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Περίληψη 

 

Η συγκεκριμένη εργασία καταγράφει τις απόψεις των καθηγητών ξένων γλωσσών για 

το γλωσσικό πλουραλισμό και το ρόλο της Γερμανικής γλώσσας στη Δημόσια 

Ελληνική Εκπαίδευση. Ειδικότερα εξετάζονται:  

1. Οι έννοιες της γλωσσικής πολιτικής και του γλωσσικού σχεδιασμού, 2. η 

ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3. 

ζητήματα πολυγλωσσίας, 4. καταγραφή των σημαντικών περιόδων της γλωσσικής 

πολιτικής στην Ε.Ε., 5. οι επίσημες  ευρωπαϊκές γλώσσες καθώς και  ο ρόλος τους 

στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, 6. το ευρωμωσαϊκό και, 

7. η Γερμανική γλώσσα (ως ξένη γλώσσα) στα εκπαιδευτικά συστήματα των 

ευρωπαϊκών χωρών αλλά και 8. η Γερμανική γλώσσα (ως ξένη γλώσσα) και οι άλλες 

ισχυρές ευρωπαϊκές γλώσσες στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας (διαχρονικά 

και συγχρονικά). 

Οι ανωτέρω στόχοι θα φτάσουν στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από τη βιβλιογραφία 

και από την ανάλυση ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε 97 καθηγητές ξένων 

γλωσσών, που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά 

το σχολικό έτος 2013-2014. Από την έρευνα προκύπτει η θετική στάση των 

συμμετεχόντων στην  εκμάθηση ξένων γλωσσών ακόμη από πολύ μικρή ηλικία, ο 

ισχυρός ρόλος της Αγγλικής ως πρώτη ξένη γλώσσα αλλά  και της Γερμανικής, ως 

δεύτερη ξένη γλώσσα, λόγω της οικονομικής θέσης της Γερμανίας, του ηγετικού 

ρόλου της συγκεκριμένης χώρας στην Ευρώπη, αλλά και της μετανάστευσης των 

νέων στη Γερμανία. 

Τέλος έγιναν προτάσεις που αφορούσαν στη βελτίωση της διδασκαλίας των ξένων 

γλωσσών Αγγλικής ή Γερμανικής στη Δημόσια Εκπαίδευση. 

 

 

 

Λέξεις –κλειδιά: απόψεις, πολυγλωσσία, γλωσσική πολιτική  
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Abstract 

 

The current research highlights the point of views of foreign language teachers as far 

as the language pluralism and the role of the German language in the Greek state 

education is concerned. More specifically, they are examined;  

1. The concept of language policy and language scheduling, 2. The European 

language policy and the institutions of the European Union, 3. Issues of 

multilingualism, 4. Report of the significant periods of language policy within the 

European Union, 5. Examination of the formal European languages as well as their 

role in Europe and in European educational systems, 6. the Euro mosaic, 7. the 

German language (as a foreign language) in educational systems of European 

countries, 8. the German language (as a foreign language) and the other powerful 

European languages in the educational system of Greece in terms of diachrony and 

synchrony.  

The above aims are going to reach the intended result through the bibliography and 

the analysis of questionnaires, which were distributed to ninety-seven teachers of 

foreign language, who work during the school year of 2013-2014 in primary and 

secondary education. The emerging result of this research is the positive attitude of 

participants in learning foreign languages even from a very young age, the powerful 

role of the English language as a first language, as well as the powerful role of the 

German language as a second foreign language owing to the financial position of 

Germany, the leading role of Germany in Europe and the immigration of young 

people to Germany. 

In conclusion, suggestions were created concerning the improvement of teaching the 

English and the German language as a foreign language in the public education.   

 

 

 

Keywords: point of views, multilingualism, language policy 
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Zussammenfassung 

 

Diese Arbeit beschreibt die Meinungen der Fremdsprachlehrer über die sprachliche 

Vielfalt und die Rolle der deutschen Sprache im öffentlichen griechischen 

Bildungswesen. Insbesondere werden untersucht:  

1. die Konzepte der Sprachenpolitik und der Sprachplanung, 2. die europäische 

Sprachenpolitik und die Institutionen der Europäischen Union, 3. die Aspekte der 

Mehrsprachigkeit, 4. die Aufzeichnung der wesentlichen Perioden der Sprachenpolitik 

in der EU, 5. die Prüfung der offiziellen europäischen Sprachen sowie ihre Rolle in 

Europa und in den europäischen Bildungssystemen, sowie 6. die Eurovielfältigkeit 

und, 7. die deutsche Sprache (als Fremdsprache) in den Bildungssystemen der 

europäischen Mitgliedsländer und, 8. die deutsche Sparche (als Fremdsprache) und 

die anderen starken europäischen Sprachen im Bildungssystem Griechenlands (Längs-

und-Querschnitts).   

 

Diese Ziele werden das beabsichtigte Ergebnis durch die Bibliografieanalyse und die 

Auswertung von Fragebögen erreichen, die an 97 Fremdsprachlehrern verteilt 

wurden, die in Grund-und Sekundarschulen im Schuljahr 2013-2014 berufstätig sind. 

Aus der Forschung wird erwiesen: die positive Einstellung der Teilnehmer am 

Zweitspracherwerb und zwar von einem sehr jungen Alter, die starke Rolle der 

englischen Sprache als erste Fremdsprache und der deutschen Sprache als zweite 

Fremdsprache, wegen der wirtschaftlichen Lage in Deutschland, der führenden Rolle 

dieses Landes in Europa, und der Abwanderung der jungen Menschen nach 

Deutschland. 

 

Schließlich werden Empfehlungen in Bezug auf die Verbesserung des 

Fremdsprachenunterrichts der  englischen oder deutschen Sprache im öffentlichen 

Bildungswesen gemacht. 

 

 

 

Stichwörter: Meinungen, Mehrsprachigkeit, Sprachenpolitik 
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Εισαγωγή 

 Η Γερμανική γλώσσα  είναι μία από τις επίσημες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα με ποσοστό 18% σύμφωνα με 

έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 243 και σελίδα 7
1
. Η Γερμανική είναι επίσημη γλώσσα 

στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, το Λιχτενστάϊν, το Λουξεμβούργο, τη 

Γερμανόφωνη Κοινότητα του Βελγίου, το Νότιο Τυρόλο (Ιταλία), τη Σιλεσία 

(Πολωνία) και το Βατικανό (Ελβετική Φρουρά)
2
. 

 Οι δεσμοί της Ελλάδας με τη Γερμανία κρατούν αιώνες
3
. Είναι μια σχέση με 

πολλά σκαμπανεβάσματα θαυμασμού, μίσους, εκτίμησης και συνεργασίας. Οι επιρροές 

της Ελληνικής σκέψης και όλου του κόσμου από τις γερμανικές επιστήμες, τη 

φιλοσοφία και τον πολιτισμό είναι αναμφισβήτητες. Προσωπικότητες όπως ο Μαρξ, 

ο Νίτσε, εφευρέτες όπως ο Φάρεννάϊτ, ο Γκουτεμβέργιος, ο Άϊνστάϊν, ήταν 

πρωτοπόροι στον τομέα τους. Γερμανοί μουσικοί και συγγραφείς δημιούργησαν τις 

δικές τους σχολές σκέψης. 

Η Γερμανική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα εισήχθη στην Ελληνική 

Δημόσια Εκπαίδευση ουσιαστικά το 1993 (Π.Δ.451/1993) με πρωτοβουλία του 

Υπουργού Παιδείας Γεωργίου Σουφλιά. Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 198/1993 (ΦΕΚ 

73τ.Α΄) ορίζεται ανάμεσα στα διδασκόμενα μαθήματα για την Α΄ τάξη του 

Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 1993-1994 και η εκμάθηση της Γερμανικής 

γλώσσας, στη συνέχεια για το σχολικό έτος 1994-1995 για τη Β΄τάξη του Γυμνασίου 

και κατά το σχολικό έτος 1995-1996 για την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. 

 Η διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων των καθηγητών ξένων γλωσσών για τον 

πλουραλισμό και το ρόλο της Γερμανικής γλώσσας στη Δημόσια Ελληνική 

Εκπαίδευση είναι ωφέλιμη, επειδή αναδεικνύει την εφαρμογή της γλωσσικής 

πολιτικής μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Το θεωρητικό αποτελείται από έξι κεφάλαια, ενώ το ερευνητικό από 

τέσσερα. 

                                                           
1
 Special Eurobarometer 243“Europeans and their Languages”σελ.7. 

2 www.deutsch.gr 
3
 Από τις “Εικόνες”, τεύχος Νο 386, εβδομαδιαίο περιοδικό, ένθετο στο ΕΘΝΟΣ της Κυριακής, 19 

Ιουλίου 2009. 

http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdtirol
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 Στο πρώτο κεφάλαιο που έχει ως θέμα τη γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική 

διασαφηνίζονται οι όροι «γλωσσικός σχεδιασμός» και «γλωσσική πολιτική» από το 

1959 μέσω του καθηγητή σκανδιναβικών γλωσσών Einar Hangen, που πρώτος 

καθιέρωσε τον όρο «γλωσσικός σχεδιασμός», «language planning» μέχρι το 2002. 

Στη συνέχεια αναλύονται τα τρία είδη των γλωσσικών πολιτικών σύμφωνα με τον 

Lambert. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά στην ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική, 

αναλύεται ο όρος της «πολυγλωσσίας» και «πολλαπλογλωσσίας» και σημειώνονται 

οι σημαντικές περίοδοι της γλωσσικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

που αποτελούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο Ευρωμωσαϊκό, στις επίσημες 

ευρωπαϊκές γλώσσες και το ρόλο που διαδραματίζουν στην Ευρώπη καθώς και στα 

ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.Γίνεται αναφορά στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση καθώς και στις επίσημες ξένες γλώσσες. 

 Εν συνεχεία στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται  η Γερμανική γλώσσα (ως 

ξένη γλώσσα ) στα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών. 

 Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Γερμανική γλώσσα (ως ξένη γλώσσα) και 

οι άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας συγχρονικά 

και διαχρονικά και γίνεται κύρια αναφορά στη Γερμανική, Γαλλική και Ιταλική 

γλώσσα. Επίσης εξετάζεται η θέση της Αγγλικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα 

της Ελλάδας. 

 Στο έβδομο κεφάλαιο  καταγράφονται ο σκοπός και ο στόχος της έρευνας, το 

δείγμα των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών,οι καθηγητές ξένων γλωσσών της 

συγκεκριμένης έρευνας που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, η μεθοδολογία, τα ερευνητικά εργαλεία και ειδικότερα το 

ερωτηματολόγιο. 

 Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου 

ως προς τους συμμετέχοντες, η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

πολυγλωσσία και στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών, η θέση τους απέναντι στην 
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Αγγλική γλώσσα, η άποψή τους όσον αφορά στο ρόλο και στη διδασκαλία της 

Γερμανικής  στη Δημόσια Εκπαίδευση. Στη συνέχεια καταγράφονται οι παράγοντες 

ισχυροποίησης μιας ευρωπαϊκής γλώσσας και τέλος γίνονται προτάσεις για τη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών. 

 Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς 

Χ
2. 

Τέλος, στο δέκατο κεφάλαιο ακολουθεί  η συζήτηση όπου αποτυπώνονται τα 

συμπεράσματα της έρευνας από τους καθηγητές ξένων γλωσσών και αναφέρονται και 

οι περιορισμοί της έρευνας μαζί με προτάσεις για περισσότερη διερεύνηση  σε 

ζητήματα γλωσσικής πολιτικής. 
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1. Γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική 

1.1. Γλωσσικός σχεδιασμός-γλωσσική πολιτική 

 Ο καθηγητής  σκανδιναβικών γλωσσών Einar Hangen, το 1959, καθιέρωσε 

πρώτος τον όρο «γλωσσικός σχεδιασμός» «language planning» (Vikor 1994,87) 

καθώς μελετούσε το σχεδιασμό μιας πρότυπης γλώσσας στη Νορβηγία και όριζε ως 

«language planning»: “the activity of preparing a normative orthography, grammar, 

and dictionary for the guidance of writers and speakers in an non–homogeneous 

speech community Hagen 1959,8)” «H ενέργεια του να προετοιμάζει κάποιος την 

ορθογραφία, τη γραμματική και το λεξιλόγιο μιας γλώσσας ώστε να καθοδηγήσει 

τους συγγραφείς και τους ομιλητές σε μια μη ομοιογενή  γλωσσική κοινότητα».
4
     

 Στη συνέχεια υπήρξαν και οι ακόλουθες προτάσεις: «language management» 

γλωσσικός σχεδιασμός (Robinson, 1978; Spools, 2009) «language development» 

γλωσσική εξέλιξη (Noss, 1967), «management of linguistic innovation» σχεδιασμός 

γλωσσολογικής καινοτομίας (Karam, 1974), «language treatment» γλωσσική 

συμπεριφορά (Neustupny, 1970), «language politics» γλωσσική πολιτική (Grin et al., 

2003)
5
.  

Στην πορεία το 1969  ο Heinz Kloss διαχωρίζει τις έννοιες  «corpus planning» 

και «status planning». Με τον όρο «corpus planning», δηλαδή γλωσσική ύλη, 

ορίζονται τα μέρη μιας γλώσσας, όπως η ορθογραφία και οι αλλαγές στην 

ορθογραφία με κανόνες, η γραμματική, το λεξιλόγιο (συμπεριλαμβανομένης και της 

προφοράς). 

                                                           
4
 forum 2005 in forum Angewandte Linguistik. Klaus Geyer, Kiel/Vilnius 

4.Sprachplanung,Sprachpolicy und Sprachmanagement. 

 Lexicology: an international handbook on the nature and structure of words σελ 1880. Γερμανόφωνη   

έκδοση 236.Lexikologie und Sprachplannung  

5
 Διπλωματική εργασία πανεπιστήμιο Βιέννης με τίτλο „Terminologiepolitik und -planung für 

Regional- und Minderheitensprachen. Eine Untersuchung der Rahmenbedingungen und Entwicklungen 

in der Europäischen Union.“ Verfasserin Vesna Lusicky στον τομέα της φιλοσοφίαςWien, September 

2009 σελ.6 
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 Ενώ με τον όρο «status planning», δηλαδή γλωσσική υπόσταση ορίζεται η 

σχέση με άλλες γλώσσες/διαλέκτους δηλαδή ποια γλώσσα και για ποιο σκοπό 

χρησιμοποιείται π.χ. στο δικαστήριο, στα Μ.Μ.Ε. στην εκκλησία, στο στρατό κ.λ.π.
6
 

Στη συνέχεια, τo 1989 o Cooper στο βιβλίο του με τίτλο « Language Planning 

and social Chance» εξέτασε 12 ορισμούς του όρου « γλωσσικός σχεδιασμός» που 

διατυπώθηκαν από τους Haugen, Thorburn, Rubin/Jernudd, Jernudd/das Gupta, 

Gorman, das Gupta, Fishman, Tauli, Karam, Weinstein, Neustupny, Prator. Μέσω της 

έρευνάς του  με τίτλο «Who  plans what for whom und how?, Ποιος σχεδιάζει, τι για 

ποιον και πώς;
7
, διατύπωσε έναν δεκατο-τρίτο ορισμό που αφορούσε στο γλωσσικό 

σχεδιασμό. “Language planning  refers to deliberate efforts to influence the behavior 

of others with respect to the acquisition, structure, or functional allocation of their 

language codes” (Cooper 1989,45). Ο γλωσσικός σχεδιασμός αναφέρεται σε 

σχεδιασμένες ενέργειες με σκοπό να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των άλλων σε 

θέματα που αφορούν την εκμάθηση, τη δομή και το λειτουργικό καταμερισμό των 

χρησιμοποιούμενων γλωσσικών ποικιλιών. 

Τέθηκε το ερώτημα για ποιο λόγο ο Cooper θέλησε να διατυπώσει έναν νέο 

ορισμό, που διαφέρει από τους 12 υπόλοιπους ορισμούς. 

Αρχικά θέτει το ερώτημα: “what actors”, στη συνέχεια «what behaviors”, 

έπειτα «οf which people” και τέλος: “for what ends”, “under what conditions”, “by  

what means”, “through what decision making process”. Eπιλέγει για το τέλος: “what 

effect”
8
. 

Σύμφωνα πάντα με τον διαχωρισμό του Cooper διακρίνονται τρία είδη «γλωσσικής 

πολιτικής»: «status planning», «acquisition planning» και «corpus planning». Με τον 

όρο status νοείται η λειτουργία μιας γλώσσας στην κοινωνία π.χ. η εθνική γλώσσα, η 

                                                           
6
 Kloss, H. (1978). Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800. Düsseldorf: 

Schwann.  

Kloss, H.(1967). Abstand languages and Ausbaulanguages. Anthropological  Linguistics (9): S. 29-41.  

7
 Lexicology: an international handbook on the nature and structure of words σελ 1880. Γερμανόφωνη   

έκδοση 236.Lexikologie und Sprachplannung. Bd,.S31 im Original 

8
 Lexicology: an international handbook on the nature and structure of words σελ 1880. Γερμανόφωνη   

έκδοση 236.Lexikologie und Sprachplannung. Ebd.,S98 
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γλώσσα διοίκησης, η γλώσσα διδασκαλίας κ.τ.λ. Ο δεύτερος όρος «acquisition» 

εξηγεί την ποιοτική και ποσοτική διάδοση της γλώσσας, ενώ ο τρίτος όρος corpus,τη 

γραμματική, το λεξιλόγιο.
9
 Γλωσσική πολιτική  σύμφωνα με τον Cooper  είναι  οι 

στόχοι, οι αρχές και οι προτεραιότητες που θέτει μια κοινωνία σε σχέση με τη 

γλωσσική επικοινωνία. 

 Ο ορισμός του Cooper (1989) διαφέρει από τους άλλους ορισμούς, στο ότι ο 

γλωσσικός σχεδιασμός δεν επιδιώκει μια αλλαγή στο γλωσσικό σύστημα, (στη 

γραμματική, στην ορθογραφία, στη φωνητική), όπου χρησιμοποιείται ο όρος «corpus 

planning», ούτε επιδιώκει μια αλλαγή της κοινωνικής θέσης μιας γλώσσας απέναντι 

σε άλλες γλώσσες. Επιτυγχάνει διότι για έναν επιτυχημένο σχεδιασμό γλώσσας, 

λαμβάνει υπ όψιν την επίδραση της συμπεριφοράς του ομιλητή.
10

  

Όσον αφορά στον Bugarski, (1992) o όρος γλωσσική πολιτική αναφέρεται 

στην πολιτική μιας κοινωνίας στο πλαίσιο της γλωσσολογικής επικοινωνίας. Ο 

γλωσσικός σχεδιασμός γίνεται αντιληπτός ως ένα σύνολο ορισμένων μέτρων τα 

οποία λαμβάνονται μέσα στην γλωσσική πολιτική για να δράσουν στη γλωσσολογική 

επικοινωνία της κοινωνίας, συνήθως καθοδηγώντας την εξέλιξη των γλωσσών τους. 

 “The term language policy [...] refers [...] to the policy of a society in the area 

of linguistic communication [...]. Language planning is understood as a set of 

                                                           
9
 Cooper,Language Planning,S.99-101.         

 Almut Steinbach seite 28 29 Sprachpolitik im Britischen Empire: Herrschaftssprache und Integration 

in Ceylon und den Föderierten Malaiischen Staaten.2009 Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, 

München 

10
 Cooper, R. L. (1989). Language planning and social change. Cambridge: Cambridge University 

Press.  

Cooper, Robert L. 1989. Language planning and social change. Cambridge etc.: Cambridge University 

Press.από τον Klaus Geyer, Kiel - 34. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik, 

Tübingen, 25.-27. September 2003 

Lexikologie Lexicology  Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und 

Wortschätzen. International handbook on the nature and structure of words and 

vocabularies.2.Handband Volume 2.2005 by Walter de Gruzter GmbH k Co,KG ,10785 Berlin. Titlos 

lexikologie und Sprachplanung σελ. 1881 
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concrete measures taken within language policy to act on linguistic communication in 

a community, typically by directing the development of its languages.”  

(Bugarski, 1992: 18, herv. im Original
11

) 

Σύμφωνα με τον Fettes (1997) οι όροι «γλωσσική πολιτική» ή «γλωσσικός 

σχεδιασμός» είναι αδιάσπαστοι. Θεωρεί ότι ο γλωσσικός σχεδιασμός είναι η ακριβής 

εφαρμογή της  γλωσσικής πολιτικής.
12

 

 “Language planning [...] must be linked to the critical evaluation of language 

policy: the former providing standards of rationality and effectiveness, the latter 

testing these ideas against actual practice in order to promote the development of 

better [...] language planning models. Such a field would be better described as 

‘language policy and planning’.” Ο γλωσσικός σχεδιασμός πρέπει να συσχετιστεί με 

την κριτική αξιολόγησης της γλωσσικής πολιτικής: οι προηγούμενοι παρεχόμενοι 

κανόνες της λογικής και της αποτελεσματικότητας, οι τελευταίοι έλεγχαν αυτές τις 

ιδέες ενάντια στην πραγματική πρακτική με σκοπό να προωθήσουν την εξέλιξη 

καλύτερων γλωσσικών σχεδιαστικών μοντέλων. Ένας τέτοιος τομέας θα 

περιγραφόταν καλύτερα ως γλωσσική πολιτική και σχεδιασμός.
13

  

(Fettes 1997: 14) 

Στη συνέχεια το 1997 οι Kaplan και Baldauf ορίζουν τη γλωσσική πολιτική 

«ως ένα σώμα ιδεών, νόμων, κανονισμών, κανόνων και πρακτικών που σκοπεύουν να 

επιτύχουν τη σχεδιασμένη γλωσσική αλλαγή στην κοινωνία σε μια ομάδα ή ένα 

σύστημα». Kaplan and Baldauf (1997) reder to language policy as “a body of ideas, 

                                                           
11

 Bugarski, R. (1992). Language situation and general policy. In R. Bugarski & C. Hawkesworth 

(Hrsg.), Language planning in Yugoslavia (S. 14-30).Columbus: Slavica Publishers 

12
 Fettes, M. (1997). Language planning and education. In R. Wodak & D. Corson (Hrsg.), 

Encyclopedia of language and education(S. 13-22). Dordrecht: Kluwer 

13
 Διπλωματική εργασία πανεπιστήμιο Βιέννης με τίτλο „Terminologiepolitik und -planung für 

Regional- und Minderheitensprachen. Eine Untersuchung der Rahmenbedingungen und Entwicklungen 

in der Europäischen Union.“ Verfasserin Vesna Lusicky στον τομέα της Φιλοσοφίας Wien, September 

2009 σελ.8 
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laws, regulations, rules, and practixes intended to achieve the planned language 

change in the society, group or system”. 

Ο γλωσσικός σχεδιασμός αναλαμβάνεται κυρίως από τις κυβερνήσεις, των 

οποίων οι δραστηριότητες στοχεύουν στις ή κατευθύνονται από τις διακηρύξεις της 

γλωσσικής πολιτικής. “Language planning is most visibly undertaken by 

governments, its exercise leads to, or is directed by, the promulgations of a language 

policy” (Kaplan/Baldauf 1997: xi)
14

. 

To 1999 τροποποιήθηκε ο συγκεκριμένος ορισμός από τον Grinn ως εξής: 

“Language planning is a systematic, rational, theory-based effort at the societal level 

to solve language problems with a view to increase welfare. It is typically conducted 

by official bodies or their surrogates and aimed at part or all of the population living 

under this jurisdiction”. «Ο σχεδιασμός της γλώσσας είναι μια συστηματική, 

ορθολογική, μια θεωρία που βασίζεται στην προσπάθεια όσον αφορά στο κοινωνικό 

επίπεδο προκειμένου να τροποποιηθεί  το γλωσσικό περιβάλλον  έχοντας ως στόχο τη 

βελτίωση της συνολικής ευημερίας. Στοχεύει σε μέρος ή  σύνολο του πληθυσμού που 

ζει κάτω από  την αρμοδιότητά τους» 
15

  

Τέλος, το 2002 ο Ager θεωρεί ως γλωσσική πολιτική το σχεδιασμό των 

γλωσσών από τους κυβερνώντες. Αντίθετα, ως γλωσσικό σχεδιασμό ορίζει τους 

θρησκευτικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, αθλητικούς, εθνικούς τρόπους, που 

επιλέγουν διάφορες κοινότητες ώστε συνειδητά να επηρεάσουν τη γλώσσα που 

μιλούν τα άτομα των ομάδων που ανήκουν. 

 

1.2 Τα τρία είδη των γλωσσικών πολιτικών σύμφωνα με τον Lambert (1999) 

                                                           
14

 Universität Bern. Institut für Sprachwissenschaft 2008 Patrik Studer,Felicia Kreiselmaier, Mi-Cha 

Flubacher. Language Policy-planning in a Multilingual European Context  σελ.11 

15
 Lexicology: an international handbook on the nature and structure of words σελ 1880. Γερμανοφωνη 

έκδοση 236.Lexikologie und Sprachplannung 2005 by Walter de Gruyter GbmH Co.10785 Berlin 

236.Fritz Pasierbsky,Lexikologie und Sprachplannung σελ. 1880. 
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Το 1999 ο Lambert διαχώρισε τη γλωσσική πολιτική σε τρία είδη. Στο πρώτο 

είδος ανήκουν χώρες, που είναι γλωσσολογικά ομοιογενείς, δηλαδή μόνο μία είναι η 

επίσημη γλώσσα του κράτους, όπως οι Η.Π.Α. η Ιαπωνία και η Ρωσία, που περιέχουν 

γλωσσολογικές μειονότητες, αλλά οι μειονότητες αυτές, θεωρούνται μικρές και μη 

σημαντικές και είναι γεωγραφικά ή κοινωνικά αποκλεισμένες.  

Το δεύτερο είδος αποτελείται από δυαδικές (ή τριαδικές) χώρες, οι οποίες 

περιλαμβάνουν δύο ή τρείς σχετικά ίσες εθνολογικές ομάδες. Παραδείγματα αυτών 

είναι η Ελβετία, το Βέλγιο, τα νησιά Φίτζι και ο Καναδάς. 

 Το τρίτο είδος αποτελείται από κοινωνίες-μωσαϊκά όπως η Νιγηρία, η Ινδία, 

η Παπούα Νέα Γουϊνέα, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό εθνοτικών 

ομάδων. Ο Lambert επισημαίνει ότι οι περισσότερες από τις μισές χώρες του κόσμου 

έχουν πέντε ή παραπάνω εθνοτικές κοινότητες.
16

 

O Noss (1971) διαχώρισε τρία είδη γλωσσικής πολιτικής με βάση την 

επίδραση που είχαν σε διάφορους τομείς. 

 Στο πρώτο είδος, «επίσημη γλωσσική πολιτική» (Official language policy), οι 

κυβερνήσεις των κρατών ασχολούνται με θέματα που αφορούν στις γλώσσες σε 

τομείς δικαιοσύνης ή διοίκησης, καθώς επίσης και στον τομέα των μαζικών μέσων 

ενημέρωσης και στα ινστιτούτα πολιτισμού. 

 Στο δεύτερο είδος, «εκπαιδευτική γλωσσική πολιτική» (Εducational language 

policy),  τίθεται το θέμα της γλώσσας και του επιπέδου της γλώσσας στο δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα, στον τομέα της διδασκαλίας. 

  Το τρίτο είδος «γενική γλωσσική πολιτική» (General language policy), αφορά 

στην προώθηση της γλώσσας μέσω π.χ. ραδιοφωνικών εκπομπών, χρηματοδοτών. 

Επίσης αφορά κάθε τομέα της οικονομίας και του εμπορίου, που είναι υπεύθυνος για 

την προώθηση συγκεκριμένης γλώσσας στο χώρο εργασίας. Χρησιμοποιεί ως 

παράδειγμα τις αγγελίες στην Ταϊλάνδη, που ζητούν από τους ενδιαφερόμενους 

γνώσεις ιαπωνικής, taechu ή Αγγλικής
17

. 
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 Language Policy and Pedagogy.Essays in honor of A.Ronald Walton.Edited by Richard D. Lambert 

200-John Benjamins B.V.Σελ.27 

17
 σελ 10 και 11 Sprachenpolitik und Deutschunterricht in Spanien 

Ein Beitrag zu einem empirisch begründeten sprachenpolitischen Konzept 

Dissertationsschrift zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie im 
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2. Ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική  

2.1. Πολυγλωσσία 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ε.Ε. ζουν 

περίπου 500 εκατομμύρια πολίτες, που μαζί με τους μετανάστες μιλούν περισσότερες 

από  τις 23 επίσημες γλώσσες. Επομένως, ενώ η Ευρώπη μεταμορφώνεται με 

αυξανόμενους ρυθμούς σε πολυγλωσσική κοινωνία, οι πολίτες της είναι μονόγλωσσοι 

(μιλούν μόνο μία γλώσσα) ή πολλαπλόγλωσσοι (μιλούν εκτός από την μητρική τους 

αρκετές γλώσσες)
18

. 

 Η πολυγλωσσία (multilingualism) αφορά «στην ύπαρξη περισσοτέρων από μια 

γλωσσών ή γλωσσικών ποικιλιών σε μια γεωγραφική περιοχή». Αντίθετα η 

πολλαπλογλωσσία (pluralinguism) ορίζεται από «ένα σύνολο γλωσσών ή γλωσσικών 

ποικιλιών που χρησιμοποιούνται σε ατομική βάση συμπεριλαμβανομένων των 

γλωσσών που ορίζονται ως «μητρική γλώσσα» ή ως «πρώτη γλώσσα» και κάθε άλλης 

γλώσσας ή γλωσσικής ποικιλίας που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί»
19

 

Η Ε.Ε. και το Συμβούλιο της Ευρώπης προωθούν την πολυγλωσσία 

ενθαρρύνοντας τη γλωσσομάθεια, δίνοντας στους πολίτες τους τη δυνατότητα να 

μαθαίνουν από μικρή ηλικία δύο ξένες γλώσσες εκτός από την μητρική τους
20

.  

Mέσω των προγραμμάτων «Erasmus» δίνεται στους φοιτητές/τριες η 

δυνατότητα να φοιτήσουν για ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, κάνοντας χρήση 

μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, ενώ μέσω του προγράμματος «Leonardo» τους 

δίνεται η δυνατότητα να επιβεβαιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες στον 

επαγγελματικό τομέα. Το πρόγραμμα «Grundtvig» συμβάλλει στην βελτίωση των 

                                                                                                                                                                      
Fachbereich Deutsch als Fremdsprache 

vorgelegt von 

Gloria Bosch Roig 

Bielefeld 1999 

18
 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Εθνική Ξενόγλωσση Εκπαιδευτική Πολιτική στο 

θέμα: Πολυγλωσσία και Ευρωπαϊκή ένωση http://elp.enl.uoa.gr/proo8hsh-ths-polyglwssias-sthn-

eyroph/polyglwssia-kai-ee.html 

19
 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Εθνική Ξενόγλωσση Εκπαιδευτική Πολιτική στο 

θέμα: Γλωσσική Πολιτική 

20
 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Εθνική Ξενόγλωσση Εκπαιδευτική Πολιτική στο 

θέμα: προώθηση της πολυγλωσσίας, http://elp.enl.uoa.gr/proo8hsh-ths-polyglwssias-sthn-ellada.html 
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ικανοτήτων των ενηλίκων, ώστε να εναρμονιστούν και να εξοικειωθούν  στις 

γενικότερες αλλαγές που αφορούν στην εργασία και γενικότερα στην κοινωνία
21

. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ενώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1990  η Ε.Ε. 

προωθούσε μόνον την εκμάθηση των επίσημων γλωσσών, μετά τη συνθήκη του 

Μάαστριχ (1992) δόθηκε ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στη γλωσσική εκπαιδευτική 

πολιτική. 

 

2.2. Σημαντικές περίοδοι της γλωσσικής πολιτικής στην Ε.Ε. 

 Ήδη από το 1995 στο Λευκό Βιβλίο αναφέρεται ότι «Η Εκπαίδευση και η 

κατάρτιση, περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν, θα αποτελέσουν τις κύριες συνιστώσες 

της ταυτότητας του καθενός, της αίσθησης του ανήκειν, της κοινωνικής προόδου και 

της προσωπικής ανάπτυξης. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ακτινοβολία της, θα 

προκύψουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να παρακολουθήσει την 

κίνηση προς την κοινωνία της γνώσης». 

 Στο Υπόμνημα για την Εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής (EC, 2000) 

υπογραμμίζεται: «όλοι όσοι ζουν στην Ευρώπη, χωρίς εξαίρεση, θα πρέπει να έχουν τις 

ίδιες ευκαιρίες να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των κοινωνικών και οικονομικών 

αλλαγών και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης»
22

. 

 Το 1996 ανακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο «ευρωπαϊκό έτος της δια βίου Εκπαίδευσης και κατάρτισης
23

» 

 Η χρηματοδότηση και η ανάληψη πρωτοβουλιών της Ε.Ε. για τις περίπου 60 

μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες έπαιξε σημαντικό ρόλο για την προστασία 

των συγκεκριμένων γλωσσών. 

                                                           
21

 Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Γλωσσική Πολιτική. Προγράμματα στήριξης. 

22
 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Από το Εκπαιδευτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των 
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Το Μάρτιο του 2000 δημιουργήθηκε από τους αρχηγούς κρατών η 

«στρατηγική της Λισσαβόνας» όπου τέθηκαν εκπαιδευτικοί στόχοι, ώστε κάθε 

πολίτης της Ε.Ε. να γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες, εκτός από τη  μητρική του, τις 

οποίες θα μαθαίνει από μικρή ηλικία στο χώρο του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό θα 

έχει το δικαίωμα να υποβάλλει τυχόν ερωτήματα σε θέματα που αφορούν τον ίδιο ή 

το κράτος στο οποίο ζει και να λαμβάνει απαντήσεις στη γλώσσα του.
24

  

 Στη συνέχεια η Ε.Ε. και το Συμβούλιο της Ευρώπης  καθιέρωσε την 26
η
  

Σεπτεμβρίου ως «Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών» και ανακήρυξε το έτος 2001 

«Ευρωπαϊκό  Έτος Γλωσσών» με  στόχο την προώθηση των ευρωπαϊκών γλωσσών, 

την ενθάρρυνση των κατοίκων της Ε.Ε. την πολυγλωσσία, και το σεβασμό της 

διαφορετικότητας των πολιτών. Στις 14 Φεβρουαρίου 2002, ψηφίστηκαν από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέτρα που αφορούσαν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στο 

σχολείο
25

.  

Από το 2004 μέχρι το 2006 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 45 δράσεις για 

«την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας», που 

είχαν ήδη εγκριθεί στις 27 Ιουλίου 2003 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
26

. 

 Στις 22 Νοέμβριου 2005 ανακοινώθηκε για πρώτη φορά «Ένα νέο 

στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία» και παρουσιάστηκαν δράσεις που 

αφορούσαν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Δράσεις όπως τα προγράμματα 

«Sokrates lingua, Comenius, Erasmus, Grundtvig και Leonardo da Vinci», καθώς και 

το «νέο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης».
27

 

Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2007 πραγματοποιείται 

ηλεκτρονική διαβούλευση για την πολυγλωσσία και στις 17 Ιανουαρίου 2008 η 

Επιτροπή ανέλαβε τη συνάντηση εκπροσώπων την Κρατών της Ε.Ε. ώστε να 

αποφασίσουν για θέματα που αφορούν στη γλωσσική πολιτική. Στις 15 Φεβρουαρίου 

2008 διοργανώνεται στις Βρυξέλλες, η 2848
η
 Σύνοδος του Συμβουλίου της 
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 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα: γλωσσική πολιτική. 
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 Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο –γλωσσική πολιτική 
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27
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Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας σχετικά με την 

πολυγλωσσία.  Στις 22 Μαϊου 2008 η 2868
η
  Σύνοδος του Συμβουλίου, με πρόεδρο 

τον Υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού της Σλοβενίας κ.Milan Zver και τον Υπουργό 

Πολιτισμού της Σλοβενίας Vasco Simoniti ανακοινώνει τα κυριότερα συμπεράσματα 

των παραπάνω συζητήσεων-συναντήσεων. Τα συμπεράσματα αφορούν στην 

πολυγλωσσία, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στις διαπολιτισμικές ικανότητες, στο 

πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα για τα έτη 2008-2010, καθώς και στην 

προώθηση της δημιουργικότητας και καινοτομίας. Συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούσαν στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, θεσπίστηκαν προγράμματα για την 

προστασία των παιδιών από τη χρήση του διαδικτύου και όρισαν το 2009 

«Ευρωπαϊκό Έτος δημιουργικότητας και καινοτομίας» και προωθήθηκε το 

δημιουργικό περιεχόμενο στο επιγραμμικό περιβάλλον
28

.  

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2008 στις Βρυξέλλες η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων θεωρώντας την πολυγλωσσία πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή 

δέσμευση, «χαρτογραφεί δράσεις» που ήδη έχουν αναλάβει οι υπηρεσίες της 

Επιτροπής και την 21
η
  Νοεμβρίου 2008 το Συμβούλιο ανακοινώνει ψήφισμα, που 

αφορά στην πολυγλωσσία. 

Τον Δεκέμβριο 2008 η Επιτροπή προβάλλει  τις νέες στρατηγικές της Ε.Ε. για 

τα έτη 2009-2010, που αφορούν στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών της Ε.Ε., 

καθώς και προτάσεις, για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

Στις 28 Μαΐου 2009 ανακοινώνονται από την Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12
ης

 Μαΐου 2009 

σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης» (ΕΚ 2020). Ζητήθηκε από την Επιτροπή η 

προώθηση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, όπως είχε συμφωνηθεί το 2002 στη 

Βαρκελώνη, καθώς και να παρέχεται στους μετανάστες η δυνατότητα να μαθαίνουν 

τη γλώσσα της χώρας που τους υποδέχεται.  

                                                           
28 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινωθέν Τύπου.2868η σύνοδος του Συμβουλίου Παιδεία, 

Νεολαία και Πολιτισμός Βρυξέλλες, 21-22 Μαΐου 2008 
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Οι στόχοι που έχει θέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης αφορούν στη διάδοση 

της πολυγλωσσίας, της γλωσσικής ποικιλίας, της αμοιβαίας κατανόησης, της 

δημοκρατικής κοινωνίας των πολιτών και της κοινωνικής συνοχής
29

.  
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3. Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούνται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθιερώθηκε το Δεκέμβριο του 1974, στη σύνοδο 

κορυφής του Παρισιού με πρόταση του Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εσταίν, προέδρου της 

Γαλλικής κυβέρνησης, και τη σύμφωνη γνώμη των αρχηγών των κυβερνήσεων της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από  

τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον προεδρεύοντα στις συσκέψεις 

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Συνέρχεται κάθε έξι μήνες στις Βρυξέλλες 

και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορεί να «συγκαλέσει έκτακτη 

σύνοδο». Ορίζει τη γενική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της  Ένωσης ,δεν έχει 

νομοθετική εξουσία, εξετάζει ευαίσθητα θέματα, και οι αποφάσεις λαμβάνονται 

κυρίως με συναίνεση
30

. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδρύθηκε το 1951 από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΧΑΚ) από την τέως Δυτική Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, 

Βέλγιο και Λουξεμβούργο. Το 1959 ονομάστηκε «Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση» και το 1962 «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Έχει έδρες εργασίας στο 

Λουξεμβούργο, στο Στρασβούργο και στο Βέλγιο. Αποτελείται από 750 μέλη, που 

εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια, ενώ στις αρμοδιότητές του είναι η από κοινού με το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συζήτηση και θέσπιση ευρωπαϊκών νόμων, καθώς και η 

έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία επιπλέον αρμοδιότητα 

του είναι ο εξονυχιστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και άλλων 

οργάνων, προκειμένου να εξασφαλίσει τη δημοκρατική λειτουργία
31

. 

Στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα τις Βρυξέλλες ή το 

Λουξεμβούργο (τον Απρίλιο, Ιούνιο και Οκτώβριο) και με επίσημες γλώσσες τα 

Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Γαλλικά, οι υπουργοί από κάθε κράτος – μέλος 

                                                           
30 Europa.eu.Ευρωπαϊκή Ένωση-Πώς λειτουργεί η Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.  

31 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Το Κοινοβούλιο Internet: Πως λειτουργεί  η ΕΕ (Βέλγιο) 
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συμμετέχουν στις εκάστοτε συνεδριάσεις. Έργο του είναι η  από κοινού με το 

Κοινοβούλιο θέσπιση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντονισμός των 

οικονομικών πολιτικών των χωρών μελών,  η υπογραφή συμφωνιών μεταξύ Ε.Ε. και 

άλλων χωρών, η χάραξη εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας της Ε.Ε., η 

έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ε.Ε. και τέλος ο συντονισμός συνεργασιών 

ανάμεσα σε δικαστικές αρχές και αστυνομικές  δυνάμεις των χωρών της Ε.Ε.
32

   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) ιδρύθηκε  στις 18. Απριλίου 1951 από την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΧΑΚ) και αποτελεί θεσμικό όργανο 

της Ε.Ε. με σκοπό  την προστασία των συμφερόντων των μελών της Ε.Ε. Ανάμεσα 

στις αρμοδιότητες της είναι η μέριμνα και η εφαρμογή  του δικαίου της Ε.Ε., η 

διαχείριση του προϋπολογισμού της Ε.Ε., η πρόταση νέων νόμων στο Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο και οι διαπραγματεύσεις  για συμφωνίες ανάμεσα στην Ε.Ε. και  

τρίτες χώρες
33

.  
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4. Ευρωμωσαϊκο - Επίσημες Ευρωπαϊκές γλώσσες, ο ρόλος 

τους στη Ευρώπη - στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά 

Συστήματα 

4.1 Επίσημες γλώσσες-Γλώσσες εργασίας. Ο ρόλος τους στην Ευρώπη 

Επίσημη γλώσσα, ονομάζεται η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τα κράτη, 

στη νομοθεσία, στη δημόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη
34

. Υπάρχουν κράτη με μια 

επίσημη γλώσσα, όπως η Γαλλία, η Λιθουανία, αλλά και κράτη με περισσότερες από 

μία επίσημες γλώσσες, όπως το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Ελβετία. Στην Ιταλία και στην 

Ισπανία παρ’ όλο που υπάρχει επίσημη γλώσσα,η Ιταλική και η Ισπανική αντίστοιχα, 

σε συγκεκριμένες περιοχές των χωρών αυτών ομιλούνται μειονοτικές γλώσσες, για 

συγκεκριμένους λόγους. Η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν επίσημη 

γλώσσα. 

 Στις 15 Απριλίου 1958
35

, o πρώτος κοινοτικός κανονισμός  όριζε ως πρώτες 

επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας της Ε.Ε. τα Γερμανικά, τα Ολλανδικά, τα 

Ιταλικά και τα Γαλλικά.
36

  

 Όμως, ενώ ομιλούνται στις χώρες των κρατών-μελών πάνω από 450 

διαφορετικές γλώσσες και ενώ οι επίσημες γλώσσες και οι γλώσσες εργασίας στην 

Ε.Ε. με βάση τον κανονισμό με αριθ.1. την 13
η
 Ιουνίου 2005 και την προσθήκη της 

1
ης

 Ιανουαρίου 2007
37

 του Συμβουλίου της Οικονομικής Κοινότητας, την 15
η
 

Απριλίου 1958 είναι 24:
38

 Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανέζικα, 

Ελληνικά, Εσθονικά, Ιρλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κροατικά, Λετονικά, 

Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, 

Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά, Τσεχικά και Φινλανδικά, οι γλώσσες εργασίας των 

θεσμικών οργάνων, π.χ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εν γένει τρεις: η Αγγλική, η 

Γαλλική και η Γερμανική. Αξίζει να αναφερθεί ότι  δύο είναι τα χαρακτηριστικά που 
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 greekdictionary.babylon.com 

35 Ομάδα Υψηλού επιπέδου για την πολυγλωσσία ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Συνοπτική έκδοση 2008 

συνοπτική παρουσίαση από την επίσημη ιστοσελίδα Οι γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

36
 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κανονισμός (ΕΚ)αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου 

της13ης Ιουνίου2005 

37
 EUROPA-Translation DG-Irish21st official language of the EU 

38
 http://eur-lex.europa.eu/LexuriServ/site/el. στο άρθρο 1. 
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αποδίδονται σε μία γλώσσα, προκειμένου να αποτελεί επίσημη γλώσσα καθώς και 

γλώσσα εργασίας. Πιο συγκεκριμένα «τα έγγραφα που αποστέλλονται στα 

ευρωπαϊκά όργανα καθώς και οι απαντήσεις τους μπορούν να συντάσσονται σε μία 

από τις γλώσσες αυτές». Επίσης «οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και άλλα νομοθετικά 

έγγραφα, καθώς και η Επίσημη Εφημερίδα, δημοσιεύονται σε όλες αυτές τις 

γλώσσες
39

». 

Η Αγγλική έχει σχεδόν καταστεί η “lingua franca” της Ευρώπης, η Γαλλική 

χρησιμοποιείται για ιστορικούς λόγους και η Γερμανική γιατί σύμφωνα με έρευνα 

του Ευρωβαρόμετρου το 2012 με τίτλο «Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους»  είναι  η 

ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα της Ε.Ε., καθώς επίσης, επειδή θεωρείται  

χρήσιμη γλώσσα με ποσοστό 17% έναντι της Γαλλικής 16% και της Ισπανικής 14%. 

Παρ’όλα αυτά, διατηρείται το πολυγλωσσικό καθεστώς για ενημέρωση του κοινού 

και για ανακοινώσεις, επειδή ένα μεγάλο ποσοστό των μελών της ευρωπαϊκής 

Ένωσης χρειάζεται στην επίσημη γλώσσα της χώρας του έγγραφα εργασίας.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι επίσημες γλώσσες στην Ε.Ε. είναι λιγότερες από 

τα μέλη της, γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν την ίδια γλώσσα με κάποια άλλη χώρα, 

π.χ. η Κύπρος, που επίσημη γλώσσα είναι η Ελληνική, στο Βέλγιο, με επίσημες 

γλώσσες τα Γερμανικά, τα Γαλλικά και τα Ολλανδικά,στην Αυστρία επίσημη γλώσσα 

είναι η Γερμανική ενώ ομιλούνται τα Σλοβενικά και τα Ουγγρικά. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο κυριαρχεί η Αγγλική γλώσσα 95%, συγχρόνως ένα ποσοστό 25% του 

πληθυσμού μιλάει την Ουαλική, περίπου 60.000 τη Σκωτική  και 1.500.000 άνθρωποι 

στη Σκωτία και τη Βόρειο Ιρλανδία χρησιμοποιούν τη Σκωτική γλώσσα, (σκώτς).
40

  

 

4.2 Επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες.-Ο ρόλος τους στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

συστήματα 

 Όπως προαναφέρθηκε οι επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. είναι 24. Η Αγγλική 

γλώσσα κυριαρχεί στην επικοινωνία των κρατών-μελών και των κοινοτικών οργάνων 

της Ε.Ε. Γι αυτό το λόγο η διδασκαλία της ενισχύεται ολοένα και περισσότερο στα 

ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτό αποδεικνύεται από την υποχρεωτική 

διδασκαλία των Αγγλικών στις μισές και πλέον χώρες της Ε.Ε. καθώς και από την 
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επιλογή της διδασκαλίας της γλώσσας αυτής από το 90% των μαθητών του β’ κύκλου 

σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθιστώντας την με αυτόν τον τρόπο 

έναν γλωσσικό ηγεμόνα. Επίσης η Αγγλική, η Γερμανική, η Γαλλική, η Ισπανική και 

η Ρωσική γλώσσα αποτελούν το 95% των διδασκόμενων γλωσσών στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων
41

. 

  

4.2.1 Προσχολική Εκπαίδευση και επίσημες ξένες γλώσσες 

 Η Ε.Ε. εστιάζει την προσοχή της όχι μόνο στην πολυγλωσσία, αλλά και στην 

αναγκαιότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία. Συγχρόνως το 

πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ε.Ε. προωθεί και προβάλλει από το 2009 

ενημερωτικά προγράμματα με τίτλο: «Piccolingo», ώστε να ευαισθητοποιήσει γονείς  

με παιδιά προσχολικής ηλικίας που μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία ξένες γλώσσες, 

μέσα από συνέδρια, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και απονομή βραβείων να 

συνειδητοποιούν  την  αξία της εκμάθησης ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία
42

.  

 Σύμφωνα με την έρευνα «Πολυγλωσσική Ευρώπη» επισημαίνεται στο 

Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ε.Ε. του 1997 και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου 2002 (Βαρκελώνης) και 2008, να δίδεται έμφαση στην «προώθηση της 

πολυγλωσσίας από όσο το δυνατόν νεαρότερη ηλικία». Αξίζει να αναφερθεί ότι επτά 

(7) χώρες/περιφέρειες προσφέρουν εκμάθηση ξένων γλωσσών σε παιδικούς σταθμούς 

(προσχολική Εκπαίδευση). Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Ουκρανία και η Ανδαλουσία 

προσφέρουν την εκμάθηση της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας.Η χώρα 

των Βάσκων, η Καταλονία και οι κοινότητες της Μαδρίτης και της Βαλένθιας 

προσφέρουν την εκμάθηση της Αγγλικής, η Εσθονία της Αγγλικής, Γαλλικής, 

Γερμανικής και Ρωσικής, η Βουλγαρία, παρ’ όλο που οι γονείς πληρώνουν τα 

δίδακτρα, προσφέρει την εκμάθηση της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής Ιταλικής 

Ισπανικής και Ρωσικής γλώσσας
43

.  

                                                           
41

 Σελ 9 Αριθμοί- κλειδιά για τη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στα Σχολεία στην Ευρώπη.σελ.10 

42
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Γλώσσες-προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία. 

43
 Αριθμοί- κλειδιά για τη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στα Σχολεία στην Ευρώπη. Πίνακας 8. Σελ.44 
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4.2.2 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και επίσημες ξένες γλώσσες 

 Στη μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών  προσφέρεται η 

υποχρεωτική διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. Αντιθέτως, στην Ελλάδα και στη 

Δανία προσφέρεται η υποχρεωτική εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών, στη Χώρα των 

Βάσκων, στην Καταλονία, στην Ολλανδία και στην Ιταλία, η διδασκαλία της 

Αγγλικής είναι υποχρεωτική. 

 Στην Πολωνία, στην Ισπανία και συγκεκριμένα στις περιφέρειες Μαδρίτη, 

Βαλένθια και Σεβίλλη, καθώς και στη Λιθουανία  είναι υποχρεωτική η επιλογή μίας 

μόνο ξένης γλώσσας, της Αγγλικής ή της Γερμανικής ή της Γαλλικής. 

 Μία εκ του συνόλου των παρακάτω γλωσσών προσφέρονται για διδασκαλία: 

στη Βουλγαρία και στην Ουγγαρία προσφέρονται η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, 

Ιταλική (Ισπανική μόνο στη Βουλγαρία και Ρωσική μόνο στην Ουγγαρία). Μία εκ 

του συνόλου των προαναφερθεισών γλωσσών διδάσκεται στη Ρουμανία. 

 Στην Πολωνία οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν μία από 

τις τρεις προσφερόμενες ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά ή Γαλλικά. 

 Η υποχρεωτική διδασκαλία μίας ξένης γλώσσας ανάμεσα στην Κροατική, 

Τσεχική, Αγγλική, Γαλλική, Ουγγρική, Ιταλική, Σλοβακική, Σλοβενική παρέχεται 

στην Αυστρία, ενώ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (η οποία δεν αποτελεί μία ενιαία χώρα) 

υποχρεωτική είναι η εκμάθηση της Αγγλικής ή της Γερμανικής και προαιρετική της 

Γαλλικής, Ιταλικής και Αραβικής. Τέλος, στη Γαλλία προσφέρονται κυρίως τα 

Αγγλικά και τα Γερμανικά, σπανίως η Αραβική, Κινεζική, Ιταλική, Πορτογαλική, 

Ρωσική, καθώς και η Ισπανική γλώσσα. Από τις προαναφερθείσες μία είναι 

υποχρεωτική. Στην Εσθονία μία γλώσσα είναι υποχρεωτική και οι υπόλοιπες 

προαιρετικές ανάμεσα στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρωσικά.  

 Κατ αρχάς, διαπιστώνεται ότι η Αγγλική γλώσσα κυριαρχεί παντού και ότι οι 

γλώσσες που αντιστοιχούν στο 95% των διδασκόμενων γλωσσών είναι η Αγγλική, 

Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στη 

Γαλλία προσφέρεται η εκμάθηση των Κινεζικών και των Αραβικών
44

.  
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 http://www.language-rich.eu/fileadmin/content/Profile_Booklets/LRE_Greece_Profile_-

_LRE__%CE%9F%CE%B9_%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%

CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%

CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%

CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%

CF%8E%CF%80%CE%B7.pdf 
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4.2.3 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και επίσημες ξένες γλώσσες 

 Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

Βαρκελώνης, οι μαθητές των ευρωπαϊκών χωρών έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν 

δύο ξένες γλώσσες εκτός από τη μητρική τους. To ενδιαφέρον  των κρατών- μελών 

εστιάζεται στην  ακουστική και γραπτή κατανόηση, καθώς και στο γραπτό λόγο και 

ομιλία της ξένης γλώσσας ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να μαθαίνουν τις ξένες 

γλώσσες μόνοι ή με τον καθηγητή τους
45

. Από την έρευνα LRE-Greece-profile-LRE 

«Οι τάσεις των πολιτών πολυγλωσσίας στην Ευρώπη» στη σελ. 58, προκύπτει ότι 

είναι υποχρεωτική η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στη Χώρα των Βάσκων, στη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στη Βουλγαρία, στην Καταλονία, στην Αγγλία, στην Ουγγαρία, 

στην Ισπανία (στη Μαδρίτη, Βαλένθια, Σεβίλλη).Από την άλλη πλευρά στην Ελλάδα, 

Δανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Ρουμανία και Ουκρανία είναι υποχρεωτική η εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών εκτός 

από τη μητρική. 

 Εν κατακλείδι ολοένα και περισσότερες χώρες προωθούν τη διδασκαλία μίας 

ξένης γλώσσας μέσω των εκπαιδευτικών συστημάτων τους σε πολύ μικρή ηλικία, 

καθώς και την ευκαιρία εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών, κυρίως στον πρώτο κύκλο 

σπουδών κατά τη διάρκεια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τη μητρική. 

Οι πιο διαδεδομένες γλώσσες εκμάθησης με ποσοστό 95% είναι η Αγγλική, η 

Γερμανική, η Γαλλική, η Ισπανική και η Ρωσική, με την Αγγλική να διδάσκεται 

παντού και οι μαθητές του β΄ κύκλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μαθαίνουν 

την Αγγλική είτε ως επιλεγόμενη είτε ως υποχρεωτική. Τα Γερμανικά και τα Γαλλικά 

κατέχουν τη δεύτερη θέση στην προτίμηση των μαθητών
46

.  
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 EN-LexUriServ.do Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.Βρυξέλλες,24.07.2003.Η προώθηση της 

εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας: Σχέδιο Δράσης 2004-2006.Σελ.8 

46
 Αριθμοί κλειδιά για τη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στα Σχολεία στην Ευρώπη σελ. 9 και 10 
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4.3 Eυρωμωσαϊκό (περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες) 

 Το «Ευρωμωσαϊκό» είναι ο τίτλος μίας εμπεριστατωμένης μελέτης. Η μελέτη 

αυτή ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αντικείμενο την έρευνα «των 

μειονοτικών γλωσσικών ομάδων της Ε.Ε». Η έρευνα « Ευρωμωσαϊκό» διεξήχθη για 

πρώτη φορά το 1992 με σκοπό  την ανάδειξη του τρόπου  διεύρυνσης της χρήσης των 

περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών καθώς και την επισήμανση των εμποδίων 

στο εγχείρημα αυτό.  

Στον Ευρωπαϊκό χάρτη περιφερειακών ή μειονοτικών Γλωσσών ορίζονται ως 

περιφερειακές ή μειονοτικές οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται από μεγάλο μέρος 

πολιτών των κρατών-μελών, διαφέρουν από την επίσημη γλώσσα και «δεν είναι 

διάλεκτοι επίσημων γλωσσών του κράτους, γλώσσες μεταναστών ή τεχνητά  

δημιουργημένες γλώσσες
47

». Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περίπου 50 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούν μια 

περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα
48

.   

To 1992 καταρτίστηκε ο Ευρωπαϊκός χάρτης των περιφερειακών ή 

μειονοτικών γλωσσών (European Charter for Regional or Minority Languages –

ECRML), που ισχύει από το Μάρτιο του 1998 από πέντε κράτη-μέλη της Ε.Ε.
49

 και η 

υπογραφή του θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη νέων μελών-

κρατών. Οι χώρες που υπογράφουν το Χάρτη, είναι υποχρεωμένες να προστατεύουν 

περισσότερο ή λιγότερο τις συγκεκριμένες γλώσσες. Στην Ισπανία, τα καταλανικά 

είναι περιφερειακή γλώσσα, στο Ηνωμένο Βασίλειο η Ιρλανδική γλώσσα, στο Ισραήλ 

η γίντις ομιλούνταν από μεγάλο αριθμό Εβραίων, ενώ επίσημη γλώσσα είναι η 

Εβραϊκή. Στο άρθρο 22 του Ευρωπαϊκού χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

αναφέρεται:«Η Ένωση σέβεται την πολιτισμική, θρησκευτική και γλωσσική 

πολυμορφία»
50

. Η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει το Χάρτη, ο οποίος όμως έχει 

επικυρωθεί από την Αρμενία, την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελβετία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο, το Λιχτενστάϊν, το 
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 Ορισμός από (Eυρωπαϊκή Επιτροπή-Γλώσσες.Διάφορα στοιχεία. 

48
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή .Γλώσσες της Ευρώπης.Μιλώντας για την Ευρώπη. Σελ. 7 

49
 Μία Ευρώπη της Πολυγλωσσίας. Σελ.26 

50
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γλώσσες,Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες. 
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Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Ουκρανία, τη 

Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. 

 Στην πορεία δημιουργήθηκε το Δίκτυο για την Προώθηση της Γλωσσικής 

Πολυμορφίας ΔΠΓΠ (ΝPLD), που ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα γλωσσών, στο 

οποίο περιλαμβάνονται όλες οι Ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως τα Εσθονικά, τα 

Ιρλανδικά, τα Σουηδικά ή τα Φινλανδικά και με γλώσσες με επίσημο καθεστώς στην 

επικράτειά τους, όπως η περιοχή των Βάσκων, της Καταλονίας, της Γαλικίας, της 

Ουαλίας, Φρυγίας καθώς και με άλλες γλωσσικές κοινοτήτες χωρίς επίσημη 

αναγνώριση, αλλά ζωντανές, όπως βρετονική, κορσικανική, οξιτανική, ή  τα «Sami», 

δηλαδή τα λαπωνικά, που ομιλούνται στη Βόρειο Φινλανδία, τη Σουηδία, τη 

Νορβηγία και στη Ρωσία, στη χερσόνησο Κόλα.   

 Το Δίκτυο για την Προώθηση της Γλωσσικής Πολυμορφίας ΔΠΓΠ (ΝPLD), 

είναι ανοιχτό σε όλες τις συνταγματικές, περιφερειακές, μειονοτικές γλώσσες, ή 

γλώσσες που ομιλούνται σε μικρά κράτη, καθώς επίσης και σε οργανισμούς, 

δημόσιους φορείς, ενώσεις, πανεπιστήμια και οργανώσεις πολιτών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της γλωσσικής πολυγλωσσίας σε όλη την Ευρώπη
51

. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Γλωσσικών 

Δικαιωμάτων (Universal Declaration of Linguistic Rights), στις 6-8/06/1996 που 

διατυπώθηκε στη Βαρκελώνη, έχει ως στόχο την προστασία των γλωσσικών 

δικαιωμάτων των πολιτών
52

.  

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν οργανισμό που «υποστηρίζει τη 

γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία των λαών της με την προώθηση της 

διδασκαλίας και εκμάθησης των γλωσσών τους, συμπεριλαμβανομένων και των 

μειονοτικών και περιφερειακών γλωσσών»
53

.  

 Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή είναι ένα θεσμικό όργανο της Ε.Ε. Στόχος της είναι να προστατεύει και να 

υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών της Ε.Ε., εγκαινιάστηκε ως θεσμός  στις 18 

Απριλίου 1951 από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΧΑΚ).  
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 http://www.npld.eu/ about us. 

52
 http://www.linguistic-declaration.org/decl-gb.htm 

53
 Πολλές γλώσσες, μία οικογένεια. Οι γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Γενική Διεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,2004. 

http://www.npld.eu/
http://www.linguistic-declaration.org/decl-gb.htm
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  Το τμήμα «Ανάλυση της Κοινής Γνώμης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

διεξάγει σε τακτά χρονικά διαστήματα έρευνες με τίτλο: «Οι Ευρωπαίοι και οι 

γλώσσες τους». Οι έρευνες αυτές αντικατοπτρίζουν τις γλωσσικές γνώσεις, την 

εκμάθηση γλωσσών και τον τρόπο συμπεριφοράς των Ευρωπαίων απέναντι στις 

γλώσσες και τη μετάφραση. Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 3 έρευνες: το 2001, το 

2006 και το 2012. 

 Το ειδικό ευρωβαρόμετρο 54
54

 (2001) διεξήχθη από τις 6 έως τις 23 

Δεκεμβρίου 2000. Συμμετείχαν πάνω από 15.900 ευρωπαίοι πολίτες από 15 κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ειδικό ευρωβαρόμετρο 243 (2006) διεξήχθη από 

τις 5 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2005. Σε αυτήν συμμετείχαν 28.694 πολίτες 

των 25 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βουλγαρίας, Κροατίας, Ρουμανίας 

και Τουρκίας. Στα πλαίσια της έρευνας του ευρωβαρόμετρου 243 ερωτήθηκαν για τις 

εμπειρίες και τη στάση τους απέναντι στην πολυγλωσσία. Η έρευνα του 

ευρωβαρόμετρου 386
55

 (2012) διεξήχθη από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 11 

Μαρτίου 2012. Έλαβαν μέρος 26.751 πολίτες της Ε.Ε. προερχόμενοι από 

διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες. 

 Η έρευνα του 2001 αποκάλυψε ότι η μητρική γλώσσα και η επίσημη γλώσσα 

του κράτους ήταν η ίδια στις χώρες: Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιταλία. Η έρευνα του 

2006
56

 ανέδειξε ότι και η Ουγγαρία αποτελεί ένα επιπλέον κράτος στο οποίο η 

μητρική γλώσσα ταυτίζεται με την επίσημη γλώσσα του κράτους. 

 Το 2001 το 53% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι είναι ικανό να μιλάει εκτός 

από την μητρική του, άλλη μία ευρωπαϊκή γλώσσα. Το 2006 το 56% των 

ερωτηθέντων γνώριζε μία επιπλέον γλώσσα εκτός της μητρικής του, γεγονός που 

παρουσιάζει μια μικρή αύξηση της γλωσσομάθειας στην Ε.Ε. ενώ το 2012 το ποσοστό 

μειώθηκε κατά 2%. Το 2001 το 26% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι δύναται να μιλάει 

δύο ξένες γλώσσες, το 2006 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 28% και το 2012 στο 25%.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται ποσοστό της τάξεως του 11% 

των πολιτών που δύναται να γνωρίζει τρείς γλώσσες, ενώ το 2012 παρουσιάζεται μία 
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μικρή κάμψη του 1%. Το 2006 αναφέρθηκε ότι το 44% των ερωτηθέντων δε μιλάει 

καμία γλώσσα πέραν της μητρικής του και το 2012 το ποσοστό ανέρχεται σε 23%. 

ΕΙΚΟΝΑ 1. Εμπειρία και στάση απέναντι στην πολυγλωσσία 
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 Αξίζει να αναφερθεί το ποσοστό των ευρωπαϊκών γλωσσών που ομιλούνται 

ως δεύτερη ξένη γλώσσα από τους ευρωπαίους πολίτες. Το 2001 η Αγγλική γλώσσα 

ομιλείται από το 41% των ερωτηθέντων, το 2006 από το 38% και το 2012 από το 

38%. Η Γαλλική γλώσσα από το 19% το 2001, παρουσίασε κάμψη της τάξεως του 

5% για το 2006 και επιπλέον κάμψη της τάξεως 2% για το 2012. Η Γερμανική 

γλώσσα παρουσίασε άνοδο από το 10% το 2001, σε 14% το 2006, ενώ το 2012 

παρουσιάστηκε μείωση. Η Ισπανική γλώσσα παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα για 

το 2001, 2006 και 2012, δηλαδή στο 7% και η Ιταλική γλώσσα έμεινε αμετάβλητη 

στο 3% και για το 2001 και για το 2006. Για το 2012 δε γίνεται καμία αναφορά στο 

ποσοστό χρήσης της Ιταλικής γλώσσας. Επιπροσθέτως, το 2006 προστέθηκε η 

Ρωσική γλώσσα ως ξένη γλώσσα σε ποσοστό 6% που μειώθηκε στο 5% στην έρευνα 

του 2012. 

 Σύμφωνα με την έρευνα του 2001 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία 

(τα Ιρλανδικά θεωρούνται ως ξένη γλώσσα από το 38% των Ιρλανδών) τα Γαλλικά 

αποτελούν την πρώτη ξένη γλώσσα ενώ στη Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία τα Αγγλικά 
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αποτελούν την πρώτη ξένη γλώσσα. Συνεπώς, η Αγγλική γλώσσα ακολουθούμενη 

από τη Γαλλική (και σε μικρότερο βαθμό από τη Γερμανική γλώσσα) είναι η γλώσσα 

με τα μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης ως πρώτη (Α’) ξένη γλώσσα. 

ΕΙΚΟΝΑ 2. Χρήση ξένων γλωσσών 
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 Πρέπει να αναφερθεί ότι ανεξάρτητα από το εάν οι ερωτηθέντες γνωρίζουν 

ξένες γλώσσες το 72%, στην έρευνα του 2001, και το 83%, στην έρευνα του 2006, 

θεωρεί ότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι ή θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Παρ’ όλα 

αυτά οι ερωτηθέντες της έρευνας του 2001 από την τέως Ανατολική Γερμανία 

διαφωνούν με την άποψη αυτή σε ποσοστό 39%. Εκτός απ’ αυτά, οι κάτοικοι των 

βόρειων χωρών της Ε.Ε., των οποίων η πρώτη ξένη γλώσσα είναι τα Αγγλικά, 

πιστεύουν ότι η γνώση τους στην Αγγλική γλώσσα είναι καλή ακόμα και σε ποσοστό 

88%. Καμία αναφορά δε γίνεται όμως για τις χώρες του Νότου της Ε.Ε. Το 2012 η 

Κινεζική γλώσσα εμφανίζεται στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων πολιτών ως χρήσιμη 

γλώσσα σε ποσοστό 6%. 
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 Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο του 2001, η πρώτη (Α’) και η δεύτερη (Β’) 

ξένη γλώσσα χρησιμοποιούνται κυρίως στις διακοπές (47%), για την παρακολούθηση 

ταινιών (23%) και για συζητήσεις στην εργασία είτε μέσω τηλεφώνου είτε πρόσωπο 

με πρόσωπο (21%).  

ΕΙΚΟΝΑ 3. Χρήση Α και Β Ξένης Γλώσσας το 2001 
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 Το 2001 και το 2006 οι Ευρωπαίοι Πολίτες τείνουν να μαθαίνουν ή να 

βελτιώνουν τη γνώση τους σε ξένες γλώσσες με παρόμοιους τρόπους. Η πιο γνωστή 

μέθοδος εκμάθησης ξένης γλώσσας λαμβάνει χώρα στο σχολείο. Το 2001 η 

εκμάθηση ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ανήλθε στο 76% 

ενώ το 2012 στο 68%. Επίσης το 2001 το 9,6% μάθαινε ξένη γλώσσα εκτός σχολείου 

με δάσκαλο και το 2012 το 15%. Η εκμάθηση ξένης γλώσσας στη χώρα στην οποία 

ομιλείται από 19,8% το 2001 μειώθηκε στο 15% το 2012. Όμως το 2006  προστίθεται 

πέρα των ήδη γνωστών προτάσεων η εκμάθηση ξένης γλώσσας μέσω της χρήσης 

υποτίτλων (κινηματογραφικές ταινίες).  
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ΕΙΚΟΝΑ 4. Τρόποι εκμάθησης ξένων γλωσσών 
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 Η έρευνα του ευρωβαρόμετρου έδειξε επίσης και το κίνητρο των πολιτών της 

Ε.Ε. όσον αφορά στην εκμάθηση μιας επιπλέον γλώσσας, πέραν της μητρικής. Το 

2001 και το 2012 το 47% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα μάθαινε μία επιπλέον 

ξένη γλώσσα για να τη χρησιμοποιήσει στις διακοπές στο εξωτερικό. Το ποσοστό 

αυτό μειώθηκε κατά 12% το 2006. Το 2001 το 37% επέλεγε την εκμάθηση ξένης 

γλώσσας για προσωπική ικανοποίηση, ενώ το 2006 το 27% επέλεγε αυτόν το λόγο. 
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Το 2001 το 26% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι μαθαίνει μια ξένη γλώσσα για να την 

χρησιμοποιήσει στην εργασία του. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 6% μέσα σε μια 

τετραετία και κατά 21% από το 2006 έως το 2012. Το 2001 το 24% μάθαινε ξένη 

γλώσσα προκειμένου να κατανοεί τους  πολίτες άλλων πολιτισμών και το 22% για 

την εύρεση εργασίας στο εξωτερικό. Το 2006 τα ποσοστά αυτά ήταν 21% και 27% 

αντίστοιχα. Είναι αξιοσημείωτη η αύξηση εντός μιας δεκαετίας του ποσοστού των 

ερωτηθέντων που επέλεγαν την εκμάθηση ξένης γλώσσας για  σπουδές. Από 6% το 

2001 σε 46% το 2012. 

ΕΙΚΟΝΑ 5. Χρήση των ξένων Γλωσσών 
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 Όσον αφορά στους γονείς παιδιών κάτω των 20 χρόνων, το 2001 το 93% 

αυτών θεωρούν σημαντική για τα παιδιά τους την εκμάθηση μιας άλλης ευρωπαϊκής 

γλώσσας. Το ποσοστό αυξάνεται στο 98% των ερωτηθέντων στην έρευνα του 2012. 

Δικαιολόγησαν την άποψη αυτή αναφέροντας σε ποσοστό 74% ότι θέλουν τα παιδιά 
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τους να βελτιώσουν τις εργασιακές τους ευκαιρίες. Αυτή η απάντηση δόθηκε σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό από πολίτες του Λουξεμβούργου (91%), της Γερμανίας (88%) 

και Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ελλάδας (80%). Επιπροσθέτως, οι γονείς ανέφεραν ως 

έναν ακόμη σημαντικό λόγο για την εκμάθηση μιας άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας την 

αιτιολογία ότι η «συγκεκριμένη γλώσσα» ομιλείται ευρέως από τον υπόλοιπο κόσμο 

(39%) ή από την Ευρώπη (36%). Είναι ωφέλιμο να υπογραμμιστεί ότι μόνο το 34% 

των γονέων επιθυμεί το παιδί του να είναι πολύγλωσσο. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται 

σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο (64%) και η Σουηδία (54%). 

 Υπάρχουν όμως και αποθαρρυντικοί παράγοντες για την εκμάθηση ή 

βελτίωση μιας ξένης γλώσσας. Τα ποσοστά είναι περίπου τα ίδια για τις δύο έρευνες 

του 2001 και του 2006. Το 34% των ερωτηθέντων του 2001 και του 2006 πιστεύει ότι 

δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο για να διαβάσει, ενώ το 2012 το ποσοστό μειώνεται 

κατά 6 μονάδες. Το 2001 το 31% δε βρίσκει κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο 

προκειμένου να μάθει μια ξένη γλώσσα, το 2006 το ποσοστό μειώνεται κατά 1% και 

το 2012 αυξάνεται στο 34%. Το 2001 ένας στους τρεις Ευρωπαίους πολίτες των 

νότιων χωρών αποθαρρύνονται από το κόστος εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Το 

2006 το ποσοστό  αγγίζει το 22% των ερωτώμενων, ενώ το 2012 το ποσοστό 

αυξάνεται στο 25%. Επίσης το 2001 το 22% των ερωτηθέντων δε θεωρεί τον εαυτό 

του καλό στις ξένες γλώσσες, ενώ το 2012 το ποσοστό αγγίζει το 19%. 
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ΕΙΚΟΝΑ 6. Αποθαρρυντικοί παράγοντες για την εκμάθηση ή βελτίωση μιας ξένης γλώσσας 
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 Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 28% των ατόμων είναι πρόθυμο να αφιερώσει 

μία με δύο ώρες την εβδομάδα για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, εάν υπήρχαν 

οι κατάλληλες συνθήκες, σε βολική τοποθεσία και σε λογική τιμή. Παρ’ όλα αυτά 

ένας στους τρεις του πληθυσμού (34%) δεν είναι πρόθυμος να αφιερώσει καθόλου 

χρόνο για την εκμάθηση ξένης γλώσσας. Τα κίνητρα όμως τα οποία θα μπορούσαν να 

κινητοποιήσουν τους πολίτες της Ε.Ε. προκειμένου να μάθουν ξένες γλώσσες είναι: 

τα δωρεάν μαθήματα (29%), εάν πληρωνόταν (22%) και εάν το μάθημα βόλευε στο 

πρόγραμμά τους (19%). Το 2012 τα κίνητρα παρέμειναν περίπου τα ίδια. 29% των 

ερωτηθέντων θα μάθαινε μία επιπλέον γλώσσα εφόσον τα μαθήματα ήταν δωρεάν, το 

19% εάν πληρωνόταν γι αυτό, το 18% εάν τη μάθαινε στην χώρα στην οποία 

ομιλείται και το 18% εάν τους παρείχε καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. 
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ΕΙΚΟΝΑ 7. Κίνητρα 
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 Η έρευνα καταλήγει με την αναγκαιότητα ομιλίας ξένων γλωσσών. Το 71% 

των ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι ο καθένας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 

να μιλάει τουλάχιστον μία ξένη ευρωπαϊκή γλώσσα πέραν της μητρικής του. Το 

ποσοστό αυξάνεται στο 84% το 2012. Σχεδόν το ίδιο ποσοστό συμφωνεί ότι αυτή η 

γλώσσα πρέπει να είναι η Αγγλική γλώσσα. Το 2006, το 50% των ερωτηθέντων και 

το 2012 το 72% τείνει να συμφωνεί με την ιδέα ότι ο κάθε πολίτης της Ε.Ε. πρέπει να 

μιλάει δύο ξένες γλώσσες χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτές η  μητρική του γλώσσα. 

Το 2001, 4 στους 10 θεωρούν ότι υπάρχει επαρκής αριθμός μαθημάτων ξένων 
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γλωσσών, ενώ το 63% έχει την άποψη ότι είναι απαραίτητο να προστατέψουν τη 

μητρική τους γλώσσα  καθώς η Ε.Ε. επεκτείνεται συνεχώς.  

 Εν κατακλείδι, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Ε.Ε. που δε γνωρίζει 

ξένη γλώσσα θεωρεί ότι η εκμάθηση μιας επιπλέον γλώσσας θα ήταν δύσκολη (65%) 

και πολύ χρονοβόρα (64%). Το 54% εξ αυτών υπογραμμίζουν ότι δε θα μάθαιναν 

άλλη ξένη γλώσσα ακόμα και εάν είχαν την ευκαιρία και το 49% δε μετανιώνουν που 

δε γνωρίζουν άλλες ξένες γλώσσες. Το 63% των πολιτών που δε μιλάνε καμία ξένη 

γλώσσα θεωρούν ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας δε θα τους ωφελούσε στην εύρεση 

δουλειάς όμως πολίτες των χωρών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της 

Πορτογαλίας και της Ελλάδας έχουν αντίθετη άποψη. 

 Το 39% των πολιτών της Ε.Ε. επικοινωνούν σε μια ξένη γλώσσα (κυρίως στα 

Αγγλικά σε ποσοστό 26%, ακολουθούν τα Γερμανικά και τα Γαλλικά σε ποσοστό 

5%)  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Facebook, Twitter.   
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5. Η Γερμανική γλώσσα (ως ξένη γλώσσα) στα εκπαιδευτικά 

συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών 

5.1. H Γερμανική γλώσσα (ως ξένη γλώσσα) στην πρώην Λαοκρατική 

Δημοκρατία της Γερμανίας. (Ανατολική Γερμανία) D.D.R. 

 Κατά το έτος 1956 ιδρύθηκε στη Λειψία «το αρχαιότερο ινστιτούτο για τα 

Γερμανικά ως ξένη γλώσσα σε όλο το γερμανόφωνο χώρο», το οποίο προετοίμαζε 

αλλοδαπούς φοιτητές για γλωσσικές σπουδές και το 1961 μετονομάστηκε σε 

«Ινστιτούτο Herder Ίδρυμα Προκαταρκτικών Σπουδών για Αλλοδαπούς Σπουδαστές 

στη Λ.Δ.Γ.(πρώην Ανατολική Γερμανία) και Τόπος Προώθησης Γνώσεων της 

Γερμανικής Γλώσσας στο Εξωτερικό»
71

. Σκοπός του ήταν η διάδοση της Γερμανικής 

γλώσσας κατ’ εξοχήν στο εξωτερικό. Παράλληλα, αγωνίστηκε ενάντια στο 

«μονοπωλιακό» χαρακτήρα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, πρώην 

Δυτικής Γερμανίας (BDR), σχετικά με τις σπουδές των αλλοδαπών και  ενάντια στην 

ολοένα και αυξανόμενη διπλωματική της αναγνώριση. 

 Πιο συγκεκριμένα, κατάφερε και πέτυχε μέσω του τότε Διευθυντή του, 

Johannes Rößler, τη δημιουργία της πρώτης πανεπιστημιακής έδρας στον κόσμο με 

αντικείμενο τη Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα. Από το 1951 μέχρι το 1989 

εκτιμάται ότι πάνω 20.000 αλλοδαποί φοιτητές έκαναν αίτηση εισαγωγής στο 

συγκεκριμένο τμήμα του πανεπιστημίου της Λειψίας. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1964 εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Herder, 

(μετέπειτα πανεπιστήμιο του Λάϊπτσιχ, φιλοσοφική σχολή) σε συνεργασία με τις 

εκδόσεις Langenscheidt KG, η πρώτη εφημερίδα με τον τίτλο «Τα Γερμανικά ως ξένη 

γλώσσα» η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι και σήμερα και να είναι η πιο 

παραδοσιακή γερμανόφωνη εφημερίδα
72

 . 
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5.2 H Γερμανική γλώσσα (ως ξένη γλώσσα) στην πρώην ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας (πρώην Δυτική Γερμανία) B.R.D.  

 Σύμφωνα με τον Jörg Roche, πρόεδρο του Ινστιτούτου Goethe στο Μόναχο με 

επιστημονικό αντικείμενο τη Θεωρία και τα Μέσα στην Πολιτισμική 

Διαμεσολάβηση
73

, τη δεκαετία του 1970 οι ονομαζόμενοι με τον υποτιμητικό όρο 

«Gastarbeiter», δηλαδή φιλοξενούμενοι εργάτες από την Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, 

Πορτογαλία δεν επέστρεφαν μετά από χρόνια στις πατρίδες τους, αλλά παρέμεναν 

στη Γερμανία, δημιουργούσαν τις οικογένειές τους, τις φιλίες τους και την κοινωνική 

τους ζωή, χωρίς να γνωρίζουν τη Γερμανική γλώσσα.  

 Μέχρι τις αρχές του 1970 στην BRD, τέως Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γερμανίας δε γινόταν λόγος σχετικά με το μάθημα των Γερμανικών ως ξένης 

γλώσσας
74

 ενώ κατά το ίδιο έτος το ινστιτούτο της Χαϊδελβέργης προσέφερε τα 

πρώτα εξειδικευμένα Γερμανικά προγράμματα σπουδών που απευθύνονταν σε 

αλλοδαπούς φοιτητές. Tο πρώτο ινστιτούτο στο εξωτερικό με την ονομασία 

(Dozentur) ιδρύθηκε το 1953 στην Αθήνα
75

, ενώ το 1955 στο ινστιτούτο Γκαίτε του 

Μονάχου παραδόθηκε το πρώτο σεμινάριο για καθηγητές Γερμανικής γλώσσας.
76

  

 Η βαυαρική κυβέρνηση του 1978 άνοιξε «τις πύλες» του ινστιτούτου Goethe  

που στην πορεία «εξελίχθηκε σε εθνικό και διεθνές πρότυπο» έχοντας στο τιμόνι της 

διεύθυνσης για 14 χρόνια, τον γλωσσολόγο Harald Weinrich. Τα μαθήματα 

Γερμανικών ξεκίνησαν αρχικά με τη μορφή σεμιναρίων και στη συνέχεια με 

ραγδαίους ρυθμούς o Weinrich επιμελήθηκε και οργάνωσε τις σπουδές αυτές πάνω 

σε επτά τομείς: συγκριτική γλωσσολογία, έρευνα που πραγματεύεται τους κανόνες 

της γλώσσας, έρευνα διδασκαλίας γλωσσών, έρευνα ειδικής ορολογίας, Γλωσσολογία 

των «Gastarbeiter», Γερμανική Λογοτεχνία ως ξένη Λογοτεχνία, Landeskunde της 
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Γερμανίας (Landeskunde: η γνώση / επιστήμη της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της 

πολιτικής και του πολιτισμού)
77

. 

 Οι Alois Wierlacher, Karl-Richard Bausch (Bochum), Gerd Henrici 

(Bielefeld), Hans Hunfeld (Eichstätt), Gerhard Neuner (Kassel) εμβάθυναν τις 

γνώσεις και την έρευνα που αφορούσε στις σπουδές των Γερμανικών ως ξένης 

γλώσσας (DaF) στην τέως Δυτική Γερμανία.  

 Η ραγδαία  επέκταση της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας (DaF) στα 

πανεπιστήμια της (τέως) Δυτικής Γερμανίας, κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 

και κυρίως η ενοποίηση της Γερμανίας και η πτώση του τείχους, 1989/1990 

ενίσχυσαν τη θέση και τη ζήτηση της Γερμανικής γλώσσας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

Γερμανική γλώσσα βελτιώθηκε,καθώς επίσης και ο ρόλος της σε πολιτικό, 

οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, κυρίως όμως στην κεντρική και ανατολική 

Ευρώπη, όπου εκεί η γλώσσα έγινε η γέφυρα για τη Δύση. Η Αγγλική κυριαρχούσε 

στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη ως πρώτη ξένη γλώσσα. Το θέμα της  

γλωσσικής πολιτικής «Sprachenpolitik» κυριάρχησε στη Γερμανική πολιτική, στο 

ινστιτούτο Goethe, στη Γερμανική υπηρεσία ανταλλαγών (DAAD) και 

δημιουργήθηκαν νέες πολιτικές πρωτοβουλίες που αφορούσαν στη γλώσσα.
78

.  

 

5.3. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στα εκπαιδευτικά συστήματα των 

Ευρωπαϊκών χωρών 

 Σύμφωνα με την έρευνα 386 του Ευρωβαρόμετρου (2012) η Γερμανική 

γλώσσα είναι «η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα στον πληθυσμό της 

Ευρώπης» και μετά τα Αγγλικά η χρησιμότερη γλώσσα με ποσοστό 17%. Αποτελεί 

μία εκ των πέντε ευρύτερα ομιλούμενων και διδασκόμενων ξένων γλωσσών 

(Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική και Ρωσική γλώσσα) στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

συστήματα. Αυτό αποδεικνύεται από την υποχρεωτική ή επιλεγόμενη διδασκαλία της 

σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.  
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5.3.1 Η Γερμανική γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Bουλγαρίας
79

 

 Η Γερμανική γλώσσα (ως ξένη γλώσσα) στη Βουλγαρία, υπάρχει στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας λόγω των καλών οικονομικών και πολιτιστικών 

σχέσεων ανάμεσα στη Βουλγαρία και Γερμανία. Θεωρείται μία από τις 

σημαντικότερες ξένες γλώσσες και παρά τον ανταγωνισμό με την Αγγλική γλώσσα, 

μετά το 1990 δεν έχασε τη θέση της. 

 Από τις αρχές του 2000 η εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών στη Βουλγαρία είναι 

υποχρεωτική. Το 2003 εισήχθη το μάθημα της ξένης γλώσσας από τη δεύτερη τάξη 

του Δημοτικού σχολείου και σύμφωνα με στατιστικές η Γερμανική είναι η τρίτη ξένη 

γλώσσα μετά την Αγγλική και τη Ρωσική στη Βουλγαρία.Από το 2003 μέχρι το 2008 

αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών που μάθαιναν Γερμανικά και κυρίως σε όλους τους 

τύπους σχολείου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της χώρας. Η Γερμανική έρχεται σε 

δεύτερη θέση μετά την Αγγλική και διδάσκεται ως πρώτη ή ως δεύτερη ξένη γλώσσα. 

Στα ξενόγλωσσα γυμνάσια, όπου η Γερμανική διδάσκεται ως ξένη γλώσσα 

διδάσκεται με εντατικούς ρυθμούς (19 ώρες την εβδομάδα, 3 ή 4 φορές). Οι μαθητές 

διδάσκονται από την πρώτη τάξη Γερμανικά. 

 Κατά το σχολικό έτος 2007/2008 από την 1
η
-4

η
  τάξη υπήρχαν 8.928 μαθητές 

Γερμανικών, από την 5
η
-8

η
 τάξη 32.827 από την 9

η
-12

η
 , τάξη 60.065 και στα 

επαγγελματικά σχολεία της χώρας 48.058. 

  Σύμφωνα με την Anna Arsenieva, υπεύθυνη για τη Γερμανική γλώσσα στο 

Υπουργείο Παιδείας, 2010 καθηγητές κατά το έτος 2008 στη Βουλγαρία δίδασκαν τη 

Γερμανική ως ξένη γλώσσα. 

  Η Γερμανική γλώσσα διδάσκεται στο πανεπιστήμιο σε όσους επιλέξουν να 

σπουδάσουν Γερμανική φιλολογία στα πανεπιστήμια της Σόφιας, Βέλικο, Τάρνοβο 

και Σούμεν, ενώ στις παιδαγωγικές σχολές που προσφέρεται το μάθημα της ξένης 

γλώσσας,(ανάμεσά τους και η Γερμανική) διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια της 

Βουλγαρίας. 

 

 

                                                           
79

 Deutsch als fremd-und Zweitsprache: Ein internationales Handbuch/Hans –Jürgen Krumm,Christian 

Fandrych, Britta Hufeisen, Claudia Riemer.1.Halbband (De Gruyter Mouton) 2. Halbband  2010 

Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York σελ(σελ 1628 Deutsch an Schulen und 

Hochschulen in nicht deutschsprachigen Ländern= Β ΤΟΜΟΣ) 



 

53 

` 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αριθμός των ξενόγλωσσων μαθητών στα σχολεία της Βουλγαρίας 

Γλώσσα/Σχολικό 

έτος 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Αγγλικά 464.516 494.126 529.078 523.261 518.631 

Γερμανικά 123.396 128.499 129.155 116.470 101.820 

Ρωσικά 137.077 147.040 154.273 143.284 129.893 

Γαλλικά 68.137 65.002 62.174 543.64 46.373 

Ισπανικά 16.199 16.305 17.435 18.003 17.753 

Ιταλικά 4.038 4.511 5.520 4.339 3.460 

Σελ.1628 -1631 ΧΙΧDeutsch an Schulen und Hochschulen in nicht deutschsprachigen Ländern 

 

5.3.2. Η Γερμανική γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας
80

 (1973) 

 Σε όλα τα Δημοτικά σχολεία της Δανίας (1
η
 -9

η
 /10

η
 τάξη) η εκμάθηση της Αγγλικής 

ως πρώτης ξένης γλώσσας ξεκινά υποχρεωτικά από την τρίτη και τέταρτη τάξη, ενώ από την 

έβδομη τάξη είναι υποχρεωτική η εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας. Στο Γυμνάσιο (10
η
 

/11
η
-13

η
 /14

η
.τάξη) η Γερμανική γλώσσα προσφέρεται  ως μάθημα για αρχάριους και 

προχωρημένους. Σπουδές στη Γερμανική φιλολογία προσφέρονται στα πανεπιστήμια 

της χώρας, ενώ θεωρείται πρόβλημα το γεγονός ότι αρκετοί καθηγητές Γερμανικών, 

που διδάσκουν στο Δημοτικό δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις Γερμανικών. 

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο αριθμός αυτών που μαθαίνουν 

Γερμανικά έχει μειωθεί, χωρίς όμως να δίνονται ποσοστά. 
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5.3.3. Η Γερμανική γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Εσθονίας (2004)
81

 

 Η Εσθονία ανήκει στις χώρες, που η Γερμανική γλώσσα έχει μακρά 

παράδοση, ήδη από το 12
ο
  αιώνα. Κατά τον 20

ο
 αιώνα, γλώσσες όπως τα Αγγλικά 

και τα Ρωσικά εισχώρησαν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Εσθονίας με συνέπεια να 

μειωθεί ο αριθμός των μαθητών που διδάσκονταν τη Γερμανική γλώσσα. Μετά το 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τα Γερμανικά βρήκαν τη θέση τους μαζί με τα Γαλλικά 

και τα Αγγλικά, ενώ τα Ρωσικά διδάσκονταν σε όλα τα σχολεία της Εσθονίας. Τέλος 

της δεκαετίας του ΄90 και αρχές του 21
ου

 αιώνα  επικράτησαν τέσσερις ξένες γλώσσες 

στη Δημόσια Εκπαίδευση της χώρας, Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Γαλλικά με 

συνέπεια να υποχωρήσει η άνοδος των Γερμανικών. Η πρώτη και η δεύτερη ξένη 

γλώσσα επιλέγεται στα σχολεία σύμφωνα με τις επιθυμίες των παιδιών και των 

γονιών τους. 

 Κατά το σχολικό έτος 2007/2008 περίπου 155.071 μαθητές μάθαιναν τη 

Γερμανική γλώσσα στα Δημόσια Σχολεία της χώρας. Από αυτούς 5.020 δηλαδή 3,2% 

μάθαιναν τα Γερμανικά ως πρώτη ξένη γλώσσα, 11.103 δηλαδή 7,1% ως δεύτερη 

ξένη γλώσσα και 9.942 με ποσοστό 6,4% ως τρίτη ξένη γλώσσα. 

 Κατά το σχολικό έτος 2007/2008 στα Δημόσια Σχολεία της χώρας δίδασκαν 

463 καθηγητές Γερμανικών και  1.851 καθηγητές Αγγλικών. 

 Η Αγγλική με ποσοστό 71% είναι αναμφισβήτητα η πρώτη ξένη γλώσσα ενώ 

τα Εσθονικά διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα με ποσοστό 23% στα ρωσικά 

σχολεία της Εσθονίας. Εξαιτίας γεωπολιτικών αιτιών η Ρωσική γλώσσα επιλέγεται ως 

δεύτερη ξένη γλώσσα με ποσοστό 59% ενώ η Γερμανική ως τρίτη με 56% (στα 

ρωσικά σχολεία της Εσθονίας). 

 Στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση η Γερμανική φιλολογία διδάσκεται σε δύο 

πανεπιστήμια της χώρας, στο Ταρτού και στο Ταλίν. 

 

5.3.4. Η Γερμανική γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας
82

 (1995) 

 Κατά το 19
o
 αιώνα μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Γερμανική γλώσσα 

ήταν η πιο σημαντική ως ξένη γλώσσα στα σχολεία της Φινλανδίας. Μετά το τέλος 
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του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου και την εισχώρηση της νέας δύναμης (ΗΠΑ) στον 

παγκόσμιο χάρτη, άλλαξε η κατάσταση. Κατά τη δεκαετία του ΄50, η Αγγλική 

εισήχθη ως η μοναδική ξένη γλώσσα, λόγω της αύξηση των γεννήσεων και της 

ίδρυσης νέων σχολείων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: H Γερμανική και η Αγγλική γλώσσα ως πρώτη ξένη γλώσσα από το 

1945 μέχρι το 1980 στα απολυτήρια της Φινλανδίας 

ΓΛΩΣΣΑ 1945-47 1950 1960 1970 1980 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 94,4 56,9 47,2 40,1 2,8 

ΑΓΓΛΙΚΑ 2,8 39,2 50,3 59,1 96,5 

 

 Από το 1945 έως και τις αρχές του 1960 η Γερμανική και η Αγγλική γλώσσα 

διδάσκονταν ως πρώτες ξένες γλώσσες στη Φινλανδία. Η υπεροχή της Γερμανικής 

ήταν αδιαμφισβήτητη. Όμως στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 παρουσιάστηκε 

αξιοσημείωτη κάμψη της εκμάθησης της Γερμανικής γλώσσας με ποσοστό που 

φτάνει στο 2,8% από 94,4%.   

Το 1994 εισήχθη το μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση της χώρας. Η Γερμανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα επιλέχθηκε από το 

15,9% των μαθητών το 1994, ενώ το 2000 το ποσοστό διπλασιάστηκε. Η Αγγλική ως 

πρώτη ξένη γλώσσα διδάχθηκε το 2006 στο 91,7% των μαθητών/τριών. 

 

5.3.5. Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας
83

 

(1952) 

 Οι γερμανο-γαλλικές σχέσεις έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες από 

πολιτικά γεγονότα, που διαδραματίζονται τα τελευταία 40 χρόνια. Αρχικά με τη 

συμφωνία Elysee Deutsch-französische Jugendwerks (DFJW) /Officefranco-allemand 

pour la jeunesse(OFAJ) το 1963 άνοιξε μετά από έναν αιώνα, ο δρόμος της 

συμφιλίωσης ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες για μεγάλο χρονικό διάστημα 

χαρακτηρίζονταν από εχθρικές σχέσεις. Μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας 
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συμμετείχαν οκτώ (8) εκατομμύρια νέοι άνθρωποι από τις δύο χώρες και 

πραγματοποιήθηκαν 300.000 συναντήσεις και ανταλλαγές προγραμμάτων για τα 

σχολεία, την εργασία, την επιστήμη, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. 

 Η πτώση του τείχους, η ενοποίηση της Γερμανίας από το 1990 και μετά 

δημιούργησαν νέες οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές ισχύος. Στον 

πανεπιστημιακό τομέα η Γερμανική υπηρεσία ανταλλαγών μαθητών, Deutsche 

Akademische Austauschdienst (DAAD), στη Γαλλία για περισσότερα από 40 χρόνια 

προωθεί τη γαλλογερμανική συνεργασία στον τομέα της μάθησης και της έρευνας, 

κατορθώνοντας κατά τη σχολική χρονιά 2009/2010 στα Γαλλικά πανεπιστήμια να 

διδάσκουν 52 γερμανοί καθηγητές πανεπιστημίου που υποστηρίζονται οικονομικά 

από το DAAD. Σ αυτό αξίζει να προστεθεί η βοήθεια που παρείχε η Αυστρία με το 

σύνδεσμο που ιδρύθηκε το 1993 με την ονομασία Österreich Kooperation. 

 Κατά το 2008, 8% των μαθητών μάθαινε τη Γερμανική ως πρώτη ξένη 

γλώσσα και 14% ως δεύτερη. Συνολικά 15,4% των μαθητών στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση μάθαιναν τη Γερμανική γλώσσα. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η 

Αγγλική κατέχει την πρώτη θέση.  

 Από το 2000 εγκαινιάστηκαν οι δίγλωσσες τάξεις, στις οποίες οι μαθητές 

μαθαίνουν από την 6
η
 τάξη παράλληλα δύο ξένες γλώσσες (από 3 ώρες την 

εβδομάδα). Αυτό το εγχείρημα αύξησε το ποσοστό των μαθητών που επέλεξαν τη 

Γερμανική γλώσσα. Το 2008, το 8,3% των sextaner*(μαθητές Γυμνασίων) επέλεγαν 

Αγγλικά και Γερμανικά, ενώ στο Elsass Academie de Strasbourg το αντίστοιχο 

ποσοστό ήταν 49,4%. Δραματικά έχουν μειωθεί οι σπουδές στη Γερμανική 

φιλολογία,  αφενός λόγω του υψηλού παρεχόμενου επιπέδου σπουδών και των 

ανάλογων προσδοκιών του πανεπιστημίου από τους σπουδαστές και αφετέρου από το 

χαμηλό επίπεδο παρεχόμενης Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο, γεγονός που αποθαρρύνει 

τους νέους στη φοίτηση της συγκεκριμένης σχολής. 
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5.3.6. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα του 

Ηνωμένου Βασίλειου
84

 (1973) 

Η πρώτη ισχυρή και σύγχρονη (Modern Language) ξένη γλώσσα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Γαλλική. Η Γερμανική ακολουθεί ως δεύτερη, με την 

Ισπανική άλλοτε να υπερισχύει της Γερμανικής και άλλοτε όχι. Κατά το 1988 με την 

εισαγωγή του National Curriculum όλοι οι μαθητές στη Δημόσια Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση της χώρας υποχρεώθηκαν να μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα. Το 2009, το 

92% όλων των δημόσιων σχολείων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω του 

προγράμματος «National Language strategy» προσέφερε την εκμάθηση μίας ή 

περισσοτέρων σύγχρονων ξένων γλωσσών. Η Ισπανική έπεται της Γαλλικής με 

ποσοστό 25% και ακολουθεί η Γερμανική με 10%. Στην πορεία δημιουργήθηκε ένα  

πιλοτικό σχέδιο για το μάθημα των ξένων γλωσσών, τα αποτελέσματα του οποίου 

επισήμαναν την απουσία του κατάλληλου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού 

για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. 

Εν κατακλείδι, τα συμπεράσματα που αφορούν στις ξένες γλώσσες (Γαλλικά, 

Γερμανικά, Ισπανικά) στα Δημόσια Σχολεία της Αγγλίας  κατά το 1994 δείχνουν ότι 

το 21% των μαθητών μάθαιναν τη Γερμανική γλώσσα, ενώ το 2009 το αντίστοιχο 

ποσοστό ήταν 11%. Οι αριθμοί αποκαλύπτουν ότι η εκμάθηση της Γερμανικής 

γλώσσας παρουσιάζει πτωτικές τάσεις, καταρχάς, επειδή η Γερμανική θεωρείται 

δύσκολη γλώσσα, κατά δεύτερον, επειδή η δημόσια εικόνα της Γερμανίας στη 

Μεγάλη Βρετανία δεν είναι καθόλου καλή, κατά τρίτον, επειδή υπάρχουν 

προβλήματα στην Εκπαίδευση των καθηγητών και τέλος, επειδή η βρετανική 

εκπαιδευτική πολιτική τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει μείνει στάσιμη στο θέμα 

των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών τόσο στα σχολεία όσο και στα πανεπιστήμια.   
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5.3.7.Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Ιρλανδίας
85

 (1973) 

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Ιρλανδίας εκτός από το μάθημα των 

Αγγλικών και των Ιρλανδικών εισήχθη ως υποχρεωτικό το μάθημα της ξένης 

γλώσσας ήδη από το 1998, όταν η Ιρλανδική κυβέρνηση εφάρμοσε το πιλοτικό 

πρόγραμμα με τον τίτλο “Modern Languages in primary Schools Initiative” 

www.mlips.ie. 

Η επιλογή της εκμάθησης ξένης γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της 

Ιρλανδίας εξαρτάται από τη διεύθυνση του σχολείου. Κατά το σχολικό έτος 2007/08 

το 19% των μαθητών μάθαιναν τη Γερμανική γλώσσα, το 64% τη Γαλλική και το 9% 

την Ισπανική. Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια της Ιρλανδίας 

προσφέρονται μαθήματα Γερμανικής γλώσσας στους τομείς οικονομικών, φυσικής 

και μηχανικής. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι σχέσεις ανάμεσα σε Ιρλανδούς και Γερμανούς ήταν 

στενές λόγω των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων των δύο λαών. Εξαιτίας όμως 

της οικονομικής κρίσης και των δραματικών αποτελεσμάτων που είχε στη ζωή των 

Ιρλανδών θα μπορέσουν να διαπιστωθούν  στο μέλλον αλλαγές και στον τομέα των 

γλωσσών.  
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5.3.8. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Ιταλίας
86

 (1952) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Η εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Ιταλίας 

                          Δημοτικό                       Δευτεροβάθμια 1                 Δευτεροβάθμια 2.                  

 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2008 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 55.392 55.959 87.316 148.470 196.631 198.365 402.773 

ΑΓΓΛΙΚΑ 2.660.299 2.901.541 1.599.428 1.723.615 2.399.043 2.584.617 7.209.773 

ΓΑΛΛΙΚΑ 98.586 42.731 830.700 1.294.015 735.000 749.339 2.086.085 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ 4.713 

 

8.603 64.538 276.298 79.911 124.525 409.426 

Πηγή: Krumm, H. J., Fandrych, C., & Riemer, C. (Eds.). (2010), Deutsch als Fremd-und Zweitsprache: 

ein internationales Handbuch (Vol. 2) 

Η εξάπλωση της Γερμανικής γλώσσας στην Ιταλία ξεκινάει κυρίως από το 

Βορρά της Ιταλίας και επικεντρώνεται στις βορειο-ανατολικές περιοχές, κυρίως στην 

περιφέρεια του Bozen στο Νότιο Τιρόλο, όπου η Γερμανική είναι η δημόσια κρατική 

γλώσσα. Ενώ η εκμάθηση της Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

(2.) Εκπαίδευση της χώρας είναι σταθερή από το 2004 μέχρι και το 2008, το ίδιο 

χρονικό διάστημα σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός των μαθητών που μαθαίνουν τη 

Γερμανική γλώσσα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1.) της χώρας. Από το 2001 η   

φοίτηση στη Γερμανική φιλολογία στα Ιταλικά πανεπιστήμια εξελίσσεται ραγδαία. 

Στην Ιταλία εισάγονται γλώσσες όπως η Αραβική και η Κινεζική εκτός από 

την Ισπανική. Ιταλοί τουρίστες επιλέγουν ως τόπο προορισμού τους το Μόναχο και 

το Βερολίνο και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα 1996-

2005 ο αριθμός των ιταλών τουριστών ξεπέρασε το 139%.  
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5.3.9. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Κροατίας
87

 (2013) 

Οι οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές της Κροατίας με τη 

Γερμανία και την Αυστρία κατέχουν σημαντικό ρόλο, καθώς είναι από τους 

σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους. Πολλοί είναι οι Γερμανοί και γερμανόφωνοι 

τουρίστες που επισκέπτονται την Κροατία. 

Η Γερμανική γλώσσα προσφέρεται από το σχολικό έτος 2003/2004 στο 

Δημοτικό σχολείο, στο οποίο η φοίτηση διαρκεί οκτώ χρόνια και περιλαμβάνει την 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια (1) Εκπαίδευση. Οι μαθητές διδάσκονται κατά 

κανόνα δύο ξένες γλώσσες: από την Πρώτη τάξη διδάσκονται υποχρεωτικά μία ξένη 

γλώσσα και από την Τετάρτη τάξη μία γλώσσα επιλογής. Την πρώτη θέση στην 

επιλογή γλώσσας κατέχει η Αγγλική και ακολουθεί η Γερμανική, κυρίως στις 

περιοχές που έχει μεγάλη ζήτηση η Γερμανική γλώσσα. Στα επαγγελματικά σχολεία 

και στα Γυμνάσια (στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) προσφέρεται η εκμάθηση της 

Γερμανικής  σε αρχάριους και προχωρημένους μαθητές. Υπάρχουν επίσης δίγλωσσα 

Γυμνάσια  όπου οι μαθητές διδάσκονται μερικά μαθήματα στη Γερμανική γλώσσα 

και οι μαθητές αποκτούν το: «Deutsches Sprachdiplom»: «το γερμανικό γλωσσικό 

δίπλωμα», δηλαδή ανώτατο πτυχίο γνώσεων της Γερμανικής γλώσσας. Αξίζει να 

αναφερθεί η ίδρυση του Γερμανικού Διεθνούς Σχολείου κατά το 2003. 

Στα πανεπιστήμια του Ζάγκρεπ, Οσιγιέκ, Ζαντάρ και Ριέκα υπάρχουν 

τμήματα Γερμανικής γλώσσας, με εξαιρετικής σημασίας για τη Γερμανική 

Εκπαίδευση και έρευνα το γερμανικό τμήμα του φιλοσοφικού τμήματος του 

πανεπιστημίου Ζάγκρεπ. Σημαντικό είναι το τμήμα Γερμανικής γλώσσας και 

φιλολογίας.  
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5.3.10. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Λεττονίας
88

 (2004) 

Το 1935 ζούσαν στη Λεττονία 65.000 Γερμανοί, ενώ το 1993, 2.600. Μέχρι 

και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Γερμανική γλώσσα ομιλούνταν από μια 

μειοψηφία ανθρώπων με την κατάσταση να αλλάζει σταδιακά. Για την ενίσχυση και 

διάδοση της γλώσσας στη Λεττονία προσέφεραν σημαντική υποστήριξη  γερμανικά, 

αυστριακά καθώς και ελβετικά ιδρύματα, όπως το πανεπιστήμιο της Χάγης, το 

κοινωφελές ίδρυμα Robert Bosch, η διπλωματική υποστήριξη γερμανόφωνων χωρών, 

το ινστιτούτο Goethe στην περιοχή Ρίγα καθώς και το γεγονός ότι πολλά 

πανεπιστήμια και ανώτατα ιδρύματα της Λεττονίας έχουν συνάψει συμφωνίες 

συνεργασίας με γερμανόφωνες χώρες. 

Στη Λεττονία το μάθημα της Γερμανικής γλώσσας διδάσκεται σε μερικά 

Ιδιωτικά Σχολεία, κυρίως όμως στα Δημόσια, σε επαγγελματικές σχολές και σε 

ανώτατα ιδρύματα. Ο αριθμός όμως, όσων μαθαίνουν τη Γερμανική γλώσσα είναι 

εξαιρετικά μικρός. 

Υπάρχουν τρία σχολεία, που παρέχεται η εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας: 

το Γυμνάσιο Agenskalns, το σχολείο Herder στη Ρήγα, και το πέμπτο Γυμνάσιο στο 

Liepaja. Στα συγκεκριμένα σχολεία οι μαθητές διδάσκονται αρκετά μαθήματα, όπως 

Ιστορία, Γεωγραφία, Λογοτεχνία στη Γερμανική γλώσσα. Κατά το έτος 2008 

απέκτησαν 99 μαθητές το πτυχίο «Deutsches Sprachdiplom». 

Το σχολικό έτος 2007/2008 έμαθαν 212.675 μαθητές στα σχολεία της 

Λεττονίας ξένες γλώσσες, από αυτούς οι 207.000 έμαθαν Αγγλικά με ποσοστό 97%. 

Γερμανικά ως πρώτη ξένη γλώσσα έμαθαν 3.500 μαθητές με ποσοστό 1,7%, ως 

δεύτερη ξένη γλώσσα 30.000 μαθητές με ποσοστό 25% και ως τρίτη 2.900 μαθητές 

με ποσοστό 45%. (Οι συγκεκριμένες στατιστικές δόθηκαν από το κέντρο εκμάθησης 

ξένων γλωσσών στα σχολεία με την άδεια του κέντρου σχολικών προγραμμάτων και 

εξετάσεων του Υπουργείου για την Εκπαίδευση και την επιστήμη της Δημοκρατίας 

της Λεττονίας). 
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Ο σύνδεσμος καθηγητών Γερμανικής γλώσσας απαριθμεί 205 μέλη, που 

διδάσκουν στα Δημόσια Σχολεία της Λεττονίας, εκδίδουν το περιοδικό «Το μάθημά 

μου, τα Γερμανικά», οργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις. Κατά το σχολικό έτος 

2008/09 αποφοίτησαν 40 σπουδαστές-καθηγητές Γερμανικής γλώσσας από τα 

πανεπιστήμια της Λεττονίας, 10 από το  πανεπιστήμιο Liepaja και 28 πτυχιούχοι 

σπουδαστές (συνδυασμό Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας) από το Daugavpils. 

  

5.3.11. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Λιθουανίας.
89

 (2004) 

123.629 άνθρωποι μαθαίνουν Γερμανικά στη Λιθουανία, δηλαδή, ποσοστό 

3,64% του συνολικού πληθυσμού. 

Η εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γερμανικής, Γαλλικής) 

ξεκινάει από τη Δευτέρα τάξη, – έναρξη εκμάθησης ξένης γλώσσας – ή από την 

Τετάρτη τάξη, – υποχρεωτική εκμάθηση ξένης γλώσσας –. 

Η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας ξεκινάει υποχρεωτικά από την Έκτη 

τάξη και ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την ξένη γλώσσα που θα διδαχθεί. 

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (2), δίδεται η δυνατότητα  εκμάθησης και τρίτης 

ξένης γλώσσας, χωρίς να είναι υποχρεωτική. Κατά το σχολικό έτος 2003/2004 το 

14,1% των μαθητών έμαθαν τη Γερμανική ως πρώτη ξένη γλώσσα, ενώ το 83,2% την 

Αγγλική. Το 8,2% των μαθητών επέλεξε την Αγγλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα, 74% 

τη Ρωσική και 15,3% τη Γερμανική και 19,6% ως τρίτη ξένη γλώσσα. Η εκμάθηση 

της Γερμανικής γλώσσας θεωρείται προσόν και προϋπόθεση για επαγγελματική 

σταδιοδρομία στους τομείς του τουρισμού, της οικονομίας και της μετάφρασης και 

διερμηνίας, ενώ συγχρόνως διευρύνονται οι προοπτικές για επαγγελματική εξέλιξη 

στο εξωτερικό.  
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5.3.12. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα του 

Λουξεμβούργου
90

(1952) 

Το Λουξεμβούργο είναι πολυγλωσσικό και πολιτισμικό και κυριαρχεί όσον 

αφορά στη γλώσσα μία ιδιαίτερη κατάσταση λόγω της πολυγλωσσίας που επικρατεί. 

Η Λουξεμβουργιανή «Letzebuergesch» είναι η εθνική γλώσσα του κράτους 

(languenationale), χρησιμοποιείται κυρίως στον προφορικό λόγο, συγχρόνως όμως 

ομιλείται η Γερμανική και  η Γαλλική γλώσσα σύμφωνα με νόμο από την 24
η
  

Φεβρουαρίου 1984 που θεσπίστηκε και αφορά στη γλώσσα «langues administratives 

et judiciaires». Η Γερμανική χρησιμοποιείται  κυρίως στο γραπτό λόγο, στις 

εφημερίδες, σε περιοδικά σε βιβλία και στην τηλεόραση, ενώ η Γαλλική κυρίως στο 

διοικητικό τομέα και στη νομοθεσία, αλλά και σε ονομασία δρόμων, στα 

καταστήματα και τα εστιατόρια, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την αίσθηση 

γαλλόφωνης χώρας. 

Η πολυγλωσσία διαμόρφωσε και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας ήδη από 

το 1912. Η γραφή και ανάγνωση διδάσκονται στη Γερμανική γλώσσα  η οποία είναι  

στο Δημοτικό σχολείο η γλώσσα διδασκαλίας στα Μαθηματικά και στις ειδικότητες. 

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα μαθήματα με εξαίρεση τα Μαθηματικά 

διδάσκονται στα Γερμανικά. Η διδασκαλία της Γαλλικής ξεκινά από τα μισά της 

δευτέρας τάξης του Δημοτικού, ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αυξάνεται ο 

αριθμός των ωρών διδασκαλίας των Γαλλικών με αργό ρυθμό. 

Σύμφωνα με την έρευνα PISA-Studie 2006 ενδιαφέρον αποκτά το γεγονός ότι 

το 33,5% των μαθητών προέρχεται από γονείς μετανάστες, (που έχουν δυσκολίες) 

ενώ στην έρευνα ανάγνωσης που διεξήχθη στη Γερμανική γλώσσα οι μαθητές του 

Λουξεμβούργου κατέλαβαν την έκτη από τις συνολικά τριάντα εννέα θέσεις του 

διαγωνισμού.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι  στα σχολεία του Λουξεμβούργου 

επικρατεί η κουλτούρα της πολυγλωσσίας ως αρχή διδασκαλίας. Η 

Λουξεμβουργιαρνή γλώσσα αποτελεί γλώσσα ενσωμάτωσης των μεταναστών. Με 

αφορμή την ιδιαίτερη γλωσσική κατάσταση στο Λουξεμβούργο ο ερευνητής της 

συγκεκριμένης έρευνας θεωρεί μάταιο κόπο να ασχοληθεί κάποιος με 
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γλωσσολογικούς όρους όπως: μητρική γλώσσα, δεύτερη γλώσσα, γλώσσα 

καταγωγής, γλώσσα της οικογένειας, του περιβάλλοντος, της παρέας κ.τ.λ. Τα 

παραπάνω ισχύουν για τη Γερμανική γλώσσα, η οποία έχει συγγένεια με τη γλώσσα 

του Λουξεμβούργου και δε θεωρείται ξένη γλώσσα, αλλά γλώσσα επικοινωνίας και 

ενισχύεται μέσω των Μ.Μ.Ε. Η Γερμανική είναι η γλώσσα της γραφής και 

ανάγνωσης, της κοινωνικοποίησης και η γλώσσα επικοινωνίας στα σχολεία, ειδικά σε 

συγκεκριμένα μαθήματα και αποτελεί σημαντική γλώσσα για τη νοητική, 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς πρέπει να είναι σε θέση 

να κατανοούν το γραπτό λόγο καθώς και ακουστικά κείμενα, να συμμετέχουν σε 

διαλόγους, να γράφουν κείμενα, να είναι σε θέση να συζητούν και να κατέχουν 

γραμματική και λεξιλόγιο. 

 

5.3.13. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα των 

Κάτω Χωρών
91

 (1952) 

Στο εκπαιδευτικό σύστημα των κάτω χωρών το μάθημα των ξένων γλωσσών 

κατέχει ένα σημαντικό ρόλο, όπου στα «γλωσσικά» γυμνάσια διδάσκονται εκτός από 

τα Ελληνικά και τα Λατινικά, σύγχρονες ξένες γλώσσες, όπως Αγγλικά, Γερμανικά, 

Γαλλικά, καθώς επίσης και Ιταλικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Αραβικά και Ρωσικά. Εκτός 

από την υποχρεωτική εκμάθηση της Αγγλικής, η Γερμανική κατέχει ένα σημαντικό 

ρόλο ως δεύτερη ξένη γλώσσα, λόγω της δημοτικότητάς της, λόγω ιστορικών 

γεγονότων στα τέλη του 20
ου

 αιώνα, λόγω των οικονομικών σχέσεων της Γερμανίας 

με τις Κάτω Χώρες, καθώς και  λόγω της 1
ης

 και 2
ης

 γενιάς μεταναστών με ποσοστό 

14% από τη Γερμανία. 

Η θέση της Γερμανικής γλώσσας χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες τάσεις: 

Η Γερμανική γλώσσα αναπτύσσεται βήμα προς βήμα στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

Υπάρχουν πολλά δίγλωσσα σχολεία με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική, 

ενώ μόνο ένα τη Γερμανική. 

Αυξάνεται ο αριθμός των σπουδαστών της Γερμανικής γλώσσας στα ανώτατα 

ιδρύματα, ενώ συγχρόνως υπάρχει έλλειψη καθηγητών Γερμανικής. 
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Η Γερμανική γλώσσα είναι σημαντική λόγω των συνεχώς αυξανόμενων 

επαγγελματικών σχέσεων  με γερμανόφωνους συνεργάτες. 

Στα Hogescholen αυξάνονται τα προγράμματα σπουδών στα Γερμανικά  ως 

μητρική γλώσσα.  

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η Γερμανική γλώσσα είναι η κλασσική 

δεύτερη ξένη γλώσσα για τους μαθητές των HAVO VWO (σχολικοί τύποι στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΙΙ) ,όπου η Γερμανική γλώσσα είναι για δύο χρόνια 

υποχρεωτική και αργότερα γλώσσα επιλογής από το 80% των μαθητών. Πιο 

συγκεκριμένα 30% των VMBO-μαθητών (σχολικός τύπος της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ΙΙ) μαθαίνουν για τρία χρόνια Γερμανικά.  

Έξι πανεπιστήμια προσφέρουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών για τη Γερμανική φιλολογία, με περίπου 60 σπουδαστές κάθε χρόνο, εκ των 

οποίων οι 25 είναι απόφοιτοι της Γερμανικής φιλολογίας.    

  

5.3.14. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Πολωνίας
92

 (2004) 

Η Πολωνία με τη Γερμανία ήδη από τον 17
ο
 και στις αρχές του 18

ου
 αιώνα 

είχαν καλές σχέσεις που δε σταμάτησαν λόγω του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. 

Ωστόσο η εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας δραστηριοποιήθηκε  ήδη από 

το 1945 και με αργά βήματα επικράτησε και μετά το 1956 με αποκορύφωμα την 

αύξηση των ενδιαφερομένων για τη γλώσσα μετά την πτώση του Τείχους. Ενώ από 

το 1996 μέχρι το 2000 περισσότεροι από 2,7 εκατομμύρια μαθητές έμαθαν τη 

Γερμανική γλώσσα στην Πολωνία, από το 2005 μέχρι το 2008 μειώθηκε ο αριθμός σε 

2,5 εκατομμύρια (αριθμός που αντιστοιχεί στο 42% όλων των πολωνών μαθητών που 

μαθαίνουν υποχρεωτικά Γερμανικά). Ο αριθμός είναι αυξημένος κυρίως στην 

περιοχή των γερμανο-πολωνικών συνόρων. Συνολικά περισσότερο από 3,5 

εκατομμύρια Πολωνών δηλαδή το 9,5% μαθαίνει Γερμανικά. 

Το 1960 επαναλειτούργησε το τμήμα της Γερμανικής φιλολογίας στη 

Βαρσοβία, το 1964 δημιουργήθηκε νέο στο Łodz και από το 1970 δημιουργήθηκαν 

νέα τμήματα Γερμανικής φιλολογίας.  
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5.3.15. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Πορτογαλίας
93

 (1986) 

Το μάθημα των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας στην Πορτογαλία έχει μακρά 

παράδοση. Ήδη από το 1912 στο πανεπιστήμιο Coimbra και από το 1913 στο 

πανεπιστήμιο της Λισαβόνας ιδρύθηκαν οι πρώτες πανεπιστημιακές έδρες για 

σπουδές στη Γερμανική φιλολογία. Από τις αρχές του 1970 με την ίδρυση νέων 

πανεπιστημίων αυξήθηκε ο αριθμός των σπουδαστών στα προγράμματα γερμανικών 

σπουδών και από το 1998 υπάρχουν στα πανεπιστήμια της Πορτογαλίας δώδεκα 

γερμανικές σχολές με συνολικά 3.215 σπουδαστές. 

Οι μαθητές στο σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα της Πορτογαλίας έχουν τη 

δυνατότητα να μαθαίνουν εκτός από την πρώτη ξένη γλώσσα που είναι η Αγγλική και 

μία δεύτερη, που είναι υποχρεωτική από την 7
η
 και 9

η
 τάξη, με την εκμάθηση της 

Γερμανικής να παρουσιάζει κάμψη. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν (σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις κατά το θερινό εξάμηνο του 2009) οι περίπου 20 ασκούμενοι καθηγητές 

Γερμανικών στην Πορτογαλία, καθώς και οι περίπου 1000 μόνο εγγεγραμμένοι 

σπουδαστές σε κύκλους σπουδών που αφορούν τα Γερμανικά ως κύριο ή δευτερεύον 

μάθημα.  

 

5.3.16. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Ρουμανίας
94

 (2007) 

Τα «Rumäniendeutsch» Ρουμανο-γερμανικά  κατέχουν την πρώτη θέση στο 

γραπτό και εκκλησιαστικό λόγο, καθώς και στα μαθήματα. Κατά την απογραφή του 

πληθυσμού το 2002, 60.000 άνθρωποι δηλώθηκαν ότι ανήκουν στη γερμανική 

μειοψηφία του πληθυσμού και από αυτούς οι 45.000 έχουν τη Γερμανική μητρική 

τους γλώσσα. 

Στη Ρουμανία υπάρχουν γερμανόφωνοι παιδικοί σταθμοί και σχολεία όλων 

των βαθμίδων. Οι απόφοιτοι των γερμανόγλωσσων Λυκείων λαμβάνουν από το 

Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Ρουμανίας «Πιστοποίηση για τη Γερμανική 
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Γλώσσα» και από τη Γερμανία το ανώτατο πτυχίο πιστοποίησης της Γερμανικής 

γλώσσας: «das Deutsche Sprachdiplom I/I». 

Στους υπόλοιπους παιδικούς σταθμούς προσφέρεται η προαιρετική  εκμάθηση 

μίας ξένης γλώσσας. Οι μαθητές στην 1
η
 τάξη μαθαίνουν την πρώτη ξένη γλώσσα, 

Αγγλικά  και από την 5
η
 τάξη  τη δεύτερη ξένη γλώσσα, κυρίως Γερμανικά ή 

Γαλλικά. Επίσης υπάρχουν εντατικά τμήματα εκμάθησης Γερμανικών «Deutsch 

intensiv», με πολλές ώρες DaF (Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα), δίγλωσσες τάξεις με 

αρκετά μαθήματα να διδάσκονται στη Γερμανική γλώσσα. Το τμήμα Γερμανικής 

φιλολογίας  συναγωνίζεται και άλλα ξενόγλωσσα τμήματα καθώς και το νεοϊδρυθέν 

τμήμα μεταφραστών. 

Η εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας παραμένει ελκυστική επειδή παρέχει 

πολλές δυνατότητες για επαγγελματικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, αλλά και 

λόγω των καλών παραδοσιακών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.  

 

5.3.17. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Σουηδίας
95

(1995) 

Η Γερμανική γλώσσα έχει μακρά παράδοση ως ακαδημαϊκό μάθημα από το 

1964 και ως διδασκόμενο μάθημα στη Σουηδία. Μέχρι το 1946 ήταν η πρώτη ξένη 

γλώσσα, ενώ στη σημερινή εποχή μετά τα Αγγλικά, που θεωρούνται η lingua franca 

στη σουηδική κοινωνία συνυπάρχει μαζί με τα Γαλλικά και τα Ισπανικά ως δεύτερη ή 

τρίτη ξένη γλώσσα. 

Αρκετοί μαθητές στο Δημοτικό, πιστεύοντας ότι η εκμάθηση των Αγγλικών 

αρκεί, δεν επιλέγουν την εκμάθηση και άλλων γλωσσών, ενώ στο Γυμνάσιο 

επιλέγουν μαθήματα που θεωρούν «εύκολα» και συγχρόνως θα έχουν και καλύτερη 

βαθμολογία. Επιπλέον τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο η Γερμανική 

γλώσσα θεωρείται δύσκολη ( με βαθμό δυσκολίας 7 από 1-7) και το επίπεδο γνώσεών 

τους να φτάνει μέχρι το Α2. Στα πανεπιστήμια της χώρας μειώθηκε ο αριθμός των 

σπουδαστών από περίπου 1.500 σε 1.100 στο μάθημα των Γερμανικών.  
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5.3.18. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Σλοβακίας(2004) 

Λόγω της γεωγραφικής θέσης της Σλαβακίας, των ιστορικών δεδομένων 

ανάμεσα στις δύο χώρες, των πάνω από 1000 ετών σλοβακικο-ουγγαρικών σχέσεων 

και της πτώσης του Τείχους στο Βερολίνο, η Γερμανική γλώσσα παίζει σημαντικό 

ρόλο. Ήδη από το 1918 μέχρι το 1939 ξένες γλώσσες, όπως η Γερμανική, η Αγγλική, 

η Γαλλική, η Ιταλική και η Ρωσική διδάσκονταν στα σχολεία της Σλοβακίας. Λόγω 

των αλλαγών στις πολιτικές σχέσεις της πρώην Τσεχοσλοβακίας (1949-1989), 

επικράτησε η Ρωσική γλώσσα με τη Γερμανική να διδάσκεται ως υποχρεωτική ξένη 

γλώσσα στο Γυμνάσιο. Οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στην κεντρική και ανατολική 

Ευρώπη το 1989 και η εισχώρηση της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004  

επηρέασαν και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. 

Μετά το 1989 άρχισαν να διδάσκονται ξένες γλώσσες ήδη από τους παιδικούς 

σταθμούς (κυρίως Αγγλικά και Γερμανικά), ενώ στο Δημοτικό από την 5
η
 τάξη, ενώ 

υπήρξαν και σχολεία που η εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας άρχιζε από την 3
η
 

τάξη και σπανίως από την 1
η
. Η εκμάθηση της 2

ης
 ξένης γλώσσας, ως μαθήματος 

επιλογής επικράτησε από την 7
η
 τάξη. Οι προσφερόμενες προς εκμάθηση γλώσσες 

είναι: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ισπανικά και Ιταλικά, με την Αγγλική 

να λαμβάνει την 1
η
 θέση και να ακολουθεί η Γερμανική. Στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση της χώρας (Γυμνάσια, επαγγελματικές σχολές) είναι υποχρεωτική η 

διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών, εκτός από τις σχολές ξένων γλωσσών και τις 

ακαδημίες. 

Κατά το σχολικό έτος 2008-2009 το Υπουργείο Παιδείας της Σλοβακικής 

Δημοκρατίας ενέκρινε σχολικές μεταρρυθμίσεις ,που θα ισχύσουν μέχρι και το 2017-

2019,σύμφωνα με τις οποίες  η πρώτη ξένη γλώσσα ξεκινάει από την Τρίτη τάξη του 

Δημοτικού σχολείου (Πρωτοβάθμια) και η δεύτερη ξένη γλώσσα από την Έκτη τάξη 

του Δημοτικού σχολείου (Δευτεροβάθμια Ι). 

Στη Σλοβακία σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και τύπους σχολείου  μαθαίνουν 

ξένες γλώσσες 920.000 μαθητές. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1
η
-4

η
 τάξη)  

μαθαίνει Γερμανικά το 23,5% των μαθητών ενώ το 75.9% Αγγλικά. Τα ποσοστά των 

άλλων γλωσσών είναι κάτω από 1%. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (5
η
 -9

η
 τάξη) το 
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37% των μαθητών μαθαίνει Γερμανικά ενώ το 57,9% Αγγλικά. Τα ποσοστά των 

υπόλοιπων ξένων γλωσσών κυμαίνονται 1,5-1,5,3%. 

Στα οκταετή Γυμνάσια (από την 1
η
 - 4

η
 τάξη Γυμνασίου) Γερμανικά μαθαίνει 

το 30,6 ενώ Αγγλικά το 60,6% των μαθητών/τριών. Γαλλικά μαθαίνει το 6,5% 

Ισπανικά και Ρωσικά το περίπου 1%. Στα Γυμνάσια (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΙΙ) 

τα ποσοστά εκμάθησης των Γερμανικών είναι 39,37% των Αγγλικών 49,7% και των 

υπόλοιπων γλωσσών 1,7-7%. Στα υπόλοιπα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

π.χ. επαγγελματικά (10
η
 -13

η
 τάξη) το 45,5% μαθαίνει Γερμανικά, το 46,7% 

Αγγλικά,το 6,912% Γαλλικά, το 3,179% Ρωσικά, και το 0,2% Ισπανικά. Οι 

ξενόγλωσσοι καθηγητές είναι 19.026 και από αυτούς 5.358 καθηγητές Γερμανικών 

(το 71,3% με κατάρτιση, απέναντι από το 62,8 των καθηγητών Αγγλικής με 

κατάρτιση στον τομέα τους). Στις υπόλοιπες λιγότερο διδασκόμενες γλώσσες, όπως 

Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Ρωσικά είναι καταρτισμένο πάνω από το 70% του 

εργατικού δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης.  

 

5.3.19. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Σλοβενίας
96

 (2004) 

Στη Σλοβενία επίσημη γλώσσα του κράτους είναι η Σλοβενική αλλά υπάρχουν 

περιοχές που ομιλείται η Ουγγρική, η Ιταλική, η Σερβική, η Κροατική, η Βοσνιακή 

και η Αλβανική. Στην απογραφή του 2002, 499 κάτοικοι χαρακτηρίστηκαν 

γερμανόφωνοι (κυρίως στα γερμανικά νησιά Gotschee, Celje και Maribor, όπου 

παλιότερα υπήρχε μεγάλος αριθμός γερμανόφωνων κατοίκων). Η σημερινή Σλοβενία 

κυβερνούνταν για 600 χρόνια μέχρι το 1918 από τους Αψβούργους με συνέπεια η 

Γερμανική γλώσσα να   ομιλείται στους δημόσιους οργανισμούς και στη διοίκηση, η 

αλληλογραφία, στον ιδιωτικό τομέα και η οικογενειακή επικοινωνία γινόταν μέχρι τα 

τέλη του 19
ου

 αιώνα στα Γερμανικά, αλλά και επιστημονικά κείμενα, λογοτεχνία 

ποίηση και πρόζα γραφόταν στα Γερμανικά.  

Η Γερμανική γλώσσα κατείχε τον κεντρικό ρόλο ως γλώσσα μάθησης μέχρι 

και τα τέλη της μοναρχίας των Αψβούργων. Κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 
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επιβλήθηκε η Γερμανική γλώσσα στις γερμανόφωνες περιοχές, η Ιταλική στις 

ιταλόφωνες, η Ρωσική κατά το χρονικό διάστημα που κυβερνούσαν οι Παρτιζάνοι 

(αντάρτες), ενώ τα σερβοΚροατικά και τα λατινικά παρέμεναν ως ξένες γλώσσες. 

Στην (τέως) ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας όλα τα παιδιά ήταν 

υποχρεωμένα για ένα ολόκληρο έτος να μάθουν σερβοκροατικά και ως υποχρεωτικό 

μάθημα στο Δημοτικό μία ξένη γλώσσα, κυρίως Αγγλικά και Γερμανικά, αφού η 

Ρωσική και η Γαλλική γλώσσα είχαν χάσει τη Δημοτικότητά τους. Στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προστέθηκε η εκμάθηση δεύτερης και εναλλακτικά και 

τρίτης ξένης γλώσσας, με επιλεγόμενες γλώσσες Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, 

Ρωσικά, Ιταλικά, Ισπανικά και στα Κλασσικά Γυμνάσια Ελληνικά και Λατινικά. 

Στη σημερινή εποχή η εκμάθηση ξένων γλωσσών ξεκινά από τον παιδικό 

σταθμό. Η πιο διαδεδομένη ξένη γλώσσα στη Σλοβενία είναι η Αγγλική, με τη 

Γερμανική να βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Με υποχρεωτική την εννιάχρονη φοίτηση 

όλοι οι μαθητές επιλέγουν ως πρώτη ξένη γλώσσα από την τετάρτη τάξη, την 

εκμάθηση Αγγλικών ή Γερμανικών. Στην 7
η
 τάξη μπορούν να έχουν ως μάθημα 

επιλογής την εκμάθηση και δεύτερης ξένης γλώσσας. Στα γυμνάσια είναι 

υποχρεωτική η εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών, με τη Γερμανική να υπερισχύει. 

Υπάρχουν όμως και σχολεία τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (κυρίως σε περιοχές που συνορεύουν με την Αυστρία), που η Γερμανική 

είναι πρώτη γλώσσα εκμάθησης. 

Συνολικά κατά το 2006/2007 υπήρχαν 1.381 παιδιά προσχολικής ηλικίας 

στους παιδικούς σταθμούς της Σλοβενίας, που μάθαιναν μία ξένη γλώσσα. Στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των μαθητών που μαθαίνουν 

Γερμανικά. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο συνολικός αριθμός των μαθητών που 

μάθαιναν Γερμανικά ανερχόταν σε 48.956 μαθητές, από αυτούς 10.361 ως πρώτη 

ξένη γλώσσα, 38.146 ως δεύτερη ξένη γλώσσα και 329 ως τρίτη. Αγγλικά μάθαιναν 

84.643, με τους 80.063 να τη μαθαίνουν ως πρώτη ξένη γλώσσα. 

Τμήμα Γερμανικής φιλολογίας λειτουργεί στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια της 

χώρας, στη Ljubljana (UL),που ιδρύθηκε το 1919 και τον επόμενο χρόνο εργάστηκε  

ο πρώτος καθηγητής Γερμανικής φιλολογίας, ο Jakob Kelemina και έθεσε τον πρώτο 

θεμέλιο λίθο για ένα ινστιτούτο Γερμανικής γλώσσας, που ονομάστηκε « Germanski 

seminar» και στο Maribor (UM).  
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5.3.20. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Ισπανίας
97

 (1986) 

Ο ρόλος της Γερμανικής γλώσσας στην Ισπανία  και ειδικά στο εκπαιδευτικό 

της σύστημα είναι σημαντικός. Ήδη από το 2005 εισήχθη στα σχολεία της Ισπανίας η 

εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισπανικού 

ινστιτούτου Γκαίτε το 2007 η Γερμανική γλώσσα ακολουθούσε τη Γαλλική. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Παιδείας της Ισπανίας, κατά το σχολικό 

έτος 2005/05 σημειώθηκε αύξηση 407% του αριθμού των μαθητών που μάθαιναν τη 

Γερμανική ως ξένη γλώσσα, (63.308 μαθητές σε πάνω από 20.000 κρατικά και 

Ιδιωτικά Σχολεία). Σημαντικό ρόλο για την εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στα 

σχολεία, έπαιξαν αφ ενός η ραγδαία αύξηση του αριθμού των μεταναστών σε 

ολόκληρη την Ισπανία την τελευταία δεκαετία, η παρουσία δύο κύριων γλωσσών στη 

Baskenland και στην Katalonien, και αφ ετέρου τα άσχημα αποτελέσματα των 

ερευνών Pisa που αφορούσαν στις ικανότητες των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα κρατικά σχολεία ξένων γλωσσών (Escuelas 

Oficiales de Idiomas), περίπου 170 σε ολόκληρη την Ισπανία, προσφέρονται τμήματα 

εκμάθησης ξένων γλωσσών με επιδότηση για ενήλικες και νέους άνω των 16 ετών 

και αναγνωρισμένη πιστοποίηση. 

Γερμανική φιλολογία «Deutsche Philologie/Filologıa Alemana» υπάρχει σε 

οκτώ κρατικά πανεπιστήμια. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα  φοίτησης σε τμήματα 

Λογοτεχνίας και Γερμανικής γλώσσας καθώς και ως μάθημα επιλογής από άλλα 

τμήματα, κατά κανόνα της Αγγλικής φιλολογίας. Η Γερμανική γλώσσα κατέχει στα 

πανεπιστήμια της Ισπανίας την πρώτη θέση στον τομέα της μετάφρασης και 

διερμηνείας.  
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5.3.21. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Τσέχικης Δημοκρατίας
98

 (2004) 

Σύμφωνα με την τσεχική στατιστική υπηρεσία κατά το 2004, ο συνολικός 

πληθυσμός της Τσεχικής Δημοκρατίας ανερχόταν σε 10.290.000 με μητρική την 

Τσεχική γλώσσα και 38.300 άτομα με μητρική τη Γερμανική γλώσσα.  

Το πέρασμα από το 19
ο
 στον 20

ο
 αιώνα έφερε αλλαγές και συνεργασίες 

ανάμεσα στη Γερμανία και τη Τσεχική Δημοκρατία σε οικονομικό, κοινωνικό και 

πολιτικό επίπεδο. Αμέτρητες γερμανικές επιχειρήσεις προσέφεραν εργασία, 

δημιουργήθηκε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (1993) το Αυστριακό 

Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Ινστιτούτο (1991), ο Γερμανο-τσεχικός Σύλλογος 

Πράγας, το Ελβετικό ίδρυμα Πολιτισμού Pro Helvetia (1992), σημαντικές εμπορικές 

συνεργασίες ανάμεσα στην Τσεχία, Γερμανία και Αυστρία, αμέτρητες γερμανικές και 

αυστριακές τράπεζες, εργοστάσια, επενδύσεις καθώς και θέσεις εργασίας για Τσέχους  

και κυρίως για απόφοιτους Γερμανικών σπουδών. 

Η εξάπλωση της Γερμανικής γλώσσας οδήγησε στην ίδρυση 14 κέντρων 

γερμανο-τσεχικών σπουδών, «Deutsch-Tschechischen Begegnungszentren» η τσεχική 

ραδιοφωνία - Ράδιο Πράγας έχει γερμανικό πρόγραμμα «Tschechische Rundfunk-

Radio Prag Deutsches Programm» που εκπέμπει καθημερινά μισή ώρα από τα βραχέα 

κύματα  και δύο φορές καθημερινά δορυφορικά. Η εφημερίδα «Lidove noviny» 

προσφέρει σε εβδομαδιαία βάση μία «Γερμανική σελίδα» («Deutsches Blatt»)με 

γερμανικά αυθεντικά κείμενα. Από το 1991 εκδίδεται η εφημερίδα της Πράγας-η 

γερμανόφωνη εφημερίδα για την κεντρική Ευρώπη, «Prager Zeitung - Die 

deutschsprachige Zeitung für Mitteleuropa». Σημαντικό, όμως, ρόλο για την 

εξάπλωση της Γερμανικής γλώσσας στη Τσεχική Δημοκρατία έπαιξε το Ινστιτούτο 

Γκαίτε και το αυστριακό πολιτιστικό φόρουμ «Goethe-Institut Österreichische 

Kulturforum», καθώς και από το 1999,ο ιδρυθείς σύλλογος φιλολόγων Γερμανικής 

γλώσσας «Germanistenverband der Tschechischen Republik». 

Το Υπουργείο στην Τσεχική Δημοκρατία διευθύνει τα κρατικά δίγλωσσα 

Δημοτικά σχολεία και Γυμνάσια, ενώ συγχρόνως  υποστηρίζει και ελέγχει τα 

Ιδιωτικά Σχολεία του ίδιου τύπου. Κρατικά δίγλωσσα Δημοτικά και Γυμνάσια 
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υπάρχουν στις περιοχές Liberec, και Znojmo ενώ Ιδιωτικά στα εξής: (Bernardo-

Bolzano-Grundschule Tabor,Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung, 

Thomas-Mann-Gymnasium Prag, Österreichische Schule Prag, Deutsche Schule 

Prag). Επίσης στα ονομαζόμενα «Σχολεία χωρίς σύνορα», στην περιοχή 

Hartau/Hradek nad Nisou, παιδιά από τη Γερμανία και τη Τσεχική Δημοκρατία 

μαθαίνουν να επικοινωνούν μεταξύ τους μαθαίνοντας τη γλώσσα των συμμαθητών 

τους και αναπτύσσοντας πολιτιστικές επαφές. Στο«Friedrich-Schiller-Gymnasium in 

Pirna/Sachsen» παιδιά από την περιοχή Elbe/Labe αποκτούν μετά τη φοίτησή τους 

στο συγκεκριμένο σχολείο, ισότιμο αναγνωρισμένο απολυτήριο. Τέλος  Γερμανικά 

μαθαίνουν  από προεπιλεγμένα σχολεία π.χ.: Berlitz, Caledonian School. 

Σε δεκαπέντε δημόσια Τσεχικά πανεπιστήμια  προσφέρονται σπουδές που 

αφορούν στη Γερμανική γλώσσα.  

 

5.3.22. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Ουγγαρίας
99

 (2004) 

Μέχρι το 1989 σε όλους τους σχολικούς τύπους της Ουγγαρίας ήταν  

υποχρεωτική η εκμάθηση της Ρωσικής, ως ξένης γλώσσας, που μετά την κατάργησή 

της «εισχώρησαν» ξένες γλώσσες, όπως η Γαλλική, η Γερμανική, η Αγγλική στα 

σχολεία της Ουγγαρίας. 

Από την Τετάρτη τάξη του Δημοτικού σχολείου είναι υποχρεωτικό το μάθημα 

της ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα της Αγγλικής. Στα 6 πανεπιστήμια της χώρας 

διδάσκεται η Γερμανική φιλολογία σε περίπου 250 φοιτητές, εκ των οποίων το ένα 

τρίτο  στη Βουδαπέστη. 
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6. Η Γερμανική γλώσσα (ως ξένη γλώσσα) και οι άλλες 

ισχυρές ευρωπαϊκές γλώσσες στο εκπαιδευτικό σύστημα της  

Ελλάδας (διαχρονικά και συγχρονικά) 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 8: Γυμνάσιον Ναυπλίου 
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ΕΙΚΟΝΑ 9: Διάταγμα περί συστάσεως Γυμνασίου εις Ναύπλιον 

 

6.1. Η Γερμανική και άλλες ισχυρές ευρωπαϊκές γλώσσες στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της Ελλάδας 

Στις 6 Μαρτίου 1831 μετά την ίδρυση του ελληνικού Εκπαιδευτηρίου στην 

περιοχή του Ναυπλίου, ανατέθηκε η διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας σε δύο 

δασκάλους, οι οποίοι αρνήθηκαν «διότι και οι δύο δεν την γνωρίζουσιν εξ 

επαγγέλματος». Στις 21 Νοεμβρίου 1833, ο Ιωάννης Βενθύλος διδάσκει στο Γυμνάσιο 



 

76 

` 

εκτός από την Ελληνική και τη Γαλλική γλώσσα, παρ’ όλο που έχει σπουδάσει στη 

Γερμανία. Ορίζεται επιτροπή με μέλη της τους: Κ. Σχινάς, Α. Πολυζωϊδης, Αλ. 

Σούτσος, Ι. Κοκκώνης, Ι. Βενθύλος ,Σκ. Βυζάντιος, Ιωαν. Φραντς, καθηγητή του 

πανεπιστημίου του Μονάχου. Με απόφαση της επιτροπής η Γερμανική και η Γαλλική 

γλώσσα εισάγονται για τρεις ώρες την εβδομάδα στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. 

 Η απόφαση όμως αυτή δε θα εφαρμοστεί για λόγους οικονομικούς και 

διάστασης απόψεων, όσον αφορά στην επιλογή γλώσσας. Κάποιοι από τα μέλη της 

επιτροπής υποστήριξαν ότι δεν ήταν απαραίτητη η διδασκαλία της Γερμανικής 

γλώσσας, ενώ άλλοι  έκριναν απαραίτητη την εκμάθησή της μόνο από τους μαθητές 

που θα συνέχιζαν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Με εξαίρεση το Γυμνάσιο του 

Ναυπλίου όπου διδάσκονταν και οι δυο ξένες γλώσσες, στην υπόλοιπη Ελλάδα 

διδάσκονταν μόνον η Γαλλική. Στη συνέχεια η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας 

καταργήθηκε, ενώ επεκτάθηκε η εκμάθηση της Γαλλικής σε όλα τα γυμνάσια της 

χώρας
100

. 

Εννέα χρόνια αργότερα, στις 18 Φεβρουαρίου 1942 (με αρ. ΦΕΚ 29/Α΄και 

αριθμό φύλλου 20) εισάγεται η υποχρεωτική διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας 

στα Αστικά σχολεία, καθώς και στα σχολεία  της Μέσης Εκπαίδευσης και στις 

εμπορικές σχολές. Στη συνέχεια στις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους (με Αρ. ΦΕΚ 

165/Α΄) δημοσιεύτηκε το αναλυτικό πρόγραμμα που αφορούσε στη διδασκαλία της 

Γερμανικής και Ιταλικής γλώσσας. Όσον αφορά στην Ιταλική γλώσσα ορίζονται τρεις 

ώρες διδασκαλίας στη Β΄ τάξη καθώς και η διδασκαλία κειμένων, ασκήσεις «γραφή 

καθ’ υπαγόρευσιν», προφορικές ασκήσεις και γραμματική της Ιταλικής γλώσσας. 

Όσον αφορά στη Γερμανική γλώσσα ορίζονται τρεις ώρες διδασκαλίας στη Γ΄ 

τάξη και οι μαθητές θα διδάσκονταν δεκαπέντε κείμενα από το βιβλίο «Gesprochenes 

Deutsch» των Wolfang Klee και Magda Gerkan καθώς και ποιήματα, ή παιδικά 

τραγούδια. Οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να επαναλαμβάνουν μόνοι ή σε ομάδες, 

μικρές εκφράσεις ή λέξεις, που τις έχει εκφωνήσει αρχικά ο καθηγητής τους, να 

μαθαίνουν λεξιλόγιο, να γράφουν μέχρι τρεις προτάσεις και να δίδονται  εργασίες για 

το σπίτι με σκοπό την εμπέδωση του μαθήματος. Επισημαίνεται ότι η Γαλλική 

γλώσσα θα διδάσκεται τρεις ώρες στη Δ΄ Γυμνασίου και δύο στην Ε΄. 
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Στις 14 Απριλίου 1943 (με Αρ. ΦΕΚ  89/Α΄) ορίζεται εκ νέου η διδακτέα ύλη 

της Γερμανικής και Ιταλικής γλώσσας στα Αστικά σχολεία εμπορικής κατευθύνσεως. 

Στην Α΄τάξη οι μαθητές μαθαίνουν τη γραμματική μέσω ιταλικών κειμένων, τα 

άρθρα, τον πληθυντικό, τα επίθετα και τους βαθμούς των επιθέτων, τις αντωνυμίες, 

τα αριθμητικά ,τα βοηθητικά, τα μέσα ρήματα και μεταφράζουν κείμενα στην τάξη ή 

στο σπίτι τους. 

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολικού έτους 1941-1942  η Γαλλική γλώσσα 

διδάσκεται δύο ώρες στη Γ΄ τάξη ως γενικό μάθημα. 

Η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας (δύο ώρες την εβδομάδα) επανέρχεται 

στη Β΄ τάξη των Προτύπων κλασσικών Λυκείων στις 23 Νοεμβρίου 1978 με Αρ. 

ΦΕΚ 198. Οι μαθητές μαθαίνουν ανάγνωση, λεξιλόγιο (περίπου 800 γερμανικές 

λέξεις), γραμματική, συντακτικό, προφορά γερμανικών λέξεων, καθώς και γραπτές 

και προφορικές ασκήσεις. Μέχρι το 1980 οι μαθητές μαθαίνουν την Αγγλική ή 

Γαλλική γλώσσα ανάλογα με τον τύπο Γυμνασίου που φοιτούν, διότι τα Γυμνάσια 

είναι χωρισμένα σε «αγγλόφωνα και γαλλόφωνα».  

Το 1993, μετά την επανένωση της Γερμανίας, με πρωτοβουλία του Υπουργού 

Παιδείας Γεώργιου Σουφλιά, εισάγεται για πρώτη φορά η Γερμανική γλώσσα στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της χώρας. Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 198/1993 (ΦΕΚ 

73τ.Α΄) ορίζεται ανάμεσα στα διδασκόμενα μαθήματα για την Α΄ τάξη του 

Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 1993-1994 και η εκμάθηση της Γερμανικής 

γλώσσας, στη συνέχεια για το σχολικό έτος 1994-1995 για τη Β΄ τάξη του Γυμνασίου 

και κατά το σχολικό έτος 1995-1996 για τη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. 

Το 1997 με εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθιερώνει 

την παράλληλη διδασκαλία της Γερμανικής και Γαλλικής γλώσσας στα Δημοτικά 

σχολεία  (ΥΠΕΠΘ 3773/Γ2/1997), ενώ με νέα εγκύκλιο κατά το σχολικό έτος 2001 

καθιερώνεται η διδασκαλία της Γερμανικής ως μάθημα γενικής παιδείας και επιλογής 

στο Ενιαίο Λύκειο (Γ2/4290/27.9.99 ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Το 2005 εισάγεται η Γερμανική 

γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (52/354/48265/Γ1/17/05/05) και το 2006  

επεκτείνεται η διδασκαλία της Γερμανικής σε όλα τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά 

σχολεία της Ελλάδας (52/530/55028/Γ1/01/06/2006). 

Στο ελληνικό Δημόσιο σχολείο διδάσκεται η δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής 

στους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης (Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά), δύο 

ώρες την εβδομάδα με ελάχιστο αριθμό μαθητών μέσα στην τάξη 12 άτομα, «ενώ σε 
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απομονωμένα Γυμνάσια της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, ο αριθμός μπορεί να 

μειωθεί στους 10 με απόφαση του οικείου περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης». Εάν 

δε συμπληρωθούν τα 12 άτομα για τη δημιουργία τμήματος, οι μαθητές είναι 

υποχρεωμένοι, να παρακολουθήσουν τη γλώσσα με τις περισσότερες προτιμήσεις. 

     Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών που εγγράφονται στην Ε΄ τάξη του 

Δημοτικού σχολείου συμπληρώνουν δήλωση προτίμησης ξένης γλώσσας που θα 

επιλέξουν στο Δημοτικό σχολείο για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄. Στη συνέχεια οι 

διευθυντές των σχολείων με βάση τις προτιμήσεις των παιδιών  συμπληρώνουν  

συγκεντρωτικό πίνακα και τον αποστέλλουν στην περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο τους, μέχρι το τέλος Ιουνίου. Η απόφαση για την 

επιλογή γλώσσας των παιδιών ανήκει στον οικείο Περιφερειάρχη. Οι μαθητές που 

τελειώνουν το Δημοτικό σχολείο, συμπληρώνουν δήλωση προτίμησης ξένης γλώσσας 

(για το Γυμνάσιο) στο Δημοτικό σχολείο, το οποίο στη συνέχεια τις στέλνει στο 

Γυμνάσιο  που θα φοιτήσουν τα παιδιά.  

Και στο Γυμνάσιο ορίζεται ελάχιστος αριθμός μαθητών μέσα στην τάξη 12 

ατόμων, «ενώ σε απομονωμένα Γυμνάσια της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, ο 

αριθμός μπορεί να μειωθεί στους 10 με απόφαση του οικείου περιφερειακού Διευθυντή 

Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 253/2012 Αρ. Πρωτ.14301/Γ2/09-02-2012/ΥΠΔΒΜΘ). 

Εάν δε συμπληρωθούν τα 12 άτομα για τη δημιουργία τμήματος, οι μαθητές 

είναι υποχρεωμένοι, να παρακολουθήσουν τη γλώσσα με τις περισσότερες 

προτιμήσεις. Μέσα από το μάθημα της Γερμανικής γλώσσας, οι μαθητές αποκτούν 

«μεταγλωσσική ικανότητα», καθώς έρχονται σε επικοινωνία με ομιλητές της 

Γερμανικής γλώσσας ανά τον κόσμο, διαμορφώνουν πολυπολιτισμική συνείδηση 

μαθαίνοντας να σέβονται τον πολιτισμό και την κουλτούρα των γερμανόφωνων λαών 

και χωρών, αποκτούν  την ικανότητα χρήσης της γλώσσας, συγκρίνουν τη  Γερμανική 

με τη μητρική τους γλώσσα. Στόχος του μαθήματος σύμφωνα με  το ΔΕΠΠΣ Ξένων 

Γλωσσών  είναι,  γνωρίζοντας νέους πολιτισμούς, ο μαθητής να  τους κατανοήσει και 

να τους σεβαστεί.
 
(όπως αναφέρεται στην: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος 

Δεύτερο σελ.1443 Αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας 

στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού καθώς και στο Γυμνάσιο). 

Καταργείται η εκμάθηση της Ιταλικής και Ισπανικής και με αρ. πρωτ. 

115475/Γ2/21-08-2013 καθορίζεται ότι οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου θα 

διδάσκονται για δύο ώρες την εβδομάδα ως β΄ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη 
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Γερμανική, αφού προηγουμένως φέρουν στο Διευθυντή του Γυμνασίου (μέσω του 

Δημοτικού σχολείου ή μέσω των γονιών τους) ενυπόγραφο σημείωμα με την επιλογή 

της γλώσσας που επιθυμούν να διδαχθούν. 

 

6.2. Η Γερμανική γλώσσα ως ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της  

         Ελλάδας
101

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες. Η φοίτηση 

είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που κατοικούν στην Ελλάδα και διαρκεί δύο 

χρόνια στο Νηπιαγωγείο, έξι στο Δημοτικό, τρία στο Γυμνάσιο, καθώς και τρία στο 

Λύκειο. 

Στο ελληνικό Δημόσιο σχολείο διδάσκεται από την πρώτη Δημοτικού η 

Αγγλική γλώσσα, και από το 2005 η δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής  (Γερμανικά ή 

Γαλλικά) στους μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, δύο ώρες την εβδομάδα 

με ελάχιστο αριθμό μαθητών στην τάξη 12 (άτομα). Στο Γυμνάσιο οι μαθητές 

μαθαίνουν υποχρεωτικά την Αγγλική γλώσσα, ενώ ως δεύτερη ξένη γλώσσα 

επιλέγουν ανάμεσα στη Γερμανική και τη Γαλλική. (Μέχρι και το σχολικό έτος 2012 

οι επιλογές τους  στη δεύτερη ξένη γλώσσα αφορούσαν στην Ισπανική, Ιταλική, 

Ρωσική και Τουρκική. Εξαιτίας, όμως, της μικρής ζήτησης από τους γονείς και τους 

μαθητές για τις συγκεκριμένες γλώσσες, της οικονομικής κρίσης και της 

δυσλειτουργίας στα προγράμματα των σχολείων, το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων αποφάσισε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 την εκμάθηση μόνον της 

Γερμανικής ή της Γαλλικής γλώσσας στα Γυμνάσια της Ελλάδας). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Αριθμός μαθητών που διδάσκονται τη Γερμανική γλώσσα στα 

Ημερήσια Δημόσια Γυμνάσια (ανά σχολικό έτος και ποσοστό) 

 

1999-2000     60.588      (18,2%) 

2000-2001     77.641      (23,7%) 

2001-2002     88.817      (28,2%) 

2002-2003     99.586      (32,0%) 

2003-2004      103.649     (35,1%) 

2004-2005        112.605      (37,3%) 

2005-2006        121.212      (39,5%) 

2006-2007        129.515     (41,8%) 

2007-2008        136.898     (43,9%) 

2008-2009   140.948     (44,8%) 

2009-2010    140.844     (45,5%) 

2010-2011         143.546     (46,4%) 

2011-2012    138.781 (47,8%)  

  Πηγή: ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧ. ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΔΙΠΕΕ) 

Σύμφωνα με το Τμήμα Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής του 

Υπουργείου παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το έτος 2011 προέκυψε ότι η 

Γερμανική γλώσσα παρουσίασε άνοδο σε αντίθεση με τη Γαλλική που σημειώνει 

κατακόρυφη πτώση. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Γερμανική γλώσσα κατείχε την πρώτη 

θέση στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας το 2007 στην εξέταση Β1 

επιπέδου. Στη δεύτερη θέση βρισκόταν η Αγγλική, στην τρίτη η Ιταλική και στην 

τέταρτη θέση η Γαλλική γλώσσα. Επίσης  κατά το 2008 παρατηρήθηκε 50% αύξηση  

στους υποψηφίους που επέλεγαν να εξεταστούν στα επίπεδα Β1, Β2, και Γ1 στη 

Γερμανική γλώσσα. 
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6.3. Η Αγγλική γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας 

Στις 21 Δεκεμβρίου 1945 με Αρ. ΦΕΚ.311/Α΄ εισάγεται στα Γυμνάσια της 

Ελλάδος η υποχρεωτική εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Καθιερώνεται η 

διδασκαλία του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας  στα οκτατάξια Γυμνάσια από την 

Ε΄ τάξη και στα εξατάξια από τη Γ΄ τάξη
102

.  

 Το 1959 η Ελλάδα εντάσσεται στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια το 1961 στην 

ΕΟΚ. Τα δύο παραπάνω γεγονότα επηρεάζουν την πολιτική της χώρας στην 

ξενόγλωσση Εκπαίδευση και ειδικότερα στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Στις 

12. Σεπτεμβρίου 1961 (με Αρ. ΦΕΚ 151/Α΄) ορίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα της Δ΄ 

τάξης για τις ξένες γλώσσες (Αγγλικά και Γαλλικά)
103

. Οι μαθητές καλούνται 

τέσσερις  ώρες την εβδομάδα να μάθουν την Αγγλική γλώσσα που ορίζεται «ως 

πρώτη διδαχθείσα για τις κατώτερες τάξεις», ενώ πέντε ώρες  ως δεύτερη ξένη 

γλώσσα. Η εκμάθηση θα επιτυγχάνεται μέσω κειμένων, γραμματικών και 

συντακτικών προφορικών και γραπτών ασκήσεων. 

Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας. 

Το 1966 δημιουργήθηκαν νέα αναλυτικά προγράμματα  που αφορούσαν στη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Ελλάδα καθώς και σε νέα Αναλυτικά 

Προγράμματα για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο, με γενικούς 

σκοπούς και έλλειψη αξιολόγησης. Οι μαθητές θα διδασκόταν την Αγγλική γλώσσα 

τρεις  ώρες στην Α΄ και Β΄ Λυκείου
104

. Τα παραπάνω αναλυτικά προγράμματα 

ανατράπηκαν το 1967 λόγω της δικτατορίας και εφαρμόστηκαν τα προγράμματα του 

1935 στα οποία δινόταν έμφαση στην απομνημόνευση εκφράσεων, στη σύγκριση 

ελληνικών και αγγλικών φαινομένων, στην εξάσκηση των μαθητών στα προφορικά 

και στην εξάσκηση φράσεων-κλειδιών
105

. 

Μετά το 1974 και συγκεκριμένα το 1976 με το νόμο 309,δημιουργήθηκαν εκ 

νέου αναλυτικά προγράμματα που αφορούσαν στη διδασκαλία των Αγγλικών στα 

Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, που ήταν εν ενεργεία μέχρι το σχολικό έτος 1984 -
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1985
106

. Με εγκύκλιο/απόφαση Γ1/636/5/10/87 στις Δ΄ Ε΄ και Στ΄ τάξη των 

Δημοτικών σχολείων εισάγεται η εκμάθηση της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας, 

αρχικά πειραματικά από το 1988 μέχρι το 1992. Στη συνέχεια από το 1992 μέχρι το 

1999 εξαπλώθηκε και συγχρόνως καθιερώθηκε η Αγγλική γλώσσα ως η μόνη γλώσσα 

διδασκαλίας για τις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Το 1993 

(ΥΠΕΠΘ Γ2/4230/19/08/93) καθιερώνονται τα επίπεδα γνώσεων στην Αγγλική 

γλώσσα. Το 1999 θεσμοθετείται το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και το 

2001 μέσω των ΔΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών) (ΦΕΚ 1366, τΒ18/10/2001/1373, τΒ18/10/2001) 

τονίστηκαν οι έννοιες της πολυγλωσσίας και  πολυπολιτισμικότητας στην εκμάθηση 

των ξένων γλωσσών
107

. 
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7. Η Έρευνα 

7.1. Σκοπός και στόχοι  της έρευνας 

 Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 

καθηγητών ξένων γλωσσών για την πολυγλωσσία και τη Γερμανική γλώσσα στη 

Δημόσια Εκπαίδευση. Έρευνα με ιδιαίτερη σημασία, διότι η γλωσσική πολιτική των 

κρατών βασίζεται και στις απόψεις των καθηγητών. 

 Μέσω της βιβλιογραφίας και της ανάλυσης των 97 ερωτηματολογίων 

διερευνήθηκαν και οι στόχοι της έρευνας που αφορούσαν 1. Τις  έννοιες της 

γλωσσικής πολιτικής και του γλωσσικού σχεδιασμού,  2. την ευρωπαϊκή γλωσσική 

πολιτική και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3. ζητήματα 

πολυγλωσσίας, 4. καταγραφή των σημαντικών περιόδων της γλωσσικής πολιτικής 

στην Ε.Ε., 5.τις επίσημες  ευρωπαϊκές γλώσσες καθώς και  το ρόλο τους στην 

Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, 6. το ευρωμωσαϊκό και, 7. τη 

Γερμανική γλώσσα (ως ξένη γλώσσα) στα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών 

χωρών αλλά και 8. τη Γερμανική γλώσσα (ως ξένη γλώσσα) και οι άλλες ισχυρές 

ευρωπαϊκές γλώσσες στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας (διαχρονικά και 

συγχρονικά). 

 

7.2. Συμμετέχοντες 

7.2.1 Δείγμα - Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών 

Στην έρευνα συμμετέχουν 97 εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ξένες γλώσσες 

στη Δημόσια Εκπαίδευση (καθηγητές Αγγλικής, Γερμανικής, Γαλλικής και Ιταλικής 

γλώσσας). Τα ερευνητικά εργαλεία ήταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους 

εκπαιδευτικούς. 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 97 καθηγητές και καθηγήτριες, 

που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη 

Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αθήνα και Χαλκιδική. Επειδή  η ερευνήτρια ζει 

στη Θεσσαλονίκη αλλά εργάζεται στην περιοχή των Γιαννιτσών υπήρχε πρόσβαση 

στο δείγμα. Πολλοί ήταν οι συνάδελφοι από το χώρο εργασίας (Γυμνάσιο 

Γιαννιτσών) που έλαβαν ερωτηματολόγια, προκειμένου να τα μοιράσουν με τη σειρά 
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τους σε ξενόγλωσσους/ες καθηγητές/τριες και  στα υπόλοιπα σχολεία του νομού, είτε 

γιατί οι ίδιοι εργάζονται εκεί, είτε γιατί διαμένουν μόνιμα στην περιοχή των 

Γιαννιτσών και γνωρίζουν ποιοι καθηγητές/τριες εργάζονται και σε ποιο σχολείο. 

Επιπροσθέτως υπήρχε το πλεονέκτημα να απαντώνται τα ερωτηματολόγια και να μου 

παραδίδονται μέσα σε διάστημα  περίπου μιας εβδομάδας. 

 

7.2.2 Καθηγητές ξένων γλωσσών που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 97 καθηγητές και καθηγήτριες, που 

εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη, 

Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αθήνα και Χαλκιδική.  

 Από τα 97 άτομα οι 73, δηλαδή η πλειονότητα του δείγματος (ποσοστό 

75,3%) είναι γυναίκες και μόνο οι 24 (ποσοστό 24,7%) είναι άνδρες. Επιβεβαιώνεται 

ότι στις επιστήμες των ξένων γλωσσών είναι πολλαπλάσιες οι γυναίκες από  τους 

άνδρες (βλ. πίνακας 5). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση το φύλο 

 Α1.Φύλο Συχνότητα Ποσοστό% 

 Άνδρας 24 24,7 

Γυναίκα 73 75,3 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Όσον αφορά την ηλικία των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα, το 

46,4% του δείγματος, δηλαδή 45 άτομα είναι ηλικίας 36-45 ετών, ενώ το ποσοστό 

των υπόλοιπων ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι ισάριθμό, με 26,8% το 

καθένα (βλ. πίνακας 6). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την ηλικία 

 Α2.Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό% 

 25-35 26 26,8 

36-45 45 46,4 

>46 26 26,8 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Αναφορικά με τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στο Δημόσιο σχολείο, 

φαίνεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα  είναι  καθηγητές/τριες 

που εργάζονται 6-15 χρόνια κατά μέσο όρο στο Δημόσιο Σχολείο με ποσοστό 49,5%. 

Ακολουθούν, όσοι εργάζονται περισσότερα  από 15 χρόνια στο Δημόσιο με ποσοστό 

25% και αμέσως μετά 24,7%, που εργάζονται για περίπου ένα με πέντε χρόνια στο 

Δημόσιο. (βλ. πίνακας 7). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση την υπηρεσία στο Δημόσιο 

 

Α.3. Υπηρεσία στο Δημόσιο Σχολείο Συχνότητα 

Ποσοστό

% 

 1-5 χρόνια 24 24,7 

6-15 χρόνια 48 49,5 

>15 χρόνια 25 25,8 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Οι καθηγητές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου στην πλειοψηφία τους ήταν: (51 άτομα), καθηγητές Αγγλικής 
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γλώσσας, ποσοστό που ανέρχεται σε 52,6%, (31 άτομα) καθηγητές Γερμανικής 

γλώσσας ποσοστό 32%, (14 άτομα) καθηγητές Γαλλικής ποσοστό 14,4% και ένας 

καθηγητής Ιταλικών, ποσοστό 1% (βλ. πίνακας 8). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση τη γλώσσα διδασκαλίας 

  Α.4. Γλώσσα διδασκαλίας Συχνότητα Ποσοστό% 

 Αγγλικά 51 52,6 

Γερμανικά 31 32,0 

Γαλλικά 14 14,4 

Ιταλικά 1 1,0 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Στο ερώτημα «ποιες επιπλέον ξένες γλώσσες γνωρίζετε» το 43,3% των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι γνωρίζει Αγγλικά, 18,6% Γαλλικά, 16,5 Γερμανικά, ενώ 

από βαλκανικές γλώσσες μόνο 1,1% γνώριζε τουρκικά. Η πλειοψηφία των 

καθηγητών/τριών γνώριζε την Αγγλική γλώσσα ως επιπλέον γλώσσα, ενώ η Γαλλική 

και η Γερμανική γλώσσα ήταν στα ίδια περίπου ποσοστά. Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών επιλέγει την εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών ενώ μόνο το 1% 

γνωρίζει Τουρκικά. (βλ. πίνακας 9). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση τις επιπλέον γλώσσες που 

γνωρίζουν 

Α.5.α.Επιπλέον γλώσσες  Συχνότητα Ποσοστό% 

Αγγλικά 42 43,3 

Γαλλικά 18 18,6 

Γερμανικά 16 16,5 

Ιταλικά 10 10,3 

Ισπανικά 1 1,0 

Τουρκικά 1 1,0 

Άλλη γλώσσα 1 1,0 

Σύνολο 89 91,8 

Missing System 8 8,2 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Στην έρευνα αποτυπώνονται οι επιπλέον ξένες γλώσσες που γνωρίζουν οι 

εκπαιδευτικοί εκτός από την Αγγλική. Η Γερμανική γλώσσα ήταν η δεύτερη ξένη 

γλώσσα που γνώριζαν με ποσοστό 9,3% και ακολουθούσε η Ιταλική με 8,2% και η 

Ισπανική με 7,3%, η Γαλλική με 6,2%, ενώ η γνώση της Τουρκικής ανήρχετο σε 3,1. 

Όσα άτομα ανέφεραν ότι γνώριζαν άλλη ξένη γλώσσα εκτός από όσες ήταν  στον 

πίνακα, δεν ανέφεραν ποια γλώσσα ήταν (βλ. πίνακας 10). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση τις επιπλέον γλώσσες που 

γνωρίζουν 

 Α.5.b Επιπλέον γλώσσες Συχνότητα Ποσοστό% 

 Αγγλικά 1 1,0 

Γαλλικά 6 6,2 

Γερμανικά 9 9,3 

Ιταλικά 8 8,2 

Ισπανικά 7 7,2 

Τουρκικά 3 3,1 

Άλλη γλώσσα 3 3,1 

Σύνολο 37 38,1 

 Missing System 60 61,9 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Επίσης  αποτυπώνονται οι απόψεις 7 εκπαιδευτικών οι οποίοι γνώριζαν δύο ή 

τρεις ξένες γλώσσες. Το 7,2% απάντησε ότι γνώριζε Ιταλικά 2,1% τουρκικά και 1% 

Ισπανικά. (βλ. πίνακας 11). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση τις επιπλέον γλώσσες που 

γνωρίζουν      

 Α.5.c Επιπλέον γλώσσες Συχνότητα Ποσοστό% 

 Ιταλικά 4 4,1 

Ισπανικά 1 1,0 

Τουρκικά 2 2,1 

Σύνολο 7 7,2 

 Missing System 90 92,8 

Σύνολο 97 100,0 

 

Επίσης,  στην έρευνα αποτυπώνεται η άποψη ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος γνώριζε 

την Ισπανική ως επιπλέον ξένη γλώσσα (βλ. πίνακας 12). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Απόψεις ενός εκπαιδευτικού 

 Α.5.d Επιπλέον 

γλώσσες Συχνότητα 

Ποσοστό

% 

 Ισπανικά 1 1,0 

 Missing System 96 99,0 

Σύνολο 97 100,0 
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7.3. Μεθοδολογία 

7.3.1. Ερευνητικά εργαλεία 

7.3.1.1 Ερωτηματολόγιο 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών και 

συγκεκριμένα καθηγητές/τριες Αγγλικής Γερμανικής, Γαλλικής και Ιταλικής 

γλώσσας συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, τα οποία στόχευαν στην αποτύπωση των 

θέσεων, προτάσεων και προβληματισμών τους σε θέματα που αφορούν: 

1. τους συμμετέχοντες. Στη συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος 97 καθηγητές ξένων 

γλωσσών που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των 

νομών Θεσσαλονίκης, Γιαννιτσών, Ιωαννίνων, Αθηνών και Χαλκιδικής. Από αυτούς 

οι 73 ήταν γυναίκες και οι 24 γυναίκες, ενώ 45  ήταν ηλικίας 36-45 ετών.51 από τους 

97 εκπαιδευτικούς ήταν καθηγητές/τριες Αγγλικής γλώσσας,31 Γερμανικής,14 

Γαλλικής και 1 Ιταλικής. Εκτός από την Αγγλική η δεύτερη ξένη γλώσσα που 

γνώριζαν ήταν η Γερμανική, τρίτη η Ισπανική, τέταρτη η Γαλλική και πέμπτη η 

Τουρκική. 

2. την πολυγλωσσία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ελλάδα,  

3. το ρόλο της Αγγλικής γλώσσας 

4. τους παράγοντες ισχυροποίησης μιας ευρωπαϊκής γλώσσας    

5. τις προτάσεις τους για τη διδασκαλία των γλωσσών 

Στο πλαίσιο της έρευνας διανεμήθηκαν 100 ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς με 

κατηγορικές ιεραρχικές, κλιμακούμενες ερωτήσεις.  

 Χρησιμοποιήθηκε ένας «πιλότος», μέσω του οποίου ελέγχθησαν  αν ήταν 

σωστά διατυπωμένες οι ερωτήσεις ή προβλήματα που πιθανόν θα προέκυπταν στην 

πορεία. Στη συγκεκριμένη εργασία η καθηγήτρια Αγγλικών που επιλέχθηκε από μένα 

ως πιλότος,  ρωτήθηκε από εμένα: 
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 Αν υπήρχαν ασαφείς ερωτήσεις, αν ναι ποιες; Ήθελε να απαντήσει σε όλες τις 

ερωτήσεις ή κάποια τη δυσκόλευε ή δεν ήθελε να απαντήσει.Πόσο χρόνο απαιτούσε 

η απάντηση του ερωτηματολογίου;
108

  

 Υπήρξαν 17 ερωτήσεις με πέντε θεματικούς άξονες που αφορούσαν στους 

συμμετέχοντες στην πολυγλωσσία και εκμάθηση ξένων γλωσσών στο ρόλο της 

Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας στους παράγοντες ισχυροποίησης μιας 

ευρωπαϊκής Γλώσσας καθώς και προτάσεις για τη διδασκαλία των γλωσσών. 

 Ζητήθηκαν τα προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα: Φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, τη γλώσσα που διδάσκει 

ο κάθε εκπαιδευτικός, καθώς και τις επιπλέον γλώσσες που γνωρίζει. 

 Στη συνέχεια, διερευνήθηκε μέσω ερωτήσεων τετραβάθμιας και πενταβάθμιας 

κλίμακας Likert η θέση των εκπαιδευτικών για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. 

Συγκεκριμένα ρωτήθηκαν αν κρίνουν απαραίτητη την εκμάθηση της δεύτερης ξένης 

γλώσσας, αν κρίνουν απαραίτητη την έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας από 

το Νηπιαγωγείο, αν συμφωνούν με την εισαγωγή της πρώτης ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής), αλλά και με την εισαγωγή της δεύτερης ξένης γλώσσας από την Α΄τάξη 

του Δημοτικού σχολείου. Στη συνέχεια μέσω ερωτήσεων πενταβάθμιας κλίμακας 

Likert ζητήθηκε να απαντήσουν που επιτυγχάνεται καλύτερα η εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας και να αιτιολογήσουν την άποψή τους. 

 Στις επόμενες ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να επιλέξουν αν 

συμφωνούν με το στόχο της Ε.Ε. ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να μαθαίνει δύο 

τουλάχιστον ξένες γλώσσες και αν θεωρούν ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης 

γλώσσας  συμβάλλει στην ταχύτερη εκμάθηση και άλλων γλωσσών. 

 Στην πορεία διερευνήθηκε ποιες άλλες γλώσσες επιλογής θα μπορούσαν να 

εισαχθούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον 

διερευνήθηκε το ερώτημα στο πως οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν την 

επικοινωνιακή τους ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής 

τους.  

                                                           
108

 Judith Bell.(2005). Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία. Οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας. 

Αθήνα:ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. σελ 194. 
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 Ερευνήθηκαν οι παράγοντες που ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής 

γλώσσας, καθώς και αν ο ρόλος της Γερμανικής γλώσσας στην Ευρώπη είναι 

σημαντικός. Πάνω στο συγκεκριμένο ερώτημα καλούνταν να αιτιολογήσουν την 

άποψή τους. Στις δύο ερωτήσεις που ακολουθούσαν ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί αν 

πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην 

Εκπαίδευση καθώς και αν η εκμάθησή της θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική. 

 Στη συνέχεια διερευνήθηκαν με διαβάθμιση (από το 1-4) οι παράγοντες 

ισχυροποίησης μιας ευρωπαϊκής γλώσσας στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Με 

διαβάθμιση (από το 1-6) διερευνήθηκαν οι παράγοντες που ισχυροποιούν μία 

ευρωπαϊκή γλώσσα στην Ελλάδα και να επιλέξουν ανάμεσα στην οικονομική και 

πολιτική θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη στον τουρισμό στις εμπορικές 

συναλλαγές στη μετανάστευση και σε άλλο λόγο που καλούνται να τον αναφέρουν. 

 Οι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να προτείνουν σε διαβαθμισμένες 

ερωτήσεις (από το 1-6) τρόπους βελτίωσης στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια), 

καθώς και να επιλέξουν τρόπους  βελτίωσης των διδακτικών τους δεξιοτήτων. 

  

7.3.1.2. Ανάλυση στατιστικών δεδομένων των ερωτηματολογίων 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε το SPSS, βάση του οποίου 

υπολογίστηκαν τα ποσοστά. Έγινε έλεγχος χ
2
 ,προκειμένου να ερευνηθούν οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο και την ηλικία. Μέσω του  ελέγχου 

χ
2
 με συγκεκριμένους πίνακες διασταυρώσεων διαφοροποιήθηκαν οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών ως προς: το φύλο και την ηλικία. 

 

 

 

 

 



 

93 

` 

8. Αποτελέσματα 

 

8.1. Πολυγλωσσία και εκμάθηση ξένων γλωσσών 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα στο ερώτημα αν κρίνουν απαραίτητη την 

εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας στην πλειοψηφία τους με ποσοστό 96,9% 

κρίνουν απαραίτητη την εκμάθησή της, ενώ μόνο το 3,1% απαντούν όχι και  έχουν 

αρνητική στάση (βλ. πίνακας 13). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Στάση των συμμετεχόντων στο ερώτημα αν κρίνουν απαραίτητη  την 

εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 

Β.1.Κρίνετε απαραίτητη την 

εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης 

γλώσσας 

Συχνότητα Ποσοστό% 

ΌΧΙ 3 3,1 

ΝΑΙ 94 96,9 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Στο ερώτημα αν κρίνουν απαραίτητη την έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης 

γλώσσας ακόμη και από το Νηπιαγωγείο, η έρευνα στον πίνακα 10  έδειξε ότι οι 

απόψεις διϊστανται. Ενώ το 37,1% δεν κρίνει απαραίτητη τη διδασκαλία μιας ξένης 

γλώσσας ακόμη και από το Νηπιαγωγείο, το 32% απάντησε ξεκάθαρα «ναι». Το 32% 

μαζί με το 24,7% που απάντησε «ίσως» αγγίζουν περίπου τα 60%  του ποσοστού (βλ. 

πίνακας 14). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Στάση των συμμετεχόντων με βάση το ερώτημα αν κρίνουν 

απαραίτητη  την έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη και από το 

Νηπιαγωγείο 

Β.2. Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η 

έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας 

ακόμη και από το Νηπιαγωγείο; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

ΌΧΙ 36 37,1 

Δε γνωρίζω 6 6,2 

Ίσως 24 24,7 

ΝΑΙ 31 32,0 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Στο ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς, αν συμφωνούν  για την 

εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού η 

συντριπτική πλειοψηφία με ποσοστό 58,8% απάντησε «ναι» κρίνοντας θετικά την 

εισαγωγή, ενισχύοντας την υπεροχή της Αγγλικής γλώσσας έναντι των άλλων 

γλωσσών. Μόνο το 24,7% δε συμφωνούσε και ήταν αρνητική η απάντησή τους στο 

παραπάνω ερώτημα. Το ποσοστό της τάξεως 10,3% που απάντησε «ίσως» μαζί με το 

ποσοστό της απάντησης του 6,2% που απάντησε «δε γνωρίζω» άγγιξε το 16,9%  (βλ. 

πίνακας 15). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Στάση των συμμετεχόντων με βάση το ερώτημα  που αφορά στην 

εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού 

Β.3. Συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη 

Δημοτικού; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

ΌΧΙ 24 24,7 

Δε γνωρίζω 6 6,2 

Ίσως 10 10,3 

ΝΑΙ 57 58,8 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Το 50,5% των ερωτηθέντων δεν κρίνουν απαραίτητη την εισαγωγή δεύτερης 

ξένης γλώσσας Α/θμια Εκπαίδευση από την Α΄τάξη Δημοτικού. Εάν όμως 

προστεθούν τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που απάντησαν ότι κρίνουν απαραίτητη 

την εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας Α/θμια Εκπαίδευση από την Α΄τάξη, με  τους 

εκπαιδευτικούς που απάντησαν «ίσως» και είναι επιφυλακτικοί, τότε θα διαπιστώσει  

ο ερευνητής ότι το ποσοστό τους κυμαίνεται στο 46,4% (βλ. πίνακας 16). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Στάση των συμμετεχόντων με βάση το ερώτημα  που αφορά στην 

εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θμια Εκπαίδευση από την Α΄τάξη 

Β.4. Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή 

δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την 

Α΄τάξη; Συχνότητα 

Ποσοστό

% 

ΌΧΙ 49 50,5 

Δε γνωρίζω 3 3,1 

Ίσως 27 27,8 

ΝΑΙ 18 18,6 

Σύνολο 97 100,0 

Στο συγκεκριμένο ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς στον πίνακα 17. 

Οι 94 από τους 97 που πήραν μέρος στην έρευνα απάντησαν δίδοντας τη 

συγκεκριμένη σειρά απαντήσεων.  

 Από τους 97 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στο ερώτημα «που πιστεύεται ότι 

επιτυγχάνεται καλύτερα η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας», απάντησαν ότι θεωρούν 

το εξωτερικό την καλύτερη μέθοδο εκμάθησης ξένης γλώσσας με ποσοστό 50,5%. 

Ακολουθούν τα μαθήματα στο φροντιστήριο με ποσοστό 21,6%, ενώ μόνο το 14,4% 

πιστεύει ότι θα τους βοηθήσει το σχολείο. Όσοι απάντησαν ότι θεωρούν ότι η 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας επιτυγχάνεται καλύτερα στο εξωτερικό, αιτιολόγησαν 

την άποψή τους ισχυριζόμενοι ότι η ξένη γλώσσα μαθαίνεται στον τόπο που μιλιέται. 

Εκεί έρχεται αντιμέτωπος ο κάθε ομιλητής με τη γλώσσα, με τις δυσκολίες της, τους 

ιδιωματισμούς, το λεξιλόγιο κ.λ.π. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση του/της 

εκπαιδευτικού από το ερωτηματολόγιο νούμερο 4. «Επειδή προσαρμόζεσαι στη 

νοοτροπία της χώρας και μαθαίνεις καθημερινές εκφράσεις» ή από το νούμερο 11 

«Γιατί μαθαίνεις τη γλώσσα στο φυσικό της περιβάλλον» από το ερωτηματολόγιο 

νούμερο 14, «για να επιβιώσεις χρειάζεσαι να μάθεις τη γλώσσα» νούμερο 36 « γίνεται 

καλύτερη εξάσκηση της γλώσσας» 

 Οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι στο φροντιστήριο επιτυγχάνεται η 

καλύτερη εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αιτιολόγησαν την απάντησή τους 
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ισχυριζόμενοι ότι τα ολιγομελή τμήματα βοηθούν στον παραπάνω σκοπό, καθώς και 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απάντηση του/της εκπαιδευτικού στο 

ερωτηματολόγιο νούμερο 8 «υπάρχουν καλύτερες υλικοτεχνικές υποδομές» ή στο 

ερωτηματολόγιο, νούμερο 19 ότι το φροντιστήριο παρέχει «ολιγομελή τμήματα» 

νούμερο 20 «ο μαθητής έχει άμεση επαφή με τον καθηγητή» νούμερο 25 «δίδεται 

μεγαλύτερη προσοχή σε κάθε μαθητή ξεχωριστά και βοηθά στη βελτίωση της 

προφοράς» ή στο ερωτηματολόγιο νούμερο 30 «μικρότερα τμήματα περισσότερες 

ώρες» νούμερο 41 «διότι υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος» νούμερο 50. «Ολιγομελή 

τμήματα εξατομίκευση διδασκαλίας, οπτικοακουστικά συστήματα, συνεχής εξάσκηση 

της γλώσσας κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πολλές και σταθερές ώρες διδασκαλίας 

ανα εβδομάδα καθ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους». Νούμερο 60 « στο 

φροντιστήριο είναι μικρότερος ο αριθμός των μαθητών στην τάξη και η νοοτροπία των 

παιδιών διαφορετική (πολλές φορές απαξιώνουν τη διδασκαλία του σχολείου)». 

 Είναι απορίας άξιο πως από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο Δημόσιο 

σχολείο μόνο το 14,4% απάντησε ότι το σχολείο προσφέρει την καλύτερη εκμάθηση 

μιας ξένης γλώσσας γιατί σύμφωνα με τις απαντήσεις του/της εκπαιδευτικού στο 

ερωτηματολόγιο νούμερο 13 «η καθημερινή εξάσκηση βοηθάει ακόμη περισσότερο» ή 

όπως απαντάει ο/η εκπαιδευτικός στο ερωτηματολόγιο νούμερο 16  «στο σχολείο η 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική μέσα σε πρόγραμμα. Σε φροντιστήριο 

κ.λ.π. δεν έχουν όλοι την οικονομική δυνατότητα.» νούμερο 23 « το διδακτικό 

προσωπικό είναι το πλέον κατάλληλο» νούμερο 56 «το σχολείο έχει τη δυνατότητα να 

καλύψει συνολικά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε όλη την κοινωνία». 

 Το 7,2%  που απάντησε ότι με τα κατ οίκον μαθήματα ο μαθητής μαθαίνει 

καλύτερα την ξένη γλώσσα γιατί ο καθηγητής/τρια έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί 

μόνο με ένα μαθητή και τις απορίες που έχει το συγκεκριμένο παιδί. Νούμερο 33 

«περισσότερη συγκέντρωση». 

 Υπήρξε όμως και μία απάντηση στο ερωτηματολόγιο νούμερο 31 «Ο τόπος 

και ο τρόπος εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας εξαρτάται πάντα από τον ίδιο μαθητή/τρια 

και τους λόγους για τους οποίους μαθαίνει τη γλώσσα. Το που επιτυγχάνεται λοιπόν 

καλύτερα η εκμάθηση εξαρτάται από την κάθε περίπτωση καθώς επίσης και από τις 

διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιεί κάθε ίδρυμα. Η απάντηση επομένως στην 

ερώτηση αυτή μπορεί να ποικίλλει» νούμερο 40 «διότι υπάρχει άμεση επικοινωνία με 

το μαθητή» νούμερο 47 «είναι άμεση η επικοινωνία και η επαφή με τη γλώσσα μπορεί 
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να γίνει σε τέλειο επίπεδο» νούμερο 66 «εάν έχει αρκετά κενά το παιδί και δεν τα 

καταφέρνει με τα κατ οίκον μαθήματα τα μαθαίνει και μπορεί να μένει παραπάνω στο 

ίδιο μάθημα ο καθηγητής/τρια  (βλ. πίνακας 17). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Στάση των συμμετεχόντων με βάση το ερώτημα: που επιτυγχάνεται 

καλύτερα η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας; 

Β.5.A. Που πιστεύετε ότι επιτυχγάνεται καλύτερα η 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Στο σχολείο 14 14,4 

Σε φροντιστήριο 21 21,6 

Σε διακοπές 3 3,1 

Στο εξωτερικό 49 50,5 

Με κατ' οίκον μαθήματα 7 7,2 

Σύνολο 94 96,9 

Missing System 3 3,1 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Από τους 97 εκπαιδευτικούς οι 22 θεωρούν ότι η εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας επιτυγχάνεται  με ποσοστό 10,3% καλύτερα στο εξωτερικό, 6,2% μέσω των 

ιδιαιτέρων μαθημάτων, 4,1% στο φροντιστήριο και 2,1% σε διακοπές (βλ. πίνακας 

18). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Άποψη των συμμετεχόντων στο ερώτημα: που επιτυγχάνεται 

καλύτερα η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας; 

Β.5.B. Που πιστεύετε ότι επιτυχγάνεται καλύτερα 

η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Σε φροντιστήριο 4 4,1 

Σε διακοπές 2 2,1 

Στο εξωτερικό 10 10,3 

Με κατ' οίκον μαθήματα 6 6,2 

Σύνολο 22 22,7 

Missing System 75 77,3 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Αναφορικά με  την άποψη των συμμετεχόντων στο ερώτημα που αφορά το 

στόχο της Ε.Ε. ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες 

γλώσσες το 85,6% των ερωτηθέντων είναι θετικοί στο παραπάνω ερώτημα και μόνο 

1% είναι  αντίθετο .Σκεπτικοί το 11,3% ενώ μόνο το 2,1% απάντησε ότι δε γνωρίζει 

τι να απαντήσει (βλ. πίνακας 19). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Άποψη των συμμετεχόντων στο ερώτημα που αφορά στο στόχο της 

Ε.Ε, ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες 

Β.6. Συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε. ότι κάθε 

πολίτης θα πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον 

δύο ξένες γλώσσες; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

ΌΧΙ 1 1,0 

Δε γνωρίζω 2 2,1 

Ίσως 11 11,3 

ΝΑΙ 83 85,6 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Στο ερωτηματολόγιο καταγράφεται η άποψη των εκπαιδευτικών που αφορά 

στο ερώτημα,  αν θεωρούν ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλλει 

στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών, δεν υπήρξε ούτε ένας εκπαιδευτικός που 

να απάντησε «καθόλου». Μόλις το 1% απάντησε « ελάχιστα», ενώ το 99% απάντησε 

«αρκετά, πολύ, πάρα πολύ», γεγονός που δείχνει  τις θετικές προτιμήσεις  των 

εκπαιδευτικών. Αναλυτικά: Το 40,2% απάντησε ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης 

γλώσσας συμβάλλει αρκετά στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών, το 30,9 

θεωρεί ότι συμβάλλει πάρα πολύ, το 26,8% πολύ και μόνο 1% απάντησε «ελάχιστα» 

(βλ. πίνακας 20). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Άποψη των συμμετεχόντων στο ερώτημα: αν θεωρούν ότι η 

εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλλει στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων 

γλωσσών 

Β.7. Η εκμάθηση της δεύτερης ξένης 

γλώσσας θεωρείτε ότι συμβάλλει στην 

ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Ελάχιστα 1 1,0 

Αρκετά 39 40,2 

Πολύ 26 26,8 

Πάρα πολύ 30 30,9 

Σύνολο 96 99,0 

Missing System 1 1,0 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Όσον αφορά την κατανομή γλωσσών επιλογής που θα μπορούσαν να 

εισαχθούν στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 76,3% των εκπαιδευτικών 

πιστεύει ότι δεν πρέπει να εισαχθεί καμία άλλη ξένη γλώσσα. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα ποσοστά  των εκπαιδευτικών που θεωρούν ότι η Ρωσική με 

ποσοστό 6,2% η Τουρκική με 5,2%, η Αλβανική με 4,1% και η Κινεζική γλώσσα θα 

έπρεπε να μαθαίνονται από τους μαθητές του Δημοτικού. Οι εκπαιδευτικοί που 

απάντησαν ότι θα μπορούσε να εισαχθεί άλλη γλώσσα όπως ο/η εκπαιδευτικός 10, 

14, 16, 80, 84, δεν ανέφεραν την επιλογή (βλ. πίνακας 21). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Κατανομή των γλωσσών επιλογής που θα μπορούσαν να εισαχθούν 

στη Δημόσια Α/θμια Εκπ/ση 

Β.8.Α.1. Ποιες άλλες γλώσσες επιλογής θα 

μπορούσαν να εισαχθούν στη Δημόσια Α/θμια 

Εκπ/ση; 

Συχνότητα Ποσοστό% 

Αλβανικά 4 4,1 

Κινεζικά 3 3,1 

Ρωσικά 6 6,2 

Τουρκικά 5 5,2 

Άλλη γλώσσα 5 5,2 

Καμιά επιπλέον 74 76,3 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Επίσης παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα: «Ποιες άλλες γλώσσες θα μπορούσαν να εισαχθούν στη Δημόσια Α/θμια 

Εκπαίδευση» ως προς τη δεύτερη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 4,1% 

δηλώνουν ότι θα μπορούσε να εισαχθεί η ρωσική γλώσσα,1% πιστεύει ότι θα 

μπορούσε να εισαχθεί η Τουρκική γλώσσα ενώ το 1% που απάντησε ότι μια άλλη 

γλώσσα, δεν απάντησε ποια γλώσσα θα ήταν αυτή (βλ. πίνακας 22). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Κατανομή των γλωσσών επιλογής που θα μπορούσαν να εισαχθούν 

στη Δημόσια Α/θμια Εκπ/ση 

Β.8.Α.2. Ποιες άλλες γλώσσες επιλογής θα μπορούσαν να εισαχθούν στη Δημόσια 

Α/θμια Εκπ/ση; 

  Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό% 

 Ρωσικά 4 4,1 

Τουρκικά 1 1,0 

Άλλη 

γλώσσα 

1 1,0 

Σύνολο 6 6,2 

Missin

g 

System 91 93,8 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Στην έρευνα το 23,7% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι η ρωσική είναι η 

γλώσσα που θα μπορούσε να εισαχθεί στη Δημόσια Β/θμια Εκπαίδευση. Ακολουθεί η 

Τουρκική με 15,5% η Κινεζική με 14,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 9% των 

εκπαιδευτικών θα ήθελαν να εισαχθεί άλλη γλώσσα εκτός από όσες αναφέρονται. 

Όμως, δεν αναφέρουν ποια. Τέλος η Αλβανική γλώσσα με ποσοστό 4,1 % επιλέγεται 

από τους εκπαιδευτικούς  ως μία από τις γλώσσες που θα μπορούσε να εισαχθεί στη 

Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν ότι θα 

μπορούσε να εισαχθεί άλλη γλώσσα, δεν αναφέρουν ποια γλώσσα θα ήταν αυτή όπως 

για παράδειγμα ο/η εκπαιδευτικός 30, 58, 69, 74, 97, ενώ οι 36, 68, 89  απάντησαν 

την Ισπανική που ήδη υπάρχει ως γλώσσα επιλογής και ο/η 67 την Ιταλική που ήδη 

υπάρχει (βλ. πίνακας 23). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Κατανομή των γλωσσών επιλογής που θα μπορούσαν να εισαχθούν 

στη Δημόσια Α/θμια Εκπ/ση 

Β.8.Β.1. Ποιες άλλες γλώσσες επιλογής θα 

μπορούσαν να εισαχθούν στη Δημόσια Β/θμια 

Εκπ/ση; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Αλβανικά 4 4,1 

Κινεζικά 14 14,4 

Ρωσικά 23 23,7 

Τουρκικά 15 15,5 

Άλλη γλώσσα 9 9,3 

Καμιά επιπλέον 32 33,0 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Επίσης παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα: «Ποιες άλλες γλώσσες θα μπορούσαν να εισαχθούν στη Δημόσια Α/θμια 

Εκπαίδευση» ως προς τη δεύτερη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 10,3% 

κρίνουν ότι η Τουρκική θα μπορούσε να εισαχθεί στη Δημόσια Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Η ρωσική έρχεται ως δεύτερη επιλογή με 8,2%,η Κινεζική με 3,1% και 

η Αλβανική με 2,1% (βλ. πίνακας 24). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Κατανομή των γλωσσών επιλογής που θα μπορούσαν να εισαχθούν 

στη Δημόσια Β/θμια Εκπ/ση 

Β.8.Β.2. Ποιες άλλες γλώσσες επιλογής θα 

μπορούσαν να εισαχθούν στη Δημόσια Β/θμια 

Εκπ/ση; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Αλβανικά 2 2,1 

Κινεζικά 3 3,1 

Ρωσικά 8 8,2 

Τουρκικά 10 10,3 

Άλλη γλώσσα 2 2,1 

Σύνολο 25 25,8 

Missing System 72 74,2 

Σύνολο 97 100,0 

 

Στην έρευνα το 83,5% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι οι πολίτες θα πρέπει να 

αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή 

της ζωής τους. Επιφυλακτικοί είναι το 14,4% των εκπαιδευτικών, που απάντησαν 

«ίσως» (βλ. πίνακας 25). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Κατανομή των απαντήσεων των συμμετεχόντων με βάση το 

ερώτημα: Πιστεύετε πως οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν επικοινωνιακή 

ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους; 

Β.9. Πιστεύετε πως οι πολίτες θα πρέπει να 

αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα σε 

διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της 

ζωής τους; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Δε γνωρίζω 2 2,1 

Ίσως 14 14,4 

ΝΑΙ 81 83,5 

Σύνολο 97 100,0 

  

8.2. Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας 

 Ο πίνακας 26 παρουσιάζει την κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα «ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας». Η 

σχετική πλειονότητα του δείγματος (σε ποσοστό 35,1%) θεωρεί ότι οι εμπορικές 

συναλλαγές είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας, στη δεύτερη θέση (με ποσοστό 21,6%), 

ακολουθεί  η άποψη ότι μιλιέται από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους και ακολουθούν 

(με ποσοστό 19,6%) αυτοί που πιστεύουν ως ισχυρό παράγοντα την οικονομική θέση  

της Αγγλικής στον παγκόσμιο χάρτη. Μόνο το 13,4% πιστεύει ως ισχυρό παράγοντα 

ότι η Αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. ενώ την απάντηση «μετανάστευση» 

και «είναι η γλώσσα του εμπορίου» δίνουν με ίδιο ποσοστό το 4% του δείγματος. 

Μόνο το 1% του δείγματος θεωρεί την εκμάθησή της εύκολη (βλ. πίνακας 26). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Κατανομή των απαντήσεων των συμμετεχόντων με βάση το 

ερώτημα: Ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας 

Β.10.A. Ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση 

της Αγγλικής γλώσσας; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Εμπορικές συναλλαγές 34 35,1 

Μετανάστευση 4 4,1 

Μιλιέται από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους 21 21,6 

Οικονομική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη 19 19,6 

Είναι η γλώσσα του εμπορίου 4 4,1 

Είναι η επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. 13 13,4 

Είναι εύκολη η εκμάθησή της 1 1,0 

Σύνολο 96 99,0 

Missing System 1 1,0 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Ο πίνακας 27 παρουσιάζει την κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα «ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας» ως προς 

την δεύτερη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 76,3% δηλώνουν και δεύτερο 

παράγοντα που θεωρούν ότι ισχυροποιεί τη θέση της Αγγλικής γλώσσας. Η σχετική 

πλειονότητα του δείγματος (σε ποσοστό 31,1% του δείγματος που έδωσε δεύτερη 

απάντηση) θεωρεί ως ισχυρό παράγοντα ότι η Αγγλική είναι γλώσσα του εμπορίου, 

ακολουθεί με 24,3% (του δείγματος που έδωσε δεύτερη απάντηση) ότι η Αγγλική 

μιλιέται από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους και με 20,3% (του δείγματος που έδωσε 

δεύτερη απάντηση) ότι η Αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. (βλ. πίνακας 27). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Κατανομή των παραγόντων που ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής 

γλώσσας 

Β.10.B. Ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση 

της Αγγλικής γλώσσας; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Μετανάστευση 9 9,3 

Μιλιέται από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους 18 18,6 

Οικονομική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη 8 8,2 

Είναι η γλώσσα του εμπορίου 23 23,7 

Είναι η επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. 15 15,5 

Άλλο 1 1,0 

Σύνολο 74 76,3 

Missing System 23 23,7 

Σύνολο 97 100,0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Κατανομή των παραγόντων που ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής 

γλώσσας 

Β.10.Γ. Ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση 

της Αγγλικής γλώσσας; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Εμπορικές συναλλαγές 2 2,1 

Μιλιέται από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους 6 6,2 

Οικονομική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη 5 5,2 

Είναι η γλώσσα του εμπορίου 10 10,3 

Είναι η επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. 26 26,8 

Είναι εύκολη η εκμάθησή της 3 3,1 

Άλλο 2 2,1 

Σύνολο 54 55,7 

Missing System 43 44,3 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Επίσης παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα «ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας» ως προς 

την τρίτη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 55,7 % δηλώνουν και τρίτο παράγοντα 

που θεωρούν ότι ισχυροποιεί τη θέση της Αγγλικής γλώσσας.  Η σχετική πλειονότητα 

του δείγματος (σε ποσοστό 48,1% του δείγματος που έδωσε τρίτη απάντηση) θεωρεί 

ως ισχυρό παράγοντα ότι η Αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. (βλ. πίνακας 

28). 
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 Γίνεται παρουσίαση στην κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα «ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας» ως προς 

την τέταρτη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 18,6 % δηλώνουν και τέταρτο 

παράγοντα που θεωρούν ότι ισχυροποιεί τη θέση της Αγγλικής γλώσσας. Η σχετική 

πλειονότητα του δείγματος (σε ποσοστό 55,6% του δείγματος που έδωσε τέταρτη  

απάντηση) θεωρεί ως ισχυρό παράγοντα ότι η Αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα της 

Ε.Ε. (βλ. πίνακας 29). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Κατανομή των παραγόντων που ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής 

γλώσσας 

Β.10.Δ. Ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση 

της Αγγλικής γλώσσας; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Εμπορικές συναλλαγές 2 2,1 

Μιλιέται από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους 1 1,0 

Οικονομική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη 2 2,1 

Είναι η γλώσσα του εμπορίου 2 2,1 

Είναι η επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. 10 10,3 

Άλλο 1 1,0 

Σύνολο 18 18,6 

Missing System 79 81,4 

Σύνολο 97 100,0 

 

 

 

 



 

111 

` 

8.3.Ο ρόλος της Γερμανικής γλώσσας 

 Η πλειοψηφία του δείγματος  με ποσοστό 79,4% πιστεύει ότι ο ρόλος της 

Γερμανικής γλώσσας στην Ευρώπη είναι σημαντικός, ενώ μόνο 1% πιστεύει το 

αντίθετο και 1% δηλώνει ότι δε γνωρίζει. Το 18,6% είναι επιφυλακτικό και δηλώνει 

ότι  «ίσως» είναι σημαντικός ο ρόλος της Γερμανικής γλώσσας στην Ευρώπη. Η 

ισχυρή οικονομική θέση της Γερμανίας, ο ρόλος της στην Ε.Ε., η μετανάστευση 

καθώς και ο ηγετικός ρόλος της συγκεκριμένης χώρας στην Ευρώπη είναι οι 

σημαντικότεροι λόγοι που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί τη Γερμανική γλώσσα ισχυρή. 

 Ο/η εκπαιδευτικός 2 απάντησε θετικά στο παραπάνω ερώτημα, «λόγω της 

ισχυρής οικονομικής και εμπορικής δύναμης» της Γερμανίας. Επίσης ο/η νούμερο 3 

αναφέρει ότι «η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, λόγω μετανάστευσης 

& για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους» ο/η νούμερο 10 θεωρεί ότι η Γερμανία « 

καθορίζει τις εξελίξεις» ο/η νούμερο 13, πιστεύει ότι «είναι μια ισχυρή χώρα» ενώ ο/η 

νούμερο 14, θεωρεί ότι «η Γερμανική είναι γλώσσα που μιλιέται από πολλούς 

ανθρώπους στον κόσμο»  

 Η θέση της χώρας στην Ευρώπη και η μετανάστευση  είναι από τους 

σημαντικούς λόγους  που επικαλέστηκαν οι εκπαιδευτικοί  ώστε να αιτιολογήσουν τις 

απαντήσεις τους. Ο/η νούμερο 15  θεωρεί ότι η «στρατηγική θέση της χώρας αυτής 

στην Ε.Ε.» είναι  σημαντική, επίσης ο/η  νούμερο 16, αναφέρει ότι «είναι μια μεγάλη 

βιομηχανική χώρα», Ο/η νούμερο 17είναι θετικός/ή στο παραπάνω ερώτημα, «διότι η 

Γερμανία αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές χώρες του κόσμου και ο/η  νούμερο 20 

πιστεύει ότι «Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην Ευρώπη», ο/η νούμερο 24 

θεωρεί τη Γερμανική γλώσσα το εμπορίου γράφοντας «είναι η γλώσσα του εμπορίου 

και της μετανάστευσης» νούμερο 30, «τόσο για τον τουρισμό όσο και για το εμπόριο». 

 Αξίζει να αναφερθεί η απάντηση από τον/την εκπαιδευτικό  νούμερο 31 «Η 

Γερμανία ήταν και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικογένειας των ευρωπαϊκών 

γλωσσών. Επιπλέον η Γερμανία είναι αδιαμφισβήτητα ισχυρή δύναμη στην Ευρώπη 

γεγονός που καθιστά σημαντική τη διάδοση της γλώσσας της».  

 Το εμπόριο, είναι λόγος που ο/η νούμερο 35, « κυρίως για τις εμπορικές 

συναλλαγές» θεωρεί σημαντικό ρόλο, ενώ ο/η νούμερο 43 «γιατί η Γερμανία έχει 

ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη». Επίσης ο/η νούμερο 46 θεωρεί τη μετανάστευση που 

προκύπτει από την οικονομική κρίση λόγο για να μάθει κάποιος Γερμανικά, «πολλοί 
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νέοι επιστήμονες καταφθάνουν στη Γερμανία λόγω οικονομικής κρίσης και οφείλουν να 

γνωρίζουν Γερμανικά», νούμερο 48,49 θεωρούν «τις εμπορικές συναλλαγές», ενώ ο/η 

νούμερο 51 «έχουμε σχέσεις σε πολλούς τομείς με τη Γερμανία», νούμερο 56 « η 

Γερμανία είναι μια χώρα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια». 

 Ενδιαφέρουσα γλώσσα θεωρεί ο/η 65 και 66 γράφοντας «Γιατί η Γερμανία 

είναι μια πολύ ανεπτυγμένη χώρα και η γλώσσα είναι ενδιαφέρουσα». 

 Ο ρόλος της Γερμανίας στην Ευρώπη αναφέρεται ως ένας από τους λόγους 

που θεωρείται σημαντική και η Γερμανική γλώσσα. Ο/η εκπαιδευτικός 67, θεωρεί ότι 

«η Γερμανία είναι η πρώτη δύναμη στην Ευρώπη» ενώ ο/η 68, «παίζει σημαντικό 

ρόλο στην Ε.Ε.» επίσης ο/η 69,  « Η Γερμανία είναι η πρώτη δύναμη στην Ευρώπη» 

και ο/η 70 γράφει χαρακτηριστικά ότι «είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης» καθώς και 

ο/η 72 ότι « η Γερμανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη». 

 Οι παραπάνω ισχυρισμοί αναφέρονται και από τους εκπαιδευτικούς  73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Επίσης αρκετοί ήταν όσοι και όσες απάντησαν θετικά ή 

αρνητικά αλλά δεν αιτιολόγησαν την άποψή τους. 

 Υπήρξε επίσης μια περίπτωση καθηγήτριας σε Δημοτικό σχολείο στην 

περιοχή των Γιαννιτσά η οποία, ενώ αρχικά συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο, μετά 

μου ζήτησε να μην το συμπεριλάβω στην έρευνα. (βλ. πίνακας 30). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στο ερώτημα που 

αφορά στο αν ο ρόλος της Γερμανικής γλώσσας στην Ευρώπη είναι σημαντικός 

Β.11. Ο ρόλος της Γερμανικής γλώσσας στην 

Ευρώπη είναι σημαντικός; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

ΌΧΙ 1 1,0 

Δε γνωρίζω 1 1,0 

Ίσως 18 18,6 

ΝΑΙ 77 79,4 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Στην έρευνα το 75,3% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η 

διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση. Επιφυλακτικοί είναι  το 

17,5% των εκπαιδευτικών που απάντησαν ότι «ίσως» είναι απαραίτητη η διδασκαλία 

της Γερμανικής γλώσσας. Μόνο το 5,2% απάντησε αρνητικά στο παραπάνω 

ερώτημα, ενώ το 2,1% απάντησε ότι δε γνωρίζει. (βλ. πίνακας 31). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στο ερώτημα, αν 

πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην 

Εκπαίδευση 

Β.12. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία 

της Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

ΌΧΙ 5 5,2 

Δε γνωρίζω 2 2,1 

Ίσως 17 17,5 

ΝΑΙ 73 75,3 

Σύνολο 97 100,0 
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 Επίσης η πλειοψηφία 46,4% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η εκμάθηση της 

Γερμανικής γλώσσας θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική στην Εκπαίδευση. 

Επιφυλακτικοί είναι το 38,1% που απάντησε «ίσως». Αρνητικοί στο παραπάνω 

υποθετικό ερώτημα είναι το 9,3% των εκπαιδευτικών, ενώ επέλεξαν να απαντήσουν 

ότι δε γνωρίζουν το 5,2% των εκπαιδευτικών. (βλ. πίνακας 32). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στο ερώτημα αν η 

εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική στην Εκπαίδευση 

Β.13. Πιστεύετε ότι η εκμάθησή της θα πρέπει να γίνει 

υποχρεωτική στην Εκπαίδευση; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

ΌΧΙ 9 9,3 

Δε γνωρίζω 5 5,2 

Ίσως 37 38,1 

ΝΑΙ 45 46,4 

Σύνολο 96 99,0 

Missing System 1 1,0 

Σύνολο 97 100,0 

 

8.4. Παράγοντες ισχυροποίησης μιας ευρωπαϊκής γλώσσας 

 Στην πορεία πραγματοποιείται η κατανομή των απαντήσεων του δείγματος 

στο ερώτημα «ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι ισχυροποιούν μια 

ευρωπαϊκή γλώσσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο;» ως προς την πρώτη  επιλογή.  

 Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 71,1% δηλώνουν ως πρώτο  παράγοντα που 

ισχυροποιεί μια ευρωπαϊκή γλώσσα την οικονομία της χώρας. Δεύτερος παράγοντας 

με ποσοστό  15,5% θεωρείται ο πληθυσμός, τρίτο παράγοντα με  7,2% τη 

γεωγραφική θέση της χώρας και τέλος με ποσοστό 6,2% άλλος λόγος, που αρκετές 

φορές δεν αναφέρεται. 
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 Άλλος λόγος θεωρήθηκε από τους εκπαιδευτικούς 13,19,25 το «εμπόριο», ενώ 

οι εκπαιδευτικοί 16 & 18 «τη γλώσσα». Επίσης  ο/η 22 θεωρούν ως άλλο λόγο που 

ισχυροποιεί  μια ευρωπαϊκή γλώσσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο «τον 

πολιτισμό». «Η γλωσσική συγγένεια με άλλες γλώσσες του ευρωπαϊκού πλαισίου» 

θεωρείται από τον/την 31 ως ένας άλλος παράγοντας ενώ  ο/η 50 θεωρεί «την 

πολιτική», ο/η 55 ανέφερε ως σημαντικό παράγοντα την «πιστοποίηση 

γλωσσομάθειας», ενώ ο/η 56 «την Ιστορία της». Η ευκολία στην εκμάθηση μιας 

γλώσσας «το πόσο εύκολη είναι»,  αναφέρεται από τον/την 59. 

 Επίσης ο/η 60 θεωρεί τη «συνεργασία χωρών- μετανάστευση» ως σημαντικό 

παράγοντα ενώ οι 69  71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 92, θεωρούν  «τον τουρισμό», 

οι 74,95 «τον πολιτισμό», ο 75 «την οικονομία» οι 84 ,86 την «ευκολία εκμάθησης», 

και ο/η 97 «την πολιτική δύναμη» (βλ. πίνακας 33). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Κατανομή των διαβαθμισμένων παραγόντων που ισχυροποιούν μια 

ευρωπαϊκή γλώσσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο  

Β.14.Α. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες 

θεωρείτε ότι ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα 

στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο; Υπάρχει 

διαβάθμιση από το 1-4 με σημαντικότερο το 1. 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Η οικονομία 69 71,1 

Η γεωγραφική της θέση 7 7,2 

Ο πληθυσμός 15 15,5 

Άλλος λόγος 6 6,2 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Στη συνέχεια  παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα «Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι ισχυροποιούν μια 

ευρωπαϊκή γλώσσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο;» ως προς τη δεύτερη επιλογή. 

Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 77,3% δηλώνουν και δεύτερο παράγοντα που θεωρούν 

ότι ισχυροποιεί μια ευρωπαϊκή γλώσσα. Η σχετική πλειονότητα του δείγματος (σε 



 

116 

` 

ποσοστό 38,1% του δείγματος που έδωσε δεύτερη απάντηση) θεωρεί ως πρώτο 

ισχυρό παράγοντα τον πληθυσμό, ακολουθεί με 18,6% (του δείγματος που έδωσε 

δεύτερη απάντηση) ότι η γεωγραφική θέση μιας χώρας ισχυροποιεί μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο και με 17,5% (του δείγματος που έδωσε 

δεύτερη απάντηση) ότι η η οικονομία αποτελεί σημαντικό ρόλο για  να είναι μια  

ευρωπαϊκή γλώσσα ισχυρή. (βλ. πίνακας 34). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Κατανομή των παραγόντων που ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υπάρχει διαβάθμιση από το 1-4 με 

σημαντικότερο το 1. 

Β.14.Β. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες 

θεωρείτε ότι ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο; 

Υπάρχει διαβάθμιση από το 1-4 με 

σημαντικότερο το 1. 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Η οικονομία 17 17,5 

Η γεωγραφική της θέση 18 18,6 

Ο πληθυσμός 37 38,1 

Άλλος λόγος 3 3,1 

Σύνολο 75 77,3 

Missing System 22 22,7 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Στη συνέχεια  παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα «ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα  στο ευρύτερο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο;» ως προς την τρίτη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 71,1 % 

δηλώνουν και τρίτο παράγοντα που θεωρούν ότι ισχυροποιεί μια ευρωπαϊκή γλώσσα  

στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η σχετική πλειονότητα του δείγματος (σε ποσοστό 

32% του δείγματος που έδωσε τρίτη απάντηση) θεωρεί ως ισχυρό παράγοντα ότι η 
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γεωγραφική θέση μιας χώρας ισχυροποιεί μια ευρωπαϊκή γλώσσα, ενώ η οικονομία 

μιας χώρας  μόνο από το 5% των εκπαιδευτικών θεωρείται σημαντικός παράγοντας. 

(βλ. πίνακας 35). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Κατανομή των παραγόντων που ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο  

Β.14.Γ. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες 

θεωρείτε ότι ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο; 

Υπάρχει διαβάθμιση από το 1-4 με 

σημαντικότερο το 1. 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Η οικονομία 5 5,2 

Η γεωγραφική της θέση 31 32,0 

Ο πληθυσμός 17 17,5 

Άλλος λόγος 16 16,5 

Σύνολο 69 71,1 

Missing System 28 28,9 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Στη συνέχεια  παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα «ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα  στο ευρύτερο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο;» ως προς την τέταρτη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 

18,6% % δηλώνουν και τέταρτο  παράγοντα που θεωρούν ότι ισχυροποιεί μια 

ευρωπαϊκή γλώσσα  στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η σχετική πλειονότητα του 

δείγματος (σε ποσοστό 32% του δείγματος που έδωσε τέταρτη απάντηση) θεωρεί ως 

ισχυρό παράγοντα ότι η γεωγραφική θέση μιας χώρας ισχυροποιεί μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα, ενώ ο άλλος λόγος  ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στην τρίτη ο 

πληθυσμός. (βλ. πίνακας 36). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Κατανομή των παραγόντων που ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο 

Β.14.Δ. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες 

θεωρείτε ότι ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα 

στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Η γεωγραφική της θέση 18 18,6 

Ο πληθυσμός 5 5,2 

Άλλος λόγος 6 6,2 

Σύνολο 29 29,9 

Missing System 68 70,1 

Σύνολο 97 100,0 

 Εν συνεχεία παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα «ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα  στην Ελλάδα;» ως 

προς την πρώτη επιλογή. 

  Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 99 % δηλώνουν ότι θεωρούν ως πρώτο ισχυρό 

παράγοντα την οικονομική και πολιτική θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη. 

Ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο τουρισμός με ποσοστό 18,6%, ενώ στην τρίτη θέση  

με ποσοστό 10,3% ισοβαθμεί  η σχέση της χώρας με την Ελλάδα καθώς και οι  

εμπορικές συναλλαγές. Η μετανάστευση με 9,3% είναι στην τέταρτη θέση  και άλλοι 

λόγοι με 5,2% στην πέμπτη. 

 Ως άλλος λόγος αναφέρθηκε από τον/την 1 «η πολιτική κατάσταση» ενώ ο/η 

13 θεωρεί  ότι ως σημαντικό παράγοντα την «κουλτούρα» ενός λαού. Επίσης οι 18 κ 

22 επισημαίνουν τη σημασία του «πληθυσμού» της χώρας ενώ ο/η 25 θεωρούν 

σημαντικά «τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα». Ο/η 31 θεωρεί ως σημαντικό 

παράγοντα και τον κατατάσσει στην τρίτη θέση «την εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». 

 Ενώ «η Εκπαίδευση» θεωρείται από τον/την 38 ως σημαντικός παράγοντας  

και «ο πολιτισμός» για τον/την 50, ο/η 53 θεωρεί σημαντικούς τους «εκπαιδευτικούς 

λόγους» και συγκεκριμένα «τη δυνατότητα σπουδών και τα μεταπτυχιακά» και ο/η 55 

«την πιστοποίηση και τα πτυχία ξένων γλωσσών». 
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 Αξίζει να σημειωθεί η άποψη του/της 59, που θεωρεί σημαντικό παράγοντα 

που ισχυροποιεί μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην Ελλάδα «το πώς νιώθουν οι έλληνες για 

τη χώρα όπου μιλιέται η γλώσσα». Επίσης οι 65, 66 θεωρούν ότι οι τηλεοπτικές 

σειρές παίζουν σημαντικό ρόλο και οι 72, 73, 76, 77, 95 αναφέρουν ως σημαντικό 

λόγο «τον πολιτισμό της χώρας αυτής». 

 Ο «πληθυσμός» της χώρας είναι σημαντικός παράγοντας για τον/την 75, ενώ 

για τον/την 86 «η χρήση της γλώσσας από πολλές χώρες». Τέλος ο/η 97 επιλέγουν ως 

άλλο σημαντικό παράγοντα που ισχυροποιεί μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην Ελλάδα 

την «πολιτική κατάσταση». 

 Αρκετοί είναι όσοι δε θεώρησαν ότι υπάρχει άλλος λόγος που θα έπρεπε να 

αναφερθεί ή τον επέλεξαν, χωρίς να αναφέρουν τι συγκεκριμένα εννοούν. (βλ. 

πίνακας 37). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Κατανομή των παραγόντων που ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα στην Ελλάδα 

Β.15.Α. Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι ισχυροποιούν 

μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην Ελλάδα; Υπάρχει 

διαβάθμιση από το 1-6 με σημαντικότερο το 1. 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Η οικονομική και πολιτική θέση της χώρας στον 

παγκόσμιο χάρτη 

44 45,4 

Η σχέση της χώρας με την Ελλάδα 10 10,3 

Ο τουρισμός 18 18,6 

Οι εμπορικές συναλλαγές 10 10,3 

Η μετανάστευση 9 9,3 

Άλλος λόγος 5 5,2 

Σύνολο 96 99,0 

Missing System 1 1,0 

Σύνολο 97 100,0 
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 Ο πίνακας 38 παρουσιάζει την κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα «ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι ισχυροποιούν μια 

ευρωπαϊκή γλώσσα στην Ελλάδα;» ως προς τη δεύτερη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε 

ποσοστό 94,8% δηλώνουν και δεύτερο παράγοντα που θεωρούν ότι ισχυροποιεί μια 

ευρωπαϊκή γλώσσα. Η σχετική πλειονότητα του δείγματος (σε ποσοστό 27,8% του 

δείγματος που έδωσε δεύτερη απάντηση) θεωρεί ως πρώτο ισχυρό παράγοντα τη 

σχέση της χώρας με την Ελλάδα, ακολουθεί δεύτερος με 19,6% (του δείγματος που 

έδωσε δεύτερη απάντηση) ο τουρισμός  και τρίτος με 18,6%οι εμπορικές συναλλαγές.  

  Το 15,5% (του δείγματος που έδωσε δεύτερη απάντηση) θεωρεί τη 

μετανάστευση τέταρτο παράγοντα για να ισχυροποιηθεί μια ξένη γλώσσα στην 

Ελλάδα, ενώ η οικονομική και πολιτική θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη  

κατέχει το 10,3%των απαντήσεων και την πέμπτη θέση (βλ. πίνακας 38). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Κατανομή των παραγόντων που ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα στην Ελλάδα 

Β.15.Β. Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι 

ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην 

Ελλάδα; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Η οικονομική και πολιτική θέση της χώρας στον 

παγκόσμιο χάρτη 

10 10,3 

Η σχέση της χώρας με την Ελλάδα 27 27,8 

Ο τουρισμός 19 19,6 

Οι εμπορικές συναλλαγές 18 18,6 

Η μετανάστευση 15 15,5 

Άλλος λόγος 3 3,1 

Σύνολο 92 94,8 

Missing System 5 5,2 

Σύνολο 97 100,0 
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 Ακολουθεί η κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο ερώτημα «ποιοι 

από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα 

στην Ελλάδα;» ως τρίτη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 93,8 % δηλώνουν και 

τρίτο παράγοντα. Η σχετική πλειονότητα του δείγματος (σε ποσοστό 38,1% του 

δείγματος που έδωσε τρίτη απάντηση) θεωρεί ως ισχυρό παράγοντα τις εμπορικές 

συναλλαγές μιας χώρας και τη μετανάστευση με 18,6%. Ακολουθούν ο τουρισμός με  

15,5%,η οικονομική και πολιτική θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη με ποσοστό 

11,3%, η σχέση της χώρας με την Ελλάδα με 9,3% (βλ. πίνακας 39). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Κατανομή των παραγόντων που ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα στην Ελλάδα 

Β.15.Γ. Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι 

ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα 

στην Ελλάδα; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Η οικονομική και πολιτική θέση της 

χώρας στον παγκόσμιο χάρτη 

11 11,3 

Η σχέση της χώρας με την Ελλάδα 9 9,3 

Ο τουρισμός 15 15,5 

Οι εμπορικές συναλλαγές 37 38,1 

Η μετανάστευση 18 18,6 

Άλλος λόγος 1 1,0 

Σύνολο 91 93,8 

Missing System 6 6,2 

Σύνολο 97 100,0 

 Ακολούθησαν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερώτημα: «ποιοι από 

τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην 

Ελλάδα;» ως τέταρτη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 89,7 % δηλώνουν και 

τέταρτο παράγοντα. Η σχετική πλειονότητα του δείγματος (σε ποσοστό 36,1% του 
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δείγματος που έδωσε τέταρτη απάντηση) θεωρεί ως ισχυρό παράγοντα τον τουρισμό, 

ενώ τη σχέση της χώρας με την Ελλάδα το 16,5%. Ακολουθούν με 14,4% οι 

εμπορικές συναλλαγές, , με 11,3% η μετανάστευση. (βλ. πίνακας 40). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Κατανομή των παραγόντων που ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα στην Ελλάδα 

Β.15.Δ. Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι 

ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην 

Ελλάδα; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Η οικονομική και πολιτική θέση της χώρας στον 

παγκόσμιο χάρτη 

9 9,3 

Η σχέση της χώρας με την Ελλάδα 16 16,5 

Ο τουρισμός 35 36,1 

Οι εμπορικές συναλλαγές 14 14,4 

Η μετανάστευση 11 11,3 

Άλλος λόγος 2 2,1 

Σύνολο 87 89,7 

Missing System 10 10,3 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Ακολούθησαν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερώτημα: «ποιοι από 

τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην 

Ελλάδα;» ως πέμπτη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 85,6 % δηλώνουν και 

πέμπτο παράγοντα. Η σχετική πλειονότητα του δείγματος (σε ποσοστό 34% του 

δείγματος που έδωσε πέμπτη απάντηση) θεωρεί ως ισχυρό παράγοντα τη 

μετανάστευση ενώ τη σχέση της χώρας με την Ελλάδα το 23,7%. Ακολουθούν με 

12,4% η οικονομική και πολιτική θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη, με 11,3% 

οι εμπορικές συναλλαγές  και με 4,1% ο τουρισμός. (βλ. πίνακας 41). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 41: Κατανομή των παραγόντων που ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα στην Ελλάδα 

Β.15.Ε. Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι 

ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην 

Ελλάδα; 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Η οικονομική και πολιτική θέση της χώρας στον 

παγκόσμιο χάρτη 

12 12,4 

Η σχέση της χώρας με την Ελλάδα 23 23,7 

Ο τουρισμός 4 4,1 

Οι εμπορικές συναλλαγές 11 11,3 

Η μετανάστευση 33 34,0 

Σύνολο 83 85,6 

Missing System 14 14,4 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Υπήρξαν και οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερώτημα: «ποιοι από τους 

παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην 

Ελλάδα;» ως έκτη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 26,8 % δηλώνουν και έκτο 

παράγοντα. Η σχετική πλειονότητα του δείγματος (σε ποσοστό 15,5% του δείγματος 

που έδωσε έκτη απάντηση) θεωρεί ως ισχυρό παράγοντα άλλους λόγους, ακολουθεί η 

οικονομική και πολιτική θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη με ποσοστό 5,2%, 

ενώ τη σχέση της χώρας με την Ελλάδα το 3,1. Τέλος οι εμπορικές συναλλαγές  με 

1% (βλ. πίνακας 42). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 42: Κατανομή των παραγόντων που ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα στην Ελλάδα 

Β.15.ΣΤ. Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι 

ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην 

Ελλάδα; Υπάρχει διαβάθμιση από το 1-6 με 

σημαντικότερο το 1. 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Η οικονομική και πολιτική θέση της χώρας στον 

παγκόσμιο χάρτη 

5 5,2 

Η σχέση της χώρας με την Ελλάδα 3 3,1 

Οι εμπορικές συναλλαγές 1 1,0 

Η μετανάστευση 2 2,1 

Άλλος λόγος 15 15,5 

Σύνολο 26 26,8 

Missing System 71 73,2 

Σύνολο 97 100,0 

 

8.5.Προτάσεις για τη διδασκαλία των γλωσσών 

 Στους εκπαιδευτικούς τέθηκε το ερώτημα: «Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση 

της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια 

Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια)». 

 Το 35,1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι σύγχρονες και ελκυστικές 

διδακτικές μέθοδοι είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

Ακολουθεί ως δεύτερη προτίμηση με 21,6% η ύπαρξη ολιγομελών τάξεων, ενώ η 

έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας από μικρή ηλικία αποτελεί το 16,5% των 

απαντήσεων και επιλέχθηκε ως τρίτη επιλογή. Το κατάλληλο εκπαιδευτικό διδακτικό 

προσωπικό με 10,3% ως τέταρτη επιλογή, ενώ οι καινοτόμες δράσεις με ποσοστό 

9,3%,ως πέμπτη επιλογή. Τα νέα προγράμματα σπουδών με 7,2% ως η τελευταία 
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επιλογή, θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς ως σημαντικοί παράγοντες για τη 

βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια 

Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια) (βλ. πίνακας 43). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 43: Κατανομή των προτάσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας της 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση.(Α/θμια-Β/θμια) 

Β.16.Α. Τι θα προτείνατε  για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή 

Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-

Β/θμια); Υπάρχει διαβάθμιση από το 1-6 με 

σημαντικότερο το 1. 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Νέα προγράμματα σπουδών 7 7,2 

Η έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας από 

μικρή ηλικία 

16 16,5 

Καινοτόμες δράσεις 9 9,3 

Κατάλληλο εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό 10 10,3 

Ύπαρξη ολιγομελών τάξεων 21 21,6 

Σύγχρονες και ελκυστικές διδακτικές μέθοδοι 34 35,1 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Ακολούθησε η κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο ερώτημα «Τι θα 

προτείνατε για τη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή 

Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια)»; ως προς τη δεύτερη 

επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 96,9% δηλώνουν και δεύτερο παράγοντα που 

θεωρούν ότι βελτιώνει τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.  

 Η σχετική πλειονότητα του δείγματος (σε ποσοστό 28,9% του δείγματος που 

έδωσε δεύτερη απάντηση) θεωρεί ως πρώτο ισχυρό παράγοντα την έναρξη της 

εκμάθησης της ξένης γλώσσας από μικρή ηλικία. Οι σύγχρονες και ελκυστικές 

διδακτικές μέθοδοι  με ποσοστό 18,6% είναι  ο δεύτερος ισχυρός παράγοντας ενώ η 
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ύπαρξη ολιγομελών τάξεων με 17,5%είναι ο τρίτος. Τέταρτος παράγοντας θεωρείται 

το κατάλληλο εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό με 12,4%, οι καινοτόμες δράσεις 

με 11,3% και τα νέα προγράμματα σπουδών με 8,2% αποτελούν τη δεύτερη 

απάντηση (βλ. πίνακας 44). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 44: Κατανομή των προτάσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας της 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση.(Α/θμια-Β/θμια) 

Β.16.Β. Τι θα προτείνατε  για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή 

Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-

Β/θμια); 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Νέα προγράμματα σπουδών 8 8,2 

Η έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας από 

μικρή ηλικία 

28 28,9 

Καινοτόμες δράσεις 11 11,3 

Κατάλληλο εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό 12 12,4 

Ύπαρξη ολιγομελών τάξεων 17 17,5 

Σύγχρονες και ελκυστικές διδακτικές μέθοδοι 18 18,6 

Σύνολο 94 96,9 

Missing System 3 3,1 

Σύνολο 97 100,0 

 Ο πίνακας 45 παρουσιάζει την κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

δείγματος στο ερώτημα «Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης 

γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια)»; ως 

προς την τρίτη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 94,8 % δηλώνουν και τρίτο 

παράγοντα. Η σχετική πλειονότητα του δείγματος (σε ποσοστό 25,8% του δείγματος 

που έδωσε τρίτη απάντηση) θεωρεί ως ισχυρό παράγοντα τις καινοτόμες δράσεις 

25,8%, ενώ οι σύγχρονες και ελκυστικές μέθοδοι αποτελούν το 20,6%. Τα νέα 
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προγράμματα σπουδών και η έναρξη εκμάθησης της ξένης γλώσσας από μικρή ηλικία 

κατέχουν το 14,4% (βλ. πίνακας 45). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Κατανομή των προτάσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας της 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση.(Α/θμια-Β/θμια) 

Β.16.Γ. Τι θα προτείνατε  για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή 

Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-

Β/θμια); 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Νέα προγράμματα σπουδών 12 12,4 

Η έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας από 

μικρή ηλικία 

12 12,4 

Καινοτόμες δράσεις 25 25,8 

Κατάλληλο εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό 12 12,4 

Ύπαρξη ολιγομελών τάξεων 11 11,3 

Σύγχρονες και ελκυστικές διδακτικές μέθοδοι 20 20,6 

Σύνολο 92 94,8 

Missing System 5 5,2 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Ο πίνακας 46 παρουσιάζει την κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα «Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια)»; ως προς την 

τρίτη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 89,7% δηλώνουν και τρίτο παράγοντα που 

θεωρούν ότι βελτιώνει τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.  Η σχετική πλειονότητα 

του δείγματος (σε ποσοστό 30,9% του δείγματος που έδωσε τρίτη απάντηση) θεωρεί 

ως ισχυρό παράγοντα και τον έχει ιεραρχήσει ως πρώτο στιες επιλογές των 

εκπαιδευτικών το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Τη δεύτερη θέση με 15,5% 
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κατέχουν οι καινοτόμες δράσεις, ενώ στην τρίτη θέση  με τα ίδια ποσοστά 14,4% 

είναι τα νέα προγράμματα σπουδών και η έναρξη εκμάθησης της ξένης γλώσσας από 

μικρή ηλικία. Οι σύγχρονες και ελκυστικές διδακτικές μέθοδοι με 9,3%θεωρούνται 

από τους εκπαιδευτικούς η πέμπτη προτίμηση  ενώ η ύπαρξη ολιγομελών τάξεων με 

5,2%  αποτελούν την τελευταία προτίμηση των εκπαιδευτικών (βλ. πίνακας 46). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 46: Κατανομή των προτάσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας της 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση.(Α/θμια-Β/θμια) 

Β.16.Δ. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή 

Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση 

(Α/θμια-Β/θμια); 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Νέα προγράμματα σπουδών 14 14,4 

Η έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας 

από μικρή ηλικία 

14 14,4 

Καινοτόμες δράσεις 15 15,5 

Κατάλληλο εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό 30 30,9 

Ύπαρξη ολιγομελών τάξεων 5 5,2 

Σύγχρονες και ελκυστικές διδακτικές μέθοδοι 9 9,3 

Σύνολο 87 89,7 

Missing System 10 10,3 

Σύνολο 97 100,0 

  

Ο πίνακας 47 παρουσιάζει την κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα «Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια»); ως προς την 

τέταρτη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 87,6% δηλώνουν και τέταρτο 

παράγοντα που θεωρούν ότι βελτιώνει τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Η σχετική 
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πλειονότητα του δείγματος (σε ποσοστό 34% του δείγματος που έδωσε και τέταρτη  

απάντηση) θεωρεί ως ισχυρό παράγοντα  και τον έχει ιεραρχήσει ως πρώτο στιες 

επιλογές των εκπαιδευτικών τα νέα προγράμματα σπουδών. Τη δεύτερη θέση με 

16,5% κατέχουν οι καινοτόμες δράσεις  και το κατάλληλο εκπαιδευτικό διδακτικό 

προσωπικό. Η ύπαρξη ολιγομελών τμημάτων με ποσοστό 8,2%, αποτελούν την τρίτη 

επιλογή των εκπαιδευτικών, ενώ οι σύγχρονες και ελκυστικές μέθοδοι  με 7,2% 

καθώς και η έναρξη εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας με 5,2% αποτελούν τις 

τελευταίες προτιμήσεις των εκπαιδευτικών (βλ. πίνακας 47). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 47: Κατανομή των προτάσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας της 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση.(Α/θμια-Β/θμια) 

Β.16.Ε. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή 

Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση 

(Α/θμια-Β/θμια); 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Νέα προγράμματα σπουδών 33 34,0 

Η έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας 

από μικρή ηλικία 

5 5,2 

Καινοτόμες δράσεις 16 16,5 

Κατάλληλο εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό 16 16,5 

Ύπαρξη ολιγομελών τάξεων 8 8,2 

Σύγχρονες και ελκυστικές διδακτικές μέθοδοι 7 7,2 

Σύνολο 85 87,6 

Missing System 12 12,4 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Ο πίνακας 48 παρουσιάζει την κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα «Τι θα προτείνατε  για τη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 
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(Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια)»; ως προς την 

πέμπτη επιλογή. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 88,7% δηλώνουν και πέμπτο παράγοντα 

που θεωρούν ότι βελτιώνει τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Η σχετική πλειονότητα 

του δείγματος (σε ποσοστό 27,8% του δείγματος που έδωσε και πέμπτη  απάντηση) 

θεωρεί ως ισχυρό παράγοντα και τον έχει ιεραρχήσει ως πρώτο στιες επιλογές των 

εκπαιδευτικών την ύπαρξη ολιγομελών τάξεων. Δεύτερο στην προτίμηση των 

εκπαιδευτικών θεωρείται η έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας από μικρή 

ηλικία 17,5%. Την Τρίτη θέση κατέχουν οι καινοτόμες δράσεις με 16,5%,ενώ στην 

τέταρτη θέση με 13,4% είναι τα νέα προγράμματα σπουδών και ακολουθούν 7,2% το 

κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό και 6,2% οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι (βλ. 

πίνακας 48). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 48: Κατανομή των προτάσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας της 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση.(Α/θμια-Β/θμια) 

Β.16.ΣΤ. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή 

Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση 

(Α/θμια-Β/θμια); 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Νέα προγράμματα σπουδών 13 13,4 

Η έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας από 

μικρή ηλικία 

17 17,5 

Καινοτόμες δράσεις 16 16,5 

Κατάλληλο εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό 7 7,2 

Ύπαρξη ολιγομελών τάξεων 27 27,8 

Σύγχρονες και ελκυστικές διδακτικές μέθοδοι 6 6,2 

Σύνολο 86 88,7 

Missing System 11 11,3 

Σύνολο 97 100,0 
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 Ο πίνακας 49 παρουσιάζει την κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα  «με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορούν  να βελτιώσουν τις διδακτικές 

δεξιότητες τους οι εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας». Ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς να επιλέξουν μέχρι και τρεις απαντήσεις.  

 Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 55,7% δηλώνουν ότι η παρακολούθηση 

σεμιναρίων, βελτιώνει τις διδακτικές τους δεξιότητες, ενώ το 33% πιστεύει ότι 

επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση επιμορφώσεων και το 8,2% με την 

παιδαγωγική κατάρτιση  (βλ. πίνακας 49). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 49: Κατανομή των τρόπων βελτίωσης των διδακτικών δεξιοτήτων από 

ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς 

Β.17.Α. Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορούν 

να βελτιώσουν τις διδακτικές δεξιότητές τους οι 

εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας; Επιλέξτε 

μέχρι τρεις απαντήσεις. 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Παρακολούθηση σεμιναρίων 54 55,7 

Παρακολούθηση επιμορφώσεων 32 33,0 

Παιδαγωγική κατάρτιση 8 8,2 

Μαθήματα μέσω διαδικτύου 1 1,0 

Ταξίδια στο εξωτερικό 1 1,0 

Μεταπτυχιακό 1 1,0 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Ο πίνακας 50 παρουσιάζει την κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα  «με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορούν  να βελτιώσουν τις διδακτικές 

δεξιότητες τους οι εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας». Ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς να επιλέξουν μέχρι και τρεις απαντήσεις. 
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 Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 97,9% δηλώνουν και δεύτερο παράγοντα που 

θεωρούν ότι βελτιώνει τις διδακτικές δεξιότητες. Η σχετική πλειονότητα του 

δείγματος (σε ποσοστό 41,2% του δείγματος που έδωσε και δεύτερη  απάντηση) 

θεωρεί ως ισχυρό παράγοντα  και τον έχει ιεραρχήσει ως πρώτο στις επιλογές την 

παρακολούθηση σεμιναρίων, 36,1% την παιδαγωγική κατάρτιση  και 8,2% τα ταξίδια 

στο εξωτερικό (βλ. πίνακας 50). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 50: Κατανομή των τρόπων βελτίωσης των διδακτικών δεξιοτήτων από 

ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς 

Β.17.Β. Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορούν 

να βελτιώσουν τις διδακτικές δεξιότητές τους οι 

εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας; Επιλέξτε 

μέχρι τρεις απαντήσεις. 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Παρακολούθηση σεμιναρίων 4 4,1 

Παρακολούθηση επιμορφώσεων 40 41,2 

Παιδαγωγική κατάρτιση 35 36,1 

Μαθήματα μέσω διαδικτύου 5 5,2 

Ταξίδια στο εξωτερικό 8 8,2 

Μεταπτυχιακό 3 3,1 

Σύνολο 95 97,9 

Missing System 2 2,1 

Σύνολο 97 100,0 

 

 Ο πίνακας 51 παρουσιάζει την κατανομή των απαντήσεων του δείγματος στο 

ερώτημα  «με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορούν  να βελτιώσουν τις διδακτικές 

δεξιότητες τους οι εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας». Ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς να επιλέξουν μέχρι και τρεις απαντήσεις. 



 

133 

` 

 Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 94,8% δηλώνουν και τρίτο παράγοντα που 

θεωρούν ότι βελτιώνει τη τις διδακτικές δεξιότητες. Η σχετική πλειονότητα του 

δείγματος (σε ποσοστό 39,2% του δείγματος που έδωσε και τρίτη  απάντηση) θεωρεί 

ως ισχυρό παράγοντα και τον έχει ιεραρχήσει ως πρώτο στιες επιλογές τα ταξίδια στο 

εξωτερικό, 23,7% θεωρούν δεύτερο σημαντικό παράγοντα την απόκτηση 

μεταπτυχιακού και 19,6% την παιδαγωγική κατάρτιση (βλ. πίνακας 51). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 51: Κατανομή των τρόπων βελτίωσης των διδακτικών δεξιοτήτων από 

ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς 

Β.17.Γ. Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορούν 

να βελτιώσουν τις διδακτικές δεξιότητές τους οι 

εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας; Επιλέξτε μέχρι 

τρεις απαντήσεις. 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Παρακολούθηση σεμιναρίων 1 1,0 

Παρακολούθηση επιμορφώσεων 2 2,1 

Παιδαγωγική κατάρτιση 19 19,6 

Μαθήματα μέσω διαδικτύου 9 9,3 

Ταξίδια στο εξωτερικό 38 39,2 

Μεταπτυχιακό 23 23,7 

Σύνολο 92 94,8 

Missing System 5 5,2 

Σύνολο 97 100,0 
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9. Χ
2
 Τεστ 

9.1 Tεστ 1
ο
 

Μεταβλητές: Α.4 Γλώσσα Διδασκαλίας  

Β.1 Κρίνετε απαραίτητη την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης 

γλώσσας 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του 

αν κρίνεται απαραίτητη η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του αν 

  κρίνεται απαραίτητη η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 

Chi-Square Tets 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,792
a
 3 ,425 

Likelihood Ratio 3,944 3 ,268 

Linear-by-Linear 

Association 
2,154 1 ,142 

N of Valid Cases 97   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 0,425 

> 0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας 

διδασκαλίας και του αν κρίνεται απαραίτητη η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης 

γλώσσας.  
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Α.4. Γλώσσα διδασκαλίας * Β.1. Κρίνετε απαραίτητη την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης 

γλώσσας Crosstabulation 

 Β.1. Κρίνετε απαραίτητη την 

εκμάθηση μιας δεύτερης 

ξένης γλώσσας 

Total 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

Αγγλικά 

Count 3 48 51 

Expected Count 1,6 49,4 51,0 

% within Α.4. Γλώσσα 

διδασκαλίας 
5,9% 94,1% 100,0% 

Γερμανικά 

Count 0 31 31 

Expected Count 1,0 30,0 31,0 

% within Α.4. Γλώσσα 

διδασκαλίας 
0,0% 100,0% 100,0% 

Γαλλικά 

Count 0 14 14 

Expected Count ,4 13,6 14,0 

% within Α.4. Γλώσσα 

διδασκαλίας 
0,0% 100,0% 100,0% 

Ιταλικά 

Count 0 1 1 

Expected Count ,0 1,0 1,0 

% within Α.4. Γλώσσα 

διδασκαλίας 
0,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Count 3 94 97 

Expected Count 3,0 94,0 97,0 

% within Α.4. Γλώσσα 

διδασκαλίας 
3,1% 96,9% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 94,1% από αυτούς που διδάσκουν 

Αγγλικά θεωρεί απαραίτητη την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, ενώ μόνο 

το 5,9% δεν τη θεωρεί απαραίτητη. Όλοι (100%) που διδάσκουν Γερμανικά κρίνουν 

απαραίτητη την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει και για 

αυτούς που διδάσκουν Γαλλικά και Ιταλικά. Άρα, η συντριπτική πλειοψηφία των 

διδασκόντων ξένων γλωσσών κρίνουν απαραίτητη την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης 

γλώσσας.  

 

 



 

136 

` 

9.2 Τεστ 2
ο
 

Μεταβλητές: Α.4 Γλώσσα Διδασκαλίας  

Β.2 Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης 

γλώσσας ακόμη και από το Νηπιαγωγείο 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του 

αν κρίνεται απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας 

ακόμη και στο Νηπιαγωγείο 

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του αν 

κρίνεται απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη 

και στο Νηπιαγωγείο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,185
a
 9 ,336 

Likelihood Ratio 10,541 9 ,308 

Linear-by-Linear 

Association 
3,471 1 ,062 

N of Valid Cases 97   

a. 9 cells (56,2%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,06. 

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,336>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

γλώσσας διδασκαλίας και του αν κρίνεται απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας 

ξένης γλώσσας ακόμη και στο Νηπιαγωγείο.  
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Α.4. Γλώσσα διδασκαλίας * Β.2. Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η έναρξη 

διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη και από το Νηπιαγωγείο; 

Crosstabulation 

 Β.2. Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η 

έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης 

γλώσσας ακόμη και από το 

Νηπιαγωγείο; 

Total 

ΌΧΙ Δε 

γνωρίζ

ω 

Ίσως ΝΑΙ 

Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκα

λίας 

Αγγλι

κά 

Count 16 3 12 20 51 

Expected Count 18,9 3,2 12,6 16,3 51,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

31,4% 5,9% 23,5% 39,2% 100,0% 

Γερμ

ανικά 

Count 11 3 8 9 31 

Expected Count 11,5 1,9 7,7 9,9 31,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

35,5% 9,7% 25,8% 29,0% 100,0% 

Γαλλι

κά 

Count 9 0 3 2 14 

Expected Count 5,2 ,9 3,5 4,5 14,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

64,3% 0,0% 21,4% 14,3% 100,0% 

Ιταλι

κά 

Count 0 0 1 0 1 

Expected Count ,4 ,1 ,2 ,3 1,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 0,0% 
100,0

% 
0,0% 100,0% 

Total 

Count 36 6 24 31 97 

Expected Count 36,0 6,0 24,0 31,0 97,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

37,1% 6,2% 24,7% 32,0% 100,0% 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 31,4% από αυτούς που διδάσκουν 

Αγγλικά θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας 

ακόμη και στο Νηπιαγωγείο, ενώ το 39,2% τη θεωρεί απαραίτητη. Επίσης, από 

αυτούς που διδάσκουν Αγγλικά, το 5,9% δε γνωρίζει αν είναι απαραίτητη η έναρξη 
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διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη και στο Νηπιαγωγείο, και το 23,5% θεωρεί 

πως ίσως είναι απαραίτητη. Το 35,5% από αυτούς που διδάσκουν Γερμανικά θεωρεί 

ότι δεν είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη και στο 

Νηπιαγωγείο, ενώ το 29% τη θεωρεί απαραίτητη. Επίσης, από αυτούς που διδάσκουν 

Γερμανικά, το 9,7% δε γνωρίζει αν είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας 

ξένης γλώσσας ακόμη και στο Νηπιαγωγείο, και το 25,8% θεωρεί πως ίσως είναι 

απαραίτητη. Το 64,3% από αυτούς που διδάσκουν Γαλλικά θεωρεί ότι δεν είναι 

απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη και στο Νηπιαγωγείο, 

ενώ το 14,3% τη θεωρεί απαραίτητη. Επίσης, από αυτούς που διδάσκουν Γαλλικά, το 

21,4% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητη. Όλοι (100%) που διδάσκουν Ιταλικά 

κρίνουν ότι ίσως είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη 

και στο Νηπιαγωγείο.  

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (37,1%) κρίνει ότι δεν 

είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη και στο 

Νηπιαγωγείο. Βέβαια, το 32% τη θεωρεί απαραίτητη, γεγονός που δηλώνει μικρή 

διαφορά μεταξύ του αν είναι ή δεν είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης 

γλώσσας ακόμη και στο Νηπιαγωγείο. Τέλος, το συνολικό ποσοστό αβεβαιότητας, 

δηλαδή ίσως είναι απαραίτητη, είναι 24,7%, κάτι το οποίο δηλώνει ότι είναι ένα 

αμφιλεγόμενο θέμα. 
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9.3 Τεστ  3
ο
  

Μεταβλητές: Α.4 Γλώσσα Διδασκαλίας  

Β.3 Συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του 

αν συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) 

από την Α΄τάξη Δημοτικού 

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του αν 

συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από 

την Α΄τάξη Δημοτικού 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,810
a
 9 ,971 

Likelihood Ratio 3,151 9 ,958 

Linear-by-Linear 

Association 
,013 1 ,911 

N of Valid Cases 97   

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,971>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

γλώσσας διδασκαλίας και του αν συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης ξένης 

γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού. 
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Α.4. Γλώσσα διδασκαλίας * Β.3. Συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού; Crosstabulation 

 Β.3. Συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη 

Δημοτικού; 

Total 

ΌΧΙ Δε 

γνωρίζω 

Ίσως ΝΑΙ 

Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκα

λίας 

Αγγλικά 

Count 14 2 5 30 51 

Expected Count 12,6 3,2 5,3 30,0 51,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

27,5% 3,9% 9,8% 58,8% 100,0% 

Γερμανι

κά 

Count 6 3 3 19 31 

Expected 

Count 
7,7 1,9 3,2 18,2 31,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

19,4% 9,7% 9,7% 61,3% 100,0% 

Γαλλικά 

Count 4 1 2 7 14 

Expected Count 3,5 ,9 1,4 8,2 14,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

28,6% 7,1% 14,3% 50,0% 100,0% 

Ιταλικά 

Count 0 0 0 1 1 

Expected Count ,2 ,1 ,1 ,6 1,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Count 24 6 10 57 97 

Expected Count 24,0 6,0 10,0 57,0 97,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

24,7% 6,2% 10,3% 58,8% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 27,5% από αυτούς που διδάσκουν 

Αγγλικά δε συμφωνεί με την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την 

Α΄τάξη Δημοτικού, ενώ το 58,8% συμφωνεί. Επίσης, από αυτούς που διδάσκουν 

Αγγλικά, το 3,9% δε γνωρίζει αν είναι απαραίτητη η εισαγωγή πρώτης ξένης 
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γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού, και το 9,8% θεωρεί πως ίσως είναι 

απαραίτητη. Το 19,4% από αυτούς που διδάσκουν Γερμανικά δε συμφωνεί με την 

εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού, ενώ το 

61,3% συμφωνεί. Επιπλέον, από αυτούς που διδάσκουν Γερμανικά, το 9,7% δε 

γνωρίζει αν είναι απαραίτητη η εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την 

Α΄τάξη Δημοτικού, και το 9,7% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητη. Το 28,6% από 

αυτούς που διδάσκουν Γαλλικά δεν συμφωνεί με την εισαγωγή πρώτης ξένης 

γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού, ενώ το 50% συμφωνεί. Ακόμα, από 

αυτούς που διδάσκουν Γαλλικά, το 7,1% δεν γνωρίζει αν είναι απαραίτητη η 

εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού, και το 

14,3% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητη. Όλοι (100%) που διδάσκουν Ιταλικά 

συμφωνούν με την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη 

Δημοτικού.  

 Οπότε, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (58,8%) συμφωνεί 

με την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού. 

Μόνο το 24,7% διαφωνεί με την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από 

την Α΄τάξη Δημοτικού, και το 10,3% πιστεύει πως ίσως είναι απαραίτητη. Τέλος, το 

6,2% αποτελεί το ποσοστό των όσων δε γνωρίζουν και δε μπορούν να απαντήσουν 

επί του θέματος. 
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9.4 Τεστ 4
ο
  

Μεταβλητές: Α.4 Γλώσσα Διδασκαλίας  

Β.4 Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης 

γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του 

αν κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας 

στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη 

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του αν 

κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας 

στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,520
a
 9 ,980 

Likelihood Ratio 2,743 9 ,974 

Linear-by-Linear 

Association 
,101 1 ,750 

N of Valid Cases 97   

a. 9 cells (56,2%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,980>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

γλώσσας διδασκαλίας και του αν κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης 

ξένης γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη.  
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Α.4. Γλώσσα διδασκαλίας * Β.4. Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης 

γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη; Crosstabulation 

 Β.4. Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η 

εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην 

Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη; 

Total 

ΌΧΙ Δε 

γνωρίζω 

Ίσως ΝΑΙ 

Α.4. Γλώσσα 

διδασκαλίας 

Αγγλικά 

Count 25 1 15 10 51 

Expected Count 25,8 1,6 14,2 9,5 51,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

49,0% 2,0% 29,4% 19,6% 100,0% 

Γερμανι

κά 

Count 17 1 8 5 31 

Expected Count 15,7 1,0 8,6 5,8 31,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

54,8% 3,2% 25,8% 16,1% 100,0% 

Γαλλικά 

Count 6 1 4 3 14 

Expected Count 7,1 ,4 3,9 2,6 14,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

42,9% 7,1% 28,6% 21,4% 100,0% 

Ιταλικά 

Count 1 0 0 0 1 

Expected Count ,5 ,0 ,3 ,2 1,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Count 49 3 27 18 97 

Expected Count 49,0 3,0 27,0 18,0 97,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

50,5% 3,1% 27,8% 18,6% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 49% από αυτούς που διδάσκουν 

Αγγλικά κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην 

Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη, ενώ το 19,6% θεωρεί ότι είναι απαραίτητη. Επίσης, 

από αυτούς που διδάσκουν Αγγλικά, το 2% δε γνωρίζει αν είναι απαραίτητη η 



 

144 

` 

εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη, και το 

29,4% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητη. Το 54,8% από αυτούς που διδάσκουν 

Γερμανικά κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην 

Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη, ενώ το 16,1% θεωρεί ότι είναι απαραίτητη. Επιπλέον, 

από αυτούς που διδάσκουν Γερμανικά, το 3,2% δε γνωρίζει αν είναι απαραίτητη η 

εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη, και το 

25,8% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητη. Το 42,9% από αυτούς που διδάσκουν 

Γαλλικά κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην 

Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη, ενώ το 21,4% θεωρεί ότι είναι απαραίτητη. Ακόμα, 

από αυτούς που διδάσκουν Γαλλικά, το 7,1% δε γνωρίζει αν είναι απαραίτητη η 

εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη, και το 

28,6% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητη. Όλοι (100%) που διδάσκουν Ιταλικά 

κρίνουν ότι δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θμια 

εκπ/ση από την Α΄τάξη.  

 Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (50,5%) 

κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θμια 

εκπ/ση από την Α΄τάξη. Μόνο το 18,6% συμφωνεί με την εισαγωγή δεύτερης ξένης 

γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη. Τέλος, σχετικά σημαντικό ποσοστό 

είναι το 27,8%, το οποίο εκφράζει συνολικά αυτούς που θεωρούν ότι είναι ίσως 

απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την 

Α΄τάξη, γεγονός που δηλώνει μία αναποφασιστικότητα και μετατρέπει το θέμα σε 

αμφιλεγόμενο, μελλοντικά. 
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9.5 Τεστ 5
ο
  

Μεταβλητές: Α.4 Γλώσσα Διδασκαλίας  

Β.6 Συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε. ότι κάθε πολίτης θα πρέπει 

να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του 

αν συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε, δηλαδή, ότι κάθε πολίτης θα 

πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες  

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του αν 

συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε, δηλαδή ότι κάθε πολίτης θα πρέπει 

να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,702
a
 9 ,859 

Likelihood Ratio 6,091 9 ,731 

Linear-by-Linear 

Association 
1,402 1 ,236 

N of Valid Cases 97   

a. 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,895>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

γλώσσας διδασκαλίας και του αν  συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε, δηλαδή ότι κάθε 

πολίτης θα πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες.  
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Α.4. Γλώσσα διδασκαλίας * Β.6. Συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε. ότι κάθε πολίτης θα 

πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες; Crosstabulation 

 Β.6. Συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε. 

ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να μαθαίνει 

τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες; 

Total 

ΌΧΙ Δε 

γνωρίζω 

Ίσως ΝΑΙ 

Α.4. Γλώσσα 

διδασκαλίας 

Αγγλικά 

Count 1 1 8 41 51 

Expected Count ,5 1,1 5,8 43,6 51,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

2,0% 2,0% 15,7% 80,4% 100,0% 

Γερμανι

κά 

Count 0 1 1 29 31 

Expected Count ,3 ,6 3,5 26,5 31,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 3,2% 3,2% 93,5% 100,0% 

Γαλλικά 

Count 0 0 2 12 14 

Expected Count ,1 ,3 1,6 12,0 14,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 100,0% 

Ιταλικά 

Count 0 0 0 1 1 

Expected Count ,0 ,0 ,1 ,9 1,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Count 1 2 11 83 97 

Expected Count 1,0 2,0 11,0 83,0 97,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

1,0% 2,1% 11,3% 85,6% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 2% από αυτούς που διδάσκουν 

Αγγλικά δε συμφωνεί με το ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο 

ξένες γλώσσες, ενώ το 80,4% συμφωνεί. Επίσης, από αυτούς που διδάσκουν 

Αγγλικά, το 2% δε γνωρίζει αν θα πρέπει κάθε πολίτης να μαθαίνει τουλάχιστον δύο 

ξένες γλώσσες, και το 15,7% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητο. Το 93,5% από 
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αυτούς που διδάσκουν Γερμανικά συμφωνεί με το ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να 

μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, ενώ δεν υπάρχει κάποιος (0%) που να 

διαφωνεί με αυτόν το στόχο της Ε.Ε. Επιπλέον, από αυτούς που διδάσκουν 

Γερμανικά, το 3,2% δε γνωρίζει αν θα πρέπει κάθε πολίτης να μαθαίνει τουλάχιστον 

δύο ξένες γλώσσες, και ένα άλλο 3,2% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητο. Το 85,7% 

από αυτούς που διδάσκουν Γαλλικά συμφωνεί με το ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να 

μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, ενώ δεν υπάρχει κάποιος (0%) που να 

διαφωνεί με αυτόν τον στόχο της Ε.Ε. Το υπόλοιπο 14,3% θεωρεί πως ίσως είναι 

απαραίτητο. Όλοι (100%) που διδάσκουν Ιταλικά συμφωνούν με το ότι κάθε πολίτης 

θα πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες.  

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (85,6%) συμφωνούν 

με το ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, ενώ 

μόνο το 1% διαφωνεί με το στόχο της Ε.Ε. 
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9.6 Τεστ 6
ο
  

Μεταβλητές: Α.4 Γλώσσα Διδασκαλίας  

Β.7 Η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείτε ότι 

συμβάλει στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και της 

θεωρίας ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλει στην 

ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών  

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και της 

θεωρίας ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλει στην 

ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,219
a
 9 ,417 

Likelihood Ratio 9,859 9 ,362 

Linear-by-Linear 

Association 
,882 1 ,348 

N of Valid Cases 96   

a. 9 cells (56,2%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,417>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

γλώσσας διδασκαλίας και της θεωρίας ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας 

συμβάλει στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών. 
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Α.4. Γλώσσα διδασκαλίας * Β.7. Η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείτε ότι 

συμβάλει στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών; Crosstabulation 

 Β.7. Η εκμάθηση της δεύτερης ξένης 

γλώσσας θεωρείτε ότι συμβάλει στην 

ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών; 

Total 

Ελάχιστ

α 

Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλί

ας 

Αγγλικά 

Count 1 24 11 14 50 

Expected Count ,5 20,3 13,5 15,6 50,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

2,0% 48,0% 22,0% 28,0% 100,0% 

Γερμανι

κά 

Count 0 9 9 13 31 

Expected Count ,3 12,6 8,4 9,7 31,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 29,0% 29,0% 41,9% 100,0% 

Γαλλικά 

Count 0 6 6 2 14 

Expected Count ,1 5,7 3,8 4,4 14,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 100,0% 

Ιταλικά 

Count 0 0 0 1 1 

Expected Count ,0 ,4 ,3 ,3 1,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Count 1 39 26 30 96 

Expected Count 1,0 39,0 26,0 30,0 96,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

1,0% 40,6% 27,1% 31,2% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 48,0% από αυτούς που διδάσκουν 

Αγγλικά θεωρεί ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλει αρκετά στην 

ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών, ενώ το 22% θεωρεί ότι η εκμάθηση της 

δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλει πολύ στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών. 

Επίσης, από αυτούς που διδάσκουν Αγγλικά, το 28% θεωρεί ότι η εκμάθηση της 

δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλει πάρα πολύ στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων 
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γλωσσών, και το 2% θεωρεί ότι συμβάλλει ελάχιστα στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων 

γλωσσών. Το 41,9% από αυτούς που διδάσκουν Γερμανικά θεωρεί ότι η εκμάθηση 

της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλλει πάρα πολύ στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων 

γλωσσών, ενώ το 29% θεωρεί ότι συμβάλλει πολύ στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων 

γλωσσών. Επιπλέον, από αυτούς που διδάσκουν Γερμανικά, το 29% θεωρεί ότι η 

εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλλει αρκετά στην ταχύτερη εκμάθηση 

άλλων γλωσσών. Το 14,3% από αυτούς που διδάσκουν Γαλλικά θεωρεί ότι η 

εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλλει πάρα πολύ στην ταχύτερη 

εκμάθηση άλλων γλωσσών, ενώ το 42,9% θεωρεί ότι συμβάλλει πολύ στην ταχύτερη 

εκμάθηση άλλων γλωσσών. Το υπόλοιπο 42,9% θεωρεί ότι η εκμάθηση της δεύτερης 

ξένης γλώσσας συμβάλλει αρκετά στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών. Όλοι 

(100%) που διδάσκουν Ιταλικά θεωρούν ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας 

συμβάλλει πάρα πολύ στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών.  

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (40,6%) θεωρεί ότι η 

εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλλει αρκετά στην ταχύτερη εκμάθηση 

άλλων γλωσσών. Τέλος, σχετικά σημαντικό είναι το ποσοστό 31,2%, το οποίο 

εκφράζει όσους θεωρούν ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλλει 

πάρα πολύ στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών. 
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9.7 Τεστ 7
ο
  

Μεταβλητές: Α.4 Γλώσσα Διδασκαλίας  

Β.9 Πιστεύετε πως οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν 

επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε 

στιγμή της ζωής τους; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του 

ότι θα πρέπει οι πολίτες να αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα σε 

διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους  

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και της 

θεωρίας ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλει στην 

ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών  

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,881
a
 6 ,693 

Likelihood Ratio 4,490 6 ,611 

Linear-by-Linear 

Association 
,204 1 ,652 

N of Valid Cases 97   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,02. 

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,693>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

γλώσσας διδασκαλίας και του ότι θα πρέπει οι πολίτες να αναπτύξουν επικοινωνιακή 

ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους.  
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Α.4. Γλώσσα διδασκαλίας * Β.9. Πιστεύετε πως οι πολίτες θα πρέπει να 

αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε 

στιγμή της ζωής τους; Crosstabulation 

 Β.9. Πιστεύετε πως οι πολίτες 

θα πρέπει να αναπτύξουν 

επικοινωνιακή ικανότητα σε 

διάφορες γλώσσες σε 

οποιαδήποτε στιγμή της ζωής 

τους; 

Total 

Δε 

γνωρίζ

ω 

Ίσως ΝΑΙ 

Α.4. Γλώσσα 

διδασκαλίας 

Αγγλικά 

Count 0 8 43 51 

Expected Count 1,1 7,4 42,6 51,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 15,7% 84,3% 100,0% 

Γερμανικά 

Count 1 5 25 31 

Expected Count ,6 4,5 25,9 31,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

3,2% 16,1% 80,6% 100,0% 

Γαλλικά 

Count 1 1 12 14 

Expected Count ,3 2,0 11,7 14,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

7,1% 7,1% 85,7% 100,0% 

Ιταλικά 

Count 0 0 1 1 

Expected Count ,0 ,1 ,8 1,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Count 2 14 81 97 

Expected Count 2,0 14,0 81,0 97,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

2,1% 14,4% 83,5% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 84,3% από αυτούς που διδάσκουν 

Αγγλικά πιστεύει πως οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα 
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σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους, ενώ το 15,7% πιστεύει 

ότι ίσως θα πρέπει να αναπτύξουν αυτήν την επικοινωνιακή ικανότητα. Το 80,6% 

από αυτούς που διδάσκουν Γερμανικά πιστεύει πως οι πολίτες θα πρέπει να 

αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή 

της ζωής τους, ενώ το 16,1% πιστεύει ότι ίσως θα πρέπει να αναπτύξουν αυτήν την 

επικοινωνιακή ικανότητα. Επίσης, από αυτούς που διδάσκουν Γερμανικά, το 3,2% δε 

γνωρίζει αν θα πρέπει οι πολίτες να αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα σε 

διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους. Το 85,7% από αυτούς που 

διδάσκουν Γαλλικά πιστεύει πως οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν επικοινωνιακή 

ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους, ενώ το 7,1% 

πιστεύει ότι ίσως θα πρέπει να αναπτύξουν αυτήν την επικοινωνιακή ικανότητα. Το 

υπόλοιπο 7,1% δε γνωρίζει αν θα πρέπει οι πολίτες να αναπτύξουν επικοινωνιακή 

ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους. Όλοι (100%) 

που διδάσκουν Ιταλικά πιστεύουν πως οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν 

επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής 

τους.  

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (83,5%) πιστεύει πως 

οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορες γλώσσες 

σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους, ενώ το 14,4% πιστεύει ότι ίσως θα πρέπει να 

αναπτύξουν αυτήν την επικοινωνιακή ικανότητα. Τέλος, μόνο το 2,1%, συνολικά, δε 

γνωρίζει αν θα πρέπει οι πολίτες να αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα σε 

διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους. 
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9.8 Τεστ 8
ο 
 

Μεταβλητές: Α.4 Γλώσσα Διδασκαλίας  

Β.10 Ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής 

γλώσσας; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και των 

παραγόντων που ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας  

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και των 

παραγόντων που ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας  

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,111
a
 18 ,448 

Likelihood Ratio 20,168 18 ,323 

Linear-by-Linear 

Association 
6,616 1 ,010 

N of Valid Cases 96   

a. 21 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,448>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

γλώσσας διδασκαλίας και των παραγόντων που ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής 

γλώσσας. 
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Α.4. Γλώσσα διδασκαλίας * Β.10.A. Ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας; Crosstabulation 

 Β.10.A. Ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας; Total 

Εμπορικές 

συναλλαγές 

Μετανάστευση Μιλιέται από 

120 

εκατομμύρια 

Ευρωπαίους 

Οικονομική 

της θέση 

στον 

παγκόσμιο 

χάρτη 

Είναι η 

γλώσσα 

του 

εμπορίου 

Είναι η 

επίσημη 

γλώσσα 

της Ε.Ε. 

Είναι 

εύκολη η 

εκμάθησή 

της 

Α.4. Γλώσσα 

διδασκαλίας 

Αγγλικά 

Count 14 2 10 11 3 10 1 51 

Expected 

Count 
18,1 2,1 11,2 10,1 2,1 6,9 ,5 51,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

27,5% 3,9% 19,6% 21,6% 5,9% 19,6% 2,0% 100,0% 

Γερμανικά 

Count 13 0 7 6 1 3 0 30 

Expected 

Count 
10,6 1,3 6,6 5,9 1,3 4,1 ,3 30,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

43,3% 0,0% 23,3% 20,0% 3,3% 10,0% 0,0% 100,0% 

Γαλλικά 

Count 7 2 4 1 0 0 0 14 

Expected 

Count 
5,0 ,6 3,1 2,8 ,6 1,9 ,1 14,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

50,0% 14,3% 28,6% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ιταλικά 

Count 0 0 0 1 0 0 0 1 

Expected 

Count 
,4 ,0 ,2 ,2 ,0 ,1 ,0 1,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Count 34 4 21 19 4 13 1 96 

Expected 

Count 
34,0 4,0 21,0 19,0 4,0 13,0 1,0 96,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

35,4% 4,2% 21,9% 19,8% 4,2% 13,5% 1,0% 100,0% 
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 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 27,5% από αυτούς που διδάσκουν 

Αγγλικά θεωρούν ότι οι παράγοντες που ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής 

γλώσσας είναι οι εμπορικές συναλλαγές, το 3,9% πιστεύουν ότι είναι η 

μετανάστευση, το 19,6% ότι μιλιέται από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους, το 21,6% 

θεωρεί ότι πολύ βασικό ρόλο παίζει η οικονομική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη, το 

5,9% πιστεύει ότι είναι η γλώσσα του εμπορίου, το 19,6% ότι είναι η επίσημη 

γλώσσα της Ε.Ε, και το 2% ότι είναι εύκολη η εκμάθησή της. Το 43,3% από αυτούς 

που διδάσκουν Γερμανικά θεωρούν ότι οι παράγοντες που ισχυροποιούν τη θέση της 

Αγγλικής γλώσσας είναι οι εμπορικές συναλλαγές, το 23,3% ότι μιλιέται από 120 

εκατομμύρια Ευρωπαίους, το 20% θεωρεί ότι πολύ βασικό ρόλο παίζει η οικονομική 

της θέση στον παγκόσμιο χάρτη, το 3,3% πιστεύει ότι είναι η γλώσσα του εμπορίου, 

και το 10% ότι είναι η επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. Το 50% από αυτούς που διδάσκουν 

Γαλλικά θεωρούν ότι οι παράγοντες που ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής 

γλώσσας είναι οι εμπορικές συναλλαγές, το 14,3% πιστεύουν ότι είναι η 

μετανάστευση, το 28,6% ότι μιλιέται από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους, και το 7,1% 

θεωρεί ότι πολύ βασικό ρόλο παίζει η οικονομική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη. 

Όλοι (100%) που διδάσκουν Ιταλικά θεωρούν ότι ο παράγοντας που ισχυροποιεί τη 

θέση της Αγγλικής γλώσσας είναι η οικονομική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη.  

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (35,4%) θεωρεί ως 

βασικό παράγοντα ισχυροποίησης τη θέση της Αγγλικής γλώσσας ότι είναι οι 

εμπορικές συναλλαγές. 
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9.9 Τεστ 9
ο
  

Μεταβλητές: Α.4 Γλώσσα Διδασκαλίας  

Β.12 Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία της 

Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του 

αν είναι απαραίτητη η διαδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην 

Εκπαίδευση  

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του αν 

είναι απαραίτητη η διαδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην 

Εκπαίδευση 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,820
a
 9 ,071 

Likelihood Ratio 16,970 9 ,049 

Linear-by-Linear 

Association 
,029 1 ,864 

N of Valid Cases 97   

a. 11 cells (68,8%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,02. 

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,071>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

γλώσσας διδασκαλίας και του αν είναι απαραίτητη η διαδασκαλία της Γερμανικής 

γλώσσας στην Εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 



 

158 

` 

 

Α.4. Γλώσσα διδασκαλίας * Β.12. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία της 

Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση; Crosstabulation 

 Β.12. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η 

διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας 

στην Εκπαίδευση; 

Total 

ΌΧΙ Δε 

γνωρίζω 

Ίσως ΝΑΙ 

Α.4. Γλώσσα 

διδασκαλίας 

Αγγλικά 

Count 4 1 9 37 51 

Expected Count 2,6 1,1 8,9 38,4 51,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

7,8% 2,0% 17,6% 72,5% 100,0% 

Γερμανικά 

Count 0 0 2 29 31 

Expected Count 1,6 ,6 5,4 23,3 31,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 0,0% 6,5% 93,5% 100,0% 

Γαλλικά 

Count 1 1 6 6 14 

Expected Count ,7 ,3 2,5 10,5 14,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

7,1% 7,1% 42,9% 42,9% 100,0% 

Ιταλικά 

Count 0 0 0 1 1 

Expected Count ,1 ,0 ,2 ,8 1,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Count 5 2 17 73 97 

Expected Count 5,0 2,0 17,0 73,0 97,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

5,2% 2,1% 17,5% 75,3% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 7,8% από αυτούς που διδάσκουν 

Αγγλικά δε συμφωνεί με το ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία της Γερμανικής 

γλώσσας στην Εκπαίδευση, ενώ το 72,5% συμφωνεί. Επίσης, από αυτούς που 

διδάσκουν Αγγλικά, το 2% δε γνωρίζει αν θα πρέπει να είναι απαραίτητη η 

διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση, και το 17,6% θεωρεί πως 
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ίσως είναι απαραίτητη. Το 93,5% από αυτούς που διδάσκουν Γερμανικά συμφωνεί με 

το ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση, 

ενώ δεν υπάρχει κάποιος (0%) που να διαφωνεί. Επιπλέον, από αυτούς που 

διδάσκουν Γερμανικά, το 6,5% δε γνωρίζει αν θα πρέπει να είναι απαραίτητη η 

διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση. Το 42,9% από αυτούς που 

διδάσκουν Γαλλικά συμφωνεί με το ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία της 

Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση, ενώ το 7,1% διαφωνεί. Επίσης, από αυτούς 

που διδάσκουν Γαλλικά, το 7,1% δε γνωρίζει αν θα πρέπει να είναι απαραίτητη η 

διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση, και το 42,9% θεωρεί πως 

ίσως είναι απαραίτητη. Όλοι (100%) που διδάσκουν Ιταλικά συμφωνούν με το ότι 

είναι απαραίτητη η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση. 

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (75,3%) συμφωνούν 

με το ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση, 

και ειδικά στη σημερινή εποχή. 
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9.10 Τεστ 10
ο 
 

Μεταβλητές: Α.4 Γλώσσα Διδασκαλίας  

Β.16 Τι θα προτείνατε στη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης 

γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση 

(Α/θμια-Β/θμια); 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του 

τι θα πρότειναν για την βελτίωση  της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια) 

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας διδασκαλίας και του τι θα 

πρότειναν για την βελτίωση  της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια) 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,742
a
 15 ,226 

Likelihood Ratio 19,389 15 ,197 

Linear-by-Linear 

Association 
,314 1 ,575 

N of Valid Cases 97   

a. 17 cells (70,8%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,07. 

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,226>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

γλώσσας διδασκαλίας και του τι θα πρότειναν για την βελτίωση  της διδασκαλίας της 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια). 
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Α.4. Γλώσσα διδασκαλίας * Β.16.Α. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή 

Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια); Crosstabulation 

 Β.16.Α. Τι θα προτείνατε στη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια); 

Total 

Νέα 

προγράμμ

ατα 

σπουδών 

Η έναρξη της 

εκμάθησης 

της ξένης 

γλώσσας από 

μικρή ηλικία 

Καινοτόμες 

δράσεις 

Κατάλληλο 

εκπαιδευτι

κό 

διδακτικό 

προσωπικ

ό 

Ύπαρξη 

ολιγομελών 

τάξεων 

Σύγχρονες 

και 

ελκυστικές 

διδακτικές 

μέθοδοι 

Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλ

ίας 

Αγγλικά 

Count 5 7 6 2 10 21 51 

Expected 

Count 
3,7 8,4 4,7 5,3 11,0 17,9 51,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

9,8% 13,7% 11,8% 3,9% 19,6% 41,2% 
100,0

% 

Γερμανι

κά 

Count 1 4 3 7 6 10 31 

Expected 

Count 
2,2 5,1 2,9 3,2 6,7 10,9 31,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

3,2% 12,9% 9,7% 22,6% 19,4% 32,3% 
100,0

% 

Γαλλικά 

Count 1 5 0 1 5 2 14 

Expected 

Count 
1,0 2,3 1,3 1,4 3,0 4,9 14,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

7,1% 35,7% 0,0% 7,1% 35,7% 14,3% 
100,0

% 

Ιταλικά 

Count 0 0 0 0 0 1 1 

Expected 

Count 
,1 ,2 ,1 ,1 ,2 ,4 1,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0

% 

Total 

Count 7 16 9 10 21 34 97 

Expected 

Count 
7,0 16,0 9,0 10,0 21,0 34,0 97,0 

% within Α.4. 

Γλώσσα 

διδασκαλίας 

7,2% 16,5% 9,3% 10,3% 21,6% 35,1% 
100,0

% 
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 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 9,8% από αυτούς που διδάσκουν 

Αγγλικά προτείνει τα νέα προγράμματα σπουδών  για τη βελτίωση της διδασκαλίας 

της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-

Β/θμια), το 13,7% προτείνει  την έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας από 

μικρή ηλικία, το 11,8% καινοτόμες δράσεις, το 3,9% κατάλληλο εκπαιδευτικό 

διδακτικό προσωπικό, το 19,6% ύπαρξη ολιγομελών τάξεων, και το 41,2% προτείνει 

σύγχρονες και ελκυστικές διδακτικές μεθόδους. Το 3,2% από αυτούς που διδάσκουν 

Γερμανικά προτείνει τα νέα προγράμματα σπουδών  για τη βελτίωση της διδασκαλίας 

της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-

Β/θμια), το 12,9% προτείνει  την έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας από 

μικρή ηλικία, το 9,7% καινοτόμες δράσεις, το 22,6% κατάλληλο εκπαιδευτικό 

διδακτικό προσωπικό, το 19,4% ύπαρξη ολιγομελών τάξεων, και το 32,3% προτείνει 

σύγχρονες και ελκυστικές διδακτικές μεθόδους. Το 7,1% από αυτούς που διδάσκουν 

Γαλλικά προτείνει τα νέα προγράμματα σπουδών  για τη βελτίωση της διδασκαλίας 

της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-

Β/θμια), το 35,7% προτείνει  την έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας από 

μικρή ηλικία, το 7,1% κατάλληλο εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό, το 35,7% 

ύπαρξη ολιγομελών τάξεων, και το 14,3% προτείνει σύγχρονες και ελκυστικές 

διδακτικές μεθόδους. Όλοι (100%) που διδάσκουν Ιταλικά προτείνουν τις σύγχρονες 

και ελκυστικές διδακτικές μεθόδους για τη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης 

γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια).  

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (35,1%) προτείνει τις 

σύγχρονες και ελκυστικές διδακτικές μεθόδους για τη βελτίωση της διδασκαλίας της 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια). 
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9.11 Τεστ 11
ο
 

Μεταβλητές: Α.3 Υπηρεσία στο Δημόσιο  

Β.1 Κρίνετε απαραίτητη την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης 

γλώσσας 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και 

του αν κρίνεται απαραίτητη η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 

  Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και του αν  

  κρίνεται απαραίτητη η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,019
a
 2 ,601 

Likelihood Ratio 1,738 2 ,419 

Linear-by-Linear 

Association 
,633 1 ,426 

N of Valid Cases 97   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,74. 

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,601>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

υπηρεσίας στο Δημόσιο και του αν κρίνεται απαραίτητη η εκμάθηση μιας δεύτερης 

ξένης γλώσσας.  
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Α.3. Υπηρεσία στο Δημόσιο * Β.1. Κρίνετε απαραίτητη την εκμάθηση μιας δεύτερης 

ξένης γλώσσας Crosstabulation 

 Β.1. Κρίνετε 

απαραίτητη την 

εκμάθηση μιας 

δεύτερης ξένης 

γλώσσας 

Total 

ΌΧΙ ΝΑΙ 

Α.3. Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

1-5 χρόνια 

Count 0 24 24 

Expected Count ,7 23,3 24,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο Δημόσιο 
0,0% 100,0% 100,0% 

6-15 χρόνια 

Count 2 46 48 

Expected Count 1,5 46,5 48,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο Δημόσιο 
4,2% 95,8% 100,0% 

>15 χρόνια 

Count 1 24 25 

Expected Count ,8 24,2 25,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο Δημόσιο 
4,0% 96,0% 100,0% 

Total 

Count 3 94 97 

Expected Count 3,0 94,0 97,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο Δημόσιο 
3,1% 96,9% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, όλοι(100%) όσοι έχουν 1 έως 5 χρόνια 

υπηρεσίας στο Δημόσιο κρίνουν απαραίτητη την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης 

γλώσσας. Το 95,8% από αυτούς που έχουν 6 έως 15 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο 

κρίνουν απαραίτητη την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, ενώ το 4,2% δεν τη 

θεωρεί απαραίτητη. Το 96% από αυτούς που έχουν πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας 

στο Δημόσιο κρίνουν απαραίτητη την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, ενώ 

το 4% δεν τη θεωρεί απαραίτητη. 

 Άρα, η πλειοψηφία (96,9%) κρίνει απαραίτητη την εμκάθηση μιας δεύτερης 

ξένης γλώσσας. 
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9.12 Τεστ 12
ο
 

Μεταβλητές: Α.3 Υπηρεσία στο Δημόσιο  

Β.2 Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης 

γλώσσας ακόμη και από το Νηπιαγωγείο 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και 

του αν κρίνεται απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας 

ακόμη και στο Νηπιαγωγείο 

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και του αν 

κρίνεται απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη 

και στο Νηπιαγωγείο 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,371
a
 6 ,497 

Likelihood Ratio 6,506 6 ,369 

Linear-by-Linear 

Association 
,377 1 ,539 

N of Valid Cases 97   

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,48. 

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,497>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

υπηρεσίας στο Δημόσιο και του αν κρίνεται απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας 

ξένης γλώσσας ακόμη και στο Νηπιαγωγείο.  
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Α.3. Υπηρεσία στο Δημόσιο * Β.2. Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας 

ξένης γλώσσας ακόμη και από το Νηπιαγωγείο; Crosstabulation 

 Β.2. Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η έναρξη 

διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη 

και από το Νηπιαγωγείο; 

Total 

ΌΧΙ Δε 

γνωρίζω 

Ίσως ΝΑΙ 

Α.3. Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

1-5 

χρόνια 

Count 7 0 8 9 24 

Expected Count 8,9 1,5 5,9 7,7 24,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

29,2% 0,0% 33,3% 37,5% 100,0% 

6-15 

χρόνια 

Count 21 3 10 14 48 

Expected Count 17,8 3,0 11,9 15,3 48,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

43,8% 6,2% 20,8% 29,2% 100,0% 

>15 

χρόνια 

Count 8 3 6 8 25 

Expected Count 9,3 1,5 6,2 8,0 25,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

32,0% 12,0% 24,0% 32,0% 100,0% 

Total 

Count 36 6 24 31 97 

Expected Count 36,0 6,0 24,0 31,0 97,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

37,1% 6,2% 24,7% 32,0% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 37,5% από αυτούς που έχουν 1 έως 5 

χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας 

μιας ξένης γλώσσας ακόμη και στο Νηπιαγωγείο, ενώ το 29,2% δεν την κρίνει 

απαραίτητη. Επίσης, από αυτούς που έχουν 1 έως 5 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, 

το 33,9% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης 

γλώσσας ακόμη και στο Νηπιαγωγείο. Το 43,8% από αυτούς που έχουν 6 έως 15 

χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η έναρξη 

διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη και στο Νηπιαγωγείο, ενώ το 29,2% τη 

θεωρεί απαραίτητη. Επίσης, από αυτούς που έχουν 6 έως 15 χρόνια υπηρεσίας στο 

Δημόσιο, το 6,2% δε γνωρίζει αν είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης 
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γλώσσας ακόμη και στο Νηπιαγωγείο, και το 20,8% θεωρεί πως ίσως είναι 

απαραίτητη. Το 32% από αυτούς που έχουν πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας στο 

Δημόσιο θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας 

ακόμη και στο Νηπιαγωγείο, ενώ ένα άλλο 32% την θεωρεί απαραίτητη. Επίσης, από 

αυτούς που έχουν πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας, το 12% δε γνωρίζει αν είναι 

απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη και στο Νηπιαγωγείο, 

και το 24% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητη.  

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (37,1%) κρίνει ότι δεν 

είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη και στο 

Νηπιαγωγείο. Βέβαια, το 32% τη θεωρεί απαραίτητη, γεγογός που δηλώνει μικρή 

διαφορά μεταξύ του αν είναι ή δεν είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης 

γλώσσας ακόμη και στο Νηπιαγωγείο. Τέλος, το συνολικό ποσοστό αβεβαιότητας, 

δηλαδή ίσως είναι απαραίτητη, είναι 24,7%, κάτι το οποίο δηλώνει ότι είναι ένα 

αμφιλεγόμενο θέμα. 
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9.13 Τεστ 13
ο
  

Μεταβλητές: Α.3 Υπηρεσία στο Δημόσιο  

Β.3 Συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και 

του αν συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού 

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και του αν 

συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από 

την Α΄τάξη Δημοτικού 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,486
a
 6 ,278 

Likelihood Ratio 8,886 6 ,180 

Linear-by-Linear 

Association 
1,241 1 ,265 

N of Valid Cases 97   

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,48. 

 

  

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,278>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

υπηρεσίας στο Δημόσιο και του αν συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης ξένης 

γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού.  
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Α.3. Υπηρεσία στο Δημόσιο * Β.3. Συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού; Crosstabulation 

 Β.3. Συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη 

Δημοτικού; 

Total 

ΌΧΙ Δε γνωρίζω Ίσως ΝΑΙ 

Α.3. Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

1-5 

χρόνια 

Count 4 0 2 18 24 

Expected 

Count 
5,9 1,5 2,5 14,1 24,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

16,7% 0,0% 8,3% 75,0% 100,0% 

6-15 

χρόνια 

Count 14 3 7 24 48 

Expected 

Count 
11,9 3,0 4,9 28,2 48,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

29,2% 6,2% 14,6% 50,0% 100,0% 

>15 

χρόνια 

Count 6 3 1 15 25 

Expected 

Count 
6,2 1,5 2,6 14,7 25,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

24,0% 12,0% 4,0% 60,0% 100,0% 

Total 

Count 24 6 10 57 97 

Expected 

Count 
24,0 6,0 10,0 57,0 97,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

24,7% 6,2% 10,3% 58,8% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 16,7% από αυτούς που έχουν 1 έως 5 

χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο δε συμφωνεί με την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού, ενώ το 75% συμφωνεί. Επίσης, από αυτούς 

που έχουν 1 έως 5 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, το 8,3% θεωρεί πως ίσως είναι 

απαραίτητη η εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη 

Δημοτικού. Το 29,2% από αυτούς που έχουν 6 έως 15 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο 

δε συμφωνεί με την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη 
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Δημοτικού, ενώ το 50% συμφωνεί. Επιπλέον, από αυτούς που έχουν 6 έως 15 χρόνια 

υπηρεσίας στο Δημόσιο, το 6,2% δε γνωρίζει αν είναι απαραίτητη η εισαγωγή πρώτης 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού, και το 14,6% θεωρεί πως 

ίσως είναι απαραίτητη. Το 24% από αυτούς που έχουν πάνω από 15 χρόνια 

υπηρεσίας στο Δημόσιο δε συμφωνεί με την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού, ενώ το 60% συμφωνεί. Ακόμα, από αυτούς 

που έχουν πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, το 12% δε γνωρίζει αν είναι 

απαραίτητη η εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη 

Δημοτικού, και το 4% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητη.  

 Οπότε, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (58,8%) συμφωνεί 

με την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την Α΄τάξη Δημοτικού. 

Μόνο το 24,7% διαφωνεί με την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από 

την Α΄τάξη Δημοτικού, και το 10,3% πιστεύει πως ίσως είναι απαραίτητη. Τέλος, το 

6,2% αποτελεί το ποσοστό των όσων δε γνωρίζουν και δε μπορούν να απαντήσουν 

επί του θέματος. 
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9.14 Τεστ 14
ο
  

Μεταβλητές: Α.3 Υπηρεσία στο Δημόσιο   

Β.4 Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης 

γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και 

του αν κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης 

γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη 

 Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και του αν 

κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας 

στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,862
a
 6 ,695 

Likelihood Ratio 4,538 6 ,604 

Linear-by-Linear 

Association 
1,980 1 ,159 

N of Valid Cases 97   

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,695>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

υπηρεσίας στο Δημόσιο και του αν κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή 

δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη.  
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Α.3. Υπηρεσία στο Δημόσιο * Β.4. Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης 

γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη; Crosstabulation 

 Β.4. Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή 

δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση 

από την Α΄τάξη; 

Total 

ΌΧΙ Δε 

γνωρίζω 

Ίσως ΝΑΙ 

Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

1-5 

χρόνια 

Count 9 0 9 6 24 

Expected 

Count 
12,1 ,7 6,7 4,5 24,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

37,5% 0,0% 37,5% 25,0% 100,0% 

6-15 

χρόνια 

Count 26 2 12 8 48 

Expected 

Count 
24,2 1,5 13,4 8,9 48,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

54,2% 4,2% 25,0% 16,7% 100,0% 

>15 

χρόνια 

Count 14 1 6 4 25 

Expected 

Count 
12,6 ,8 7,0 4,6 25,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

56,0% 4,0% 24,0% 16,0% 100,0% 

Total 

Count 49 3 27 18 97 

Expected 

Count 
49,0 3,0 27,0 18,0 97,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

50,5% 3,1% 27,8% 18,6% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 37,5% από αυτούς που έχουν 1 έως 5 

χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης 

ξένης γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη, ενώ το 25% θεωρεί ότι είναι 

απαραίτητη. Επίσης, από αυτούς που έχουν 1 έως 5 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, 

το 37,5% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας 

στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη. Το 54,2% από αυτούς που έχουν 6 έως 15 

χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης 
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ξένης γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη, ενώ το 16,7% θεωρεί ότι είναι 

απαραίτητη. Επιπλέον, από αυτούς που έχουν 6 έως 15 χρόνια υπηρεσίας στο 

Δημόσιο, το 4,2% δε γνωρίζει αν είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης 

γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη, και το 25% θεωρεί πως ίσως είναι 

απαραίτητη. Το 56% από αυτούς που έχουν πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας στο 

Δημόσιο κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην 

Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη, ενώ το 16% θεωρεί ότι είναι απαραίτητη. Ακόμα, από 

αυτούς που έχουν πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, το 4% δε γνωρίζει αν 

είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την 

Α΄τάξη, και το 24% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητη.  

 Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (50,5%) 

κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θμια 

εκπ/ση από την Α΄τάξη. Μόνο το 18,6% συμφωνεί με την εισαγωγή δεύτερης ξένης 

γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την Α΄τάξη. Τέλος, σχετικά σημαντικό ποσοστό 

είναι το 27,8%, το οποίο εκφράζει συνολικά αυτούς που θεωρούν ότι είναι ίσως 

απαραίτητη η εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θμια εκπ/ση από την 

Α΄τάξη, γεγονός που δηλώνει μία αναποφασιστικότητα και μετατρέπει το θέμα σε 

αμφιλεγόμενο, μελλοντικά. 
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9.15 Τεστ 15
ο
  

Μεταβλητές: Α.3 Υπηρεσία στο Δημόσιο   

Β.6 Συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε. ότι κάθε πολίτης θα πρέπει 

να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και 

του αν συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε, δηλαδή, ότι κάθε πολίτης θα 

πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες  

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και του αν 

συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε, δηλαδή ότι κάθε πολίτης θα πρέπει 

να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,015
a
 6 ,421 

Likelihood Ratio 6,523 6 ,367 

Linear-by-Linear 

Association 
,380 1 ,538 

N of Valid Cases 97   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,25. 

 

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,421>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

υπηρεσίας στο Δημόσιο και του αν  συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε, δηλαδή ότι 

κάθε πολίτης θα πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες.  
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Α.3. Υπηρεσία στο Δημόσιο * Β.6. Συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε. ότι κάθε πολίτης θα 

πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες; Crosstabulation 

 Β.6. Συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε. ότι 

κάθε πολίτης θα πρέπει να μαθαίνει 

τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες; 

Total 

ΌΧΙ Δε 

γνωρίζω 

Ίσως ΝΑΙ 

Α.3. 

Υπηρεσία 

στο 

Δημόσιο 

1-5 

χρόνια 

Count 1 0 3 20 24 

Expected Count ,2 ,5 2,7 20,5 24,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

4,2% 0,0% 12,5% 83,3% 100,0% 

6-15 

χρόνια 

Count 0 2 4 42 48 

Expected Count ,5 1,0 5,4 41,1 48,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

0,0% 4,2% 8,3% 87,5% 100,0% 

>15 

χρόνια 

Count 0 0 4 21 25 

Expected Count ,3 ,5 2,8 21,4 25,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

0,0% 0,0% 16,0% 84,0% 100,0% 

Total 

Count 1 2 11 83 97 

Expected Count 1,0 2,0 11,0 83,0 97,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

1,0% 2,1% 11,3% 85,6% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 4,2% από αυτούς που έχουν 1 έως 5 

χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο δε συμφωνεί με το ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να 

μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, ενώ το 83,3% συμφωνεί. Επίσης, από 

αυτούς που έχουν 1 έως 5 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, το 12,5% θεωρεί πως ίσως 

είναι απαραίτητο κάθε πολίτης να πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες 

γλώσσες. Το 87,5% από αυτούς που έχουν 6 έως 15 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο 

συμφωνεί με το ότι κάθε πολίτης να πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες 

γλώσσες, ενώ δεν υπάρχει κάποιος (0%) που να διαφωνεί με αυτόν τον στόχο της ΕΕ. 

Επιπλέον, από αυτούς που έχουν 6 έως 15 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, το 4,2% 

δεν γνωρίζει αν θα πρέπει κάθε πολίτης να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, 
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και το 8,3% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητο. Το 84% από αυτούς που έχουν πάνω 

από 15 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο συμφωνεί με το ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να 

μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, ενώ δεν υπάρχει κάποιος (0%) που να 

διαφωνεί με αυτόν τον στόχο της Ε.Ε. Το υπόλοιπο 16% θεωρεί πως ίσως είναι 

απαραίτητο.  

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (85,6%) συμφωνούν 

με το ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, ενώ 

μόνο το 1% διαφωνεί με τον στόχο της Ε.Ε. 

 

9.16 Τεστ 16
ο 
 

Μεταβλητές: Α.3 Υπηρεσία στο Δημόσιο  

Β.7 Η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείτε ότι 

συμβάλει στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και 

της θεωρίας ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλει 

στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών  

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και της 

θεωρίας ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλει στην 

ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,818
a
 6 ,252 

Likelihood Ratio 7,957 6 ,241 

Linear-by-Linear 

Association 
1,780 1 ,182 

N of Valid Cases 96   

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,25. 
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 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,252>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

υπηρεσίας στο Δημόσιο και της θεωρίας ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας 

συμβάλει στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών. 

 

Α.3. Υπηρεσία στο Δημόσιο * Β.7. Η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείτε ότι 

συμβάλει στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών; Crosstabulation 

 Β.7. Η εκμάθηση της δεύτερης ξένης 

γλώσσας θεωρείτε ότι συμβάλει στην 

ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών; 

Total 

Ελάχιστα Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

Α.3. 

Υπηρεσία 

στο 

Δημόσιο 

1-5 

χρόνια 

Count 0 13 4 7 24 

Expected Count ,3 9,8 6,5 7,5 24,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

0,0% 54,2% 16,7% 29,2% 100,0% 

6-15 

χρόνια 

Count 0 20 14 13 47 

Expected Count ,5 19,1 12,7 14,7 47,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

0,0% 42,6% 29,8% 27,7% 100,0% 

>15 

χρόνια 

Count 1 6 8 10 25 

Expected Count ,3 10,2 6,8 7,8 25,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

4,0% 24,0% 32,0% 40,0% 100,0% 

Total 

Count 1 39 26 30 96 

Expected Count 1,0 39,0 26,0 30,0 96,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

1,0% 40,6% 27,1% 31,2% 100,0% 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 54,2% από αυτούς που έχουν 1 έως 5 

χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο θεωρεί ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας 

συμβάλει αρκετά στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών, ενώ το 16,7% θεωρεί 

ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλλει πολύ στην ταχύτερη 

εκμάθηση άλλων γλωσσών. Επίσης, από αυτούς που έχουν 1 έως 5 χρόνια υπηρεσίας 
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στο Δημόσιο, το 29,2% θεωρεί ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας 

συμβάλλει πάρα πολύ στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών. Το 27,7% από 

αυτούς που έχουν 6 έως 15 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο θεωρεί ότι η εκμάθηση 

της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλλει πάρα πολύ στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων 

γλωσσών, ενώ το 29,8% θεωρεί ότι συμβάλλει πολύ στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων 

γλωσσών. Επιπλέον, από αυτούς που 6 έως 15 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, το 

42,6% θεωρεί ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλλει αρκετά στην 

ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών. Το 40% από αυτούς που έχουν πάνω από 15 

χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο θεωρεί ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας 

συμβάλλει πάρα πολύ στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών, ενώ το 32% θεωρεί 

ότι συμβάλει πολύ στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών. Επίσης, το 24% θεωρεί 

ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλει αρκετά στην ταχύτερη 

εκμάθηση άλλων γλωσσών, ενώ το 4% κρίνει ότι συμβάλει ελάχιστα. 

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (40,6%) θεωρεί ότι η 

εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλλει αρκετά στην ταχύτερη εκμάθηση 

άλλων γλωσσών. Τέλος, σχετικά σημαντικό είναι το ποσοστό 31,2%, το οποίο 

εκφράζει όσους θεωρούν ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλει 

πάρα πολύ στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών. 
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9.17 Τεστ  17
ο 
 

Μεταβλητές: Α.3 Υπηρεσία στο Δημόσιο  

Β.9 Πιστεύετε πως οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν 

επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε 

στιγμή της ζωής τους; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και 

του ότι θα πρέπει οι πολίτες να αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα 

σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους  

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και της 

θεωρίας ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλει στην 

ταχύτερη εκμάθηση άλλων γλωσσών 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,934
a
 4 ,748 

Likelihood Ratio 2,433 4 ,657 

Linear-by-Linear 

Association 
,004 1 ,952 

N of Valid Cases 97   

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,49. 

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,748>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

υπηρεσίας στο Δημόσιο και του ότι θα πρέπει οι πολίτες να αναπτύξουν 

επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής 

τους.  
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Α.3. Υπηρεσία στο Δημόσιο * Β.9. Πιστεύετε πως οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν 

επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής 

τους; Crosstabulation 

 Β.9. Πιστεύετε πως οι πολίτες θα 

πρέπει να αναπτύξουν επικοινωνιακή 

ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε 

οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους; 

Total 

Δε 

γνωρίζω 

Ίσως ΝΑΙ 

Α.3. 

Υπηρεσία 

στο 

Δημόσιο 

1-5 

χρόνια 

Count 1 2 21 24 

Expected Count ,5 3,5 20,0 24,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

4,2% 8,3% 87,5% 100,0% 

6-15 

χρόνια 

Count 1 8 39 48 

Expected Count 1,0 6,9 40,1 48,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

2,1% 16,7% 81,2% 100,0% 

>15 

χρόνια 

Count 0 4 21 25 

Expected Count ,5 3,6 20,9 25,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

0,0% 16,0% 84,0% 100,0% 

Total 

Count 2 14 81 97 

Expected Count 2,0 14,0 81,0 97,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

2,1% 14,4% 83,5% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 87,5% από αυτούς που έχουν 1 έως 5 

χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο πιστεύει πως οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν 

επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής 

τους, ενώ το 8,3% πιστεύει ότι ίσως θα πρέπει να αναπτύξουν αυτήν την 

επικοινωνιακή ικανότητα. Το 81,2% από αυτούς που έχουν 6 έως 15 χρόνια 

υπηρεσίας στο Δημόσιο πιστεύει πως οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν 
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επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής 

τους, ενώ το 16,7% πιστεύει ότι ίσως θα πρέπει να αναπτύξουν αυτήν την 

επικοινωνιακή ικανότητα. Το 84% από αυτούς που έχουν πάνω από 15 χρόνια 

υπηρεσίας πιστεύει πως οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν επικοινωνιακή 

ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους, ενώ το 16% 

πιστεύει ότι ίσως θα πρέπει να αναπτύξουν αυτήν την επικοινωνιακή ικανότητα. 

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (83,5%) πιστεύει πως 

οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα σε διάφορες γλώσσες 

σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους, ενώ το 14,4% πιστεύει ότι ίσως θα πρέπει να 

αναπτύξουν αυτήν την επικοινωνιακή ικανότητα. 

 

9.18 Τεστ 18
ο
  

Μεταβλητές: Α.3 Υπηρεσία στο Δημόσιο  

Β.10 Ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής 

γλώσσας; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και 

των παραγόντων που ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας  

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και των 

παραγόντων που ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,812
a
 12 ,071 

Likelihood Ratio 21,183 12 ,048 

Linear-by-Linear 

Association 
,103 1 ,748 

N of Valid Cases 96   

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,071>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

υπηρεσίας στο Δημόσιο και των παραγόντων που ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής 

γλώσσας. 
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Α.3. Υπηρεσία στο Δημόσιο * Β.10.A. Ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας; Crosstabulation 

 Β.10.A. Ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας; Total 

Εμπορικές 

συναλλαγές 

Μετανά

στευση 

Μιλιέται από 

120 

εκατομμύρια 

Ευρωπαίους 

Οικονομική 

της θέση στον 

παγκόσμιο 

χάρτη 

Είναι η 

γλώσσα 

του 

εμπορίου 

Είναι η 

επίσημη 

γλώσσα 

της Ε.Ε. 

Είναι 

εύκολη η 

εκμάθησή 

της 

Α.3. 

Υπηρεσία 

στο 

Δημόσιο 

1-5 

χρόν

ια 

Count 5 3 7 7 0 2 0 24 

Expected 

Count 
8,5 1,0 5,3 4,8 1,0 3,3 ,3 24,0 

% within 

Α.3. 

Υπηρεσία 

στο 

Δημόσιο 

20,8% 12,5% 29,2% 29,2% 0,0% 8,3% 0,0% 
100,0

% 

6-15 

χρόν

ια 

Count 18 0 12 8 1 8 1 48 

Expected 

Count 
17,0 2,0 10,5 9,5 2,0 6,5 ,5 48,0 

% within 

Α.3. 

Υπηρεσία 

στο 

Δημόσιο 

37,5% 0,0% 25,0% 16,7% 2,1% 16,7% 2,1% 
100,0

% 

>15 

χρόν

ια 

Count 11 1 2 4 3 3 0 24 

Expected 

Count 
8,5 1,0 5,3 4,8 1,0 3,3 ,3 24,0 

% within 

Α.3. 

Υπηρεσία 

στο 

Δημόσιο 

45,8% 4,2% 8,3% 16,7% 12,5% 12,5% 0,0% 
100,0

% 

Total 

Count 34 4 21 19 4 13 1 96 

Expected 

Count 
34,0 4,0 21,0 19,0 4,0 13,0 1,0 96,0 

% within 

Α.3. 

Υπηρεσία 

στο 

Δημόσιο 

35,4% 4,2% 21,9% 19,8% 4,2% 13,5% 1,0% 
100,0

% 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 20,8% από αυτούς που έχουν 1 έως 5 

χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο θεωρούν ότι οι παράγοντες που ισχυροποιούν τη θέση 

της Αγγλικής γλώσσας είναι οι εμπορικές συναλλαγές, το 12,5% πιστεύουν ότι είναι 

η μετανάστευση, το 29,2% ότι μιλιέται από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους, το 29,2% 

θεωρεί ότι πολύ βασικό ρόλο παίζει η οικονομική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη, 

και το 8,3% ότι είναι η επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. Το 37,5% από αυτούς που έχουν 6 

έως 15 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο θεωρούν ότι οι παράγοντες που ισχυροποιούν 

τη θέση της Αγγλικής γλώσσας είναι οι εμπορικές συναλλαγές, το 25% ότι μιλιέται 

από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους, το 16,7% θεωρεί ότι πολύ βασικό ρόλο παίζει η 

οικονομική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη, το 2,1% πιστεύει ότι είναι η γλώσσα του 

εμπορίου, το 16,7% ότι είναι η επίσημη γλώσσα της Ε.Ε, και το 2,1% ότι είναι 

εύκολη η εκμάθησής της. Το 45,8% από αυτούς που έχουν πάνω από 15 χρόνια 

υπηρεσίας στο Δημόσιο θεωρούν ότι οι παράγοντες που ισχυροποιούν τη θέση της 

Αγγλικής γλώσσας είναι οι εμπορικές συναλλαγές, το 4,2% πιστεύουν ότι είναι η 

μετανάστευση, το 8,3% ότι μιλιέται από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους, και το 16,7% 

θεωρεί ότι πολύ βασικό ρόλο παίζει η οικονομική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη, το 

12,5% πιστεύει ότι είναι η γλώσσα του εμπορίου, και το 12,5% ότι είναι η επίσημη 

γλώσσα της Ε.Ε. 

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (35,4%) θεωρεί ότι 

βασικός παράγοντας ισχυροποίησης της θέσης της Αγγλικής γλώσσας είναι οι 

εμπορικές συναλλαγές. 
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9.19 Τεστ  19
ο
  

Μεταβλητές: Α.3 Υπηρεσία στο Δημόσιο  

Β.12 Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία της 

Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση; 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και 

του αν είναι απαραίτητη η διαδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην 

Εκπαίδευση  

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και του αν 

είναι απαραίτητη η διαδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην 

Εκπαίδευση 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,649
a
 6 ,464 

Likelihood Ratio 5,607 6 ,469 

Linear-by-Linear 

Association 
1,096 1 ,295 

N of Valid Cases 97   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,49. 

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,464>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

υπηρεσίας στο Δημόσιο και του αν είναι απαραίτητη η διαδασκαλία της Γερμανικής 

γλώσσας στην Εκπαίδευση. 
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Α.3. Υπηρεσία στο Δημόσιο * Β.12. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία της 

Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση; Crosstabulation 

 Β.12. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η 

διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην 

Εκπαίδευση; 

Total 

ΌΧΙ Δε 

γνωρίζω 

Ίσως ΝΑΙ 

Α.3. 

Υπηρεσία 

στο 

Δημόσιο 

1-5 

χρόνια 

Count 1 0 6 17 24 

Expected Count 1,2 ,5 4,2 18,1 24,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

4,2% 0,0% 25,0% 70,8% 100,0% 

6-15 

χρόνια 

Count 1 1 7 39 48 

Expected Count 2,5 1,0 8,4 36,1 48,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

2,1% 2,1% 14,6% 81,2% 100,0% 

>15 

χρόνια 

Count 3 1 4 17 25 

Expected Count 1,3 ,5 4,4 18,8 25,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

12,0% 4,0% 16,0% 68,0% 100,0% 

Total 

Count 5 2 17 73 97 

Expected Count 5,0 2,0 17,0 73,0 97,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία στο 

Δημόσιο 

5,2% 2,1% 17,5% 75,3% 100,0% 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 4,2% από αυτούς που έχουν 1 έως 5 

χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο δε συμφωνεί με το ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία 

της Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση, ενώ το 70,8% συμφωνεί. Επίσης, από 

αυτούς που έχουν 1 έως 5 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο το 25% θεωρεί πως ίσως 

είναι απαραίτητη. Το 81,2% από αυτούς που έχουν 6 έως 15 χρόνια υπηρεσίας στο 

Δημόσιο συμφωνεί με το ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας 

στην Εκπαίδευση, ενώ το 2,1% δε συμφωνεί. Επιπλέον, από αυτούς που έχουν 6 έως 

15 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, το 2,1% δε γνωρίζει αν θα πρέπει να είναι 

απαραίτητη η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση, και το 14,6% 

θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητη. Το 68% από αυτούς που έχουν πάνω από 15 
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χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο συμφωνεί με το ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία 

της Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση, ενώ το 12% διαφωνεί. Επίσης, από 

αυτούς που έχουν πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο, το 4% δε γνωρίζει αν 

θα πρέπει να είναι απαραίτητη η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην 

Εκπαίδευση, και το 16% θεωρεί πως ίσως είναι απαραίτητη. 

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (75,3%) συμφωνούν 

με το ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση, 

και ειδικά στη σημερινή εποχή. 
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9.20 Τεστ 20
ο
 

Μεταβλητές: Α.3 Υπηρεσία στο Δημόσιο  

Β.16 Τι θα προτείνατε στη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης 

γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση 

(Α/θμια-Β/θμια); 

Υποθέσεις: Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και 

του τι θα πρότειναν για την βελτίωση  της διδασκαλίας της ξένης 

γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-

Β/θμια) 

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηρεσίας στο Δημόσιο και του τι 

θα πρότειναν για την βελτίωση  της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια) 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,266
a
 10 ,337 

Likelihood Ratio 13,409 10 ,202 

Linear-by-Linear 

Association 
3,407 1 ,065 

N of Valid Cases 97   

a. 11 cells (61,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,73. 

 

 Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η τιμή p-value είναι ίση με 

0,337>0,05. Οπότε δεχόμαστε την Ηο. Άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

υπηρεσίας στο Δημόσιο και του τι θα πρότειναν για την βελτίωση  της διδασκαλίας 

της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-

Β/θμια). 
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Α.3. Υπηρεσία στο Δημόσιο * Β.16.Α. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικής 

ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια); Crosstabulation 

 Β.16.Α. Τι θα προτείνατε στη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια); 

Total 

Νέα 

προγράμματα 

σπουδών 

Η έναρξη 

της 

εκμάθησης 

της ξένης 

γλώσσας 

από μικρή 

ηλικία 

Καινοτόμες 

δράσεις 

Κατάλληλο 

εκπαιδευτικό 

διδακτικό 

προσωπικό 

Ύπαρξη 

ολιγομελών 

τάξεων 

Σύγχρονες 

και 

ελκυστικές 

διδακτικές 

μέθοδοι 

Α.3. 

Υπηρεσία 

στο 

Δημόσιο 

1-5 

χρόνια 

Count 0 4 3 2 5 10 24 

Expected 

Count 
1,7 4,0 2,2 2,5 5,2 8,4 24,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

0,0% 16,7% 12,5% 8,3% 20,8% 41,7% 100,0% 

6-15 

χρόνια 

Count 4 7 1 6 12 18 48 

Expected 

Count 
3,5 7,9 4,5 4,9 10,4 16,8 48,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

8,3% 14,6% 2,1% 12,5% 25,0% 37,5% 100,0% 

>15 

χρόνια 

Count 3 5 5 2 4 6 25 

Expected 

Count 
1,8 4,1 2,3 2,6 5,4 8,8 25,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

12,0% 20,0% 20,0% 8,0% 16,0% 24,0% 100,0% 

Total 

Count 7 16 9 10 21 34 97 

Expected 

Count 
7,0 16,0 9,0 10,0 21,0 34,0 97,0 

% within Α.3. 

Υπηρεσία 

στο Δημόσιο 

7,2% 16,5% 9,3% 10,3% 21,6% 35,1% 100,0% 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το 16,7% από αυτούς που έχουν 1 έως 5 

χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο προτείνει  την έναρξη της εκμάθησης της ξένης 

γλώσσας από μικρή ηλικία, το 12,5% καινοτόμες δράσεις, το 8,3% κατάλληλο 

εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό, το 20,8% ύπαρξη ολιγομελών τάξεων, και το 

41,7% προτείνει σύγχρονες και ελκυστικές διδακτικές μεθόδους. Το 8,3% από αυτούς 

που έχουν 6 έως 15 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο προτείνει τα νέα προγράμματα 

σπουδών  για τη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή 

Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια), το 14,6% προτείνει  την 

έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας από μικρή ηλικία, το 2,1% καινοτόμες 

δράσεις, το 12,5% κατάλληλο εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό, το 25% ύπαρξη 

ολιγομελών τάξεων, και το 37,5% προτείνει σύγχρονες και ελκυστικές διδακτικές 

μεθόδους. Το 12% από αυτούς που έχουν πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας στο 

Δημόσιο προτείνει τα νέα προγράμματα σπουδών  για τη βελτίωση της διδασκαλίας 

της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-

Β/θμια), το 20% προτείνει  την έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας από μικρή 

ηλικία, το 20% καινοτόμες δράσεις, το 8% κατάλληλο εκπαιδευτικό διδακτικό 

προσωπικό, το 16% ύπαρξη ολιγομελών τάξεων, και το 24% προτείνει σύγχρονες και 

ελκυστικές διδακτικές μεθόδους.  

 Άρα, σύμφωνα με τα συνολικά ποσοστά, η πλειοψηφία (35,1%) προτείνει τις 

σύγχρονες και ελκυστικές διδακτικές μεθόδους για τη βελτίωση της διδασκαλίας της 

ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Α/θμια-Β/θμια). 
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10. Συζήτηση 

 Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων και των 

στάσεων των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών για την πολυγλωσσία και τη Γερμανική 

γλώσσα στη Δημόσια Εκπαίδευση. 

 

 Συμπεράσματα ως προς τη στάση των καθηγητών ξένων γλωσσών 

Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν: 

 στους συμμετέχοντες 

 στην πολυγλωσσία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ελλάδα,  

 στο ρόλο της Αγγλικής γλώσσας 

 στους παράγοντες ισχυροποίησης μιας ευρωπαϊκής γλώσσας και  

 προτάσεις για τη διδασκαλία των γλωσσών. 

Οι συμμετέχοντες είναι καθηγητές ξένων γλωσσών που εργάζονται στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην πλειοψηφία τους γυναίκες 

ηλικίας 36-45 ετών,  με  μέσο όρο εργασίας στο Δημόσιο σχολείο 6-15 χρόνια,  στην 

πλειοψηφία τους καθηγητές Αγγλικής γλώσσας οι οποίοι γνωρίζουν, εκτός από την 

Αγγλική, τη  Γερμανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα και ακολουθεί η γνώση της 

Ιταλικής, Ισπανικής και Γαλλικής  γλώσσας. 

Όσον αφορά στην πολυγλωσσία  είναι σημαντική η θετική στάση της 

πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών στην εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. Και 

ενώ οι απόψεις διίστανται για την εισαγωγή μιας ξένης γλώσσας από το Νηπιαγωγείο, 

είναι σημαντικό ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί και κρίνει απαραίτητη 

την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας από την Α΄τάξη του Δημοτικού σχολείου. 

Αντίθετα, παρουσιάζονται αρνητικοί στην εισαγωγή της δεύτερης ξένης γλώσσας από 

την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου, γεγονός που αποδεικνύει την υπεροχή της 

Αγγλικής έναντι των άλλων γλωσσών, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα των Γρίβα & 

Ηλιάδου (2011).Η Αγγλική γλώσσα κυριαρχεί και η διδασκαλία της είναι 
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υποχρεωτική στις μισές και πλέον χώρες της Ε.Ε. και προωθείται από πολύ μικρή 

ηλικία. Επιπλέον,  μέσω των Μ.Μ.Ε., του διαδικτύου, των ξενόγλωσσων ταινιών, των 

παιδικών παιχνιδιών, όπου κυριαρχεί η Αγγλική γλώσσα, τόσο τα παιδιά όσο και οι 

ενήλικες εξοικειώνονται  πολύ σύντομα και αβίαστα με την Αγγλική γλώσσα, παρά 

με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή. Οι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι  

καλύτερη εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά  στον 

τόπο όπου μιλιέται, διότι εκεί ο αλλόγλωσσος ομιλητής έρχεται αντιμέτωπος με τη 

γλώσσα, τις δυσκολίες της, την ιδιαίτερη προφορά,  το λεξιλόγιο, τους ιδιωματισμούς 

κ.τ.λ. Επιπλέον, όλοι συμφωνούν με το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι κάθε 

πολίτης θα πρέπει να μαθαίνει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες και θεωρούν ότι η 

εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συμβάλλει στην ταχύτερη εκμάθηση άλλων 

γλωσσών. Κάτι τέτοιο εναρμονίζεται με τη «στρατηγική της Λισσαβόνας» όπου 

τέθηκαν  εκπαιδευτικοί στόχοι, σύμφωνα με τους οποίους  κάθε  πολίτης της Ε.Ε. θα 

πρέπει να γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες εκτός από τη μητρική του, τις οποίες θα 

μαθαίνει στο χώρο του σχολείου. Επίσης συμφωνούν  με τις έρευνες του 

ευρωβαρόμετρου  243 (2006) με τίτλο «οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους» και 386 

(2012) με τίτλο « Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 386. Οι ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους»   

σύμφωνα με τις οποίες η  πλειοψηφία των ευρωπαίων  πιστεύει ότι  κάθε πολίτης της 

Ε.Ε. πρέπει να μιλάει δύο επιπλέον γλώσσες πέραν της μητρικής του. 

 Η πλειοψηφία των καθηγητών πιστεύει ότι εκτός από τις γλώσσες που ήδη 

διδάσκονται οι μαθητές τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, δεν πρέπει να μάθουν καμία επιπλέον ξένη γλώσσα, πιθανότατα λόγω 

αδυναμιών των παιδιών, ή λόγω των ήδη βεβαρημένων προγραμμάτων τους στο 

Ελληνικό Δημόσιο σχολείο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Όλοι  όμως συμφωνούν ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν επικοινωνιακή 

ικανότητα σε διάφορες γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους. 

 Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντικό παράγοντα που ισχυροποιεί τη θέση της 

Αγγλικής αρχικά τις εμπορικές συναλλαγές και όχι το γεγονός ότι είναι επίσημη  

γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην παγκόσμια 

οικονομία. Η παγκοσμιοποίηση στους τομείς της οικονομίας και του εμπορίου 

δείχνουν ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος επικοινωνίας είναι η Αγγλική γλώσσα. 

 Όσον αφορά στη Γερμανική γλώσσα ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

πιστεύει ότι ο ρόλος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός λόγω της ισχυρής οικονομικής 
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θέσης της Γερμανίας, του ρόλου της στην Ευρώπη, της μετανάστευσης, καθώς και 

του ηγετικού ρόλου της συγκεκριμένης χώρας στην Ευρώπη. Πιστεύουν ότι όχι μόνο 

είναι απαραίτητη η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην Εκπαίδευση, αλλά και 

ότι η εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική.  

 Όσον αφορά τους παράγοντες που ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή γλώσσα στο 

ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την οικονομία το 

σημαντικότερο παράγοντα και ακολουθεί ο πληθυσμός και  η γεωγραφική θέση της 

χώρας.  

Αντίθετα, όσον αφορά τους παράγοντες που ισχυροποιούν μια ευρωπαϊκή 

γλώσσα στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί θεωρούν κριτήριο την οικονομική και 

πολιτική θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη, αλλά και τον τουρισμό δε δεύτερο 

επίπεδο. Ιδιαίτερο ρόλο, όχι όμως και σημαντικό, παίζει η σχέση της χώρας με την 

Ελλάδα καθώς και οι εμπορικές συναλλαγές. Ίσως το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι 

τουριστικός προορισμός πολλών  πολιτών από διάφορες χώρες   να παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ισχυροποίηση μιας ξένης γλώσσας.   

 Αναφορικά με τις προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας των γλωσσών, 

(Αγγλικής και Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί θεωρούν και 

κρίνουν απαραίτητη πρωτίστως την εφαρμογή σύγχρονων και ελκυστικών μεθόδων 

και κατά δεύτερο λόγο την ύπαρξη ολιγομελών τάξεων. Η εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας από μικρή ηλικία, το κατάλληλο εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό, οι 

καινοτόμες δράσεις θεωρούνται ελάσσονος σημασίας. 

 Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι η παρακολούθηση των 

σεμιναρίων βελτιώνει τις διδακτικές τους δεξιότητες, καθώς και η παρακολούθηση 

επιμορφώσεων, ενώ ελάχιστοι ήταν οι εκπαιδευτικοί που θεώρησαν την απόκτηση 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σημαντικό εργαλείο για την εργασία τους. 

Να σημειωθεί ότι το δείγμα των 97 ατόμων αποτελεί ένα σημαντικό δείγμα 

εκπαιδευτικών και των απόψεών τους , που δείχνει να συμφωνεί με έρευνες π.χ. του 

ευρωβαρόμετρου  αλλά και να εναρμονίζεται σε κάποια σημεία με τη «στρατηγική 

της Λισσαβόνας». Ωστόσο σε καμία περίπτωση  η συγκεκριμένη έρευνα δεν 

επιτρέπει τη γενίκευση συμπερασμάτων για όλο τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών 

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση . 

Όσον αφορά στα ερωτηματολόγια, αρχικά διανεμήθηκαν στους 

εκπαιδευτικούς 100 ερωτηματολόγια  και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ένας 
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«πιλότος», μέσω του οποίου ελέγχθησαν  αν ήταν σωστά διατυπωμένες οι ερωτήσεις 

ή προβλήματα που πιθανόν θα προέκυπταν στην πορεία.  

 Υπήρξαν εκπαιδευτικοί που ενώ κλήθηκαν να προτείνουν στις 

διαβαθμισμένες ερωτήσεις  τρόπους βελτίωσης στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

(Αγγλικής ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια), 

καθώς και να επιλέξουν τρόπους βελτίωσης των διδακτικών τους δεξιοτήτων δεν 

απαντούσαν με βάση τη διαβάθμιση από το 1-6, αλλά αμέλησαν τη διαβάθμιση. 

Σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε παιδικούς σταθμούς σε 

ορισμένες χώρες/περιφέρειες, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η δυνατότητα απουσιάζει 

από τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς της χώρας μας, αλλά παρέχεται μόνο από 

ορισμένους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Παρολ’ αυτά, το πρόγραμμα Δια Βίου 

Μάθησης της Ε.Ε. προωθεί και ενισχύει την ευαισθητοποίηση των γονέων ως προς 

την εκμάθηση ξένων γλωσσών από την προσχολική ηλικία, ενώ παράλληλα οι 

απόψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη έρευνα φαίνονται να 

διίστανται  ως προς την αναγκαιότητα της  διδασκαλίας μια ξένης γλώσσας ακόμη 

και από το Νηπιαγωγείο. Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία καλό θα ήταν να 

ερευνηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα και μελλοντικά και να διακριθούν οι όποιες 

μεταβολές ανακύψουν υπέρ ή κατά του συγκεκριμένου ερωτήματος. 

Επίσης, η κατάργηση της εκμάθησης της Ισπανικής και της Ιταλικής γλώσσας 

στα Γυμνάσια της Ελλάδας έρχεται σε αντίθεση με το γλωσσικό πλουραλισμό και 

πολυγλωσσία που προωθείται από την Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτό όμως, το Υπουργείο 

Παιδείας ενισχύει τη διδασκαλία μόνο των «ισχυρότερων» γλωσσών που ομιλούνται 

από την πλειοψηφία των λαών γενικότερα και δε δίδει έμφαση και σε άλλες 

ευρωπαϊκές γλώσσες. Η χώρα μας η οποία αποτελεί πόλο έλξης εκατομμυρίων 

τουριστών από όλο τον κόσμο φαίνεται ότι δεν ενισχύει τη διδασκαλία των ξένων 

γλωσσών με επιπρόσθετες γλώσσες και με επιπρόσθετες ώρες διδασκαλίας. Η 

διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στη χώρα μας περιορίστηκε σε δύο ώρες 

εβδομαδιαίως στα Γυμνάσια από το 2007, όταν μέχρι τότε η δεύτερη ξένη γλώσσα 

διδασκόταν τρεις ώρες εβδομαδιαίως. 

Το ευρωβαρόμετρο του 2012 ανέδειξε ότι η πιο γνωστή μέθοδος εκμάθησης 

ξένης γλώσσας είναι  το σχολείο με ποσοστό 68%, ενώ η εκμάθηση ξένης γλώσσας 

εκτός σχολείου με δάσκαλο ανερχόταν σε ποσοστό 15%. Όμως, τα αποτελέσματα του 

ευρωβαρόμετρου έρχονται σε αντίθεση με τις απόψεις των ξενόγλωσσων 
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εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ως προς την 

καλύτερη επίτευξη εκμάθησης ξένης γλώσσας. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί σε 

ποσοστό 50,5% κρίνουν ότι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας επιτυγχάνεται καλύτερα 

στο εξωτερικό και με μαθήματα στο φροντιστήριο με ποσοστό 21,6%. Μόλις το 

14,4% θεωρεί ότι η εκμάθηση ξένης γλώσσας στο σχολείο επιτυγχάνεται καλύτερα, 

παρά το γεγονός ότι αποτελεί την πιο γνωστή μέθοδο διδασκαλίας. Σύμφωνα πάντα 

με το ευρωβαρόμετρο του 2012 72% των συμμετεχόντων συμφωνεί με την ιδέα ό 

κάθε πολίτης της Ε.Ε. να μιλάει δύο ξένες γλώσσες πέραν της μητρικής του γλώσσας. 

Αντιθέτως, μόλις το 7,2% των ερωτηθέντων του ερωτηματολογίου γνωρίζει δύο ή και 

περισσότερες γλώσσες εκτός της μητρικής τους. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθούν αρνητικές απόψεις καθηγητών απέναντι 

στη Γερμανική ή σε άλλη γλώσσα αλλά να αιτιολογηθεί η άρνησή τους. Καλό θα 

ήταν σε μια μελλοντική έρευνα να καταγραφούν διδακτικές μέθοδοι για την 

εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας από την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου. Επίσης 

σε μια μελλοντική έρευνα θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε αν και εφόσον οι μαθητές 

διδαχθούν την Αγγλική από την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου, σε ποιο επίπεδο 

γλωσσομάθειας φτάνουν στη Γ΄ Γυμνασίου ή ακόμη και στη Γ΄ Λυκείου.  

Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να διεξαχθεί η ίδια έρευνα ή παρόμοιά της μετά 

από δέκα χρόνια και να αναλυθούν οι απαντήσεις σε σύγκριση με τις σημερινές. 

Εν κατακλείδι η συγκεκριμένη έρευνα μας φέρνει στο νου τη ρήση του Γερμανού 

ποιητή και Φιλόσοφου, Johann Wolfgang von Goethe: «Wenn man eine 

Fremdsprache lernt, hat man die Gelegenheit seine Muttersprache besser zu lernen» 

«Όταν μαθαίνει κάποιος μια ξένη γλώσσα, έχει την ευκαιρία να μάθει καλύτερα τη 

μητρική του γλώσσα». 

 

 

 

 

 



 

195 

` 

 

 

                                                    Βιβλιογραφία 

Bugarski, R. (1992). Language in Yugoslavia: Situation, policy, planning. Language 

planning in Yugoslavia, 10(26), Slavica. 

Bugarski, R., & Hawkesworth, C. (1992). Language planning in Yugoslavia. Slavica 

Pub, 14-30. 

Babylon. (1997). Babylon 10: The world's best online dictionary. Retrieved August 

24, 2013, from greekdictionary.babylon.com 

Bell,J.(2005). Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία. Οδηγός ερευνητικής 

μεθοδολογίας. Αθήνα:ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 

Bosch Roig, G. (1999). Sprachenpolitik und Deutschunterricht in Spanien: ein 

Beitrag zu einem empirisch begründeten sprachenpolitischen Konzept. 

Cooper, R. L. (1989). Language planning and social change. Cambridge University 

Press. 

Cruse, D. A. (Ed.). (2005). Lexicology: an international handbook on the nature and 

structure of words and vocabularies (Vol. 21). Walter de Gruyter. 

ESOSgr. (1993). Αριθμοί – κλειδιά για τη Διδασκαλία Γλωσσών στη Σχολική 

Εκπαίδευση στην Ευρώπη 2012. Retrieved January 24, 2014, from 

http://www.esos.gr/arthra/ksenes-glosses/eidisis-ksenes-glosses/ariumoi-kleidia-gia-

th-didaskalia-glvssvn-sth-sxolikh-ekpaideysh-sthn-eyrvph-2012 

EUR-lex. EUR-Lex: Access to European Union law. Retrieved August 24, 2013, from 

http://eur-lex.europa.eu/LexuriServ/site/el. 

Fettes, M. (1997). Language planning and education. Encyclopedia of language and 

education. Springer Netherlands, 13-22. 

Geyer, K.  (2005). Betriebliche Sprachplanung im Kontext innerer und äußerer 

Mehrsprachigkeit – am Beispiel einer deutschen Großwerft. forum Angewandte 

Linguistik. 

Götze, L., Helbig, G., Henrici, G., & Krumm, H. J. (2010). Entwicklungslinien des 

Faches. Die Strukturdebatte als Teil der Fachgeschichte. Deutsch als Fremd-und 

Zweitsprache. Ein internationales Handbuch, 1, 19-34.  

Kloss, H. (1978). Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800. 

Düsseldorf: Schwann.  

http://www.esos.gr/arthra/ksenes-glosses/eidisis-ksenes-glosses/ariumoi-kleidia-gia-th-didaskalia-glvssvn-sth-sxolikh-ekpaideysh-sthn-eyrvph-2012
http://www.esos.gr/arthra/ksenes-glosses/eidisis-ksenes-glosses/ariumoi-kleidia-gia-th-didaskalia-glvssvn-sth-sxolikh-ekpaideysh-sthn-eyrvph-2012
http://eur-lex.europa.eu/LexuriServ/site/el


 

196 

` 

Kloss, H. (1967). Abstand languages and Ausbaulanguages. Anthropological  

Linguistics (9): S. 29-41. 

Krumm, H. J., Fandrych, C., & Riemer, C. (Eds.). (2010). Deutsch als Fremd-und 

Zweitsprache: ein internationales Handbuch (Vol. 2). Walter de Gruyter. 

Lambert, R. D., & Shohamy, E. (Eds.). (2000). Language policy and pedagogy: 

Essays in honor of A. Ronald Walton. John Benjamins Publishing. 

Lusicky, V. (2009). Terminologiepolitik und -planung für Regional- und 

Minderheitensprachen. Eine Untersuchung der Rahmenbedingungen und 

Entwicklungen in der Europäischen Union (Unpublished master's thesis). University 

of Wien.  

Studer, P., Kreiselmaier, F., & Flubacher, M. C. (2008). Language Policy-planning in 

a Multilingual European Context. Institut für Sprachwissenschaft. 

Translation. (2005). Directorate-General for Translation. Retrieved August 24, 2013, 

from http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm 

Welle, F., (2009). Quo vadis DaF? – οι σπουδές «Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα» στην 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας από το 1978 έως σήμερα. Goethe-Institut. 

Wodak, R., & Corson, D. Encyclopedia of Language and Education, Vol. I: Language 

Policy and Political Issues in Education. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers. 

Βρετανικό Συμβούλιο. (2012). LANGUAGE RICH EUROPE - ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΉ 

ΕΥΡΩΠΗ: Οι τάσεις των πολιτικών και πρακτικών πολυγλωσσίας στην Ευρώπη. 

Ανάκτηση Αύγουστος 24, 2013.  

Γρίβα, Ε. & Ηλιάδου, Τ., Σ. (2010). Ιστορική θεώρηση της καθιέρωσης της Αγγλικής 

γλώσσας στη Δημόσια Ελληνική Εκπαίδευση: Οι στρατηγικές ,τα προγράμματα και 

οι επιδράσεις, στο περιοδικό Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 3, 

64-75. 

Eθνική Ξενόγλωσση Εκπαιδευτική πολιτική. (2006). Γλωσσική εκπαιδευτική 

πολιτικοί - Στόχοι. Ανάκτηση Αύγουστος 19, 2013. 

Επίσημη Εφημερίδα της 6ης Μαΐου αριθ. C 195 (1996). Ανάκτηση Αύγουστος 7, 

2013, «Διδασκαλία και μάθηση. Προς την κοινωνία της γνώσης». 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κανονισμός του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου αριθ. 920/2005 (2005). Ανάκτηση Αύγουστος, 20, 2013. 

Ευρωβαρόμετρο αρ. 243. (2006). Europeans and their languages. Ανάκτηση 

Αύγουστος 24, 2013, από επίσημη ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf


 

197 

` 

 

Ευρωβαρόμετρο  αρ.  54. (2001). Special Eurobarometer “Europeans and Languages 

15.february 2001. Ανάκτηση Αύγουστος 24, 2013, από επίσημη ιστοσελίδα 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_54_en.pdf 

Ευρωβαρόμετρο αρ. 386 (2012). Europeans and their languages. Ανάκτηση 

Αύγουστος 24, 2013, από επίσημη ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2004). Πολλές γλώσσες,μία οικογένεια: Οι γλώσσες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη σε Εξέλιξη. Ανάκτηση Αύγουστος 24, 2013, από 

europa.eu.int/comm/publications. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2013). Πως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο οδηγός σας 

στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ανάκτηση Αύγουστος 24, 2013.  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2011). Σχέδιο δράσης για την εκμάθηση γλωσσών και τη 

γλωσσική πολυμορφία. Ανάκτηση Αύγουστος 24, 2013. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2006). Στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία. Ανάκτηση 

Αύγουστος 22, 2013. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2008). Μιλώντας για την Ευρώπη: Οι γλώσσες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάκτηση Αύγουστος 24, 2013. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2007). Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ. Ανάκτηση Αύγουστος 7, 

2013. 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (2013). Γλωσσική Πολιτική. Ανάκτηση Αύγουστος 22, 

2013,από:http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=F

TU_5.13.6.html 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2008). 2868η σύνοδος του Συμβουλίου 

Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισμός Βρυξέλλες. 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. (2011α).  Εθνική Ξενόγλωσση 

Εκπαιδευτική Πολιτική στο θέμα: Πολυγλωσσία και Ευρωπαϊκή ένωση. Ανάκτηση 

Αύγουστος 7, 2013.   

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. (2011). Εθνική Ξενόγλωσση Εκπαιδευτική 

Πολιτική στο θέμα: Γλωσσική Πολιτική. Ανάκτηση Αύγουστος 7, 2013.   

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_54_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.6.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.6.html


 

198 

` 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. (2011). Εθνική Ξενόγλωσση Εκπαιδευτική 

Πολιτική στο θέμα: προώθηση της πολυγλωσσίας. Ανάκτηση Αύγουστος 7, 2013.  

Χατζηθεοχάρους, Π., Νικολοπούλου, Β., Γιοβάννη, Ελ. (2010). Εισαγωγή στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εννοιολογικό Πλαίσιο 

Ομάδα Υψηλού επιπέδου για την πολυγλωσσία ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Συνοπτική 

έκδοση 2008 συνοπτική παρουσίαση από την επίσημη ιστοσελίδα Οι γλώσσες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Αντωνίου, Θ. Μελίδου, Θ. Νικόπουλος, Χ.(2000 ,19  Ιουλίου ). Οι Έλληνες και η 

Γερμανία. Έθνος της Κυριακής, (Περιοδικό Εικόνες Τεύχος 386).σ.63. 

www.deutsch.gr 

greekdictionary.babylon.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deutsch.gr/


 

199 

` 

 

 

Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο 

Α. Προσωπικά στοιχεία.  

Α.1. Φύλο :     

Άνδρας  Γυναίκα  

 

Α.2. Ηλικία:      

25-35  36-45  Πάνω από 46  

 

Α.3. Χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο:      

1-5  6-15  Πάνω από 15  

 

Α.4. Γλώσσα που διδάσκετε: 

Αγγλικά  Γερμανικά  Γαλλικά  Ιταλικά  Ισπανικά  

 

Α.5. Ποιες επιπλέον ξένες γλώσσες γνωρίζετε; (Σημειώστε με Χ) 

Αγγλικά  Ιταλικά  

Γαλλικά  Ισπανικά  

Γερμανικά  Τουρκικά  

  Άλλη γλώσσα  
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                                     B. Εκμάθηση ξένης γλώσσας. 

Β.1. Κρίνετε απαραίτητη την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας;  

Όχι Ναι 

  

 

Β.2. Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η έναρξη διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας ακόμη 

και από το Νηπιαγωγείο;  

Όχι Δε γνωρίζω Ίσως Ναι 

    

 

Β.3. Συμφωνείτε για την εισαγωγή πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) από την 

Α΄τάξη του Δημοτικού;  

Όχι Δε γνωρίζω Ίσως Ναι 

    

 

 

Β.4. Κρίνετε ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή της δεύτερης ξένης γλώσσας, στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από την Α΄τάξη του Δημοτικού; 

Όχι Δε γνωρίζω Ίσως Ναι 

    

 

Β.5. Που πιστεύετε ότι επιτυγχάνεται καλύτερα η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας; 
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Α. Στο σχολείο  Δ. Στο εξωτερικό  

Β. Σε φροντιστήριο  Ε. Με κατ οίκον μαθήματα  

Γ. Σε διακοπές    

Γιατί;.......................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Β.6. Συμφωνείτε με το στόχο της Ε.Ε. ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να μαθαίνει 

τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες; 

Όχι Δε γνωρίζω Ίσως Ναι 

    

 

Β.7. Η εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείτε ότι συμβάλει  στην 

ταχύτερη εκμάθηση και άλλων γλωσσών; 

Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

     

 

Β.8. Ποιες άλλες γλώσσες επιλογής θα μπορούσαν να εισαχθούν στη Δημόσια 

Πρωτοβάθμια/ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση; (Σημειώστε με Χ) 

Γλώσσα Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια 

ΑΑλβανικά   

ΚΚινεζικά   

ΡΡωσικά   

   Τουρκικά   
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Ά Άλλη γλώσσα   

ΚΚαμία επιπλέον   

 

Β.9. Πιστεύετε πως οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα σε 

διάφορες  γλώσσες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους; 

Όχι Δε γνωρίζω Ίσως Ναι 

    

 

Β.10. Ποιοι παράγοντες ισχυροποιούν τη θέση της Αγγλικής γλώσσας; 

Α.   Εμπορικές συναλλαγές.  

Β.   Μετανάστευση.  

Γ.   Μιλιέται από 120 εκατομμύρια ευρωπαίους.  

Δ.   Οικονομική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη.  

Ε.   Είναι η γλώσσα του εμπορίου.  

Στ.  Είναι η επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ζ.   Είναι εύκολη η εκμάθησής της.  

Η.   Άλλο.___________________________________ 

 

B. 11. Ο ρόλος της Γερμανικής γλώσσας στην Ευρώπη είναι σημαντικός; 

Όχι Δε γνωρίζω Ίσως Ναι 
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Γιατί;......................................................................................................... 

 

 

B.12. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στην 

Εκπαίδευση;  

Όχι Δε γνωρίζω Ίσως Ναι 

    

 

 

B.13. Πιστεύετε ότι θα εκμάθηση της θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική στην 

Εκπαίδευση; 

Όχι Δε γνωρίζω Ίσως Ναι 

    

 

B.14. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι ισχυροποιούν μία  

ευρωπαϊκή γλώσσα στο ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ;  

Υπάρχει διαβάθμιση από το 1-4 με σημαντικότερο το 1. 

Α.Η οικονομία.  

Β. Η γεωγραφική της θέση.  

Γ. Ο πληθυσμός.  

Δ. Άλλος λόγος.(Να αναφερθεί)__________________  
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B.15. Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι ισχυροποιούν μία  ευρωπαϊκή γλώσσα στην 

Ελλάδα; Υπάρχει διαβάθμιση από το 1-6 με σημαντικότερο το 1. 

Α. Η οικονομική και πολιτική θέσης της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη  

Β. Η σχέση της χώρας με την Ελλάδα.  

Γ.  Ο τουρισμός.  

Δ.  Οι εμπορικές συναλλαγές.  

Ε.  Η μετανάστευση.  

ΣΤ. Άλλος λόγος .(Να αναφερθεί)__________________  

 

Β.16. Τι θα προτείνατε στη βελτίωση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικής 

ή Γερμανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια). Υπάρχει 

διαβάθμιση από το 1-6 με σημαντικότερο το 1. 

  Α. Νέα προγράμματα σπουδών.  

Β. Η έναρξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας από μικρή ηλικία.  

Γ. Καινοτόμες δράσεις.   

Δ. Κατάλληλο εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό.  

Ε. Ύπαρξη ολιγομελών τάξεων.  

ΣΤ. Σύγχρονες και ελκυστικές  διδακτικές μέθοδοι.  

 

Β.17. Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορούν να βελτιώσουν τις διδακτικές 

δεξιότητές τους οι εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας; Επιλέξτε μέχρι τρεις 

απαντήσεις. 

Α. Παρακολούθηση σεμιναρίων.  
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Β. Παρακολούθηση επιμορφώσεων.  

Γ. Παιδαγωγική κατάρτιση.  

Δ. Μαθήματα μέσω διαδικτύου.  

Ε. Ταξίδια στο εξωτερικό.  

ΣΤ. Μεταπτυχιακό.  
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