελ είλαη ηψξα ζέκα ζρνιηαζκνχ. 

κα ΓΑΛΑΝΟΤ: Υσξίο λα ζέισ λα θάλσ θακία αληηπαξάζεζε, ζηνράδνκαη 

επεηδή απηφ εάλ δηαβάζεη θαλείο ην Delansi πνπ είλαη απφ ηνπο πξψηνπο 

δηεζλείο εκπεηξνγλψκνλεο γηα ην ΠΗΕΑ θαη γηα πνιιά άιια πξνγξάκκαηα, ηα 

νπνία γίλνληαη εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

κπνξεί θαλείο λα δεη απηφ πνπ ιέκε ηηο ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο ησλ φισλ 

απηψλ πξνγξακκάησλ.  

  ηνράδνκαη θηφιαο κε πάξα πνιχ κεγάιε αγάπε θαη 

επγλσκνζχλε ην καθαξίηε πηα Ησζήθ νινκψλ έλαλ εμαηξεηηθφ επηζηήκνλα ν 

νπνίνο έθπγε πάξα, κα πάξα πνιχ γξήγνξα θαη πνιχ επψδπλα απφ ηε δσή. 

Ίζσο ζαλ βηβιηνγξαθηθή καο ελεκέξσζε θαη παξαπνκπή ζα κπνξνχζακε λα 

δνχκε ηα ζέκαηα αμηνιφγεζεο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ 

ην ΠΗΕΑ θαη φρη κφλν. 

  Να πσ θηφιαο φηη ίζσο απφ πιεπξάο case ζην πιαίζην ηεο 

ακπληηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο καο θαη ηνπ πψο εκθαλίδεηαη ε ρψξα καο ζην 

ΠΗΕΑ, ζηα απνηειέζκαηα, ίζσο δελ ζα ήηαλ θαζφινπ άρξεζην, ζα ήηαλ 

αξθεηά εκπινπηηζηηθφ λα κειεηήζεη θαλείο θαη ηα γξαπηά ηεο νκάδαο ηνπ 

Βαζίιε ηνπ Πνπιαεηδή.  

  Γειαδή, λα δεη ιηγάθη θαη λα επαηζζεηνπνηεζεί ζην ηη ζεκαίλεη 

ΠΗΕΑ, ην νπνίν δελ είλαη παλάθηα, νχηε είλαη θάηη θαθφ, αιιά λα 

επαηζζεηνπνηεζεί ζηηο δηαζηάζεηο πνπ ππνθξχπηνληαη θαη δελ πάσ θαζφινπ 

ζε ζεσξίεο ζπλσκνζίαο.  

  κσο πξέπεη λα μέξεηε φηη ν ΟΟΑ ν νπνίνο δελ θάλεη 

πξφζθαηα απηέο ηηο κειέηεο, ηηο θάλεη απφ ηελ επνρή ηεο ζχζηαζήο ηνπ. 

Πάληνηε είλαη φπσο θαη ε δηεζλήο Σξάπεδα, ή ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, 
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πάληνηε είλαη θνξείο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα «θαηάζηαζε» 

ππάξρνπλ πάληνηε δεχηεξεο θαη ηξίηεο αλαγλψζεηο θαη δηαζηάζεηο ζε φια ηα 

πνλήκαηά ηνπο, ηα νπνία νχησο ή άιισο είλαη πνιχ αμηφινγα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ γηα ηελ παξαηήξεζε. 

Π. ΦΟΤΓΗΑΞΖ: Να κνπ επηηξέςεηε θχξηε Κσλζηαληίλνπ λα πσ κφλν κία 

θξαζνχια. Να ζπκίζσ φηη ην ρξήκα είλαη θαη ε βαζηθή αηηία ηνπ θάζε πνιέκνπ. 

Σίπνηε, απηφ ηα ιέεη φια πηζηεχσ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να πσ θάηη. Πέξαλ απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο πνπ αλαθέξαηε θαη 

άιινπο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κπνξψ λα ζαο πσ φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζα βξείηε ηηο απφςεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ καο 

νξγάλνπ θαη ηεο Οκνζπνλδίαο, πάλσ ζηελ έξεπλα απηή ηνπ ΠΗΕΑ, νη νπνίεο 

ζρεδφλ θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ηαπηίδνληαη θαη κε ηηο ζέζεηο ηεο ETUSE.  

  Μπνξείηε δειαδή λα επηζθεθηείηε ην site θαη λα δείηε θαη ε 

άπνςε ηεο ΟΛΜΔ, κπνξεί βέβαηα λα ηελ πεη θαη θαιχηεξα θαη ν θχξηνο 

Υαξακήο πνπ είλαη ν Πξφεδξνο, ε άπνςε ηεο ΟΛΜΔ είλαη φηη δελ κπνξνχκε 

λα  βάινπκε ζε δηαδηθαζία ή ζε αγσληζηηθή θνχξζα ηα παηδηά θαη λα δνχκε 

πνηα είλαη θαιχηεξα θαη πνηα είλαη ρεηξφηεξα θαη πνην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

έηζη απιά θαη εχθνια είλαη θαιχηεξν ή ρεηξφηεξν. Θέινπλ άιινπο δείθηεο θαη 

νπζηαζηηθά κία αμηνιφγεζε δηαθνξεηηθή πνπ λα κπαίλνπλ κέζα νη 

εθπαηδεπηηθνί, αιιά λα παίξλνπλ κέξνο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 

  Δπαλαιακβάλσ φηη ππάξρεη ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, ηελ 

έρνπκε πεη θαη είλαη θαηαγεγξακκέλε θαη ζην site κε απφθαζε δηθή καο θαη 

δειηία ηχπνπ. Δάλ ζέιεη ν πξφεδξνο λα πεη θάηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν. 

  Σψξα, εάλ δελ έρεη θαλείο θάπνηα εξψηεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπλεδξία λα πάλε ζε γεληθέο ηνπνζεηήζεηο θαη λα πξνρσξήζνπκε πξνο ην 

θιείζηκν. Ήηαλ αξθεηά γεκάην ην πξφγξακκα θαη ήηαλ αξθεηά ηα ζέκαηα πνπ 

έρνπκε αγγίμεη ζήκεξα. Ζ θπξία Γαιαλνχ απφ φηη είπε ζέιεη. Καη φπνηνο άιινο 

ζέιεη λα ζεθψζεη ην ρέξη γηα λα μέξνπκε ην ρξφλν πεξίπνπ πνπ ζα πάκε. 

κα ΓΑΛΑΝΟΤ: πγρσξέζηε κε ληψζσ ιίγν έλνρα γηαηί κεηά απφ ηελ 

παξαηήξεζε ίζσο θαίλεηαη φηη ιηγάθη κνλνπσιψ ην ρξφλν ησλ ζπλαδέιθσλ, 

αιιά ην δήηεζα πξνεγνπκέλσο.  

  Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ην ηη έγηλε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ΚΔΜΔΣΔ ηεο ΟΛΜΔ, έλα πξψην ζπλέδξην γηα ηηο μέλεο γιψζζεο. Δίλαη επίζεο 
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πάξα πνιχ ζεκαληηθά ηα φζα αθνχζακε ζηε κηάκηζε απηή κέξα πνπ 

βξηζθφκαζηε παξέα. Αθνχζακε πάξα πνιιά θαη ελδηαθέξνληα πξάγκαηα. Ζ 

αίζζεζή κνπ φκσο είλαη θαη δελ ζέισ λα θάλσ ηνλ ηηκεηή, είλαη κία ιεπηή 

ζέζε, γηαηί μέξεηε θάζε πξνζπάζεηα θαη θάζε πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα έρεη ηελ 

αμία θαη δελ κπνξεί λα εξρφκαζηε θαη λα ιέκε έλαλ απφηνκν ηξφπν ηα ζρφιηα 

θαη ηηο θξίζεηο καο. 

  Χζηφζν φκσο παξά ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζίαζαλ νη φιεο νη 

εηζεγήζεηο, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο κε άθεζαλ κε κηα αίζζεζε φηη άθνπζα 

ςήγκαηα ιφγνπ θαη έλαλ ππαηληθηηθφ ιφγν αλαθνξηθά κε ηνπο άμνλεο ηνπ 

ζπλεδξίνπ. Γειαδή, θεχγνληαο απφ απηή ηελ επράξηζηε αίζνπζα ζην ηέινο 

ηεο δεχηεξεο εκέξαο, δελ άθνπζα έλαλ θσδηθνπνηεκέλν ιφγν, ή πξνηάζεηο 

μεθάζαξεο κεηά απφ θάζε εηζήγεζε, πνπ λα αθνξνχλ πνιχ – πνιχ ζπλνπηηθά 

ηα εμήο ζέκαηα, γηαηί ζα πξέπεη ιηγάθη λα ηα θσδηθνπνηνχκε. Πνηα είλαη ελ 

ηέιε, αθνχζακε ηνπο policy makers ηνπο decideur, ηνπο ιακβάλνληαο 

απνθάζεηο ζην think tank ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην.  

  Δπαλαιακβάλσ ηε ζθέςε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΟΛΜΔ φηη 

δπζηπρψο δελ καο ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα λα 

αθνχζνπκε θαη απφ εθεί ηνπνζεηήζεηο ζρεηηθά κε ηη; Καη ζα ήζεια λα θχγσ 

απφ απηή ηελ αίζνπζα, αλ θαη κπνξεί λα είλαη θάπνπ ξεηνξηθφ ην εξψηεκα, 

έρνληα μεθαζαξηζκέλα ηα εμήο δεηήκαηα.  

  Πνηα είλαη ε εζληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη νη ζηξαηεγηθέο 

αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ δσληαλψλ γισζζψλ επηηξέςηε κνπ ηνλ φξν 

θαη φρη ησλ μέλσλ γισζζψλ. Πνηνο είλαη ν γισζζηθφο γξακκαηηζκφο θαη φια 

απηά ζε ζρέζε κε ηελ επξσπατθή πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθέο θαη ηνπο ζηφρνπο 

πνηφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί κεηά απφ ην Μάαζηξηρ, ηε Ληζζαβφλα, ηε Βηέλλε 

έσο ην 2010. 

  Τπαηληθηηθφο ιφγνο ππήξμε, ςήγκαηα ιφγνπ ελ είδε 

παξελζεηηθψλ παξαηεξήζεσλ ππήξμαλ, μεθάζαξνο ιφγνο φκσο δελ ππήξρε. 

Σν δεχηεξν είλαη ην εμήο: Μηιάκε γηα πνιπγισζζία θαη έηζη πξέπεη λα είλαη ζε 

κία θνηλσλία πνιηηψλ θαη δεκνθξαηίαο. Πξέπεη λα δνχκε φκσο εάλ πθίζηαηαη 

δείθηεο εθηθηφηεηαο ρσξίο θακία ηδενινγηθή θαη εζηθή θαθνπξναίξεηε βιέςε 

κέζα ζε έλα θξάηνο, ην δηθφ καο ην θξάηνο, γηαηί πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε 

πέξαλ απφ ηελ Αθαδεκατθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ θαη ην δένλ γελέζζαη 
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εάλ κπνξεί λα ζεθψζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη ην εξγαζηαθφ 

δπλακηθφ, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απηή ηελ χπαξμε 

πνιπγισζζίαο.  

  Με άιια ιφγηα θαη ίζσο έλα παξάδεηγκα φινη είκαζηε ππέξ ηνπ 

λα κπνχλε πνιιέο γιψζζεο θαη ε πίηηα ηεο πξψηεο μέλεο ή δσληαλήο 

γιψζζαο θαη ηεο δεχηεξεο μέλεο ή δσληαλήο γιψζζαο λα θνπεί θαη λα 

ππάξμεη θαη Σξίηε γιψζζα. Τπάξρεη δείθηεο εθηθηφηεηαο; Καη πνηεο ζα είλαη νη 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, πνηεο ζα είλαη νη αλαινγίεο. Γελ κπνξνχκε λα 

εθπέκπνπκε έλαλ επηζηεκνληθφ ιφγν φζν ζνβαξφο θαη εζηθφο θαη εάλ είλαη 

απηφο φηαλ δελ κπνξνχκε λα έρνπκε δείγκαηα, ή ελδείμεηο γηα πξαθηηθή 

εθαξκνγή. Υσξίο βεβαίσο λα κπνχκε ζε κία ινγηθή ζπαξαγκνχ ζαξθψλ.  

  Σν ηξίην είλαη πνηα είλαη ε πνιηηηθή δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ 

πξνθεηκέλνπ κέζα απφ ην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν λα ππάξμεη αλαβάζκηζε  

ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δσληαλψλ γισζζψλ απφ ηε κία πιεπξά, αιιά κέζσ 

απηψλ ησλ θηλήηξσλ λα πξαγκαηψλνληαη νπζηαζηηθά ηη επηηεχγκαηα. Τπήξμε 

ζηε ζπλεδξία πνπ αθνξνχζε ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, έλαο 

ηθαλφο αξηζκφο απαληήζεσλ.  

  Μφλν εάλ κνπ επηηξέπεηε ην ζρνιηαζκφ θαη απηέο ήηαλ 

παξαιιαγέο ζε έλα ή πνιιά κνηίβα. Ήηαλ ζθέςεηο δελ απνηέιεζαλ παξά ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ρξεκαηνδνηείηαη, ε πξψηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο ήηαλ απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, πξηλ πεξάζεη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. ιε απηή ε 

έιεπζε πφξσλ καο δίδαμε πψο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα 

δηακνξθψζνπκε κηα πνιηηηθή θηλήηξσλ σο πξνο ηνπο ελήιηθεο θαη σο πξνο ην 

καζεηηθφ δπλακηθφ πνπ είλαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ είλαη ζε 

ειηθία πηζηνπνίεζεο; ε βάζνο ρξφλνπ ζην πιαίζην ελφο κεζνπξφζεζκνπ θαη 

καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ θαη φρη βξαρππξφζεζκν. Γειαδή, λα 

πεξάζνπκε πάλει καζεηψλ πνπ ζα επαηζζεηνπνηεζνχλ ή πάλει ελειίθσλ. 

  Μηιάκε γηα αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δσληαλψλ 

γισζζψλ. πλάδειθνη, φκσο σο πξνο ηε δεχηεξε δηδαζθφκελε μέλε γιψζζα, 

είλαη αλνηθηφ ην ζέκα ησλ επηπέδσλ. Γελ ππάξρεη ζεζκνζέηεζε επηπέδσλ. 

Βάδσ ινηπφλ, ην δήηεκα ζηα φζα ζεκαληηθά καο είπε θαη κε αθνξκή ηελ 

παξαηήξεζε θαη ηνπ ζπλαδέιθνπ Μαξθαλησλάθε, αιιά θαη ηεο ζπλαδέιθνπ 

πνπ ήηαλ απφ ην ιχθεην, απφ θάπνην ιχθεην ζην Κακαηεξφ. 
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  Μέζα ζε πνην ρξφλν, κε άιια ιφγηα, ζην πιαίζην πνηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζε πνην ρψξν ζα γίλνπλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

ζην πιαίζην θάζε δηδαζθφκελεο ψξαο φια απηά ηα ηφζα ζεκαληηθά θαη ηφζν 

ειθπζηηθά. Υψξνο ινηπφλ, ρξφλνο, απφ ηελ άιιε πιεπξά επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ηε ζπλεδξία γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αθνχζακε πνιιά θαη ζεκαληηθά, πιελ φκσο πξέπεη λα δέζνπλ, λα 

θσδηθνπνηεζνχλ. Δγψ δελ άθνπζα θαη ίζσο θηαίλε ηα δηθά κνπ απηά, 

δεηήκαηα, πνπ αθνξνχλ φρη ηε ιακπξή πξσηνβνπιία θάπνηνπ θαη εχρνκαη 

πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαδέιθσλ, αιιά ηε ζεζκηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεί φια απηά, πνπ ρξεηάδεηαη ε 

επηκφξθσζε.  

  Έπεηηα σο πξνο ηελ επηκφξθσζε δελ άθνπζα θαλέλαλ ιφγν 

πνπ λα αθνξά ηε ζπκπιήξσζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο επηκφξθσζεο πνπ φινη 

γλσξίδνπκε φηη είλαη έλα δηάηξεην λνκνζεηηθφ πιαίζην. Γελ άθνπζα ηίπνηε ην 

νπνίν λα αθνξά παξά κφλν απφ ην ζπληνληζηή ηεο ζπλεδξίαο ην Νηθεθφξν, 

ην ζπλάδειθν, γηαηί ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ 

θαη ηελ χπαξμε κειεηψλ πνπ κε ζπζηεκαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν λα 

θαηαθπξψλνπλ ην ηη πξέπεη λα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα πθίζηαηαη πνιηηηθή θαη 

ζηξαηεγηθέο. Γελ άθνπζα ηίπνηε γηα ηηο ιέμεηο θαη ηνπο φξνπο, ηχπνη 

επηκφξθσζεο, κνξθέο επηκφξθσζεο, δηάξθεηα επηκφξθσζεο ζην πιαίζην 

ελφο ελαιιαθηηθνχ θακβά πνπ λα δέλεη θαη λα πεγαίλεη πξνο δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο. Γελ άθνπζα ηίπνηε γηα επηκφξθσζε επηκνξθσηψλ, γηα επηκφξθσζε 

ησλ επηκνξθσηψλ ησλ επηκνξθσηψλ.  

  Γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ ΔΚΔΠΗΜΔ ηεο δξάζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. Γηα ηελ επηκφξθσζε κεηξψνπ επηκνξθσηψλ ησλ επηκνξθσηψλ θαη 

κεηξψνπ επηκνξθσηψλ. Γηα ην πνξηθφιην επηκφξθσζεο πνπ πξέπεη λα θέξεη 

θάζε εθπαηδεπηηθφο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ δνκψλ, γηα ηελ 

αμηνπνίεζε σο εξγαιείσλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ φρη 

σο απηνζθνπφο, αιιά σο πιαηθφξκεο ζην πιαίζην ηεο ζπλέξγηαο θαη ηεο 

θαινπξναίξεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δνκψλ θαη θνξέσλ πνπ κπνξνχλ λα 

πινπνηνχλ ηελ επηκφξθσζε. Καη δελ άθνπζα παξά κφλν φρη θσδηθνπνηεκέλα 

σο ζηάζεηο, αιιά σο απνζπαζκαηηθέο at hoc παξνπζηάζεηο θαιέο πξαθηηθέο.  

  Απηά είλαη ηα ζρφιηά κνπ δελ ζα ήζεια λα κνλνπσιήζσ πάξα 

πάλσ, ήδε απφ ηελ αξρή είπα φηη ληψζσ αξθεηά έλνρα, ραηξεηίδσ απφ ηελ 
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ηαπεηλή κνπ πιεπξά απηφ ην πξψην ζπλέδξην κφλν πνπ ζα ήζεια λα ππάξμεη 

κία θνπβέληα, έλαο δηάινγνο θσδηθνπνηεκέλνο θαη εη δπλαηφλ ρσξίο λα 

ζεσξνχκε θαη λα έρνπκε καμηκαιηζηηθέο πξνζέζεηο θαη δηαζέζεηο θεχγνληαο 

απφ έλα ζπλέδξην ηφζν ζεκαληηθφ θαη κεηά απφ ηφζν αμηφινγε εξγαζία πνπ 

καο παξνπζίαζε ε νκάδα εξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ζα ήζεια εάλ ππάξρνπλ νη 

δπλάκεηο θαη ην θέθη, έζησ θαη απηή ηε ζηηγκή λα βγνχκε κε έλαλ 

θσδηθνπνηεκέλν ιφγν σο πξνο απηέο ηηο δηαζηάζεηο ή ζπληζηψζεο θαη σο 

πξνο άιιεο ηηο νπνίεο έρεη ην δηθφ κνπ ην κπαιφ. αο επραξηζηψ πνιχ θαη ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα αθφκα κηα θνξά ην ΚΔΜΔΣΔ ηεο ΟΛΜΔ, γη’ απηή 

ηελ εμαηξεηηθή πξνζπάζεηα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπραξηζηνχκε. Καλείο άιινο ζέιεη λα πεη θάηη γεληθφ; 

Κ. ΠΛΗΑΣΗΚΑ: Λνηπφλ, πξηλ κηιήζεη ν θχξηνο Υαξακήο λα πσ κφλν κία 

θνπβέληα. Έρεη πεξάζεη εάλ δελ απαηψκαη πνιχο θαηξφο πάλσ απφ 1,5 

ρξφλνο πνπ είκαζηε ζε απηή ηελ νκάδα εξγαζίαο. Δίκαζηε νη απινί θαζεγεηέο 

πνπ αλεζπρνχζακε θαη ζέιακε λα βγάινπκε πξνο ηα έμσ φιεο ηηο αλεζπρίεο 

καο. Ξνδέςακε φζν ειεχζεξν ρξφλν είρακε.  

  Γπζηπρψο φπσο είπακε θαη ρζεο θαη ζήκεξα θαίλεηαη θαλείο, 

νχηε απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, αιιά νχηε θαη απφ ην Τπνπξγείν 

βξέζεθε εδψ.  

κα ΓΑΛΑΝΟΤ: (Δξψηεζε ρσξίο κηθξφθσλν θαη δελ αθνχγεηαη.) 

Κ. ΠΛΗΑΣΗΚΑ: ίγνπξα απηφ είλαη βαζηθφ θαη άθνπζα θαη απφ ζπλαδέιθνπο 

φζνλ αθνξά γηα ην δεκφζην ζρνιείν θαη ηελ μέλε γιψζζα.  

  Γπζηπρψο ηα παηδηά έρνπλ κάζεη θαη δελ θηαίλε λνκίδσ νη 

θαζεγεηέο ζην ζρνιείν ην φηη ηα παηδηά μεθηλάλε απφ ηελ 1ε, 2α δεκνηηθνχ λα 

πεγαίλνπλ ζην θξνληηζηήξην απφ ηε ζηηγκή πνπ γλσξίδνπκε θαη δπζηπρψο δελ 

είλαη δηθφ καο ζθάικα φηη δελ ζα κάζνπκε ηε δεχηεξε μέλε γιψζζα ζην 

ζρνιείν, γηαηί δελ έρεη ζχλδεζε ην δεκνηηθφ κε ην γπκλάζην θαη ην γπκλάζην κε 

ην ιχθεην. πσο επίζεο δελ ππάξρνπλ νχηε ηα θαηάιιεια βηβιία απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ θαη ζην έξγν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

  Κχξηνη δελ ζέισ λα πσ ηίπνηε πεξηζζφηεξν, λα παξαδψζσ ην 

ιφγν ζην θχξην Υαξακή. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Πξηλ πάκε ζην θχξην Υαξακή θάπνηνο άιινο, γηαηί ζα πάκε 

κεηά πξνο ην θιείζηκν, γη’ απηφ εάλ ζέιεηε ηψξα, φπνηνο ζέιεη λα κηιήζεη. 

κα ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ: Θεσξψ φηη είλαη εμαηξεηηθή ηδέα, ε ηδέα απηνχ 

ηνπ πλεδξίνπ θαη ειπίδσ φηη ζα ππάξμεη ζπλέρεηα, αιιά ζεσξψ απαξάδεθην 

παληειψο ην φηη δελ έρνπκε ελεκεξσζεί έγθαηξα, ζεσξψ φηη ε αίζνπζα ζα 

έπξεπε λα ήηαλ γεκάηε, είκαζηε, δελ ζπκάκαη ηνλ αξηζκφ, δελ θνιιάσ ζηα 

λνχκεξα, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά πφζν πάξα 

πνιχ είκαζηε νη εθπαηδεπηηθνί ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ηέινο πάλησλ 

θαη ζεσξψ φηη ζα έπξεπε λα γίλεη θάηη απφ ηελ ΟΛΜΔ, απφ ην ΚΔΜΔΣΔ, δελ 

μέξσ απφ πνην θαη δελ κε ελδηαθέξεη λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα, κε ελδηαθέξεη λα 

ελεκεξψλνκαη έγθπξα θαη έγθαηξα γηα ην λα θάλσ ζπλέδξηα, επηκφξθσζε, ην 

νηηδήπνηε. Απηά θαη επραξηζηψ πνιχ. 

Κ. ΠΛΗΑΣΗΚΑ: Νηθεθφξε ζπγλψκε κπνξψ λα απαληήζσ εγψ. Καη΄ αξρήλ 

ππάξρεη ζε φια ηα site. Σν μέξσ θαη εγψ. Έρνπκε καδί κε ην Νηθεθφξν ηξέμεη 

λα ελεκεξψζνπκε αξθεηφ θφζκν, έρεη ζηαιεί ζηα ζρνιεία, ηψξα απφ εθεί θαη 

πέξα είλαη ζηελ θξίζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Πάλσ ζε απηφ λα ζαο πσ δχν πξάγκαηα κφλν, ηίπνηε άιιν, 

γηαηί γεληθά είκαη ζχληνκνο. Σν πξψην φηη έρεη ζηαιεί πξηλ έλα κήλα ζε φια ηα 

email ησλ ζρνιείσλ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο θαη ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο. 

ε απηφ αλαηξέμηε θαη αλαδεηήζηε επζχλεο ζηνπο πιεξνθνξεθάξηνπο θαη 

ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, εάλ δελ ην θαηέβαζαλ. Πξηλ έλα κήλα έρεη 

ζηαιεί ζε φια ηα  email. Απηφ ήηαλ ην πξψην πξηλ έλα κήλα, κπνξψ λα ζαο 

δψζσ θαη εκεξνκελίεο ζπγθεθξηκέλεο.  

  Ζ γξακκαηέαο ηεο ΟΛΜΔ ην έρεη ζηείιεη ζηα email φισλ ησλ 

ζρνιείσλ Αζήλαο, δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Έλα απηφ. Σν δεχηεξν φια 

ηα κέιε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, αιιά θαη αξθεηά κέιε ηεο ΟΛΜΔ κε πξνζσπηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία αλάξηεζαλ ηελ αθίζα ζε φια ζρεδφλ ηα γξαθεία θαη ηηο δηεζλείο 

ηεο Αζήλαο θαη έβαιαλ ζε θάζε ζρνιείν, ζε θάζε ζπξίδα ζρνιείνπ ζε απηά 

πνπ πήγαλε θαη είλαη πάξα πνιιά ην πξφγξακκα μαλά. Γειαδή, ζα ην πσ θαη 

εγψ ην back up ήηαλ πάξα πνιχ θαιφ θαη έληνλν. Καη είρε μεθηλήζεη πξηλ. 

Καιά βέβαηα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΛΜΔ ήηαλ εδψ θαη 20 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ 

επάλσ.  
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ΤΝΔΓΡΟ: πγλψκε ππάξρεη έλαο ιφγνο, ππάξρεη έλα ηξηήκεξν ζηα 

εθπαηδεπηήξηα ΓΟΤΚΑ κε ζέκα... 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να ζαο πσ, λα απαληήζσ ζε απηφ ην δηαδηθαζηηθφ. ρνιεία 

φιεο ηεο Διιάδαο. Γελ ην ζηείιακε ζηα email ησλ ζρνιείσλ φιεο ηεο 

Διιάδαο, γηαηί ην ζεσξήζακε φηη ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ, γηα λα πάεη. Γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα ζηάιζεθε ζηε ΓΟΔ, γηαηί εκείο δελ έρνπκε ηα email ησλ 

ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο, ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ηα έρεη ε ΓΟΔ, καο 

κίιεζε κε ηηο γξακκαηείεο ηεο ΓΟΔ θαη κνπ είπαλ φηη πξέπεη λα ην ζηείισ 

ζεζκηθά.  

  Έζηεηια επίζεκν έγγξαθν απφ ην ΚΔΜΔΣΔ, ππνγεγξακκέλν 

απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην γξακκαηέα, πνπ λα δεηάεη ηελ απνζηνιή απηήο ηεο 

αθίζαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο πξφζθιεζεο ζε φια ηα email ησλ 

ζρνιείσλ, απηφ δελ μέξσ εάλ ην έθαλε ε ΓΟΔ. Πξνζπάζεζα λα 

επηθνηλσλήζσ κε ην γεληθφ γξακκαηέα γηαηί κνπ είπαλ φηη γηα λα γίλεη θάηη 

ηέηνην πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν γεληθφο γξακκαηέαο, ηνλ πήξα αξθεηέο θνξέο 

δελ κπφξεζα λα ηνλ βξσ, φηαλ μαλαξψηεζα ηηο γξακκαηείεο κνπ είπαλ φηη 

ζπδεηείηαη ην ζέκα ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΓΟΔ θαη ζα κνπ απαληήζνπλ. 

ηη κπνξέζακε λα θάλνπκε ην θάλακε. 

ΤΝΔΓΡΟ: (Δξψηεζε ρσξίο κηθξφθσλν θαη δελ αθνχγεηαη.) 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Γηαηί είπακε ην ζηείιακε ζηα email φιεο ηεο Αζήλαο. Ήηαλ 

αξθεηνί νη ζπλάδειθνη, εάλ εξρφληνπζαλ έζησ θαη ε Αζήλα ή ηέηνηα, ζα ήηαλ 

πέληε αίζνπζεο ηέηνηεο.  

ΤΝΔΓΡΟ: ην Μαξνχζη, ζηα εθπαηδεπηήξηα ΓΟΤΚΑ ππάξρεη έλα ηξηήκεξν 

κε ζέκα ην ζρνιείν ηνπ κέιινληνο. αο πιεξνθνξψ εθπξφζσπνη ηεο 

πνιηηείαο πήγαλε εθεί, γηα κέλα θαθψο. Καη νπσζδήπνηε ζπλάδειθνη έρνπλ 

πάεη αξθεηνί εθεί. Υζεο ήηαλ κέρξη αχξην. Καηαιάβαηε ηψξα. πλέπεζε. Αιιά 

εζείο πην πξψηα ην είραηε αλαθνηλψζεη. Πξηλ έλα κήλα. Απηφ έγηλε ηειεπηαία. 

Σψξα ζε παξέλζεζε ν θαζέλαο ην παίξλεη φπσο ζέιεη. Καηαιάβαηε; Γηαηί ε 

θίλεζε απηή έγηλε κεηά. Γειαδή, πξηλ απφ δέθα κέξεο απνθαζίζηεθε, γηα ηα 

εθπαηδεπηήξηα ΓΟΤΚΑ. 

Π. ΦΟΤΓΗΑΞΖ: Απιά επεηδή κηιάκε γηα ηνλ 21ν αηψλα θαη ιέκε θαη γηα 

ειεθηξνληθφ ηξφπν, ηνπιάρηζηνλ εγψ πξνζσπηθά είρα αλαιάβεη έηζη ηελ 

επζχλε, λνκίδσ φηη θάπνηα ζηηγκή ην αλέθεξα θαη ζηνλ θχξην Κσλζηαληίλνπ 
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θαη έρεη αλαξηεζεί θαη ζηνλ αο πνχκε, ηζηφηνπν πνπ καο πξνζθέξεη θαη ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, ζην Δ. ΤΛΗΚΟΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ, εθεί κε δηθή κνπ 

πξσηνβνπιία αλαξηήζεθε.  

  Δπίζεο, αθίζεο, ηνπιάρηζηνλ πήγα θαηά θάπνην ηξφπν κε ην 

ζχζηεκα ΠΟΡΣΑ – ΠΟΡΣΑ ζηα θεληξηθά βηβιηνπσιεία, ηνπιάρηζηνλ ζε φηη 

αθνξά ην ιεθαλνπέδην πνπ θπξίσο έρνπλ μελφγισζζα βηβιία.  Καη αλέιαβα 

επίζεο θαη ηε δεπηεξνβάζκηα ηεο πεξηνρήο κνπ, ηε δεπηεξνβάζκηα ηνπ 

Πεηξαηά. Απφ εθεί θαη πέξα πηζηεχσ φηη ήηαλ αξθεηά θαιή ε ελεκέξσζε. 

Ζιεθηξνληθά ηνπιάρηζηνλ είλαη πνιχ θαιή. 

Μ. ΠΗΕΑΝΗΑ: Δίκαη δηεπζπληήο ζην 1ν εληαίν ιχθεην Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη 

είδα ην πξφγξακκα θαη πξφζθιεζε, θαηά ιάζνο απφ ην ζπζηεγαδφκελν 1ν 

γπκλάζην. Γελ είρακε ελεκέξσζε νχηε ειεθηξνληθή. Δίδα ην ραξηάθη κφλν θαη 

απφ εθεί ην πήξα είδεζε. 

Π. ΥΑΡΑΜΖ: Μεξηθέο παξαηεξήζεηο επηηξέςηε κνπ δηφηη ην θιείζηκν ζα ην 

θάλεη ν ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο εξγαζίαο  ν Νηθεθφξνο Κσλζηαληίλνπ. Καη’ 

αξράο γηα ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο νκνινγψ φηη θελά θαη αδπλακίεο πάληα 

ππάξρνπλ. Χζηφζν απηή ηε θνξά έρεη θαηαβιεζεί ηφζν επίπνλε πξνζπάζεηα 

γηα ελεκέξσζε, ψζηε πξάγκαηη έρεηε δίθην φηη πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε θαη 

θάπνηνπο άιινπο ιφγνπο πέξαλ απφ ηελ ελεκέξσζε. 

  ε φηη αθνξά ηψξα ηε ζπδήηεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ. Καη’ 

αξράο έγηλε κηα πνιχ δηεμνδηθή έηζη επηθέληξσζε γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

επηκφξθσζεο. Δπεηδή απηή ηελ πεξίνδν θαη ε ΟΛΜΔ έρεη εηνηκάζεη έλα 

αλαιπηηθφ θείκελν ζέζεσλ γηα ηελ επηκφξθσζε ζεσξήζακε φηη δελ έπξεπε ην 

ζχλνιν απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ λα ην πεξάζνπκε θαη ζηε ζεκεξηλή, ζηε 

δηήκεξε απηή δηαδηθαζία δηφηη πξάγκαηη εθεί θαηαπηαλφκαζηε απφ ηελ άπνςε 

ησλ κάρηκσλ εθπαηδεπηηθψλ κε φια ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ηη 

είδνπο επηκφξθσζε θαη πψο ζα ηελ ζέιακε. 

  Απηφ ην θείκελν φπσο θαη άιια θείκελα πνπ εηπψζεθε πξηλ 

κπνξείηε λα ηα αλαδεηείηε ζπζηεκαηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΛΜΔ, φπνπ 

βέβαηα ε ελεκέξσζε γηα ην πλέδξην απηφ πνιχ έγθαηξα έρεη αλαξηεζεί. 

Αληηιακβάλνκαη σζηφζν φηη δελ είλαη πνιχ ζπρλή ε ρξήζε απηνχ ηνπ ηξφπνπ 

επηθνηλσλίαο, γη’ απηφ θαη παξάιιεια πξέπεη λα βξίζθνπκε θαη άιινπο 

ηξφπνπο. 
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  Γηα ηελ επηκφξθσζε ινηπφλ, ην ζέκα είλαη πψο ζα εμαζθαιηζηεί 

θαη’ αξράο ε καθξάο δηάξθεηαο ζπζηεκαηηθή πεξηνδηθή επηκφξθσζε κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα θαιχπηεη ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ είλαη δηαξθέο δεηνχκελν έηζη θαη νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο 

εμαζθάιηζεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, γηα παξάδεηγκα ε απνδέζκεπζε απφ ην 

δηδαθηηθφ έξγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη άιιεο παξάκεηξνη 

πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ επηηέινπο θαη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη απφ ηνπο 

αξκφδηνπο. 

  Έλα δεχηεξν ζέκα πνπ ήζεια λα πσ είλαη φηη ίζσο φζν είκαη ζην 

ΚΔΜΔΣΔ γηα πξψηε θνξά ζε απηή ηε δηεηία ηελ ηειεπηαία έρνπκε αξρίζεη λα 

αζρνινχκαζηε ζπζηεκαηηθφηαηα κε ηελ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. ρη 

φηη δελ είρακε αζρνιεζεί θαη ζε άιιεο πεξηφδνπο, αιιά ηψξα 

αληηιακβαλφκαζηε φηη έλα γίγλεζζαη ζπληειείηαη ζε ρψξνπο εθηφο ησλ εζληθψλ 

νξίσλ θαη φηη πξέπεη λα παξαθνινπζνχκε ζπζηεκαηηθφηαηα ην ηη γίλεηαη.  

  Γη’ απηφ θαη ν Νηθεθφξνο πξηλ πνιχ ζσζηά  είπε φηη έρνπκε κηα 

ζπλνιηθή ηνπνζέηεζε ζην πξφγξακκα ΠΗΕΑ πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα θαη ζε απηή ηελ ηνπνζέηεζε ζπκπεξηιακβάλνπκε θαη ηελ 

αληίζηνηρε ηνπνζέηεζε ηεο δειαδή ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο 

Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη κπνξεί θαλείο κειεηψληαο θαη ηα δχν θείκελα 

λα δεη πνηα ζεκεία θξηηηθήο είλαη απηά πνπ απαξηίδνπλ ηε δηθή καο 

ηνπνζέηεζε θαη λα δεη επίζεο θαη πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηελ επξσπατθή 

πξφηαζε, ζηελ νπνία εκείο πξνρσξάκε θαη ιίγν πεξηζζφηεξν. 

  Δπίζεο ζηε ζπγθπξία απηή ηέζεθε ζε κία δηαβνχιεπζε ζε 

επξσπατθφ επίπεδν ην ζρνιείν ζηνλ 21ν αηψλα. Πάιη θαη ζε απηή ηελ πνξεία 

θαη ε Διέλε Γιαξέληδνπ πνπ είλαη δίπια κνπ θαη ν Νηθεθφξνο θαη ε Μαξία ε 

Γαληήι πνπ δπζηπρψο απαιείθζεθε ην φλνκά ηεο απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

ΚΔΜΔΣΔ ζπλεηζέθεξαλ ζην λα δηακνξθψζνπκε κηα ζπγθξνηεκέλε άπνςε γηα 

ην ζρνιείν ζηνλ 21ν αηψλα. 

  Θέισ λα πσ κε απηφ φηη θαη ε γισζζνκάζεηα αιιά θαη φια ηα 

άιια αληηθείκελα, ηα νπνία ηαιαλίδνπλ ην ειιεληθφ θαη ην επξσπατθφ ζε 

κεγάιν βαζκφ ζρνιείν, απαηηνχλ έλα πιαίζην, ην πιαίζην πξέπεη λα 

δηακνξθσζεί πξέπεη λα εκπινπηηζηεί, πξέπεη λα είλαη επαξθέο ζηηο ζχγρξνλεο 

ζπλζήθεο γηα ην δεκφζην ζρνιείν θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηνπ θαη κέζα 
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ζε απηφ ην πιαίζην ζα δνχκε θαη φια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία, φπσο απηά πνπ 

ζπδεηάκε ζήκεξα γηα ηε γισζζνκάζεηα. 

  Μηα Σξίηε παξαηήξεζε είλαη φηη ζηελ ηειεπηαία θπξίσο ζπλεδξία 

ηέζεθαλ ζην ηξαπέδη ηεο ζπδήηεζεο θαη άιια δεηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε επηρείξεζε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε γισζζνκάζεηα. Τπελζπκίδσ ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θπξίνπ. ε απηφ ην πιαίζην εκείο έρνπκε ηελ εμήο ηνπνζέηεζε 

ζε γεληθέο γξακκέο, ε γισζζνκάζεηα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα θαιχπηεη 

φιεο, φιεο, ζρεηηθφ είλαη απηφ, πνιιέο πεξηπηψζεηο επηθνηλσληαθήο 

πεξίζηαζεο φπνπ δεηνχληαη δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ θαη ζθνπηκφηεηαο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο.  

  Απηφ βέβαηα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο. Γελ ζα 

ζέιακε φκσο ζε θακία πεξίπησζε λα δνχκε ε γισζζνκάζεηα λα ππνηάζζεηαη 

ζε ζθνπηκφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ, δηφηη πνιιέο θνξέο δηαβιέπεη 

θαλείο φηη ε πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηέηνηα ψζηε λα πξνσζνχλ θαη λα 

πξνβάιινπλ ηε δηθή ηνπο έηζη επηδίσμε πνιιέο θνξέο ζε βάξνο ή θαη αληίζεηα 

απφ κία γισζζηθή πνιηηηθή, φπσο ηέζεθε εδψ ζην γεληθφ πιαίζην. 

  Πάιη κε αθνξκή ηε ζπδήηεζε γηα ηα φξηα ηεο Δπξψπεο θαη 

επνκέλσο ηελ νξηνζέηεζε ηνπ επξσπατθνχ, ήζεια λα πσ φηη δελ πξέπεη λα 

ζρεκαηίζνπκε ηελ εηθφλα φηη ην επξσπατθφ ζρνιείν είλαη αο ην πνχκε ζε 

αληηπαξάζεζε κε ην ειιεληθφ θαη ην ειιεληθφ είλαη ζρνιείν ζην πιαίζην ηνπ 

επξσπατθνχ.  

  Χζηφζν φκσο ηα φξηα πνπ ζέηεη θαλείο ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε 

επξσπατθφ ρψξν, πξέπεη λα ηα βιέπεη φρη κφλν κε βάζε ηε ζεκεξηλή 

ζπγθπξία, αιιά θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο αλαθνξέο θαη εδψ βέβαηα ζα έπξεπε 

λα απνθιείζνπκε θαη επηπρψο πνπ ην έρνπκε θάλεη θαληάδνκαη φινη θαη φιεο 

πξνζεγγίζεηο ηχπνπ Huntington ν νπνίνο νξίδεη θαηά ην δνθνχλ ηα φξηα ησλ 

πνιηηηζκψλ ζην γλσζηφ πνιχθξνην βηβιίν «νη ζπγθξνχζεηο ησλ πνιηηηζκψλ» 

θαη κάιηζηα  ηνπνζεηψληαο ηελ ρψξα καο θαη ηα Βαιθάληα ζπλνιηθά εθηφο αο 

ην πνχκε ηνπ δπηηθνχ πιαηζίνπ, φρη φηη καο ελνριεί λα είκαζηε εληφο ή εθηφο. 

  Αιιά φηαλ νξίδεηο φηη αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο ην δπηηθφ θαη 

φινπο ηνπο άιινπο, ππάξρεη κηα δηαηαξαγκέλε δψλε θαη εθεί ζα εθδεισζνχλ 

νη ζπγθξνχζεηο ζην παγθφζκην ρψξν ζηα επφκελα ρξφληα, ζηελ νπζία δελ ζα 

θάλεηο ηίπνηε άιιν, παξά λα ζρεδηάδεηο κηα πνιηηηθή ζπγθξνχζεσλ. Καη φινο 
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απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο λα παίξλεη ηε κνξθή νπζηαζηηθά 

απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο θαη φρη επηζηεκνληθήο πξφβιεςεο. 

  Σέινο, γηα λα ζπκπιεξψζσ, γηαηί θαη ν Νηθεθφξνο ζα πεη ηα 

ππφινηπα φια απηά, ήζεια λα πσ φηη ήηαλ πνιχ δφθηκν ην ζρήκα μέλνο, 

απνμέλσζε, νη μέλεο γιψζζεο θαη νηθείνο, νηθεηνπνίεζε. Πξάγκαηη ν φξνο μέλε 

γιψζζα, μέλνο πνιηηηζκφο θαη μέλνο γεληθφηεξα είλαη έλαο φξνο ν νπνίνο 

ζεκαηνδνηεί αθ’ εαπηνχ κία απφζηαζε θαη επηπρψο πνπ ππάξρεη θαη ζηελ 

αξραηνειιεληθή ξίδα ηνπ φξνπ μέλνο θαη κία επί πιένλ ζεκαζία ζεκαίλεη ηνλ 

θίιν απφ θηινμελία, ζα ην ζπκφζαζηε απηφ. Απφ ηα αξραία ειιεληθά. Ξέλνο 

εζηί νχηνο.  

  Απηφο κνπ είλαη θίινο πνπ έγηλε θίινο κεηά απφ ηε θηινμελία 

πνπ ηνπ έδσζα. Καη απηφο ν φξνο ζεκαίλεη φηη ν μέλνο έγηλε νηθείνο. Σνλ 

νηθεηνπνηεζήθακε θαη ηνλ θάλακε δηθφ καο. Γη’ απηφ είπα φηη ην δεχγκα μέλνο 

θαη νηθείνο, απνμέλσζε θαη νηθεηνπνίεζε είλαη ζηνλ ππξήλα ηεο φιεο 

ζπδήηεζήο καο θαη ζα έιεγα πνιχ σξαία ην είπε ε θπξία Υαξίηνπ ζηελ 

ηνπνζέηεζή ηεο, ηελ νπνία ράξεθα πξαγκαηηθά φπσο θαη φιεο ηηο άιιεο.  

  Γελ ζέινπκε ρεηξηζηέο ιφγνπ, αιιά παξαγσγνχο λνήκαηνο. Καη 

φηαλ κέζα απφ ηε γισζζηθή δηδαζθαιία ν ζηφρνο καο είλαη ε παξαγσγή 

λνήκαηνο ηφηε δηθαηψλεηαη θαη ε γισζζηθή δηδαζθαιία θαη ν καζεηήο γίλεηαη, ν 

καζεηήο, ε καζήηξηα ζθεπηφκελνο πνιίηεο, ζθεπηφκελε πνιίηεο θαη κέζα απφ 

απηή ηελ πνξεία επηδηψθνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηνπο θξηηηθνχο πνιίηεο ηνπ 

κέιινληνο. 

  Καη κία παξαηήξεζε αθξνηειεχηηα επηηξέςηε κνπ επεηδή φιεο 

απηέο νη παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε ε αγαπεηή Αγιαία ζρεηηθά κε ην ηη δένλ 

γελέζζαη απφ εδψ θαη ζην εμήο ηη δε γελέζζαη θαιχηεξα, ζα ήζεια λα πσ φηη 

αο ζεσξήζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία ηνπ δηήκεξνπ ζπλεδξίνπ σο ηαπηφρξνλα 

θαηάιεμε κηαο πνξείαο αιιά θαη αθεηεξία κηαο άιιεο.  

  Θα ππάξμεη ε ζπλέρεηα πνπ δεηήζαηε εζείο λνκίδσ θαη ε 

ζπλέρεηα ζεκαίλεη φηη πιένλ εθνδηαζκέλνη θαη εθνδηαζκέλεο κε φιν απηφ ηνλ 

πινχην ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ θαηαηέζεθε εδψ, ζα επηρεηξήζνπκε θαη κε 

ηε βνήζεηα ηνπ Νηθεθφξνπ πνπ ηνλ επραξηζηψ απφ απηφ ην βήκα, δηφηη δελ ζα 

επραξηζηήζεη ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ ην μέξσ, γηα ηελ φιε πξνζθνξά ηνπ θαη ηε 

βνήζεηά ηνπ. 
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  πλερίδνληαο ινηπφλ, απηή ηε πξνζπάζεηα ζα επηρεηξήζνπκε ζε 

ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο επηζηεκνληθέο ελψζεηο απηνχ ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη κε 

άιινπο θνξείο, φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζην γίγλεζζαη ηεο γισζζνκάζεηαο 

λα νξγαλψζνπκε έλα πην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πνπ ζα πεξηιακβάλεη απηά 

θαη άιια δεηνχκελα θαη απηφ ην πιαίζην ζα ην θαηαζέζνπκε ζηελ ΟΛΜΔ γηα 

λα γίλεη θαη νδεγφο δξάζεο γηα ηελ ΟΛΜΔ, δηφηη ην ζπλδηθαιηζηηθφ καο θίλεκα, 

δελ είλαη κφλν θίλεκα πξνβιεκαηηζκνχ, αιιά έρεη θαη ηνλ δηεθδηθεηηθφ ηνπ 

ραξαθηήξα αλαπφζπαζην. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Μπνξψ λα ζαο πσ φηη ην πην δχζθνιν, γηα κέλα απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ήιζα ζην ΚΔΜΔΣΔ είλαη είηε ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, ή αθφκα θαη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα παίξλσ ην ιφγν κεηά ηνλ Πξφεδξν, ηνλ θχξην 

Υαξακή, είλαη ηφζν γεκάηνο ν ιφγνο ηνπ πνπ πνιιέο θνξέο δελ μέξσ θαη εγψ 

ηη λα πσ, εάλ ρξεηάδεηαη λα πσ θαη θάηη.  

  Αιιά επηπρψο πνπ ππάξρνπλ ζε ηέηνηεο νκνζπνλδίεο ή θαη ζε 

θέληξα κειεηψλ ηέηνηνη άλζξσπνη, γηα λα δίλνπλ θνπξάγην ζε θάπνηνπο πνπ 

μεθηλνχλ ή ζε θάπνηνπο πνπ θάλνπλ κηα πξνζπάζεηα, φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη 

πνπ πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθά θαη δίλνπλ ηελ ςπρή ηνπο ζε απηφ πνπ θάλνπλ. 

Απηφ είλαη ν θχξηνο Υαξακήο γηα ην ΚΔΜΔΣΔ κπνξψ λα ζαο πσ, αιιά θαη γηα 

ηελ ΟΛΜΔ νιφθιεξε. 

  Σειεηψλνληαο, ζέισ λα πσ, θιείλνληαο δειαδή ην ζπλέδξην θαη 

λα κελ θαλεί ππνθξηηηθφ, ζπγλψκε θαη εθθξάδσ εγψ πξνζσπηθά ζπγλψκε γηα 

ηηο παξαιείςεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ δηήκεξνπ 

ζπλεδξίνπ, είηε ζηελ ελεκέξσζε είηε νηηδήπνηε άιιν θαη λα κε θαλεί, δελ είλαη 

ππνθξηηηθφ, ην δεηψ απφ ηελ θαξδηά κνπ, ζέισ λα ραηξεηήζσ θαη λα πσ έλα 

κεγάιν επραξηζηψ, γηαηί δχν είλαη νη νξγαλσηηθνί θνξείο ε ΟΛΜΔ θαη ην 

ΚΔΜΔΣΔ ζε φινπο εζάο πνπ ήζαζηαλ απηέο ηηο δχν κέξεο καδί καο. 

  Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο εηζεγεηέο, ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο, 

γηα ηε δνπιεηά πνπ έθαλε φιν απηφ ηνλ θαηξφ, ζηηο Δλψζεηο θαη ηνπο 

εθπξνζψπνπο πνπ είρε ζηείιεη φηαλ ρξεηάζηεθε αιιά θαη εδψ θαη κε 

εηζεγήζεηο αηφκσλ δηθψλ ηνπο θαη ζην ραηξεηηζκφ πνπ έθαλαλ, ηνπο θνξείο 

πνπ θαιέζακε, δεηάκε ζπγλψκε εάλ δελ ήιζαλ.  

  Σν κφλν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα δεηήζνπκε εκείο 

ζπγλψκε πνπ δελ ήιζαλ απηνί. Δάλ αηζζάλνληαη απηνί λα δεηήζνπλ ζπγλψκε 
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αο ην θάλνπλ απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά, φπσο ζέινπλ. Καη ηέινο 

επαλαιακβάλσ έλα κεγάιν επραξηζηψ θαη ζε ζαο. Έλα κεγάιν επραξηζηψ 

βέβαηα ζηελ ΟΛΜΔ θαη ζην ΚΔΜΔΣΔ πνπ έθαλε απηφ ην ζπλέδξην θαη φπσο 

είπε θαη ν θχξηνο Υαξακήο δελ ζα ηειεηψζνπκε εδψ, ζα ππάξμεη θαη ζπλέρεηα. 

  Καη γηα ην νπζηαζηηθφ ηνπ πξάγκαηνο έλα κεγάιν επραξηζηψ θαη 

ζηελ Πάληεην πνπ καο πξνζέθεξε ρσξίο θακία ακνηβή ην κεγάιν απηφ 

ακθηζέαηξν, ην θαιχηεξφ ηνπο ακθηζέαηξν. Δπραξηζηνχκε πνιχ πνπ ήιζαηε. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

 


