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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο νη νπνίνη κε ηελ
ππνκνλή θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπο καο εηζήγαγαλ ζηνλ θφζκν ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο
θαη ζηηο αμίεο ηνπ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θα Ησάλλα
Παπαβαζηιείνπ ε νπνία σο βαζηθή επφπηεο θαη ζχκβνπινο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθπφλεζή ηεο. Παξάιιεια, ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Δπζχκην Βαιθάλν θαη ηελ Αλαπιεξψηξηα
Καζεγήηξηα θα Βαζηιηθή Καξαβάθνπ νη νπνίνη ζπλεπφπηεπζαλ ηελ εξγαζία κνπ.
πλερίδνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νκάδα ησλ ζπκθνηηεηψλ κνπ κε ηνπο
νπνίνπο ζπλεξγαζηήθακε κε αξκνλία θαη κε αιιεινυπνζηήξημε θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Σέινο, επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ.
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Πεξίιεςε
Οη αληαγσληζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο έρνπλ
θαηαζηήζεη ηελ γλψζε ηεο Αγγιηθήο σο μέλε γιψζζα απαξαίηεην πξνζφλ ηφζν γηα ηελ
εμεχξεζε εξγαζίαο φζν θαη γηα ηελ δηαηήξεζή ηεο.

Παξάιιεια έρνπλ αλαπηπρζεί

πνηθίιια ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ αληίζηνηρσλ γλσζηηθψλ επηπέδσλ.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη (α) λα αλαδεηεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο
πηζηνπνηείηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο θαη (β) λα δηεξεπλεζεί αλ ζπλδέεηαη ε γλψζε
ηεο Αγγιηθήο σο μέλε γιψζζα κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
ζηελ Διιάδα εηδηθφηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα,

αλαδεηήζεθαλ νη ηδησηηθνί θαη θξαηηθνί

θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνχλ ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ πξνζφλησλ ηεο Αγγιηθήο ζε
Δπξσπατθφ επίπεδν θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν μερσξηζηά. Δπίζεο, έγηλε κία πξνζπάζεηα
θαηαγξαθήο ησλ ηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε δηάθνξα επξσπατθά θξάηε φζνλ αθνξά ηελ
ζπκβνιή ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα

θαη θαηφπηλ ζηελ

εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα. Σα ζπκπεξάζκαηα θαλεξψλνπλ ηελ δηάζεζε κίαο πιεζψξαο
νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ ηηο παξαπάλσ πηζηνπνηήζεηο θαζηζηψληαο ηελ γλψζε ηεο
Αγγιηθήο σο μέλε γιψζζα απαξαίηεην εξγαιείν ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ πιεζπζκψλ θαη
ηελ απαζρνιεζηκφηεηα.
Λέμεηο- θιεηδηά: πηζηνπνίεζε, αγγιηθή γιψζζα, απαζρνιεζηκφηεηα, εξγαζηαθή
θηλεηηθφηεηα, πξνζφληα
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ABSTRACT
The competitive needs of the modern working environment have established the
knowledge of English as a foreign language as an essential qualification in order to find a
job and keep it. In parallel, various evaluation and classification systems have been
developed for the according competence levels. The objective of the current dissertation
is (a) to search for the ways the knowledge of a foreign language is certified and (b) to
explore if the knowledge of English as a foreign language is connected to employability
in Europe and in Greece in particular. In detail, private and public organizations that
certify the cognitive level of English have been searched in Europe and in Greece.
Furthermore, an effort has been made to record the tendencies of the European countries
in terms of the above qualifications in employability and in working mobility. The
conclusions reveal an abundance of organizations that offer the above qualifications
making the knowledge of English as a foreign language a necessary contribution to
employability and to working mobility.

Key- words: certification, English language, employability, working mobility,
qualifications
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0. Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα ζπκβνιή ζηε κειέηε ηεο ζρέζεο αλάκεζα
ζηε γλψζε θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο (ΑΞΓ) ζε ζρέζε κε
ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ζηελ Διιάδα. Βαζηθφο
ζθνπφο ηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ΑΞΓ κε δηάθνξεο πιεπξέο ηεο
απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηεξεχλεζεο ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ
φπνπ πξηκνδνηείηαη ε εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα, θαη ε επαξθήο γλψζε πεξηζζφηεξσλ
απφ κία γιψζζεο (εηδηθά ηεο Αγγιηθήο, πνπ είλαη κηα απφ ηηο δηαδεδνκέλεο
παγθνζκίσο) ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθφηαην πξνζφλ, ζα κπνξνχζε λα είλαη εμαηξεηηθά
ρξήζηκε ε θαιχηεξε γλψζε ηνπ πψο ε εθκάζεζε ηεο ΑΞΓ επεξεάδεη ηηο
επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ζε ηνπηθφ (Διιάδα) ή ζε δηεζλέο επίπεδν (ΔΔ).
ην παξαπάλσ πιαίζην αλαθχπηνπλ δηάθνξα δεηήκαηα φπσο
α) κε πνηνπο ηξφπνπο πηζηνπνηείηαη ε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο (ζηελ πεξίπησζή
καο ηεο Αγγιηθήο) ζε επξσπατθφ θαη ζε ειιεληθφ επίπεδν;
β) ζπλδέεηαη ε γλψζε ηεο ΑΞΓ κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ζηελ ΔΔ γεληθφηεξα θαη
ζηελ Διιάδα εηδηθφηεξα;
Σα (α) θαη (β) απνηεινχλ θαη ηα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο.
ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη αλαθνξά ζε θάπνηεο βαζηθέο
έλλνηεο

φπσο

«παγθνζκηνπνίεζε»,

«πνιπγισζζία»,

«δεχηεξνο

«απαζρνιεζηκφηεηα»,

θψδηθαο
«εξγαζηαθή

επηθνηλσλίαο»,
θηλεηηθφηεηα»,

«πηζηνπνίεζε», «ιίλγθνπα θξάλθα», «δεμηφεηεο-θιεηδηά».
Σν δεχηεξν θεθάιαην έρεη σο αληηθείκελφ ηνπ ηνπο θνξείο, ηα πξνγξάκκαηα
θαη ηηο δξάζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ μέλεο γιψζζαο ζηελ ΔΔ.
Μεηαμχ άιισλ, ζα αλαθεξζνχκε ζην Κνηλό Δπξσπατθό Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε
Γιώζζα (ΚΔΠΑ), ζην Europass, ζην Cedefop, ζηα ζρεηηθά θξαηηθά πξνγξάκκαηα
θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο.
Σν ηξίην θεθάιαην αθνξά ηελ εμάπισζε ηεο Αγγιηθήο παγθνζκίσο θαη
ηδηαίηεξα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ζηελ ΔΔ. Δδψ ζα εμεηαζηνχλ δηάθνξνη
παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε απηή ηελ εμάπισζε, φπσο νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο πνπ
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ηελ επλφεζαλ, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηελ νπνία έρεη θεξδίζεη ε Αγγιηθή θαζψο θαη ε
αλαβάζκηζήο ηεο ηδηαίηεξα ζε ζεζκηθφ επίπεδν εληφο ηεο ΔΔ.
Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ηελ ΑΞΓ ζε ζρέζε κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα
θαη ηελ εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα ζηελ ΔΔ. Δδψ ζα παξνπζηαζηνχλ ζρεηηθέο έξεπλεο
θαη ζην πιαίζην απηφ ζα γίλεη ιφγνο γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (ηφζν ζε δηαρξνληθφ φζν θαη ζε ζπγρξνληθφ επίπεδν) θαζψο γηα
ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
Σν δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξά ηελ ΑΞΓ ζηελ Διιάδα.
Έηζη, ζην πέκπην θεθάιαην ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη
ησλ

εξεπλεηηθψλ

δεδνκέλσλ

ζρεηηθά

κε

ηε

ζρέζε

ηεο

ΑΞΓ

κε

ηελ

απαζρνιεζηκφηεηα ζηελ Διιάδα, ελψ ζην έθην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ θνξείο
θαη πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ γλψζεο ηεο ΑΞΓ ζηελ
Διιάδα.
ην ηξίην κέξνο ζα πξνβνχκε ζε κηα ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ δεηεκάησλ θαη
ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάζακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη ζα θιείζνπκε κε
θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.
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1ν κέξνο
Γισζζνκάζεηα θαη ε Αγγιηθή σο Ξέλε Γιώζζα ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε
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1. Μεζνδνινγία πξνζέγγηζεο θαη ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο
1.1 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
αλαδεηήζεθαλ, εληνπίζηεθαλ, κειεηήζεθαλ θαη αμηνπνηήζεθαλ ζηε ζχληαμε ηνπ
θεηκέλνπ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο.
Χο πξνο ηηο πξσηνγελείο πεγέο (Εαθεηξφπνπινο, 2005) πην ζπγθεθξηκέλα
αμηνπνηήζεθαλ:


ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη θνξείο πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο,
φπσο

ν

Καηάινγνο

ησλ

Δπξσπατθψλ

Πηζηνπνηεηηθψλ

Γιψζζαο

(http://ec.europa.eu/education/policies/lang/ilc/search_a_en.cfm) ή ε ηζηνζειίδα
κε ηα κέιε ηνπ European Association of Language Testing and Assessment
(http://www.ealta.eu.org/institutional-members.php). Μέζα απφ ηνπο θαηαιφγνπο
θνξέσλ πηζηνπνίεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο, εληνπίζακε
εθείλνπο πνπ είλαη πάξνρνη πηζηνπνηήζεσλ ηεο γλψζεο ηεο ΑΞΓ θαη, αληιψληαο
πιεξνθνξίεο απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ζε
γεληθέο γξακκέο ην ηνπίν ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο ΑΞΓ ζηελ Δπξψπε θαη θαηά πφζν
απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ
θαη θαη‟επέθηαζε κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ.


θνηλνηηθά ή εζληθά θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο
γισζζνκάζεηαο (φπσο ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ
ηνπ π.δ 50/2001. Καζνξηζκφο πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφ ηζρχεη» θαη ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 116/2006
«Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/200177»)



ηζηνζειίδεο θνξέσλ ή δξάζεσλ ζρεηηθψλ: α) κε ηελ εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα,
φπσο

ην

δίθηπν

(http://portal.oaed.gr/portal/page/portal/OAED/Apasxolisi_stin_EE)

Eures
θαη

ην

πξφγξακκα Leonardo da Vinci (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/ldv_en.htm), β) κε ηελ πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ, φπσο ην cefedop
(http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop.aspx), ην Δπξσπατθφ Γηαβαηήξην
Γεμηνηήησλ (http://europass.cedefop.europa.eu/el/about) θαη ην Γηαβαηήξην
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Γισζζψλ

(http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-

passport/language-passport).
ε επίπεδν δεπηεξνγελνχο έξεπλαο (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011),
αμηνπνηήζεθαλ ήδε ππάξρνληα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο μέλεο γιψζζεο
θαη ηδηαίηεξα ηε δηδαζθαιία, ηε δηάδνζε, ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ηε ζρέζε ηεο
ΑΞΓ κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα. Σα εξεπλεηηθά απηά δεδνκέλα πξνέξρνληαη


απφ

θνξείο

ηεο ΔΔ.

Πην

ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ

ζηαηηζηηθά

δεκνζηεχκαηα ηεο Eurostat (Eurobarometer, 2001· 2006· 2012) θαη ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (European Commission, 2011) ηα νπνία αθνξνχλ ηηο
επξσπατθέο γιψζζεο θαη ην πψο αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο Δπξσπαίνπο ή απφ
ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Δπηπξφζζεηα εμεηάζηεθαλ θαη ηα
δεκνζηεχκαηα ηνπ Γηθηχνπ Eurydice ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία γισζζψλ ζηα
επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Eurydice, 2005· 2012). ην ζεκείν απηφ ζα
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζε θάζε πεξίπησζε ιήθζεθαλ ππφςε φρη κφλν ηα
δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαλ άκεζα ζηελ ΑΞΓ αιιά θαη εθείλα πνπ ζρεηίδνληαλ
γεληθά κε ηηο μέλεο γιψζζεο, κε ηελ έλλνηα φηη, εθφζνλ ε Αγγιηθή γλσξίδεη
ηδηαίηεξα κεγάιε επίδνζε δηεζλψο, είλαη ινγηθφ φηη θάπνηεο παξαηεξήζεηο ή
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζπλνιηθά ηηο μέλεο γιψζζεο, αθνξνχλ θαη ηελ ΑΞΓ.


δεκνζηεχκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ πξσηνβνπιηψλ ή
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ζρέζε ηεο
γλψζεο μέλσλ γισζζψλ κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αλαθνξέο: α) ησλ Davignon θ.ά. (2008), πνπ ζπληάρζεθε
ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Φφξνπκ γηα ηελ Πνιπγισζζία (Business
Forum for Multilingualism) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο
αλάγθεο ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ γηα πξνζσπηθφ πνπ λα κπνξεί λα
ρεηξίδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία μέλεο γιψζζεο ή μέλεο γιψζζεο δηαθνξεηηθέο
απφ ηελ Αγγιηθή, β) ηνπ πξνγξάκκαηνο PIMLICO ζρεηηθά κε πψο νη επξσπατθέο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δηαρεηξίδνληαη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα πξνζσπηθφ κε
ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο (PIMLICO, 2011), γ) ηνπ Thematic
Network Project in the Area of Languages III (TNP3) πνπ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο
μέλσλ γισζζψλ πνπ δηαζέηνπλ νη απφθνηηνη ηδξπκάησλ αλψηεξεο ή αλψηαηεο

12
εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο1. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
εθπνλήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, αλαθνξέο φπνπ εμεηάδεηαη ε γλψζε μέλσλ
γισζζψλ ζε ζρέζε κε ηε βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ ηνπ ρξήζηε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο δηαθφξσλ ρσξψλ ηεο Βφξεηαο, Νφηηαο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο, δ) ηνπ
ΔΠΔΑΔΚ «χζηεκα αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο» ζην ΑΠΘ
(Κνηιηάξε, Αγνξαζηφο, Κνληνχιε, Παπαγεσξγίνπ, & Υαηδεζενδψξνπ, 2009), ε)
ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ θαηαξηηζκφ Καηαιφγνπ ηεο Γισζζηθήο Πηζηνπνίεζεο
ζηελ Δπξψπε (Inventory of Language Certification in Europe) απφ ην βξεηαληθφ
National Foundation for Educational Research (http://www.nfer.ac.uk/· Bradshaw
& Kirkup, 2006).


ηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά: ηελ ΑΞΓ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, ηνπο
ζεζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο ηεο θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ
εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα.

1.2 Βαζηθέο έλλνηεο
1.2.1 Πολςγλωζζία
Δίλαη γλσζηφ φηη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΔΔ είλαη πσο απνηειεί κηα
πνιπγισζζηθή (θαη γεληθφηεξα πνιππνιηηηζκηθή) θνηλφηεηα (Baldoni, 2004). Γχν
βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πνιπγισζζζίαο ζηελ ΔΔ είλαη φηη παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν: 1)
ζηελ επηθνηλσλία εληφο θαη κεηαμχ ππεξεζληθψλ θνξέσλ, κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο ΔΔ
θαη άιισλ πνιηηηθψλ ζσκάησλ ζε δηεζλέο, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν (θξάηε κέιε,
νκφζπνλδεο πεξηνρέο, επαξρίεο, θνηλφηεηεο θιπ.) θαζψο θαη κεηαμχ δηαθφξσλ
πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ απφ δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε, θαη 2) ζηηο εζληθέο
ηαπηφηεηεο ησλ πιεζπζκψλ ησλ θξαηψλ κειψλ (Mamadouh, 2002).
ήκεξα νη επίζεκεο γιψζζεο ηεο ΔΔ είλαη 23 κε ηελ πξννπηηθή ζην κέιινλ
λα απμεζνχλ κε ηελ πξνζζήθε ησλ θαηαιαληθψλ, ησλ βαζθηθψλ θιπ. (Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, 2013). Απηφ ζεκαίλεη φηη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ζπλππάξμνπλ νη
πνιίηεο κηαο θνηλφηεηαο ε νπνία, φπσο είδακε παξαπάλσ, πξηκνδνηεί έληνλα ηελ
ειεχζεξε θπθινθνξία άξα θαη ηελ επθνιφηεξε επαθή αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο

1

http://www.tnp3-d.org/content.php?page_id=2
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γιψζζεο, δελ αξθεί έλαο κφλν θψδηθαο επηθνηλσλίαο, δει. ε γλψζε κίαο κφλν
γιψζζαο (Πξνθίιε, 2001α· 2001β).
Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηε ζπλέρεηα κηαο καθξάο επξσπατθήο παξάδνζεο,
κε ηελ έλλνηα φηη ηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε ραξαθηεξίδνληαλ απφ δηγισζζία
ή πνιπγισζζία αηψλεο πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο ΔΔ, θαη δελ είλαη θαζφινπ αζπλήζηζην
ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε ηξεηο ή ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο λα ζπλππάξρνπλ ζε
κία έθηαζε πεξίπνπ 45 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ. ε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν νη
ζπλελλνήζεηο δηεμάγνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο, ελψ δελ είλαη ιίγνη νη
Δπξσπαίνη πνπ θάλνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζε κηα γεηηνληθή ηνπο επξσπατθή ρψξα.
πλεπψο, ε εθκάζεζε θαη ε ρξήζε μέλσλ γισζζψλ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα
ηελ Δπξψπε αιιά θαη κία θαζεκεξηλή εκπεηξία γηα πνιινχο Δπξσπαίνπο (van Els
θ.ά., 1984). Oη ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο EE έρνπλ πξνσζήζεη ζε ηεξάζηην βαζκφ ηελ
θηλεηηθφηεηα ζπνπδαζηψλ θαη πξνζσπηθνχ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φισλ ησλ
βαζκίδσλ θαη έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ ηφλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ κεηνλνηηθψλ
γισζζψλ θαζψο θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ αλάινγα κε
ηηο εθάζηνηε εηδηθέο ζπλζήθεο 2. O ξεηά εθθξαζκέλνο ζθνπφο απηήο ηεο ελίζρπζεο
είλαη ε αλάπηπμε κηαο θνηλήο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαζψο θαη ηεο θαηαλφεζεο
κεηαμχ ησλ εζλψλ. Δπηπιένλ ρξεκαηνδνηήζεηο έρνπλ δηαηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε
ινγηζκηθνχ γηα ηελ απηφκαηε κεηάθξαζε θαη γηα ηελ νξνινγία. ηα κείδνλα
πξνγξάκκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ε θαηαλνκή ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ήηαλ
ηζνκεξήο γηα φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε παξάιιειε
αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε θάζε γιψζζα. Ζ ηζνκέξεηα εκπφδηδε ζε θάπνην βαζκφ ηηο
γιψζζεο κε ηζρπξή νηθνλνκηθή ζηήξημε λα ππεξθεξάζνπλ ηηο κηθξέο γιψζζεο.
Αληίζεηα, κε ηηο ηζρχνπζεο ζήκεξα ξπζκίζεηο νη ρξεκαηνδνηήζεηο γεληθά
θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηε ζπλεηζθνξά θάζε θξάηνπο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο EE,
κε απνηέιεζκα, π.ρ. ε Γαλέδηθε λα δηθαηνχηαη θάησ απφ ην 3% θαη φρη ίζν κεξίδην κε
ηελ Aγγιηθή (Phillipson, 1999).
2

Παξάδεηγκα εηδηθήο ζπλζήθεο είλαη φηη έλαο Έιιελαο θνηηεηήο ππφηξνθνο ηνπ Erasmus ζε

κηα ρψξα φπσο ε Γαλία, πξέπεη λα γλσξίδεη Γαλέδηθα πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζεη
θάπνηα καζήκαηα, θαη ε ΔΔ ζηα πιαίζηα ηνπ Erasmus ηνχ ρξεκαηνδνηεί θαη ηελ εθκάζεζε
ηεο Γαλέδηθεο πξηλ μεθηλήζνπλ ηα άιια καζήκαηα ζηε ρψξα ππνδνρήο.
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1.2.2 Δεύηεπορ κώδικαρ επικοινωνίαρ
Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ θαηνρή απφ έλα άηνκν ελφο επηπιένλ γισζζηθνχ
θψδηθα πνπ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα (πνπ απνηειεί ηνλ πξψην
θψδηθα επηθνηλσλίαο). ηελ πεξίπησζή καο ε Αγγιηθή κπνξεί λα εμειηρζεί ζε
δεχηεξν θψδηθά επηθνηλσλίαο γηα εθείλνπο πνπ θαηαθέξλνπλ λα ηελ θαηαθηήζνπλ.
Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ πψο αληηκεησπίδεη ε ΔΔ ηελ αλάγθε γηα ηελ αχμεζε ησλ
δπλαηνηήησλ γισζζηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ηεο είλαη ε απφθαζε ηνπ
1984 ε νπνία θαινχζε φια ηα θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ ηε κειέηε δχν
επξσπατθψλ γισζζψλ ζην ζηάδην ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Baldoni, 2004).
ζνλ αθνξά ην δήηεκα πνπ καο ελδηαθέξεη, δει. ηελ εθκάζεζε ηεο ΑΞΓ, ζα πξέπεη
λα ζεκεησζεί φηη νη δχν ρψξεο πνπ εμαηξέζεθαλ απφ ηελ απφθαζε ήηαλ ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην θαη ε Ηξιαλδία3, θάηη πνπ έδηλε θαη ην γεληθφ ζηίγκα ζρεηηθά κε ην πψο ε
ΔΔ πξνζέγγηδε ην δήηεκα ηνπ δεχηεξνπ θψδηθά επηθνηλσλίαο πνπ έπξεπε λα θαηέρνπλ
(πέξαλ ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο) νη πνιίηεο ηεο: φιεο νη ρψξεο πιελ ησλ
αγγιφθσλσλ έπξεπε λα πξνσζήζνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο θαη κηαο άιιεο
γιψζζαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ πφζν νη αξρηθέο πξνζέζεηο κπνξεί λα απνθιίλνπλ απφ
ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη φηη ε πξφζεζε ηεο ΔΔ φηαλ εμέδηδε απηή ηελ νδεγία πεξί
εθκάζεζεο πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο μέλσλ γισζζψλ, ήηαλ λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν λα
καζαίλνπλ νη πνιίηεο ηεο ΔΔ κφλν κία μέλε γιψζζα, ηελ Αγγιηθή (Mamadouh,
2002). ην παξειζφλ έρνπλ ππάξμεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη
ζε ππεξεζληθφ επίπεδν γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε
ησλ γισζζηθψλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη ηελ αλάζρεζε ηεο πξνέιαζεο ηεο Αγγιηθήο4,
αιιά είλαη απίζαλν λα κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ δξαζηηθφ αληίβαξν ζηελ νξκεηηθή
πνξεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο.
1.2.3 Παγκοζμιοποίηζη
ε

ζρεηηθή

ηζηνζειίδα

ηεο

Δπξσπατθήο

Δπηηξνπήο

(http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_el.htm)
3

Σν 2003 ήηαλ νη κνλαδηθέο ρψξεο ηεο ΔΔ φπνπ ε δηδαζθαιία κηαο μέλεο γιψζζαο ζην

ζρνιείν δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή (Eurydice, 2005).
4

ην

Βι. παξαδείγκαηα ζην Phillipson (2003).
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θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο παξνπζηάδεηαη νπδέηεξα σο κηα κνξθή παγθφζκηαο
νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε έλαλ ζπλδπαζκφ ηερλνινγηθήο
πξνφδνπ, ρακειφηεξνπ θφζηνπο κεηαθνξψλ θαη απειεπζέξσζεο ησλ πνιηηηθψλ (ηφζν
ζηελ ΔΔ φζν θαη παγθνζκίσο) θαη πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ
θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ξνψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε
ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο ηνπο.
Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ε εκθάληζε ελφο
λένπ ηξφπνπ παξαγσγήο, ηνπ κεηαθνξληηθνχ κνληέινπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
επέιηθηεο κνξθέο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηελ ππνλφκεπζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο κεηαμχ
ησλ εξγαηψλ θαη ηελ ηάζε κεηαθίλεζεο ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο απφ ην εξγνζηάζην ζην
ζπίηη ή ζε άιινπο ρψξνπο αηνκηθήο κφλσζεο ηνπ απαζρνινχκελνπ. Καζνξηζηηθφ
παξάγνληα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο απνηειεί ε ζρεηηθνπνίεζε ησλ ρσξνρξνληθψλ
απνζηάζεσλ κέζσ ηεο δηαδηθηχσζεο νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε, θάηη πνπ είλαη ινγηθφ
λα επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.
Δπηπιένλ, θαη ηα παξαδνζηαθά κέζα κεηαθνξάο έρνπλ εθζπγρξνληζηεί ζε κεγάιν
βαζκφ, δηεπθνιχλνληαο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ή εξγαζηαθέο κεηαθηλήζεηο θαζψο θαη ηε
κεηαλάζηεπζε. εκαληηθφ σο πξνο έλα απφ ην δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηελ
παξνχζα εξγαζία, απηφ ηεο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο, είλαη φηη ε ζχληκεζε ηνπ
ρξφλνπ κεηαθίλεζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ εζληθψλ ρψξσλ ηζρχεη θαη
γηα νκάδεο πιεζπζκνχ πεξηνξηζκέλσλ εηζνδεκαηηθψλ δπλαηνηήησλ, πνπ κπνξεί λα
αλαδεηνχλ εξγαζία ζε φπνηα ρψξα ππάξρνπλ ειεχζεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σέινο, ε
δηεζλνπνηεκέλε δηάδνζε ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ πνιηηηζκνχ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ
ακεξηθαληθνχ, απμάλεη ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη θνξείο ηνπ θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Κνηδηάο, 2001). Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη θαη ε
γιψζζα (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε Αγγιηθή).
ε έλα ηέηνην πιαίζην είλαη ινγηθφ φηη ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη
ηδηαίηεξα ηεο Αγγιηθήο είλαη ζεκαληηθή αλ θάπνηνο ζέιεη λα επσθειεζεί απφ ηηο
επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ
επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ ή γεληθφηεξα λα θηλεζεί ρσξίο ηδηαίηεξεο
δπζθνιίεο ζε θνηλσληθά πεξηβάιινληα πνπ δέρνληαη έληνλε ηελ επίδξαζε ηνπ
ακεξηθαληθνχ πνιηηηζκνχ.
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1.2.4 Απαζσοληζιμόηηηα
Οξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα βξεη ή λα δηαηεξήζεη κία ζέζε
εξγαζίαο ζε έλα δεδνκέλν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Αθνξά δε ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζφλησλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο,
έηζη ψζηε ην άηνκν λα κπνξεί λα βξεη ή λα δηαηεξήζεη κία ζέζε εξγαζίαο ππφ
θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. ζνλ αθνξά ην δήηεκα
πνπ καο ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Ζ ζεκαζία ησλ μέλσλ γισζζψλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη
ηελ απαζρφιεζε» (http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/languages-forbusiness_el.htm) επηζεκαίλεηαη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη Δπξσπαίνη
εξγνδφηεο ζηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη ζηηο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη
ζην φηη νη πνιίηεο ηεο ΔΔ πνπ θαηέρνπλ πνιιέο γιψζζεο, κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ
πιήξσο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζηελ ΔΔ θαη λα εληαρζνχλ
επθνιφηεξα ζηε ρψξα πξννξηζκνχ ηνπο.
Γεληθά, ε έλλνηα ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θπξηαξρεί ηηο ηειεπηαίεο δχν
δεθαεηίεο ζηε ζπδήηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Αληί λα γίλεηαη
ιφγνο γηα έιιεηςε απαζρφιεζεο θαη γηα πνιίηεο απαζρνινχκελνπο ή κε, γίλεηαη
αλαθνξά ζε έιιεηςε απαζρνιεζηκφηεηαο θαη νη πνιίηεο θαηαιήγνπλ λα
πεξηγξάθνληαη σο απαζρνιήζηκνη ή κε ή σο θαηέρνληεο ή κε θαηέρνληεο δεμηφηεηεο
απαζρνιεζηκφηεηαο (Fejes, 2010). Έηζη, φζνλ αθνξά ην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη ζηελ
παξνχζα εξγαζία, θάπνηνο είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απαζρνιήζηκνο αλαιφγσο
θαη ηνπ βαζκνχ επάξθεηάο ηνπ ζηε ρξήζε ηεο ΑΞΓ.
1.2.5 Επγαζιακή κινηηικόηηηα
Ζ ειεχζεξε κεηαθίλεζε εξγαδφκελσλ (θαη άιισλ) αηφκσλ έρεη νξηζηεί κε ηε
πλζήθε ηεο Ρψκεο σο κία απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο ηεο ηφηε Δληαίαο
Αγνξάο.

ηε

ζρεηηθή

ηζηνζειίδα

ηεο

Δπξσπατθήο

Δπηηξνπήο

(http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=faq&lang=el&catId=2557&parentCategory=
2557) νξίδεηαη φηη θάζε πνιίηεο ηεο ΔΔ δηθαηνχηαη λα δεη θαη λα εξγάδεηαη ζε
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο ρσξίο λα πθίζηαηαη δηαθξίζεηο ιφγσ ηζαγέλεηαο. Δπηπιένλ,
επηζεκαίλεηαη φηη ε κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζεσξείηαη φηη
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ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν, ζε έλα πςειφ επίπεδν
απαζρφιεζεο (άξα ζε απμεκέλε απαζρνιεζηκφηεηα), ζηελ επίηεπμε ηζνξξνπεκέλεο
θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ζηελ εγγχηεξε πνιηηηθή νινθιήξσζε ηεο ΔΔ. Ζ
εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα ζηελ ΔΔ εληζρχζεθε ηδηαίηεξα κεηά ηηο δηεπξχλζεηο ηνπ 2004
θαη ηνπ 2007. Απφ ηελ άιιε πιεπξά έρεη παξαηεξεζεί φηη κέρξη θαη ην 2008 ην 85%
ηεο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο ζηελ ΔΔ είρε λα θάλεη κε κεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ
ελφο θξάηνπο θαη φρη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ (Gáková & Dijkstra, 2008).
χκθσλα κε ηνλ Zimmermann (2009), ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ ζα κπνξνχζε λα
ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο (ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο παξάγνληεο
φπσο ε ηππνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιηζεο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ), επεηδή
ζα

βνεζνχζε

ηνπο

κεηαθηλνχκελνπο

απαζρνινχκελνπο

λα

ελζσκαησζνχλ

επθνιφηεξα ζηηο ρψξεο ππνδνρήο.
1.2.6 Πιζηοποίηζη
ηελ παξνχζα εξγαζία ν φξνο πηζηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη επίζεκε αλαγλψξηζε ησλ
πξνζφλησλ (γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ) πνπ δηαζέηεη θάπνηνο. Σν Δπξσπατθφ
Πιαίζην Πξνζφλησλ θαη Πηζηνπνίεζεο Ηθαλνηήησλ (European Qualifications
Framework)5 πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο πξνζφλησλ θαη
ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ελειίθσλ, ηελ
αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο κέζα απφ επίζεκεο ή
αλεπίζεκεο κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαηάθηεζεο ηεο ίδηαο
ηεο γλψζεο (learn to learn) θαζψο θαη δεμηνηήησλ ελεξγνχο θνηλσληθνπνιηηηθήο
ζπκκεηνρήο (European Commission, SEC 957/8.7.2005).
ην ΚΔΠΑ ε πηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ ζηελ ΔΔ ζπλδέεηαη κε
δηάθνξεο παξακέηξνπο γηα θάζε επίπεδν γισζζνκάζεηαο. Οη παξάκεηξνη απηνί
ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ή κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα,
θνηλσληνγισζζηθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο-θιεηδηά θιπ. χκθσλα κε ην ΚΔΠΑ
ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε πηζηνπνίεζεο:

5

http://ec.europa.eu/eqf/documentation_en.htm
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α) ζθαηξηθή, φηαλ ν καζεηήο βειηηψλεηαη απφ φιεο ηηο απφςεηο ηεο γισζζηθήο
επάξθεηαο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο,
β) ηκεκαηηθή, φηαλ ε επάξθεηα ηνπ καζεηή απμάλεηαη ζε κηα πεξηνξηζκέλε πεξηνρή
θαη γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ,
γ) εηεξνβαξήο, φηαλ δίλεηαη έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη θάπνηεο
πεξηνρέο ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ βξίζθνληαη ζε επίπεδν πςειφηεξν απφ
άιιεο,
δ) επηκέξνπο, φηαλ ζρεηίδεηαη κφλν κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο,
π.ρ. κφλν κε ηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ.
1.2.7 Λίνγκοςα θπάνκα
Πξφθεηηαη γηα κηα βνεζεηηθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κπνξέζνπλ
λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο νκάδεο αλζξψπσλ πνπ κηινχλ δηαθνξεηηθέο κεηξηθέο
γιψζζεο. Ζ Αγγιηθή είλαη ε πην δηαδεδνκέλε ιίλγθνπα θξάλθα γιψζζα ζηνλ θφζκν.
Αθνινπζεί ε Γαιιηθή (Κξχζηαι, 2003).
1.2.8 Δεξιόηηηερ-κλειδιά
Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ-θιεηδηψλ ζηα πιαίζηα ηεο δηά βίνπ κάζεζεο απνηειεί
έλαλ ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ (Pepper, 2011), πνπ
ζπλδέεηαη κε πξσηνβνπιίεο φπσο ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Βαζηθέο
Ηθαλφηεηεο γηα ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε (ΔΠΑ) (Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, 2007).
χκθσλα κε ηνλ Papadakis (2009) ε έλλνηα ηεο δεμηφηεηαο-θιεηδηά έρεη, ζηα πιαίζηα
ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ, ζηαδηαθά ζπλδεζεί κε έλλνηεο φπσο «απαζρνιεζηκφηεηα» θαη
«αληαγσληζηηθφηεηα». Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νη δεμηφηεηεο-θιεηδηά πνπ
πξνζδηνξίδνληαη

ζην

ΔΠΑ ζεσξνχληαη

ζεκαληηθέο

γηα

ηελ

αχμεζε

ηεο

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ ππεθφσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
ζπλνιηθά ηεο ΔΔ ζε παγθφζκην επίπεδν.
ζνλ αθνξά ην δήηεκα πνπ καο ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζην ΔΠΑ
ε επηθνηλσλία ζηηο μέλεο γιψζζεο ζπλδέεηαη κε ηηο δεμηφηεηεο-θιεηδηά ηεο
επηθνηλσλίαο ζηε κεηξηθή γιψζζα, δει. ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο,
έθθξαζεο θαη εξκελείαο ελλνηψλ, ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, γεγνλφησλ θαη
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απφςεσλ ηφζν ζε πξνθνξηθή φζν θαη ζε γξαπηή κνξθή (αθξφαζε, νκηιία, αλάγλσζε
θαη γξαθή) ζε έλα θαηάιιειν θάζκα θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πεδίσλ
(εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, εξγαζία, ζπίηη, ειεχζεξνο ρξφλνο). Δπηπιένλ,
απαηηνχληαη δεμηφηεηεο φπσο ε δηακεζνιάβεζε θαη ε δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε.
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2. Φνξείο, Πξνγξάκκαηα θαη Γξάζεηο πηζηνπνίεζεο επηπέδνπ μέλεο γιώζζαο
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
2.1 Ζ Γισζζνκάζεηα ζην Δπξσπατθό Πιαίζην Ηθαλνηήησλ (ΔΠΗ)
Σν ΔΠΗ θαζνξίδεη ζε επξσπατθφ επίπεδν ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο ζηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο νινθιήξσζε, ηελ
θνηλσληθή έληαμε, ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ζε
κηα θνηλσλία πνπ ζηεξίδεηαη ζηε γλψζε (Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, 2007). Σν ΔΠΗ
αλαπηχρζεθε σο απνηέιεζκα θνηλσληθννηθνλνκηθψλ επξσπατθψλ αιιά θαη
παγθφζκησλ εμειίμεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε παξφκνησλ ζπζηεκάησλ
πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνζφλησλ ζηηο κεγαιχηεξεο επξσπατθέο ρψξεο. εκαληηθφ ξφιν
έπαημε θαη ην γεγνλφο φηη ζηελ ΔΔ ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απνηέιεζε πάληνηε έλα
κέζν γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ φπσο ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ,
αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίνπ. πσο αλαθέξακε θαη ζην 3.4, θνκβηθφ ζεκείν
γηα ηελ εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα απνηέιεζε ε ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, πνπ
αλαπηχρζεθε θαηά ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2000,
κε ζηφρν λα θαηαζηεί ε ΔΔ ε πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ζηνλ θφζκν. Ζ
ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο πξνέβιεπε ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ζε επίπεδν
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζηφρνπ. Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ΔΔΚ) ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή απφ απηή ηελ άπνςε, θαη έηζη ζηε Γηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο γηα ηελ
αχμεζε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΔΚ πξνβιεπφηαλ ζρεδηαζκφο
γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο πξαγκαηηθά επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο κέζσ: α) ηεο
ππεξεζληθήο αλαγλψξηζεο πξνζφλησλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ΔΔΚ, θαη β) ηεο
βειηίσζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ΔΔΚ. Ζ ηειηθή θαηάιεμε φισλ απηψλ ησλ
δηαδηθαζηψλ ήηαλ ην ΔΠΗ (Brockmann, Clarke, & Winch, 2008).
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ΔΠΗ είλαη νη εμήο (Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, 2007: 3):
«1) εληνπηζκφο θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε, ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε,
ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ζε κηα θνηλσλία ηεο
γλψζεο,
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2) ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ θξαηψλ κειψλ κε ζηφρν λα εμαζθαιίδεηαη φηη
ζην ηέινο ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ αλαπηπρζεί νη βαζηθέο δεμηφηεηεο
ζε βαζκφ ηέηνην ψζηε λα απνηεινχλ ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ κάζεζε θαη
επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεψλ θαη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο λα
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο,
3) παξνρή ελφο επξσπατθνχ εξγαιείνπ αλαθνξάο ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε
δηακνξθσηέο πνιηηηθήο, εθπαηδεπηέο, εξγνδφηεο θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε
παλεπξσπατθφ επίπεδν νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψο απνδεθηψλ
ζηφρσλ,
4) παξνρή ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ γηα πεξαηηέξσ δξάζε ζε θνηλνηηθφ
επίπεδν».
ην ΔΠΗ νξίδνληαη θάπνηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ απνηεινχλ έλαλ ζπλδπαζκφ
γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ θαηάιιεισλ γηα ην επξχηεξν ζπγθείκελν. Οη βαζηθέο
απηέο ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε θαη
αλάπηπμε ηνπ θαζέλα, ηελ ελεξγφ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ
απαζρφιεζε. Πξφθεηηαη γηα ηηο εμήο:
1) Δπηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα,
2) Δπηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο,
3) Μαζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία,
4) Φεθηαθή ηθαλφηεηα,
5) Μεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο,
6) Κνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε,
7) Πξσηνβνπιία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα
8) Πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη έθθξαζε.
ιεο νη ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη εμίζνπ ζεκαληηθέο, κε ηελ έλλνηα φηη θαζεκηά
ηνπο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζε κηα επηηπρεκέλε δσή κέζα ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο.
Πνιιέο απφ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη αιιεινζπλδένληαη, θαζψο
θάπνηεο πηπρέο πνπ είλαη νπζηαζηηθέο γηα έλαλ ηνκέα, ππνζηεξίδνπλ θάπνηεο ηθαλφηεηεο
ζε άιιν ηνκέα. Ζ ηθαλφηεηα ζηηο ζεκειηψδεηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο, ηεο
γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο, ηεο αξηζκεηηθήο θαη ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη
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επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) απνηειεί βαζηθφ ζεκέιην γηα ηε κάζεζε, ελψ ε κεζνδνινγία ηεο
κάζεζεο ζηεξίδεη φιεο ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Τπάξρνπλ δε πνιιά ζέκαηα πνπ
δηαηξέρνπλ νιφθιεξν ην ΔΠΗ. Έηζη, ε θξηηηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ, ε ιήςε
απνθάζεσλ θαη ε επνηθνδνκεηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ παίδνπλ ξφιν θαη ζηηο
νθηψ βαζηθέο ηθαλφηεηεο (Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, 2007).
ζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο, ζηε χζηαζε
2006/962/ΔΚ

ηνπ

πκβνπιίνπ

ηεο

18/12/2006

(http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c
11090_el.htm), ηεο νπνίαο παξάξηεκα απνηειεί ην ΔΠΗ, νξίδεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε
ηθαλφηεηα πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο θχξηεο δηαζηάζεηο ηεο δεμηφηεηαο
επηθνηλσλίαο ζηε κεηξηθή γιψζζα (ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη εξκελείαο ελλνηψλ,
ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, γεγνλφησλ θαη απφςεσλ, ηφζν ζε πξνθνξηθή φζν θαη ζε
γξαπηή κνξθή, θαη ηθαλφηεηα γισζζηθήο αιιειεπίδξαζεο κε θαηάιιειν θαη
δεκηνπξγηθφ ηξφπν ζε νιφθιεξν ην θάζκα ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ), ηε δηακεζνιάβεζε θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε. Σν επίπεδν
γισζζνκάζεηαο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαζψο θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα
αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο θαη γξαθήο. ε θάζε πεξίπησζε ε ζπγθεθξηκέλε
χζηαζε ζπλδέεη ηελ επηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή
θαηάζηαζε θαη εμέιημε, αθνχ ηε ζεσξεί βαζηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ θαηάξηηζε
θάπνηνπ. ην δε ΔΠΗ ε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηε γλψζε ησλ
θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ θαζψο θαη ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε θαη ηελ πνηθηιφηεηα
ησλ γισζζψλ.
2.2 Ζ πηζηνπνίεζε ησλ επηπέδσλ Γισζζνκάζεηαο ζηελ ΔΔ
Σν 2006 ην βξεηαληθφ National Foundation for Educational Research
(http://www.nfer.ac.uk/) δεκνζίεπζε κία αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ Καηάινγν ηεο
Γισζζηθήο Πηζηνπνίεζεο ζηελ Δπξψπε (Inventory of Language Certification in
Europe· Bradshaw & Kirkup, 2006). Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξνθχπηεη κηα
εηθφλα πνηθηινκνξθίαο φζνλ αθνξά ηε γισζζηθή πηζηνπνίεζε, ε νπνία εμαξηάηαη: α)
απφ ην ηη απνδέρνληαη νη θαηά ηφπνπο εξγνδφηεο, β) πνηεο ρξήζεηο πξηκνδνηνχληαη
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αλά ρψξα, θαη γ) ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο γηα ηελ νπνία ρξεηάδεηαη ε γισζζηθή
πηζηνπνίεζε. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα δηαζέζηκα πηζηνπνηεηηθά αθνξνχλ ηελ Αγγιηθή
θαη ην ίδην ηζρχεη θαη ζε επίπεδν πνηθηινκνξθίαο. πλνιηθά ππάξρνπλ 92
πηζηνπνηεηηθά απφ 11 νξγαληζκνχο. Αξθεηά πηζηνπνηεηηθά ππάξρνπλ θαη γηα ηε
Γαιιηθή θαη ηε Γεξκαληθή, ελψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα θάπνηεο γιψζζεο δελ
ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά ή είλαη ειάρηζηα. ζνλ αθνξά ην πνηα πηζηνπνηεηηθά
πξνηηκψληαη, ε έξεπλα δείρλεη φηη παίδεη ξφιν ε αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο. ρεηηθά κε
ηε βαζκνιφγεζε παξαηεξήζεθε φηη ζπρλά νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαλ ζρεηηθά κε
ην πφηε θάπνηνο απνηπγράλεη ή πεηπραίλεη ζηηο εμεηάζεηο, δελ ήηαλ αξθεηά
αλαιπηηθέο, ελψ ζηνλ ηνκέα ηεο ζχληαμεο ησλ ηεζη θαη ηεο βαζκνιφγεζεο, ε
πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ θαίλεηαη λα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο,
πξνζνληνχρνπο ζπγγξαθείο, εθπαηδεπκέλνπο βαζκνινγεηέο θιπ.
2.3 Κνηλό Δπξσπαηθό Πιαίζην Αλαθνξάο (ΚΔΠΑ)
Σν 1996 δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ην ΚΔΠΑ, κε ζηφρν ηελ χπαξμε κηαο
θνηλήο βάζεο γηα ηε ξεηή πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ κεζφδσλ
γισζζνκάζεηαο, ε νπνία (θνηλή βάζε) ζα απνηεινχζε έλαλ εληαίν νδεγφ γηα ηε
ζχληαμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, εμεηάζεσλ, δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θιπ. Με ην
ΚΔΠΑ έγηλε κηα πξνζπάζεηα ππέξβαζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο (θαη
πηζηνπνίεζεο) ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν.
Σν ΚΔΠΑ απνηειεί πξντφλ κηαο καθξάο εμέιημεο ζηνλ ηνκέα ηεο γισζζηθήο
εθκάζεζεο, ρξήζεο θαη επάξθεηαο. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο γηα πεξηζζφηεξα απφ
30 ρξφληα πξνσζνχζε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε γιψζζα. Μεξηθά απφ ηα πην
γλσζηά δεκνζηεχκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα ήηαλ ησλ van Ek &
Trim (1998α· 1998β· 2001), φπνπ πεξηγξάθνληαλ ηξία επίπεδα γισζζηθήο
θαηάθηεζεο, ηα δηεζλψο γλσζηά σο Threshold, Waystage θαη Vantage, πνπ ε
επίδξαζε ηνπο ήηαλ ηεξάζηηα ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. ηα
κέζα ηνπ 1990 ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ
ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζε έλαλ εληαίν νδεγφ ή ζπλεθηηθφ
πιαίζην, ην νπνίν θαη ηειηθά αλαπηχρζεθε απφ ηνπο J. Trim, B. North, D. Coste θαη J.
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Sheils. Σν 2001 δεκνζηεχηεθε ε ηζρχνπζα κέρξη ζήκεξα έθδνζε ηνπ ΚΔΠΑ, πνπ
πξνέθπςε απφ πιήζνο αλαηξνθνδνηήζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο
αμηνπνίεζήο ηνπ γηα ηε ζχλζεζε νδεγψλ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ή κνληέισλ
αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο (Alderson, 2002).
2.3.1 Πεξηγξαθή ηνπ ΚΔΠΑ
πλνιηθά, ην ΚΔΠΑ απνηειείηαη απφ 9 θεθάιαηα θαη 4 παξαξηήκαηα. ην
θεθ. 1 πξνζδηνξίδνληαη νη ζθνπνί, νη γεληθνί ζηφρνη θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ΚΔΠΑ
ππφ ην πξίζκα ηεο ζπλνιηθήο γισζζηθήο πνιηηηθήο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη
πην ζπγθεθξηκέλα ηεο πξνψζεζεο ηεο πνιπγισζζίαο σο απάληεζεο ζηε γισζζηθή
θαη πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα ηεο Δπξψπεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα
πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί ην ΚΔΠΑ.
ην θεθ. 2 επεμεγείηαη ε πξνζέγγηζε ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ην ΚΔΠΑ θαη ε
νπνία βαζίδεηαη ζε κηα αλάιπζε ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο απφ ηελ άπνςε ησλ
ζηξαηεγηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο γεληθέο
θαη επηθνηλσληαθέο ηνπο ηθαλφηεηεο έηζη ψζηε λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ
θαη ζηε δφκεζε ζπλερνχο ιφγνπ θαη νη νπνίεο ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα
αληαπεμέξρνληαη ζηα θαζήθνληα πνπ έρνπλ κέζα ζε δεδνκέλεο ζπλζήθεο θαη κε ηνπο
πεξηνξηζκνχο ησλ πεξηζηάζεσλ νη νπνίεο πξνθχπηνπλ ζηα πνηθίια πεδία ηεο
θνηλσληθήο χπαξμεο.
ην θεθ. 3 παξνπζηάδνληαη ηα Κνηλά Δπίπεδα Αλαθνξάο ζε έλα πιαίζην φπνπ
ε πξφνδνο ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο σο πξνο ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ
ζην θεθ. 2 κπνξεί λα βαζκνλνκεζεί κε βάζε κηα επέιηθηε αθνινπζία επηπέδσλ
γισζζνκάζεηαο πνπ νξίδνληαη απφ θαηάιιεινπο πεξηγξαθείο (descriptors). Ο
κεραληζκφο απηφο πξέπεη λα είλαη αξθεηά πινχζηνο ψζηε λα ηθαλνπνηεί ην ζχλνιν
ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνληαη απφ
δηαθνξεηηθνχο θνξείο εθπαίδεπζεο ή πνπ απαηηνχληαη ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο
γισζζνκάζεηαο.
ην θεθ. 4 πξνζδηνξίδνληαη κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο νη θαηεγνξίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ρξήζηε/καζεηή ηεο
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γιψζζαο ζχκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ θαζνξίζηεθαλ, έηζη ψζηε λα
θαιχπηνληαη:
α) ηα πεδία θαη νη πεξηζηάζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ην πεξηθείκελν ηεο ρξήζεο ηεο
γιψζζαο,
β) ηα ζέκαηα, ηα θαζήθνληα θαη νη ζθνπνί ηεο επηθνηλσλίαο,
γ) νη επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηξαηεγηθέο θαη δηαδηθαζίεο,
δ) ην θείκελν (εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα κέζα).
ην θεθ. 5 έρνπκε ηε ιεπηνκεξή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γεληθψλ θαη ησλ
επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ ρξήζηε/καζεηή, ελψ ζην θεθ. 6 εμεηάδνληαη νη
δηαδηθαζίεο ηεο γισζζηθήο εθκάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο θαη ζπδεηείηαη ε ζρέζε
κεηαμχ θαηάθηεζεο θαη εθκάζεζεο, ε θχζε θαη ε αλάπηπμε ηεο πνιπγισζζηθήο
ηθαλφηεηαο θαζψο επίζεο θαη νη κεζνδνινγηθέο επηινγέο γεληθνχ ή πην
ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζε ζρέζε κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα θεθ. 3 θαη
4.
ην θεθ. 7 εμεηάδεηαη ιεπηνκεξεηαθά ν ξφινο ησλ θαζεθφλησλ ζηε γισζζηθή
εθκάζεζε θαη δηδαζθαιία, ελψ ην θεθ. 8 αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηεο γισζζηθήο
πνηθηιφηεηαο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εμεηάδεη δεηήκαηα

φπσο
α) πνιπγισζζία-πνιππνιηηηζκηθφηεηα,
β) δηαθνξνπνηεκέλνη γεληθνί ζηφρνη εθκάζεζεο,
γ) αξρέο ζρεδηαζκνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο,
δ) ζελάξηα αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ,
ε) δηα βίνπ γισζζηθή εθκάζεζε,
ζη) ηκεκαηηθφηεηα θαη επηκέξνπο ηθαλφηεηεο.
Σέινο, ζην θεθ. 9 εμεηάδνληαη νη πνηθίινη ζθνπνί ηεο αμηνιφγεζεο θαη νη
αληίζηνηρνη ηχπνη αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε ζπλδπαζκνχ ησλ
αληαγσληζηηθψλ

θξηηεξίσλ

ηεο

πεξηεθηηθφηεηαο,

ηεο

αθξίβεηαο

θαη

ηεο

ιεηηνπξγηθφηεηαο.
ην ΚΔΠΑ ππάξρνπλ θαη ηέζζεξα παξαξηήκαηα. ην Α εμεηάδεηαη ε
αλάπηπμε ησλ πεξηγξαθέσλ ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαη επεμεγνχληαη νη κέζνδνη
θαη ηα θξηηήξηα δηαβάζκηζεο, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο γηα ηε δηαηχπσζε
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πεξηγξαθέσλ ζε ζρέζε κε ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ
παξνπζηαζηεί ζε άιια ζεκεία ηνπ ΚΔΠΑ. Σν Παξάξηεκα Β απνηειεί κηα
επηζθφπεζε ηνπ ειβεηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ
αλαπηχρζεθαλ θαη δηαβαζκίζζεθαλ νη ελδεηθηηθνί πεξηγξαθείο. Σν Παξάξηεκα Γ
πεξηιακβάλεη ηνπο πεξηγξαθείο γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ζε κηα ζεηξά επηπέδσλ πνπ
πηνζεηήζεθε απφ ην πξφγξακκα DIALANG ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ρξήζε
ζην δηαδίθηπν. Σέινο, ζην Παξάξηεκα Γ έρνπκε ηηο πεξηγξαθέο ηνπ ηχπνπ «Μπνξεί
λα θάλεη» ηεο ζεηξάο επηπέδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Δμεηαζηψλ Γισζζψλ (Association of Language Testers in Europe – ALTΔ).
2.3.2 ΚΔΠΑ θαη Πηζηνπνίεζε Γισζζνκάζεηαο
Ήδε ζηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη γηα ην ΚΔΠΑ εκθαλίδνληαη ζηνηρεία ηεο
έλλνηαο ηεο πηζηνπνίεζεο έηζη φπσο ηελ νξίζακε ζην 1.2.6: «Σν Κνηλφ Δπξσπατθφ
Πιαίζην παξέρεη κηα θνηλή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο
γισζζηθψλ καζεκάησλ, νδεγηψλ γηα ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ,
εμεηάζεσλ, δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, θηι. γηα νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Πεξηγξάθεη κε
πεξηεθηηθφ ηξφπν ηη πξέπεη λα κάζεη λα θάλεη ν καζεηήο κηαο μέλεο γιψζζαο γηα λα
ρξεζηκνπνηήζεη κηα γιψζζα γηα επηθνηλσλία, θαζψο θαη πνηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
πξέπεη λα αλαπηχμεη ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. Ζ πεξηγξαθή
θαιχπηεη επίζεο θαη ην πνιηηηζκηθφ πεξηθείκελν, ζην νπνίν εληάζζεηαη ε γιψζζα. Σν
Πιαίζην επίζεο θαζνξίδεη επίπεδα γισζζνκάζεηαο ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηε
κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο εθκάζεζεο θαη ζε φιε ηνπο
ηε δσή» (ζει. 1).
ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ γίλεηαη ιφγνο γηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο θαζψο θαη
γηα «κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο εθκάζεζεο». Ζ
ηειεπηαία ζπλδέεηαη κε ηελ πηζηνπνίεζε ζηνλ βαζκφ πνπ πξνθεηκέλνπ λα
πηζηνπνηεζεί θάπνην επίπεδν γλψζεο κηαο μέλεο γιψζζαο, είλαη απαξαίηεην απηή ε
γλψζε λα «κεηξεζεί» βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ (πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην
ΚΔΠΑ). ηελ ίδηα ζειίδα ηνπ ΚΔΠΑ αλαθέξεηαη φηη «Ζ ζέζπηζε αληηθεηκεληθψλ
θξηηεξίσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο ζα δηεπθνιχλεη ηελ ακνηβαία
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αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ γισζζνκάζεηαο πνπ απνλέκνληαη ζε δηαθνξεηηθά
εθπαηδεπηηθά πιαίζηα».
ην ΚΔΠΑ γίλεηαη επζεία αλαθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε γισζζνκάζεηαο, θαζψο
ν ζρεδηαζκφο ηεο παξνπζηάδεηαη σο κία απφ ηηο ρξήζεηο ηνπ ΚΔΠΑ ζε ζρέζε κε «ηελ
αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ εμεηάζεσλ» θαη «ηα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο, κε φξνπο ζεηηθήο επίδνζεο θαη φρη αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ». Γίλεηαη
ιφγνο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πηζηνπνίεζεο (ζθαηξηθή, ηκεκαηηθή, εηεξνβαξήο,
επηκέξνπο) θαη ζεκεηψλεηαη φηη ην ΚΔΠΑ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα θαιχπηεη φινπο
απηνχο ηνπο ηχπνπο (ζει. 7). Με απηφ ζπλδέεηαη ην φηη ην ΚΔΠΑ είλαη πεξηεθηηθφ,
δει. ζηνρεχεη ζην λα θαζνξίδεη έλα φζν γίλεηαη πην πιήξεο θάζκα γλψζεσλ,
δεμηνηήησλ θαη ρξήζεσλ ηεο γιψζζαο, θαη ζην λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο
ηνπ λα πεξηγξάθνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κε βάζε απηφ (ην θάζκα). Δθφζνλ ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθά επίπεδα επάξθεηαο, ζην ΚΔΠΑ γίλεηαη κηα δηαθνξνπνίεζε ησλ πνηθίισλ
δηαζηάζεσλ κε ηηο νπνίεο πεξηγξάθεηαη ε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη παξέρνληαη
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία αλαθνξάο βάζεη ησλ νπνίσλ βαζκνλνκείηαη ε πξφνδνο ηεο
εθκάζεζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, πξνζδηνξίδεηαη ην αλ κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί ε
επάξθεηα ζε θάπνην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ή φρη (ζει. 8).
Μηα ζεκαληηθή πιεπξά ηνπ ηη είδνπο πηζηνπνίεζε γισζζηθήο επάξθεηαο
πξηκνδνηείηαη απφ ην ΚΔΠΑ είλαη θαη ε πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε (βι. θεθ. 2 ηνπ
ΚΔΠΑ) θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο «πξνζέγγηζε κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε
δξάζε». Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη εθείλνη πνπ επηδηψθνπλ ηελ απφθηεζε
πηζηνπνίεζεο αμηνινγνχληαη πξσηίζησο κε βάζε ην θαηά πφζν είλαη «θνηλσληθνί
παξάγνληεο». Σν ηειεπηαίν πξνζδηνξίδεηαη σο ηθαλφηεηα ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο
λα αληαπνθξηζνχλ ζε θαζήθνληα πνπ ζπλδένληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν
πεξηζηάζεσλ, ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ θαη ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν δξάζεο. Μηα
ηέηνηα πξνζέγγηζε δελ εζηηάδεη γεληθά θαη αφξηζηα ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε
γισζζηθέο πξάμεηο αιιά ζην θαηά πφζν απηέο επηηεινχληαη ζηα πιαίζηα
δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ απφ ην
νπνίν θαη λνεκαηνδνηνχληαη θαη θπζηθά ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα.
Έηζη, γηα ην ΚΔΠΑ ε νπνηαδήπνηε κνξθή γισζζηθήο ρξήζεο θαη εθκάζεζεο
«απνηειείηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηεινχληαη απφ πξφζσπα ηα νπνία σο
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άηνκα θαη σο θνηλσληθνί παξάγνληεο αλαπηχζζνπλ έλα θάζκα ηθαλνηήησλ, αθελφο
γεληθώλ6 θαη αθεηέξνπ ζπγθεθξηκέλα επηθνηλσληαθώλ γισζζηθώλ ηθαλνηήησλ.
Αμηνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ζε δηάθνξα πεξηθείκελα θάησ απφ
πνηθίιεο ζπλζήθεο θαη κε δηάθνξνπο πεξηνξηζκνύο, γηα λα πάξνπλ κέξνο ζε
γισζζηθέο

δξαζηεξηόηεηεο,

πνπ

πεξηιακβάλνπλ

γισζζηθέο

δηαδηθαζίεο

παξαγσγήο ή/θαη θαηαλφεζεο θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα ζε ζπγθεθξηκέλα
πεδία7, ελεξγνπνηψληαο εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ θαίλνληαη θαηαιιειφηεξεο γηα
ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ. Ζ επνπηεία απηψλ
ησλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ή ζηελ ηξνπνπνίεζε
ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο.» (ζει. 10).
Απφ ηα παξαπάλσ θαηαιαβαίλνπκε φηη, βάζεη ηνπ ΚΔΠΑ, θαηά ηελ
πηζηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο δελ αμηνινγείηαη γεληθά θαη αφξηζηα ε γλψζε
ηεο γιψζζαο αιιά ην πψο απηή αμηνπνηείηαη ζε επηθνηλσληαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν
θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νξίδεηαη πσο νη γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη
κε ηε ρξήζε ηεο επηθνηλσληαθήο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, ελψ ηα πεδία αλαθέξνληαη
ζηνπο επξείο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο φπνπ ιεηηνπξγνχλ νη ρξήζηεο ηεο γιψζζαο
σο θνηλσληθνί παξάγνληεο (ζει. 11).
Ζ επηθνηλσληαθή γισζζηθή ηθαλφηεηα ζπλίζηαηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο:
γισζζηθφ, θνηλσληνγισζζηθφ θαη πξαγκαηνινγηθφ. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ
γισζζηθνχ ηνκέα ζην ΚΔΠΑ απηφο εμεηάδεηαη θαη ζε ζρέζε: α) κε ηελ έθηαζε θαη
ηελ πνηφηεηα ηεο γλψζεο (π.ρ. έθηαζε θαη αθξίβεηα ηνπ ιεμηινγίνπ), β) κε ηε
γλσζηαθή νξγάλσζε θαη ηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο ηεο γλψζεο (π.ρ. ηα δίθηπα
ζπζρεηηζκψλ ζηα νπνία ν ρξήζηεο εληάζζεη ηηο ιέμεηο), θαη γ) ηελ πξνζβαζηκφηεηά ή
ηε δηαζεζηκφηεηά ηεο γλψζεο.
ζνλ αθνξά ηηο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην ΚΔΠΑ ηηο ζπλδέεη κε ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο «πξσηαξρηθέο θαη απαξαίηεηεο ζηελ επηθνηλσλία». Ζ θαηαλφεζε
ζρεηίδεηαη κε ηε ζησπεξή αλάγλσζε, ηελ παξαθνινχζεζε κέζσλ καδηθήο
ελεκέξσζεο θαζψο θαη κε δηάθνξεο κνξθέο εθκάζεζεο (φπσο ε θαηαλφεζε ηνπ
6

φπσο ε ππαξθηηθή ηθαλφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα κάζεζεο

7

δεκφζην, πξνζσπηθφ, επαγγεικαηηθφ, εθπαηδεπηηθφ
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πεξηερνκέλνπ ελφο καζήκαηνο). Ζ παξαγσγή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε πνηθίινπο
αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ηνκείο θαη γεληθψο ηεο πξνζδίδεηαη θνηλσληθή
αμία ηδηαίηεξε θαη ζπλήζσο κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ ηνκέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηαλφεζε.
ην θεθ. 3, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα θνηλά επίπεδα αλαθνξάο γηα ηελ
πεξηγξαθή ηεο επάξθεηαο ησλ καζεηψλ, επηζεκαίλεηαη φηη πξαθηηθά θαίλεηαη φηη
ππάξρεη κηα γεληθή (αιιά φρη θαζνιηθή) ζπλαίλεζε φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ηε
θχζε ησλ επηπέδσλ πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ νξγάλσζε ηεο γισζζηθήο
εθκάζεζεο φζν θαη κε ηε δεκφζηα αλαγλψξηζε ηεο επίδνζεο, δει. ηελ πηζηνπνίεζε
(ζει. 26). χκθσλα κε ην ΚΔΠΑ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη έλα πιαίζην έμη
επξέσλ επηπέδσλ πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε ηνπ καζεζηαθνχ ρψξνπ πνπ
αθνξά καζεηέο επξσπατθψλ γισζζψλ. Πξφθεηηαη γηα ηα εμήο8:
1) Breakthrough9: ν ρξήζηεο10
α) είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο πνπ ηνπ
είλαη νηθείεο θαζψο θαη πνιχ βαζηθέο θξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε
ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ,
β) κπνξεί λα ζπζηήλεηαη θαη λα ζπζηήλεη ηνπο άιινπο θαζψο θαη λα ξσηά θαη λα
απαληά ζρεηηθά κε πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία φπσο ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπ, ηα άηνκα
πνπ γλσξίδεη θαη ηα πξάγκαηα πνπ ηνπ αλήθνπλ,
γ) είλαη ηθαλφο λα ζπλδηαιέγεηαη κε απιφ ηξφπν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
ζπλνκηιεηήο ηνπ κηιάεη αξγά θαη θαζαξά θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα βνεζήζεη ζηελ
ηθαλνπνηεηηθή δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο ή γεληθά ζηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο
επηθνηλσλίαο.

8

Βι. θαη ηηο ζει. 31-37 ηνπ θεθ. 3.

9

Trim: Introductory «εηζαγσγηθφ», Wilkins: Formulaic Proficiency «επάξθεηα ηππνπνηεκέλσλ

γλψζεσλ» (νη ραξαθηεξηζκνί ηφζν ηνπ Trim φζν θαη ηνπ Wilkins πξνέξρνληαη απφ ην Trim
(1978))
10

Οη πεξηγξαθέο πνπ δίλνπκε γηα θάζε έλα απφ ηα έμη επίπεδα, βαζίδνληαη ζην πψο

πεξηγξάθνληαη ηα επίπεδα Α1-Γ2 ζηηο ζει. 28-29 ηνπ ΚΔΠΑ. Τηνζεηήζακε απηφλ ηνλ ηξφπν
πεξηγξαθήο ησλ έμη επηπέδσλ βάζεη ηεο αληηζηνηρίαο επηπέδσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζει. 27.
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2) Waystage, κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο11: ν ρξήζηεο
α) είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί πξνηάζεηο θαη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά
θαη νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε πεδία φπσο νη πνιχ βαζηθέο αηνκηθέο θαη
νηθνγελεηαθέο πιεξνθνξίεο, νη αγνξέο, ε ηνπηθή γεσγξαθία, ε εξγαζία,
β) κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζε απιά θαη ζπλεζηζκέλα θαζήθνληα πνπ απαηηνχλ
απιή θαη απεπζείαο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπ είλαη νηθεία θαη γηα
ζέκαηα ξνπηίλαο,
γ) είλαη ηθαλφο λα πεξηγξάθεη κε απιά ιφγηα πηπρέο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ, ηνπ άκεζνπ
πεξηβάιινληφο ηνπ θαζψο θαη ζέκαηα άκεζεο αλάγθεο.
3) Threshold, κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο12: ν ρξήζηεο
α) είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί ηα θχξηα ζεκεία πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα
θαη ρσξίο απνθιίζεηο απφ ηνλ θνηλφ γισζζηθφ ηχπν θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε
ζέκαηα πνπ ζπλαληψληαη ηαθηηθά ζηε δνπιεηά, ζην ζρνιείν, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν
θιπ.,
β) κπνξεί λα ρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζηε δηάξθεηα ελφο
ηαμηδηνχ ζε κηα πεξηνρή φπνπ νκηιείηαη ε γιψζζα,
γ) είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη έλα απιφ θείκελν ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ γλσξίδεη ή πνπ
ηνλ αθνξνχλ πξνζσπηθά,
δ) κπνξεί λα πεξηγξάθεη εκπεηξίεο, γεγνλφηα, φλεηξα, ειπίδεο θαη θηινδνμίεο θαζψο
θαη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηα ζρέδηά ηνπ.
4) Vantage, κε βάζε ην ηξίην επίπεδν πξνδηαγξαθψλ πεξηερνκέλνπ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο13: ν ρξήζηεο:

11

Βι. αλαιπηηθφηεξα van Ek θαη Trim (1998β).

12

Βι. αλαιπηηθφηεξα van Ek θαη Trim (1998α).

13

Trim: Adequate Response to Situations Normally Encountered «επαξθή αληαπφθξηζε ζε

ζπλεζηζκέλεο θαηαζηάζεηο», Wilkins: Limited Operational Proficiency «πεξηνξηζκέλε
δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα» (van Ek θαη Trim, (2001)
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α) είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί ηηο θχξηεο ηδέεο ελφο ζχλζεηνπ θεηκέλνπ, ηφζν γηα
ζπγθεθξηκέλα φζν θαη γηα αθεξεκέλα ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπδεηήζεσλ
πάλσ ζε ηερληθά δεηήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ,
β) κπνξεί λα ζπλδηαιέγεηαη κε ζρεηηθή άλεζε θαη απζνξκεηηζκφ ζε βαζκφ ηέηνην πνπ
λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπλήζεο επηθνηλσλία κε θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο γιψζζαο,
γ) είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη ζαθή θαη ιεπηνκεξεηαθά θείκελα γηα έλα επξχ θάζκα
ζεκάησλ θαη λα εμεγεί κηα άπνςε πάλσ ζε έλα θεληξηθφ δήηεκα, αλαπηχζζνληαο ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δηαθφξσλ επηινγψλ.
5) Effective Operational Proficiency14, πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα πξνρσξεκέλν
επίπεδν ηθαλφηεηαο, θαηάιιειν γηα πνιππινθφηεξα θαζήθνληα εξγαζίαο θαη
κειέηεο: ν ρξήζηεο:
α) είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί έλα επξχ θάζκα απαηηεηηθψλ εθηεηακέλσλ θεηκέλσλ
θαη λα αλαγλσξίδεη ππνλννχκελεο ζεκαζίεο,
β) κπνξεί λα εθθξάδεηαη άλεηα θαη απζφξκεηα ρσξίο λα θαίλεηαη ζπρλά ζηνπο
ζπλνκηιεηέο ηνπ φηη δε βξίζθεη εχθνια ηηο θαηάιιειεο εθθξάζεηο,
γ) είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα επέιηθηα θαη απνηειεζκαηηθά γηα
θνηλσληθνχο, αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο,
δ) κπνξεί λα παξάγεη ζαθή, θαιά δηαξζξσκέλα θαη ιεπηνκεξή θείκελα γηα ζχλζεηα
ζέκαηα, δείρλνληαο ηαπηφρξνλα φηη δηαζέηεη ειεγρφκελε ρξήζε νξγαλσηηθψλ
ζρεκάησλ, ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεραληζκψλ ζπλνρήο.
6) Mastery (Trim: Comprehensive Mastery «νινθιεξσκέλε ηέιεηα γλψζε», Wilkins:
Comprehensive Operational Proficiency «νινθιεξσκέλε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα»),
πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αλψηαην εμεηαζηηθφ ζηφρν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πηνζεηήζεθε
απφ ηελ ALTE (Association of Language Testers in Europe): ν ρξήζηεο
α) είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί κε επθνιία ζρεδφλ φ,ηη αθνχεη ή δηαβάδεη,
β) κπνξεί λα θάλεη πεξηιήςεηο κε βάζε πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίιεο
δηαθνξεηηθέο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο πεγέο, αλαζπλζέηνληαο επηρεηξήκαηα θαη
πεξηγξαθέο ζε κηα παξνπζίαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλεθηηθφηεηα,

14

(Trim: Effective Proficiency «απνηειεζκαηηθή επάξθεηα», Wilkins: Adequate Operational

Proficiency «επαξθήο δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα»)
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γ) είλαη ζε ζέζε λα εθθξάδεηαη απζφξκεηα, κε κεγάιε άλεζε θαη αθξίβεηα, θαζψο θαη
μερσξίδεη ηηο ιεπηέο ζεκαζηνινγηθέο απνρξψζεηο αθφκα θαη ζε ηδηαίηεξα ζχλζεηεο
πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο.
Σν (6) ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή
ηθαλφηεηα, ε νπνία είλαη αλψηεξε απφ εθείλν ην επίπεδν ζην νπνίν θηάλνπλ πνιινί
επαγγεικαηίεο ηεο γιψζζαο.
Οη δηάθνξεο δεμηφηεηεο ησλ 6 επηπέδσλ ηνπ ΚΔΠΑ εκθαλίδνληαη ζε πην
ζπλνπηηθή κνξθή θαη σο δεμηφηεηεο-θιεηδηά γηα ηελ επηθνηλσλία ζηηο μέλεο γιψζζεο
ζηε ζρεηηθή έθδνζε ηεο ΔΔ γηα ηηο «Βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε»
(Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, 2007), φπνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε επηθνηλσλία ζηηο μέλεο
γιψζζεο εκπεξηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο ζηε
κεηξηθή γιψζζα, δει. ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο, έθθξαζεο θαη
εξκελείαο ελλνηψλ, ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, γεγνλφησλ θαη απφςεσλ ηφζν ζε
πξνθνξηθή φζν θαη ζε γξαπηή κνξθή (αθξφαζε, νκηιία, αλάγλσζε θαη γξαθή) ζε έλα
θαηάιιειν θάζκα θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πεδίσλ (εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε,
εξγαζία, ζπίηη, ειεχζεξνο ρξφλνο). Δπηζεκαίλεηαη κάιηζηα φηη γηα ηε γλψζε ζηηο
μέλεο γιψζζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε γλψζε ησλ θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ
θαζψο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο θαη πνηθηιφηεηαο ησλ γισζζψλ. πσο είδακε
θαη παξαπάλσ, ζην ΚΔΠΑ ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζην πψο ε
γισζζηθή επάξθεηα αμηνπνηείηαη θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν, ελψ νη ρξήζηεο ζα πξέπεη
λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ σο θνηλσληθνί παξάγνληεο. Σν λα είλαη θάπνηνο
θνηλσληθφο παξάγνληαο απαηηεί λα έρεη επαξθή γλψζε ησλ θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ.
Δπηπιένλ, ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο (φπσο απηέο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ) πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη πνιπγισζζία ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
επαξθή επηθνηλσλία παίδεη θαη ε γλψζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο θαη ηεο
γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο.
Σα επίπεδα ηνπ ΚΔΠΑ αληηζηνηρνχλ ζηηο αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο εθδνρέο
ηεο θιαζηθήο δηαίξεζεο ζε βαζηθφ, κέζν θαη πξνρσξεκέλν. Σα (1) θαη (2)
αληηζηνηρνχλ ζηα επίπεδα Α1 θαη Α2 ηνπ βαζηθνχ ρξήζηε, ηα (3) θαη (4) ζηα επίπεδα
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Β1 θαη Β2 ηνπ αλεμάξηεηνπ ρξήζηε θαη ηα (5) θαη (6) ζηα επίπεδα Γ1θαη Γ2 ηνπ
ηθαλνχ ρξήζηε15.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη φηη νη αθξηβείο πεξηγξαθέο ησλ γισζζηθψλ
δεμηνηήησλ ησλ επηπέδσλ ηνπ ΚΔΠΑ βνεζνχλ ζην λα θαηαλννχλ φινη νη
εκπιεθφκελνη ζε πηζηνπνηήζεηο γισζζνκάζεηαο ηα ίδηα ζηνηρεία φζνλ αθνξά ην θάζε
επίπεδν (Bradshaw & Kirkup, 2006). ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε βάζε
ηα ζηνηρεία ηνπ Eurydice (2012), ζηελ πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ππάξρνπλ
επίζεκε νδεγνί γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία ζηνπο νπνίνπο πηνζεηνχληαη ηα 6
επίπεδα ηνπ ΚΔΠΑ. Σα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ζπκθσλνχλ ελ κέξεη θαη κε απηά
ησλ Bradshaw θαη Kirkup (2006). Οη ηειεπηαίνη παξαηεξνχλ φηη ην ΚΔΠΑ έρεη
απνδεηρζεί ρξήζηκν γηα φζνπο αλαπηχζζνπλ λέα κνληέια αμηνιφγεζεο.
ια ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΑΞΓ. Έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Πνισλίαο, φπνπ δηάθνξα
ζηνηρεία ηνπ ΚΔΠΑ αμηνπνηήζεθαλ ηδηαίηεξα φηαλ ζηα πιαίζηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο ηνπ 1999 ζπληάρζεθαλ απφ νκάδεο δηδαζθφλησλ μέλσλ γισζζψλ
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο (Komorowska, 2002). Έηζη, 1) φια ηα
πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο αθνινπζνχζαλ θάπνην πνιχ γεληθφηεξν αλαιπηηθφ
πξφγξακκα πνπ ζπληάρζεθε απφ ην πνισληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο. Με ηνλ ηξφπν
απηφ επηηεχρζεθε κία βαζηθή νκνηνκνξθία ζηε δηδαζθαιία αιιά δφζεθε θαη ε
δπλαηφηεηα ζηνπο δηδάζθνληεο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ
δηδαζθαιίαο πνπ νη ίδηνη θαηάξηηζαλ, λα πξνβνχλ ζε θάπνηεο επηινγέο αλάινγα κε
ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ην ζηηι δηδαζθαιίαο ηνπο. Απηφ ζπλάδεη κε ην φηη ζηελ
εηζαγσγή ηνπ ΚΔΠΑ επηζεκαίλεηαη φηη «Σν Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην παξέρεη κηα
θνηλή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο γισζζηθψλ καζεκάησλ,
νδεγηψλ γηα ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, εμεηάζεσλ, δηδαθηηθψλ
εγρεηξηδίσλ, θηι. γηα νιφθιεξε ηελ Δπξψπε» (ζει. 1), 2) ζηα θαηλνχξγηα εγρεηξίδηα
γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πνπ ζπληάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο κεηαξξχζκηζεο, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνπο δηδαζθφκελνπο λα απηναμηνινγεζνχλ σο πξνο ην ηη έκαζαλ. Απηφ
ζπκθσλεί κε κία απφ ηηο αξρέο πνπ πξνηείλνληαη ζην ΚΔΠΑ σο ζεκαληηθέο γηα ηε
γισζζηθή εθπαίδεπζε, απηήλ ηνπ «γλσξίδσ λα καζαίλσ» (θεθ. 2.1.1 θαη 5.1 ηνπ
15

Βι. θαη ηηο ζει. 42-45 ηνπ θεθ. 3 ηνπ ΚΔΠΑ.
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ΚΔΠΑ), 3) νη εμεηάζεηο δελ είλαη κφλν γξαπηέο φπσο ζην παξειζφλ αιιά θαη
πξνθνξηθέο φπνπ αμηνινγνχληαη θαη δεμηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο. Ζ ηειεπηαία
ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζηα πιαίζηα ηνπ ΚΔΠΑ (βι. ζει. 16, 69, 102-103).
ηελ

Καηαινλία

ην

ΚΔΠΑ

αμηνπνηήζεθε

ηφζν

ζηνλ

ζρεδηαζκφ

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ φζν θαη ζε δεηήκαηα αμηνιφγεζεο, ηδηαίηεξα ζηηο θξαηηθά
ζρνιεία δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ ζε ελήιηθεο (Escoles Oficials d‟Idiomes). Έηζη
ζην αλαιπηηθφ ηνπο πξφγξακκα (ηνπ νπνίνπ ε ζχληαμε είρε ήδε αξρίζεη φηαλ
δεκνζηεχηεθε ην ΚΔΠΑ) νη νξηζκνί ησλ επηπέδσλ ηνπ ΚΔΠΑ (βι. θεθ. 3 ηνπ ΚΔΠΑ)
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί πην μεθάζαξα ηη αλακελφηαλ λα
κπνξνχλ λα θάλνπλ κε ηε γιψζζα νη δηδαζθφκελνη. Καζψο ήδε θαηά ηνλ αξρηθφ
ζρεδηαζκφ ηνπ θαηαιαληθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είρε πηνζεηεζεί ε
επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο, ην ΚΔΠΑ αμηνπνηήζεθε θαη πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο επηπιένλ ζεσξεηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο (Figueras & Melcion, 2002).
ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο (UK Open University) ην
ΚΔΠΑ αμηνπνηήζεθε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζπαληθήο. Έηζη,
θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζπαληθήο πηνζεηήζεθαλ
αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνπ ΚΔΠΑ: βι. ζει. 8-9, φπνπ νξίδεηαη φηη ην ΚΔΠΑ (νθείιεη λα)
είλαη: παληφο ζθνπνχ, επέιηθην, αλνηρηφ, δπλακηθφ, θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε θαη κε
δνγκαηηθφ. Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη ζην ΚΔΠΑ (βι. θεθ. 2 ηνπ
ΚΔΠΑ) πηνζεηήζεθε θαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο
Ηζπαληθήο. Σν θεθ. 5 ηνπ ΚΔΠΑ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
δεμηνηήησλ πνπ ζα έπξεπε λα αλαπηχμνπλ νη δηδαζθφκελνη ηελ Ηζπαληθή. Σν ΚΔΠΑ
επεξέαζε θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πιηθνχ δηδαζθαιίαο φζνλ αθνξά ηηο επηδησθφκελεο
δεμηφηεηεο, ηα είδε ιφγνπ θαη ηα θεηκεληθά είδε (Garrido & Beaven, 2002).
ηελ Ηξιαλδία ην ΚΔΠΑ αμηνπνηήζεθε θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο ζε
πξφζθπγεο. ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ξφιν πνπ
παίδεη ε απηνλνκία ηνπ δηδαζθφκελνπ αλαθνξηθά κε ην ηη καζαίλεη. ηελ πεξίπησζε
ησλ πξνζθχγσλ απηφ ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, κε ηελ έλλνηα φηη, αλ
επξφθεηην λα εληαρζνχλ πιήξσο ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο ηνπο, ζα έπξεπε
λα είλαη ζε ζέζε λα επσθειεζνχλ απφ θάζε επθαηξία πνπ ηνπο παξνπζηαδφηαλ λα
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κάζνπλ ηελ Αγγιηθή ηφζν κέζα ζηελ ηάμε δηδαζθαιίαο αιιά θαη εθηφο απηήο. Ζ
αξρή ηεο απηνλνκίαο ηνπ δηδαζθφκελνπ ζπλάδεη κε φζα αλαθέξνληαη ζην θεθ. 8.3.2
ηνπ ΚΔΠΑ (ε γισζζηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα «βνεζά ηνπο καζεηέο λα
ζεκειηψζνπλ κεηαγλσζηαθφ έιεγρν ησλ δηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ»
(ζει. 201)). Ηδηαίηεξα ρξήζηκνη απνδείρηεθαλ νη πεξηγξαθείο ηνπ ΚΔΠΑ (θεθ. 3 ηνπ
ΚΔΠΑ) θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ πεξηγξαθέσλ ησλ θαζεθφλησλ γηα θάζε επίπεδν
εθκάζεζεο (Little, Lazenby Simpson, & O‟Connor, 2002).
2.4 Δπξσπατθό Γηαβαηήξην Γεμηνηήησλ (ΔΥΓ)
Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν πέληε εγγξάθσλ (Βηνγξαθηθό ζεκείσκα,
Γηαβαηήξην

γισζζώλ,

Κηλεηηθόηεηα

Europass,

Σπκπιήξσκα

πηζηνπνηεηηθνύ,

Παξάξηεκα δηπιώκαηνο) πνπ βνεζνχλ ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο λα παξνπζηάζνπλ κε
ηξφπν ζαθή θαη εχιεπην ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπο ζε φιε ηελ Δπξψπε. ε
ηξία απφ ηα πέληε έγγξαθα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο γισζζηθέο
δεμηφηεηεο θάπνηνπ. Έηζη, ζην Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ππάξρεη ε ζρεηηθή ελφηεηα
«Μεηξηθή/έο

γιψζζα/εο»,

φπνπ

θάπνηνο κπνξεί λα δειψζεη ην

επίπεδν

γισζζνκάζεηάο ηνπ. Μάιηζηα, ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο, ν ρξήζηεο πξνηξέπεηαη λα
απηναμηνινγεζεί φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ,
ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία πνπ δηακφξθσζε γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ ην πκβνχιην
ηεο Δπξψπεο. Σα επίπεδα (απην)αμηνιφγεζεο είλαη απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζην
ΚΔΠΑ (βι. θεθ. 2.3.2)16.
Έλα άιιν έγγξαθν ηνπ ΔΓΓ φπνπ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
γισζζηθέο δεμηφηεηεο θάπνηνπ, είλαη απηφ ηεο Κηλεηηθόηεηαο Europass, φπνπ ππάξρεη
ε δπλαηφηεηα λα δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ
απέθηεζε ή βειηίσζε θάπνηνο θαηά ηελ παξακνλή ζε θάπνηα επξσπατθή ρψξα ζηα
πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε θάπνην πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο φπσο ην Leonardo
da Vinci. Βι. ζηε ζρεηηθή ζειίδα κε ηα ππνδείγκαηα ελδεηθηηθά ην αγγιηθφ θαη ην
γεξκαληθφ

(http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-

passport/europass-mobility/examples).
16

Βι. ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ζην http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-

vitae/templates-instructions/instructions/pdf.pdf
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2.5 Γηαβαηήξην Γισζζώλ (ΓΓ)
Σν θαηεμνρήλ έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ
είλαη ην ΓΓ, φπνπ θάπνηνο κπνξεί λα θαηαγξάςεη ηηο γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο. Γηακνξθψζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο σο έλα απφ ηα ηξία
ηκήκαηα ηνπ Eπξσπατθνύ ραξηνθπιαθίνπ γισζζνκάζεηαο ή European Language
Portfoliio (www.coe.int/portfolio), φπνπ κπνξνχλ λα ηεθκεξησζνχλ θαη λα παξαηεζνχλ
αλαιπηηθά εκπεηξίεο θαη πξνζφληα ζρεηηθά κε ηηο γιψζζεο.
ην ΓΓ παξνπζηάδνληαη φιεο νη γιψζζεο πνπ θάπνηνο είλαη ζε ζέζε λα
ρξεζηκνπνηήζεη ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, θαη κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ
γισζζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο
ηππηθήο εθπαίδεπζεο. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο ε
πεξηγξαθή γίλεηαη κε βάζε ηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο ηνπ ΚΔΠΑ.
2.6 Δπξσπατθό ραξηνθπιάθην γισζζνκάζεηαο (ΔΥΓ)
Πξφθεηηαη γηα έλα έγγξαθν κε ην νπνίν φζνη καζαίλνπλ ή έρνπλ κάζεη κία ή
πεξηζζφηεξεο γιψζζεο ζε ελδνζρνιηθφ ή εμσζρνιηθφ επίπεδν κπνξνχλ λα
θαηαγξάςνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο φζνλ αθνξά ηε γισζζηθή εθκάζεζε θαη ηε
δηαπνιηηηζκηθφηεηα. Οη βαζηθνί ηνπ ζηφρνη είλαη: α) λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα
εθθξάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε θαη ηε ρξήζε γισζζψλ
δηαθνξεηηθψλ απφ ηε κεηξηθή ηνπο, β) λα ηνπο ελζαξξχλεη λα απμήζνπλ πνζνηηθά θαη
πνηνηηθά ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, γ) λα ηνπο βνεζήζεη λα ζπληάμνπλ κηα
θαηαγξαθή ησλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ ηελ νπνία ζα
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φηαλ αιιάδνπλ επίπεδν εθπαίδεπζεο ή φηαλ
αλαδεηνχλ απαζρφιεζε ζε θάπνηα άιιε ρψξα. Ήδε βιέπνπκε φηη ν ζηφρνο (γ)
ζπλδέεη ην ΔΥΓ κε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δπηπιένλ, ην ΔΥΓ
ζρεηίδεηαη κε ην ΚΔΠΑ, αθνχ νη ρξήζηεο απνηηκνχλ ηα γισζζηθά ηνπο πξνζφληα κε
βάζε απηφ, θαη βαζίδεηαη ζηε χζηαζε (98) 6 ηεο 17/5/1998 ηεο Δπηηξνπήο
Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο γιψζζεο
(https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGe
t&InstranetImage=530647&SecMode=1&DocId=459522&Usage=2).

ην
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ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηελ πνιπγισζζία θαη ηε
δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηελ ήπεηξφ καο. Έηζη, γίλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ιφγνο γηα: α) ηελ
πνιηηηθή ζεκαζία ζηξαηεγηθψλ πνπ ζην ζηνρεχνπλ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ
εληαηηθνπνίεζε ηεο γισζζηθήο

εθκάζεζεο

κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο παλεπξσπατθά, β) ηελ απμαλφκελε αλάγθε λα απνθηήζνπλ νη
Δπξσπαίνη εθφδηα απαξαίηεηα γηα ηηο πξνθιήζεηο ηεο εληεηλφκελεο δηεζλνχο
θηλεηηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο φρη κφλν ζε πνιηηηζκηθφ ή εθπαηδεπηηθφ επίπεδν αιιά
θαη ζε εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ, γ) ηελ πξναγσγή ηεο αιιεινθαηαλφεζεο, ηεο
αλεθηηθφηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο κέζσ κηαο
απνηειεζκαηηθφηεξεο δηεζλνχο επηθνηλσλίαο, δ) ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ
Δπξσπαίσλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε δηα βίνπ
πξνζπάζεηα ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο. Αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε
γισζζηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο ειηθίεο. ε ζρέζε κε ην δήηεκα
πνπ εμεηάδνπκε, βιέπνπκε φηη ζην (β) γίλεηαη ιφγνο γηα εθφδηα πνπ ζα βνεζνχλ ηνπο
Δπξσπαίνπο ζηελ αχμεζε ηεο δηεζλνχο θηλεηηθφηεηαο θαη ζε εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ
επίπεδν, θάηη πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ΔΥΓ θαη ΚΔΠΑ θαίλεηαη θαη ζε δηαρξνληθφ επίπεδν απφ
ην γεγνλφο φηη καδί πξσηνπξνηάζεθαλ ζην πκπφζην ηνπ Rüschlikon ην 1991.
χκθσλα κε ηνπο Little, Goullier θαη Hughes (2011), ην ΚΔΠΑ παξέρεη εξγαιεία πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο θαη
εγρεηξηδίσλ θαζψο θαη κε ηελ αμηνιφγεζε, ελψ ην ΔΥΓ ζρεδηάζηεθε σο κέζν
δηάδνζεο ησλ αξρψλ ηνπ ΚΔΠΑ (φπσο ν ζεβαζκφο γηα ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή
πνηθηιφηεηα θαη ε πξναγσγή ηεο πνιπγισζζηθήο θαη πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο)
ζε καζεηέο, δαζθάινπο θαη άιινπο εκπιεθφκελνπο κε ηε γισζζηθή δηδαζθαιία.
Μηα ζεκαληηθή αιιαγή πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90
ήηαλ φηη φηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε ην ΔΥΓ ε έκθαζε δηλφηαλ ζηελ εθκάζεζε ηεο
δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο, ελψ κεηά ηα λέα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα, ε «θπζηθή»
πνιπγισζζία πνπ απνηειεί θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ, έρεη
δεκηνπξγήζεη λέεο πξνθιήζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ΔΥΓ.
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Έηζη, ζηελ Ηξιαλδία ην ΔΥΓ αμηνπνηήζεθε θαηά ηελ παξνρή γισζζηθήο
εθπαίδεπζεο ζε ελήιηθνπο πξφζθπγεο (Little, Lazenby Simpson, & O‟Connor, 2002).
Ο ξφινο ηνπ ήηαλ δηπιφο: 1) νη ζπγθεθξηκέλνη πξφζθπγεο κάζαηλαλ ηελ Αγγιηθή είηε
επεηδή ήζειαλ ζηε ζπλέρεηα λα ιάβνπλ θάπνηα κνξθή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
είηε λα βξνπλ θάπνηα ζέζε εξγαζίαο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην λα
παξνπζηάζνπλ θάπνηα ζηνηρεία γηα ηα πξνζφληα ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε
γισζζηθέο ηνπο γλψζεηο, θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη (θαη) κέζσ ηνπ ΔΥΓ, 2) ην ΔΥΓ
έδσζε ηε δπλαηφηεηα απηναμηνιφγεζεο ζηνπο δηδαζθφκελνπο ηνπ ηη έκαζαλ, ηη
γλσξίδνπλ γισζζηθά θιπ.
Σν 1997 ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο εμέδσζε ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ ΚΔΠΑ
καδί κε έλα ζχλνιν πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ΔΥΓ ζε
δηάθνξνπο ηνκείο ηεο γισζζηθήο εθκάζεζεο. Απφ ην 1998 έσο ην 2000 πηινηηθά
πξνγξάκκαηα γηα ην ΔΥΓ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 15 θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο, ελψ κέρξη ην 2010 116 ΔΥΓ (πνπ θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
εθπαίδεπζεο)17 είραλ αμηνινγεζεί απφ 32 θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο
θαη 6 ΜΚΟ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δηάδνζεο ηνπ ΔΥΓ είλαη φηη κέρξη ην 2007 2,5
εθαηνκκχξηα ηδησηηθά ΔΥΓ είραλ ζπληαρζεί θαη δηαλεκεζεί.
χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο
ηνπ ΔΥΓ, ην ΔΥΓ είλαη έλα πξσηνπνξηαθφ θαη πξαθηηθφ εξγαιείν πνπ ελζσκαηψλεη
αξρέο φπσο ε αλαζηνραζηηθή κάζεζε, ε απηναμηνιφγεζε, ε απηνλνκία ηνπ ρξήζηε
θαη ε πνιπγισζζία, θαη νη νπνίεο δίλνπλ ην εξέζηζκα γηα ηελ αλάπηπμε θαιψλ
πξαθηηθψλ ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαζψο θαη δεμηνηήησλ γηα δηά
βίνπ κάζεζε. Σν γεγνλφο φηη νη αξρέο απηέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε παξαδνζηαθέο
αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο, εμεγεί ην φηη ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ΔΥΓ δελ έρεη
ηε δηάδνζε πνπ αλακελφηαλ φηαλ πξνσηνεκθαλίζηεθε. ε θάζε πεξίπησζε ν κεγάινο
αξηζκφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΥΓ απνδεηθλχεη ηελ επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο,
ελψ ηα απνηειέζκαηα δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ θαη κειεηψλ, έρνπλ απνδείμεη φηη
φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά ζην ζρνιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθκάζεζεο
ηεο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή λφξκα
17

Βι.

ηηο

ζρεηηθνχο

θαηαιφγνπο

ζην

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-

reg/Accredited_models/Accredited_ELP_2010_EN.asp
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θαη ηηο άιιεο γιψζζεο πνπ δηδάζθνληαη ή είλαη γεληθά παξνχζεο ζην ζρνιείν, είλαη
εμαηξεηηθά επηηπρεκέλν (Stoicheva, Hughes, & Speitz, 2009).
2.7 Δπξσπατθό Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο18
Σν Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
(Cedefop) ηδξχζεθε ην 1975 θαη απφ ην 1995 έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Διιάδα.
Απνζηνιή ηνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη πινπνίεζε επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε
ηελ ΔΔΚ. πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε,
εθπξνζψπνπο εξγνδνηηθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, εξεπλεηέο θαη
επαγγεικαηίεο, παξέρνληαο ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηελ ΔΔΚ θαη δίλνληαο
ηελ επθαηξία γηα δηάινγν ζε ζέκαηα πνιηηηθήο. Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ζπλίζηαηαη
ζηηο πςεινχ επηπέδνπ ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο θαζψο θαη ζηελ εκπεηξία θαη ηελ
ηερλνγλσζία πνπ έρεη απνθηήζεη κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηθηχσζεο ηνπ. ια απηά
ηνπ επηηξέπνπλ:
1) λα παξέρεη αμηφπηζηεο ηερληθέο ζπκβνπιέο,
2) λα δηαηππψλεη πξνηάζεηο πνιηηηθήο,
3) λα θαιχπηεη γλσζηηθά θελά θαη λα εληνπίδεη ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο,
4) λα απμάλεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ΔΔΚ,
5) λα θέξλεη ζε επαθή πνιηηηθνχο ηζχλνληεο, θνηλσληθνχο εηαίξνπο, εξεπλεηέο
θαη εθπξνζψπνπο επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηξφπσλ
βειηίσζεο ησλ πνιηηηθψλ,
6) λα ζηεξίδεη θνηλέο επξσπατθέο πξνζεγγίζεηο, αξρέο θαη εξγαιεία γηα ηε
βειηίσζε ηεο ΔΔΚ.
ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Cedefop είλαη ε ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο
θαη ε βνήζεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ γηα ηελ ΔΔΚ νη νπνίεο
πξνάγνπλ ηελ αξηζηεία θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. Οη κεζνπξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηέο
ηνπ γηα ηελ πεξίνδν 2012-2014 είλαη ε ζηήξημε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ
ζπζηεκάησλ ΔΔΚ, ε πξνψζεζε ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, ηεο επηκφξθσζεο
ελειίθσλ θαη ηεο κάζεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, θαη ε αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ζε
δεμηφηεηεο. Μία απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Cedefop είλαη θαη ε εκπινθή ηνπ ζην ΔΓΓ,
18

http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop.aspx
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κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζπληήξεζεο ηεο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο. Σν Cedefop
παξέρεη θαη ππνζηήξημε φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΠΑ ζηελ ΔΔ θαη έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά απφ ζρεηηθέο ζπγθξηηηθέο κειέηεο θαη αλαιχζεηο.
Ζ ζεκαζία πνπ δίλεη ην Cedefop ζηε γισζζνκάζεηα θαίλεηαη απφ ην φηη ζε
έθδνζε ηνπ Cedefop (2010) ε επηθνηλσλία κε μέλεο γιψζζεο αλαθέξεηαη σο κία απφ
ηηο δεμηφηεηεο πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα πιαηχλνπλ νη νξίδνληεο θάπνηνπ,
ζην λα θαηαλνεζεί ε πνιηηηζκηθή πνηθηιφηεηα θαη ζην λα αλαπηπρζνχλ πξνζσπηθέο,
δηαπξνζσπηθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ
θνηλσληθή δσή θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σε δηεηία 2008-2009 ην Cedefop αλέιαβε
ηνλ ζπληνληζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ κειέηεο (study visits) γηα
εκπιεθφκελνπο

ζηελ

ΔΔΚ.

ηηο

ζεκαηηθέο

ελφηεηεο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

πεξηιακβάλνληαλ ε γισζζηθή εθκάζεζε ζε κηθξή ειηθία (early language learning), ε
γισζζηθή

δηδαζθαιία

θαη

εθκάζεζε,

ε

γισζζηθή

εθκάζεζε

πνπ

είλαη

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο ΔΔΚ θαη ε Οινθιεξσηηθή Δθκάζεζε
Πεξηερνκέλνπ θαη Γιψζζαο (Content and Language Integrated Learning).
Σν Cedefop εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο θαηά ηηο έξεπλεο ηνπ. Έλαο απφ
απηνχο είλαη ε γισζζηθή εθκάζεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν αξηζκφο ησλ μέλσλ
γισζζψλ πνπ καζαίλνπλ φζνη θνηηνχλ ζε πξνγξάκκαηα αξρηθήο ΔΔΚ ζηελ αλψηεξε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε θαίλεηαη απφ ηελ
επηζήκαλζε πνπ γίλεηαη ζην Cedefop (2013) φηη ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα ζπκκεηέρεη ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη επηηπρψο ζε
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ελψ θαη γηα ηηο
εηαηξείεο είλαη ζεκαληηθή ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ σο κέζν γηα ηελ επέθηαζε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Σν 2010 ζηε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε ν κέζνο φξσλ γισζζψλ πνπ καζαίλνληαλ ήηαλ 1,6 θαη ήηαλ κηθξφηεξνο
απφ απηφλ ηεο γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. H κφλε ρψξα ζηελ νπνία
καζαίλνληαλ δχν μέλεο γιψζζεο ήηαλ ην Λνπμεκβνχξγν. Ζ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη γηα
ηελ Διιάδα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή, αθνχ
θαηά κέζν φξν δε καζαίλεηαη νχηε κία μέλε γιψζζα (κ.ν. γηα ηελ Διιάδα 0,7).
2.8 Πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο
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ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη αλαθνξά ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο
αγγινκάζεηαο (θξαηηθψλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ). Θα αμηνπνηήζνπκε ηνλ Καηάινγν ησλ
Δπξσπατθψλ

Πηζηνπνηεηηθψλ

Γιψζζαο

(http://ec.europa.eu/education/policies/lang/ilc/search_a_en.cfm) θαη ηελ ηζηνζειίδα κε ηα
κέιε

ηνπ

European

Association

of

Language

Testing

and

Assessment

(http://www.ealta.eu.org/institutional-members.php). Απφ ηελ παξνπζίαζε πξνθχπηεη
φηη ππάξρεη δηεζλψο κηα κεγάιε πνηθηιία πηζηνπνηήζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ φζνλ
αθνξά ηελ Αγγιηθή. Σν ΚΔΠΑ θαίλεηαη λα έρεη θαζηεξσζεί σο ζεκαληηθφ εξγαιείν
ζηνλ ηνκέα ησλ πηζηνπνηήζεσλ αθνχ ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ
θαίλεηαη λα έρεη πηνζεηεζεί φζνλ αθνξά ηα δηάθνξα επίπεδα θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο
γισζζνκάζεηαο απφ ηνπο παξφρνπο πηζηνπνηεηηθψλ. Ζ εμέιημε απηή είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή φζνλ αθνξά ην πφζν εληαία αληηκεησπίδεηαη ε ΑΞΓ ζηελ ΔΔ. Μηα άιιε
παξαηήξεζε πνπ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε, είλαη φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε
πηζηνπνίεζε ηεο Αγγιηθήο αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Με
άιια ιφγηα νη ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνηήζεηο ζπλδένληαη θαη κε ηε ζρέζε κεηαμχ ΑΞΓ
θαη απαζρνιεζηκφηεηαο.

2.8.1 Anglia Examination Syndicate (http://www.anglia.org/)
Ηδξχζεθε ην 1994 θαη έρεη ηε βάζε ηνπ ζην Κνιιέγην Chichester ζην Γπηηθφ
άζεμ ηεο Μ. Βξεηαλίαο. Παξέρεη έλα πιήξεο πξφγξακκα αμηνιφγεζεο γηα φια ηα
επίπεδα ηνπ ΚΔΠΑ θαη γηα φιεο ηηο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη πηζηνπνίεζε γηα Business
English ζε φζνπο επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε έλα αγγιηθφ
παλεπηζηήκην ή θνιιέγην ή λα βειηηψζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο πξννπηηθέο.
Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε 33 ρψξεο (Αθξηθή 3, Αζία 8, Δπξψπε 10, Ακεξηθή 12).
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2.8.2

Cambridge

ESOL

(http://www.cambridgeenglish.org/,

https://www.teachers.cambridgeesol.org/ts/)
Πξφθεηηαη γηα έλαλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ πνπ έρεη ηε βάζε ηνπ ζην
Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε 33 ρψξεο (Αζία 10, Δπξψπε 12,
Ακεξηθή 11). Σα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαιχπηνπλ φια ηα επίπεδα ηνπ ΚΔΠΑ θαη φιεο
ηηο δεμηφηεηεο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε γεληθά (Academic and Professional English, Business English) θαζψο γηα
ηελ πηζηνπνίεζε δηδαζθφλησλ ΑΞΓ (Teaching qualifications for new teachers,
Teaching qualifications for experienced teachers θαη Teachers wanting to specialise).

2.8.3 International English Language Testing System (IELTS) Consortium
(http://www.ielts.org/)
To IELTS Consortium απνηειείηαη απφ ην Βξεηαληθφ πκβνχιην, ην IDP –
IELTS Australia θαη ην Cambridge English Language Assessment. Σν IELTS έρεη
δχν κνξθέο: ηελ αθαδεκατθή (Academic) θαη απηήλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο
(General Training). Ζ πξψηε αθνξά απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ ζε έλα
αγγιφθσλν ίδξπκα αλψηεξεο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ε δεχηεξε απεπζχλεηαη
είηε ζε φζνπο πξφθεηηαη λα θνηηήζνπλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αγγιφθσλσλ
ρσξψλ είηε ζε φζνπο επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ή λα κεηεθπαηδεπηνχλ ζε κηα
αγγιφθσλε ρψξα. Σν IELTS είλαη δηαζέζηκν ζε 136 ρψξεο (Χθεαλία 8, Ακεξηθή 21,
Αθξηθή 26, Αζία 39, Δπξψπε 40).

2.8.4 The European Language Cerificates (TELC· http://www.telc.net/en/)
Τπάγεηαη ζηνλ χλδεζκν Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ Γεξκαλίαο (Deutscher
Volkshochschul-Verband· DVV). Απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ θνξέα ηνπ γεξκαληθνχ
θξάηνπο κε αξκνδηφηεηα ηηο γισζζηθέο δνθηκαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ηέινο
ησλ καζεκάησλ έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ ηζηνξία ηνπ TELC μεθηλά ην 1968, φηαλ
εκθαλίδεηαη ζηε Γεξκαλία ην VHS-Zertifikat English, ε πξψηε ηππνπνηεκέλε
εμέηαζε γηα ηελ Αγγιηθή, πνπ γηλφηαλ απφ ηνλ DVV θαη ζπλδεφηαλ κε ηα Κέληξα
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. εκαληηθφ ζηαζκφ απνηέιεζε ε ίδξπζε ην 1998 ηεο κε
θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο WeiterBilduns-Testsysteme GmbH απφ ηνλ DVV θαη ην
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Γεξκαληθν

Ηλζηηηνχην

Δθπαίδεπζεο

Δλειίθσλ

(Deutscher

Institut

für

Erwachsenenbildung), ην νπνίν επέθηεηλε ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ θαη εθηφο ηνπ ηνκέα
ηεο θξαηηθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. ήκεξα ην TELC δηαζέηεη ηκήκαηα ζχληαμεο
δνθηκαζηψλ (test development), εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, βαζκνιφγεζεο θαη
πηζηνπνίεζεο, θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. ζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε, ζην ηκήκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξνζθέξνληαη ζεκηλάξηα γηα
δαζθάινπο γιψζζαο θαη εηδηθνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο
ή ζηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα. TO TELC δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ Διβεηία, ηελ
Πνισλία, ηελ Σνπξθία, ηελ Οπγγαξία θαη ηε Ρνπκαλία. ζνλ αθνξά ηελ Αγγιηθή,
πξνζθέξεη πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο κέρξη θαη γηα ην επίπεδν Γ1 ηφζν γηα
αθαδεκατθνχο φζν θαη γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο.

2.8.5 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern
Languages (http://www.ecl.hu/pages/Default.aspx)
Έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Κέληξν Ξέλσλ Γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Pécs
θαη νπζηαζηηθά απνηειεί έλαλ ζχλδεζκν ηδξπκάησλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε γισζζηθή
δηδαζθαιία. Απφ ην 1988 ηα ηδξχκαηα απηά ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα Erasmus
θαη Lingua ζρεηηθά κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ γηα ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ.
Πξνζθέξεη πηζηνπνίεζε γισζζνκάζεηαο γηα ηέζζεξα επίπεδα ηνπ ΚΔΠΑ (Α2, Β1,
Β2, Γ1). Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε 22 ρψξεο (Ακεξηθή 2, Δπξψπε 20).

2.8.6 Hungarian Accreditation Centre for Foreign Language Examinations
(http://www.nyak.hu/default-eng.asp)
Πξφθεηηαη γηα ηνλ θξαηηθφ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο μέλσλ
γισζζψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο έκθαζεο πνπ δίλεη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ΚΔΠΑ είλαη
φηη

ζηελ

εηζαγσγηθή

ηνπ

ζειίδα

παξαπέκπεη

μεθάζαξα

ηνπο

παξφρνπο

πηζηνπνηεηηθψλ μέλσλ γισζζψλ ζηελ Οπγγαξία ζε ζπλδέζκνπο κε ηα ζρεηηθά
εγρεηξίδηα ηνπ ΚΔΠΑ. ηε δηθαηνδνζία ηνπ ππάγνληαη 23 πάξνρνη πηζηνπνίεζεο
κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα νπγγξηθά παξαξηήκαηα ηνπ Βξεηαληθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ
Γαιιηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γθέηε. Με βάζε ην πψο ν ζπγθεθξηκέλνο
νξγαληζκφο θαηεγνξηνπνηεί ηνπο παξφρνπο αλάινγα κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο
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ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ δίλνπλ19, θαίλεηαη λα θάλεη δηάθξηζε φρη αλάκεζα ζε
θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ αιιά ζε πξνθνξηθφ ιφγν,
γξαπηφ θαη πηζηνπνίεζε ζπλδπαζκνχ ηνπο (complex). Απηφ θαίλεηαη φηη έρεη λα
θάλεη κε ην γεγνλφο φηη θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζηελ Οπγγαξία αξθεηνί ρξήζηεο μέλσλ
γισζζψλ πνπ δηαζέηνπλ μερσξηζηά πηπρία γηα ηνλ γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν,
Έηζη, ν ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο δηαζέηεη εηδηθή ππνζειίδα φπνπ απαληά ζε
εξσηήκαηα φπσο ην πψο θάπνηνο πνπ δηαζέηεη ηα μερσξηζηά πηπρία κπνξεί λα
απνθηήζεη ην ζπλδπαζηηθφ20.

2.8.7 The Foreign Language Examination and Training Centre of the Budapest
Business School (http://www.nyelvvizsgak.hu/default_Eng.asp)
Άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1995 κε βαζηθή ιεηηνπξγία ηελ αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο εμεηάζεσλ γισζζνκάζεηαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ην 2006 πξνζθέξεη
εμεηάζεηο γηα ηα επίπεδα Β1, Β2 θαη Γ1 ηνπ ΚΔΠΑ. ε απηφ ην πιαίζην ην
ζπγθεθξηκέλν θέληξν πξνζθέξεη θαη εμεηδηθεπκέλεο γισζζηθέο πηζηνπνηήζεηο γηα
ηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο ηξνθνδνζίαο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ. Οη εμεηάζεηο αθνξνχλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ή ηνλ γξαπηφ ή ηνλ
ζπλδπαζκφ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ
πηζηνπνηήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θέληξνπ είλαη φηη δηαηεξεί ζηελέο ζρέζεηο, κεηαμχ
άιισλ, κε ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηνπ Λνλδίλνπ (London
Chamber of Commerce and Industry). Μάιηζηα, θαηά ηε δφκεζε ηνπ εμεηαζηηθνχ
ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηε
ζπλεξγαζία ηνπο.

2.8.8 University of Bath English Language Testing (http://www.bath.ac.uk/ubelt)
Πξφθεηηαη γηα ηεζη πνπ απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο, θνηηεηέο
ηεο Ηαηξηθήο θαη γεληθά θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηήκην ηνπ Bath. Σν πεξηερφκελν ησλ
19

Βι. ηελ 3ε ζηήιε ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ζην http://www.nyak.hu/doc/akk_vizsgarendszer-

eng.asp
20

http://www.nyak.hu/doc/abc/default-eng.asp
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ηεζη έρεη ζρεδηαζηεί κε βάζε ηηο ζπλζήθεο ή ηηο απαηηήζεηο εξγαζηαθψλ
πεξηβαιιφλησλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, π.ρ. ηα θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε
δνθηκαζία θαηαλφεζεο θεηκέλνπ είλαη παξφκνηα κε απηά πνπ ζα απαηηνχληαλ λα
δηαβάζεη θάπνηνο ζε επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά ή ζην δηαδίθηπν. Σα ζέκαηα ησλ
θεηκέλσλ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα επαγγεικαηηθά ή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαζψο θαη
κε γλσζηά πξντφληα θιπ.

2.8.9 Trinity College (http://www.trinitycollege.co.uk/)
Αζρνιείηαη κε ηηο αμηνινγήζεηο απφ ην 1877. Οη πηζηνπνηήζεηο ηνπ
απεπζχλνληαη ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ηελ Αγγιηθή σο μέλε ή δεχηεξε γιψζζα,
αθνξνχλ

φια

ηα

επίπεδα

γισζζνκάζεηαο

ηνπ

ΚΔΠΑ θαη

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν ζε αθαδεκατθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Έηζη,
κεηαμχ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην Trinity College, είλαη ην Spoken
English for Work. To Trinity College δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 44 ρψξεο (Δπξψπε 18,
Ακεξηθή 9, Χθεαλία 2, Αζία 12, Αθξηθή 3).

2.8.10

University

of

Michigan

English

Language

Institute

(ELI·

https://www.lsa.umich.edu/eli)
Ηδξχζεθε ην 1941κε ζηφρν ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο
Αγγιηθήο θαη ηελ αλάπηπμε πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πνπ ζα βαζίδεηαη ζε
επηζηεκνληθέο κεζφδνπο. Ήηαλ ην πξψην ίδξπκα ζε νιφθιεξν ην Γπηηθφ Ζκηζθαίξην
ην νπνίν πξνζέθεξε απφ ηνλ πξψην ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εληαηηθά καζήκαηα
ΑΞΓ ζε ελδνπαλεπηζηεκηαθφ επίπεδν. Έηζη, ην ELI θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ
Michigan απνηέιεζαλ ην πξφηππν γηα παξφκνηα πξνγξάκκαηα ζε φιεο ηηο ΖΠΑ. Ήδε
απφ ηελ έλαξμή ηνπο ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ηεο ΑΞΓ ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε ηηο
αθαδεκατθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αθνχ απηνί πνπ
παξαθνινπζνχζαλ ην πξψην πξφγξακκα ήηαλ 13 θνηηεηέο απφ ηε Λαηηληθή Ακεξηθή
πνπ ήζειαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξνρσξεκέλεο ζπνπδέο ζηελ ηαηξηθή, ηε λνκηθή,
ηε κεραληθή, ηα νηθνλνκηθά θαη ηελ ςπρνινγία. Σν 1946 εκθαλίζηεθε ην ELI English
Testing Program, πνπ θαζηεξψζεθε δηεζλψο, ελψ ην 1953 ην ELI αλέπηπμε ηηο
«Δμεηάζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ζηελ Αγγιηθή» (ECPE) γηα ρξήζε
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εθηφο ησλ ΖΠΑ. ήκεξα εθηφο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε, ην ELI πξνζθέξεη
θαη ην GSI OET, πνπ είλαη κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ πξνθνξηθψλ Αγγιηθψλ φζσλ
πξφθεηηαη ζην κέιινλ λα εξγαζηνχλ σο δηδάζθνληεο θνηηεηψλ θαη έρνπλ απνθνηηήζεη
απφ έλα ίδξπκα φπνπ ε γιψζζα δηδαζθαιίαο δελ ήηαλ ε Αγγιηθή. ήκεξα ην ELI
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 56 ρψξεο (Αζία 14, Δπξψπε 24, Ακεξηθή 17, Αθξηθή 1).

2.8.11 Chartered Institute of Linguists (http://www.iol.org.uk/index.asp)
Ηδξχζεθε ην 1910 θαη, κεηαμχ άιισλ, παξέρεη θαη πηζηνπνηήζεηο γηα
επαγγεικαηίεο ηεο γιψζζαο κέζσ ηνπ IoL Educational Trust (IoLET). Γχν απφ ηηο
πηζηνπνηήζεηο ηνπ αθνξνχλ ηε κεηάθξαζε θαη ηε δηεξκελεία, ελψ άιιεο δχν
απεπζχλνληαη ζε εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζηνλ δεκφζην ή ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα ζε ππεξεζίεο φπνπ απαηνχληαη δεμηφηεηεο δηγισζζίαο.

2.8.12 The English Speaking Board (http://www.esbuk.org//content/Home.aspx)
Ηδξχζεθε ην 1953 σο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θαη ππήξμε πξσηνπφξνο
ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ηεο
γηα ηελ εθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη αλειίθσλ θαζψο θαη
ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ

2.8.13 Assessment and Qualification Alliance (http://www.aqa.org.uk/)
Ηδξχζεθε ην 2000 θαη είλαη πξντφλ ηεο ζπλεξγαζίαο δηαθφξσλ θνξέσλ
πηζηνπνίεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ κεγαιχηεξν θνξέα αθαδεκατθψλ πηζηνπνηήζεσλ γηα
ηηο ειηθίεο 14-19 εηψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε επίπεδν GCSE θαη Α.

2.8.14 City & Guilds (http://www.cityandguilds.com/)
Ηδξχζεθε ην 1878. ζνλ αθνξά ηελ Αγγιηθή πξνζθέξεη δηάθνξα
πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο κε
επηθνηλσληαθέο κεζφδνπο θαζψο θαη ηελ επαξθή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ζε
επαγγεικαηηθφ ή αθαδεκατθφ επίπεδν. Σν City & Guilds δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 21
ρψξεο (Δπξψπε 9, Αθξηθή 4, Ακεξηθή 3, Αζία 5).
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2.8.15 Educational Testing Service (http://www.ets.org/)
Ηδξχζεθε ην 1947 απφ ην American Council on Education, ην Carnegie
Foundation for the Advancement of Teaching θαη ην College Entrance Examination
Board. Πξνζθέξεη δηάθνξα πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ επαξθή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ζε
επαγγεικαηηθφ αιιά θπξίσο ζε αθαδεκατθφ επίπεδν.

2.8.16 UCLAN Examination Board
(http://www.sqa.org.uk/sqa/CCC_FirstPage.jsp)
Λεηηνπξγεί σο νξγαληζκφο παξνρήο πηζηνπνίεζεο ηεο αγγινκάζεηαο απφ ην
2006 θαη ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ηελ εκπινθή ηνπ ζηε
δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο θαη ζηηο εμεηάζεηο ηεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Central
Lancashire. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ
θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο απμάλεη ζπλερψο ηελ πνηθηιία
ησλ εμεηάζεψλ ηνπ κε βάζε έξεπλεο αγνξάο. Οη εμεηάζεηο ηνπ θαιχπηνπλ φια ηα
επίπεδα ηνπ ΚΔΠΑ θαη φιεο ηηο δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ.
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3. Ζ εμάπισζε ηεο Αγγιηθήο
3.1 Αίηηα ηεο εμάπισζεο ηεο Αγγιηθήο θαη ηεο αλαγλσξηζηκόηεηάο ηεο
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο δηάθνξεο γιψζζεο έρνπλ
επεθηαζεί ή ζήκεξα επεθηείλνληαη εηο βάξνο άιισλ. Kακηά φκσο απφ απηέο ηηο
επεθηάζεηο δε κνηάδεη σο πξνο ην εχξνο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο κε ηελ επέθηαζε ηεο
Αγγιηθήο ζε παγθφζκην επίπεδν: ε εμάπισζή ηεο έρεη πνιχ κεγάιεο ζπλέπεηεο γηα
νκηιεηέο φισλ ησλ άιισλ γισζζψλ ηνπ θφζκνπ, γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη
ηηο πηζηνπνηήζεηο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, γηα ηελ νηθνλνκία θαη γηα ηνλ
πνιηηηζκφ. Ζ ηεξάζηηα επίδξαζε ηεο Αγγιηθήο κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ην φηη ζηηο
κέξεο καο ε γιψζζα είλαη ην κέζν επηθνηλσλίαο ζηελ πνιηηηθή, ην εκπφξην, ηελ
άκπλα, ηα ΜΜΔ, ηελ ηερλνινγία, ην δηαδίθηπν θιπ. ζε έλαλ θφζκν πνπ γίλεηαη
δηεζλήο γηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο νκηιεηέο κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ή θαη
άιισλ δηαδηθαζηψλ φπσο είλαη ε επξσπατθή ελνπνίεζε (Phillipson, 2003).
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαηαιαβαίλνπκε φηη ε ππνηηζέκελε απιφηεηα ηεο
Αγγιηθήο ή ε δήζελ «ηθαλφηεηά» ηεο λα εμειίζζεηαη ηαρχηαηα έηζη ψζηε λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε θαηλνχξγηεο πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο θαη επηθνηλσληαθέο
αλάγθεο, δε ζα αξθνχζε γηα λα εξκελεπηεί ε κεγάιε δηάδνζή ηεο ζηνλ επξσπατθφ
ρψξν. Οχηε ε Αγγιηθή νχηε θακηά άιιε γιψζζα δε δηαζέηεη ηέηνηεο «μερσξηζηέο
ηθαλφηεηεο». Σν αλ ζα επεθηαζεί ή ζα ζπξξηθλσζεί ή ζα πεζάλεη, εμαξηάηαη απφ ηηο
αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη. Με άιια
ιφγηα, ην ηη είλαη ή δελ είλαη κηα γιψζζα, ην ηη «κπνξεί» ή «δελ κπνξεί λα θάλεη»
εμαξηάηαη απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο χπαξμήο ηεο, ηε ζπκβνιηθή αμία πνπ ηηο
απνδίδεηαη θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ
πξνψζεζή ηεο (Dendrinos, Karavanta, & Mitsikopoulou, 2008).
εκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ε εμάπισζή ηεο ζηηο βξεηαληθέο απνηθίεο (ΖΠΑ,
Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία, Ννηηναθξηθαληθή Έλσζε, Καλαδάο θιπ.), πνπ κπνξεί λα
κελ είλαη επξσπατθά εδάθε αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε Αγγιηθή ήηαλ ε γιψζζα
ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ κεηαμχ ηεο Δπξψπεο θαη
ησλ ρσξψλ απηψλ, θάηη πνπ θπζηθά νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο
Αγγιηθήο (Calvet, 1987· Hagège, 1993). Ζ ηειεπηαία ζπλδεφηαλ θαη κε ηελ ηεξάζηηα
παξαγσγή ζεακάησλ θαη πιεξνθνξηψλ, ηδηαίηεξα κε πξνέιεπζε ηηο ΖΠΑ, θαη έηζη
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κέζσ ησλ ΜΜΔ ε πνιχγισζζε Δπξψπε άξρηζε λα θπξηαξρείηαη απφ ηελ Αγγιηθή.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ επνρή καο ην 80% ησλ ηαηληψλ πνπ πξνβάιινληαη
δηεζλψο, είλαη ρνιηγνπληηαλήο παξαγσγήο, ελψ κφλν ην 2% ησλ ηαηληψλ πνπ
πξνβάιινληαη ζηε Bφξεηα Aκεξηθή πξνέξρεηαη απφ ηελ Eπξψπε (Hamelink, 1994).
εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηθξάηεζε ηεο Αγγιηθήο έπαημε θαη ην γεγνλφο φηη
ήηαλ ε γιψζζα ηεο κίαο απφ ηηο δχν ππεξδπλάκεηο πνπ αλαδείρζεθαλ κεηά ηνλ Β‟
Παγθφζκην Πφιεκν, ησλ ΖΠΑ. Ζ παγθφζκηα θπξηαξρία ησλ ΖΠΑ ζπλνδεπφηαλ φρη
κφλν απφ ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο αιιά θαη ηεο επίζεκεο γιψζζαο ηνπο. Ζ
Aγγιηθή ήηαλ ε γιψζζα πνπ εμέθξαδε ηηο θπζηθέο ή ηερλεηά δεκηνπξγεκέλεο
επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ, δειψλνληαο ηα πξντφληα πνπ ηηο ηθαλνπνηνχζαλ. Σα
ηειεπηαία απνηεινχζαλ ηνλ θνξέα δηείζδπζεο αγγιηθψλ ιέμεσλ ζηελ γιψζζα ησλ
θαηαλαισηψλ. Δπηπιένλ, ε Αγγιηθή ζπλδεφηαλ θαη κε ηελ ηεξάζηηα ηερλνινγηθή
πξφνδν ησλ ΖΠΑ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηνηρεία ηεο
γιψζζαο πνπ ζπλδένληαλ κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηα απνηειέζκαηα ή ηα πξντφληα απηήο
ηεο πξνφδνπ θέξδηδαλ ζπλερψο έδαθνο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε θαη θπζηθά
θαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Αλ κάιηζηα ιεθζεί ππφςε φηη ηα γισζζηθά απηά ζηνηρεία
ζπλδένληαλ κε κηα ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε φρη κφλν ηεξάζηηα αιιά
θαη ηαρχηαηε, θαηαιαβαίλνπκε φηη (ηα ζπγθεθξηκέλα γισζζηθά ζηνηρεία) έθαλαλ ηελ
εκθάληζή ηνπο κε ξπζκνχο νπζηαζηηθά «βηνκεραληθήο παξαγσγήο», νπφηε ήηαλ (θαη
είλαη) πξαθηηθά αδχλαην λα απνδψζνπλ νη πξνζπάζεηεο φισλ εθείλσλ πνπ
πξνζπάζεζαλ

θαη

πξνζπαζνχλ,

π.ρ.

κέζσ

κεηαθξαζηηθψλ

δαλείσλ,

λα

αληηθαηαζηήζνπλ φια ή ηνπιάρηζηνλ ηα πεξηζζφηεξα αγγιηθά δάλεηα κε
λενινγηζκνχο (Hagège, 1993).
ε πεξηπηψζεηο δηείζδπζεο δαλείσλ είλαη ινγηθφ πσο πνιινί πνπ είλαη
επραξηζηεκέλνη απφ ηελ πηνζέηεζε ζπνξαδηθψλ ιέμεσλ, ζα επηζπκνχζαλ λα
απνθηήζνπλ κηα έζησ θαη κηθξή επρέξεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα, νπφηε ζηε
ζπλέρεηα, αλάινγα κε ην φθεινο πνπ επηδηψθνπλ, επελδχνπλ θαη ηηο αλάινγεο
πξνζπάζεηεο θαζψο θαη ηα αλάινγα ρξήκαηα. Ζ δηεζλήο ζέζε ηεο Αγγιηθήο, έηζη
φπσο ηελ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, εγγπάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ έλα ζεκαληηθφ
φθεινο, επεηδή θάζε Δπξσπαίνο πνπ ηε γλσξίδεη, είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηά ζε απηή ηε
γιψζζα κε θάπνηνλ άιιν Δπξσπαίν. Απηφ έρεη πηα σο απνηέιεζκα ζήκεξα ε
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Αγγιηθή λα είλαη εληφο ηεο ΔΔ ε πην δηδαζθφκελε γιψζζα θαη κάιηζηα ζε πνιιέο
ρψξεο δηδάζθεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο γιψζζεο ησλ γεηηνληθψλ ηνπο ρσξψλ
(Hagège, 1993).
πλνιηθά κέρξη ηψξα έρνπκε δεη φηη ε Αγγιηθή έρεη θεξδίζεη κεγάιε
αλαγλσξηζηκφηεηα δηεζλψο, επηηειψληαο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ
φρη κφλν κε ηελ επίηεπμε επηθνηλσλίαο κεηαμχ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο κεηξηθέο
γιψζζεο αιιά θαη ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ σθειεκάησλ πξνθχπηνπλ γηα θάπνηνλ
πνπ γλσξίδεη Αγγιηθά κέζα ζε έλα δηεζλέο πνιηηηθννηθνλνκηθφ ζθεληθφ φπνπ
θπξηαξρνχλ ρψξεο κε επίζεκε γιψζζα ηελ Αγγιηθή. χκθσλα κε ην «πξφηππν
δηάρπζεο ηεο Αγγιηθήο» ηνπ Y. Tsuda21, ε δηάδνζε ηεο Αγγιηθήο ζπλδέεηαη κε
ζηνηρεία φπσο ε κνλνγισζζία θαη ε πιήξεο ππνρψξεζε ησλ άιισλ γισζζψλ, ν
γισζζηθφο θαη πνιηηηζκηθφο ηκπεξηαιηζκφο, ν εμακεξηθαληζκφο θαη ε νκνγελνπνίεζε
ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ, ε παγθνζκηνπνίεζε, δηεζλνπνίεζε θαη ππεξεζλνπνίεζε,
ν θαπηηαιηζκφο, ε εθινγίθεπζε ησλ πάλησλ κε βάζε ηελ επηζηήκε θαη ηελ
ηερλνινγία, ν εθκνληεξληζκφο θαη ε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ε αλάπηπμε
πνπ κεηξηέηαη θπξίσο κε πνζνηηθά κεγέζε, θαη ε αχμεζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ
ερφλησλ θαη κε ερφλησλ. ηελ επνρή καο ε ζέζε θαη ν ξφινο ηεο εθκάζεζεο ηεο
ΑΞΓ έρνπλ απνθηήζεη απμεκέλε ζεκαζία, θαζψο ζε έλαλ θφζκν παγθφζκηαο
αλάπηπμεο ησλ ΣΠΔ, αχμεζεο ηεο δηεζλνχο θηλεηηθφηεηαο θαη αλάδπζεο ελφο κηθξνχ
αξηζκνχ γισζζψλ σο παγθφζκησλ, ε Αγγιηθή θαηέρεη ηελ θπξίαξρε ζέζε ηεο
παγθφζκηαο ιίλγθνπα θξάλθα (Pauwels, 2011). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη φζν
πεξηζζφηεξν πνιππνιηηηζκηθνί θαη πνιπγισζζηθνί γίλνληαη νη ρψξνη εξγαζίαο ζηνλ
πιαλήηε καο, ηφζν απμάλεηαη ε πίεζε ηεο Αγγιηθήο γηα γισζζηθή νκνηνκνξθία.
Πνιιέο πνιπεζληθέο έρνπλ επηιέμεη επηζήκσο ηελ Αγγιηθή σο ηε γιψζζα
επηθνηλσλίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο, θάηη πνπ, κεηαμχ άιισλ, έρεη ζπλέπεηεο
θαη ζην ηη είδνπο πξνγξάκκαηα γισζζηθήο εθκάζεζεο έρνπλ απμεκέλε δήηεζε 22. Ζ
δηάδνζε ηεο ΑΞΓ σο γιψζζαο εξγαζίαο αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε έκκεζε εθκάζεζή
21

εηδσκέλν ζηα Phillipson (1999· 2003)

22

Π.ρ. ν πξφεδξνο ηεο κεγαιχηεξεο ηαπσληθήο εηαηξείαο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δήισζε

ξεηά φηη δελ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία θάπνηνο πνπ δελ κπνξεί λα
αθνινπζήζεη ηηο ηάζεηο δηεζλνπνίεζεο θαη ζηξνθήο πξνο ηελ Αγγιηθή.
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ηεο ζπληειείηαη θαη κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (on-site training) ή ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο (Newton & Kusmierczyk, 2011).
3.2 Ζ Αγγιηθή ζε ζεζκηθό επίπεδν ζηελ ΔΔ
ε ζεζκηθφ επίπεδν ε EE ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο
πνιηηηθψλ πνπ πξηκνδνηνχλ ηελ πνηθηινκνξθία αιιά ππάξρεη ν θίλδπλνο νη δπλάκεηο
ηεο αγνξάο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε ππεξεζληθφ επίπεδν, λα πξνσζνχλ ηελ
πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή νκνγελνπνίεζε. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε εμάπισζε ή ε
θπξηαξρία ηεο Αγγιηθήο απνηειεί κηα πνιιά ππνζρφκελε πξννπηηθή γηα θάπνηεο
νκάδεο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο, ελψ γηα άιιεο απνηειεί απεηιή (Phillipson, 1999·
2003). εκαληηθή ψζεζε ζεζκηθά ζηελ Αγγιηθή έδσζε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
εθαξκφζηεθε απφθαζε ηεο ΔΔ ην 1984, πνπ νπζηαζηηθά πξηκνδνηνχζε ηελ εθκάζεζε
ηεο Αγγιηθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο ησλ κε αγγιφθσλσλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ.
Πεξηπηψζεηο φπσο απηή ίζσο δείρλνπλ φηη, φπσο ππνζηεξίδεη ν Phillipson (1999),
ζχκθσλα κε ηε γισζζηθή πνιηηηθή ηεο EE κεξηθέο γιψζζεο είλαη πεξηζζφηεξν ίζεο
απφ ηηο άιιεο. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε δηάθνξα έγγξαθά ηεο ε ΔΔ
πξφηεηλε φηη απφ ηηο δχν μέλεο γιψζζεο πνπ ζα έπξεπε λα καζαίλνπλ νη πνιίηεο ηεο, ε
κία ζα έπξεπε λα έρεη πςειφ θχξνο δηεζλψο (Pauwels, 2011). Σν 2005 ζηηο
πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο δε καζαίλνληαλ γιψζζεο άιιεο εθηφο απφ ηελ
Αγγιηθή, ηε Γαιιηθή, ηε Γεξκαληθή, ηελ Ηζπαληθή θαη ηε Ρσζηθή (Eurydice, 2005),
ελψ ζηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ 2009-2010 επηζεκαίλεηαη φηη θάπνηα άιιε γιψζζα
(φπσο ε νπεδηθή ζηε Φηλιαλδία θαη ε Γαλέδηθε ζηελ Ηζιαλδία) καζαίλνληαλ κφλν
επεηδή απηφ ήηαλ ππνρξεσηηθφ (Eurydice, 2012).
Θεσξεηηθά φιεο νη επίζεκεο γιψζζεο ηεο EE έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη
ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο εληφο ηεο ΔΔ ηα
επίζεκα θνηλνηηθά έγγξαθα λα είλαη δηαζέζηκα ζε φιεο απηέο ηηο γιψζζεο. Έηζη, ην
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εθδίδεη ηα επίζεκα έγγξαθά ηνπ ζε φιεο ηηο επίζεκεο
γιψζζεο ηεο ΔΔ. Απφ ηελ άιιε, ε Αγγιηθή θαη ε Γαιιηθή είλαη νη γιψζζεο ζηηο
νπνίεο

ζπληάζζνληαη

ηα

πεξηζζφηεξα

έγγξαθα

ηεο

ΔΔ

θαη

νη

νπνίεο

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο, κε ηελ έλλνηα φηη νη
επξσπαίνη πνιηηηθνί θαη γξαθεηνθξάηεο ζπρλά επηιέγνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ
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αληί γηα ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Άιισζηε, απνηεινχλ θαη ηηο δχν απφ ηηο ηξεηο
γιψζζεο εξγαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ (Mamadouh, 2002). Δδψ ζα πξέπεη λα
δερηνχκε φηη ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πξαθηηθνί πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηε δηεξκελεία
γηα φιεο ηηο γιψζζεο (23x22=506 πηζαλνί ζπλδπαζκνί) πνπ είλαη απαγνξεπηηθνί
αθφκα θαη γηα κηα ππεξεζία δηεξκελείαο φπσο απηή ηεο ΔΔ, θαη θπζηθά, απηφ νδεγεί
ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνινίπσλ επξσπατθψλ γισζζψλ. Δξεπλεηέο
φπσο o Phillipson (1999· 2003) θαη ε Mamadouh (2002) επηζεκαίλνπλ φηη παξά ηα
πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ζπλδπαζκνχ απφ ηε κηα πιεπξά ησλ
πξαθηηθψλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο ζεζκνζεηεκέλεο ζηελ ΔΔ πνιπγισζζίαο θαη απφ ηελ
άιιε ηεο ζπλερνχο γισζζηθήο νκνγελνπνίεζεο κέζσ ηεο αλεπίζεκεο ρξήζεο ηεο
Αγγιηθήο, νη πνιηηηθνί απνθεχγνπλ λα αγγίμνπλ απηφ ην επαίζζεην δήηεκα επεηδή δε
θαίλεηαη λα κπνξνχλ λα ζπκβηβάζνπλ ηνλ ζεβαζκφ ησλ εζληθψλ γισζζηθψλ
ηαπηνηήησλ κε ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο εληφο ηεο ΔΔ (κέζσ ηεο ρξήζεο κίαο
θνηλήο γιψζζαο, φπσο ε Αγγιηθή).
Ζ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ23 νπζηαζηηθά πξηκνδνηεί νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν ηελ Αγγιηθή, ε νπνία ήδε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1945-1960
έζπεπζε λα θαηαιάβεη ην θελφ πνπ άθελαλ ε Γεξκαληθή θαη ε Γαιιηθή (Hagège,
1993). ηηο αξρέο ηεο χπαξμεο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θπξηαξρεί ε Γαιιηθή,
πνπ ήηαλ ε γιψζζα ελφο απφ ηνπο ληθεηέο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαζψο θαη
ηεο ρψξαο πνπ είρε ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα θαη ε νπνία απνηέιεζε ηνλ πξψην
πξφδξνκν ηεο ΔΔ. Δπηπιένλ, ε Γαιιηθή ήηαλ ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ
ηηο θπξίαξρεο επξσπατθέο ηάμεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αξρηθά ην αθξσλχκην ηεο
ΔΔ ήηαλ MEC (Marché Européen Commun), αθφκα θαη ζε ρψξεο φπνπ ζα έπξεπε λα
είλαη δηαθνξεηηθφ, π.ρ. ζηελ Ηηαιία ή ηε Γεξκαλία (Baldoni, 2004). Ζ Γαιιηθή (ζε
πνζνζηφ 60%) καδί κε ηε Γεξκαληθή (40%) ήηαλ νη γιψζζεο ζηηο νπνίεο
ζπληάζζνληαλ ηα πεξηζζφηεξα έγγξαθα γηα εζσηεξηθή ρξήζε κέρξη ην 1970
23

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαηήξεζε ηεο Mamadouh (2002) φηη ζηελ ΔΔ ε δηάθξηζε κεηαμχ

επίζεκεο γιψζζαο θαη γιψζζαο εξγαζίαο είλαη αξθεηά αζαθήο θαη πνπζελά δελ νξίδεηαη πφηε
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε κία θαη πφηε ε άιιε νχηε θαη φηη πάληνηε ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη γιψζζεο ηεο ΔΔ. Bι. θαη Phillipson (2003).
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(Phillipson, 2003). Ζ Αγγιηθή λαη κελ θέξδηδε ζπλερψο έδαθνο αιιά φζν ε Μ.
Βξεηαλία δελ ήηαλ κέινο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, δελ απεηινχζε απεηιή γηα ηε
Γαιιηθή24. 20 ρξφληα αξγφηεξα, ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ησλ 12 θαη
ζηε ζπλέρεηα ησλ 15 θξαηψλ κειψλ ε θαηάζηαζε είρε αιιάμεη. Σψξα πηα ην
αθξσλχκην ήηαλ δηπιφ, θαη γαιιηθφ θαη αγγιηθφ (CEE/EEC) θαη ε Γαιιηθή
εμαθνινπζνχζε απιψο λα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε γξαθεηνθξαηία ηεο ΔΟΚ25
αιιά, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, παλεπξσπατθά θαη δηεζλψο θπξηαξρνχζε ε
Αγγιηθή (Baldoni, 2004)26. ήκεξα ε Γαιιηθή θαη ε Γεξκαληθή δηαηεξνχλ θάπνηα
απφ ηελ πξνεγνχκελε ηζρχ ηνπο ζην επίπεδν ηεο κεηάθξαζεο ησλ εγγξάθσλ πνπ
πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επηζήκσο, π.ρ. ζηηο ζπλαληήζεηο ησλ Δπηηξφπσλ ηεο
ΔΔ, είλαη ππνρξεσηηθφ φια ηα έγγξαθα λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Αγγιηθή, ηε Γαιιηθή
θαη ηε Γεξκαληθή (Phillipson, 2003).
Οη νξγαληζκνί ηεο ΔΔ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλαλ παγθνζκηνπνηεκέλν
θφζκν φπνπ ε Αγγιηθή είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θφξα, επηρεηξεκαηηθέο θαη
επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο, ζπζθέςεηο θαη ζπλέδξηα θαη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο 27.
Έηζη, παξά ηε ξεηνξηθή ππέξ ηεο ηζφηεηαο ησλ γισζζψλ θαη ηεο πνιπγισζζίαο,
24
25

Βι. θαη de Swaan (1993).
Σν 1989 ε αξρηθή γιψζζα ησλ εγγξάθσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ ρξεηαδφηαλ

κεηάθξαζε ήηαλ ε Γαιιηθή ζε πνζνζηφ 49% θαη ε Αγγιηθή ζε πνζνζηφ 30%. To 1997 ε
θαηάζηαζε είρε αλαηξαπεί πηα ππέξ ηεο Αγγιηθήο (κε πνζνζηφ 45%), ελψ ην 2000 ην
πνζνζηφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο έθηαζε ην 55%, δει. ηα έγγξαθα πνπ ήηαλ αξρηθά
ήηαλ ζπληαγκέλα ζηελ Αγγιηθή ήηαλ πηα πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαλ ζε
φιεο ηηο άιιεο γιψζζεο ηεο ΔΔ καδί (Phillipson, 2003).
26

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κέρξη ην 2005 ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 60% ηεο

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξαζρέζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius, ε
γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε Αγγιηθή.
27

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ φηη ε Αγγιηθή αληιεί ηελ ηζρχ ηεο απφ ηνλ ξφιν πνπ παίδεη ζηελ

παγθφζκηα νηθνλνκία, είλαη πσο κία γιψζζα φπσο ε Γεξκαληθή, πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα
θξάηνο κε κεγάιν πιεζπζκφ θαη ηζρπξφηαηε νηθνλνκία, δελ κπνξεί λα ηεο αληηπαξαηεζεί ζε
επίπεδν ΔΔ, επεηδή πξνθαλψο ζηελ ΔΔ ηα θξηηήξηα ηεξάξρεζεο ησλ γισζζψλ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη φρη κε ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο ή ηα δεκνγξαθηθά
δεδνκέλα (Phillipson, 2003).
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είλαη πηα απνδεθηή κηα ηεξάξρεζε γισζζψλ ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε
Αγγιηθή. πλήζσο πξνβάιιεηαη φηη απηή ε ηεξάξρεζε νθείιεηαη ζε πξαγκαηηζηηθνχο
ιφγνπο, π.ρ. εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα (Phillipson,
2003). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ απνδέρνληαη φινη νη πνιίηεο ηεο ΔΔ απηή ηε
ινγηθή, φπσο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 2001 ην 46,8% ησλ ηφηε Δπξσπαίσλ
πνιηηψλ δηαθσλνχζε κε ηελ άπνςε φηη ιφγσ ηεο επηθείκελεο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ, ζα
έπξεπε φινη λα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κία θνηλή γιψζζα (Eurobarometer,
2001). χκθσλα κε ηνλ Phillipson (2003), ε ηπρφλ επίζεκε θαζηέξσζε ηεο Αγγιηθήο
σο ηεο κφλεο γιψζζαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηελ ΔΔ ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν, πέξα
απφ ηα ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα είρε γηα δχν ρψξεο (Ζλσκέλν Βαζίιεην
θαη Ηξιαλδία) πνπ δελ απνηεινχλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ, ζα
ζπλέβαιιε ζηελ αθφκα κεγαιχηεξε ζχλδεζε ησλ νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ κε ηελ
θπξίαξρε παγθνζκίσο θνπιηνχξα θαη νηθνλνκηθή ηάμε θαη ζηελ πεξαηηέξσ
λνκηκνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ.
3.3 ύγρξνλεο ηάζεηο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλε Γιώζζα
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Αγγιηθή έρεη απνθηήζεη ηέηνηεο ιεηηνπξγίεο θαη ηφζε θαη
ηέηνηα αλαγλσξηζηκφηεηα ψζηε λα ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα καζαίλεηαη απφ ηνλ
θαζέλα σο κέζν δηεζλνχο επηθνηλσλίαο, ε γξακκαηηθή νξζφηεηα παχεη λα είλαη ην
ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ΑΞΓ (Görlach & Schröder, 1985·
Van Essen, 1997). Έηζη, ε ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλεί θαλείο κε επηηπρία, έγθεηηαη φρη

ηφζν ζην λα γλσξίδεη ηέιεηα ηνπο θαλφλεο ηεο γξακκαηηθήο αιιά λα κπνξεί λα ηνπο
αμηνπνηήζεη πξαγκαηνινγηθά επαξθψο ζε επίπεδν άκεζεο επηθνηλσλίαο (face-to-face
interaction). Υαξαθηεξηζηηθά απφ ηελ άπνςε απηή είλαη φζα αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ, γηα ηε ινγηθή ή ηελ πξνζέγγηζε πνπ θπξηαξρεί ζην ΚΔΠΑ, ηελ
«πξνζέγγηζε κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δξάζε», φπνπ νη ρξήζηεο αμηνινγνχληαη κε
θξηηήξην ην θαηά πφζν είλαη «θνηλσληθνί παξάγνληεο», δει. ην θαηά πφζν κπνξνχλ
λα αληαπνθξηζνχλ ζε θαζήθνληα πνπ ζπλδένληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν
πεξηζηάζεσλ, ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ θαη ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν δξάζεο.
ζνλ αθνξά ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο
παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, παξαηεξείηαη φηη θπξίσο ζηηο ρψξεο
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φπνπ ε εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο είλαη ππνρξεσηηθή απφ κηθξή ειηθία (9 εηψλ
θαη κεηά) αλαθέξεηαη ξεηά ζην ζρεηηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ φηη πξέπεη
λα αλαπηπρζνχλ θαη νη ηέζζεξηο δεμηφηεηεο (Eurydice, 2005). Απφ ηελ άιιε,
ππάξρνπλ θαη πνιιά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα φπνπ έκθαζε ζηα πξψηα ζηάδηα
εθκάζεζεο δίλεηαη κφλν ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη
ζε θάπνηα απφ απηά κπνξεί λα ηίζεηαη σο ζηφρνο λα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη νη ηέζζεξηο
δεμηφηεηεο κέρξη ην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Eurydice 2005· 2012).
ζνλ αθνξά ηνπο δηδάζθνληεο, ν van Essen (1997: 100) παξαηεξεί φηη ζηελ
επεηξσηηθή Δπξψπε ε ΑΞΓ ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία εθαηνληαεηία δηδαζθφηαλ ζηε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ απφ κε θπζηθνχο νκηιεηέο. ην 1.1 ζηνλ
νξηζκφ ηεο ΔΔ αλαθεξζήθακε θαη ζηε καθξφρξνλε παξάδνζε πνιπγισζζίαο πνπ
ραξαθηήξηδε θαη ραξαθηεξίδεη ηελ επξσπατθή ήπεηξν. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη
ζηε δηδαζθαιία ηεο ΑΞΓ. Οη δηδάζθνληεο παξαδνζηαθά έρνπλ ηελ ίδηα γιψζζα θαη
ηνλ ίδην πνιηηηζκφ κε ηνπο δηδαζθφκελνπο. πρλά δε είλαη δίγισζζνη ή πνιχγισζζνη
θαη έηζη έρνπλ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ πψο είλαη λα καζαίλεη θάπνηνο κηα μέλε
γιψζζα (van Els θ.ά. 1984).
Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δίδαζθε ηελ Αγγιηθή ην
2005 ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, επξφθεηην
γηα κε εμεηδηθεπκέλνπο δαζθάινπο, ζε αληίζεζε κε ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ε
φιεο ζρεδφλ ηηο επξσπατθέο ρψξεο ε αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ
εηδηθεπκέλσλ ή εκηεηδηθεπκέλσλ δηδαζθφλησλ παξερφηαλ ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, δηαξθνχζε 4-5 έηε, νδεγνχζε ζηελ απφθηεζε θάπνηνπ παλεπηζηεκηαθνχ
ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ παξφκνηα κε απηή ησλ δηδαζθφλησλ
ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ (Eurydice, 2005).
ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ ζπνπδψλ έκθαζε δίλεηαη: 1) ζηελ
εθκάζεζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ μέλσλ γισζζψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη
κειινληηθνί δάζθαινη ζα απνθηήζνπλ κηα βαζηά γλψζε ηεο γιψζζαο ή ησλ γισζζψλ
πνπ ζα δηδάμνπλ, 2) ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα δηδαθηηθήο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο
κεζνδνινγίεο θαη ζεσξίεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο, 3) ζηελ πξαθηηθή ζε
ζρνιηθέο ηάμεηο, έηζη ψζηε λα απνθηεζεί εκπεηξία ζε έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ
εξγαζίαο, θαη 4) ζηε δηακνλή γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε ρψξα φπνπ νκηιείηαη σο
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κεηξηθή ε γιψζζα ζηφρνο, έηζη ψζηε νη κειινληηθνί δηδάζθνληεο λα έξζνπλ ζε
άκεζε επαθή κε ηε γιψζζα πνπ ζα δηδάμνπλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. Βέβαηα, κε βάζε
ηα δεδνκέλα ηνπ Eurydice (2012), κφλν ζε ιίγεο επξσπατθέο ρψξεο ππάξρνπλ
επίζεκεο ξπζκίζεηο πνπ λα ζπληζηνχλ φηη νη κειινληηθνί δάζθαινη γιψζζαο ζα
πξέπεη λα δηακείλνπλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε ρψξα ηεο γιψζζαο ζηφρνπ.
πλνιηθά, κφλν ην 53,8% απηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (ην 2010-2011) είρε
θάλεη θάηη ηέηνην.
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4. Ζ Αγγιηθήο σο Ξέλε Γιώζζα θαη ε ρέζε ηεο κε ηελ Απαζρνιεζηκόηεηα θαη
ηελ Δξγαζηαθή Κηλεηηθόηεηα
4.1 Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλε Γιώζζα
ζηηο ρώξεο ηεο ΔΔ
Σν 2005 ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο ΔΔ πεξίπνπ νη κηζνί καζεηέο ζε
φια ζρεδφλ ηα θξάηε κέιε κάζαηλαλ κηα μέλε γιψζζα. ε αξθεηά θξάηε απηφ
ζπλέβαηλε απφ ηνλ πξψην ρξφλν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ζε
ηνπιάρηζηνλ 20 ρψξεο νη καζεηέο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα καζαίλνπλ δχν μέλεο
γιψζζεο απφ πνιχ λεαξή ειηθία ηνπιάρηζηνλ γηα έλαλ ρξφλν. Βέβαηα, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ζηηο πξψηεο βαζκίδεο ηεο γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ιηγφηεξν απφ ην 50% κάζαηλαλ δχν μέλεο γιψζζεο. ζνλ αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα
ηελ Αγγιηθή, ε δηδαζθαιία ηεο ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζε
δηάθνξεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο.
Πξνο ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα ζην πξψελ Αλαηνιηθφ Μπινθ ε Αγγιηθή
παξαγθψληδε ζπλερψο ηε Ρσζηθή (van Essen, 1997), ελψ ην 2005 νινέλα θαη
πεξηζζφηεξνη ήηαλ νη καζεηέο πνπ κάζαηλαλ ηελ Αγγιηθή ζηελ Κεληξηθή θαη
Αλαηνιηθή Δπξψπε (Eurydice, 2005). Ζ θαηάζηαζε απηή θαίλεηαη λα αιιάδεη ηνλ
21ν αηψλα, φηαλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε αλαζεξκαίλνληαη νη ζρέζεηο κε ηε Ρσζία
ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, νπφηε θαη ε Ρσζηθή σο μέλε γιψζζα μαλαθεξδίδεη έδαθνο.
Γεληθψο, παξαηεξείηαη φηη, αλ θαη ζε αξθεηέο ρψξεο ε ΑΞΓ είλαη απαξαίηεηε, ε θαιή
γλψζε ηεο Αγγιηθήο δελ είλαη πάληνηε αξθεηή, αθνχ πνιιέο θνξέο ζεσξείηαη σο
δεδνκέλε (θαη άξα νη επηρεηξήζεηο δεηνχλ θάηη παξαπάλσ). Γηα παξάδεηγκα, ην 2007
ζε κία ζπλάληεζε ζην Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην ηνπ Κάνπλαο ζηε Ληζνπαλία, φπνπ
ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη 84 επηρεηξήζεσλ, πνιινί απφ απηνχο αλέθεξαλ ηελ
επάξθεηα ζηελ Αγγιηθή θαη ζηε Ρσζηθή σο ηε βαζηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα
αλαθνξηθά κε ηα πξνζφληα ησλ ππαιιήισλ ηνπο («TNP3 SP2, Synthesis Report
„North‟», n.d.). Γεληθά, ζχκθσλα κε ηνπο Louhiala-Salminen θαη Kankaanranta
(2005), ην γισζζηθφ πεξηβάιινλ ζηνπο ζχγρξνλνπο ρψξνπο εξγαζίαο είλαη αξθεηά
δπλακηθφ θαη πνηθηιφκνξθν θαη δε ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε κφλν κίαο γιψζζαο.
ηηο

εηαηξείεο

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη

δηεζλψο,

ε

Αγγιηθή

είλαη

ελδνεπηρεηξεζηαθά ε γιψζζα εξγαζίαο ζε πνιινχο ηνκείο θαη γεληθά ε επάξθεηα ζηε
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ρξήζε ηεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα θάζε πξνζνληνχρα ζέζε. Απφ ηελ άιιε, φκσο
πιεπξά, ε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ή κε ηνπηθνχο ζπλεξγάηεο γίλεηαη ζηε γιψζζα
ησλ ηειεπηαίσλ. Π.ρ. ζηε Φηλιαλδία ζεσξείηαη φηη ε γλψζε ηεο ΑΞΓ είλαη ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα γηα θάπνηνλ, αιιά ζην κέιινλ ζεκαληηθή ζα είλαη θαη ε επάξθεηα ζε
θάπνηα άιιε επξσπατθή ή αζηαηηθή γιψζζα. Απφ ηελ άιιε, πηζηεχεηαη φηη ζα
απμεζεί ε αλάγθε γηα απμεκέλε επάξθεηα ζηελ Αγγιηθή φζνλ αθνξά ηνλ γξαπηφ
ιφγν («TNP3 SP1, Synthesis Report „North‟», n.d.).
ε ηνπηθέο εηαηξείεο ε ζεκαζία ηεο Αγγιηθήο είλαη κηθξφηεξε θαη ζπλήζσο
παίδεη ξφιν ζε πνιχ εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα κε δηεζλνχο πξνέιεπζεο πξνζσπηθφ.
ζνλ αθνξά ηνπο απνθνίηνπο παλεπηζηεκίνπ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο ε πςειή
επάξθεηα (πξνθνξηθά θαη γξαπηά) ζηελ Αγγιηθή (ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ επάξθεηα
ζε θάπνηα άιιε γιψζζα) ζεσξείηαη απαξαίηεηε. Σέινο, ζηνλ δεκφζην ηνκέα ε
είζνδνο ζηελ ΔΔ έρεη απμήζεη ηε ζεκαζία ηεο Αγγιηθήο ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα
κέιε θπβεξλεηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ ζσκάησλ, ηνπο πςειφβαζκνπο αμησκαηνχρνπο
ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη ζηξαηησηηθνχ ηνκέα, ηνπο εηδηθνχο ζε
δεηήκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο θαη γεληθά φπνηνλ δεκφζην ππάιιειν
εκπιέθεηαη ζε ελσζηαθέο δηαδηθαζίεο. Γεδνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα εκπινθή (γξαπηά
θαη πξνθνξηθά) ζε ζπλαληήζεηο, δηαπξαγκαηεχζεηο, δηεζλή πξνγξάκκαηα θιπ., ε
ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο απνηειεί κηα
ζεκαληηθή πιεπξά ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. εκαληηθφ φζνλ αθνξά ηελ
θηλεηηθφηεηα ή κε απηψλ πνπ έρνπλ γλψζεηο ΑΞΓ είλαη φηη, ζε αληίζεζε κε ην
παξειζφλ, ε ηεξάζηηα δηάδνζε ηεο Αγγιηθήο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ζπλέβαιε ζην λα
ζεσξνχλ θάπνηεο εηαηξείεο φηη θαη ην ηνπηθφ πξνζσπηθφ ηνπο πξέπεη γλσξίδεη αξθεηά
θαιά ηελ Αγγιηθή ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο, κε
απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ληφπησλ εξγαδφκελσλ πνπ γλσξίδνπλ θαη
ηελ Αγγιηθή («TNP3 SP2, Synthesis Report», n.d.). Γεληθψο, ε Αγγιηθή είλαη κε
δηαθνξά ε γιψζζα πνπ νκηιείηαη θαη καζαίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ Δπξψπε ζε φια
ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο (αθνινπζνχλ ε Γαιιηθή, ε Γεξκαληθή, ε Ρσζηθή θαη ε
Ηζπαληθή). Αλ κάιηζηα ιάβνπκε ππφςε καο φηη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ
καζαίλνπλ κηα δεχηεξε μέλε γιψζζα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ζρεδφλ
ακειεηένο, ηφηε θαηαιαβαίλνπκε φηη, κε εμαίξεζε ιίγεο ρψξεο, ε Αγγιηθή είλαη ε
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κφλε μέλε γιψζζα πνπ δηδάζθεηαη ζε απηφ ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο. Σν 2005 ην
πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ κάζαηλαλ ηελ ΑΞΓ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ήηαλ
πςειφηεξν ηνπ 90%. Σν ίδην ίζρπε θαη ην 2008 γηα ηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ θάπσο δηαθνξεηηθή ζηηο
κεγαιχηεξεο ηάμεηο, επεηδή εθεί ππήξραλ πεξηζζφηεξνη καζεηέο πνπ καζαίλνπλ θαη
θάπνηα απφ ηηο άιιεο ηέζζεξηο γιψζζεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ (Mejer, Boateng,
& Turchetti, 2010). χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ 2011, ε Αγγιηθή έθαλε αθφκα
κεγαιχηεξε πξφνδν, θαζψο ηψξα ην 95% ησλ καζεηψλ ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κάζαηλε ΑΞΓ. Παξ‟φια απηά, ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηα
ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα θακηά απφ ηηο ππφινηπεο γιψζζεο πνπ δηδάζθνληαλ σο μέλεο
δελ παξνπζίαζε θάπνηα ζεκαληηθή άλνδν (van Essen, 1997). Απηφ κπνξεί λα
νθείιεηαη θαη ζην φηη ζε αξθεηέο θνηλσλίεο, φπσο ε δαλέδηθε, ε γλψζε κφλν ηεο
Αγγιηθήο ζεσξείηαη αξθεηή γηα ηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε («TNP3
SP2, Synthesis Repor „North‟», n.d.).
4.2 Γλώζε ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλε Γιώζζα θαη απαζρνιεζηκόηεηα ζηελ ΔΔ
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ 2009-2010 ε παξαθίλεζε απηψλ πνπ κάζαηλαλ
κηα μέλε γιψζζα επεξεαδφηαλ απφ ην θαηά πφζν απηφ ζεσξνχζαλ ρξήζηκε απηή ηε
γλψζε (Eyridice, 2012). Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Eurobarometer (2012) ην 61% ησλ
Δπξσπαίσλ ζεσξνχλ φηη ην λα κπνξεί λα δνπιέςεη θάπνηνο ζε κηα μέλε ρψξα είλαη
έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ φηη έρεη κάζεη κηα μέλε γιψζζα. Γεληθψο ην 88% ησλ
Δπξσπαίσλ ζεσξεί εμαηξεηηθά ρξήζηκν ην λα γλσξίδεη θάπνηνο μέλεο γιψζζεο.
Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ Αγγιηθή, ην 67% ησλ Δπξσπαίσλ ζεσξεί ηελ
Αγγιηθή σο κία απφ ηηο δχν πην ρξήζηκεο γιψζζεο. Δδψ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
ππάξρνπλ θαη ρψξεο (Ληζνπαλία, Σζερία, Ηηαιία, ινβαθία, Βνπιγαξία, Βέιγην θαη
Πνισλία) φπνπ ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο έξεπλεο θαίλεηαη λα έρεη κεησζεί ε
πξνηίκεζε πξνο ηελ Αγγιηθή (Eurobarometer, 2012). Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ απηψλ
πνπ ζεσξνχλ ρξεζηκφηεξε ηελ Αγγιηθή έρεη ππνρσξήζεη ζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα ηνπ
2001, φπνπ ήηαλ 75%, θαη ε νπνία είρε δηεμαρζεί ζηελ ΔΔ ησλ 15 θξαηψλ κειψλ
(δει. ζηελ έξεπλα δε ζπκκεηείραλ ηα 12 λέα θξάηε κέιε πνπ εηζήιζαλ ζηελ ΔΔ κε
ηηο δηεπξχλζεηο ηνπ 2004 θαη ηνπ 2007). Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ζηα λέα θξάηε
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κέιε ε Αγγιηθή κπνξεί λα κελ θπξηαξρεί φζν ζηα παιαηφηεξα ιφγσ ηνπ
αληαγσληζκνχ ηεο Ρσζηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο (Eurobarometer, 2006).
Με βάζε ηα επξήκαηα ηνπ European Survey on Language Competences θαηά
ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2006-2010 νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ καζαίλνπλ ηελ
ΑΞΓ, ην θάλνπλ επεηδή ζεσξνχλ απηή ηε γλψζε ρξήζηκε γηα ηε κειινληηθή ηνπο
εθπαίδεπζε θαη εξγαζία ή γηα λα βξνπλ κηα θαιχηεξε δνπιεηά. Γηα ηηο ππφινηπεο
γιψζζεο ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ είλαη ρακειφηεξν (European Commission, 2011).
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε γλψζε ηεο ΑΞΓ ζπλδέεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε απηφ πνπ
νλνκάδνπκε (κειινληηθή) επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ή γεληθφηεξα κε ηελ αχμεζε ηεο
απαζρνιεζηκφηεηαο θάπνηνπ Δπξσπαίνπ. Αλαιπηηθφηεξα, (κε εμαίξεζε ηε Γαιιία)
ζε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο πνζνζηφ πςειφηεξν ηνπ 80% ζεσξνχζε ρξήζηκε ηε γλψζε
ηεο Αγγιηθήο ζε ζρέζε κε ηε κειινληηθή ηνπ εξγαζία. Σν γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ
απηφ πάληνηε απμάλεηαη φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εμεχξεζε κηα θαιχηεξεο
δνπιεηάο, δείρλεη φηη ε γλψζε ηεο ΑΞΓ ζπλδέεηαη φρη απιψο κε ηελ
απαζρνιεζηκφηεηα αιιά θαη κε θαιχηεξεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο (Eurydice,
2012). Σα δεδνκέλα απηά ππνζηεξίδνληαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο ζε πιεζπζκνχο ηεο
ΔΔ. Έηζη, ζηελ έξεπλα ηνπ Koltai (2012) ζηελ Οπγγαξία φινη νη ζπκκεηέρνληεο
θνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ δήισζαλ φηη κάζαηλαλ ηελ ΑΞΓ επεηδή ήηαλ πηζαλφ λα ηνπο
βνεζήζεη λα είλαη πην επηηπρεκέλνη ζην κειινληηθφ ηνπο επάγγεικα. Μάιηζηα,
ζεσξνχλ φηη, αλ δε βειηηψζνπλ ηα Αγγιηθά ηνπο, ζα ράζνπλ πνιιέο επαγγεικαηηθέο
επθαηξίεο, αθνχ είλαη γεληθά αλαγθαίν ζε εξγαζηαθφ επίπεδν λα κπνξεί θάπνηνο λα
επηθνηλσλεί κε μέλνπο ζπλεξγάηεο. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη θαη ην γεγνλφο φηη ε
Οπγγαξία είλαη κέινο ηεο ΔΔ θαη άξα ηα Αγγιηθά είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα
δξαζηεξηνπνηεζεί θάπνηνο επαγγεικαηηθά ζηελ ΔΔ. Παξφκνηα ζεηηθά ζηνηρεία γηα ηε
ζπκβνιή ηεο γλψζεο ηεο ΑΞΓ ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη ζηελ χπαξμε θαιχηεξσλ
επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ησλ Baláz & Williams
(2004) ζε ινβάθνπο απφθνηηνπο βξεηαληθψλ παλεπηζηεκίσλ νη νπνίνη αλαδήηεζαλ
εξγαζία ζηελ παηξίδα ηνπο. Οη ηειεπηαίνη έδηλαλ κεγάιε έκθαζε ζην λα
παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα Αγγιηθήο ζην παλεπηζηήκην φπνπ θνηηνχζαλ, επεηδή ε
γλψζε ηεο ΑΞΓ είρε ηδηαίηεξε αμία ζηε ζινβαθηθή αγνξά εξγαζίαο. ηελ έξεπλα ηνπ
Tatzl (2011) κε δηδάζθνληεο θαη θνηηεηέο ζε αγγιφθσλα πξνγξάκκαηα ελφο
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απζηξηαθνχ παλεπηζηεκίνπ, αξθεηνί θαη απφ ηηο δχν νκάδεο δήισζαλ φηη ε
πξνεηνηκαζία γηα δηεζλή θαξηέξα ήηαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο ηεο επηινγήο
ελφο πξνγξάκκαηνο αγγιφθσλνπ.
ηελ έξεπλα ηνπ Eurobarometer (2012), αλάκεζα ζηηο νκάδεο πνπ δήισζαλ
φηη γλσξίδνπλ «πνιχ θαιά» ηελ Αγγιηθή, ήηαλ ηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, απηνί πνπ
έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο (ειηθίαο άλσ ησλ 20) θαη απηνί πνπ αθφκα
ζπνπδάδνπλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο δελ εκθαλίδνληαη ζηηο νκάδεο πνπ δήισζαλ φηη
γλσξίδνπλ «πνιχ θαιά» ηηο ππφινηπεο αξθεηά δηαδεδνκέλεο γιψζζεο ζηελ ΔΔ
(Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ηζπαληθή, Ρσζηθή). Αληίζεηα, εθεί εκθαλίδνληαη, κεηαμχ
άιισλ, θαηεγνξίεο αλζξψπσλ ηνπ ηχπνπ «πνπ δπζθνιεχνληαη λα πιεξψζνπλ ηνπο
ινγαξηαζκνχο ηνπο» ή άλεξγνη. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε Αγγιηθή, πέξα
απφ ηελ θπξηαξρία ηεο ζπλνιηθά ζηελ ΔΔ, ζπλδέεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηηο
ζπνπδέο ή ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία απ‟φ,ηη νη άιιεο γιψζζεο.
Γεληθά, ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν ε Αγγιηθή είλαη κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή
γιψζζα γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο θαη ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο
Δπξψπεο ε γλψζε ηεο ΑΞΓ ζεσξείηαη πηα πεξηζζφηεξν σο κηα βαζηθή δεμηφηεηα.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο εγεκνλίαο ηεο Αγγιηθήο είλαη φηη εηαηξίεο πξνεξρφκελεο απφ
ρψξεο κε πςειφ επίπεδν αγγινκάζεηαο, φηαλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο
θαηά ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε ρψξεο φπνπ ην αληίζηνηρν επίπεδν είλαη πνιχ
ρακειφηεξν, ζπλήζσο ζεσξνχλ πσο ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζηε κε επαξθή
αγγινκάζεηα απηνχ κε ηνλ νπνίν ζπλαιιάζζνληαη θαη φρη ζην γεγνλφο φηη ηα ζηειέρε
ηνπο δε γλσξίδνπλ θαιά ηε γιψζζα ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη
(Languages for jobs, n.d.). Σν 25,84% ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ (δει.
πεξηζζφηεξεο απφ ην ¼) έπξεπε λα βειηησζνχλ σο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπο ησλ Αγγιηθψλ ην 2006, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε δπλαηφηεηεο γηα απαζρφιεζε
ζηειερψλ κε γλψζεηο ΑΞΓ ήηαλ κεγάιεο (Davignon θ.ά. 2008).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε δηάδνζε ηεο Αγγιηθήο θαη
αχμεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη επαξθείο ρξήζηεο ηεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο επάξθεηαο ζηελ ΑΞΓ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
(Phillipson, 2003). Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζηηο γισζζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε.
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Με βάζε ην Eurobarometer (2012), ην 2012 είραλ απμεζεί (έλαληη ηνπ 2005) νη
Δπξσπαίνη πνπ ζεσξνχζαλ ζεκαληηθή γιψζζα ηελ Κηλεδηθή. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη
θαη ε πεξίπησζε ηεο Γαλίαο φπνπ ην 2007 παξαηεξήζεθε κείσζε ζηε δεκνθηιία ησλ
γισζζηθψλ ζπνπδψλ ηδηαίηεξα γηα θπξίαξρεο επξσπατθέο γιψζζεο (Γαιιηθή,
Γεξκαληθή, Ηηαιηθή, Ηζπαληθή), ελψ απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Αξαβηθή θαη
ηελ Κηλεδηθή θαη εκθαλίζηεθαλ θαη ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ («TNP3 SP1,
Synthesis Repor „North‟», n.d.). ηελ Διιάδα ην 2012 παξαηεξείηαη φηη αξθεηνί
άλεξγνη εξγαδφκελνη ή επηζηήκνλεο ελδηαθέξνληαη λα κεηαθηλεζνχλ ζε λέεο αγνξέο
εξγαζίαο φπσο είλαη νη αξαβηθέο ρψξεο, θάηη πνπ ζαθψο πξηκνδνηεί ηελ επηζπκία
εθκάζεζεο ηεο Αξαβηθήο, ελψ ζρεηηθά κεγάιε ηάζε ππάξρεη θαη γηα κεηαλάζηεπζε
ζηε Βξαδηιία, θάηη πνπ πξηκνδνηεί ηελ Πνξηνγαιηθή (PALSO, 2012).
Δλδηαθέξνληα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ν Parker (2011) ζρεηηθά κε ηελ
Αγγιηθή ζηε ινγηζηηθή, φπνπ, φζνλ αθνξά ηνπο ηζνινγηζκνχο πνπ εθδίδνληαη ζε
επξσπατθέο ρψξεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο πξνο ηα ηέιε ηνπ 20νπ αη., ε
Αγγιηθή θαίλεηαη λα θπξηαξρεί. Γεληθά, εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε ρψξεο
φπνπ ε επίζεκε γιψζζα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο «κεηνλνηηθή» ζε
παγθφζκην επίπεδν28, κπνξεί λα εθδίδνπλ ηα ινγηζηηθά έγγξαθα ζηελ Αγγιηθή, δει.
ζε κηα γιψζζα πην νηθεία ζηα ζηειέρε ηνπο δηεζλψο, έηζη ψζηε λα είλαη πην
αληαγσληζηηθέο θαη λα επηηχρνπλ θαιχηεξε επηθνηλσλία ελδνεπηρεηξεζηαθά. Ο Parker
παξαζέηεη, επίζεο, πεξηπηψζεηο επηρεηξεκαηηθψλ θνινζζψλ φπνπ ε Αγγιηθή είηε έρεη
πηνζεηεζεί επηζήκσο σο ε γιψζζα ηεο εηαηξείαο (SKF, Phillips) είηε δε ζεσξείηαη
μέλε γιψζζα (Sony, Asea Brown Boveri). Γεληθψο ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο
μέλε ζε κεηαθξάζεηο ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ είλαη ε Αγγιηθή.
ε έξεπλα ζρεηηθά κε ην πψο νη επξσπατθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
δηαρεηξίδνληαη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα πξνζσπηθφ κε ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο
δεμηφηεηεο (PIMLICO, 2011), θάλεθε φηη κεηαμχ ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ, είλαη φηη: 1) ηα ζηειέρε ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε
επάξθεηα ζηε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ μέλσλ γισζζψλ απφ ηηο νπνίεο κία είλαη
28

π.ρ. ε Διιεληθή, εθφζνλ νκηιείηαη ή ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλαλ αξηζκφ αλζξψπσλ πνπ είλαη

πνιχ κηθξφο ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο αλζξσπφηεηαο, είλαη «κεηνλνηηθή».
Βι. θαη Hollqvist (1984: 18-19, 143) ζρεηηθά κε ηε νπεδηθή.
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πάληνηε ε Αγγιηθή, θαη 2) ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ε πςεινχ επηπέδνπ
επάξθεηα ζηελ Αγγιηθή ζεσξείηαη δεδνκέλε θαη γεληθά αλακέλεηαη απφ ηνπο
ππαιιήινπο λα έρνπλ πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο ζηελ Αγγιηθή.
ε ινγηζηηθέο εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Parker (2011), νη
ζπληάθηεο ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ ζπλήζσο πξνηηκνχλ λα ηα ζπληάζζνπλ ζηε γιψζζα
ζηελ νπνία δηδάρζεθαλ λα ην θάλνπλ απηφ. ε αξθεηέο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη
ππεξεζίεο νξγαληζκψλ άιισλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ινγηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Οη πην γλσζηέο
πηζηνπνηήζεηο ινγηζηψλ δηεζλψο πξνέξρνληαη απφ ινγηζηηθά ζσκαηεία ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (ACCA θαη CIMA) θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ ψξα πνπ
ε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία ζηαδηαθά δηαιπφηαλ, νη εμαγσγέο πηζηνπνηήζεσλ ησλ
ACCA θαη CIMA ηε δεθαεηία ηνπ 1980 απμάλνληαλ. Μάιηζηα, ην 1995 ζρεδφλ ην
1/3 ησλ κειψλ ησλ δχν ζσκαηείσλ δελ πξνέξρνληαλ απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Απφ
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ην ACCA επεθηάζεθε θαη ζηελ Κεληξηθή θαη
Αλαηνιηθή Δπξψπε δηαβιέπνληαο φηη εθεί ππήξρε λέν θαη θαιά εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ πνπ απνδεηνχζε ηελ απφθηεζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ πηζηνπνηήζεσλ.
Ζ πηζηνπνίεζε απηή ζπλδέεηαη θαη κε ηε γλψζε ηεο ΑΞΓ. Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ λα
είλαη θάπνηνο επαξθήο ρξήζηεο ηεο Αγγιηθήο απμάλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε
δηεζλήο βηβιηνγξαθία πνπ κπνξεί λα δηαβάζεη θάπνηνο ινγηζηήο είλαη ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ γξακκέλε ζηε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα.
Σα παξαπάλσ δεδνκέλα γηα ηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο ζπκθσλνχλ κε απηά
πνπ αθνξνχλ ηηο λνκηθέο εηαηξείεο, φπνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάγθε γηα δηθεγφξνπο
κε εμεηδηθεπκέλεο επαγγεικαηηθά επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη κία απφ απηέο είλαη
ε επαγγεικαηηθή ρξήζε ηεο Αγγιηθήο. Δδψ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε, σο
παξάδεηγκα, ηελ πεξίπησζε ηεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζε 6 ιηζνπαληθά
θνιιέγηα γηα κεηαθξαζηέο θπξίσο ηεο Αγγιηθήο εηδηθεπκέλνπο ζηα νηθνλνκηθά θαη ηε
λνκηθή ην 2007, θάηη πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο γηα ηηο ζπνπδέο
μέλσλ γισζζψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα («TNP3 SP2, Synthesis Report», n.d.).
ηελ Ηζπαλία έξεπλα πνπ έγηλε ην 2005 απφ ην Ηλζηηηνχην Γισζζψλ έδεημε
φηη ε γλψζε ηνπιάρηζηνλ κίαο μέλεο γιψζζαο, ηδηαίηεξα ηεο Αγγιηθήο, απμάλεη ζε
κεγάιν βαζκφ ηηο πηζαλφηεηεο γηα απαζρφιεζε. ηελ ίδηα έξεπλα θάλεθε φηη ε
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γλψζε μέλσλ γισζζψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθφηαην πξνζφλ ζηελ πεξίπησζε ησλ
απνθνίησλ Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ θαη ρνιψλ Σνπξηζκνχ («TNP3 SP2, Synthesis
Report „South‟», n.d.).
ηε Ηξιαλδία, ε, ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, «αλνηρηή»
εμαγσγηθή ηεο νηθνλνκία νδεγνχζε ζηελ αλάγθε γηα απφθηεζε γισζζηθψλ
δεμηνηήησλ έηζη ψζηε ην ηξιαλδηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί
επθνιφηεξα κε ηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ. Ζ γιψζζα
ζηφρνο δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ Αγγιηθή, δεδνκέλνπ φηη νη βαζηθέο ζρέζεηο ηεο ρψξαο
ήηαλ κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο ΖΠΑ, δει. κε ρψξεο φπνπ ην κέζν
επηθνηλσλίαο ήηαλ ε Αγγιηθή. Έηζη, ην 2006 νη Ηξιαλδνί είραλ ηελ ηάζε λα κελ
ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ εθκάζεζε κηαο γιψζζαο άιιεο απφ ηελ Αγγιηθή
(«TNP3 SP1, Synthesis Report „West‟», n.d.).
Απφ φζα είπακε παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε Αγγιηθή παίδεη έλαλ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ζηελ ΔΔ. Αθφκα θαη ζε εθείλεο
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε πεξηζζφηεξσλ απφ κία μέλσλ
γισζζψλ, ε Αγγιηθή παξακέλεη πάληνηε απαξαίηεηε.
4.3 Γλώζε ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλε Γιώζζα θαη εξγαζηαθή θηλεηηθόηεηα ζηελ ΔΔ
Ζ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Ηδξπηηθή
πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ 1957 θαη ήηαλ έλα απφ ηα
ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ έληνλα ζηε Ρψκε. Ζ αλαθνξά ζηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο
θπθινθνξίαο απαληά θαη ζε κεηαγελέζηεξα θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχγθιηζε
ησλ θξαηψλ κειψλ πξνο κηα ππεξεζληθή επξσπατθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ζε αξθεηά
λνκηθά θείκελα ηεο ΔΔ. Κνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα απνηέιεζε
ε ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο
Ληζαβφλαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2000, κε ζηφρν λα θαηαζηεί ε ΔΔ ε πην αληαγσληζηηθή
νηθνλνκία ζηνλ θφζκν θαη λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο πξηλ
απφ ην έηνο 2010. Γεληθά ζεσξείηαη φηη ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ
ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο ηδέαο θαη ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη
ε αληαιιαγή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ
(Δπζηξάηνγινπ,

1994).
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(http://europa.eu/pol/socio/index_el.htm) αλαθέξεηαη φηη ε ΔΔ ελζαξξχλεη ηελ
θηλεηηθφηεηα

ησλ

εξγαδνκέλσλ

επεηδή

ζπκβάιιεη

ζηελ

αλάπηπμε

ηεο

πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ αηφκσλ θαζψο θαη ζηελ
αληηζηνίρηζε ηεο δήηεζεο κε ηελ πξνζθνξά δεμηνηήησλ.
ηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θάζε ππήθννο ηεο ΔΔ έρεη ην
δηθαίσκα λα εξγάδεηαη θαη ζπγρξφλσο λα δεη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο ηεο,
θαζψο θαη λα αζθεί δξαζηεξηφηεηα ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
ππεθφνπο ηνπ θξάηνπο απηνχ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη άδεηα εξγαζίαο. Δηδηθφηεξεο
φςεηο απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη: 1) ην δηθαίσκα ηνπ εξγαδνκέλνπ λα δέρεηαη θάζε
πξνζθνξά εξγαζίαο πνπ ηνπ γίλεηαη, λα κεηαθηλείηαη ειεχζεξα εληφο ηεο επηθξάηεηαο
ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα εηζέξρεηαη κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε κηζζσηήο
δξαζηεξηφηεηαο ζην θξάηνο κέινο πνπ επηζπκεί, 2) ην δηθαίσκα ηνπ εξγαδνκέλνπ λα
δηακέλεη ζην θξάηνο-κέινο ηεο επηινγήο ηνπ, λα απνθηά πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε
ζχκθσλα κε ην εζληθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην ρσξίο λα πθίζηαηαη θακία δηάθξηζε, λα
αζθεί ηελ απαζρφιεζε πνπ επέιεμε θάησ απφ θαζεζηψο ίζεο κεηαρείξηζεο ρσξίο λα
ζηεξείηαη ηα πεξαηηέξσ ππεξεζηαθά θη άιια νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε απαζρφιεζε
απηή γηα ηνπο εκεδαπνχο, φπσο θαη ηα παξεπφκελα δηθαηψκαηά ηνπ, θαη ηέινο λα
παξακέλεη ζην θξάηνο κέινο θαη κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε απηφ.
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΔ, ν
ζρεηηθφο θαλνληζκφο 1612/68 ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο θαηάξγεζεο θάζε άκεζεο ή
έκκεζεο δηάθξηζεο ιφγσ ηζαγέλεηαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ
αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε, ηελ ακνηβή θαη ηνπο φξνπο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ην
δηαθηλνχκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ έρεη δηθαίσκα ζηηο ίδηεο παξνρέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαζψο θαη ζηηο ίδηεο θνξνινγηθέο παξνρέο,
ελψ πξνβιέπεηαη θαη κεραληζκφο γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο
δήηεζεο εξγαζίαο κέζσ ππεξεζηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηαθίλεζεο εξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΔ είλαη πσο δελ είλαη κφληκε
αιιά πξνζσξηλή, σο απνηέιεζκα κηαο δπλακηθήο νηθνλνκίαο (Piracha & Vickerman,
2002).
Παιαηφηεξα νη θάηνηθνη ηεο ΔΔ δελ έθαλαλ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο. Ζ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε
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φκσο έρεη αιιάμεη απηή ηελ θαηάζηαζε θαη έηζη, νη λένη πνπ εηζέξρνληαη ηψξα ζηελ
αγνξά εξγαζίαο κεηαθηλνχληαη ζε ρψξεο ηεο ΔΈ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φ,ηη
ζην παξειζφλ κε ζηφρν λα αλαδεηήζνπλ κηα θαιχηεξε εξγαζία. Οη ρψξεο ηνπ
επξσπατθνχ Νφηνπ πιήηηνληαη ζνβαξά απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο θαη δεδνκέλνπ
φηη δχζθνια δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, έρεη απμεζεί ε κεηαθίλεζε
εξγαδνκέλσλ απφ απηέο ηηο ρψξεο ζε πην αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά, φπνπ νη
πηζαλφηεηεο γηα απαζρφιεζε είλαη πεξηζζφηεξεο. Μηα ζεκαληηθή αιιαγή ζε ζρέζε
κε παιαηφηεξεο επνρέο είλαη ε πνζνηηθή αχμεζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ
κεηαθηλείηαη, ελψ ζην παξειζφλ ππήξρε ε ηάζε λα κεηαθηλνχληαη νη εξγαδφκελνη κε
ηα ιηγφηεξα πξνζφληα. Έηζη, ζχκθσλα κε θάπνηνπο ππνινγηζκνχο ην 2000 ππήξραλ
1,5 εθαηνκκχξην εμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη απφ ηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηηο βηνκεραληθέο. Ζ κεηαλάζηεπζε απηή κπνξεί λα πάξεη ηε
κνξθή κφληκεο εγθαηάζηαζεο (ζηηο ρψξεο πνπ δέρνληαη κεγάινπο αξηζκνχο
κεηαλαζηψλ) ή παξνδηθήο θαζψο ππάξρνπλ ρψξεο πνπ αλαδεηνχλ απηφ ην πξνζσπηθφ
πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο εθάζηνηε ειιείςεηο ηνπο, κέρξη λα απνθηήζνπλ
ληφπηνπο εμεηδηθεπκέλνπο απαζρνινχκελνπο. ε απηέο ηηο ρψξεο δε ζπγθαηαιέγνληαη
νη Ζ.Π.Α., γηα ηηο νπνίεο ε ππνδνρή εμεηδηθεπκέλσλ κεηαλαζηψλ θαίλεηαη λα
εληάζζεηαη ζε κηα ζηξαηεγηθή δηαηήξεζή ηεο ηζρπξήο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο
ηνπο ζέζεο ζε παγθφζκην επίπεδν (Iredale, 2001). χκθσλα κε ηνπο Goss &
Lindquist (1995), ζηελ επνρή καο ηφζν ην ηδησηηθφ θεθάιαην φζν θαη θξαηηθέο
νληφηεηεο έρνπλ δπλακηθά εκπιαθεί ζηελ απφθηεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ
ιέγεηαη «εμεηδηθεπκέλνη κεηαλάζηεο». Έηζη, έρνπλ εκθαληζηεί δηάθνξνη θνξείο πνπ
θξνληίδνπλ: 1) γηα ηελ παξνρή εθείλσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ζα
θάλνπλ ειθπζηηθή απηή ηελ εξγαζηαθή κεηαθίλεζε, θαη 2) πξνζδηνξίδνπλ πνηα
πξνζφληα απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ απαζρφιεζε. ε φ,ηη αθνξά ην δήηεκα πνπ
εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη κε ην (1)
ζρεηίδνληαη δνκέο ή δξάζεηο ηεο ΔΔ, φπσο ην Eures ή ην πξφγξακκα Leonardo da
Vinci (βι. θεθ. 4.5.2). ην (2) αλήθνπλ νη δηάθνξνη θνξείο ή δξάζεηο πηζηνπνίεζεο
πξνζφλησλ (βι. θεθ. 2).
Παξά ην γεγνλφο φηη δηάθνξεο δηεζλείο ή δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο παίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαθίλεζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ
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πξνζσπηθνχ, είλαη ε βηνκεραλία θαη νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο πνπ ηελ θαζνδεγνχλ.
Έλαο άιινο ηξφπνο έκκεζεο (;) πξηκνδφηεζεο ηεο κεηαθίλεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
(ηνπιάρηζηνλ κειινληηθνχ) είλαη ε δηεζλνπνίεζε ηεο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή πνπ αμηνπνηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ
πνιιέο αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο ΖΠΑ, ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην, ηελ Απζηξαιία θαη ηνλ Καλαδά. Πξαγκαηψλεηαη δε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο:
α) αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ μέλσλ θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζε απηέο ηηο ρψξεο, β)
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζηε ρψξα ηνπο αιιά ην πηπρίν ή
ε πηζηνπνίεζε ησλ απνθηεζέλησλ πξνζφλησλ ρνξεγείηαη απφ ίδξπκα ηνπ
εμσηεξηθνχ, θαη γ) ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ηδξπκάησλ ησλ αλαπηπγκέλσλ θαη ησλ
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Σα (α-γ) ζπλδπάδνληαη κε ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ επηινγή
ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο νη πηζηνπνηήζεηο πξνζφλησλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Γχζεο ηπγράλνπλ θαιχηεξεο αμηνιφγεζεο. Δίλαη
γεγνλφο φηη εηδηθεπκέλνη κεηαλάζηεο ζε ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ, ε Απζηξαιία θαη ν
Καλαδάο είλαη ζπρλά πξψελ θνηηεηέο ησλ εθεί ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ή ηδξπκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε απηά. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη
θπβεξλήζεηο θαη νη εξγνδφηεο απηψλ ησλ ρσξψλ ζεσξνχλ φηη ζα παξνπζηαζηνχλ
ιηγφηεξα ή θαζφινπ πξνβιήκαηα αλαγλψξηζεο ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη άξα ζα είλαη
πην εχθνιε θαη γξήγνξε ε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, νη άλζξσπνη
απηνί δηαζέηνπλ ην πξνζφλ φηη γλσξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ αθφκα κία γιψζζα (ηε
κεηξηθή ηνπο) θαη φηη, έρνληαο ήδε ζπνπδάζεη ζηε ρψξα φπνπ ζα απαζρνιεζνχλ, ζα
εληαρζνχλ επθνιφηεξα θαη ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Iredale, 2001). ε
θάζε πεξίπησζε απηφο ν ηξφπνο πξνψζεζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο επλνεί ηελ εθκάζεζε
ηεο ΑΞΓ, αθνχ ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ
είλαη αγγιφθσλα (βι. θαη ηηο ρψξεο πνπ πξνσζνχλ ηδηαίηεξα ηε δηεζλνπνίεζε ηεο
εθπαίδεπζεο).
Παξά ην γεγνλφο φηη ε ΔΔ πξνζπάζεζε λα πξνσζήζεη ηε κεηαθίλεζε
εξγαδνκέλσλ, έξεπλεο δείρλνπλ φηη απηή κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα παξέκελε
ρακειή, αλ θαη αλακελφηαλ φηη ε Δπξσπατθή Οινθιήξσζε ζα αχμαλε ηα θίλεηξα γηα
κεηαθίλεζε θαη ζα κείσλε ηελ αλεξγία (Υξπζάθε-Βαθιαβά, 2011). Απφ ηελ άιιε,
ππήξραλ θαη θσλέο πνπ ηφληδαλ φηη ε θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ δε ζα
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επαξθνχζε σο κεραληζκφο πξνζαξκνγήο ησλ αζπκκεηξηψλ πνπ παξαηεξνχληαλ
κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηε ΔΔ (Puhani, 2001). Ζ θαηάζηαζε θαίλεηαη λα αιιάδεη
ζεκαληηθά κεηά ηηο δηεπξχλζεηο ηνπ 2004 θαη ηνπ 2007. Έηζη, ην 2006 κεηαθηλήζεθαλ
ζηελ ΔΔ 1,7 εθαηνκκχξηα πνιίηεο ηεο. Οη πεξηζζφηεξν κεηαθηλνχκελνη ήηαλ νη
Πνισλνί θαη νη Ρνπκάλνη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο θαηεπζχλζεθε πξνο ηε
Γεξκαλία, ηελ Ηζπαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Herm, 2008), κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη
γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ σο πξνο ηελ ΑΞΓ. Καη ην 2008 ε Ηζπαλία ήηαλ
βαζηθή ρψξα ππνδνρήο θαηνίθσλ ηεο ΔΔ πνπ κεηαθηλνχληαλ ζε άιιεο ρψξεο, ελψ θαη
ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είρε ηελ ηξίηε ζέζε. Οη πνιίηεο πνπ κεηαθηλήζεθαλ απμήζεθαλ
θαη έθηαζαλ ηα 2,3 εθαηνκκχξηα κε πξσηαγσληζηέο πάιη ηνπο Ρνπκάλνπο θαη ηνπο
Πνισλνχο29.
Καηά ηηο δηεπξχλζεηο ηνπ 2004 θαη ηνπ 2007, ζηηο πξάμεηο πξνζρψξεζεο
πξνβιέπνληαλ παξεθθιίζεηο απφ ηνλ θαλνληζκφ 1612/68, θαζψο ηα παιηά θξάηε κέιε
ηεο ΔΔ είραλ ην δηθαίσκα λα πεξηνξίζνπλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηα λέα θξάηε κέιε γηα κία πεξίνδν 7 εηψλ. χκθσλα κε ηα
ππάξρνληα ζηνηρεία, ζηηο ρψξεο πνπ δελ επέβαιαλ πεξηνξηζκνχο κεηά ηνλ Μάην ηνπ
2004, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη
αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε εκθαλίζηεθαλ κεγαιχηεξα
πνζνζηά αδήισηεο εξγαζίαο θαη πιαζκαηηθήο απηναπαζρφιεζεο (ΥξπζάθεΒαθιαβά, 2011). Σα ζηνηρεία απηά ζπλάδνπλ κε ηελ πξνζδνθία φηη ε πξνψζεζε ηεο
κεηαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Brucker (2007), γηα ηνπο κελ κεηαθηλνχκελνπο πνιίηεο ε
κεηαθίλεζε έρεη ζεηηθή επίπησζε γηα ην εηζφδεκά ηνπο, ελψ ζηε ρψξα ππνδνρήο
παξαηεξείηαη ζεηηθή επίπησζε ζην ΑΔΠ, ακειεηεά κείσζε ζηα εηζνδήκαηα ησλ
ληφπησλ θαη ζεηηθή επίπησζε φζνλ αθνξά ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ.

29

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_p
opulation_statistics
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4.4 Παγθνζκηνπνίεζε θαη κεηαθίλεζε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ
ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο ην 2000 ηέζεθε σο ζηφρνο λα
θαηαζηεί ε ΔΔ ε πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ζηνλ θφζκν θαη λα επηηεπρζεί ν
ζηφρνο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο πξηλ απφ ην έηνο 2010. Οπζηαζηηθά έηζη ηέζεθε ην
δήηεκα ηνπ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ε ΔΔ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο
παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ ηειεπηαία παξαδνζηαθά ζπλδέεηαη κε ηελ επθνιία ησλ
κεηαθηλήζεσλ πξντφλησλ, θεθαιαίσλ θαη αλζξψπσλ, αξά θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
ε έλα επξχηεξν, φκσο, επίπεδν παγθνζκηνπνίεζεο ε εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα
εμαθνινπζεί λα είλαη αξθεηά δχζθνιε θαη πεξίπινθε ιφγσ ησλ λνκηθψλ ή ζεζκηθψλ
εκπνδίσλ θαζψο θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη
κεηαμχ αξθεηψλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη
αξθεηψλ

ρσξψλ

ππνδνρήο

ηνπ.

Παξά

ηε

γεληθφηεξε

θηινινγία

φηη

ε

παγθνζκηνπνίεζε επλνεί ηελ κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ θιπ., είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη
νη επηκέξνπο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ή «εκπνξηθά κπινθ» φπσο απηφ ηεο ΔΔ,
εθαξκφδνπλ

κεηαλαζηεπηηθέο

πνιηηηθέο

πεξηνξηζκνχ

ησλ

ξνψλ

θαη

φρη

απειεπζέξσζεο ηεο δηεζλνχο αγνξάο εξγαζίαο. Δθφζνλ ηζρχεη θάηη ηέηνην, είλαη
πξνηηκφηεξν λα κηιάκε γηα «κεξηθή» ή «πεξηνξηζκέλε» παγθνζκηνπνίεζε
(Πειαγίδεο, 2001).
ε ηζηνξηθφ επίπεδν ε ηεξάζηηα κεηαθίλεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δελ είλαη
θάηη

πξσηφγλσξν

ζηελ

αλζξψπηλε

ηζηνξία.

Καη

ε

πεξίνδνο

1850-1914

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξέο εκπνξηθέο, θεθαιαηαθέο θαη εξγαζηαθέο ξνέο κεηαμχ
Δπξψπεο, Ακεξηθήο θαη Χθεαλίαο. Έρεη ππνινγηζηεί φηη ηνλ αηψλα πξηλ ην 1913, 46
εθαηνκκχξηα άλζξσπνη κεηαλάζηεπζαλ ζηνλ «λέν θφζκν» (Taylor & Williamson,
1994). ζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ΑΞΓ, είλαη ινγηθφ φηη, εθφζνλ ε ξνή ήηαλ πξνο
ρψξεο κε επίζεκε γιψζζα ηελ Αγγιηθή, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ
άξρηζε λα καζαίλεη ηε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα.
Σελ ίδηα πεξίνδν παξαηεξείηαη φηη νη ηφηε θησρφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη
θπξίσο ν ζθαλδηλαβηθφο βνξξάο, είραλ ηηο πςειφηεξεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ηηο
πινπζηφηεξεο ρψξεο ηνπ «λένπ θφζκνπ» θαη φρη πξνο ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο
(απηέο

ηεο

Λαηηληθήο

Ακεξηθήο)

θαη

ραξαθηεξηζηηθφ

ηνπ

κεγέζνπο

ηνπ

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο είλαη φηη θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ν πιεζπζκφο ησλ
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επξσπατθψλ ρσξψλ πξνέιεπζεο κεηψζεθε θαηά 22%. ζνλ αθνξά ηελ πνηνηηθή
δηάζηαζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, νη Δπξσπαίνη κεηαλάζηεο ζηηο ΖΠΑ ήηαλ ζηε
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία αλεηδίθεπηνη. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ήηαλ θπζηθφ ε
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ λα ζπκπηέζεη ηνπο κηζζνχο ηνπ
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. Έρεη ππνινγηζηεί φηη ην 1910 ν κηζζφο ζηηο ΖΠΑ ζα ήηαλ θαηά
34% πςειφηεξνο αλ απνπζίαδε ε κεηαλάζηεπζε (Williamson, 1996). Γεληθψο
ζεσξείηαη φηη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ φμπλζε ησλ
αληζνηήησλ ζηνπο κηζζνχο νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ θησρψλ
θαη πινχζησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Ζ ηειεπηαία
ραξαθηεξίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, απφ θξαγκνχο πνπ έβαιαλ δηάθνξεο ρψξεο ζηε
κεηαλάζηεπζε. ζνλ αθνξά ην δήηεκα πνπ καο ελδηαθέξεη, ν πεξηνξηζκφο ηεο
κεηαλάζηεπζεο δελ αλέζηεηιε ηελ επέιαζε ηεο Αγγιηθήο, αθνχ, φπσο είδακε ζην
θεθ. 3, δηάθνξα άιια ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο έδσζαλ θπξίαξρν ξφιν ζηνλ
κεηαπνιεκηθφ θφζκν.
ηε ζχγρξνλε επνρή κηα ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε
ηελ πνηφηεηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ξνήο, είλαη πσο απηή αθνξά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο. εκαληηθφ ξφιν σο ρψξεο ππνδνρήο απηψλ ησλ κεηαλαζηψλ
εμαθνινπζνχλ παίδνπλ αξθεηέο αγγιφθσλεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Καλαδά θαη ζηε
Μ. Βξεηαλία νη εηδηθεπκέλνη πξνζσξηλνί κεηαλάζηεο απνηεινχλ ην 40% ησλ
ζπλνιηθψλ πξνζσξηλψλ κεηαλαζηψλ. Οη εηζνδεκαηηθέο απνιαβέο απηψλ ησλ
κεηαλαζηψλ πιεζηάδνπλ αξθεηά ηηο απνιαβέο ηνπ ληφπηνπ εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ
(Πειαγίδεο, 2001). ια απηά ζε επίπεδν ΑΞΓ ζεκαίλνπλ φηη ε εθκάζεζε ηεο
Αγγιηθήο φρη κφλν ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα αιιά θαη πξνζθέξεη
πξννπηηθέο γηα κία θαιχηεξα ακνηβφκελε ζέζε.
4.5 Πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ
4.5.1 Eures
Γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, νη δεκφζηεο
ππεξεζίεο απαζρφιεζεο φισλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ δεκνζηεχνπλ θελέο ζέζεηο εξγαζίαο
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Eures (European Employment Services), κηαο ππεξεζίαο
εληαίαο εμππεξέηεζεο κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ
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εξγαδνκέλσλ κέζα ζηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν. Σν Eures ηδξχζεθε ην 1993
σο έλα δίθηπν ζχλδεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο
απαζρφιεζεο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ30. ήκεξα κέζσ ηνπ Eures
πξνζθέξνληαη ζε φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζχλνιν ησλ
θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ έρνπλ αλαγγειζεί απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο
απαζρφιεζεο. Έηζη, ζηηο κέξεο καο ζην Eures δεκνζηεχνληαη πεξηζζφηεξεο απφ έλα
εθαηνκκχξην θελέο ζέζεηο εξγαζίαο.
Σν Eures πξνάγεη ηε γεσγξαθηθή θαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα κε ην λα
ελεκεξψλεη θαη λα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη βνήζεηα ζηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο πνπ
επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζε άιιε ρψξα, αιιά θαη ζηνπο εξγνδφηεο πνπ επηζπκνχλ λα
πξνζιάβνπλ εξγαδνκέλνπο απφ ην εμσηεξηθφ. Σν δίθηπν θέξλεη ζε επαθή ηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ κε άιινπο πεξηθεξεηαθνχο θαη εζληθνχο νξγαληζκνχο αξκφδηνπο
γηα ζέκαηα απαζρφιεζεο, π.ρ. ζπλδηθαιηζηηθέο θαη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη
δηάθνξεο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο. Μέζσ ηνπ Eures παξέρεηαη θαη βνήζεηα
γηα ηελ επίιπζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη ζε
ζρέζε κε ηηο δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη ηα νπνία ζπλήζσο αθνξνχλ ηηο
δηαθνξεηηθέο εζληθέο πξαθηηθέο θαη ηα λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν, π.ρ. δηνηθεηηθά, λνκηθά ή θνξνινγηθά εκπφδηα. ινη νη
εξγνδφηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ κπνξνχλ λα
θαηαρσξνχλ ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο ζηε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Eures,
απνθηψληαο έηζη πξφζβαζε ζηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία. Οη
ηειεπηαίνη κπνξνχλ: 1) λα ζπκβνπιεχνληαη απεπζείαο ειεθηξνληθά ην δίθηπν ή λα
απεπζχλνληαη ζηηο θαηά ηφπνπο δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο, νη νπνίεο ζπλήζσο
ελζσκαηψλνπλ ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ Eures ζηνπο δηθνχο ηνπο ζρεηηθνχο
θαηαιφγνπο, 2) λα θαηαρσξίζνπλ ειεθηξνληθά ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα ζηε
ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ, φπνπ ζα είλαη δηαζέζηκα ζε εξγνδφηεο. Οη ηειεπηαίνη
κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπζνχλ απηή ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη λα έξζνπλ απεπζείαο ζε
επαθή κε ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα. Δηδηθφηεξα φζνλ
30

Βι. ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην

http://portal.oaed.gr/portal/page/portal/OAED/Apasxolisi_stin_EE
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αθνξά ην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, έλα απφ ηα ηκήκαηα ηνπ
ειεθηξνληθνχ βηνγξαθηθνχ πνπ κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ απηνί πνπ αλαδεηνχλ
εξγαζία, θαη ην νπνίν θπζηθά κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ θαη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο νη
εξγνδφηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Eures, είλαη απηφ κε ηηο «Γιψζζεο», φπνπ θάπνηνο
κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα φζν θαη γηα άιιεο
γιψζζεο πνπ κηιά. Ζ δε θσδηθνπνίεζε ησλ επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο αθνινπζεί ην
πξφηππν ηνπ ΚΔΠΑ.
4.5.2 Leonardo da Vinci31
Δίλαη έλα επξσπατθφ πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο πνπ μεθίλεζε ην 1995 θαη
αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Υξεκαηνδνηεί θνηηεηέο, απφθνηηνπο
(εξγαδνκέλνπο ή άλεξγνπο), άηνκα πνπ νινθιήξσζαλ πξφζθαηα ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο θαηάξηηζε θαζψο θαη λένπο εξγαδνκέλνπο (θάησ ησλ 28 ρξνλψλ) ζηνλ ηνκέα
ηεο ηερλνινγίαο, λα παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε κηα
άιιε επξσπατθή ρψξα. To πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε νξγαληζκνχο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιινπο θνξείο ζηελ Δπξψπε, λα
αληαιιάμνπλ πξαθηηθέο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο.
Απνζθνπεί: α) ζην λα θάλεη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πην ειθπζηηθή γηα ηνπο
λένπο αλζξψπνπο, πξνζθέξνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ θαηλνχξγηεο
δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη πξνζφληα, β) ζην λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ
νξγαληζκψλ θαη θξαηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο βειηίσζεο ηεο

πνηφηεηαο ηεο

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. ην «Leonardo da Vinci: Facts and figures» (2012)
επηζεκαίλεηαη φηη ε δηακνλή ζην εμσηεξηθφ ζε έλα πεξηβάιινλ θαηάξηηζεο ή
εξγαζίαο, ζπκβάιιεη θαη ζηε γισζζηθή εθκάζεζε, ηελ πξνζσπηθή (άξα θαη
επαγγεικαηηθή) αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο.
Σν 2007 ηέζεθε σο ζηφρνο λα δεκηνπξγνχληαη εηεζίσο κέρξη ην 2013 80.000
ζέζεηο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο ζε επξσπατθέο επηρεηξήζεηο. Μέρξη ην 2011
860.000 Δπξσπαίνη είραλ ηαμηδέςεη ζπκκεηέρνληαο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα.
Σν Leonardo da Vinci ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ
31

Βι.

ηηο

ζρεηηθέο

πιεξνθνξίεο

ζην

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

programme/ldv_en.htm θαζψο θαη ζην «Leonardo da Vinci: Facts and figures» (2012).
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ηεο ΔΔ ζε ζπλδπαζκφ κε δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ην
ΔΓΓ (http://europass.cedefop.europa.eu/el/home), πνπ, φπσο είδακε, απνηειείηαη απφ
5 έγγξαθα κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ην ΓΓ, έλα εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο γηα ηηο
γισζζηθέο

δεμηφηεηεο

θαη

ηα

ζρεηηθά

πξνζφληα

(http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-passport/languagepassport). Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΓΓ ν ρξήζηεο πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηα επίπεδα
γισζζνκάζεηαο έηζη φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΚΔΠΑ.
ζνλ αθνξά ηε γισζζνκάζεηα πνπ πξνσζείηαη κέζσ ηνπ Leonardo da Vinci,
εληζρχεηαη ε εθκάζεζε ηεο Γεξκαληθήο, ηεο Αγγιηθήο θαη ηεο Ηζπαληθήο, δει. ησλ
γισζζψλ ησλ ηξηψλ θχξησλ ρσξψλ-πξννξηζκψλ ησλ κεηαθηλνχκελσλ κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
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2ν κέξνο
Ζ Αγγιηθή σο Ξέλε Γιώζζα ζηελ Διιάδα
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5. Ζ Αγγιηθή σο Ξέλε Γιώζζα, ε πηζηνπνίεζή ηεο θαη ε απαζρνιεζηκόηεηα
ζηελ Διιάδα
πσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθ. 2.1, ε επηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο είλαη κία
απφ νθηψ βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε έηζη φπσο
νξίδνληαη ηφζν ζηε χζηαζε 2006/962/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18/12/2006 φζν θαη
ζην ΔΠΗ. Έηζη, ζε επίπεδν ΔΔ ε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο
θχξηεο δηαζηάζεηο ηεο δεμηφηεηαο επηθνηλσλίαο ζηε κεηξηθή γιψζζα φζν θαη ηε
δηακεζνιάβεζε θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε. Σν επίπεδν γισζζνκάζεηαο
εμαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηελ ηθαλφηεηα αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο θαη
γξαθήο. ε ζρέζε κε ην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη
ζεκαληηθφ φηη ζηελ πξναλαθεξφκελε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηίδεηαη ε
επηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε, αθνχ
αληηκεησπίδεηαη σο βαζηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ θαηάξηηζε θάπνηνπ.
Σα παξαπάλσ αθνξνχλ θαη ηελ ΑΞΓ πνπ, φπσο ζα δνχκε θαη ζην θεθ. 5.1,
παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν αλαθνξηθά κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ζηελ Διιάδα. Ζ δε
γλψζε ηεο πηζηνπνηείηαη ηφζν κε ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο (ΚΠΓ)
φζν θαη κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ CAMBRIDGE ή
MICHIGAN

ή

κε

πηζηνπνηεηηθά

αληίζηνηρνπ

επηπέδνπ

άιισλ

θνξέσλ

(παλεπηζηεκίσλ ή κε) αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθφζνλ είλαη
πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλσξηζκέλνη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο νηθείαο ρψξαο γηα λα
δηελεξγνχλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο
ζην αληίζηνηρν επίπεδν (βι. αλαιπηηθφηεξα θεθ. 6).
5.1 Ζ ζπκβνιή ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλε Γιώζζα ζηελ απαζρνιεζηκόηεηα ζηελ
Διιάδα: βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 12/2007-2/2008 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζηα πιαίζηα
ηνπ ππνέξγνπ «Πηζηνπνίεζε ηεο γισζζνκάζεηαο γηα εηδηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο» ηνπ
ΔΠΔΑΔΚ «χζηεκα αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο» ζην ΑΠΘ
(Κνηιηάξε, θ.ά., 2009). Ζ παλειιαδηθή απηή έξεπλα αθνξνχζε ηηο ήδε ππάξρνπζεο ή
αλαδπφκελεο αλάγθεο πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο
ζην νηθνλνκηθφ ή/θαη επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σα
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εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο ζηάιζεθαλ ηφζν ζε θέληξα μέλσλ γισζζψλ πνπ
δηαθήκηδαλ φηη πξνζθέξνπλ ηκήκαηα γισζζνκάζεηαο ζε επαγγεικαηίεο θαη
εξγαδνκέλνπο, φζν θαη ζε επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θαη ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα. Οη Κνηιηάξε θ.ά. (2009) επηζεκαίλνπλ φηη νη κελ επηρεηξήζεηο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη απηέο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ραξαθηεξίδνληαη
απφ κεγάιε δηαζπνξά δξαζηεξηνηήησλ φπνπ απαηηείηαη ρξήζε γισζζψλ γηα εηδηθνχο
επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. Ο ζηελφο δεκφζηνο ηνκέαο θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε
πνιχγισζζα πεξηβάιινληα ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηεο Διιάδαο σο θξάηνπο κέινπο ηεο
ΔΔ θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Ζ επηζήκαλζε απηή αθνξά θαη ηελ Αγγιηθή.
χκθσλα κε ηνλ Sifakis (2005), εθφζνλ ε Διιάδα γεσπνιηηηθά αλήθεη ζηελ ΔΔ,
ππάξρνπλ ηζρπξνί δεζκνί κε άιια θξάηε κέιε ηφζν ζε αθαδεκατθφ φζν θαη ζε
επαγγεικαηηθφ επίπεδν, θάηη πνπ εληζρχεη ηε ζέζε ηεο ΑΞΓ, πνπ απνηειεί ηελ
ζπλερψο επεθηεηλφκελε ιίλγθνπα θξάλθα ζηελ ΔΔ ηφζν αθαδεκατθά φζν θαη
επαγγεικαηηθά.
Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ ΑΞΓ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηηο
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο έδεημαλ φηη ε γιψζζα επηθνηλσλίαο κε ζπλεξγαδφκελεο
εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ ήηαλ ε Αγγιηθή ζε πνζνζηφ 80,6%, ελψ ζρεδφλ ην ίδην
πςειφ (80,1%) είλαη ην πνζνζηφ ρξήζεο ηεο Αγγιηθήο γηα ηελ επηθνηλσλία κε
αιιφγισζζνπο πειάηεο ή ζπλεξγάηεο (π.ρ. ζε θείκελα εληχπσλ ή νδεγηψλ). Αθφκα
πςειφηεξα ήηαλ ηα πνζνζηά ηεο Αγγιηθήο ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε
γισζζνκάζεηα θαη ην πνηεο γιψζζεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο ζηνλ επαγγεικαηηθφ
ρψξν (ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο μεπεξλνχζαλ ην 90%). Σφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν
θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζεσξνχλ ηελ Αγγιηθή πην ζεκαληηθή
(99,3% θαη 100% αληίζηνηρα) απ‟φ,ηη νη απινί εξγαδφκελνη (92% θαη 82,1%
αληίζηνηρα). ε θάζε πεξίπησζε, απφ ηελ έξεπλα ησλ Κνηιηάξε θ.ά. (2009),
πξνθχπηεη πσο ε θπξηαξρία ηεο Αγγιηθήο δελ νθείιεηαη κφλν ζην γεγνλφο φηη
απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ ιίλγθνπα θξάλθα ηεο επνρήο καο αιιά θαη φηη κεγάιν κέξνο
ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδνληαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εδξεχεη ζε
αγγιφθσλεο ρψξεο, ζπλνιηθά 34,9% ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απαληήζεηο
ηνπ ηχπνπ «Υψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο ΔΔ» θαη «Υψξεο απφ φιν ηνλ θφζκν».
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ζνλ αθνξά ην ηη δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε
μέλσλ γισζζψλ, θαίλεηαη λα ζεσξνχληαη ζεκαληηθφηεξεο ζε επίπεδν πξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, νη δηαπξαγκαηεχζεηο (κε ρξήζε εκπνξηθήο
θαη ηερληθήο νξνινγίαο) θαη νη παξνρή ή/θαη ε θαηαλφεζε νδεγηψλ, ελψ ζε επίπεδν
γξαπηήο επηθνηλσλίαο ε ζχληαμε θαη δηεθπεξαίσζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο.
Σέινο, ζε επίπεδν θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο ε θαηαλφεζε
εγρεηξηδίσλ ρξήζεο, θαηαιφγσλ πσιήζεσλ θαη ζπκβνιαίσλ ή ζπκθσλεηηθψλ. ε
παιαηφηεξε έξεπλα ησλ Mitsikopoulou, Karavas θαη Nikaki (2007) κε απνθνίηνπο
ειιεληθψλ ΑΔΗ αμηνινγήζεθαλ σο ζεκαληηθφηεξεο εθείλεο νη ρξήζεηο πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (π.ρ. ε θαηαλφεζε θαη ε αιιειεπίδξαζε ζε πην
αλεπίζεκεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο ζηε δνπιεηά) ή κε ηελ θαηαλφεζε
πξνθνξηθνχ/γξαπηνχ ιφγνπ (π.ρ. ε παξαθνινχζεζε ζπδεηήζεσλ θαη παξνπζηάζεσλ
ζε επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα θαη ε αλάγλσζε εμεηδηθεπκέλσλ άξζξσλ θαη
αλαθνξψλ ζρεηηθψλ κε ην επάγγεικά ηνπο θαζψο θαη ε απφδνζή ηνπο κε ηε κνξθή
αλαθεθαιαίσζεο ή αλαθνξάο). Χο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο ρξήζεηο ζεσξνχληαη ρξήζεηο
ζηνλ ηνκέα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ απαηηνχλ γισζζηθέο δεμηφηεηεο πςειφηεξνπ
επηπέδνπ, φπσο ε ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε ζε επηζηεκνληθφ/επαγγεικαηηθφ θνηλφ ή
ε ζπγγξαθή πξνηάζεσλ γηα πξνγξάκκαηα ή ηερληθψλ θεηκέλσλ. Υακειή ζέζε
θαηέρεη

θαη

ε

ζπκκεηνρή

θαζψο

θαη

ε

θαζνδήγεζε

ζπλαληήζεσλ

ή

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σα δεδνκέλα απηά δείρλνπλ φηη ηνπιάρηζηνλ ηελ επνρή πνπ
δηεμήρζε ε παξαπάλσ έξεπλα ππήξρε ζρεηηθή αζπκθσλία αλάκεζα ζε απηά πνπ
ζεσξνχζαλ ζεκαληηθά νη εξγνδφηεο ή νη δηεπζπληέο θαη ζε απηά πνπ ζεσξνχζαλ
ζεκαληηθά νη απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ.
Αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε πηζηνπνίεζεο ησλ δεμηνηήησλ επαγγεικαηηθήο
ρξήζεο κηαο μέλεο γιψζζαο απφ επίζεκν θξαηηθφ θνξέα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ έξεπλα ησλ Κνηιηάξε θ.ά. (2009) ήηαλ ζεηηθή. Απηνί πνπ
θπξίσο επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηέηνηεο δεμηφηεηεο είλαη, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα
ζηα θέληξα μέλσλ γισζζψλ, νη επηρεηξεκαηίεο θαη νη ηδησηηθνί ππάιιεινη ηδηαίηεξα
ζηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα, ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ
marketing. Βέβαηα, απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη δελ επηζπκνχλ φινη καζεηέο ηελ
πηζηνπνίεζε ή ηελ επηζπκνχλ κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο. ρεδφλ ζε φιεο ηηο
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θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ ηε κεγαιχηεξε δήηεζε ηελ παξνπζηάδεη ε Αγγιηθή αιιά
κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ην πνζνζηφ ηεο είλαη
κεγαιχηεξν ηνπ 50%. Ζ κφλε γιψζζα πνπ αληαγσλίδεηαη ηελ Αγγιηθή είλαη ε
Γεξκαληθή ζηα ηξαπεδηθά θαη ζηα λνκηθά, θάηη πνπ ζηελ πξψηε πεξίπησζε ίζσο λα
έρεη πηζαλψο λα θάλεη κε ην φηη γεξκαληθέο ηξάπεδεο έρνπλ αλαπηχμεη ζεκαληηθέο
ζρέζεηο κε ειιεληθέο, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ε ζεηηθή ζηάζε πξνο ηε
Γεξκαληθή νθείιεηαη ζηε καθξφρξνλε παξάδνζε επηζηεκνληθψλ θαη αθαδεκατθψλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γεξκαλίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ Γηθαίνπ.
Απφ ηελ έξεπλα ησλ Κνηιηάξε θ.ά. (2009) γεληθά απνδεηθλχεηαη ε εμέρνπζα
ζέζε ηεο Αγγιηθήο φζνλ αθνξά ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ζηελ Διιάδα, αλ
αλαινγηζηνχκε φηη ζε πνζνζηφ 99,3% νη εξγνδφηεο θαη νη πξντζηάκελνη ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε γλψζε ηεο. Ζ κφλε γιψζζα ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα πνπ ηελ αληαγσλίδεηαη ζρεηηθά, είλαη ε Γεξκαληθή ηεο νπνίαο ε γλψζε
ζεσξείηαη ζεκαληηθή απφ ην 39,2% ησλ εξγνδνηψλ θαη ην 31,3% ησλ εξγαδνκέλσλ.
Οη ηειεπηαίνη ζε πνζνζηφ 37,5% (δει. κεγαιχηεξν απ‟φ,ηη ζηελ πεξίπησζε ηεο
Γεξκαληθήο) ζεσξνχλ ζεκαληηθή θαη ηε γλψζε ηεο Γαιιηθήο. Αληίζεηα, ζηνλ
δεκφζην ηνκέα θακηά άιιε γιψζζα δελ εκθαλίδεη πνζνζηά κεγαιχηεξα ηνπ 25% ζην
ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. ηελ έξεπλα ησλ Mitsikopoulou θ.ά. (2007) νη εξσηεζέληεο
ζεσξνχζαλ φηη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ ήζειαλ λα (μαλα)θνηηήζνπλ32 ζε ηκήκα
Αγγιηθήο Γιψζζαο, είλαη γηα λα βειηηψζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο πξννπηηθέο.
Ζ ζχλδεζε ηεο ΑΞΓ, θαη κάιηζηα ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο ηεο, κε ηελ
απαζρνιεζηκφηεηα θαίλεηαη θαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ησλ Kostoglou &
Adamidis

(2009)
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επεξεάδνπλ

ηελ

απαζρνιεζηκφηεηα απνθνίησλ ΣΔΗ θαη ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε φηη ηφζν ε γλψζε
ηεο ΑΞΓ φζν θαη ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεο παίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Μάιηζηα, απφθνηηνη κε άξηζηε γλψζε ηεο ΑΞΓ παξνπζηάδνπλ
πνζνζηφ πιήξνπο απαζρφιεζεο 81,7%, πνπ βξίζθεηαη ζρεδφλ 10 κνλάδεο πάλσ απφ
ηνλ Μ.Ο. ηνπ 71,9%, ελψ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα βξνπλ κηα
εξγαζία είλαη κηθξφηεξν ηνπιάρηζηνλ θαηά ηέζζεξηο κήλεο ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ
γλσξίδνπλ απιψο πνιχ θαιά ηελ Αγγιηθή, ηε Γαιιηθή θαη ηελ Ηηαιηθή. Δπηπιένλ, νη
32

Έρνπλ ήδε πάξεη έλα πηπρίν.
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άξηζηνη γλψζηεο ηεο ΑΞΓ είλαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απηναπαζρνινχκελνη. Ζ άξηζηε
γλψζε ηεο ΑΞΓ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί σο ηζρπξφ θίλεηξν απηψλ ησλ απνθνίησλ γηα
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμεηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζιεςε ζηνλ δεκφζην
ηνκέα. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ε γλψζε ηεο ΑΞΓ, θαη
κάιηζηα ε άξηζηε γλψζε, ζπλδέεηαη φρη κφλν κε κεγαιχηεξε απαζρνιεζηκφηεηα
αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο απαζρνιεζηκφηεηαο, ηε κε απηναπαζρφιεζε θαη
ηελ εξγαζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Σν φηη ε ζεκαζία ηεο ΑΞΓ γηα ηελ
απαζρνιεζηκφηεηα δελ απνηηκάηαη ην ίδην απφ φινπο, θάλεθε θαη ζηελ έξεπλα ησλ
Angouri θ.ά. (2010), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ καζεηψλ
Λπθείνπ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ΗΔΚ, κε ηνπο δεχηεξνπο λα κελ ηε ζεσξνχλ ηφζν
ζεκαληηθή φζν νη πξψηνη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη νη δχν θαηεγνξίεο εξσηεζέλησλ
ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα είλαη πηζηνπνηεκέλε ε γλψζε ηεο ΑΞΓ. χκθσλα κε ηηο
Angouri θ.ά. (2010), ην εχξεκα απηφ δείρλεη φηη νη εξσηεζέληεο, ηδηαίηεξα νη
ζπνπδαζηέο ησλ ΗΔΚ, αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηελ αμία ηεο γλψζεο ηεο ΑΞΓ
γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη δηαθνξεηηθά ηελ αμία ηεο ζε ζρέζε κε ηελ (ειιεληθή)
αγνξά εξγαζίαο. Καη ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ησλ Angouri θ.ά. (2010)
έδεημαλ φηη ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο γηα λα κάζεη θάπνηνο ηελ Αγγιηθή, είλαη λα
απνθηήζεη θάπνην πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα ηνπ ρξεζηκεχζεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ
ζηαδηνδξνκία. Καη ν Sifakis (2005) παξαηεξεί φηη ζηελ Διιάδα νη πεξηζζφηεξνη
άλζξσπνη πνπ καζαίλνπλ ηελ Αγγιηθή, ην θάλνπλ γηα λα απνθηήζνπλ θάπνην
πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα βξνπλ κηα ζέζε εξγαζίαο.
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απαζρνιεζηκφηεηαο έρεη εληνπηζηεί θαη παιαηφηεξα ζε έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα ην
2007 («TNP3 SP2, Synthesis Report „North‟», n.d.). Ζ ΑΞΓ βξέζεθε λα απνηειεί
έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα απαζρνιεζηκφηεηαο θαη κάιηζηα ζε ζέζεηο εξγαζίαο
γξαθείνπ ή πνπ δελ απαηηνχζαλ πςειή θαηάξηηζε. Σν πξφβιεκα πνπ εληνπίζηεθε
ήηαλ φηη γηα ηα 2/3 ησλ απνθνίησλ παλεπηζηεκίνπ δελ απαηηνχληαλ πξνθεηκέλνπ λα
πάξνπλ ην πηπρίν ηνπο, λα γλσξίδνπλ κηα μέλε γιψζζα. Απφ ηελ άιιε επηζεκαίλεηαη
φηη έζησ θαη κε αξγά βήκαηα θαίλεηαη ηα παλεπηζηήκηα λα πξνζπαζνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζε απηή ηελ έιιεηςε, θάηη πνπ παξαδέρνληαη θαη θάπνηνη εξγνδφηεο.
ζνλ αθνξά ηνπο ηειεπηαίνπο παξαηεξείηαη φηη, επεηδή ζηελ Διιάδα νη
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πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη κηθξνκεζαίεο, κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηνίθεζεο
θαη φρη κε ηδηαίηεξα πςειέο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο, ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα
εθείλνπο ηνπο απφθνηηνπο πνπ κπνξνχλ λα είλαη άκεζα παξαγσγηθνί θαη φρη
απαξαίηεηα κε ηδηαίηεξα πςειά αθαδεκατθά πξνζφληα. Απηφ, θπζηθά, ζρεηίδεηαη θαη
κε ηε γισζζνκάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο. ε
αληίζεζε κε φια απηά, ν αλαπηπζζφκελνο ηνκέαο ησλ ΣΠΠ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε
ζπλδπαζκνχ εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη γισζζνκάζεηαο.
Δπηπιένλ ζηνηρεία γηα ηελ ΑΞΓ ζηελ Διιάδα κπνξνχκε λα πάξνπκε απφ
δηάθνξα δεκνζηεχκαηα ηεο Eurostat. Έηζη, ην 2005 ην 74% ησλ εξσηεζέλησλ
ζεσξνχζε ηελ Αγγιηθή σο ηε ζεκαληηθφηεξε γιψζζα πνπ ζα έπξεπε λα κάζεη
θάπνηνο ηφζν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε φζν θαη γηα ηελ θαξηέξα ηνπ.
Αθνινπζνχζε ε Γεξκαληθή κε 30%. Γεληθά, ζηελ Διιάδα ην 75% αλαγλψξηδε ηα
πιενλεθηήκαηα ηνπ λα καζαίλεη θάπνηνο μέλεο γιψζζεο, ελψ ην 96% απάληεζε φηη ηα
παηδηά πξέπεη λα καζαίλνπλ ηελ Αγγιηθή. Σν πξψην πνζνζηφ ήηαλ ζεκαληηθά
πςειφηεξν ζε πξνεγνχκελε έξεπλα ηνπ 2000, αθνχ έθηαλε ην 91% (Eurobarometer,
2001) Σν 2012 ην δεχηεξν πνζνζηφ ήηαλ ειαθξψο ρακειφηεξν (92%) αιιά θαη πάιη
εμαηξεηηθά πςειφ. ηελ Διιάδα εκθαλίζζεθε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παλεπξσπατθά
(92%) αλζξψπσλ πνπ απάληεζαλ φηη ν βαζηθφο ιφγνο γηα λα κάζεη θάπνηνο μέλεο
γιψζζεο (άξα θαη ηελ Αγγιηθή) είλαη νη θαιχηεξεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο
(Eurobarometer, 2006). Κάηη παξφκνην παξαηεξήζεθε θαη ην 2000. ηε
ζπγθεθξηκέλε δεκνζθφπεζε πςειφ ήηαλ θαη ην πνζνζηφ (80%) πνπ απάληεζαλ φηη
ηα παηδηά πξέπεη λα καζαίλνπλ κηα μέλε γιψζζα, επεηδή έηζη ζα έρνπλ θαιχηεξεο
επαγγεικαηηθέο

πξννπηηθέο

(Eurobarometer,

2001).

ε

επίπεδν

ηδησηηθήο

εθπαίδεπζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 2006 ζηελ Διιάδα ππήξραλ ζρεδφλ 9.000
θξνληηζηήξηα Αγγιηθήο κε κέζν φξν 200 καζεηψλ ην θαζέλα, ελψ πην πξφζθαηεο
έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην 80% ησλ παηδηψλ παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζε
θξνληηζηήξηα θαη φηη νη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο δαπαλνχλ πεξίπνπ 800 εθαηνκκχξηα
επξψ γηα δίδαθηξα θαη εγρεηξίδηα (Angouri θ.ά., 2010). χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ
2012 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε
πεξίπνπ 6.500 θαη ν επίζεκνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πεξίπνπ ζηηο 22.000, ελψ ν
ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ θηάλεη ηηο 510.000 (PALSO, 2012). ια απηά ηελ ίδηα
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ζηηγκή πνπ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά παξαθνινπζνχλ καζήκαηα Αγγιηθήο θαη ζην
θξαηηθφ ζρνιείν, φπνπ παξαηεξείηαη ε ηάζε λα δηδάζθνληαη ηα Αγγιηθά ζε καζεηέο
νινέλα θαη κηθξφηεξεο ειηθίαο. Έηζη, ην 1987, φηαλ πξσηνεηζήρζεθε ε ΑΞΓ ζηα
Γεκνηηθά, δηδαζθφηαλ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, ην 2003
επεθηάζεθε θαη ζηελ Γ‟ Γεκνηηθνχ, ελψ απφ ην 2010 εθαξκφδεηαη πηινηηθά ζε 800
ζρνιεία ην Πξφγξακκα Δθκάζεζεο Αγγιηθψλ ζε Πξψηκε Παηδηθή Ζιηθία (Alexiou
& Mattheoudakis, 2013∙ Κσζηνχιαο & Γθνπξνγηάλλε, 2013). Βέβαηα, ζηελ έξεπλα
ησλ Κσζηνχια & Γθνπξνγηάλλε (2013) κε καζεηέο ηάμεσλ Γεκνηηθνχ θαη ηνπο
γνλείο ηνπο έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ γνλέσλ θαη καζεηψλ (23,6%) δήισζε φηη νη
μέλεο γιψζζεο δελ πξέπεη λα δηδάζθνληαη πξηλ απφ ηελ Δ‟ θαη η‟ Γεκνηηθνχ, ελψ
ζπλνιηθά ην 61,13% ήηαλ θαηά ηνπ λα δηδάζθνληαη νη μέλεο γιψζζεο ήδε απφ ηελ Α‟
θαη Β‟ Γεκνηηθνχ. Οη Angouri θ.ά. (2010) ζεσξνχλ φηη ην φιν πεξηβάιινλ ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο ΑΞΓ έρεη δηακνξθσζεί κε βάζε ην φηη ε Διιεληθή δελ είλαη κηα
ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε γιψζζα, θάηη πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε εθκάζεζε κηαο
μέλεο γιψζζαο απνηειεί αλαγθαηφηεηα πξνθεηκέλνπ έλαο Έιιελαο λα κπνξεί λα
ζπλελλνεζεί κε νκηιεηέο άιισλ γισζζψλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην
εμσηεξηθφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δεδνκέλεο ηεο παγθφζκηαο θπξηαξρίαο ηεο
Αγγιηθήο, ζεσξείηαη αλακελφκελν φηη ε εθκάζεζή ηεο βειηηψλεη ζεκαληηθά ηηο
εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληννηθνλνκηθέο πξννπηηθέο θάπνηνπ.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ πψο δεκηνπξγνχληαη λέεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο φρη πξνο
ηε ρψξα καο αιιά απφ απηήλ, είλαη φηη ην 2012 κε εμαίξεζε ηελ Ηζπαλία (79%) ζηελ
Διιάδα παξνπζηάζηεθε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (73%) παλεπξσπατθά φζνλ αθνξά
ηελ απάληεζε φηη έλαο ιφγνο πνπ καζαίλεη θάπνηνο κηα μέλε γιψζζα, είλαη γηα λα
βξεη δνπιεηά ζην εμσηεξηθφ. Μάιηζηα, κε εμαίξεζε ηε ινβελία, ε Διιάδα είλαη
εθείλε ε επξσπατθή ρψξα φπνπ ε ζρεηηθή άπνςε θεξδίδεη ην κεγαιχηεξν έδαθνο
ζπγθξηηηθά κε ηα επξήκαηα αλάινγεο έξεπλαο ην 2005. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη
κεησκέλν ην πνζνζηφ πνπ ζεσξεί σο ιφγν γηα λα κάζεη κηα μέλε γιψζζα ηε βειηίσζε
ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ πξννπηηθψλ ζην εζσηεξηθφ (69%), αιιά ζα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη είλαη ην κεγαιχηεξν παλεπξσπατθά (Eurobarometer, 2012).
Με βάζε φζα αλαθέξακε παξαπάλσ βιέπνπκε φηη δηαρξνληθά ε δήηεζε γηα ηελ
ΑΞΓ παξακέλεη κεγάιε. Απηφ δελ είλαη θαζφινπ παξάινγν, κε ηελ έλλνηα φηη ε
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θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα δε ζα κπνξνχζε λα είλαη απφ ηε γεληθφηεξε παγθφζκηα
θαηάζηαζε φπνπ ε ΑΞΓ θπξηαξρεί. Δίδακε π.ρ. φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
ζπλεξγάδνληαη θπξίσο κε επηρεηξήζεηο απφ αγγιφθσλεο ρψξεο. Αιιά αθφκα θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ δε ζπκβαίλεη, ε ιίλγθνπα θξάλθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ θάιπςε ησλ επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ κεηαμχ ειιεληθψλ θαη κε επηρεηξήζεσλ
είλαη ε Αγγιηθή.
Κάηη άιιν πνπ εληζρχεη ηε ζρέζε απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ΑΞΓ είλαη θαη ε
ζεκαζία πνπ έρεη ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ (ζπλεπψο θαη ηεο Αγγιηθήο) γηα ηελ
αλεχξεζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Μπνξεί ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο νη πξννπηηθέο απηέο λα είλαη κεησκέλεο αιιά θαη κφλν ε χπαξμή ηνπο
ζπληεξεί ηελ πξναλαθεξφκελε ζρέζε, θαζψο αξθεηνί ηδηαίηεξα λένη άλζξσπνη
πξνζπαζνχλ είηε λα κάζνπλ Αγγιηθά είηε λα βειηηψζνπλ απηά πνπ μέξνπλ θαη
κάιηζηα λα πάξνπλ ηελ απαξαίηεηε γηα ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ πηζηνπνίεζε,
έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο φπνηνπο δηαγσληζκνχο πξφζιεςεο
πξνζσπηθνχ πξνθεξπρζνχλ κειινληηθά.
πλνιηθά ζεσξνχκε φηη αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε δήηεζε
γηα ηελ ΑΞΓ δελ πξφθεηηαη λα κεησζεί νχηε πξφθεηηαη λα εμαζζελήζεη ε ζρέζε ηεο κε
ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, θαη απηφ ινγηθά ηζρχεη ηφζν γηα ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα
ηνπο ππνςήθηνπο εξγνδνηνχκελνπο. Οη πξψηνη, γλσξίδνληαο φηη ππάξρεη κεγάινο
αξηζκφο αλέξγσλ ή ππναπαζρνινχκελσλ κε θαιέο ή θαη άξηζηεο γλψζεηο ΑΞΓ,
επηδεηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ πξνζφληνο, φηαλ αλαδεηνχλ
πξνζσπηθφ. Με ην λα ην θάλνπλ απηφ, θαιιηεξγείηαη κηα επξχηεξε θνπιηνχξα
ζχλδεζεο ηεο γισζζνκάζεηαο φρη πηα κε ηελ εχξεζε θαιχηεξεο ζέζεο εξγαζίαο αιιά
κε ηελ εχξεζε εξγαζίαο ζε κηα ρψξα κε έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο
ζηελ επξσδψλε.
Σέινο, είλαη ινγηθφ φηη φζν εληείλεηαη ε έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηε δηεζλή
παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, ε δήηεζε γηα ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ (θαη άξα θαη
ηεο Αγγιηθήο) ζα δηαηεξείηαη. Μπνξεί λα κελ αξθεί κφλν ε γλψζε ηεο Αγγιηθήο,
φπσο έρνπλ δείμεη δηάθνξεο έξεπλεο, αιιά ην λα ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα κάζεη θαη κηα
άιιε γιψζζα εθηφο ηεο Αγγιηθήο, ζε θακηά πεξίπησζε δε ζεκαίλεη απηφκαηα
ππνρψξεζε ηεο Αγγιηθήο.
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6. Φνξείο, Πξνγξάκκαηα θαη Γξάζεηο Πηζηνπνίεζεο μέλεο γιώζζαο
6.1 ΚΠΓ
ηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΑΠΘ (http://kpg.auth.gr/index.php/el/kpg.html)
αλαθέξεηαη φηη ην ΚΠΓ είλαη έλα ζχζηεκα εμεηάζεσλ πνπ απνζθνπεί ζηελ
πηζηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ γλψζεο κηαο γιψζζαο, θαη σο «γλψζε
γιψζζαο» νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα ρξεζηκνπνηεί κηα μέλε γιψζζα ζε
δηάθνξεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο, εληφο ή εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ή ησλ ζπνπδψλ
ηνπ. πσο βιέπνπκε ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, δίλεηαη έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ
παξάγνληα («θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο») ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλνπνίεζε
επαγγεικαηηθψλ ή αθαδεκατθψλ αλαγθψλ.
ηηο εμεηάζεηο έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο Έιιελεο, νκνγελείο, πνιίηεο
θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη αιινδαπνί πνπ δνπλ, εθπαηδεχνληαη θαη εξγάδνληαη ζηελ
Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. ηα πιαίζηα ηνπ ΚΠΓ πηζηνπνηνχληαη φια ηα επίπεδα ηνπ
ΚΔΠΑ εθηφο απφ ην Γ2. Δμαηξνχληαη ε Ηζπαληθή θαη ε Σνπξθηθή. Γηα ηελ ηειεπηαία
ην ΚΠΓ απνηειεί ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη
θάπνηνο εμεηαδφκελνο ζηελ Διιάδα.
Δπηζεκαίλεηαη, φκσο, φηη γηα ηελ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο απαηηείηαη ε βαζηθή
γλψζε ηεο Διιεληθήο επεηδή αμηνινγείηαη θαη ε ηθαλφηεηα δηακεζνιάβεζεο (απφ ηελ
ειιεληθή ζηελ μέλε γιψζζα). Έηζη, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ιακβάλνληαη ππφςε νη
θνηλσληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ειέγρνληαη νη επηθνηλσληαθέο
ηθαλφηεηεο δηακεζνιάβεζεο απφ ηελ Διιεληθή ζηελ μέλε γιψζζα, θαη απηφ ζε
αληίζεζε κε άιια ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, ηα νπνία ζρεδηάδνπλ ηηο εμεηάζεηο ηνπο
κε βάζε κφλν κία μέλε γιψζζα, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ην πεξηβάιινλ
ρξήζεο ηεο.
Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ ΚΠΓ ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηε δηεζλή εκπεηξία,
(π.ρ. αμηνπνηεί πεγέο φπσο ηξάπεδεο πιηθνχ, βάζεηο δεδνκέλσλ, κεραλέο αλαδήηεζεο
θιπ.), ζπλδέεηαη κε δηάθνξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη αμηνπνηεί εξγαιεία
κέηξεζεο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαζψο θαη εξγαιεία πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ
πνηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εθαξκνγή ηνπ δελ αγλνεί θαη ηηο
ειιεληθέο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη παξά ηνλ δηεζλή ηνπ ραξαθηήξα, εζηηάδεη ζηνλ
Έιιελα ρξήζηε θαη ζηελ θάιπςε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ. Άιισζηε είλαη ζρεδηαζκέλν
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έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο
ζηελ Διιάδα. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηελ Dendrinos (2009), ε πνιηηηθή ζθνπηά ηνπ
ΚΠΓ έγθεηηαη ζην φηη πξνζθέξεη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γηα γιψζζεο πνπ έρνπλ
θάπνηα «αμία» γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. πσο είπακε, ηα επίπεδα γλψζεο πνπ
πηζηνπνηνχληαη, πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηελ θιίκαθα επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο
ηνπ ΚΔΠΑ. Απφ ηελ άιιε, νη ζηφρνη ηνπ ΚΠΓ πξνζδηνξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο
ειιεληθέο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ πνιίηε εληφο θαη
εθηφο Δπξψπεο, ελψ ηα ζέκαηα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο γλψζεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη
ηηο αλάγθεο ηνπ Έιιελα ρξήζηε μέλεο γιψζζαο.
ε επηζηεκνληθφ επίπεδν ν ζρεδηαζκφο, ε πξνεηνηκαζία θαη ε επνπηεία ησλ
εμεηάζεσλ έρεη αλαηεζεί ζε επηηξνπή απαξηηδφκελε απφ έκπεηξα θαη εμεηδηθεπκέλα
κέιε ΓΔΠ, ελψ ε επηζηεκνληθή ζηήξημε ησλ εμεηαδφκελσλ γισζζψλ έρεη αλαηεζεί
ζηα Σκήκαηα Ξέλσλ Γισζζψλ θαη Φηινινγηψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζήλαο θαη
Θεζζαινλίθεο.
6.2 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ηδηνθηεηώλ Κέληξσλ Ξέλσλ Γισζζώλ (PALSO)
πσο

αλαθέξεηαη

ζηε

(http://www.palso.gr/?i=portal.el.federation-history),

ζρεηηθή

ηζηνζειίδα

ε Οκνζπνλδία εθηφο

απφ

ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν είλαη θαη εμεηαζηηθφο θνξέαο. Έηζη, κε ηελ ίδξπζή ηεο
μεθίλεζε ηελ δηεμαγσγή εμεηάζεσλ Palso, ελψ ζπλεξγάδεηαη κε μέλνπο νξγαληζκνχο
φπσο ην Edexcel θαη απφ ην 2003 είλαη ν ππεχζπλνο θνξέαο δηεμαγσγήο ησλ
εμεηάζεσλ Edexcel ζε φια ηα επίπεδα. Οη βεβαηψζεηο Edexcel είλαη αλαγλσξηζκέλεο
απφ ηνλ ΑΔΠ γηα ηηο πξνζιήςεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα.
Μεηαμχ ησλ ζθνπψλ ηεο PALSO είλαη θαη ε πξναγσγή, αλάπηπμε θαη
ηειεηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηελ Διιάδα, ε ζσζηή κεηάδνζε
ηνπο ζηνπο καζεηέο, ε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ γισζζνκάζεηαο ζε παλειιήληα θιίκαθα
θαη ε παξνρή βεβαηψζεσλ γισζζνκάζεηαο. Ζ Οκνζπνλδία δηελεξγεί ηηο εμεηάζεηο
πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο σο αλεμάξηεηνο εμεηαζηηθφο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ηεο
γισζζνκάζεηαο ή θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, θξαηηθέο αξρέο,
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη εμεηαζηηθνχο θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ,
εζηηάδνληαο πάληνηε ζηε δηαζθάιηζε ηνπ θχξνπο θαη ηνπ αδηάβιεηνπ ησλ εμεηάζεσλ.
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Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζπλδέεηαη θαη κε ην φηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο
Οκνζπνλδίαο είλαη λα απνηξαπεί ε νιηγνπψιεζε θαη ν έιεγρνο ηεο μελφγισζζεο
εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο απφ θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ δξάζε ηεο έρεη επεθηαζεί
θαη ζηελ Κχπξν, ηηο βαιθαληθέο θαη άιιεο ρψξεο.
Ζ βαζηθή πηζηνπνίεζε αγγινκάζεηαο κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ε Palso, είλαη ην
Pearson test of English General, πνπ απνζθνπεί ζηελ επηβξάβεπζε ηεο ζεηηθήο
επίηεπμεο

ζηελ

πξννδεπηηθή

εθκάζεζε

ηεο

Αγγιηθήο

(http://www.palso.gr/?i=portal.el.activities-edexcel-pte-general). Σν ζπγθεθξηκέλν
πηζηνπνηεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ζην πξνζνληνιφγην ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη πξντφλ ηνπ
ηνκέα γισζζηθψλ δνθηκαζηψλ (Language Taste Division) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
νξγαληζκνχ Pearson (http://www.pearson.com/), πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηε
Βφξεηα Ακεξηθή αιιά θαη ζε άιιεο 70 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη είλαη ν πάξνρνο
ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ζε εθπαηδεπηηθνχο
νξγαληζκνχο, εηαηξείεο θαη επαγγεικαηηθνχο θνξείο.
Σα δχν ηειεπηαία επίπεδα (4 θαη 5, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα Γ1 θαη Γ2 ηνπ ΚΔΠΑ)
ηνπ Pearson test of English General αλαγλσξίδνληαη γηα ηελ εηζαγσγή ζε
παλεπηζηήκηα ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαζψο θαη απφ πνιιέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο.
Αλαιπηηθφηεξα, απεπζχλνληαη ζε απηνχο πνπ ζέινπλ λα θνηηήζνπλ ζε έλα
αγγιφθσλν ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ή λα πηζηνπνηήζνπλ κηα πςειή επάξθεηα
ζηελ Αγγιηθή γηα αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. Οη εμεηαδφκελνη
αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε: 1) λα θαηαλννχλ δηάθνξεο (δεισκέλεο ή ππνλννχκελεο)
γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο ζε επίπεδν ηφζν γξαπηήο φζν θαη πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο ζε
έλα κεγάιν εχξνο θνηλσληθψλ, αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ,
θαη 2) λα εθθξάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά κε απνηειεζκαηηθφηεηα, αθξίβεηα θαη
θαηαιιειφηεηα.
Ζ έκθαζε πνπ δίλνπλ ηα κέιε ηεο Palso ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο
γισζζνκάζεηαο θαίλεηαη θαη απφ ηα ιεγφκελά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 30νπ
Δηήζηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ηνπο πλεδξίνπ (PALSO, 2012). Έηζη, πξνβάιιεηαη
ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη ρηιηάδεο εξγαδφκελνη αδπλαηνχλ λα απνδείμνπλ ηη μέξνπλ κε
ηξφπν ζεζκηθά έγθξηην θαη έγθπξν θαη φηη ε αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα
ζπλδέεηαη αλαγθαζηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε θαη πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ, επεηδή
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ζήκεξα

ππάξρνπλ

πνιινί

ηίηινη,

πηπρία

θαη

βεβαηψζεηο

πηζηνπνίεζεο.

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε πηζηνπνίεζε δελ πξνέθπςε σο κηα έλλνηα ρσξίο
ζπγθεθξηκέλν ππφβαζξν αιιά ζηε βάζε ησλ πξνβιέςεσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ
ηξέρνπζα δεθαεηία, θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε κηα πξφζθαηε έξεπλα ηνπ ΔΝΣΔΦ ην
2010, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κέρξη ην 2020 ην αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ ζα κεησζεί
ζην επίπεδν ηνπ 21%, ελψ ηα κεζαία πξνζφληα είλαη ν πην ζεκαληηθφο ηνκέαο θαη
απηφο πνπ απαηηείηαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο, νπφηε θαη νη
απαζρνινχκελνη κε ηα πξνζφληα απηά ζα θηάζνπλ ζην πνζνζηφ ηνπ 45%, ελψ 34%
ζα είλαη ην πνζνζηφ ησλ εξγαδφκελσλ κε πςειά αθαδεκατθά πξνζφληα
(κεηαπηπρηαθά θαη δηδαθηνξηθά). Έηζη, ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα γηα πηζηνπνίεζε θαη
γηα δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο ηδηαίηεξα ησλ κεζαίσλ πξνζφλησλ, θαη
παξαηίζεληαη δηάθνξα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί φηη ζε επηρεηξήζεηο φπνπ
εθαξκφζηεθε εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε, άκεζα ην 61,1% ησλ απαζρνινχκελσλ
ζεψξεζε φηη βειηηψζεθε ε απνδνηηθφηεηά ηνπο, ελψ κεηψζεθε ζην 15,4% ην πνζνζηφ
απηψλ πνπ θαηαθεχγνπλ ζηνλ πξντζηάκελν γηα λα ηνπο ιχζεη έλα πξφβιεκα.
Βειηηψζεθε, επίζεο, ε ηαρχηεηα παξάδνζεο εξγαζηψλ, ε εκθάληζε ησλ παξαδνηέσλ,
ελψ κεηψζεθαλ ηα ιάζε θαη δφζεθε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ιεπηνκέξεηα.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη φηη ε κεγάιε επίδνζε πνπ γλσξίδεη ε ηδησηηθή
εθπαίδεπζε ζηνλ ρψξν ηεο γισζζνκάζεηαο ζπλδέεηαη κε ηε δηακφξθσζε ηεο
δπλακηθήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη νη πνιινί θνηηνχληεο
ζηα θέληξα μέλσλ γισζζψλ ζα θαηαθέξνπλ λα πηζηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε
βαζκφ ηέηνην πνπ λα έρεη θάπνηα ζεκαζία γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Γεληθψο, ε
PALSO αλακέλεη κηα αλαθαηάηαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ νπνία βαζηθφ ξφιν ζα
παίμεη ε πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ ππνςήθησλ
απαζρνινχκελσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν
αλήθεη θαη ε Διιάδα, πξνζθέξεη επθαηξίεο εξγαζίαο πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα,
βαζηθφ ξφιν ζα παίμεη ην γεγνλφο φηη κέζσ ηνπ ΚΔΠΑ ζα παξαθάκπηνληαη
δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ μερσξηζηά ζε θάζε ρψξα, θαη
απηφ ζα ζπληειεί ζηελ επθνιφηεξε θαη ακεζφηεξε κεηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
Γεληθά, φζνλ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε, θαίλεηαη λα απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο γισζζνκάζεηαο ζηελ Διιάδα (Angouri, θ.ά. 2010), θάηη πνπ

87
νθείιεηαη φρη κφλν ζηε δνκή ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Papaefthymiou-Lytra, 2012) αιιά
θαη ζηελ χπαξμε, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ πνιιψλ παξφρσλ πηζηνπνίεζεο πνπ
θπζηθά πξνζπαζνχλ λα πνπιήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο ππεξεζίεο ηνπο
(Dendrinos, 2011).
6.3 Οη πηζηνπνηήζεηο ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλε Γιώζζα ζηελ Διιάδα
ε επίπεδν ΑΔΠ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο πξνθεξχμεηο ζέζεσλ γηα ηνλ
δεκφζην ηνκέα δεηείηαη πηζηνπνίεζε γισζζνκάζεηαο κέζνπ ή αλψηεξνπ επηπέδνπ.
Γεθηφ γίλεηαη ηφζν ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο φζν πηζηνπνηεηηθά
άιισλ θνξέσλ πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλσξηζκέλνη απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ηεο νηθείαο ρψξαο γηα λα δηελεξγνχλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά
γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Αλαιπηηθφηεξα, κε βάζε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ.
146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 50/2001. Καζνξηζκφο πξνζφλησλ
δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφ ηζρχεη» (ΦΔΚ
185/3.8.2007/η.Α‟) ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ π.δ. 116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/200177.» (ΦΔΚ
115/9.6.2006/η.Α‟) αλαγλσξίδνληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά (βι. Παξάξηεκα Οη
πηζηνπνηήζεηο ηεο ΑΞΓ ζηελ Διιάδα (ΠΗΝΑΚΔ)) γηα ηα θάησζη επίπεδα:
α) άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο (Γ2)
β) πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο (Γ1)
γ) θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο (Β2)
δ) κέηξηα γλψζε ηεο Αγγιηθήο (Β1)
Γηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία πηζηνπνηήζεσλ αγγινκάζεηαο
πνπ είλαη απνδεθηέο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία
ζηεξίδνληαη ζηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο ηνπ ΚΔΠΑ αιιά ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο
φπνπ ην αλαγλσξίδνληαη νη πηζηνπνηήζεηο θνξέσλ πνπ ην επίπεδφ ηνπο ζεσξείηαη
ηζνδχλακν κε θάπνην απφ ηα επίπεδα ηνπ ΚΔΠΑ, ελψ ζε κία πεξίπησζε (απηή ηνπ
θνξέα City & Guilds) κπνξεί θάπνηνο λα ζπλδπάδεη δχν πηζηνπνηήζεηο, κία πνπ λα
αθνξά ηνλ γξαπηφ θαη κία ηνλ πξνθνξηθφ. Πηζηνπνηεηηθά επξέσο γλσζηά φπσο απηά
ηνπ Cambridge ή ηνπ Univeristy of Michigan απνηεινχλ ηνλ ζηφρν πξνεηνηκαζίαο
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ησλ καζεηψλ δηαθφξσλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ (π.ρ. ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Γνχθα33) θαη
θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ, κε θξηηήξην ηφζν ηελ αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο (δει. ηελ
αμία πνπ έρνπλ γηα ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο) φζν θαη
ηελ εγθπξφηεηά ηνπο, κε ηελ έλλνηα φηη εθδίδνληαη απφ θνξείο κε καθξνρξφληα
ζρεηηθή εκπεηξία θαη κε δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ θαηνρπξψλεηαη ην επίπεδν
αμηνπηζηίαο ησλ εμεηάζεσλ.
Ζ θπξηαξρία ηεο Αγγιηθήο αθφκα θαη ζε επίπεδν πηζηνπνίεζεο ζπγθξηηηθά κε
άιιεο γιψζζεο ζηελ Διιάδα γηα ηηο νπνίεο ζεσξείηαη ρξήζηκν λα έρεη θάπνηνο κηα
πηζηνπνίεζε, θαίλεηαη θαη ηελ θαηά πνιχ κεγαιχηεξε πνηθηιία ησλ αλαγλσξηζκέλσλ
απφ ην ειιεληθφ θξάηνο δηαζέζηκσλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηελ Αγγιηθή. ηα ζρεηηθά
πξνεδξηθά δηαηάγκαηα αλαθέξνληαη 55 πηζηνπνηεηηθά ζπλνιηθά γηα ηα επίπεδα Β1 σο
Γ2, ελψ γηα Γαιιηθή θαη ηε Γεξκαληθή 18, ηελ Ηηαιηθή 17, ηελ Ηζπαληθή θαη ηε
Ρσζηθή 8. ε θάζε πεξίπησζε ηα δηαζέζηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ ΑΞΓ είλαη
ηνπιάρηζηνλ ππεξηξηπιάζηα απηψλ ησλ άιισλ γισζζψλ, θαη απηφ είλαη ελδεηθηηθφ
ηεο θαηά πνιχ κεγαιχηεξεο δήηεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ΑΞΓ θαη ηηο
πηζηνπνηήζεηο ηεο (θαη κάιηζηα ζε ζρέζε κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα). Δπηπιένλ,
δείρλεη φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ππάξρνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιινί
πεξηζζφηεξνη πάξνρνη απ‟φ,ηη γηα ηηο άιιεο γιψζζεο. Σέινο, ε κεγαιχηεξε πνηθηιία
ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη θαη κεγαιχηεξε επθνιία ζην λα απνθηήζεη θάπνηνο
πηζηνπνίεζε αγγινκάζεηαο, κε ηελ έλλνηα φηη έρεη πνιχ πεξηζζφηεξα πεξηζψξηα λα
επηιέμεη εθείλνλ ηνλ ηξφπν εμέηαζεο πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
Υαξαθηεξηζηηθφ απφ απηή ηελ άπνςε είλαη φηη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο Αγγιηθήο
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζεη θάπνηνο δχν μερσξηζηά πηζηνπνηεηηθά (έλα γηα
ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη έλα γηα ηνλ γξαπηφ) έηζη ψζηε λα ηνπ πηζηνπνηεζεί φηη
γλσξίδεη ηελ ΑΞΓ απφ επίπεδν Β1 κέρξη θαη ην επίπεδν Γ2.
6.4 Ζ ινγηθή ησλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλε Γιώζζα
ζηελ Διιάδα
H Dendrinos (2011) αλαθεξφκελε ζηα πιενλεθηήκαηα ησλ ηεζη θαη γεληθφηεξα
ησλ πηζηνπνηήζεσλ πνπ δνκνχληαη απφ ηνπηθνχο ή θξαηηθνχο θνξείο πηζηνπνίεζεο
33
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επηζεκαίλεη φηη εθηφο απφ ην φηη θνζηίδνπλ ιηγφηεξν, ζηεξίδνληαη ζηελ άπνςε φηη ε
γιψζζα είλαη έλα κέζν θαηαζθεπήο λνεκάησλ (θάηη πνπ είλαη ζχκθσλν θαη κε ηηο
λεφηεξεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη
θαηάθηεζεο). Γεδνκέλνπ φηη αληηκεησπίδνπλ ηηο γιψζζεο ηζφηηκα θαη πξηκνδνηνχλ
ηηο δίγισζζεο ή ηξίγισζζεο πξαθηηθέο θαη ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, είλαη
θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο πξφζιεςεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Θα πξνζζέηακε φηη ηα ζπγθεθξηκέλα ηεζη ίζσο είλαη θαη
θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλα θαη ζηηο αλάγθεο εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
δηεζλέο επίπεδν θαη ζα ήζειαλ πξνζσπηθφ πνπ λα κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηε γισζζηθή
επάξθεηα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ληφπησλ πειαηψλ, ζπλεξγαηψλ θαη γεληθφηεξα
αγνξψλ. Οη πηζηνπνηήζεηο ηνπηθψλ ή θξαηηθψλ θνξέσλ εμππεξεηνχλ θαιχηεξα απηή
ηελ αλάγθε, επεηδή, αληηκεησπίδνληαο ηε γιψζζαο σο ζχζηεκα θαηαζθεπήο
λνεκάησλ, πξηκνδνηνχλ ηελ εθκάζεζή ηεο κε ηξφπν ηέηνην ψζηε ν ρξήζηεο λα
κπνξεί λα αμηνπνηεί ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ φιεο ηηο ζεκεησηηθέο πεγέο πνπ
δηαζέηεη έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη απνηειεζκαηηθά ζε πνηθίιεο
πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο.
χκθσλα κε ηελ Dendrinos (2011· 2012), ηα δηεζλψο γλσζηά ζπζηήκαηα
πηζηνπνίεζεο είλαη ζρεδηαζκέλα απφ επηρεηξήζεηο πνπ δελ εζηηάδνπλ ζηελ
πνιπγισζζία θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα αιιά πην πνιχ ζην ζπκβνιηθφ θαη πιηθφ
θέξδνο. ε ζπκβνιηθφ επίπεδν απηφ ζεκαίλεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ε γιψζζα
αληηκεησπίδεηαη σο έλα αθεξεκέλν ζχζηεκα λνεκάησλ πνπ κπνξεί λα θαηαθηεζεί
θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί αλεμάξηεηα απφ ην πεξηβάιινλ ρξήζεο θαη φηη νη ζρεηηθέο
εμεηάζεηο ζεσξνχληαη νπδέηεξεο φζνλ αθνξά παξάγνληεο φπσο ν πνιηηηζκφο, νη αμίεο
θαη ε ηδενινγία. Ζ Dendrinos (2011) ππνζηεξίδεη φηη απηφ δελ ηζρχεη, θαη πξνζπαζεί
λα ηεθκεξηψζεη ηελ άπνςή ηεο ζπγθξίλνληαο ηα ηεζη ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ
ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο: ηνπ ΚΠΓ, ηνπ CESOL θαη ηνπ Michigan University.
ηελ πεξίπησζε ηνπ CESOL ζηα ηεζη θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ θπξηαξρεί
έλαο θφζκνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηα εζσζηξέθεηα, θαζψο πην πνιχ
εθθξάδνληαη εζσηεξηθέο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη επηζπκίεο, θαζψο θαη ηδέεο (θαη
πνιχ ιηγφηεξν γίλεηαη ιφγνο γηα πιηθά αγαζά). Σα άηνκα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ηεζη
πξνέξρνληαη απφ ηνλ θιαζηθφ δπηηθφ πνιηηηζκφ, ηαμηδεχνπλ θαη δνπλ δηάθνξεο
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εκπεηξίεο κέζσ ησλ νπνίσλ αλαβαζκίδνληαη θνηλσληθά ή εξγαζηαθά, ελψ νη αμίεο πνπ
πξνβάιινληαη είλαη απηέο ηεο αηνκηθήο επηηπρίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Οπζηαζηηθά,
πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζρέζε κεηαμχ ΑΞΓ θαη
απαζρνιεζηκφηεηαο ζηνλ ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν θπξηαξρνχκελν απφ ηηο
επηρεηξήζεηο θφζκν καο. χκθσλα κε ηνλ Lamb (2004), ε Αγγιηθή ζηελ επνρή καο δε
ζπλδέεηαη πηα κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκφ ή γεσγξαθηθφ ρψξν αιιά κε έλαλ
δηεζλή πνιηηηζκφ πνπ δίλεη έκθαζε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο
ηερλνινγηθέο επηλνήζεηο, ηα ηαμίδηα ζε φιν ηνλ θφζκν θ.ά.
Σα πξάγκαηα είλαη θάπσο δηαθνξεηηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Michigan. Δθεί
πξνβάιιεηαη πην πνιχ ν ακεξηθαληθφο πνιηηηζκφο θαη ηζηνξία θαζψο θαη ε
επηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε. Έηζη, ζε επίπεδν παξαγσγήο ιφγνπ θπξηαξρεί ε
έθθξαζε απφςεσλ ζρεηηθά κε επηζηεκνληθά δεηήκαηα. Σν πην εκθαλέο
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Michigan είλαη φηη ζπρλά ν αλαγλψζηεο ησλ θεηκέλσλ (δει. ν
εθπαηδεπφκελνο ή εμεηαδφκελνο) θαιείηαη λα ζπκπεξηθεξζεί σο δπλεηηθφο
θαηαλαισηήο, θάηη πνπ δείρλεη κηα δφκεζε ησλ εμεηάζεσλ πην πξνζαξκνζκέλε ζηηο
αλάγθεο ηεο αγνξάο.
Σέινο, ηα πξάγκαηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΚΠΓ, φπνπ
ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ηεζη είλαη «πνιίηεο ηνπ θφζκνπ», θνηλσληθά ελεξγνί.
Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη νη αμίεο πνπ πξνβάιινληαη είλαη δηαθνξεηηθέο ζε ζρέζε κε ηα
άιια δχν ηεζη πνπ εμέηαζε ε Dendrinos. Έηζη, εδψ δίλεηαη έκθαζε ζε ζηνηρεία φπσο
ην πεξηβάιινλ, ε πγεία θαη ηα θνηλσληθά δεηήκαηα.
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εληνπίδεη ε Dendrinos (2011· 2012), είλαη φηη
ζηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο παξφρνπο ελδηαθέξεη θπξηφηαηα ε
γισζζηθή επάξθεηα ηδηαίηεξα ζε δνκηθφ επίπεδν θαη φρη ηφζν ην επίπεδν
γξακκαηηζκνχ φζνλ αθνξά ηε γιψζζα ζηφρν. Αληίζεηα, ην ΚΠΓ εζηηάδεη θαη ζηνπο
ρξήζηεο ηεο γιψζζαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εκπεηξίεο, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηνπο
γξακκαηηζκνχο ηνπο. Οη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη ζην φηη ζηα δηεζλψο
θαζηεξσκέλα ηεζη γισζζνκάζεηαο επηθξαηεί γεληθά κηα αληίιεςε «κνλνγισζζίαο»
φζνλ αθνξά ην ηη ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ελψ ηα ηεζη είλαη «απνιηηηζκηθά». Δπηπιένλ, νη δηεζλψο θαζηεξσκέλεο πηζηνπνηήζεηο πξνέξρνληαη απφ
κεγάιεο εηαηξείεο ζηνλ ρψξν ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλα

91
ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπκθέξεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο λα δηαηεξνχληαη,
ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά φιε απηή ηε γεληθή ηνπο ινγηθή πνπ πεξηγξάθεη ε
Dendrinos. Ζ ζπγθεθξηκέλε ινγηθή ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε κέηξεζε
κφλν ηεο («κνλνγισζζηθήο») γισζζηθήο επάξθεηαο είλαη αληηθεηκεληθά κηα πην
εχθνιε ππφζεζε. Αληίζεηα, ε πξνζπάζεηα εμέηαζεο κίαο γιψζζαο ιακβάλνληαο
ππφςε θαη ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ζε κία άιιε γιψζζα, είλαη ιηγφηεξν θεξδνθφξα,
επεηδή ζηελ πεξίπησζε απηή νη παξερφκελεο πηζηνπνηήζεηο δε ζα κπνξνχλ λα
πξνβιεζνχλ σο «δηεζλή» πξντφληα, θαζψο δε ζα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί ε γιψζζα
ζηφρνο κε ηελ ίδηα «άιιε» γιψζζα ζε φιεο ηηο ρψξεο φπνπ ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ε
ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί
κεγαιχηεξε πνηθηιία εμεηάζεσλ, λα εθπαηδεχνληαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε ρψξα νη
αμηνινγεηέο θιπ., κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθά. Σν ίδην ζα ηζρχεη θαη ηα
δηαγλσζηηθά ηεζη, ηηο ηερληθέο αλαηξνθνδφηεζεο θιπ. Δπηπιένλ, εμαθνινπζεί λα
ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνζηαθή ινγηθή ηνπ κνληέινπ γισζζνκάζεηαο πνπ βαζίδεηαη
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «ηδεαηνχ θπζηθνχ νκηιεηή».
Σα παξαπάλσ έξρνληαη θαη ζε αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη ηνπιάρηζηνλ
επηζήκσο ε ΔΔ πξνσζεί ηελ πνιπγισζζία σο βαζηθφ παξάγνληα ηεο θνηλσληθήο
ζπλνρήο

θαη

ηεο

νηθνλνκηθήο

αλάπηπμεο

ζηελ

Δπξψπε.

Δίλαη

κάιηζηα

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζην ΚΔΠΑ (ζει. 5) αλαθέξεηαη φηη ζηφρνο ηεο γισζζηθήο
εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε επίηεπμε «επαξθνχο γλψζεο» κίαο ή δχν ή πεξηζζνηέξσλ
γισζζψλ μερσξηζηά θαη κε πξφηππν ηνλ «ηδεαηφ θπζηθφ νκηιεηή» αιιά ε αλάπηπμε
ελφο γισζζηθνχ ξεπεξηνξίνπ φπνπ ζα ζπλδπάδνληαη εθείλεο νη δεμηφηεηεο πνπ
νδεγνχλ ζηελ πνιπγισζζηθή ηθαλφηεηα. Έηζη, επηζεκαίλεηαη φηη ε επζχλε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη εμεηαζηηθψλ αξρψλ πνπ απνλέκνπλ επίζεκνπο ηίηινπο θαζψο θαη
ησλ δηδαζθφλησλ δε ζπλίζηαηαη απιψο ζηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
επηπέδνπ επάξθεηαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
ζηηγκή. χκθσλα κε ηε Dendrinos (2011· 2012), απηά δελ ηζρχνπλ γηα ηε
«βηνκεραλία» ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο γισζζνκάζεηαο ζηελ
Δπξψπε, ε νπνία επεθηείλεηαη ζπλερψο, «πνπιψληαο» ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη κάιηζηα ησλ «κεγάισλ» γισζζψλ. χκθσλα κε
ηνλ Phillipson (2003), ε παγθφζκηα θπξηαξρία ηεο Αγγιηθήο ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά
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ζηα έζνδα ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο βηνκεραλίαο δηδαζθαιίαο απηήο ηεο
γιψζζαο34. Ζ ηειεπηαία δηαζέηεη ζηελ αγνξά κε ην αδεκίσην πνηθίιεο ππεξεζίεο
(γισζζηθή δηδαζθαιία, εθπαίδεπζε δηδαζθφλησλ, ζπκβνπιεπηηθή θιπ.) θαη
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (βηβιία, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θιπ.)35.
Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΚΠΓ ππάξρεη ε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο
ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο δεηείηαη απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο λα επηδείμνπλ ηηο γισζζηθέο
ηνπο δεμηφηεηεο (πξνθνξηθά θαη γξαπηά) ρξεζηκνπνηψληαο θείκελα πνπ είλαη
γξακκέλα ζηελ Διιεληθή, δει. ζηε γιψζζα εξγαζίαο ησλ εμεηαδφκελσλ (Dendrinos,
2006). ην ΚΔΠΑ ε δηακεζνιάβεζε νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα κπνξεί λα
«κεζνιαβεί» κεηαμχ ζπλνκηιεηψλ πνπ δελ είλαη ηθαλνί λα θαηαιάβνπλ ν έλαο ηνλ
άιιν, επεηδή κηινχλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο (ζει. 16, 69, 102-103). Αλαιπηηθφηεξα,
ζχκθσλα κε ην ΚΔΠΑ ππάξρνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο ηφζν
πξνθνξηθήο (ηαπηφρξνλε δηεξκελεία, π.ρ. ζε ζπλέδξηα, δηαδνρηθή εξκελεία, π.ρ. ζε
μελαγήζεηο, άηππε δηεξκελεία, π.ρ. ζε θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο κεηαμχ θίισλ θαη
ζπγγελψλ) φζν θαη γξαπηήο (αθξηβήο κεηάθξαζε, π.ρ. ζπκβνιαίσλ, ινγνηερληθή
κεηάθξαζε, π.ρ. πνίεζεο, πεξίιεςε, π.ρ. άξζξσλ πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ).
Γεληθά νη ζηξαηεγηθέο δηακεζνιάβεζεο απαηηνχλ ηε ρξήζε πεπεξαζκέλσλ κέζσλ
(π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηάθξαζεο ιεμηθψλ ή πξνζθπγήο ζε εηδηθνχο θαη πεγέο)
γηα ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη ηε κεηάδνζε ζεκαζηψλ.
χκθσλα κε ηελ Dendrinos (2006), ε δηακεζνιάβεζε απαηηεί γισζζηθέο
δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην φηη απηφο πνπ ηελ θαηέρεη: α) κπνξεί λα θαηαιάβεη
θάπσο βαζχηεξα απηφ πνπ ιέγεηαη ή γξάθεηαη, θαη β) είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα
εξκελεχεη λνήκαηα αιιά θαη λα θαηαζθεπάδεη λνήκαηα πνπ λα είλαη θαηαλνεηά απφ
αθξναηέο ή αλαγλψζηεο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ή γισζζηθή πξνέιεπζε. Ζ
34

H πξνψζεζε ηεο Αγγιηθήο απνηειεί ζηαζεξή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηεο Μ. Βξεηαλίαο ήδε απφ

ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Απηφ έπαημε απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο βαζηθήο ζέζεο πνπ
θαηείρε ε Αγγιηθή ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο κεηααπνηθηαθήο πεξηφδνπ (Phillipson,
2003).
35

Μάιηζηα, ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ είλαη θαη εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφ απφ ηελ άπνςε ηεο ηηκήο,

θαζψο παξάγεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, θάηη πνπ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο.
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δηακεζνιάβεζε απνηειεί δηαρξνληθά κηα κνξθή θνηλσληθήο πξαθηηθήο, π.ρ. έλαο
δηθεγφξνο είλαη έλαο δηακεζνιαβεηήο. Σν ίδην θαη έλαο δηπισκάηεο, έλαο πνιηηηθφο,
έλαο δηαθεκηζηήο θιπ. Ζ Dendrinos (2006) ηε ζεσξεί απαξαίηεηε ζε φινπο ηνπο
ηχπνπο πεξηζηάζεσλ, ζπλεπψο θαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ή εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ,
επηζεκαίλεη φηη ε δηακεζνιάβεζε απνπζηάδεη απφ ηε γισζζνδηδαθηηθή πνπ
εθπνξεχεηαη απφ ην Κέληξν, δει. απφ ηηο θπξίαξρεο νηθνλνκηθά θαη επηζηεκνληθά
ρψξεο ηεο Γχζεο, ελψ έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηε γισζζνδηδαθηηθή ηεο
πεξηθέξεηαο. Ζ ηθαλφηεηα δηακεζνιάβεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζην ΚΔΠΑ σο
ζπζηαηηθφ ηεο επηθνηλσληαθήο επάξθεηαο, θάηη πνπ ζαθψο ζπλδέεηαη κε ηε
γεληθφηεξε γισζζηθή πνιηηηθή θαη ηδενινγία ηεο ΔΔ θαζψο θαη κε ην φηη ζε κηα ΔΔ
κε απμεκέλε ηελ θηλεηηθφηεηα αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη γιψζζεο,
ν ξφινο ή ε θνηλσληθή ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ (δηα)κεζνιαβεηψλ είλαη απμεκέλα.
Ζ Dendrinos (2006) επηζεκαίλεη φηη ελψ ζα πεξηκέλακε πσο ηα παξαπάλσ ζα
ζεκαηνδνηνχζαλ θάπνηεο αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία, εθκάζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ε έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο εμαθνινπζεί λα απνπζηάδεη
απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο ΑΞΓ, θάηη πνπ νθείιεηαη ζην φηη παξαδνζηαθά ε κεηξηθή
γιψζζα ησλ δηδαζθνκέλσλ ηελ ΑΞΓ δε ιακβαλφηαλ ππφςε θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο,
ηφζν ζε επίπεδν δηδαθηηθήο πξάμεο φζν θαη ζε επίπεδν εγρεηξηδίσλ θαη γεληθφηεξα
δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη θπζηθά θαη ζε επίπεδν αμηνιφγεζεο. ην ίδην πιαίζην ν
«θπζηθφο νκηιεηήο» ηεο Αγγιηθήο ζεσξνχηαλ ν ηδαληθφο νκηιεηήο, αλαγλψζηεο θαη
παξαγσγφο λνεκάησλ. ηελ Διιάδα έγηλε κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ηε δεθαεηία
ηνπ ‟80 ζηα πιαίζηα ηεο ζχληαμεο λένπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο ΑΞΓ ζην Γπκλάζην, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ην 1986-1987 ηα
εγρεηξίδηα Task Way English 1-3, φπνπ γηλφηαλ ρξήζε θαη ηεο Διιεληθήο γηα
δηάθνξνπο ζθνπνχο θαη ππήξρε έλαο αξηζκφο απφ δξαζηεξηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο.
Ζ ππεχζπλε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο Β. Γελδξηλνχ ζηε ζπλέρεηα ελεπιάθε θαη
ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΚΠΓ, φπνπ νη ππνςήθηνη ηφζν ζηηο πξνθνξηθέο φζν θαη ζηηο
γξαπηέο εμεηάζεηο εμεηάδνληαη θαη σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα δηακεζνιάβεζεο, θάηη πνπ
απαηηεί λα έρνπλ αλαπηχμεη ηνλ θαηάιιειν γξακκαηηζκφ θαη γεληθά ηηο δεμηφηεηεο λα
θαηαλννχλ (πνιπηξνπηθά) θείκελα γξακκέλα ζηελ Διιεληθή. Μάιηζηα, ζηα δχν απφ
ηα ηέζζεξα εμεηαζηηθά δνθίκηα ησλ εμεηάζεσλ φισλ ησλ γισζζψλ γηα ηηο νπνίεο
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παξέρεηαη ην ΚΠΓ, απαηηείηαη νη εμεηαδφκελνη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δηακεζνιαβεηέο,
αθνχ ηνπο δεηείηαη λα ζηεξηρηνχλ ζε πιεξνθνξίεο απφ ειιεληθά γξαπηά θείκελα
πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ πξνθνξηθφ ε γξαπηφ ιφγν ζηελ ππφ εμέηαζε γιψζζα.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα ιέγακε φηη ην ΚΠΓ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξφθιεζε
γηα κία κεηαθίλεζε απφ έλα κνλνγισζζηθφ κνληέιν εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο
γισζζνκάζεηαο ζε έλα πνιπγισζζηθφ, πνπ βαζίδεηαη ζην φηη νη γιψζζεο θαη νη
πνιηηηζκνί κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη άκεζα ζε επαθή νη άλζξσπνη ζην επξχηεξν
πεξηβάιινλ ηνπο είλαη αιιεινεμαξηψκελα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα θαηαζθεπήο
λνεκάησλ. ηα πιαίζηα ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ νη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα αμηνπνηνχλ
ην κάμηκνπκ φισλ ησλ γισζζηθψλ ηνπο εθνδίσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε κία
πνηθηιία

πεξηβαιιφλησλ

ρξήζεο

θαη

ζπλήζσο

θαη

γισζζψλ,

ηε

ρξήζε

παξαγισζζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαζψο θαη ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο
θαη θαηαζθεπήο θνηλσληθά πιαηζησκέλσλ λνεκάησλ. Δπηπιένλ, ην δηδαθηηθφ πιηθφ
θαζψο θαη ηα ζρεηηθά ηεζη δελ απνηεινχλ κέζα πνιηηηζκηθήο θαηήρεζεο αιιά κέζα
αλάπηπμεο θαη αμηνιφγεζεο δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ (Dendrinos, 2012).
ε αληίζεζε κε άιια δηεζλή ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο ηα νπνία ρνξεγνχλ
πηζηνπνηεηηθά θαη ζηελ Διιάδα, ην ΚΠΓ δελ έρεη εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ θαη δε
ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα απνθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε αιιά ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ
πνιηηεία, πνπ ην επηρνξεγεί, έηζη ψζηε ην θφζηνο ζπκκεηνρήο γηα ηνπο ππνςεθίνπο
λα είλαη ζπκβνιηθφ. Γηα ην ΚΠΓ νη γισζζηθέο πηζηνπνηήζεηο (θαζψο θαη φια ηα άιια
πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ αγνξά
εξγαζίαο) είλαη θνηλσληθά αγαζά. Απφ ηελ άιιε, είλαη δεδνκέλν φηη έρεη εκπνξηθφ
ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εμεηαδφκελνπο, κε ηελ έλλνηα φηη απνηειεί κηα πηζηνπνίεζε πνπ
ηνπο είλαη ρξήζηκε ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα
πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο θαη αθαδεκατθήο θηλεηηθφηεηαο κέζα θαη έμσ απφ ηελ
ΔΔ. Με άιια ιφγηα, ην γεγνλφο φηη πξνέξρεηαη απφ έλαλ εζληθφ θνξέα πηζηνπνίεζεο,
δε ζεκαίλεη φηη δελ ηπγράλεη δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. Απνηειεί έλα Δπξσπατθφ
χζηεκα Δμέηαζεο Γισζζνκάζεηαο, ζηεξίδεηαη, φπσο είπακε θαη παξαπάλσ ζηελ
θιίκαθα αμηνιφγεζεο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ ΚΔΠΑ θαη δεδνκέλνπ φηη εθδίδεηαη
απφ έλαλ θξαηηθφ νξγαληζκφ κηαο ρψξαο κέινπο, αλαγλσξίδεηαη απηφκαηα θαη ζε
φιεο ηηο άιιεο ρψξεο κέιε, ελψ αληαπνθξίλεηαη θαη ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο
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ηζαγέλεηαο ζηελ Διιάδα σο ρψξα κέινπο ηεο ΔΔ, ελψ ην ζρέδην δξάζεο ηνπ είλαη
ζπκβαηφ κε ηελ Πνιηηηθή Πνιπγισζζίαο ηεο ΔΔ έηζη φπσο δηαηππψζεθε απφ ηε
Γεληθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζκνχ ην 2007, θαζψο θαη ζρέδην δξάζεο
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πνιπγισζζία γηα ην δηάζηεκα 2007-2013.
Δπίζεο, ην ΚΠΓ αλαγλσξίδεη θαη ηελ αμία ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, αθνχ αμηνινγεί ηε
γλψζε πνπ έρεη απνθηεζεί ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο αιιά
ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο, θαζψο πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε δεμηφηεηεο, ζηξαηεγηθέο θαη ηθαλφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ
επηθνηλσλία ζηνλ ρψξν εξγαζίαο αιιά θαη επξχηεξα ζηελ θνηλσλία. Μάιηζηα, ην
ΚΠΓ ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηηο παξαδνζηαθέο ηθαλφηεηεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο
γξαθήο αιιά θαη κε δεμηφηεηεο φπσο ε αμηνιφγεζε θαηαζηάζεσλ θαη ε επίιπζε
πξνβιεκάησλ, ε νξγάλσζε ηδεψλ θαη ε δηαρείξηζε αλζξψπσλ θαη θαηαζηάζεσλ, ε
ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο, ε ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο γισζζψλ ηαπηφρξνλα
θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαζψο θαη δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ εξγαιείσλ. πσο
είπακε θαη παξαπάλσ, ην ΚΠΓ ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ γξακκαηηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ
θαη

έηζη

ζπλάδνληαο

κε

ηηο

ζχγρξνλεο

αληηιήςεηο

πεξί

γξακκαηηζκνχ

(Μεηζηθνπνχινπ, 2001· Cope & Kalantzis, 2009), φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηνπο
πνιπγξακκαηηζκνχο, αμηνινγεί θαη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θεηκεληθά είδε
θαη ηηο λέεο κνξθέο ιφγνπ. Έηζη, ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ΚΠΓ θάπνηνο δελ εμεηάδεηαη
θπξίσο φζνλ αθνξά γεληθά ηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ιφγνπ αιιά πξνζκεηξάηαη
θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εμεηαδφκελνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο
θαηαζθεπαζηήο ηθαλφο λα κεηαζρεκαηίζεη ηνπο δηαζέζηκνπο ζε πνιπηξνπηθά θαη κε
θείκελα πφξνπο λνήκαηνο (γισζζηθφ θείκελν, εηθφλα, ήρνο θιπ.). Γεληθά, ε
δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνεκάησλ (αξά θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο
πνιπγξακκαηηζκνχο)

ζπλδέεηαη,

φπσο

αλαθέξακε

θαη

παξαπάλσ,

κε

ηε

δηακεζνιάβεζε. Δπηπιένλ, ην ΚΠΓ απαηηεί λα δηαζέηεη θάπνηνο θαη έλα βαζκφ
ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Γεληθά, ην ΚΠΓ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα άιια ζπζηήκαηα
εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο ζηνλ βαζκφ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ: 1)
ηελ ηθαλφηεηα θαηαζθεπήο λνεκάησλ, ην επίπεδν γξακκαηηζκνχ θαη ηε
δηαπνιηηηζκηθφηεηα, θαη 2) ηε δηαπξνζσπηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο ηδηαίηεξα ζε
ζρέζε κε ην ζηνηρείν ηεο δηακεζνιάβεζεο. ηα ηεζη ηνπ ΚΠΓ ππάξρεη κεγαιχηεξε
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πνηθηιία θεηκεληθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιφγνπ απ‟φ,ηη ζηα ηεζη άιισλ εμεηάζεσλ. ζν
πην πςειφ είλαη ην επίπεδν εμέηαζεο ηφζν απμάλνληαη θαη νη απαηηήζεηο γηα
θαηάιιειε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε ζρέζε κε ην θεηκεληθφ είδνο θαη ην πιαίζην
επηθνηλσλίαο. Σέινο, ηα θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ
ιφγνπ είλαη απζεληηθά (Dendrinos, 2009).
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7. πγθξηηηθή ζεώξεζε
7.1 Ζ γλώζε ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλε Γιώζζα
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Eurobarometer (2012), ην 38% ησλ Δπξσπαίσλ
ζεσξεί φηη γλσξίδεη ηελ Αγγιηθή αξθεηά θαιά ψζηε λα κπνξεί λα ζπδεηήζεη
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ. Σν πνζνζηφ απηφ ζηελ Διιάδα θηάλεη ην 51%. Σν κεγαιχηεξν
πνζνζηφ εκθαλίδεηαη ζηελ Οιιαλδία (90%) θαη ην κηθξφηεξν ζηελ Οπγγαξία (20%).
Αξθεηά πςειφ (42%) είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ πνπ ζεσξνχλ φηη
γλσξίδνπλ ηελ Αγγιηθή αξθεηά θαιά ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ κηα
ηειενπηηθή ή ξαδηνθσληθή εθπνκπή ζηελ Αγγιηθή. Σν πνζνζηφ ζπλνιηθά ζηελ ΔΔ
είλαη 25%. Σα πςειφηεξα πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζηηο δχν πξψελ επξσπατθέο
αγγιηθέο απνηθίεο, ηε Μάιηα (85%) θαη ηελ Κχπξν (63%), ελψ ην κηθξφηεξν θαη πάιη
ζηελ Οπγγαξία (12%).
Ζ θαηάζηαζε είλαη παξφκνηα θαη φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο
αγγιηθψλ εθεκεξίδσλ ή πεξηνδηθψλ. ηελ Διιάδα ην πνζνζηφ θηάλεη ην 40% θαη
είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 25% ηνπ ζπλφινπ ηεο ΔΔ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ
εκθαλίδεηαη θαη πάιη ζηε Μάιηα (74%), ελψ ην κηθξφηεξν θαη πάιη ζηελ Οπγγαξία
(12%).
ζνλ αθνξά ηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία, ε ρψξα καο εκθαλίδεη ην ηέηαξην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ ΔΔ (46% έλαληη 26% ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ). Καη πάιη ηελ
πξψηε ζέζε θαηέρεη ε Μάιηα (64%) ελψ ηελ ηειεπηαία ε Οπγγαξία (16%).
Αλαθνξηθά κε ην πνηα μέλε γιψζζα ζεσξείηαη ρξεζηκφηεξε, κε εμαίξεζε ην
Λνπμεκβνχξγν φπνπ ην πνζνζηφ ηεο Γαιιηθήο ήηαλ ην κεγαιχηεξν, ζε φιεο ηηο άιιεο
ρψξεο ηεο ΔΔ ε πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ Αγγιηθή. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζηελ ΔΔ
θηάλεη ην 67%. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Διιάδα είλαη 74%. Σν κεγαιχηεξν
πνζνζηφ εκθαλίδεηαη ζηελ Οιιάλδία (95%) θαη ην κηθξφηεξν ζηελ Πνξηνγαιία
(53%).
Τςειά πνζνζηά παλεπξσπατθά (76%) ππέξ ηεο ΑΞΓ έρνπκε αλαθνξηθά κε ην
πνηαο γιψζζαο ε εθκάζεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ. Σν
αληίζηνηρν ειιεληθφ πνζνζηφ θηάλεη ην 92%. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ εκθαλίδεηαη
ζηελ Κχπξν (98%), ελψ ην κηθξφηεξν ζηε Ρνπκαλία (68%).
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7.2 Ζ Αγγιηθή σο Ξέλε Γιώζζα , απαζρνιεζηκόηεηα θαη εξγαζηαθή
θηλεηηθόηεηα
ηελ έξεπλα ησλ Bradshaw & Kirkup (2006) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
εξσηεζέλησλ (30,1%) απάληεζε φηη επηιέγεη ηελ πηζηνπνίεζε μέλεο γιψζζαο (άξα
θαη ηεο Αγγιηθήο) κε θξηηήξην ην πφζν επξέσο είλαη απηή αλαγλσξηζκέλε απφ
εξγνδφηεο θαη παλεπηζηήκηα. ηελ παξνχζα εξγαζία είδακε φηη ε γλψζε ηεο ΑΞΓ
απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα απαζρνιεζηκφηεηαο ηφζν ζε παλεπξσπατθφ φζν
θαη ζε ειιαδηθφ επίπεδν. Μπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη
άιισλ ρσξψλ ηεο ΔΔ σο πξνο ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε γλψζε
ηεο ΑΞΓ γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ή σο πξνο ηνπο επαγγεικαηηθνχο
θιάδνπο φπνπ ε γλψζε ηεο ΑΞΓ παίδεη έλαλ ξφιν πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζεκαληηθφ
αιιά νη δηαθνξέο απηέο δελ αθπξψλνπλ ην φηη θπξίαξρε είλαη ε ζέζε ηεο Αγγιηθήο
αλαθνξηθά κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα. Έηζη, ζηελ Ηζιαλδία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε
Αγγιηθή είλαη ε δεχηεξε (κεηά ηελ Ηζιαλδηθή) γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε
ελδνεπηρεηξεζηαθφ επίπεδν. ηε δε Γαλία ην 13% ηνπ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηεί
θαζεκεξηλά ηελ Αγγιηθή ζηελ εξγαζία ηνπ («TNP3 SP2, Synthesis Report „North‟»,
n.d.). ηελ Διιάδα ε ζπκβνιή ηεο ΑΞΓ ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαίλεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη ε θαιή γλψζε ηεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ εχξεζε
εξγαζίαο θαη κάιηζηα ζε ζέζεηο φπνπ δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε θαηάξηηζε, π.ρ. ζηνλ
γξακκαηεηαθφ ηνκέα. Καη ζηελ Ηζπαλία ε γλψζε θπξίσο ηεο Αγγιηθήο απμάλεη ηηο
πηζαλφηεηεο γηα απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ απνθνίησλ ησλ ζρνιψλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη Σνπξηζκνχ («TNP3 SP2, Synthesis Report „South‟», n.d.). Καη
ζηελ Διιάδα, ε έξεπλα ησλ Κνηιηάξε θ.ά. (2009) έδεημε φηη απηνί πνπ θπξίσο
επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ή αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ ΑΞΓ,
είλαη νη επηρεηξεκαηίεο θαη νη ηδησηηθνί ππάιιεινη ηδηαίηεξα ζηα ηνπξηζηηθά
επαγγέικαηα, ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing.
7.3 Πηζηνπνίεζε ηεο ΑΞΓ
Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ ζην θεθ. 6 ζρεηηθά κε ηηο επηζήκσο απνδεθηέο
πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ ΑΞΓ ζηελ Διιάδα, είλαη ζαθέο φηη ε ρψξα καο απνηειεί έλαλ
ρψξν φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηάθνξνη θαη κάιηζηα νη γλσζηφηεξνη απφ ηνπο
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«δηεζλείο» παξφρνπο πηζηνπνηήζεσλ. Απηφ είλαη ζεηηθφ απφ ηελ άπνςε φηη είλαη
ζρεηηθά εχθνιν γηα θάπνηνλ ζηελ Διιάδα λα απνθηήζεη κία πηζηνπνίεζε γηα ηελ
ΑΞΓ ηελ νπνία ζα κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο ηνπ
εμσηεξηθνχ, θάηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα,
αθνχ νη δεμηφηεηεο ηεο ΑΞΓ απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα απαζρνιεζηκφηεηαο
δηεζλψο. Ζ ρψξα καο ζπγθαηαιέγεηαη θαη κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζηα νπνία
γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο θξαηηθνχ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο
γισζζνκάζεηαο. Παξφκνηα πεξίπησζε απνηειεί θαη ε Φηλιαλδία (Jukkala & Huhta,
2004), κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ζηηο θηλιαλδηθέο εμεηάζεηο απηφ πνπ εμεηάδεηαη είλαη
κνλνγισζζηθέο/κνλνπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα
δηαγλσζηηθά ηεζη θαζψο θαη γηα ηηο ηερληθέο απηναμηνιφγεζεο (Dendrinos, 2012).
Αληίζεηα, φπσο είδακε παξαπάλσ, ην ειιεληθφ ΚΠΓ θηλείηαη ζε κηα ινγηθή
δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνηήζεσλ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην φηη ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη
κεηαμχ εθείλσλ ησλ ρσξψλ φπνπ αλαγλσξίδνληαη πηζηνπνηήζεηο πξνεξρφκελεο απφ
θνξείο πνπ εδξεχνπλ είηε ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ
Οπγγαξία, ηελ Απζηξία, ηελ Ηηαιία, ηε Μάιηα, ηελ Οιιαλδία, ηε Λεηνλία θαη ηελ
Δζζνλία. Ζ ρψξα πνπ δηαζέηεη ην πην εθηεηακέλν θαη θαιννξγαλσκέλν ζχζηεκα
επίζεκεο αλαγλψξηζεο πηζηνπνηήζεσλ μέλσλ γισζζψλ, είλαη ε Οπγγαξία (Bradshaw
& Kirkup, 2006).
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8. πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα
πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζηφρνο καο
ήηαλ λα εμεηάζνπκε δηάθνξεο πιεπξέο ηεο εθκάζεζεο θαη ηεο γλψζεο ηεο ΑΞΓ ζε
ζρέζε κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα. Έλα πξψην βαζηθφ
ζπκπέξαζκα είλαη φηη παξά ηηο εθάζηνηε κεηαβνιέο ζηε δηεζλή νηθνλνκία θαη αγνξά
εξγαζίαο ε Αγγιηθή εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί δηαρξνληθά ηελ θπξηαξρία ηεο.
Σνπιάρηζηνλ απηφ δείρλνπλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη
έλα κεγάιν πιήζνο θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο ηεο
ΑΞΓ. Με άιια ιφγηα, είλαη ινγηθφ φηη γηα λα ππάξρνπλ φινη απηνί νη θνξείο ή
πάξνρνη πηζηνπνίεζεο, ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή δήηεζε36. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
ζεσξνχκε ζεκαληηθά εθείλα ηα δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
δελ αξθεί κφλν ε γλψζε ηεο ΑΞΓ αιιά επηδεηείηαη απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ε γλψζε
επηπιένλ γισζζψλ αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ή ηηο αγνξέο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο
δξαζηεξηνπνηνχληαη. Μάιηζηα, δελ είλαη κφλν νη επηρεηξήζεηο, πνπ ζεσξνχλ
ζεκαληηθφ ην λα γλσξίδεη θάπνηνο πεξηζζφηεξεο απφ κία μέλεο γιψζζεο. Ήδε απφ ην
2003 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην ρέδην Γξάζεο 2004-2006 γηα ηελ «Πξνψζεζε ηεο
εθκάζεζεο γισζζψλ θαη ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο» αλαθεξφηαλ ζην Δπξσπατθφ
πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο, ην νπνίν είρε δεηήζεη ηε δηδαζθαιία ηνπιάρηζηνλ δχν
μέλσλ γισζζψλ απφ πνιχ λεαξή ειηθία, θαη ε ίδηα θαινχζε ηα θξάηε κέιε λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ζεκαληηθέο πξφζζεηεο επελδχζεηο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0449:EL:HTML).
ια απηά, φκσο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ παξνχζα θάζε δε θαίλεηαη λα κεηψλνπλ ηε
ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηε γλψζε ηεο ΑΞΓ θαη ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ
απαζρνιεζηκφηεηα: ε ΑΞΓ εμαθνινπζεί λα είλαη ε θπξίαξρε ιίλγθνπα θξάλθα
παγθνζκίσο.
ζνλ αθνξά γεληθφηεξα ηελ θηλεηηθφηεηα πιεζπζκψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, είλαη ζαθέο φηη απηή δηεπθνιχλεηαη (ή ηνπιάρηζηνλ ζα έπξεπε
36

Γηθαηνινγεκέλα ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη φηη ε χπαξμε ηφζσλ πνιιψλ παξφρσλ

θαη θνξέσλ πηζηνπνίεζεο απμάλεη ηελ έηζη θη αιιηψο πςειή αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο ΑΞΓ θαη άξα
πξηκνδνηεί ηε δήηεζε πηζηνπνηήζεσλ ηεο.
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λα δηεπθνιχλεηαη) απφ φιεο εθείλεο ηηο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα έγγξαθα ηνπ
ΔΓΓ θαη ηδηαίηεξα ην Βηνγξαθηθό Σεκείσκα θαη ην ΓΓ, κε ηελ έλλνηα φηη
δηεπθνιχλνληαη νη κεηαθηλνχκελνη εξγαδφκελνη λα παξνπζηάδνπλ ηα πξνζφληα ηνπο
κε ηξφπν εληαίν ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Ζ κεηαθίλεζε δηεπθνιχλεηαη αθφκα
πεξηζζφηεξν κέζσ ηνπ ΔΠΗ, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχληαη κε ηνλ
ίδην ηξφπν ζε φιε ηελ ΔΔ νη πηζηνπνηεκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ
Δπξσπαίσλ εξγαδνκέλσλ.
Έλα άιιν ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζίαο καο είλαη φηη ζηελ επνρή καο ππάξρεη
κηα κεγάιε πνηθηιία πηζηνπνηήζεσλ δηαθφξσλ επηπέδσλ γλψζεο ηεο ΑΞΓ θαη απηφ
δηεπθνιχλεη ηελ πξνζπάζεηα θάπνηνπ λα απνθηήζεη κία πηζηνπνίεζε, δεδνκέλνπ φηη
κπνξεί λα επηιέμεη εθείλεο ηηο εμεηάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηελ
ηδηνζπγθξαζία ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη θαηά ηελ επηινγή λα ιεθζεί ππφςε
ν βαζκφο αλαγλψξηζεο ηεο θάζε πηζηνπνίεζεο θαη κάιηζηα φρη κφλν ζε
εζληθφ/ηνπηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε δηεζλέο. Δίλαη ινγηθφ φηη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε
δίλεη ζαθψο πξνβάδηζκα ζηηο πηζηνπνηήζεηο δηεζλψο γλσζηψλ παξφρσλ πηζηνπνίεζεο
φπσο ην CESOL θαη ην University of Michigan. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη αξθεηά
ειπηδνθφξν φηη ππάξρνπλ εζληθνί θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνζπαζνχλ λα
αληηζηαζνχλ ζηε κνλνπψιεζή ηεο απφ ηνπο ήδε γλσζηνχο θαη θαζηεξσκέλνπο
δηεζλείο παξφρνπο. ηελ παξνχζα εξγαζία αλαθεξζήθακε εθηελψο ζην ΚΠΓ ζε
αληηπαξαβνιή πξνο ηηο πηζηνπνηήζεηο ηνπ CESOL θαη ηνπ University of Michigan.
Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα βάζεη ησλ νπνίσλ λα κπνξνχκε λα
ζπγθξίλνπκε ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ δηεζλψλ θαη κε παξφρσλ φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή
ηνπο ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα. Σν κφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί κε ζρεηηθή
βεβαηφηεηα είλαη φηη φζν απμάλεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ πηζηνπνηήζεσλ ησλ κε
δηεζλψλ παξφρσλ, ηφζν ζα απμάλεη θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη
ζπλεπψο ηφζν πην αληαγσληζηηθέο ζα είλαη ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηέο πηζηνπνηήζεηο
ησλ δηεζλψλ παξφρσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην ΚΠΓ, αλ θαη ππάξρεη κφλν εδψ
θαη 10 ρξφληα, είλαη αλαγλσξηζκέλν φρη κφλν απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα ησλ θξαηψλ
κειψλ ηεο ΔΔ (αθνχ απνηειεί έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ θξαηηθφ θνξά ηεο ΔΔ)
θαζψο θαη απφ δηάθνξα επξσπατθά παλεπηζηήκηα, αιιά θαη απφ θνξείο ησλ ΖΠΑ θαη
ηνπ Καλαδά.
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ζνλ αθνξά ην δεχηεξν απφ ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα, δει. ην αλ φλησο
ζπκβάιιεη ε γλψζε ηεο ΑΞΓ ζηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ζηελ ΔΔ
γεληθφηεξα θαη ζηελ Διιάδα εηδηθφηεξα, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζακε
δείρλνπλ φηη φρη απιψο ζπκβάιιεη αιιά φηη απνηειεί θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξεζε
εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ ζε αξθεηέο απφ εθείλεο ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζε δηεζλέο επίπεδν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είδακε πσο θάπνηνη εξεπλεηέο
επηζεκαίλνπλ φηη φζν απμάλεη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ή
πςειέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ηεο Αγγιηθήο, ηφζν ζα κεηψλεηαη (ιφγσ απμεκέλεο
πξνζθνξάο) ε εκπνξηθή ηνπο αμία. Οη επηζεκάλζεηο φκσο απηέο παξακέλνπλ αθφκα
ζε επίπεδν πξνβιέςεσλ. Με άιια ιφγηα, δε δηαζέηνπκε εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ λα
δείρλνπλ φηη είηε ζηελ ΔΔ ζπλνιηθά είηε ζηελ Διιάδα ε γλψζε ηεο ΑΞΓ έρεη αξρίζεη
λα ράλεη ηελ αμία ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ιφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ
ησλ αηφκσλ πνπ ηε δηαζέηνπλ. πλεπψο, θαηαιήγνπκε φηη ζηελ επνρή καο ηφζν ζηελ
Διιάδα φζν θαη ζηελ ΔΔ ζπλνιηθά ε ζρέζε κεηαμχ ΑΞΓ θαη απαζρνιεζηκφηεηαο
είλαη πνιχ ζηελή.
Με βάζε ηα φζα αλαθέξακε ζηελ εξγαζία καο, νη πξνηάζεηο δελ έρνπλ λα
θάλνπλ ηφζν κε ηελ ΑΞΓ απηή θαζαπηή ζε ζρέζε κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηηο
δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. Ζ ζρέζε απηή είλαη αλακθηζβήηεηε θαη δελ
αλακέλεηαη λα κεηαβιεζεί ηα επφκελα ρξφληα. Θα κπνξνχζε ζε κειινληηθέο έξεπλεο
λα εμεηαζηεί θαιχηεξα πνηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο επηδεηνχληαη απφ ηνπο
εξγνδφηεο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο. Ζ γλψζε απηή ίζσο ζα
κπνξνχζε λα βνεζήζεη θαιχηεξα ηνπο ππνςήθηνπο απαζρνινχκελνπο σο πξνο ηελ
πξνεηνηκαζία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο πεξαηηέξσ θαηάξηηζήο ηνπο. Θεσξνχκε, φκσο,
φηη ην πην ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί (θαιχηεξα) είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ γλψζε ηεο ΑΞΓ επεξεάδνπλ ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ή ηελ
αλεχξεζε εξγαζίαο.

Γηα παξάδεηγκα,

είδακε φηη αξθεηνί εξγνδφηεο

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγνξέο φπνπ νη πειάηεο δε ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά
πνζνζηά αγγινκάζεηαο ή δελ αλακέλεηαη λα επηθνηλσλήζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
Αγγιηθή, επηζπκνχλ νη απαζρνινχκελνί ηνπο λα γλσξίδνπλ θαη θάπνηα επηπιένλ μέλε
γιψζζα πέξαλ ηεο Αγγιηθήο. Δδψ ηίζεληαη δηάθνξα εξσηήκαηα ή δεηήκαηα πξνο
δηεξεχλεζε φπσο: πνηα ή πνηεο είλαη ε επηζπκεηέο επηπιένλ μέλεο γιψζζεο; Ζ γλψζε
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ηνπο ζεσξείηαη ζεκαληηθφηεξε απφ ην λα γλσξίδεη θάπνηνο πςεινχ επηπέδνπ
Αγγιηθά; Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, πνπ ζε
αξθεηέο πεξηνρέο ηα ηειεπηαία ρξφληα θηλείηαη ζε αγνξέο ηεο Α. Δπξψπεο θαη ησλ
Βαιθαλίσλ. Θα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζα κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ην πνηεο γιψζζεο
είλαη επηζπκεηέο λα θαηέρνπλ, π.ρ. νη ππφ πξφζιεςε μελαγνί θαη νξγαλσηέο
εθδξνκψλ θαη θαηά πφζν είλαη αλαγθαία ε πςεινχ ή ε κέηξηνπ επηπέδνπ γλψζε ηεο
ΑΞΓ. Δπίζεο, ζα άμηδε λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε
γισζζνκάζεηα πνπ πηζηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΚΠΓ είλαη πξνηηκφηεξε απφ απηή ησλ
δηεζλψο γλσζηψλ παξφρσλ πηζηνπνίεζεο, κε ηελ έλλνηα φηη ζπλήζσο έλαο μελαγφο ζα
πξέπεη λα έρεη ηθαλφηεηεο δηακεζνιάβεζεο πνπ λα ηνπ επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγήζεη
άλεηα ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ, π.ρ. ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη
δηάθνξα πξνθνξηθά θαη γξαπηά θείκελα δηαηππσκέλα είηε κφλν ζηελ Διιεληθή είηε
θαη ζηελ Αγγιηθή θαη ζηελ Διιεληθή ζηα πιαίζηα ηεο μελάγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί
ρξεζηκνπνηψληαο κηα άιιε επηπιένλ γιψζζα.
Ίζσο ηειηθά ζηηο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίεο φπνπ ε
θηλεηηθφηεηα αλζξψπσλ, γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ θαζηζηά εμαηξεηηθά αλαγθαία ηελ
πνιπγισζζία, λα πξέπεη λα αλαδηακνξθσζνχλ αλάινγα θαη ηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ γισζζνκάζεηαο έηζη ψζηε θαη νη πηζηνπνηήζεηο πνπ ζα απνξξένπλ απφ απηά
λα αληαπνθξίλνληαη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο
θαη λα εμαζθαιίδνπλ πην πξνζνληνχρεο θαη θαιχηεξα ακνηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο.
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& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- θαη
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL –
MASTERY (πνπ ζπλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο
γλψζεο)



OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (ηζνδχλακν κε ην επίπεδν
Γ2 ηνπ ΚΔΠΑ)



ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (ηζνδχλακν κε ην
επίπεδν Γ2 ηνπ ΚΔΠΑ)



Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency
(ηζνδχλακν κε ην επίπεδν Γ2 ηνπ ΚΔΠΑ)

116


Test of Interactive English (επίπεδν Γ2 ηνπ ΚΔΠΑ)

Πηζηνπνηήζεηο επηπέδνπ Γ1 (πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο)


CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH



BULATS English Language Test (Παλεπηζηήκην ηνπ CAMBRIDGE,
INTERNATIONAL

ENGLISH

LANGUAGE

TESTING

SYSTEM

(University of Cambridge Local Examinations Syndicate – The British
Council – IDP Education Australia IELTS Australia)


BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (University of Cambridge
Local Examinations Syndicate)



LONDON

TESTS

OF

ENGLISH

LEVEL

4

-ADVANCED

COMMUNICATION (EDEXCEL),


CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III (TRINITY
COLLEGE LONDON)



CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(reading, writing and listening) - EXPERT- θαη CITY & GUILDS LEVEL 2
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT (πνπ
ζπλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο) ή
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL (reading,
writing and listening) - EXPERT- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL

SPOKEN ESOL

-

(Spoken)

EXPERT

-

(πνπ

ζπλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο),


ADVANCED

LEVEL

CERTIFICATE

IN

ENGLISH

(HELLENIC

AMERICAN UNIVERSITY – ΔΛΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΔΝΧΖ)


ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
(ΔDUCATIONAL TESTING SERVICE)



EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6



OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (ηζνδχλακν κε ην επίπεδν
Γ1 ηνπ ΚΔΠΑ)



ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (ηζνδχλακν κε ην
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επίπεδν Γ1 ηνπ ΚΔΠΑ)


Test of Interactive English.

Πηζηνπνηήζεηο επηπέδνπ Β2 (θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο)


FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH θαη BULATS English Language Test
(Παλεπηζηήκην ηνπ CAMBRIDGE)



INTERNATIONAL

ENGLISH

LANGUAGE

TESTING

SYSTEM

(University of Cambridge Local Examinations Syndicate – The British
Council – IDP Education Australia IELTS Australia)


BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (University of
Cambridge Local Examinations Syndicate)



MICHIGAN

CERTIFICATE

OF

COMPETENCY

IN

ENGLISH

(Παλεπηζηήκην MICHIGAN)


LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE
COMMUNICATION (EDEXCEL)



CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II (TRINITY
COLLEGE LONDON)



CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONA
(reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- θαη CITY & GUILDS
LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR- (πνπ ζπλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο
θαιήο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL - COMMUNICATOR - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL

SPOKEN

ESOL

-

COMMUNICATOR

-

(πνπ

ζπλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο)


TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
(EDUCATIONAL TESTING SERVICE)



EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (ηζνδχλακν
κε ην επίπεδν B2 ηνπ ΚΔΠΑ)



OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (ηζνδχλακν κε ην
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επίπεδν B2 ηνπ ΚΔΠΑ)


ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (ηζνδχλακν κε ην
επίπεδν B2 ηνπ ΚΔΠΑ) (Council of Europe Level B2)



Michigan State University – Certificate of English Language Competency
(ηζνδχλακν κε ην επίπεδν B2 ηνπ ΚΔΠΑ)



Test of Interactive English, B2 + Level, Test of Interactive English

Πηζηνπνηήζεηο επηπέδνπ Β1 (κέηξηα γλψζε ηεο Αγγιηθήο)


PRELIMINARY ENGLISH TEST θαη BULATS English Language Test
(Παλεπηζηήκην ηνπ CAMBRIDGE)



INTERNATIONAL

ENGLISH

LANGUAGE

TESTING

SYSTEM,

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (UNIVERSITY
OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE)


LONDON

TESTS

OF

ENGLISH

LEVEL

–INTERMEDIATE

2

COMMUNICATION (EDEXCEL)


CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I
(TRINITY COLLEGE LONDON)



CITY

&

GUILDS

ENTRY

LEVEL

CERTIFICATE

IN

ESOL

INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -ACHIEVER- θαη
CITY

&

GUILDS

INTERNATIONAL

ENTRY
(Spoken)

LEVEL

CERTIFICATE

-ACHIEVER-

(πνπ

IN

ESOL

ζπλππνβάιινληαη

αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο κέηξηαο γλψζεο) ή CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -ACHIEVER- θαη CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL ACHIEVER- (πνπ ζπλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο
κέηξηαο γλψζεο)


BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH, TEST OF
ENGLISH

FOR

INTERNATIONAL

(EDUCATIONAL TESTING SERVICE)

COMMUNICATION
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EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET
Level 4 (ηζνδχλακν κε ην επίπεδν B1 ηνπ ΚΔΠΑ)



OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (ηζνδχλακν κε ην
επίπεδν B1 ηνπ ΚΔΠΑ)



ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (ηζνδχλακν
κε ην επίπεδν Β1 ηνπ ΚΔΠΑ)



Test of Interactive English, B1 + Level, Test of Interactive English, B1
Level.

