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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα µελέτη με θέμα «Η εκμάθηση των γλωσσών στο σύγχρονο πολιτισμικό και 

δίγλωσσο Περιβάλλον της Ελληνικής εκπαίδευσης».Επαφή Ελληνικής Γλωσσάς και Αγγλικής, είναι 

προϊόν µιας έρευνας της συγγραφέως στο πλαίσιο της εκπόνησης της μεταπτυχιακής της διατριβής στο 

τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. 

Συγκεκριμένα στην παρούσα Διατριβή, διερευνάται η σπουδαιότητα της χρήσης της αγγλικής γλώσσας, 

γίνεται σύγκριση µε την ελληνική και εξαγονται µια σειρά από εξαιρετικά χρήσιµα και ενδιαφέροντα 

συµπεράσµατα σχετικά με την διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα και τις δυνατότητες-

προβλήματα των δίγλωσσων μαθητών.  

Το σύγχρονο διαπολιτισμικό και πολύγλωσσο περιβάλλον  που παρατηρείται και στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια, ήταν η αιτία που θέλησα να διερευνήσω κατά πόσο το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, στηρίζει την πολυγλωσσία και την προωθεί αλλά και πόσο προετοιµασµένοι και πρόθυµοι 

είναι οι ίδιοι οι διδάσκοντες και οι μαθητές για κάτι τέτοιο. 

Πολλά οφείλει η εργασία αυτή σε όλους εκείνους που µε το δικό τους τρόπο συντέλεσαν στην 

ολοκλήρωσή της. Η πορεία προς την ολοκλήρωση δεν ήταν πάντα εύκολη, υπήρχαν δυσκολίες, οι οποίες 

με βοήθησαν να εξελιχθώ και να αναθεωρήσω κάποιες αντιλήψεις μου, ώστε να μπορέσω να 

ανταπεξέλθω. Ιδιαίτερες όμως ευχαριστίες οφείλω:  

Αρχικά, στoν επιβλέποντα καθηγήτη μου, τον κ. Καμαρούδη Σταύρο, για τη συνεργασία, την 

κατανόηση και τη σωστή καθοδήγηση προς την κατάκτηση των απαιτούμενων γνώσεων για τη 

διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας.  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους μου, για την υποστήριξη 

τη συμπαράσταση και την υπομονή τους όλον αυτό τον καιρό  μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας μου.  

 

  

 

 

                                                                                                                       ΑΡΕΤΗ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑ 

                                                                                                                         ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η γλώσσα είναι ένα αυθαίρετο σύστημα ήχων και συμβόλων, είναι χωρίς αμφιβολία, το πιο 

σημαντικό, το πιο αποτελεσματικό όργανο επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος. Με τη 

γλώσσα ως εργαλείο οι άνθρωποι, άλλοτε ως δέκτες και άλλοτε ως πομποί, προσλαμβάνουμε, 

μεταδίδουμε ή ανταλλάσσουμε πληροφορίες και γνώσεις, εμπειρίες και αντιλήψεις, συναισθήματα και 

σκέψεις. Χωρίς τη συνδρομή της γλώσσας η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, η 

αλληλοενημέρωση και ο διάλογος θα απέβαιναν διαδικασίες, αν όχι εντελώς ανέφικτες, οπωσδήποτε 

πολύ ανεπαρκείς και ελάχιστα αποδοτικές και δημιουργικές.  

Σημαντικό χαρακτηριστικό της γλώσσας είναι πως αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας 

ενός λαού. Είναι παράγοντας που ενώνει τα μέλη μίας εθνικής ομάδας και ταυτόχρονα τα διαφοροποιεί 

από όσους ανήκουν σε άλλες εθνικές ομάδες. Επίσης, μέσω της γλώσσας, διασώζεται και μεταδίδεται 

από γενιά σε γενιά η πολιτιστική κληρονομιά ενός λαού (ήθη, έθιμα), συμβάλλοντας στη συνεχή του 

πρόοδο και εξέλιξη επίσης διαφυλάσσεται η μνήμη του παρελθόντος. 

Οι γλώσσες διαφέρουν η μία από την άλλη στη φωνητική, τη γραμματική, το λεξιλόγιο και τον 

τρόπο ομιλίας. Αλλά όλες οι γλώσσες αποτελούν πολύ πολύπλοκες οντότητες. Οι γλώσσες πάντοτε 

βρίσκονται σε επαφή η μία με την άλλη, και επηρεάζουν η μία την άλλη με πολλούς τρόπους, ειδικά 

δανείζοντας λέξεις η μία της άλλης. Η αγγλική, για παράδειγμα, έχει δανειστεί με το πέρασμα των 

αιώνων πάνω από 350.000 λέξεις, και όλες οι Ευρωπαϊκές γλώσσες δανείζονται επί του παρόντος 

πολλές λέξεις από την αγγλική.  

 Η υποχρέωση να μάθουμε τη μητρική μας γλώσσα επιτελείται βασικά τα πρώτα πέντε χρόνια 

της ζωής μας, αν και μερικά χαρακτηριστικά της γλώσσας (όπως η απόκτηση του λεξιλογίου) 

συνεχίζουν επ’ αόριστον. 

Ο πλανήτης μας έχει πάνω από επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους που μιλούν μεταξύ 6,000 με 

7,000 διαφορετικές γλώσσες.
1
Μερικές γλώσσες ομιλούνται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, 

όπως τα αγγλικά και τα κινέζικα, αλλά οι περισσότερες ομιλούνται από μόνο μερικές χιλιάδες, ή απλώς 

μια ολιγομελή ομάδα ανθρώπων. Στην πραγματικότητα, το 96% των γλωσσών του κόσμου ομιλείται 

από μόνο το 4% των ανθρώπων. Οι Ευρωπαίοι συχνά νιώθουν ότι η  ήπειρος τους διαθέτει ένα 

εξαιρετικά μεγάλο αριθμό γλωσσών, ειδικά όταν κάνουν τη σύγκριση με τη Βόρεια Αμερική ή την 

Αυστραλία. Αλλά μόνο το 3% από όλο τον κόσμο, περίπου 225 γλώσσες, είναι αυτόχθονες στην 

Ευρώπη. 

                                                 
1
 http://edl.ecml.at/Home/Thecelebrationoflinguisticdiversity/tabid/2972/language/el-GR/Default.aspx 
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Πολλοί Ευρωπαίοι μπορεί να σκεφτούν ότι ένας μονόγλωσσος τρόπος ζωής είναι φυσιολογικός. 

Αλλά μεταξύ του μισού και των δυο τρίτων του πληθυσμού του κόσμου οι άνθρωποι είναι δίγλωσσοι σε  

κάποιο βαθμό, και ένας σημαντικός αριθμός πολύγλωσσοι. 

 Η διγλωσσία αποτελεί ένα φαινόμενο με πολλές όψεις δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα. Οι ορισμοί για 

το τι είναι δίγλωσσο άτομο ή διγλωσσία είναι συχνά ασαφείς, περιέχουν αντιφάσεις και δεν μπορούν να 

αποτυπώσουν με πληρότητα και εξαντλητικότητα όλες τις πτυχές του φαινομένου. Σήμερα οι 

περισσότεροι μελετητές της διγλωσσίας αποδέχονται έναν ορισμό που δε στηρίζεται στη γλωσσική 

ικανότητα αλλά στη συχνότητα χρήσης. Διγλωσσία είναι «η πρακτική της χρήσης δύο γλωσσών 

εναλλάξ» σύμφωνα με τον Weinreich (1953/1968). Η συχνή χρήση δύο γλωσσών από έναν ομιλητή. 

Πολυγλωσσία είναι η ύπαρξη, η χρήση ή η γνώση πολλών γλωσσών. 

 Στα παρακάτω κεφάλαια της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα γίνει λεπτομερή αναφορά, 

των όρων της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας, φαινομένων πολύ συχνών στις σύγχρονες απαιτητικές 

κοινωνίες. Η πολυγλωσσία είναι πολύ περισσότερο φυσιολογική κατάσταση για τον άνθρωπο παρά η  

μονογλωσσία. Το ζήτημα της γλωσσικής ποικιλότητας στο πλαίσιο μιας κοινωνίας ή σε ένα άτομο 

αποτελεί γνωστή και βιωμένη πραγματικότητα από το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Απασχολεί έντονα όχι μόνο τους γλωσσολόγους, οι οποίοι επιχειρούν να αναζητήσουν διδακτικές 

πρακτικές ώστε να κατακτήσουν οι μαθητές μια πολυγλωσσική ικανότητα, αλλά και τους ερευνητές των 

επιστημών του ανθρώπου, οι οποίοι δεν περιορίζονται στο διδακτικό πλαίσιο, αλλά ενδιαφέρονται για 

την ανάπτυξη μιας πολυπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την 

ταυτοτική ικανότητα, την ικανότητα δηλαδή να εκδηλώνει κανείς την κοινωνική του ταυτότητα στις 

επικοινωνιακές περιστάσεις στις οποίες συμμετέχει και να επιβάλλεται ως μέλος μιας ιδιαίτερης 

κοινωνικής ομάδας. Στην αρχή του 21ου αιώνα όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ζουν σε ένα  πολύγλωσσο 

περιβάλλον. Στην καθημερινή τους ζωή, οι πολίτες συναντούν πολλές διαφορετικές γλώσσες, για 

παράδειγμα στο λεωφορείο ή το τρένο, τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ή τις εφημερίδες ή το περιεχόμενο 

ενός προϊόντος στην υπεραγορά. Είναι ανάγκη να αυξηθεί η κοινή γνώση και η κατανόηση  της 

διαφορετικότητας των γλωσσών της Ευρώπης, και των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση και 

ανάπτυξη τους. Είναι ανάγκη να δημιουργηθεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περιέργεια για τις γλώσσες. 

Είναι ανάγκη να αυξηθεί η γλωσσική ανοχή μέσα και μεταξύ των κρατών. Είναι ανάγκη να διδάσκονται 

οι γλώσσες, μέσω του συστήματος εκπαίδευσης σε κάθε χωρα. Γλώσσες που επιλέγονται να 

διδάσκονται ανάλογα με το γεωγραφικό-πολιτιστικό-οικονομικό υπόβαθρο που υφίσταται η καθεμία 

χώρα της Ε.Ε και των εκάστοτε αναγκών όπως αναδεύονται. Έτσι ώστε να εξασφαλίζεται γλωσσική 

διατήρηση και γλωσσική μετακίνηση στο πολύγλωσσο περιβάλλον της Ε.Ε. 

Επομένως, τα φαινόμενα της πολυπολιτισμικότητας και της διγλωσσίας/πολυγλωσσίας  και της 

μετανάστευσης που εμφανίζονται τη τελευταία δεκαετία σε πολλά κράτη, επιφέρουν αλλαγές όχι μόνο 
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στις κοινωνικές δομές αυτών των κρατών. Οι αλλαγές και οι ραγδαίες εξελίξεις που παρατηρούνται στις 

συνθήκες ζωής του κάθε ατόμου, είτε αυτές έχουν σχέση με τον  επαγγελματικό ή τον ιδιωτικό τομέα, 

είναι σημαντικές και απαιτούν νέες μεθόδους  αντιμετώπισης. Κι αυτό δεν είναι θέμα που θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί μόνο σε προσωπικό ή ιδιωτικό επίπεδο. Εδώ καλείται η εκπαιδευτική πολιτική του κάθε 

κράτους και φυσικά της πατρίδας μας να αναπτύξει και να εφαρμόσει νέα μοντέλα αγωγής και 

εκπαίδευσης, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τις παρουσιαζόμενες περιβαλλοντικές αλλαγές και θα 

παρέχουν στο κάθε άτομο τις κατάλληλες γνώσεις και τα απαιτούμενα εφόδια, ώστε να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και με επιτυχία τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες απαιτήσεις. 

 Η απόκτηση, η κατοχή και η χρήση μιας δεύτερης γλώσσας ή αν θέλετε και μιας τρίτης και 

τέταρτης γλώσσας κατά την παιδική ηλικία αποτελεί, ίσως, έναν από τους πιο βασικούς και κεντρικούς 

τομείς της σύγχρονης παιδείας. Η αγωγή και εκπαίδευση σήμερα δεν μπορεί πια να σταθεί και να 

στηριχθεί μόνο στη μητρική, την πρώτη γλώσσα. 

Επισημαίνεται οτι η εκπαιδευτική πολιτική πολλών χωρών έχει να αντιμετωπίσει τη νέα 

υπάρχουσα σχολική πραγματικότητα, δηλαδή την ύπαρξη της διγλωσσίας-πολυγλωσσίας, στην 

εκπαίδευση των ελλήνων παιδιών αλλά και των παιδιών που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία ,από γονείς-

μετανάστες στην χώρα μας. Έχει πια συνειδητοποιηθεί από πολιτικούς, εκπαιδευτικούς και 

επιστημονικούς κύκλους ότι σχολικές μονάδες με μεγάλο ποσοστό δίγλωσσων μαθητών, των οποίων η 

μητρική γλώσσα διαφέρει από αυτή του μαθήματος, συναντούμε όχι μόνο στις χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης και της Αμερικής. Τα τελευταία χρόνια τέτοιου είδους σχολικές μονάδες βρίσκουμε σχεδόν σε 

κάθε μεγαλούπολη της χώρας μας. Έτσι, σε πολλά σχολεία η ελληνική γλώσσα πρέπει να διδάσκεται ως 

δεύτερη γλώσσα, πράγμα που απαιτεί και προϋποθέτει νέες μεθόδους διδασκαλίας, νέους διδακτικούς 

στόχους, νέα αναλυτικά προγράμματα και διδακτικά βιβλία. 

Για να ανταποκριθεί όμως η εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας θετικά και ουσιαστικά στις 

πολύμορφες και πολύπλοκες απαιτήσεις και ανάγκες που έχουν παρουσιαστεί, πρέπει να τύχει μιας 

διεπιστημονικής στήριξης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών αποτελεί σημαντικό μέλημα των οικογενειών 

στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο σύγχρονο κόσμο, που οι όροι της πολυτισμικότητας και της 

πολυγλωσσίας είναι ευρέως διαδομένοι. Η αγγλική γλώσσα αποτελεί γλώσσα παγκόσμιας αναγνώρισης 

και η εκμάθησή της εντάσσεται σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων των ανεπτυγμένων 

χωρών του κόσμου. Εξάλλου είναι η γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται από την επιστημονική κοινότητα 

σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Στη συγκεκριμένη εργασία με θέμα «Η εκμάθηση των γλωσσών στο σύγχρονο πολιτισμικό και 

δίγλωσσο Περιβάλλον της Ελληνικής εκπαίδευσης». Επαφή Ελληνικής Γλωσσάς και Αγγλικής, 

διεξήχθει έρευνα στο 2ο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Αθήνας μέσω 

ερωτηματολόγιων και βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων και προέκυψαν συμπεράσματα για την εκμάθηση 

της ξένης γλώσσας  και των δυσκολίων σε σύγκριση με την ελληνική γλώσσα. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι στη σύγχρονη Ελλάδα είναι ευρέως αποδεκτή η αναγκαιότητα 

εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας από τους συμμετέχοντες κάθε ιθαγένειας και την επιλέγουν σαν 

πρώτη γλώσσα πέραν της μητρικής τους η πλειονότητα των ερωτηθέντων. Και αυτό οφείλεται εν μέρει 

στην ευκολία εκμάθησής της (πιο εύκολο συντακτικό και ευκολία εκμάθησης σε σχέση με την Ελληνική 

γλώσσα) ενώ όσον αφορά την επιλογή της ως παγκόσμια γλώσσα (εάν η ελληνική ήταν εκτός 

συναγωνισμού), αυτό έγινε αποδεκτό από την πλειονότητα του δείγματος. Η έλλειψη ειδικών 

προγραμμάτων για δίγλωσσα άτομα, τονίσθηκε ως πρόβλημα στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

Η παρούσα εργασία κατόπιν βιβλιογραφικής ανασκόπησης και σχετικής έρευνας εντοπίζει την 

έντονη παρουσία της πολυγλωσσίας και της πολυτισμικότητας και στο σχολείο και προσπαθεί να δώσει 

λύση στα προβλήματα που προκύπτουν στα δίγλωσσα άτομα. 

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο ορίζονται οι έννοιες της μητρικής γλώσσας και των 

υπολοίπων και ο διαχωρισμός των γλωσσών καθώς και η εκμάθησή τους ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο 

προσδιορίζονται οι γλωσσικές μειονότητες στην Ευρώπη και την Ελλάδα και αναλύεται το ζήτημα της 

μειονοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ενώ περιγράφονται και οι πολιτικές εξασφάλισης ύπαρξης των 

μειονοτικών αυτών γλωσσών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θίγονται θέματα πολυπολισμικότητας, διαπολισμικότητας και κυριώς  με 

μεγαλύτερη έμφαση όπως αυτά στο σχολείο καθώς και πρότυπα και στρατηγικές εκπαίδευσης 

ταυτόχρονα με τον ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτής και η διαπολιτισμική εκπαίδευση γενικότερα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο προσδιορίζεται η διγλωσσία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

δίγλωσσα άτομα παράλληλα με θέματα δίγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο τελευταίο 
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κεφάλαιο γίνεται η σύγκριση της αγγλικής γλώσσας με την ελληνίκη. Στην συνέχεια ακολουθεί η 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 1/9/2013 έως 01/03/2014.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο την ευρύτερης περιοχής της 

Αθήνας. Συγκεκριμένα στο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού το οποίο 

λειτουργεί από το 1985 συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών με  

κοινωνικές, πολιτισμικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.  Στο σχολείο αυτό διεξήχθει έρευνα με 

ερωτηματολόγια τα οποία απαντήθηκαν από 200 μαθητές και τους συγγενείς πρώτου βαθμού των 

μαθητών με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθούν οι γλωσσικές 

οικογενειακές πολιτικές των ατόμων που φοιτούν σε σχολεία με μαθητές διαφορετικών πολιτισμών. Για 

να επιτευχθεί αυτό οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν οι εξής: διερεύνηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, προβλήματα των παιδιών που μιλούν δύο ή 

περισσότερες γλώσσες, τα αδύνατα σημεία στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών και ειδικότερα η 

σύγκριση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. 
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 ABSTRACT 

 The learning of one or more foreign languages is of primary importance to the family in Greece 

and the rest modern world where the terms multiculturalism and multilingualism are widespread. The 

English language is widely recognized and the learning of it is part of all educational school curricula of 

the developed countries in the world. Other than this, it is the language used by the scientific community 

on a global scale. This paper focuses on the outcomes of learning a foreign language through research by 

means of questionnaires and bibliography. 

 The research reveals that in modern Greece the necessity of learning the English language is 

widely accepted by all participants of any nationality and the majority of those asked, choose it as their 

first language other than their mother tongue. This is due to the fact that its learning is partly easier 

(easier syntax and learning than the English language) while its acceptance as a universal language (if the 

Greek language was out of contest) was widely accepted by most. The lack of special programmes for 

bilingual people was pointed out as a problem in learning foreign languages.  

 This paper through bibliography and relevant research focuses the intense presence of 

multilingualism and multiculturalism in school and tries to final solutions to problems that bilingual 

people face. 

 More specifically, the first chapter provides the definitions of mother tongue, the rest of 

languages and the way they are learned while the second chapter defines the language minorities in 

Europe and Greece and analyses the issue of subject of minority education in Greece while it describes 

how we can secure the existence of minority languages. 

 The third chapter focuses issues of multiculturalism especially in schools as well as models and 

educational strategies together with role the educator and crosscultural play in general. The fourth 

chapter defines bilingualism and the problems bilingual people face in parrallet with issues of bilingual 

education in Greece while the last chapter compares the English language to the Greek. The follows the 

research carried out between 1/9/2013 to 1/3/2014. It was carried out in a crosscultural school in the 

wider area of Athens. The questionnaires were answered by 200 students with close type questions. The 

aim of this paper is to research the family language polices of people who attend schools of different 

cultures. To succeed this the aims of the research were: the research of the factors that affect the learning 

of a foreign language, the problems children who speak more than one language face, the weak points in 

learning foreign languages specifically the comparison between the English and the Greek language. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ  

1.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   

 

 Η γλώσσα παίζει ρόλο υψίστης σημασίας στη ζωή του ανθρώπου. Μέσω της γλώσσας το 

άτομο μπορεί να επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του, να διατυπώνει σκέψεις, εμπειρίες, 

προβληματισμούς, να εκφράζει τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις επιθυμίες του, να προβάλλει 

αιτήματα και να διεκδικεί δικαιώματα, να επεξεργάζεται το περιβάλλον του και να αντιλαμβάνεται 

καλύτερα τον κόσμο στον οποίο ζει και μέσω αυτής της διαδικασίας της επικοινωνίας είναι 

αποτελεσματική. Η «γλώσσα» είναι το όργανο ομιλίας, ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των 

ανθρώπων, που χρησιμοποιεί τους φθόγγους για τη μετάδοση σκέψεων, γνώσεων, πληροφοριών, 

επιθυμιών και συναισθημάτων, ο ιδιαίτερος τρόπος έκφρασης ενός ατόμου, μιας κοινωνικής ομάδας ή 

μιας επιστήμης και μεταφορικά οποιοδήποτε άλλο μέσο, εκτός από το λόγο, που βοηθάει στη 

συνεννόηση, όπως χειρονομίες, η στάση του σώματος κτλ. Μέσα από αυτά καθίσταται σαφές ότι η 

γλώσσα είναι στοιχείο απαραίτητο της ανθρώπινης ύπαρξης, αφού δεν υπάρχει κοινωνία στην οποία να 

μη χρησιμοποιείται κάποια γλώσσα. Μάλιστα, όσο πιο καλός κάτοχος της γλώσσας είναι κάποιος τόσο 

περισσότερο μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που αυτή του παρέχει. 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί από το 1994. Είναι ερευνητικό ίδρυμα, που 

ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με βάση τον νόμο 2083/92, και εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη. Λειτουργεί βάσει του προεδρικού διατάγματος 100/1994 (ΦΕΚ 78/Α). Εποπτεύεται και 

χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και συναρμοδιότητα στη διοίκησή του έχουν το Υπουργείο 

Εξωτερικών και το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας φιλοξενείται στο εικονιζόμενο Πολιτιστικό κτήριο του Δήμου 

Καλαμαριάς, χάρη στη γενναιοδωρία του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί ως συντονιστικό και επιτελικό όργανο του 

Υπουργείου Παιδείας σε θέματα γλωσσικής πολιτικής, με άξονα τις παρακάτω βασικές αρχές: 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
2
 είναι ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των 

τάσεων της νεοελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Προς τον σκοπό αυτόν 

ακολουθείται αυστηρώς επιστημονική μέθοδος, αποκλείεται επομένως εξαρχής κάθε είδους ιδεολογική 

προκατάληψη για τις τύχες της νέας ελληνικής γλώσσας. 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δεν θεωρεί την παρούσα φάση της ελληνικής γλώσσας, 

συγκριτικώς και απολύτως, ημαρτημένη, και επομένως διορθωτέα με βάση γλωσσικά πρότυπα του 

παρελθόντος. 

                                                 
2
 http://www.greeklanguage.gr 
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Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας εκτιμά ότι η καλλιέργεια της νεοελληνικής γλώσσας 

συντελείται όχι με κανονιστικούς περιορισμούς, αλλά με τη σοβαρή μελέτη της σε όλο το συγχρονικό 

εύρος και το ιστορικό της βάθος, κυρίως με τη σπουδή υποδειγματικών κειμένων. 

 

1.2 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΩΝ 

-Πρώτη/μητρική γλώσσα (first language/ mother tongue) 

Η πρώτη γλώσσα που μιλούν όλοι οι άνθρωποι από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους δειλά –

δειλά και κάτω βέβαια υπό φυσιολογικές οργανικές, βιολογικές και κοινωνικές συνθήκες μαθαίνουν να 

μιλούν τη γλώσσα του περιβάλλοντός τους, την πρώτη/ μητρική τους γλώσσα. Η «πρώτη γλώσσα» (L1) 

ορίζεται η γλώσσα που το άτομο κατακτά στα πρώτα χρόνια της ζωής του μέσω της επαφής του με το 

περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Συνώνυμος του όρου «πρώτη γλώσσα» θα μπορούσε να θεωρηθεί ο 

όρος «μητρική  γλώσσα», καθώς τις περισσότερες φορές η γλώσσα της μητέρας είναι αυτή που το παιδί 

αναπτύσσει κατά την πρώτη παιδική ηλικία, με εξαίρεση βέβαια κάποιες ελάχιστες ιδιαίτερες 

περιπτώσεις. Η μητρική γλώσσα είναι η γλώσσα που ένα ανθρώπινο ον μαθαίνει από τη γέννησή του 

και αποτελεί την κυριότερη βάση για τη κοινωνιογλωσσολογική ταυτότητα ενός ατόμου.  

Eπομένως η μητρική γλώσσα είναι: 

•  Η γλωσσική μορφή με την οποία έρχεται σε επαφή το παιδί μετά τη γέννησή του και την οποία 

μαθαίνει με την έκθεσή του στο γλωσσικό περιβάλλον  

• ή η κοινή καθομιλουμένη, η γλώσσα δηλαδή που χρησιμοποιούμε σε περιστάσεις του ευρύτερου 

κοινωνικού χώρου στον οποίο ζούμε 

• ή η τυποποιημένη επίσημη γλώσσα, η οποία μπορεί να διαφέρει αρκετά από τη γλώσσα που 

χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του περιβάλλοντός μας.  

• Η Skutnabb-Kangas το 1981
3
 κατηγοριοποιεί διάφορα κριτήρια που χαρακτηρίζουν τη μητρική ή 

πρώτη (Γ1) γλώσσα, περιγράφοντας όλες τις διαστάσεις και τις ποικίλες εκφάνσεις του όρου. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Skutnabb-Kangas, T. (1981), Bilingualism or Not: the Education of  Minorities, pp. 10-30. 
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Η μητρική γλώσσα ορίζεται ως προς: 

• το χρόνο / την προέλευση της γλώσσας: Η γλώσσα που μαθαίνουμε πρώτα. 

• την ικανότητα / την επάρκεια του ομιλητή: Η γλώσσα που γνωρίζουμε και χειριζόμαστε καλύτερα. 

• τη λειτουργία / τη χρήση της γλώσσας: Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε περισσότερο. 

• τις στάσεις απέναντι στις γλώσσες: 

α) Η γλώσσα με την οποία ταυτιζόμαστε (εσωτερική ταύτιση). 

β) Η γλώσσα με την οποία μας ταυτίζουν οι άλλοι (εξωτερική ταύτιση). 

• τους γλωσσικούς αυτοματισμούς: Η γλώσσα στην οποία σκεφτόμαστε, ονειρευόμαστε, κλπ. 

Η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας του παιδιού ξεκινά από την εμβρυϊκή ζωή του, σύμφωνα 

με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο «Current Βiology». Στη μήτρα, ο τρόπος που 

ακούει το μωρό τη μητέρα του είναι ιδιαίτερος. Ακούει τη φωνή της και «εσωτερικά» και αισθάνεται 

τον τρόπο που χρησιμοποιεί το διάφραγμά της για να παράγει τους διάφορους ήχους. Όταν γεννιέται, 

αναγνωρίζει την ομοιότητα της ομιλίας με όσα άκουγε στη μήτρα και φυσικά και τη χροιά της φωνής 

της μητέρας. 

Η μητρική γλώσσα, ωστόσο, για ένα λαό δεν είναι απλώς ένα σύνεργο επικοινωνίας, ένα όχημα 

μεταφοράς πληροφοριών και γνώσεων, συναισθημάτων και σκέψεων, είναι κάτι το πολύ πιο σημαντικό. 

Είναι μια ουσιαστικής σημασίας συνιστώσα της εθνικής ταυτότητας του ανθρώπου και παράμετρος 

βασική του πολιτισμού του.  

Η μητρική γλώσσα για κάθε λαό είναι ένας κοινωνικός θεσμός, που εκφράζει μια 

συγκεκριμένη φιλοσοφία ζωής, ένα ιδιαίτερο ύφος και ήθος ζωής.  

 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές μελέτες: 1) η πρώτη γλώσσα που 

μαθαίνει ένα παιδί δεν είναι απαραίτητα η γλώσσα της μητέρας του, αλλά μπορεί να είναι η γλώσσα 

οποιουδήποτε άλλου ατόμου που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το παιδί και 2) υπάρχουν πολλοί 

έφηβοι που έμαθαν να χρησιμοποιούν μια γλώσσα με μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια από τη 

γλώσσα που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά στην παιδική τους ηλικία, δηλαδή τη γλώσσα της μητέρας 

τους.  

Καθώς, όμως, ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κατασκευασμένος να μπορεί να μιλά 

περισσότερες από μία γλώσσες, είναι δυνατό να συνδεθεί η διαδικασία ανάπτυξής του με την εκμάθηση 

μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας σύμφωνα με τον Αθανασίου, Λ. (2001).
4
    

                                                 
4
 Αθανασίου, Λ. (1996), Γλώσσα, γλωσσική επικοινωνία και διδασκαλία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

σελ.1-7.  
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-Δεύτερη γλώσσα (second language) και παράγοντες επίδρασεις για την απόκτησή της 

Ως δεύτερη γλώσσα (L2) νοείται η γλώσσα που χρονολογικά ακολουθεί την πρώτη. Με άλλα 

λόγια, η γλώσσα που μαθαίνει ένα άτομο είτε ταυτόχρονα με την κατάκτηση της μητρικής του γλώσσας 

είτε μετά την ολοκληρωμένη ή ημι-ολοκληρωμένη ανάπτυξη αυτής. Και ο Δαμανάκης τοποθετεί τις δύο 

γλώσσες σε μία χρονική ακολουθία. Εκτός, όμως, από αυτό το χρονολογικό όριο, η διαφοροποίηση της 

«πρώτης» και «δεύτερης» γλώσσας έγκειται στο ότι:  

 Το άτομο κατακτά τη γλώσσα αυτή κυρίως μέσω της επαφής του με φυσικούς ομιλητές της 

γλώσσας σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος, παρά το ότι κάποιες φορές είναι δυνατό να 

παρακολουθεί συγχρόνως και ενισχυτικά, φροντιστηριακά ή σχολικά μαθήματα.  

 Το άτομο έχει ανάγκη τη γλώσσα αυτή για την καθημερινή του επικοινωνία σε επίπεδο 

προσωπικό, σχολικό ή επαγγελματικό, παρόλο που μπορεί και να μην είναι η γλώσσα που μιλιέται στο 

άμεσο περιβάλλον, π.χ. στην οικογένεια.  

Η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας είναι δυνατό να συντελεσθεί είτε λόγω οικογενειακών 

συνθηκών, π.χ. γονείς διαφορετικής εθνικότητας (εδώ μπορούμε να μιλάμε και για δύο πρώτες 

γλώσσες), είτε λόγω κοινωνικών συνθηκών, π.χ. μετανάστευση σε μια άλλη χώρα. Ανεξάρτητα από το 

λόγο για τον οποίο το άτομο εξαναγκάζεται να μάθει τη δεύτερη γλώσσα, οικογενειακοί λόγοι ή 

κοινωνικές συνθήκες, και στις δύο περιπτώσεις η κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας θεωρείται αναγκαία 

γιατί ικανοποιεί άμεσες και βασικές επικοινωνιακές ανάγκες του ατόμου στο παρόν.  

Μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόκτηση δεύτερης γλώσσας είναι οι ακόλουθοι: .  

      -Ηλικία 

 Η ηλικία αποτελεί έναν παράγοντα, δεδομένου ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να μαθαίνουν μια 

δεύτερη/ξένη γλώσσα σε διαφορετικές ηλικίες. Η συνήθης αντίληψη είναι ότι τα παιδιά είναι καλύτερα 

από τους ενήλικες στην εκμάθηση δεύτερων/ ξένων γλωσσών σύμφωνα  με τον Archibald (1998)
5
. Η 

αντίληψη αυτή σχετίζεται με την υπόθεση της κρίσιμης περιόδου (critical period hypothesis), Lenneberg 

(1967)
6
. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, υπάρχει μια χρονική περίοδος, όπου η γλωσσική κατάκτηση 

γίνεται με τρόπο φυσικό και χωρίς μεγάλη, ή τουλάχιστον συνειδητή, προσπάθεια. Μετά το πέρας αυτής 

της περιόδου, η γλωσσική κατάκτηση παρουσιάζει δυσκολίες. O Lenneberg, μάλιστα, πρότεινε ότι αυτή 

η κρίσιμη περίοδος εκτείνεται περίπου από την ηλικία των 2 ετών έως την ηλικία των 12 ετών, ενώ μετά 

το τέλος της εφηβείας, η πλήρης κατάκτησή της καθίσταται αδύνατη. 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι ότι με την εφηβεία, 

ολοκληρώνεται και η διαδικασία πλευρίωσης του εγκεφάλου (celebral lateralization).  

                                                 
5
 Archibald, J. (1998), Second Language Phonology, pp.10-20. 

6
 Lenneberg, E. (1967), Biological foundations of language.  



 16 

Ο Scovel (1969),
7
 κατόπιν δικών του παρατηρήσεων καταλήγει ότι τα παιδιά που μαθαίνουν 

μια δεύτερη γλώσσα, στο προφορικό λογο είναι τόσο ικανοί όσο οι φυσικοί ομιλητές γεγονός που δεν 

υσχύει με τους ενήλικες.  

 Έρευνες έχουν δείξει ότι μετά την κρίσιμη περίοδο, η μορφολογία και η φωνολογία της 

δεύτερης γλώσσας κατακτώνται πιο δύσκολα. Η υπόθεση αυτή δέχτηκε πολλές επικρίσεις. Ο Krashen, 

με την σειρά του υποστήριξε ότι αυτή η  περίοδος έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 5 ετών και όχι 

μέχρι την εφηβεία (Krashen, 1973).
8
  

Πολλοί, έχουν υποστηρίξει ότι η έννοια της κρίσιμης περιόδου υφίσταται μόνο για τη  

φωνολογία. Άλλοι, θεωρούν ότι η κρίσιμη περίοδος για τη φωνολογία ολοκληρώνεται νωρίτερα απ’ ότι 

για τη μορφολογία ή τη σύνταξη, ενώ έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι η διάρκεια εκμάθησης της 

μορφοσύνταξης είναι μεγαλύτερη από αυτήν της φωνολογίας (Flege et al., 1999:81). 

 

-Φύλο 

Ενώ παλαιότερες εργασίες επιβεβαίωναν μια ανωτερότητα των κοριτσιών έναντι των  αγοριών 

μέχρι την είσοδό τους στο σχολείο, νεότερες εργασίες δε βρίσκουν καμιά διαφορά στις γλωσσικές 

επιδόσεις των δύο φύλων που να μπορεί να αποδοθεί με σιγουριά σε αυτό τον παράγοντα. Στις 

περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν τέτοιου είδους διαφορές, είχαν ταυτόχρονα σχέση κυρίως με 

κοινωνικούς ρόλους που συνήθως δίνονται στα δύο φύλα μέσω της αγωγής. 

 

       -Γλωσσογνωστικές ικανότητες-ταλέντο 

 Είναι πια αποδεκτό και θεωρείται ως δεδομένο, ότι τόσο η απόκτηση όσο και η χρήση μιας ή 

περισσότερων γλωσσών προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών γλωσσικών ικανοτήτων, οι οποίες στις 

βασικές τους δομές είναι έμφυτες όπως αναφέρετε από την Triarchi-Herrmann (1998).  

Υπάρχει αλήθεια αυτή η ικανότητα που ο λαός μας ονομάζει “γλωσσικό ταλέντο”; Βάση  

βιβλιογραφίας αναφέρεται ως ο όρος  η “κλίση για εκμάθηση μιας γλώσσας” ως ένα από τα μέρη της 

νοημοσύνης, και υπάρχουν έρευνες  που αποδεικνύουν εμπειρικά την επίδραση αυτής της ικανότητας 

στην επιτυχία της  εκμάθησης μιας γλώσσας, ενώ άλλες αποδεικνύουν ότι το επίπεδο απόκτησης μιας  

δεύτερης γλώσσας, μόνο σε ελάχιστο ποσοστό, μπορεί να αποδοθεί στην κλίση που έχει το άτομο για 

γλωσσική εκμάθηση. Είναι ακόμη πολύ δύσκολο να συγκεκριμενοποιήσουμε από τι αποτελείται αυτή η 

κλίση, μέσω ποιων παραγόντων θα μπορούσε να μετρηθεί ή ακόμη να επηρεαστεί. Συγχρόνως τίθεται το 

ερώτημα μήπως αυτή η κλίση για γλώσσες δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αποτέλεσμα ενός πετυχημένου 

συνδυασμού άλλων ικανοτήτων του ατόμου, όπως είναι οι συναισθηματικές παράμετροι και τα 

                                                 
7
 Scovel, T. (1988), A Time to Speak: A Psycholinguistic Inquiry into the Critical Period for Human Speech.  

8
 Krashen, S. D. (1973), Principles and Practice in Second Language Acquisition. 
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χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του (Wode, 1988). Σύμφωνα με τον Carroll (1981)9, η έφεση για 

μια δεύτερη γλώσσα περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές ικανότητες, οι οποίες μπορούν να εγγυηθούν 

την επιτυχία του μαθητή μέσα στην τάξη: (α) ικανότητα φωνητικής κωδικοποίησης (phonetic coding), 

δηλαδή ικανότητα να διακρίνει και να συνδέει ο ομιλητής τους φθόγγους μεταξύ τους, (β) γραμματική 

ευαισθητοποίηση (grammatical sensitivity), δηλαδή ικανότητα να αναγνωρίζει ο ομιλητής τις 

γραμματικές λειτουργίες των λέξεων σε μια πρόταση, (γ) μηχανική ικανότητα εκμάθησης (rote learning 

ability for foreign language materials), δηλαδή ικανότητα να συνδέει ήχους και σημασίες γρήγορα και 

αποτελεσματικά, και (δ) επαγωγική ικανότητα εκμάθησης γλώσσας (inductive language  learning 

ability), δηλαδή ικανότητα επαγωγής των κανόνων από το γλωσσικό υλικό που έχει  στη διάθεση του. 

Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τον ορισμό της έφεσης και το ρόλο της στη διαδικασία 

εκμάθησης μιας γλώσσας. Οι απόψεις τους διαφοροποιούνται. Ορισμένοι υποστηρίζουν πως η έφεση 

για εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας είναι εγγενής (innate) παράγοντας, διαφορετικός από τη γενική 

ευφυΐα (general intelligence) ή τη λεκτική  ευφυΐα (verbal intelligence) του ομιλητή (Carroll, 1981)
10

, 

κάποιοι άλλοι θεωρούν τη λεκτική ευφυΐα αναπόσπαστο συστατικό της γλωσσικής έφεσης από τον Ellis 

(1994), Larsen-Freeman & Long (1991). 
11

  

Επιπλέον, ενώ για ορισμένους ερευνητές η έφεση δεν έχει σχέση με τα κίνητρα του μαθητή  

Ellis (1994), και Freeman-Larsen & Long (1991), για άλλους τα κίνητρα αποτελούν αναπόσπαστο  

κομμάτι της γενικότερης έφεσης για εκμάθηση από τον Ellis (1994).
12

 

  

-Συναισθηματικοί παράγοντες 

Τα κίνητρα και οι ανάγκες που έχει ένα άτομο να μάθει μια γλώσσα, οι απόψεις  και τα 

συναισθήματά του γι’ αυτή τη γλώσσα αποτελούν τους συναισθηματικούς παράγοντες επίδρασης. Οι 

αιτίες που αναγκάζουν ή ωθούν ένα άτομο να μάθει μια δεύτερη γλώσσα, καθώς επίσης και η 

ετοιμότητα που δείχνει για την εκμάθηση αυτής της γλώσσας, επιδρούν αποφασιστικά τόσο στο ρυθμό 

όσο και στην επιτυχία απόκτησης της δεύτερης γλώσσας. Οι απόψεις και τα συναισθήματα που έχει ένα 

άτομο για τη γλώσσα, καθώς επίσης και για άλλους παράγοντες που συνδέονται άμεσα με αυτή (χώρα, 

κατοίκους, πολιτισμό  κ.λπ.), επιδρούν έμμεσα στην απόκτηση μιας δεύτερης γλώσσας. Αρνητική στάση 

και αρνητικά συναισθήματα για μια γλώσσα δυσκολεύουν τις διαδικασίες απόκτησης αυτής της 

                                                 
              

9
 Carroll, J. (1981), Twenty five years of research on foreign language aptitude. In K. Diller (ed.), Individual Differences 

and Universals in Language Learning Aptitude (pp. 83-118). Rowley, MA: Newbury House Publishers.  

       
10

 Carroll, J. (1981), Twenty five years of research on foreign language aptitude. In K. Diller (ed.), Individual 

Differences and Universals in Language Learning Aptitude (pp. 83-118). Rowley, MA: Newbury House Publishers.  
11

 Ellis, R. (1994), (The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press). Larsen-Freeman, D. & 

Long, M. (1991), An Introduction to Second Language Acquisition Research.   
12

 Ellis, R. (1994), (The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press). Larsen-Freeman, D. & 

Long, M. (1991), An Introduction to Second Language Acquisition Research.  
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γλώσσας, ενώ θετικά συναισθήματα στηρίζουν και προωθούν τόσο όλη τη λειτουργία της γλωσσικής 

απόκτησης, όσο και μεμονωμένες αναπτυξιακές διαδικασίες.  

Ο εθνικισμός π.χ. και η υπερβολική υπερεκτίμηση της μητρικής γλώσσας σε σύγκριση  με τη 

L2 προξενεί πολλές φορές ανυπέρβλητα εσωτερικά εμπόδια που μπλοκάρουν σημαντικά την εκμάθηση 

της δεύτερης γλώσσας. 

 

-Προθέσεις/στάση  

Ένας άλλος παράγοντας διαφοροποίησης στη διαδικασία εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας  

είναι οι προθέσεις/η στάση (attitudes) του ομιλητή. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η θετική στάση 

απέναντι στη δεύτερη γλώσσα και στους ομιλητές της έχει άμεση επίδραση στην τελική έκβαση της 

εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας (Ellis 1994, Larsen-Freeman & Long, 1991)
13

. 

Η στάση του ομιλητή επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες (Larsen-Freeman & Long, 1991). 

Τα παιδιά συχνά υιοθετούν τη στάση των γονέων τους απέναντι στη γλώσσα-στόχο και έτσι 

επηρεάζεται η επίδοση (achievement) τους στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας. Η στάση των 

εκπαιδευτικών/δασκάλων απέναντι στους μαθητές τους μπορεί επίσης να επηρεάσει τη διαδικασία και 

την τελική έκβαση της εκμάθησης, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη ότι συχνά οι δάσκαλοι  διαφοροποιούν 

τις προσδοκίες τους σχετικά με τις επιδόσεις και την επιτυχία των μαθητών ανάλογα με την εθνικότητα 

των μαθητών. Η υιοθέτηση της στάσης των συνομηλίκων μπορεί επίσης να έχει επίδραση στην 

εκμάθηση και, τέλος, η ίδια η εθνική ταυτότητα του ομιλητή μπορεί να επηρεάσει το βαθμό επάρκειας 

του στη δεύτερη γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, συχνά η στάση του ομιλητή απέναντι στην εκμάθηση μιας 

δεύτερης γλώσσας αντανακλά την αλληλεπίδραση των απόψεων του για τη δική του εθνική ταυτότητα 

και για την ταυτότητα των ομιλητών της γλώσσας-στόχου. Όταν οι ομιλητές διακατέχονται από θετική 

στάση απέναντι και στις δύο γλώσσες και κουλτούρες, τότε παρατηρούνται φαινόμενα προσθετικής 

διγλωσσίας (additive bilingualism), οι ομιλητές, δηλαδή, διατηρούν τη μητρική τους γλώσσα, ενώ 

ταυτόχρονα πρόθυμα και με επιτυχία προσθέτουν στο γλωσσικό τους ρεπερτόριο τη δεύτερη γλώσσα. Η 

χαμηλή εκτίμηση των ομιλητών απέναντι στη δική τους εθνική ταυτότητα οδηγεί σε φαινόμενα 

αφαιρετικής διγλωσσίας (subtractive bilingualism), κατά την οποία ο ομιλητής αντικαθιστά τη μητρική 

του με τη δεύτερη γλώσσα. Όταν οι ομιλητές διακατέχονται από αρνητική στάση και για τις δύο 

κουλτούρες και γλώσσες, παρατηρούνται φαινόμενα ημιγλωσσίας (semilingualism). Τέλος, ο Ellis 

(1994) αναφέρει ότι η μονογλωσσία (monolingualism) παρατηρείται στις περιπτώσεις που οι ομιλητές 

                                                 
13

 Ellis, R. (1994), (The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press). Larsen-Freeman, D. & 

Long, M. (1991), An Introduction to Second Language Acquisition Research. .  
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διατηρούν ισχυρή εθνική ταυτότητα (ethnic identity) και, παράλληλα, αρνητική στάση απέναντι στην  

κουλτούρα της δεύτερης γλώσσας (Ellis 1994). 
14

 

 

-Κίνητρα  

Τα κίνητρα (motivation) του ομιλητή/μαθητή θεωρούνται συχνά, τόσο από τους ερευνητές όσο 

και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας στην εκμάθηση 

δεύτερης γλώσσας. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, ο ορισμός και τα πορίσματα της έρευνας  

διίστανται.  

Τα κίνητρα μπορούν γενικά να ορισθούν ως είδος εσωτερικής παρόρμησης (inner drive) ή 

ανάγκης (need) που οδηγεί το άτομο σε μια συγκεκριμένη πράξη (Brown, 1994). 
15

 

Τα κίνητρα μπορεί να πηγάζουν από την ίδια τη διαδικασία εκμάθησης (εσωτερικά κίνητρα), 

μπορεί δηλαδή το άτομο να έχει μια έμφυτη τάση για μάθηση, μπορεί όμως να είναι και απόρροια της 

ίδιας της επιτυχίας στη διαδικασία εκμάθησης. Με άλλα λόγια, η ίδια η επιτυχία και η αντίστοιχη 

αμοιβή  (reward) μπορεί να οδηγήσουν συχνά το άτομο να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια στη 

διαδικασία εκμάθησης (Skehan, 1989)
16

. Επιπλέον, πολλές φορές τα κίνητρα μπορεί να είναι καθαρά 

εξωτερικά, με τη μορφή χρηματικής αμοιβής, βραβείων, βαθμών, κ.λπ. (Brown, 1994).  

Πολλοί ερευνητές συσχετίζουν τα κίνητρα με τις «ταυτίσεις» (identification) του ομιλητή και 

μιλούν για τα λεγόμενα κίνητρα ενσωμάτωσης (integrative motivation) στις περιπτώσεις που ο ομιλητής 

επιθυμεί να ενσωματωθεί ή να ταυτιστεί με μιαν άλλη εθνογλωσσική ομάδα, συγκεκριμένα με εκείνη 

της δεύτερης γλώσσας. Από την άλλη πλευρά, τα κίνητρα μπορεί να είναι κίνητρα επίτευξης στόχων 

(instrumental motivation), όταν ο ομιλητής επιδιώκει να μάθει μια δεύτερη γλώσσα είτε για λόγους 

καριέρας είτε για την κοινωνική του άνοδο είτε για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου 

(Gardner & Lambert, 1972,  Gardner, 1985). 
17

 

Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί με σκοπό να δείξουν ποιο από τα δύο αυτά είδη κινήτρων 

είναι πιο αποτελεσματικό για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας εκμάθησης. Η στατιστικά σημαντική 

συνάρτηση (significant correlation) που βρέθηκε σε ορισμένες έρευνες ανάμεσα στη γλωσσική επάρκεια 

ενός ομιλητή και στην επιθυμία του να ενσωματωθεί στο κοινωνικό σύνολο οδήγησε κάποιους 

ερευνητές να υποστηρίξουν ότι τα κίνητρα ενσωμάτωσης είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας 

εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας. Από την άλλη πλευρά όμως, αρκετοί ερευνητές έχουν 

αμφισβητήσει τον ρόλο αυτών των κινήτρων και υποστηρίζουν πως τα κίνητρα επίτευξης στόχων υπό 
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ορισμένες συνθήκες κάνουν πιο αποτελεσματική την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας Ellis (1994) και 

τους Larsen-Freeman & Long (1991). 
18

 Η έλλειψη ομοφωνίας στα αποτελέσματα αυτών των ερευνών 

υποδεικνύει μάλλον ότι και τα δύο είδη κινήτρων είναι σημαντικά και ότι η εκμάθηση μιας δεύτερης 

γλώσσας μπορεί άλλοτε να βασίζεται σε κίνητρα ενσωμάτωσης, άλλοτε σε κίνητρα επίτευξης στόχων 

και, σε ορισμένες περιπτώσεις  και στα δύο, ανάλογα με το εκάστοτε περιβάλλον εκμάθησης (Brown, 

1994,  Ellis,  1994).
19

 

 

- Προσωπικότητα  

Η προσωπικότητα του ομιλητή/μαθητή είναι ένας ακόμα παράγοντας  στην εκμάθηση μιας 

δεύτερης γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, η αυτοεκτίμηση (self-esteem) του ομιλητή μπορεί να επηρεάσει 

τη συνολική του επίδοση και το βαθμό επάρκειας του στη δεύτερη γλώσσα. Η αυτοεκτίμηση έχει τρεις 

πτυχές: α) η συνολικότερη εκτίμηση που έχει ο ομιλητής για τον εαυτό του, β) η ειδικότερη εκτίμηση 

που έχει για τον εαυτό του σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα (στο σχολείο, στη δουλειά, κ.ά.) 

και γ) η εκτίμηση που έχει για τον εαυτό του ως προς την ικανότητα του να αντεπεξέρχεται σε 

συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. να γράφει ένα γράμμα)  Larsen-Freeman & Long (1991). 
20

 

Επιπλέον, ο τύπος της προσωπικότητας του ομιλητή, αν δηλαδή πρόκειται για εξωστρεφές ή 

εσωστρεφές άτομο, θεωρείται ένας ακόμα παράγοντας επίδρασης στην διαδικασία και στην τελική 

έκβαση της εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας. Ωστόσο, τα πορίσματα των σχετικών ερευνών δεν είναι 

απολύτως σύμφωνα μεταξύ τους. Έτσι, ενώ ορισμένες έρευνες προσφέρουν εμπειρικά επιχειρήματα 

υπέρ της διαδεδομένης άποψης ότι η εξωστρέφεια συντελεί θετικά στην επιτυχή εκμάθηση μιας 

δεύτερης γλώσσας, πολλές άλλες καταδεικνύουν πως δεν υπάρχει θετική συσχέτιση  ανάμεσα στους δύο 

παράγοντες και πως οι εσωστρεφείς μαθητές έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις υψηλότερες επιδόσεις από 

τους εξωστρεφείς.
21

 

Σύμφωνα με τη Wong-Fillmore (1982),
22

 η επιτυχία στην επίδοση των ομιλητών μιας δεύτερης 

γλώσσας είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ομιλητή 

με άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα τον τύπο διδασκαλίας. Η Wong-Fillmore (στο ίδιο) 

παρατήρησε στην έρευνα της ότι τα εσωστρεφή παιδιά είχαν ταχύτερη πρόοδο από τα εξωστρεφή στις 

                                                 
18

  Ellis, R. (1994), The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press. Larsen-Freeman, D. & 

Long, M. (1991), An Introduction to Second Language Acquisition Research.  
19

  Brown, H. D. (1994), Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents, Ellis, 

R. (1994), The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press. Larsen-Freeman, D. & Long, M. 

(1991), An Introduction to Second Language Acquisition Research.  

    
20

 Larsen-Freeman, Diane και Michael H. Long.1991, Μια εισαγωγή στη δεύτερη έρευνα απόκτηση γλώσσα.  
21

 Ellis, R. (1994), The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press. Larsen-Freeman, D. & Long, 

M. (1991),  An Introduction to Second Language Acquisition Research. 
22

 Wong Fillmore, L. (1982), Instructional language as linguistic input: Second language learning in classrooms. In L. 

Wilkinson (ed.), Communicating in the Classroom, pp. 283-296. 



 21 

τάξεις που ήταν περισσότερο δασκαλοκεντρικές (teacner-oriented) παρά σε εκείνες που 

επικεντρώνονταν σε ομαδικές εργασίες.  

Τέλος, έχει υποστηριχθεί ότι ενώ οι εξωστρεφείς μαθητές τα καταφέρνουν καλύτερα στην 

απόκτηση του βασικού επικοινωνιακού λόγου, οι εσωστρεφείς έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην  

ανάπτυξη του ακαδημαϊκού/μαθησιακού λόγου από τον Ellis (1994). 
23

 

 

-Τρόποι εκμάθησης  

Οι τρόποι εκμάθησης (learning skills) και οι στρατηγικές εκμάθησης (learning strategies) 

περιγράφουν το πώς μαθαίνει ο ομιλητής, στην προκειμένη περίπτωση, μια νέα γλώσσα (τρόπος 

γλωσσικής εκμάθησης - language learning skill). Πολλές μελέτες είναι αφιερωμένες στην τυπολογία και  

το ρόλο των διαφόρων τρόπων εκμάθησης Brown (1994), Ellis (1994), Larsen-Freeman & Long  

(1991).
24

 

      Eπομένως προκύπτει βαση των προαναφθερόμενων αναφορών ότι η εκμάθηση μιας δεύτερης 

ξένης γλώσσας επιδράται από τους ακόλουθους παράγοντες όπως εμαφανίζονται στον πίνακα 

ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Φύλο 

Ηλικία 

Συναισθηματικοί παράγοντες 

Προθέσεις/στάση 

Κίνητρα 

Προσωπικότητα 

Τρόποι εκμάθησης  

       http://www.scribd.com/doc/177693781/i-Apoktisi-Mias-Defteris-Glossas 

-Ξένη γλώσσα (foreign language) 

 Η εκμάθηση της «ξένης» γλώσσας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην εποχή μας, αλλά δεν είναι 

δυνατό να χαρακτηριστεί κάθε «ξένη» γλώσσα ως «δεύτερη». Και αυτό γιατί η εκμάθηση της «ξένης» 

γλώσσας αφενός συντελείται κατά κανόνα μέσω φροντιστηριακών μαθημάτων χωρίς να υπάρχει πάντα 

επαφή με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας αυτής, όπως συμβαίνει κατά την εκμάθηση της «δεύτερης» 

γλώσσας, αφετέρου έγκειται στην προσωπική απόφαση και επιθυμία του ατόμου να ασχοληθεί με τη 
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24
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γλώσσα αυτή για μορφωτικούς λόγους, με στόχο την ανταπόκριση σε ενδεχόμενες επικοινωνιακές 

ανάγκες με αλλόγλωσσους σε ένα μελλοντικό και όχι παροντικό χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι 

σχέσεις «πρώτης» και «δεύτερης» γλώσσας αντανακλούν μια ποιοτική σχέση της μιας με την άλλη, μια 

σχέση σε συνεχή διαπραγμάτευση.  

Αντίθετα, το χαρακτηριστικό της «ξένης» γλώσσας είναι ότι αυτή μαθαίνεται με την ελπίδα να 

χρησιμοποιηθεί κάποτε σε μελλοντικούς φυσικούς χώρους χρήσης της γλώσσας αυτής.  

Παρά το γεγονός ότι οι όροι «ξένη» και «δεύτερη» γλώσσα δεν ταυτίζονται, είναι δυνατό, υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες, αυτό να συμβεί, όταν για παράδειγμα ένα άτομο που κατέχει μια ξένη γλώσσα 

αποφασίζει να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα χρήσης της γλώσσας αυτής. Η ξένη 

γλώσσα σε αυτήν την περίπτωση αποκτά ολοένα και περισσότερο τα χαρακτηριστικά λειτουργίας μιας 

δεύτερης γλώσσας, εφόσον το άτομο είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί ευρέως τη γλώσσα της χώρας 

υποδοχής, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες καθημερινές επικοινωνιακές του ανάγκες.  

Το ευρωπαϊκό δίκτυο «Ευρυδίκη» που ασχολείται µε θέµατα εκπαίδευσης στην Ευρώπη, µας 

δίνει µέσα από πρόσφατες έρευνες την κατάσταση που επικρατεί  όσον αφορά στην διδασκαλία ξένων 

γλωσσών.  

Σε όλες σχεδόν τις χώρες, οι µαθητές πρέπει να μαθαίνουν µια ξένη γλώσσα από την 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση και έπειτα. Τα αναλυτικά προγράµµατα στην συντριπτική πλειοψηφία των 

χωρών παρέχουν σε όλους  τους µαθητές τη δυνατότητα εκµάθησης τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών 

κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ωστόσο το ποσοστό των µαθητών που το 

πραγματοποιούν είναι κατώτερο του 50 %. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους όρους 

«πρώτη», «δεύτερη» και «ξένη» γλώσσα. Η πρώτη γλώσσα τις περισσότερες φορές ταυτίζεται με τη 

μητρική, ενώ δεύτερη είναι η γλώσσα που μαθαίνουμε αμέσως μετά τη μητρική σε φυσικό περιβάλλον, 

αλλά παράλληλα και η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε καθημερινές 

επικοινωνιακές περιστάσεις. Η ξένη γλώσσα είναι αυτή που μαθαίνουμε είτε από προσωπική απόφαση 

και επιθυμία με στόχο την ανταπόκριση σε ενδεχόμενες επικοινωνιακές ανάγκες με αλλόγλωσσους σε 

μελλοντικό χρονικό διάστημα.  

Πολλοί παράγοντες καθορίζουν ποιές ξένες γλώσσες θα μάθουν οι πολίτες μιας χώρας: 

• Οι πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες μιας χώρας, οι διεθνείς της σχέσεις, 

όπως επίσης η ένταξή της σε τοπικά και παγκόσμια δίκτυα, καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την 

προσφορά προγράμματων ξένων γλωσσών, αλλά και τη γλωσσική ακολουθία, τη σειρά δηλαδή με την 

οποία θα διδαχθούν οι ξένες γλώσσες. 
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• Οι γονείς και οι αποφάσεις που παίρνουν ανάλογα με την γνώσεις τους, την εκπαίδευσής τους και τα 

μηνύματα που λαμβάνουν από το περιβάλλον που κινούνται. Μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το 

κίνητρο και τη διάθεση για την εκμάθηση και άλλων ξένων γλωσσών.  

• Τα θέλω του παιδιού που διαμορφόνονται από την δικής του εσωτερική ανάγκη καθώς και από την 

επίδραση του φιλικού περιβάλλοντος τους. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι ατομικές 

επικοινωνιακές και μαθησιακές ανάγκες του παιδιού, ακόμη και σε σχέση με τους μελλοντικούς του 

προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους και φιλοδοξίες. 

1.3 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ    

ΔΙΑΦΟΡΕΣ    

 Πολλοί ερευνητές έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει ότι ανάμεσα στην κατάκτηση της μητρικής 

και στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας παρατηρούνται αρκετές ομοιότητες (μεταξύ άλλων βλ. 

Bley-Vroman, 1988, 1989, Dulay & Burt, 1974, Ervin- Tripp, 1974, McLaughlin, 1978, 1984). Οι 

σημαντικότερες από αυτές  έχουν επισημανθεί κυρίως για το επίπεδο της σύνταξης και εντοπίζονται στα 

πρώτα στάδια κατάκτησης. Έχει προταθεί, λοιπόν, ότι κατά το αρχικό στάδιο, οι ομιλητές δεν παράγουν 

λόγο. Αρκούνται απλώς στο να ακούν τους συνομιλητές τους. Αυτό το στάδιο είναι γνωστό ως περίοδος 

σιωπής (silent period) και παρατηρείται και στις δύο διαδικασίες, κατάκτησης και εκμάθησης. Επιπλέον, 

κατά τα πρώτα στάδια κατάκτησης, ο λόγος των ομιλητών χαρακτηρίζεται τόσο από τη χρήση 

απομνημονευμένων φράσεων (formulaic speech), όσο και από τη χρήση ελλειπτικών  δομών (truncated 

structures). Για παράδειγμα, από τις προτάσεις των ομιλητών μπορεί να απουσιάζει συστηματικά το 

άρθρο ή η πρόθεση (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003, σελ. 23). 
25

 

 

 Αναμφισβήτητα, όμως, οι δύο διαδικασίες διαφέρουν σε πολλά σημεία. Μελέτες, έχουν δείξει 

ότι οι περιοχές του εγκεφάλου, που  ενεργοποιούνται κατά την κατάκτηση και επεξεργασία της L1, είναι 

διαφορετικές από αυτές που ενεργοποιούνται στην περίπτωση της εκμάθησης και επεξεργασίας της L2 

(Perani et al., 1998, pp. 1842). 
26

 

Οι Mehler
27

  και άλλοι έχουν δείξει ότι ακόμα και στην περίπτωση που οι L1 και L2 είναι 

παρόμοιες γλώσσες (όπως τα Ισπανικά και τα Καταλανικά), και παρά το υψηλό επίπεδο επάρκειας των 

αλλόγλωσσων ομιλητών, τα πρότυπα αναπαράστασης ανάμεσα σε L1 και L2 εμφανίζουν 
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διαφοροποιήσεις. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ο Bley-Vroman (όπως αναφέρεται στους Gass & 

Schachter 1989, pp. 42)
28

 υποστηρίζει ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από τους ενήλικες και η 

κατάκτηση της πρώτης γλώσσας από τα παιδιά, αποτελούν στην ουσία δύο διαφορετικές διεργασίες. Ο 

ίδιος, μάλιστα, συνοψίζει το θεμελιώδη και διαφοροποιητικό χαρακτήρα της εκμάθησης μιας ξένης 

γλώσσας στα εξής σημεία:  

α) Βαθμός επιτυχίας και ποικιλίας: Φαίνεται ότι σε αντίθεση με παιδιά με κανονική γλωσσική ανάπτυξη, 

τα οποία αποκτούν τέλεια γνώση μιας γλώσσας, οι ενήλικες, που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα δεν τα 

καταφέρνουν εξίσου καλά. Στην περίπτωση των ενηλίκων, η πλήρης επιτυχία είναι σπάνια, αν όχι 

ανέφικτη. Η προφορά αποτελεί ένα πολύ δύσκολο (εάν όχι το δυσκολότερο) επίπεδο γλωσσικής 

εκμάθησης. Ο βαθμός επιτυχίας, μάλιστα, των αλλόγλωσσων ομιλητών ποικίλλει, ακόμα και αν όλοι οι 

άλλοι παράγοντες (όπως η ηλικία ή η διδασκαλία) είναι αμετάβλητοι Gass & Schachter (1989).
29

 

Κάτι αντίστοιχο υποστηρίζει και ο Steele (2002, pp. 105),
30

 ο οποίος θεωρεί ότι συνήθως οι 

αλλόγλωσσοι ομιλητές μια δεύτερης γλώσσας αδυνατούν να αποκτήσουν πλήρως τη γραμματική της 

γλώσσας-στόχου σε όλα τα επίπεδά της (φωνολογία, σύνταξη, μορφολογία και σημασιολογία), σε 

αντίθεση με όσους κατακτούν την πρώτη γλώσσα. Ο ίδιος, προσθέτει ότι αυτό δεν ισχύει πάντα, καθώς 

σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι οι αλλόγλωσσοι ομιλητές μιας ξένης γλώσσας μπορούν να 

αποκτήσουν μια φωνολογική/ φωνητική ικανότητα, που μοιάζει με αυτήν των φυσικών ομιλητών. 

Επιπλέον, στην περίπτωση της εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας, μπορεί να παρατηρηθεί 

ποικιλία και διαφοροποίηση όχι μόνο στο βαθμό επιτυχίας, αλλά και στις στρατηγικές εκμάθησης 

καθώς και στους στόχους, που τίθενται από τους αλλόγλωσσους ομιλητές. Κάτι αντίστοιχο δεν 

παρατηρείται στα παιδιά που κατακτούν την πρώτη τους γλώσσα, όπου ο «στόχος» τους είναι ήδη 

προκαθορισμένος (Bley-Vroman, όπως αναφέρεται στους Gass & Schachter 1989, pp.45-46).  

β) Σταθεροποίηση/ «απολίθωση» (fossilization): Έχει παρατηρηθεί ότι οι αλλόγλωσσοι ομιλητές μιας 

ξένης γλώσσας, αφού φθάσουν σε ένα συγκεκριμένο στάδιο εκμάθησης (όπου πλέον έχει εξασφαλιστεί 

η επιτυχής επικοινωνία), σταθεροποιούνται σε αυτό. Η ανάπτυξη φαίνεται να σταματά, και οι όποιες 

προσπάθειες αλλαγής από τους αλλόγλωσσους ομιλητές, συχνά αποβαίνουν άκαρπες Gass & Schachter 

(1989, pp. 46-47).
31

 Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως απολίθωση (fossilization, όρος ο οποίος 

εισήχθη από τον Selinker το 1972) και αναφέρεται στη μη πρόοδο της εκμάθησης ανεξάρτητα από τη 

συνεχή έκθεση των αλλόγλωσσων ομιλητών στη γλώσσα-στόχο, από τα κατάλληλα κίνητρα εκμάθησης 

ή από επαρκείς ευκαιρίες άσκησης των αλλόγλωσσων ομιλητών στη γλώσσα-στόχο (Han, 2004).
32

 

                                                 
28

 Gass, S. and L. Selinker (eds) (1992), Language Transfer in Language Learning. 
29

 Gass, S. and L. Selinker (eds) (1992), Language Transfer in Language Learning. 
30

 Steele, J (2002), Ultimate Attainment in L2 Syllabification, in McGill Working  Papers in Linguistics, 15.2, pp. 105-119. 
31

 Gass, S. and L. Selinker (eds) (1992), Language Transfer in Language Learning. 
32

 Han, Z-H (2004), Fossilization: five central issues, International Journal of Applied Linguistics, vol. 14, no. 2, pp. 212-24. 



 25 

Σύμφωνα με τον Han (2004, pp. 220), μάλιστα, η απολίθωση απαντάται σε ορισμένα μόνο γλωσσικά 

χαρακτηριστικά που βρίσκονται σε κάποια υποσυστήματα της διαγλώσσας, ενώ τα υπόλοιπα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά των ίδιων υποσυστημάτων κατακτώνται επιτυχώς ή εξακολουθούν να εξελλίσσονται.  

Αντίθετα, αυτή η απολίθωση/ σταθεροποίηση δεν παρατηρείται στα παιδιά που κατακτούν την πρώτη 

τους γλώσσα, αφού αναπόφευκτα περνούν μέσα από όλα τα στάδια, έως ότου ολοκληρωθεί με επιτυχία 

η κατάκτηση (Bley-Vroman, όπως αναφέρεται Tzakosta (2004), για μια διαφορετική προσέγγιση).  

γ) Παράγοντες επίδρασης (affective factors): Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, 

παράγοντες όπως η προσωπικότητα, το κίνητρο της εκμάθησης ή ο χαρακτήρας του αλλόγλωσσου 

ομιλητή, επηρεάζουν τη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Αντίθετα, το φαινόμενο αυτό δεν 

παρατηρείται στην κατάκτηση της πρώτης γλώσσας, όπου η επιτυχής κατάκτησή της παραμένει 

ανεπηρέαστη από τέτοιους παράγοντες (Bley-Vroman, όπως αναφέρεται στους Gass & Schachter 1989, 

pp. 49).  

δ) ∆ιδασκαλία (instruction): Σε αντίθεση με τα παιδιά, τα οποία δεν χρειάζονται οργανωμένα μαθήματα 

με σκοπό να κατακτήσουν τη μητρική τους γλώσσα, κατά τη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας 

η διδασκαλία καθοδήγηση έχει καθοριστική σημασία, καθώς θεωρείται ότι συμβάλλει στην 

επιτυχέστερη εξέλιξή της Gass & Schachter (1989, pp. 48). 
33

 

ε) Επιπλέον, κατάκτηση και εκμάθηση διαφοροποιούνται και σε ένα ακόμη σημείο: σε αυτό της 

παρουσίας και μεταφοράς (transfer) της μητρικής γλώσσας, καθώς έχει υποστηριχθεί ότι κατά την 

εκμάθηση μιας δεύτερης/ ξένης γλώσσας μεταφέρονται στη γλώσσα-στόχο στοιχεία και δομές από τη 

μητρική γλώσσα. Κάτι τέτοιο, φυσικά, δεν συμβαίνει στην περίπτωση της κατάκτησης της πρώτης 

γλώσσας, δεδομένου ότι η μητρική δεν κατακτάται με ήδη δεδομένο κάποιο γλωσσικό υπόβαθρο.  

1.4 ΑΠΕΙΛΗ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Οι γλώσσες εµφανίζονται σε κάθε εποχή δοµικά, µορφολογικά και σηµασιολογικά σε µια 

κατάσταση, η οποία δεν είναι τυχαία αλλά αποτέλεσµα της δικής τους ιστορίας και της σχέσης τους µε 

άλλες γειτονικές και µη γειτονικές γλώσσες. Όσον αφορά το δεύτερο παράγοντα, τη διαµόρφωση 

δηλαδή της γλώσσας από τη σχέση της µε άλλες γλώσσες, αυτό που µας διδάσκει η ιστορία και όχι µόνο 

της ελληνικής είναι ότι οι “ασθενείς” γλώσσες δέχονταν σχεδόν “αδιαµαρτύρητα” πάντοτε τον 

επεκτατισµό που ασκούσαν οι “ισχυρές” γλώσσες. 

 Στο παρελθόν όσα γνωρίζουµε από την ιστορία η σχέση “ασθενούς” και “ισχυρής” γλώσσας 

διαµορφωνόταν µε βάση τη σχέση κατακτητή-κατακτηµένου. Έµπαιναν δηλαδή και οι γλώσσες, όπως 

και οι άνθρωποι, στο εµφανές παιχνίδι της σχέσης εξουσιάζοντος και εξουσιαζοµένου· “ισχυρή” 
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γλώσσα ήταν η γλώσσα του πρώτου, ενώ “ασθενής” ήταν η γλώσσα του δεύτερου. Οι όποιες εξαιρέσεις  

εµφανίζονται στην ιστορία υφίστανται µάλλον για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα.  

Τους τελευταίους αιώνες, µετά την ίδρυση των εθνικών κρατών και τη δηµιουργία των εθνικών 

γλωσσών, και ιδίως λόγω της κινητικότητας των κοινωνικών οµάδων και των λαών, τα πράγµατα έχουν 

αλλάξει. Για να αποκτήσει µια γλώσσα ισχύ και να ασκήσει τον ηγεµονισµό της σε άλλες γλώσσες δεν 

απαιτείται κάποια κατάκτηση εδαφών· αρκεί η διαµόρφωση ενός οικονοµικού και πολιτισµικού 

ιµπεριαλισµού, η ευόδωση του οποίου απαιτεί την άρση των γλωσσικών εµποδίων, τα οποία τίθενται 

από την ύπαρξη των διαφορετικών γλωσσών. Η οικονοµική λοιπόν και πολιτισµική ανωτερότητα είναι 

αυτή που διαµορφώνει την “ισχυρή” γλώσσα και η αντίστοιχη κατωτερότητα την “ασθενή” γλώσσα. 

Εποµένως µπορούµε να διαχωρίσουµε τις γλώσσες σε “ισχυρές” και σε “ασθενείς” µιλώντας όχι µε 

γλωσσολογικούς όρους αλλά µε οικονοµικοπολιτισµικούς.  

Στο χώρο της Ε.Ε είναι σήµερα γνωστό ποιες από τις ένδεκα εθνικές γλώσσες των δεκαπέντε 

κρατών-µελών της Ε.Ε είναι “ισχυρές” και ποιες είναι “ασθενείς”, γιατί είναι γνωστό ποια από τα κράτη 

διαθέτουν οικονοµική και πολιτισµική δύναµη και ποια όχι. Πρώτιστα η αγγλική και κατά δεύτερο λόγο 

η γαλλική και η γερµανική, αλλά ακόµη και η ιταλική και η ισπανική διαθέτουν έναν κυρίαρχο λόγο όχι 

µόνο µέσα στα όργανα αλλά και στους κατοίκους της Ε.Ε και ασκούν, άλλη λιγότερο και άλλη 

περισσότερο, ανάλογα µε την επιρροή που διαθέτουν κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση το γλωσσικό 

ηγεµονισµό στις άλλες γλώσσες της Ε.Ε. Η κάθε µία από αυτές, εκτός της αγγλικής, είναι ταυτόχρονα 

“ισχυρή” απέναντι σε άλλες γλώσσες και  “ασθενής” απέναντι σε κάποιες άλλες.  

Έτσι σήµερα µέσα στην Ε.Ε, σε επίπεδο εθνικών γλωσσών, έχουν διαµορφωθεί τρία επίπεδα 

γλωσσικών ηγεµονισµών, τα οποία έχουν ως εξής: στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται η αγγλική, στο δεύτερο 

επίπεδο η γαλλική, η γερµανική, η ισπανική και η  ιταλική, και στο τρίτο επίπεδο βρίσκονται η 

ολλανδική, η δανέζικη, η ελληνική, η πορτογαλική, η σουηδική και η φιλανδική. Οι γλώσσες που 

βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο και λιγότερο οι γλώσσες του δεύτερου επιπέδου βιώνουν τον ηγεµονισµό 

των γλωσσών που βρίσκονται σε ανώτερο επίπεδο µε διάφορους τρόπους, οι οποίοι τις οδηγούν σε 

ρητές και άρρητες πρακτικές, οι οποίες γίνονται εµφανείς τόσο σε επίπεδο ατοµικό όσο και σε επίπεδο 

συλλογικό.  

Μερικές από αυτές τις πρακτικές είναι η αυξανόµενη ποσότητα λεξιλογικών δανείων από τις 

“ισχυρές” γλώσσες, η εισαγωγή στην εκπαίδευση µαθηµάτων εκµάθησης µίας ή περισσοτέρων 

“ισχυρών” γλωσσών, η παραγωγή επιστηµονικού έργου και δηµοσιευµάτων σε “ισχυρές” γλώσσες, µε 

χρήση του µη ακροαµατικού σχεδιασµού (referee design) (Bell 1991, pp. 126-146) 
34

κυρίως στις 

διαφηµίσεις και εν µέρει και στο δηµοσιογραφικό λόγο, µε υιοθέτηση αµετάφραστης ορολογίας 
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προερχόµενης από κάποια “ισχυρή” γλώσσα κτλ. Από την άλλη οι οµιλητές της “ασθενούς” γλώσσας 

εκφράζουν τη στάση τους είτε αποδεχόµενοι την ηγεµονία των “ισχυρών” γλωσσών στο όνοµα µιας 

οµογενοποίησης της κοινωνίας της Ε.Ε, που περνά µέσα από τη χρήση κοινής γλώσσας από τα µέλη της 

κοινωνίας αυτής, είτε αντιδρώντας προς την ηγεµονία αυτή µε έκφραση φόβων για την υπόσταση και το 

µέλλον της “ασθενούς” γλώσσας. 

 Η στάση βέβαια της επιστήµης και ιδιαίτερα της γλωσσολογίας είναι η στάση του παρατηρητή, 

εκτιµητή και αναλυτή των φαινοµένων αυτών και των προερχόµενων από αυτά αποτελεσµάτων· σε 

καµιά περίπτωση δεν αναλαµβάνει το ρόλο του αξιολογητή. Πέραν όµως της κατάστασης αυτής που 

αφορά τις σχέσεις γλωσσικής ισότητας µεταξύ των εθνικών γλωσσών της Ε.Ε, υφίσταται και µια άλλη 

σχέση γλωσσικού ηγεµονισµού µεταξύ των εθνικών γλωσσών και των µη επίσηµων γλωσσών 

(διαλέκτων, µη διαλεκτικών γλωσσικών µορφών και γλωσσών, οι οποίες δεν υφίστανται ως κοινές αλλά 

µε τη µορφή διαλέκτων και ιδιωµάτων), τις οποίες συναντούµε σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε. Όλες 

αυτές οι µειονοτικές γλώσσες δέχονται τον ηγεµονισµό των επίσηµων εθνικών γλωσσών και 

συρρικνώνονται δοµικά και λειτουργικά. Μερικές από αυτές, όπως τα βάσκικα, τα φρίζικα, τα 

σαρδηνικά κ. ά., αντιστέκονται λόγω της έντονης προσπάθειας που καταβάλλουν οι οµιλητές τους για τη 

διατήρησή τους.  

Μια ξεχωριστή περίπτωση µειονοτικής γλώσσας, η οποία βρίσκεται στη θέση της “ασθενούς” 

γλώσσας τόσο µέσα στην Ε.Ε όσο και σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου, είναι η ροµανές. Η 

περίπτωση της ροµανές είναι ξεχωριστή για δύο κυρίως λόγους: α) διότι οµιλείται σε όλες τις χώρες της 

Ε.Ε και β) διότι δεν αποτελεί µια ενιαία γλώσσα αλλά ένα νεφέλωµα από πολλές διαλέκτους και 

ιδιώµατα, που σε µερικές περιπτώσεις παρουσιάζουν τέτοιες διαφορές που δυσχεραίνουν κατά πολύ τη 

µεταξύ των οµιλητών τους επικοινωνία.  

Επομένως η αγγλική γλώσσα έχει γίνει απειλή για όλες τις γλώσσες και φυσικά έχει επίδραση 

και στην δικιά μας γλώσσα και τον ελληνικό μας πολιτισμό.  

Χιλιάδες γλώσσες θα εξαφανιστούν. Είναι μία πραγματικότητα, βάσει των γλωσσολόγων 

ερευνητών, ότι χιλιάδες γλώσσες θα εξαφανιστούν τα επόμενα εκατό χρόνια. Είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητικό ότι σε πολλές περιπτώσεις, στη Σουηδία, έχει σταματήσει η χρήση της σουηδικής γλώσσας 

προς όφελος της αγγλικής. Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει η αγγλική με ολοένα αυξανόμενη ταχύτητα, 

υπερσκελίσει την ελληνικη ή στην ανώτερη εκπαίδευση και την έρευνα, ιδιαίτερα στις φυσικές 

επιστήμες, την ιατρική και την τεχνολογία. 

Με αφορμή την εξάπλωση των αγγλικών που γίνεται ολοένα και περισσότερη, άρχισαν να 

κρούωνται οι κώδωνες κινδύνου και στην γλώσσα της Ελλάδας. Όταν σταματά η χρησιμοποίηση 

κάποιας γλώσσας σε έναν τομέα, σταματά και η εξέλιξη της γλώσσας ως μέσον επικοινωνίας σε αυτόν 

τον τομέα. Για παράδειγμα, δε δημιουργούνται νέοι όροι για καινούργια φαινόμενα. Αν δεν 
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χρησιμοποιήσουμε τα ελληνικά π.χ. στην ιατρική έρευνα, θα γίνει με την πάροδο του χρόνου, πολύ 

δύσκολο να γραφτούν στα ελληνικα οι νέες επιτεύξεις, ακόμα και σ’ αυτές τις περιπτώσεις που για 

διάφορους λόγους είναι κατάλληλο να γίνει αυτό. 
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1.5 ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Η Ε.Ε υφίσταται μέσα σε ένα περιβάλλον (λατινικό-σλαβικό-ελληνικό) που χαρακτηρίζεται από 

πολυτισμικότητα
35

 και πολυγλωσσία
36

. 

Η Ε.Ε έχει τώρα 500 εκατομμύρια πολίτες, 27 κράτη μέλη, 3 αλφάβητα και 20 επίσημες 

γλώσσες, μερικές με παγκόσμια διάδοση. Περίπου 60 άλλες γλώσσες αποτελούν επίσης μέρος της 

κληρονομιάς της Ε.Ε και ομιλούνται σε συγκεκριμένες περιοχές ή από συγκεκριμένες ομάδες. 

Επιπλέον, οι μετανάστες έφεραν μαζί τους πολλές άλλες γλώσσες: υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 175 

εθνότητες είναι σήμερα παρούσες μέσα στα σύνορα της Ε.Ε. Λόγω αυτών και άλλων παραγόντων, η 

ζωή των Ευρωπαίων έχει γίνει πιο διεθνής και πιο πολύγλωσση. Ως συνέπεια της διεύρυνσης, την 

ενιαίας αγοράς και της αυξημένης κινητικότητας μέσα στην Ε.Ε, της αναβίωσης των περιφερειών, της 

έλευσης της κοινωνίας της πληροφορίας, της μετανάστευσης στην Ε.Ε και της παγκοσμιοποίησης, η 

πρόκληση της πολυγλωσσίας έχει αποκτήσει μια εντελώς νέα διάσταση από πλευράς μεγέθους, 

πολυπλοκότητας και πολιτικής σημασίας.  

Oι γλώσσες που ομιλούνται στην E.E δεν έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία κανένα 

επίσημο καθεστώς. O αριθμός τους είναι αδιευκρίνιστος και αν συνυπολογίσει κανείς και τις πολύ 

μικρές ομάδες ομιλητών θ' ανέρχονται πιθανόν στις εκατό  Haarmann (1993). 
37

 

Tον μεγαλύτερο αριθμό τον αποτελούν οι αλλόχθονες (μη-γηγενείς) γλώσσες που συναντώνται 

στην E.E λόγω της μετανάστευσης από όλον τον κόσμο. Mερικές από αυτές μάλιστα, όπως π.χ. η 

τουρκική ή και η κουρδική, έχουν ένα πολύ σημαντικό αριθμό ομιλητών, που μέσα στην E.E ανέρχεται 

εν μέρει σε εκατομμύρια. Yπάρχουν όμως και αυτόχθονες (γηγενείς) γλώσσες στην E.E που δεν έχουν 

κανένα επίσημο καθεστώς.  
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 Η πολυπολιτισµικότητα έχει ως θεµέλιό της την ιδέα της ισότιµης, αρµονικής, αµοιβαίας ανεκτικής ύπαρξης διαφορετικών 

και ποικίλων γλωσσών και  θρησκειών, πολιτιστικών και εθνοτικών οµάδων σε µια πλουραλιστική κοινωνία. Η άποψη περί 

πολυπολιτισµικότητας βασίζεται εν µέρει στην ιδέα ότι ένα άτοµο µπορεί να διατηρεί µε επιτυχία δύο ή περισσότερες 

πολιτισµικές  ταυτότητες. Τα άτοµα αυτά είναι συνήθως πιο ανοιχτά και φιλικά προς τους  άλλους ανθρώπους και πολιτισµούς. 

Με την πολυπολιτισµικότητα στην  καλύτερη µορφή της, χάνεται η προκατάληψη και ο ρατσισµός και µένει η  ενσυναίσθηση και 

η ευαισθησία (Baker, 2001). ∆εν θα πρέπει όµως να ταυτίσουµε την «πολυπολιτισµικότητα» µε την «διαπολιτισµικότητα». Η 

πολυπολιτισµικότητα είναι το δεδοµένο και η διαπολιτισµικότητα το ζητούµενο.  

Η διαπολιτισµικότητα προϋποθέτει την πολυπολιτισµικότητα αλλά δεν απορρέει αυτόµατα από αυτήν (∆αµανάκης, 2000). 
36

 Ο όρος «πολυγλωσσία» σύµφωνα µε τον ορισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

http://europa.eu/languages/servlets/Doc?id=1030 αναφέρεται τόσο στην ικανότητα ενός ατόµου να χειρίζεται πολλές γλώσσες 

όσο και στη συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων σε µια  γεωγραφική περιοχή. Συγκεκριµένα στο Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Languages), γίνεται  διάκριση µεταξύ των 

όρων multilingualism και plurilingualism τους οποίους θα  µπορούσαµε να αποδώσουµε ως «πληθογλωσσία» (και όχι 

«πολλαπλογλωσσία» όπως έχει µεταφραστεί στην ελληνική έκδοση) και «πολυγλωσσία» αντίστοιχα. Ο πρώτος αναφέρεται στη 

συνύπαρξη πολλών γλωσσών σε µια κοινωνία ενώ ο  δεύτερος στην ικανότητα του ατόµου να χρησιµοποιεί πολλές γλώσσες για  

επικοινωνιακούς σκοπούς. 

37 Haarmann, H. (1993), Die Sprachenwelt Europas. Geschichte und Zukunft der Sprachnationen zwischen Atlantik und 

Ural. Φραγκφούρτη & Nέα Yόρκη: Campus. 
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Οι υπολογισμοί διαφέρουν αλλά υπάρχουν περίπου 225 προφορικές αυτόχθονες γλώσσες. Οι 

πέντε γλώσσες που ομιλούνται από τους  περισσότερους Ευρωπαίους είναι, σύμφωνα με τους ομιλητές 

της μητρικής γλώσσας, ρωσικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Αλλά οι περισσότερες 

Ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν κυρίως με διάφορες γλώσσες. Οι εξαιρέσεις είναι μικρά κράτη όπως το 

Λίχνενσταϊν, το Βατικανό, και ακόμα και σε αυτά τα μέρη βρίσκουμε σημαντική χρήση δεύτερης 

γλώσσας. Οι 49 ομάδες κρατών της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης έχουν 41 επίσημες ή εθνικές 

γλώσσες και πολλές διαθέτουν ειδικό καθεστώς σε άλλες γλώσσες. Οι περισσότερες χώρες έχουν ένα 

αριθμό παραδοσιακά ομιλούμενες γλώσσες μειονοτήτων ή περιφερειακές γλώσσες. Η Ρωσική 

Ομοσπονδία έχει κατά πολύ το μεγαλύτερο αριθμό ομιλουμένων γλωσσών στην περιοχή της. Ο αριθμός 

διαφέρει από 130 μέχρι 200 ανάλογα με τα κριτήρια. Μερικές περιφερειακές  γλώσσες ή γλώσσες 

μειονοτήτων έχουν αποκτήσει επίσημη θέση, για παράδειγμα, η γλώσσα των Βάσκων και Καταλανών 

στις περιοχές της Ισπανίας όπου ομιλούνται. Η Ουαλία έχει δικαιώματα προστασίας της σε σχέση με το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Λόγω της εισροής μεταναστών και προσφύγων από όλο τον κόσμο, η Ευρώπη 

εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε πολύγλωσση. Στο Λονδίνο, για παράδειγμα, ομιλούνται 

περισσότερες από 300 γλώσσες ως γηγενής γλώσσα. Στις περισσότερες άλλες μεγάλες πόλεις, ειδικά 

στη δυτική Ευρώπη, ομιλούνται 100 - 200 γλώσσες, ως μητρική  γλώσσα από τους μαθητές των 

σχολείων. Οι πιο συνηθισμένες γλώσσες είναι η αραβική, τούρκικη, κουρδική, ινδική και κινέζικη. 

Όμως, πολλές από αυτές ομιλούνται από μικρές μειονότητες, και απειλείται το μέλλον τους.  

Η Ε.Ε ως οργανισµός λειτουργεί µε βάση 20 επίσηµες γλώσσες. Το κάθε κράτος αποφασίζει, 

κατά την προσχώρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια γλώσσα ή ποιες γλώσσες από τις εθνικές του 

γλώσσες επιθυµεί να χρησιµοποιηθεί ως επίσηµη γλώσσα ή γλώσσες της Ε.Ε. Ο πλήρης κατάλογος των 

επίσηµων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφωνείται από όλες τις κυβερνήσεις της Ε.Ε. 

Οµιλούµενες γλώσσες κατά συνέπεια, ο κατάλογος περιλαµβάνει τουλάχιστον µία εθνική γλώσσα κάθε 

χώρας. Αυτό σηµαίνει ότι οι πολίτες της Ε.Ε µπορούν να χρησιµοποιούν την εθνική τους γλώσσα όταν 

έρχονται σε επαφή µε τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε, όπως ακριβώς όταν έρχονται σε επαφή µε τις δικές 

τους εθνικές αρχές. Αντίστοιχα, ολόκληρη η νοµοθεσία που θεσπίζεται από την Ε.Ε είναι άµεσα 

προσιτή σε κάθε πολίτη, στην εθνική του γλώσσα. Η Ε.Ε έχει λιγότερες επίσηµες γλώσσες απ’ ό,τι 

κράτη µέλη. Αυτό συµβαίνει γιατί η Γερµανία και η Αυστρία έχουν από κοινού τη γερµανική γλώσσα, 

το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν επίσης την ίδια γλώσσα, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν τα 

ελληνικά και το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο έχουν κοινές γλώσσες µε τους γάλλους, ολλανδούς και 

γερµανούς γείτονές τους. Αποτέλεσµα είναι να υπάρχουν 20 επίσηµες γλώσσες για 25 χώρες. 

Η γερµανική είναι η ευρύτερα οµιλούµενη µητρική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε 

περίπου 90 εκατομμύρια άτοµα µε µητρική γλώσσα τα γερµανικά. Η γαλλική, αγγλική και ιταλική 

αποτελούν η καθεµία τη µητρική γλώσσα περίπου 60 εκατομμυρίων πολιτών της Ε.Ε.  
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Πάντως, τα αγγλικά αποτελούν γλώσσα επικοινωνίας για το 1/3 περίπου των πολιτών της Ε.Ε 

ως πρώτη ξένη γλώσσα και είναι η ευρύτερα οµιλούµενη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε µεγάλο 

προβάδισµα σε σχέση µε τη γερµανική και τις άλλες. Η γερµανική και η γαλλική αποτελούν πρώτη 

ξένη γλώσσα για περίπου 10 % του πληθυσµού της Ε.Ε.  

Η θέση της αγγλικής ως γλώσσας επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύθηκε µε το 

πέρασµα των ετών. Οι πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις, που προηγήθηκαν της διεύρυνσης της Ε.Ε του 

2004, αποδεικνύουν ότι περισσότεροι νέοι αυτή τη στιγµή επιλέγουν να µάθουν αγγλικά ως πρώτη ξένη 

γλώσσα σε σχέση µε παλιότερα. 

Η κάθε γλώσσα βλέπει τον κόσμο με το δικό της τρόπο και είναι το αποτέλεσμα της δικής της 

ιδιαίτερης ιστορίας. Όλες οι γλώσσες έχουν την δική τους ξεχωριστή ταυτότητα και αξίες, και όλες είναι 

εξίσου επαρκείς ως μέθοδοι έκφρασης για τους ανθρώπους που τις  χρησιμοποιούν.  

Επίσης στην Ε.Ε υπάρχουν πάνω από 60 αυτόχθονες περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες που 

ομιλούνται από 40 περίπου εκατομμύρια άτομα. Στις γλώσσες αυτές περιλαμβάνονται τα καταλανικά, 

τα βασκικά, τα φριζικά, τα λαπωνικά, τα ουαλλικά και τα γίντις (γερμανοεβραϊκά), γλώσσες για τις 

οποίες η Ε.Ε προστατεύει και προάγει μέσω πολιτικών και διαφόρων πρωτοβουλιών. Επομένως, η 

γλώσσα είναι ένα στοιχείο αυτοπροσδιορισµού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται αυτό το δικαίωµα στη 

γλωσσική ταυτότητα των 500 εκατομμυρίων πολιτών της. Ενώ έχει δεσµευτεί για την ολοκλήρωση 

µεταξύ των κρατών µελών της, η Ε.Ε επίσης προωθεί ενεργά την ελευθερία των λαών της να µιλούν και 

να γράφουν στη δική τους γλώσσα. Επίσης, η Ένωση ενθαρρύνει ενεργά τους πολίτες της να µαθαίνουν 

άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, τόσο για λόγους επαγγελµατικής και προσωπικής κινητικότητας µέσα στην 

ενιαία αγορά όσο και για την ανάπτυξη διαπολιτιστικών επαφών και αµοιβαίας κατανόησης. Σε µια 

Ευρωπαϊκή Ένωση που αυξάνει όλο και περισσότερο το µέγεθος και την πολυµορφία της, είναι 

σηµαντικό οι πολίτες της να µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Η Ένωση προωθεί επίσης τη χρήση 

περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών που δεν αποτελούν επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε, αλλά που 

oµιλούνται από πάνω από πενήντα εκατοµµύρια άτοµα στα κράτη µέλη και, κατά συνέπεια, αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.  

Η γλωσσική πολυμορφία και η πολυγλωσσία αποτελούν μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα 

σε όλες της ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η γλωσσική πολιτική διάφορων χωρών δεν είναι πάντα 

διατεθειμένη να τις λάβει υπόψη. Έτσι, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Πολωνία, 

Γερμανία) αναγνωρίζουν μία μόνο επίσημη γλώσσα και η πολιτική που ακολουθούν ευνοεί de facto τη 

μονογλωσσία. Σε άλλες χώρες (Ισπανία), ακολουθείται μια πολιτική γλωσσικής αυτονομίας, στο βαθμό 

που, παράλληλα με την επίσημη γλώσσα του κράτους, οι περιφερειακές γλώσσες αποκτούν τοπική 

αναγνώριση. Ο γλωσσικός ¹φεντεραλισμός εφαρμόζεται σε χώρες (Βέλγιο, Ελβετία) συγκροτούμενες 

από περιοχές που κατέχουν τη δική τους επίσημη γλώσσα και αποτελούν ταυτόχρονα επίσημες γλώσσες 
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του ομοσπονδιακού κράτους. Τέλος, η θεσμική πολυγλωσσία ισχύει σε ένα περιορισμένο αριθμό χωρών 

(εκ των οποίων το Λουξεμβούργο): η κρατική διοίκηση αναγνωρίζει δύο ή τρεις γλώσσες για το σύνολο 

της επικράτειας. 

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται, από τη μέρα που δημιουργήθηκε,  υπέρ 

της πολυγλωσσίας στους κόλπους της, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε απλώς, για δεκαετίες, την προστασίας 

των επίσημων γλωσσών των χωρών-μελών. Οι αρχές της μη διάκρισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των ατόμων, των αγαθών και των υπηρεσιών εφαρμόστηκαν στο γλωσσικό πεδίο, με την υποστήριξη 

μιας σταθερής πολιτικής στο θέμα των γλωσσών παρά τα οικονομικά προβλήματα (κόστος 

μεταφράσεων και άλλων  υπηρεσιών).  

Πολιτική της Ε.Ε είναι να ενθαρρύνει όλους τους πολίτες της να είναι πολύγλωσσοι ειδικότερα, 

για πρώτη φορά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης το 2002 τους 

ενθαρρύνει να είναι σε θέση να μιλούν δύο γλώσσες πέρα από τη μητρική γλώσσα τους. Μια σειρά από 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε προωθούν την εκμάθηση γλωσσών και τη γλωσσική 

ποικιλία, αλλά η Ε.Ε έχει πολύ περιορισμένη επιρροή σε αυτόν τον τομέα καθώς το περιεχόμενο των 

εκπαιδευτικών συστημάτων παραμένει αρμοδιότητα του κάθε κράτους-μέλους.  

Σύμφωνα με στοιχεια, το κόστος για τη διατήρηση της πολιτικής της πολυγλωσσίας είναι 

€1,123 δις, που είναι το 1% του ετήσιου γενικού προϋπολογισμού της Ε.Ε ή €2,28 ανά άτομο το χρόνο. 

1.6 Η ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η πολυγλωσσία µέσα στο σχολείο εκφράζεται µε την συνύπαρξη µαθητών από διαφορετικές 

χώρες και κατ’επέκταση µε διαφορετικές µητρικές γλώσσες. 

Το µέσο πρόσβασης όµως στη γνώση είναι συνήθως η κοινή στάνταρ γλώσσα ενός κράτους 

και όχι οι κοινωνικές ποικιλίες και οι διάλεκτοί της. Σε χώρες µε κατεξοχήν αφοµοιωτικές ιδεολογίες 

επικρατεί το µοντέλο της µονόγλωσσης εκπαίδευσης όπου νόµιµη θέση στο δηµόσιο σχολείο έχει µόνο 

η επίσηµη ή εθνική γλώσσα του κράτους. Οι αρνητικές συνέπειες του µοντέλου αυτού για τα δίγλωσσα 

παιδιά µεταναστών και για διάφορες άλλες µειονοτικές οµάδες  είναι αναµφισβήτητες.  

Oι επιλογές κάθε κράτους σχετικά µε τις γλώσσες που περιλαµβάνονται στο σχολικό 

πρόγραµµα, προϋποθέτουν αποφάσεις σχετικά µε την αναγνώριση ή µη των µειονοτικών γλωσσών ενός 

τόπου, µε την αποδοχή κάποιων γλωσσών και πολιτισµών ως σηµαντικότερων από τους άλλους µε την  

προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας εντός και εκτός των συνόρων της χώρας ή 

αντίθετα, µε την εξασφάλιση του εξουσιαστικού ρόλου των ισχυρών γλωσσών. 

Τα σχολεία που προτίθεται να προετοιµάσουν τους µαθητές για τις πραγµατικότητες του 21
ου

 

αιώνα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το γεγονός ότι η πολιτισµική ετερότητα είναι ο κανόνας. Στόχος 

τους πρέπει να είναι η καλλιέργεια πολυγλωσσικών και πολυπολιτισµικών δεξιοτήτων, η ικανότητα 
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δηλαδή γλωσσικής επικοινωνίας και πολιτισµικής διάδρασης ανάµεσα σε οµιλητές που χειρίζονται 

διαφορετικές γλώσσες και φέρουν διαφορετικές κουλτούρες. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

εκπαιδεύσουν τους µαθητές ώστε να µπορούν να είναι πολίτες όλου του κόσµου. Η δυνατότητα να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι προφανώς µεγαλύτερη µέσα σε µια τάξη όπου η  πολιτισµική ετερότητα 

θεωρείται πηγή πλούτου. Οι µαθητές που εκπαιδεύονται σε ένα µονοπολιτισµικό καβούκι κινδυνεύουν 

να γίνουν κοινωνικά απροσάρµοστοι για τους κόσµους της εργασίας ή του ελεύθερου χρόνου του 21ου 

αιώνα (Cummins 1999, σελ. 267-270).
38

 

      Στην Ευρώπη παρατηρείται: 

- Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ως 

υποχρεωτικό μάθημα σε νεαρή ηλικία αποτελεί σαφώς ορατή τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σχεδόν 

σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η υποχρεωτική εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αρχίζει τώρα στη 

στοιχειώδη εκπαίδευση. Σε γενικές γραμμές τα παιδιά αρχίζουν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στην 

ηλικία των 8 με 10 ετών. Σε κάποιες χώρες η έναρξη για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας 

πραγματοποιείται ακόμα νωρίτερα: σε όλες τις αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας και στη γερμανική 

κοινότητα του Βελγίου η εκμάθηση ξεκινάει από την ηλικία των τριών χρόνων.  

 Εντούτοις, ακόμα κι αν η διδασκαλία ξένων γλωσσών αποτελεί γενική πρακτική, ο χρόνος που 

αφιερώνεται σε αυτή παραμένει περιορισμένος (λιγότερο από 10% του συνολικού χρόνου διδασκαλίας), 

και ποικίλλει αρκετά μεταξύ των χωρών. Ο χρόνος που αφιερώνεται για την εκμάθηση γλωσσών είναι 

γενικά μεγαλύτερος σε σχολεία της μέσης παρά σε σχολεία της στοιχειώδους εκπαίδευσης.  

 -Ενθαρρυντική η τάση για τη διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών στα σχολεία. Σχετικά με τη 

διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία, κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα σε όλες 

τις χώρες, αλλά σύμφωνα με τη μελέτη, στις περισσότερες χώρες αυτό γίνεται ήδη για τους μαθητές στη 

μέση εκπαίδευση. Το 2006-2007, η υποχρεωτική διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας στο σχολείο για 

τουλάχιστον ένα έτος εφαρμόστηκε σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Διά Βίου 

Μάθησης της Ε.Ε εκτός από την Ιρλανδία και τη Σκωτία. Στην πλειοψηφία των χωρών, περίπου οι μισοί 

μαθητές στο δημοτικό μαθαίνουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα.  

 -Το 90% των μαθητών σε ολόκληρη την Ευρώπη μαθαίνουν αγγλικά. Σε 13 ευρωπαϊκές 

χώρες, τα αγγλικά είναι η υποχρεωτική πρώτη ξένη γλώσσα. Ακόμα και όταν υπάρχει επιλογή άλλων 

γλωσσών, οι μαθητές και οι γονείς τους προτιμούν τα αγγλικά, που είναι τώρα η πιο ευρύτατα 

διαδεδομένη γλώσσα στη στοιχειώδη εκπαίδευση.  

                                                 
38

 Cummins, J. (1999), Ταυτότητες υπό ∆ιαπραγµάτευση – Εκπαίδευση µε σκοπό την Ενδυνάµωση σε µια Κοινωνία της  

Ετερότητας, (επιµ. Σκούρτου, Ε., µετφρ. Αργύρη, Σ.). 
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Το 90% όλων των ευρωπαίων μαθητών μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα σε κάποιο στάδιο της 

υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης. Όταν διδάσκεται μια δεύτερη ξένη γλώσσα αυτή είναι συνήθως τα 

γαλλικά ή τα γερμανικά.  

Λίγες οι χώρες που ενθαρρύνουν την κινητικότητα των εκπαιδευτικών ως μέρος της 

εκπαίδευσής τους. Η εκμάθηση γλωσσών στο δημοτικό γίνεται από εκπαιδευτικούς γενικής 

εκπαίδευσης. Στη μέση εκπαίδευση, ο βαθμός ειδίκευσης των εκπαιδευτικών ποικίλλει σε μεγάλο  

βαθμό από χώρα σε χώρα. Στην πλειοψηφία των χωρών, οι εκπαιδευτικές αρχές εισηγούνται πως η 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει σειρές μαθημάτων ή δραστηριότητες που θα επιτρέπουν 

στους μελλοντικούς δασκάλους να διδάξουν ξένες γλώσσες αλλά στο παρόν στάδιο, η κινητικότητα 

αποτελεί μάλλον εξαίρεση παρά κανόνα.     

Επομένως η ελληνική κοινωνία λαμβάνοντας υπόψην την παρούσα κατάσταση στην Ε.Ε και 

την ύπαρξη του φαινομένου της πολυγλωσσίας στο σχολείο πρασαρμόζεται στα νέα δεδομένα και 

συγκεκριμένα:    

    -Στο Δημοτικό 

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών αρχίζει νωρίτερα αλλά στο δημοτικό ο χρόνος διδασκαλίας 

είναι περιορισμένος. 

Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο διδάσκεται στις 4 τελευταίες 

τάξεις. Από το 1993 η αγγλική γλώσσα διδάσκεται και στην Γ΄ Δημοτικού. Σήμερα οι μαθητές του 

Δημοτικού μαθαίνουν, εκτός από την αγγλική, και τη γαλλική ή τη γερμανική στις δύο τελευταίες τάξεις 

της Α/θμιας εκπαίδευσης.  

Η αγγλική γλώσσα διδάσκεται στο Δημοτικό από τη Γ΄ τάξη σε όλα τα σχολεία εκτός από τα 

1θέσια, 2θέσια και 3θέσια, τα οποία είναι, κατά κανόνα, σχολεία απομακρυσμένων ή δυσπρόσιτων 

περιοχών. Στα σχολεία αυτά ο διορισμός εκπαιδευτικού αγγλικής δεν είναι εφικτός, επειδή είναι 

αδύνατον ο εκπαιδευτικός αυτός να συμπληρώσει πλήρες ωράριο.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μικρές ηλικίες. Στο 

πλαίσιο αυτό η αγγλική γλώσσα διδάσκεται στην Α΄ και Β΄ τάξη σε μερικά από τα 28 πιλοτικά 

ολοήμερα σχολεία της χώρας  
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Τάξεις Διδακτικό υλικό Ώρες 

διδασκαλίας 

Γ΄ Τάξη Από την εγκεκριμένη 

λίστα του ΥΠΕΠΘ 

3 

Δ΄ Τάξη Αγγλικά Δ΄ Δημοτικού 3 

Ε΄ Τάξη Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού/ 

English 5
th

 Grade 

3 

Στ΄ Τάξη Αγγλικά Στ΄ Δημοτικού/ 

English 6
th

 Grade 

3 

      1. 2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

 

Η προώθηση της  ξένης γλωσσας σε πρώιμη ηλικία επιτυγχάνεται, στο πλαίσιο του Έργου με 

τίτλο «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη 

Παιδική Ηλικία»,η αγγλική γλώσσα έχει αρχίσει να διδάσκεται στους μικρούς μαθητές της Α’ και Β’ 

Δημοτικού στα 12θέσια σχολεία της χώρας. Η καινοτομία αυτή ήταν μέρος ενός ευρύτερου 

πειραματικού προγράμματος που εφάρμοσε το Υπουργείο Παιδείας το σχολικό έτος 2010-11 σε 800 

Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία. Το 2011-12 το πρόγραμμα αυτό επεκτάθηκε σε 961 σχολεία που 

λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), το οποίο εισάγει ποικίλες 

καινοτομίες. Μεταξύ αυτών είναι η εισαγωγή της ξένης γλώσσας 2 εβδομαδιαίες ώρες για τους μαθητές 

των δυο πρώτων τάξεων. 
39

 

Η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, γαλλικής και γερμανικής (κατά επιλογή προτίμησης) 

πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& Στ΄ τάξεις των 6/θέσιων και άνω δημοτικών 

σχολείων καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ 

 

                                                 
39

 Το Έργο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», το οποίο 

αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου 

χρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεις για την εκπαίδευση. Επιστημονικά υπεύθυνη για το Έργο 

που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (στο Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση 

Γλωσσομάθειας γνωστό με το ακρώνυμο RCeL, του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) είναι η καθηγήτρια Β. 

Δενδρινού, η οποία συνεργάζεται και με άλλα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Αγγλικής του ΕΚΠΑ αλλά και του ΑΠΘ, καθώς επίσης 

με ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών από διάφορους επιστημονικούς χώρους που αποτελούν τις ομάδες εργασίας του Έργου 

γνωστού ως ΠΕΑΠ (http://rcel.enl.uoa.gr/peap). 

[2] Και αυτό το Έργο το οποίο αφορά στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

(γνωστά ως σχολεία με ΕΑΕΠ) υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 

και συνεπώς μέσω ΕΣΠΑ συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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-Στο Γυμνάσιο 

Οι μαθητές του Γυμνασίου εντάσσονται σε δύο επίπεδα (αρχαρίων και προχωρημένων) μετά 

από διαγνωστικό test που γίνεται το Σεπτέμβριο στην Α΄ Γυμνασίου. Δημιουργούνται έτσι δύο τμήματα 

όπου διδάσκεται η αγγλική ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές αίθουσες με δύο διαφορετικούς 

καθηγητές/τριες ΠΕ6. Στο επίπεδο των αρχαρίων εντάσσονται οι αδίδακτοι μαθητές (δηλαδή αυτοί που 

δεν παρακολούθησαν μαθήματα αγγλικών στο Δημοτικό και προέρχονται από μονοθέσια / διθέσια και 

τριθέσια Δημοτικά όπου δε διδάσκονται τα αγγλικά). Ο τρόπος δημιουργίας των επιπέδων καθώς και το 

αντίστοιχο διδακτικό υλικό φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Σχετικά με τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο διευκρινίζονται τα ακόλουθα :  

 

 Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας της Αγγλικής έχουν ως εξής : 

Α΄ τάξη Β΄ τάξη Γ΄ τάξη 

3 ώρες 2 ώρες 2 ώρες 

        1. 3 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 

 Οι μαθητές της Α` τάξης Γυμνασίου διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες, ανεξάρτητα αν διδάχτηκαν την 

αγγλική γλώσσα στο Δημοτικό ή όχι. 

 Οι μαθητές της Β ` και Γ` τάξης Γυμνασίου θα συνεχίσουν τη διδασκαλία τους όπως έχουν ξεκινήσει 

από το προηγούμενο σχολικό έτος. 

 Η διδασκαλία της αγγλικής γίνεται κατά επίπεδα γνώσης, όπως ορίζεται με τη Γ2/4230/12-7-96 Υπ. 

Απόφαση. Από αυτή εξαιρούνται οι Σχολικές Μονάδες οι οποίες εφαρμόζουν πιλοτικά, από το σχολικό 

έτος 2011-2012, το Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΕΠΣ-ΞΓ). 

 Οι μαθητές, μετά από κατατακτήρια εξέταση, στην Α` τάξη Γυμνασίου, τοποθετούνται στο επίπεδο 

γνώσης που ανήκουν, χωρίς αύξηση τμημάτων αν τα τμήματα είναι ζυγά και με χωρισμό ενός τμήματος 

στα δύο αν είναι μονά. 

 Ο χωρισμός αυτός γίνεται μόνο για το μάθημα των Αγγλικών και για να μην υπάρξει πρόβλημα στο 

πρόγραμμα, συνδυάζεται με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

 Η διδασκαλία της αγγλικής σε επίπεδα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε σχολείο, ο τρόπος όμως 

εφαρμογής τους, είναι θέμα που αφορά κάθε σχολική μονάδα χωριστά και πρέπει να αντιμετωπίζεται σε 

συγκεκριμένο τοπικό επίπεδο και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρακωλύεται η διδασκαλία των άλλων 

μαθημάτων. Γι` αυτό η συμβολή τόσο των διδασκόντων και των Διευθυντών των σχολείων, όσο και των 

Σχολικών Συμβούλων είναι αναγκαία, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να 
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παρακολουθήσουν το μάθημα της ξένης γλώσσας του επιπέδου στο οποίο ανήκουν.  

-Στο Λύκειο 

                Το  σχέδιο νόμου για το νέο λύκειο προβλέπει, όπως φαίνεται, τη διδασκαλία μίας μόνο  ξένης 

γλώσσας. Η δυνατότητα επιλογής γλώσσας υφίσταται και στο υπάρχον πρόγραμμα, άρα χάνουν τα 

αγγλικά/γαλλικά/γερμανικά μία ώρα στην Α’ Λυκείου, ενώ καταργούνται τα ιταλικά και ισπανικά. (Η 

υποχρεωτική διδασκαλία των Αγγλικών ως Α’ ξένης γλώσσας ίσχυσε μόνο μία χρονιά, το 2011-12, μετά 

επανήλθε η δυνατότητα επιλογής της Α’ ξένης γλώσσας). Αν θεωρήσουμε ότι τα αγγλικά ήταν η Α’ 

ξένη γλώσσα με τις περισσότερες προτιμήσεις, τότε η μείωση κατά μία ώρα αφορά περισσότερο στα 

αγγλικά, ενώ η κατάργηση της δεύτερης ξένης γλώσσας ως μάθημα επιλογής πλήττει κυρίως τα γαλλικά 

και τα γερμανικά, με μείον δύο ώρες στην Β’ και στη Γ’Λυκείου. Επιπλέον οι πολλαπλές εξετάσεις που 

μετατρέπουν το Λύκειο σε εξεταστικό κάτεργο θα ωθήσουν πολλούς μαθητές στην επιλογή μαθημάτων, 

με τα οποία είναι πιο εξοικειωμένοι, π.χ. στα αγγλικά έναντι των γαλλικών/γερμανικών.  

 

 

ΝΕΟ                                                                                                                         

 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (επιλογή ανάμεσα σε  Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) 

 Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες  

 Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες 

 Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες  

ΥΠΑΡΧΟΝ  

Α’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (επιλογή ανάμεσα σε  Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 

Ισπανικά) 

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ώρες  

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες  

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες    

Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (επιλογή ανάμεσα σε  Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 

Ισπανικά) Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες 

1. 4 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Σήµερα είναι κοινά αποδεκτό «ότι σε κάθε χώρα της Ευρώπης πέραν της επίσηµης κρατικής 

γλώσσας, οµιλούνται και άλλες γλώσσες είτε από µετανάστες και τις οικογένειές τους είτε από 

αυτόχθονες πληθυσµούς που αποτελούν τις λεγόµενες γλωσσικές µειονοτικές οµάδες»  

  

2.1 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ KAI ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι και ενίοτε αντιφατικοί ορισµοί για τις έννοιες της «γλωσσικής 

µειονότητας» και της «µειονοτικής γλώσσας». Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να 

αποσαφηνίσουµε τις προαναφερόµενες  έννοιες, γιατί σχετίζονται µε τη φυλετική-πολιτισµική και 

γλωσσικά «µειονοτική» οµάδα των Τσιγγάνων, που θα µας απασχολήσει στη συνέχεια.  

α. Γλωσσική µειονότητα: σύµφωνα µε τον ορισµό του Valdes (1995),  γλωσσικές µειονότητες 

θεωρούνται οι «µη κυρίαρχες» κοινωνικά οµάδες και διαφοροποιούµενες εθνο-γλωσσικά από την 

«κυρίαρχη» πλειονότητα του πληθυσµού µιας χώρας, από την οποία επιδιώκουν ίση και συγκεκριµένου 

τύπου µεταχείριση προκειµένου να διατηρήσουν τα γλωσσικά και εθνοτικά τους  χαρακτηριστικά. Κατ’ 

άλλους (Τσιτσελίκης & Χριστόπουλος, 1997),
40

 οι γλωσσικές µειονότητες ορίζονται ως «ιδιαίτερες 

κοινωνικές οµάδες, βασιζόµενες στην εσωτερική τους συνοχή και τους δεσµούς που συνδέουν τα µέλη, 

µε πρωτεύοντα ρόλο να παίζει η µειονοτική γλώσσα». Οι γλωσσικές µειονότητες διακρίνονται σε 

γηγενείς ή αυτόχθονες και σε αλλογενείς Hoffman (1991).
41

 Στην  πρώτη περίπτωση, αναφερόµαστε σε 

µια κοινότητα ανθρώπων που χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένα κοινά γνωρίσµατα, µεταξύ των οποίων 

και η γλώσσα που χρησιµοποιεί. Τα µέλη αυτής της κοινότητας είναι εγκατεστηµένα σε µια 

συγκεκριµένη περιοχή, όπου ζούσαν οι πρόγονοί τους (ιστορικά) για αιώνες.  

 Κάνουν χρήση διαφορετικής γλώσσας από εκείνη της πλειονότητας, από την οποία µάλιστα, 

πιστεύουν ότι διαφοροποιούνται γενικότερα. Στη δεύτερη περίπτωση, ανήκουν οι διάφορες 

µεταναστευτικές οµάδες (π.χ. προσωρινοί ή µόνιµοι µετανάστες, πρόσφυγες κ.ά.), οι οποίες διαφέρουν 

εθνο-γλωσσικά από την «κυρίαρχη» οµάδα της χώρας υποδοχής.  

 

Για τον Allardt
42

 (1993) τα σηµαντικότερα κριτήρια προσδιορισµού της  γλωσσικής µειονότητας 

είναι: α) η αυτο-κατηγοριοποίησή της, β) η κοινή καταγωγή των µελών της, γ) τα ιδιαίτερα γλωσσικά, 

                                                 
40

 Τσιτσελίκης, Κ. & Χριστόπουλος, ∆. (επιµ.) (1997), Ελλάδα, Ευρώπη, Μειονότητες (Επιστηµονικό ∆ιήµερο, ∆ελφοί 1-

3/11/1996). Πρακτικά. Αθήνα: Κέντρο  Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων.  
41

 Hoffmann, C. (1991), An Introduction to Bilingualism. 
42

 Ο Allardt (στηνΚωστούλα-Μακράκη 2001, σελ. 41) παραθέτει τέσσερα κριτήρια που χαρακτηρίζουν τις γλωσσικές 

μειονότητες: α) την αυτο-κατηγοριοποίηση, τον αυτοπροσδιορισμό της δηλαδή ως τέτοιας, β) την κοινή καταγωγή των 
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ιστορικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά, που σχετίζονται µε τη γλώσσα που αυτά χρησιµοποιούν και 

δ) η κοινωνική οργάνωσή της, που αφορά την αλληλεπίδραση των διαφόρων γλωσσικών οµάδων, η 

οποία µε τη σειρά της καθορίζει τη «µειονοτική θέση» της  εν λόγω οµάδας. Ο De Vries (1987) 
43

 

επισηµαίνει ότι τα βασικότερα κριτήρια που προσδιορίζουν τη «γλωσσική µειονότητα» είναι 

δηµογραφικού (π.χ. αριθµητικό µέγεθος) και κοινωνικο-πολιτικού χαρακτήρα (π.χ. υψηλό ή χαµηλό 

κύρος της «κυρίαρχης» και της «µειονοτικής οµάδας» αντίστοιχα κ.ά.).  

β. Μειονοτική γλώσσα: θεωρείται η γλώσσα που οµιλείται από λιγότερο από το 50% του 

πληθυσµού ενός έθνους-κράτους (Grin, 1990).
44

 Γενικότερα,  χρησιµοποιείται από έναν σχετικά µικρό 

αριθµό οµιλητών που ζουν σε µια χώρα και διαφοροποιείται από την ευρέως χρησιµοποιούµενη γλώσσα 

της πλειονότητας, της οποίας η γνώση αποτελεί προϋπόθεση για κοινωνική συµµετοχή (Romaine, 1994). 

45
 

Ο όρος αυτός, συνήθως, µας παραπέµπει σε µια αριθµητικά και τοπικά περιορισµένη αλλά και 

οικονοµικά αδύναµη «µειονοτική οµάδα», της οποίας η γλώσσα που χρησιµοποιούν τα µέλη της 

χαρακτηρίζεται από χαµηλό κοινωνικό κύρος (Hoffman, 1991). 
46

 

      2.2 ΟΙ  ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

          Οι γλωσσικές μειονοτικές ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλούν γλώσσες που είναι: 

α) επίσημες γλώσσες γειτονικού κράτους-μέλους (γερμανική στη Δανία· δανική στη Γερμανία· 

σουηδική στη Φινλανδία· φινλανδική στη Σουηδία· ιρλανδική στο Ηνωμένο Βασίλειο), 

β) επίσημες γλώσσες του κράτους-μέλους (ιρλανδική στην Ιρλανδία· λουξεμβουργιανή στο 

Λουξεμβούργο). Οι δύο αυτές γλώσσες συγκαταλέγονται παραδόξως στις μειονοτικές γλώσσες, παρόλο 

που αναγνωρίζονται από το κράτος-μέλος και προστατεύονται από το γλωσσικό καθεστώς του. Και αυτό 

επειδή η δεύτερη (και τρίτη, στην περίπτωση του Λουξεμβούργου) επίσημη γλώσσα είναι ισχυρή 

(αγγλική στην Ιρλανδία· γαλλική και γερμανική στο Λουξεμβούργο), 

γ) επίσημες γλώσσες γειτονικού κράτους που δεν ανήκει ακόμη στην Ε.Ε (σλοβενική στην Ιταλία 

και Αυστρία· τουρκική στην Ελλάδα· κροατική στην Αυστρία και Ιταλία· ουγγρική και τσεχική στην 

Αυστρία), 

                                                                                                                                                                                
ομιλητών της εν λόγω γλώσσας, γ) τα ιδιαίτερα γλωσσικά, πολιτισμικά ή ιστορικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη 

γλώσσα και δ) την κοινωνική οργάνωση της διεπίδρασης των γλωσσικών ομάδων κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ομάδα να 

τοποθετείται σε μειονοτική θέση. 
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δ) γλώσσες που ομιλούνται σε περισσότερα του ενός κράτη-μέλη, με επίσημη περιφερειακή (και 

όχι κρατική) αναγνώριση σε ένα μόνο από αυτά (καταλανική στην Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία· βασκική 

στην Ισπανία και Γαλλία), 

ε) γλώσσες που ομιλούνται σε δύο γειτονικά κράτη μέλη αλλά δεν αναγνωρίζονται και, επομένως, 

δεν προστατεύονται με ειδικούς νόμους σε κανένα από αυτά (οξιτανική στη Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία· 

αλβανική στην Ιταλία και Ελλάδα) 

στ) και, τέλος, γλώσσες που ομιλούνται σε ένα μόνο κράτος-μέλος και για τις οποίες άλλοτε 

υπάρχει γλωσσική πολιτική (γαλικιανή στην Ισπανία· σορβική στη Γερμανία· ουαλική στο Ηνωμένο 

Βασίλειο) και άλλοτε όχι (βρετονική και κορσική στη Γαλλία· αρομουνική και πομακική στην Ελλάδα· 

ελληνικά ιδιώματα της νότιας Ιταλίας). 

Το μέλλον των γλωσσών αυτών είναι δύσκολο να προβλεφθεί, αφού η χρήση τους διαφέρει πολύ 

από ομάδα σε ομάδα. Σίγουρα όμως δεν απειλούνται οι γλώσσες που είναι επίσημες σε γειτονικά κράτη, 

εκτός εάν απειληθεί η ίδια η γλωσσική ομάδα. Στην περίπτωση των γλωσσών αυτών ο ρόλος των μέσων 

ενημέρωσης είναι σημαντικός. Οι γλωσσικές μειονότητες σε παραμεθόριες περιοχές παρακολουθούν 

τηλεόραση και ακούν ραδιόφωνο στη γλώσσα της γειτονικής χώρας. Αντίθετα, οι γλωσσικές ομάδες με 

μη κρατική γλώσσα υφίστανται πολύ σοβαρές πιέσεις και απαιτείται για τη διάσωση και την προώθησή 

τους συνεπής και συστηματική γλωσσική πολιτική. 

Γλωσσική πολιτική στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει πολύ απλά δημιουργία ειδικού 

γλωσσικού καθεστώτος για τη διαφύλαξη των μειονοτικών γλωσσών  και, επομένως, θεσμοθέτηση και 

νομιμοποίηση της χρήσης τους. Η θεσμοθέτηση αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο η χρήση της 

γλώσσας ακολουθεί τα αναμενόμενα μοντέλα συμπεριφοράς μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, με τρόπο 

ώστε να θεωρείται αυτονόητη. Η νομιμοποίηση έχει αμεσότερη σχέση με τους επίσημους παράγοντες 

χάραξης γλωσσικής πολιτικής. 
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    2.3 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

H γλωσσική συνύπαρξη είναι βαθιά ριζωμένη στη νεοελληνική ιστορία. Από την ίδρυση του 

ελληνικού κράτους δίπλα στα ελληνικά ακούγονται τα τούρκικα και τα αρβανίτικα. Στη συνέχεια, με την 

ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και των Νέων Χωρών προστίθενται τα βλαχικά, τα σλαβικά 

(σλαβομακεδονικά και πομακικά) και τα ισπανοεβραϊκά. 
47

 

Από τις ανταλλαγές πληθυσμών με τη Βουλγαρία (ύστερα από τη Συνθήκη του Νεϊγύ το 1919) και 

την Τουρκία (Συνθήκη της Λωζάνης το 1923), η χρήση άλλης γλώσσας εκτός από την ελληνική δεν 

ξεπέρασε το 10% του συνόλου των ελλήνων πολιτών, μειώνοντας κατά πολύ τη γλωσσική και 

πολιτισμική ποικιλότητα που χαρακτήριζε την ελληνική επικράτεια. Στη βόρεια Ελλάδα, ωστόσο, η 

αλλοφωνία υπήρξε ιδιαίτερα αισθητή. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, τούτο οφειλόταν στην 

εγκατάσταση δεκάδων χιλιάδων τουρκόφωνων χριστιανών αλλά και αρμενίων προσφύγων. Το καθεστώς 

προστασίας των μειονοτικών γλωσσών κατά τη δεκαετία 1925-1935 πήγαζε από τη Συνθήκη των 

Σεβρών σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων στην Ελλάδα (ειδικά για τους μουσουλμάνους το 

καθεστώς προστασίας θεμελιώνεται μέχρι σήμερα από τη Συνθήκη της Λωζάνης). Τα πολιτικά του 

θεμέλια είχε θέσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος προσωπικά είχε προβάλει τις θέσεις του στις 

συζητήσεις σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων στην Κοινωνία των Εθνών. Στο πλαίσιο αυτό 

προβλεπόταν εκπαιδευτική και εκκλησιαστική αυτονομία για τους Βλάχους: είκοσι τέσσερα δημοτικά 

σχολεία και τρία γυμνάσια λειτουργούσαν μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σε περιοχές μεγάλης 

συγκέντρωσης βλαχόφωνου πληθυσμού στη Μακεδονία, την 'Ηπειρο και τη Θεσσαλία με τη συνδρομή 

της ρουμανικής κυβέρνησης. Χρήση της ρουμανικής γλώσσας γινόταν επίσης σε ορισμένες εκκλησίες 

των περιοχών αυτών. 

Άλλο ένα ενδιαφέρον παράδειγμα άσκησης γλωσσικής πολιτικής που αφορά μειονοτική γλώσσα 

στην Ελλάδα αποτελεί η απόπειρα να εισαχθεί η σλαβομακεδονική σε σχολεία των σλαβόφωνων 

περιοχών την περίοδο του Μεσοπολέμου. Το 1925 συντάχθηκε το Abecedar, το πρώτο εγχειρίδιο τη 

γλώσσας αυτής, αλλά η προσπάθεια έπεσε στο κενό έπειτα από αντιδράσεις στην εσωτερική πολιτική 

σκηνή αλλά, κυρίως, έπειτα από την εμπλοκή άλλων βαλκανικών κρατών. 
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Η μεταξική δικτατορία και η κατοχή άλλαξαν άρδην το σκηνικό και η γλωσσική διαφορά έγινε 

αντικείμενο διώξεων (ιδίως μάλιστα όταν αυτή σήμαινε αυτόματη ένταξη σε συγκεκριμένη 

εθνοφυλετική ομάδα ή υποδείκνυε πολιτικές επιλογές: βλ. εξόντωση των Εβραίων, διωγμός των 

μουσουλμάνων αλβανόφωνων Τσάμηδων της Ηπείρου ή των σλαβόφωνων της Μακεδονίας, που 

βρέθηκαν στην πλευρά των ηττημένων του Εμφύλιου Πολέμου). 

Στις τελευταίες δεκαετίες η γλωσσική αφομοίωση των αλλόγλωσσων ή δίγλωσσων ομάδων μείωσε 

σημαντικά το ποσοστό παρουσίας τους σε επίπεδα χαμηλότερα του 4%. 

Η απαρίθμηση και ο εντοπισμός των γλωσσών που ομιλούνται ή αποτελούν μητρική γλώσσα 

ορισμένων ομάδων στην Ελλάδα είναι δύσκολο να γίνει αντικείμενο μετρήσεων με ακρίβεια. Οι 

γλώσσες που αναφέρονται σε μελέτες και στις στατιστικές του 1928, 1940 και 1951 (όπου υπήρχε και 

ερώτημα σχετικά με τη γλώσσα) με αλφαβητική σειρά, είναι οι εξής: αθιγγανική, αλβανική, αρμενική, 

βουλγαρική (όρος σύμφωνα με τις απογραφές του 1928 και 1940) ή πομακική (όρος της απογραφής του 

1951), εβραϊκή, ελληνική, ισπανική-εβραϊκή, κουτσοβλαχική, μακεδονοσλαβική (όρος των απογραφών 

του 1928 και 1940) ή σλαβική (όρος της απογραφής του 1951). Η ύπαρξη μιας μειονοτικής γλώσσας 

υπόκειται σε αντικειμενικό προσδιορισμό. Αρκεί, δηλαδή, η διαπίστωση της χρήσης μιας γλώσσας από 

μειοψηφούσα ομάδα ελλήνων πολιτών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε υποκειμενικά 

στοιχεία, όπως η εκδήλωση συλλογικής βούλησης διατήρησης και προαγωγής των γλωσσικών 

χαρακτηριστικών ή ακόμη, και η βούληση συγκρότησης μειονοτικής ομάδας.  

Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει θεσμοθετημένη νομική προστασία καμίας άλλης γλώσσας από 

τις παραπάνω, εκτός από την τουρκική στον χώρο της Θράκης, σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό 

πλαίσιο κατ' εκτέλεση των διατάξεων της Συνθήκης της Λωζάνης, που κατοχυρώνουν εκπαιδευτικά 

δικαιώματα για τους μουσουλμάνους στη μητρική τους γλώσσα. 'Ετσι η τουρκική μαζί με την ελληνική 

αποτελεί γλώσσα της εκπαίδευσης στα μειονοτικά σχολεία σε ισόποσο χρόνο. Η μειονοτική εκπαίδευση 

καλύπτει ως επί το πλείστον την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (234 δημοτικά σχολεία), αλλά και σε 

ορισμένες περιπτώσεις τη δευτεροβάθμια (δύο γυμνάσια και λύκεια, καθώς και δύο ιεροσπουδαστήρια· 

ακόμη, πέντε γυμνάσια όπου διδάσκεται μόνο το μάθημα των θρησκευτικών δηλαδή το Κοράνιο στα 

τουρκικά). Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μειονοτική εκπαίδευση και αφορούν τους 9.500 

μουσουλμανόπαιδες αλλά και τους δασκάλους και καθηγητές τους δεν είναι λίγα. Βασικότερο, μεταξύ 

άλλων, η ελλιπής εκμάθηση από τους μαθητές της τουρκικής όσο και της ελληνικής, όπως και η 

ανεπαρκής κατάρτιση των δασκάλων (οι οποίοι είναι κυρίως απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Θεσσαλονίκης).  
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Άλλη περίπτωση διδασκαλίας μειονοτικής γλώσσας αποτελούν τα ιδιωτικά σχολεία των 

ισραηλιτικών και αρμενικών κοινοτήτων, όπου σε ορισμένα μαθήματα διδάσκεται η εβραϊκή και η 

αρμενική γλώσσα αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, λειτουργούν ένα ιδιωτικό δημοτικό ισραηλιτικό 

σχολείο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, στα οποία διδάσκεται η εβραϊκή ιστορία και το μάθημα 

των θρησκευτικών στα ελληνικά, καθώς και η εβραϊκή γλώσσα στους 200 περίπου μαθητές τους. 

Αντίστοιχα, στα τρία αρμενικά δημοτικά σχολεία και στο αρμενικό γυμνάσιο της Αθήνας, όπου φοιτούν 

περίπου 250 μαθητές, διδάσκεται η αρμενική γλώσσα, η ιστορία και τα θρησκευτικά. Ωστόσο, η 

παλαιότερα μεγαλύτερη αρμενική κοινότητα της Θεσσαλονίκης δεν διαθέτει από το 1947 δικό της 

εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αρμενικές κοινότητες της Μακεδονίας, της Θράκης 

και της Κρήτης. 

Οι υπόλοιπες γλώσσες δεν τυγχάνουν καμίας ρυθμιστικής αντιμετώπισης. Τα σλαβομακεδονικά 

γιατί βρέθηκαν στο επίκεντρο του "Μακεδονικού"· τα πομάκικα γιατί τα πολύ ισχυρότερα τουρκικά 

μονοπώλησαν το θεσμικό πλαίσιο γλωσσικής προστασίας της μουσουλμανικής μειονότητας· τα βλάχικα 

και τα αρβανίτικα γιατί βρίσκονται σε μεγάλη διασπορά και συχνά σε σημαντική υποχώρηση. Τέλος, 

σχετικά με τη ρομανές γλώσσα των Τσιγγάνων, πριν συζητηθεί το ζήτημα κατοχύρωσης αυτής της 

γλώσσας, θα έπρεπε να λυθούν άλλα ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα των ομιλητών. 

Σήμερα και ύστερα από μακροχρόνια αδράνεια η Ελλάδα δείχνει ενδιαφέρον να 

ευθυγραμμιστεί με το διεθνές νομικοπολιτικό περιβάλλον που αντιλαμβάνεται την προαγωγή των 

μειονοτικών γλωσσών ως βασικό παράγοντα αποδοχής ενός κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσα από 

τον σεβασμό της ετερότητας. 

Στην Ελλάδα οι κυριότερες µειονοτικές γλώσσες, οι οποίες σηµειωτέον δεν τυγχάνουν 

επαρκούς θεσµοθετηµένης νοµικής προστασίας ή ορισµένες από αυτές είναι χαµηλής ή µέσης 

βιωσιµότητας για ποικίλους λόγους, είναι: α) η  τουρκική, β) η ποµακική, γ) η εβραϊκή, δ) η αρµενική, 

ε) τα βλάχικα, ζ) τα  αρβανίτικα και η) η ροµανές, δηλαδή η γλώσσα των Τσιγγάνων (Τσιτσελίκης,  

2001) μέχρι πριν από ορισμένες δεκαετίες, οι ευρωπαίοι πολίτες αντιμετώπιζαν το ευρωπαϊκό γλωσσικό 

μωσαϊκό με αδιαφορία ή δυσπιστία. Σήμερα, όμως, όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι σε κάθε χώρα της 

Ευρώπης, πέραν της επίσημης κρατικής γλώσσας, ομιλούνται και άλλες γλώσσες είτε από μετανάστες 

και τις οικογένειές τους είτε από αυτόχθονες πληθυσμούς που αποτελούν τις λεγόμενες γλωσσικές 

μειονοτικές ομάδες. 
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Σήμερα στην ελληνική επικράτεια χρησιμοποιούνται οκτώ τουλάχιστον μειονοτικές γλώσσες, 

οι οποίες έχουν σχέση abstand με την ελληνική (Μπασλής 2000, σελ. 85).
48

 

 

        1. 5 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 

Κοινός παρονομαστής για τις περισσότερες από αυτές είναι ο στιγματισμός και η υποτίμησή 

τους, καθώς και ο αποκλεισμός τους από την εκπαίδευση. Σύμφωνα με τους Αρχάκη & Κονδύλη (2002, 

σελ. 114), ο λόγος αποκλεισμού των μειονοτικών γλωσσών είναι προφανώς η διαφύλαξη της ελληνικής 

γλωσσικής και πολιτισμικής καθαρότητας. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε σ’ αυτό το σημείο ότι ο Trudgill (1992), 
49

 θεωρεί πως η Ποντιακή 

διάλεκτος, αν εκλαμβανόταν ως ξεχωριστή γλώσσα, λόγω της απομόνωσής της από την Ελληνική με 

την έλευση των τουρκόφωνων στα μεσαιωνικά χρόνια, θα βρισκόταν σε Αusbau σχέση με αυτή. Οι 

ομιλητές της ποντιακής είναι εθνικά και πολιτισμικά Έλληνες και θεωρούν πως μιλούν μια ελληνική 

διάλεκτο. Η Ποντιακή όμως, σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή, βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε Abstand
50

 

σχέση με την ελληνική, ώστε αν ήταν επιθυμητό από κάποιους θα μπορούσε ν’ αποκτήσει Ausbau 

γλωσσικό καθεστώς, καθώς οι Έλληνες πολύ δύσκολα καταλαβαίνουν τα Ποντιακά, λόγω της μακράς 

απόστασης που έχουν τα τελευταία από την ελληνική, της συνακόλουθης ανεξάρτητης ανάπτυξης και 

της επιρροής τους από τα τουρκικά. Οι θεωρούμενες ωστόσο διάλεκτοι της ελληνικής, σύμφωνα με τους 
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50  Οι μειονοτικές ή μη γλώσσες σε σύγκριση με τις γειτνιάζουσες αυτών γλώσσες διακρίνονται σε γλώσσες απόκλισης [Abstand] 

και σε γλώσσες σύγκλισης [Ausbau] (Σελλά-Μάζη 1997: 364). Οι γλώσσες απόκλισης [Abstand] είναι εκείνες που 

δικαιωματικά θεωρούνται γλώσσες και όχι διάλεκτοι, χάρη στα πολύ διαφορετικά τους γλωσσικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση 

με όλες τις άλλες γλώσσες (π.χ. τα βασκικά). Οι γλώσσες σύγκλισης [Ausbau]  είναι εκείνες οι γλωσσικές ποικιλίες, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως γλώσσες παρά ως διάλεκτοι όχι χάρη στα ίδια γλωσσικά χαρακτηριστικά τους αλλά χάρη σε συγκεκριμένα 

κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία συνήθως συνέχονται με τις έννοιες αυτονομία και τυποποίηση. Σ’ 

αυτήν την κατηγορία υπάγεται η πλειονότητα των ευρωπαϊκών γλωσσών. 
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διαλεκτολόγους και με την αυστηρή έννοια του όρου, περιλαμβάνουν την Ποντιακή, την Καππαδοκική 

και την Grico, τα ελληνικά δηλαδή της Κάτω Ιταλίας. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μειονοτικές γλώσσες που απαντώνται στην Ελλάδα εμπλέκονται 

με τις διμερείς σχέσεις της με τα γειτονικά κράτη. Τα τελευταία χειρίζονται με διαφορετικό τρόπο την 

ύπαρξη των γλωσσών αυτών κι αυτό σχετίζεται με την εσωτερική και εξωτερική πολιτική τους, πράγμα 

που επιδρά ρυθμιστικά στην προαγωγή ή συνηθέστερα στη συρρίκνωσή τους Τσιτσελίκης (1997).
51

 

2.4 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

-Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο 

Η εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας γίνεται στα μειονοτικά, αλλά και στα δημόσια 

σχολεία. Τα μειονοτικά σχολεία είναι δίγλωσσα (τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική και την τουρκική 

γλώσσα) και διέπονται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο. Μειονοτικά σχολεία λειτουργούν κυρίως στο 

επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά). Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας υπάρχουν δύο 

μειονοτικά γυμνάσια και λύκεια και δύο ιεροσπουδαστήρια. Πιο αναλυτικα: 

Η μειονοτική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα σύνολο σχολείων που λειτουργούν μόνο στην  

περιοχή της Θράκης, έχουν ειδικό καθεστώς και απευθύνονται αποκλειστικά στα παιδιά της  

μουσουλμανικής μειονότητας. Θεμέλιο του νομικού πλαισίου που διέπει τη μειονοτική εκπαίδευση είναι 

η Συνθήκη της Λωζάνης (1923). Με τη Συνθήκη ρυθμίστηκαν, εκτός των άλλων, τα δικαιώματα και η 

προστασία των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκία και κατ’ αναλογία της μουσουλμανικής 

στην Ελλάδα (άρθρα 37-45). Σε άμεση σχέση με την προστασία των γλωσσικών δικαιωμάτων, τα 

εκπαιδευτικά δικαιώματα των μειονοτήτων αποτέλεσαν βασική αναφορά της Συνθήκης. Τα δύο κράτη 

λοιπόν, σε ένα πλαίσιο  αμοιβαιότητας, δεσμεύονται να παρέχουν «ως προς την δημοσίαν εκπαίδευσιν, 

τας προσηκούσας ευκολίας προς εξασφάλισιν της εν τοις δημοτικοίς σχολείοις παροχής εν τη ιδία  

αυτών γλώσση, της διδασκαλίας εις τα τέκνα των εν λόγω υπηκόων» (άρθρο 40 της  Συνθήκης). Από 

νομική άποψη η μειονοτική εκπαίδευση διέπεται αφενός από διεθνείς  κανόνες (που είτε δεσμεύουν 

διμερώς τα δύο κράτη, όπως τα παραπάνω κείμενα, είτε έχουν  ευρύτερη ισχύ, όπως οι διεθνείς 

συμβάσεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου) και αφετέρου από ένα πολύπλοκο σύνολο 

εσωτερικών κανόνων (νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις του υπουργού Παιδείας), έναν 

«πραγματικό νομικό λαβύρινθο», που επί της ουσίας καθορίζει το νομικό της καθεστώς. 

                                                 
51

 Τσιτσελίκης, Κ. (2001), Μειονοτικές Γλώσσες στην Ελλάδα.  Κέντρο  Ελληνικής Γλώσσας. «Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη 

Γλώσσα» (επιµ. Χριστίδης Α. Φ.) (σελ. 142-145). 
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-Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία 

Η μειονοτική εκπαίδευση ως ιδιαίτερο και οργανωμένο σύστημα σχολείων υφίσταται μόνο στο 

επίπεδο της πρωτοβάθμιας. Το 2011-12 λειτουργούν στη Θράκη 174 δημοτικά μειονοτικά σχολεία με 

6.199 μαθητές. Η βασική ιδιαιτερότητα των σχολείων αυτών είναι ο δίγλωσσος χαρακτήρας τους. Το 

πρόγραμμα είναι μοιρασμένο ανάμεσα στις δύο γλώσσες  διδασκαλίας, την ελληνική και την τουρκική, 

με σαφώς προσδιορισμένη κατανομή για όλες τις τάξεις. Το ελληνόγλωσσο μέρος περιλαμβάνει τα 

μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, γεωγραφίας, μελέτης περιβάλλοντος, κοινωνικής και 

πολιτικής αγωγής. Το κείμενο αυτό προέρχεται από το Ν. Ασκούνη (2006), Η εκπαίδευση της 

μειονότητας στη Θράκη. Από το περιθώριο στην προοπτική της κοινωνικής ένταξης, Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια, αλλά περιέχει και μεταγενέστερα ερευνητικά δεδομένα. 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των μειονοτικών σχολείων περιλαμβάνει δύο κατηγορίες: τους 

δασκάλους του ελληνόγλωσσου και τους δασκάλους του τουρκόγλωσσου μέρους του προγράμματος. 

Για τους πρώτους ισχύει, ως προς το εργασιακό καθεστώς ή τις προϋποθέσεις διορισμού, το ίδιο πλαίσιο 

που διέπει συνολικά τους δασκάλους των δημοσίων σχολείων. Από το 1995 άρχισαν να διορίζονται στα 

μειονοτικά σχολεία και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (αγγλικής γλώσσας και φυσικής αγωγής).  

Οι δάσκαλοι του τουρκόγλωσσου μέρους του προγράμματος είναι σχεδόν στο σύνολό τους 

μέλη της μειονότητας, απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) και 

υπηρετούν ως δημόσιοι υπάλληλοι. Άλλες κατηγορίες μουσουλμάνων δασκάλων που υπήρχαν 

παλιότερα (απόφοιτοι Τουρκικών Διδασκαλείων, Ιεροσπουδαστηρίων κλπ), έχουν σήμερα εκλείψει. 

Στους εκπαιδευτικούς της μειονοτικής εκπαίδευσης περιλαμβάνεται και πολύ μικρός αριθμός τούρκων 

«μετακλητών» δασκάλων οι οποίοι υπηρετούν στα  μειονοτικά σχολεία στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, 

σε ίσο αριθμό με τους έλληνες  εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους του ελληνικού δημοσίου, που διδάσκουν 

στα ελληνορθόδοξα μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης.  

-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Οι βασικότερες αλλαγές εντοπίζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου παρατηρείται  

θεαματική διεύρυνση της φοίτησης των παιδιών της μειονότητας. 

Η βασική δίοδος μέσω της οποίας πραγματοποιείται η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση για το μεγαλύτερο μέρος του μειονοτικού πληθυσμού είναι τα δημόσια ελληνόγλωσσα 

γυμνάσια και λύκεια. Ο μαζικός προσανατολισμός προς την ελληνόγλωσση δημόσια εκπαίδευση είναι 

σε μεγάλο βαθμό καθορισμένος από τους περιορισμούς του σχολικού δικτύου (τα μειονοτικά γυμνάσια-

λύκεια μπορούν να δεχτούν περιορισμένο αριθμό μαθητών). Παράλληλα όμως, όπως δείχνουν τα 

ερευνητικά δεδομένα, εκφράζει την επιθυμία ένταξης στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα. Ένας 

από τους βασικότερους λόγους  αυτής της επιλογής είναι η ελληνομάθεια, την οποία γονείς και μαθητές 
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αναγνωρίζουν ως ουσιαστική και αναγκαία προϋπόθεση για τη μελλοντική επαγγελματική και 

κοινωνική ένταξη. Η επιλογή των δημόσιων σχολείων συνδέεται στενά με το μέτρο της ποσόστωσης, 

την προνομιακή δηλαδή δυνατότητα πρόσβασης στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση που δόθηκε 

στα μέλη της μειονότητας το 1995. 

-Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 τα μέλη της μειονότητας ήταν αποκλεισμένα από την  

ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρητικά είχαν τη δυνατότητα, ως έλληνες πολίτες, να  

συμμετάσχουν στις εκάστοτε διαδικασίες επιλογής, στην πράξη όμως κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο. 

Ελάχιστοι κατόρθωναν να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και εκείνοι ήταν 

αδύνατον να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων λόγω κυρίως της ανεπαρκούς 

ελληνομάθειας, αλλά και του χαμηλού επιπέδου της μειονοτικής εκπαίδευσης.  

Μέχρι το 1995 η μόνη δυνατότητα πρόσβασης στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση που 

είχαν τα μέλη της μειονότητας, ήταν η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) η οποία 

ιδρύθηκε το 1968 με σκοπό την εκπαίδευση των μειονοτικών δασκάλων. Παρόλο που η ΕΠΑΘ 

ιδρύθηκε κατά το πρότυπο των διετούς φοίτησης Παιδαγωγικών Ακαδημιών, δεν ακολούθησε την 

εξέλιξή τους. Μετά την κατάργηση των Ακαδημιών το 1988-89 και την αντικατάστασή τους από τα 

πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα τετραετούς διάρκειας σπουδών, η ΕΠΑΘ παρέμεινε η μοναδική 

σχολή αυτού του τύπου. Η διάρκεια σπουδών ήταν διετής, ή τριετής (με την προσθήκη μιας  

προπαρασκευαστικής τάξης) για τους σπουδαστές που δεν είχαν ολοκληρώσει εξαετή κύκλο σπουδών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καταργήθηκε με νόμο το 2011. Η εκπαίδευση των δασκάλων για το 

τουρκόφωνο μέρος του προγράμματος των μειονοτικών σχολείων θα γίνεται πλέον από το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Το έτος 1995, όπως αναφέρθηκε, σηματοδοτεί μια 

καθοριστική αλλαγή στα εκπαιδευτικά πράγματα της μειονότητας. Τη χρονιά εκείνη θεσπίστηκε η 

δυνατότητα «να ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αποφοίτων 

λυκείων που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης». 

Οι υποψήφιοι δηλαδή από τη μειονότητα συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις, εισάγονται όμως 

επιπλέον του αριθμού των εισακτέων κάθε σχολής ή τμήματος σε ποσοστό 0,5%. Το μέτρο «της 

ποσόστωσης», όπως είναι ευρύτερα γνωστό, υιοθετεί μια λογική «θετικής διάκρισης» επιχειρώντας να 

αμβλύνει τον εμφανή εκπαιδευτικό αποκλεισμό που επί μακρόν υπέστη η μειονότητα, ενώ παράλληλα 

επιδιώκει να ανακόψει το ρεύμα προς τα τουρκικά πανεπιστήμια. Το 1996, πρώτη χρονιά εφαρμογής 

του μέτρου, 98 υποψήφιοι κατάφεραν να εισαχθούν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το 2011 ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 482 άτομα. Η λειτουργία αυτού του 

μέτρου υπήρξε καταλυτική. Η εφικτή πλέον προοπτική πρόσβασης στην ελληνική τριτοβάθμια 
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εκπαίδευση συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση της φοίτησης των παιδιών της μειονότητας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε μια ευρύτερη  μεταβολή της στάσης της μειονότητας απέναντι 

στην εκπαίδευση συνολικά. Άρθρο 2, παράγραφος 1 του νόμου 2341-2.10.1995 (ΦΕΚ Α’ 208, 1995). Ο 

ορισμός του ποσοστού 0,5%  ροβλέπεται στην Υ.Α. Φ.152.11/Β3/790-28.2.1996 (ΦΕΚ Β’ 129, 1996). 

Το 2011 καταργήθηκε η ΕΠΑΘ (άρθρο 59 του Ν. 3966/2011). 

Η ελληνική πολιτεία – εδώ και χρόνια θέλοντας να αναβαθμίσει την παρεχόμενη στους 

δασκάλους εκπαίδευση, κατήργησε τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και ίδρυσε πανεπιστημιακά 

Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης. Στη συνέχεια έδωσε τη 

δυνατότητα εξομοίωσης των πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών με αυτά 

των νέων τμημάτων τετραετούς φοίτησης.  

Για άγνωστους λόγους η ΕΠΑΘ έμεινε τότε εκτός των εξελίξεων της ελληνικής νομοθεσίας, 

που αφορούσε στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των δασκάλων της χώρας. Αναφορικά με την ΕΠΑΘ, 

δεν έγινε καμία κίνηση προς την κατεύθυνση της εξομοίωσης μετά την κατάργηση των Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών. Και δυστυχώς η κατάσταση αυτή παραμένει η ίδια μέχρι σήμερα. 

Αυτό έχει ως συνέπεια οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ να βρίσκονται σε ένα καθεστώς 

επαγγελματικής ομηρίας. Αυτό έγινε ιδιαίτερα εμφανές σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι απόφοιτοι της 

ΕΠΑΘ δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις Π.Ε. στο δημόσιο, 

γιατί το πτυχίο της ΕΠΑΘ δεν είχε εξομοιωθεί με εκείνα των Παιδαγωγικών Τμημάτων. 

Ενώ δηλαδή τα πτυχία των άλλων Παιδαγωγικών Ακαδημιών εξομοιώθηκαν με τα πτυχία των 

πανεπιστημιακών τμημάτων, η ΕΠΑΘ και οι απόφοιτοί της έμειναν καθηλωμένοι. Ταυτόχρονα, επειδή 

το πτυχίο τους αντιστοιχεί σε διετή φοίτηση οι απόφοιτοι αδυνατούν να συμμετάσχουν σε 

υποψηφιότητες για μεταπτυχιακές σπουδές. 

Επιπλέον ενισχυτικά στο άδικο αυτό καθεστώς λειτούργησε το γεγονός ότι στο παρελθόν 

δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις εξομοίωσης (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης - ΔΠΘ) μόνο σε αποφοίτους της ΕΠΑΘ, οι οποίοι ήδη εργάζονταν ως μόνιμοι δάσκαλοι 

στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 260 

αδιόριστοι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι της ΕΠΑΘ, από τους οποίους μόνο οι 60 εργάζονται ως 

αναπληρωτές. 

Επειδή το θέμα της εξομοίωσης των πτυχίων των αποφοίτων της ΕΠΑΘ εκκρεμεί εδώ και 

χρόνια. Επειδή η υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή μόρφωση για όλους τους δασκάλους, άρα και για 

αυτούς του τουρκόφωνου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων, αποτελεί εκπαιδευτικό δικαίωμα 

των μαθητών και βασική υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας στο πλαίσιο της ισονομίας και της 

ισοπολιτείας. 
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2.5 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Σημαντικό ρόλο για την παραγωγή και αναπαραγωγή μιας μειονοτικής γλώσσας παίζουν η 

οικογένεια, η εκπαίδευση και η ίδια η γλωσσική κοινότητα 

Για να διατηρηθεί η μειονοτική γλώσσα θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί το γλωσσικό αίσθημα 

στην οικογένεια και στην ίδια την κοινότητα, να αναπτυχθεί σωστά η πολιτιστική της αναπαραγωγή, να 

ενισχυθεί η εκπαίδευση και το κύρος της, να προβληθεί η αξία της και να προωθηθεί η χρήση της από 

τα μέσα ενημέρωσης υψηλοί στόχοι μιας συνεπούς γλωσσικής πολιτικής για τη διαφύλαξη των 

μειονοτικών γλωσσών που αποτελούν μέρος του πολιτιστικού μας πλούτου. Η ευθύνη όμως για την 

άσκηση γλωσσικής πολιτικής βρίσκεται συνήθως στον κεντρικό κρατικό μηχανισμό, εκτός εάν το 

κράτος έχει ήδη αναγνωρίσει, εν μέρει ή πλήρως, τα γλωσσικά δικαιώματα μέρους των πολιτών του και, 

έτσι, έχει παραχωρήσει στη γλωσσική ομάδα τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και επιλογής μέτρων για 

τη διαφύλαξη της μειονοτικής γλώσσας. 

Δύο είναι οι πολυμερείς συμβάσεις που αφορούν την προστασία των μειονοτικών γλωσσών 

(εκτός από ορισμένες διμερείς συμφωνίες, όπως μεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας, σχετικά με τους 

γερμανόφωνους πολίτες της πρώτης, ή Γερμανίας και Δανίας σχετικά με τις εκατέρωθεν μειονοτικές 

τους ομάδες): 

- Ευρωπαϊκός χάρτης περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών  

Ο Ευρωπαϊκός χάρτης των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών (αγγλικά: European 

Charter for Regional or Minority Languages -ECRML) είναι σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Καταρτίσθηκε το 1992 και στοχεύει στην προστασία και την προώθηση των ιστορικών περιφερειακών 

και μειονοτικών γλωσσών της Ευρώπης. 

Ισχύει μόνο για τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά από τους πολίτες των κρατών 

- μελών (αποκλείοντας έτσι τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τους πρόσφατους μετανάστες από 

άλλα κράτη), οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από την γλώσσα της πλειοψηφίας ή την την επίσημη 

γλώσσα (αποκλείοντας έτσι τις διαλέκτους της γλώσσας της πλειοψηφίας ή της επίσημης γλώσσας) και 

οι οποίες είτε έχουν μια εδαφική βάση (και επομένως μιλιούνται παραδοσιακά από πληθυσμούς 

περιφερειών ή περιοχών μέσα στο κράτος) είτε χρησιμοποιούνται από τις γλωσσικές μειονότητες μέσα 

στο κράτος ως σύνολο (με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνοτναι γλώσσες όπως η γίντις και η ρομανί που 

χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή). 

Γλώσσες που είναι επίσημες στις περιφέρειες ή τις επαρχίες ή τις ομοσπονδιακές μονάδες ενός 

κράτους (π.χ.τα καταλανικά στην Ισπανία) δεν κατατάσσονται στις επίσημες γλώσσες του κράτους και 

μπορούν, επομένως, να ωφεληθούν από τον Χάρτη. Από την άλλη, η Ιρλανδία δεν μπορούσε να 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_c5/c_5_thema_id.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1992
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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υπογράψει τον Χάρτη προς όφελος της ιρλανδικής γλώσσας, (αν και μειονοτική γλώσσα), καθώς έχει 

οριστεί ως η πρώτη επίσημη γλώσσα του κράτους. Το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως, έχει επικύρωσει τον 

Χάρτη εκ μέρους (μεταξύ άλλων γλωσσών) των ιρλανδικών στη Βόρεια Ιρλανδία. 

Ο Χάρτης περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό δράσεων που τα συμβαλλόμενα κράτη μπορούν να 

αναλάβουν για να προστατεύσουν και να προωθήσουν τις ιστορικές περιφερειακές και μειονοτικές 

γλώσσες. Υπάρχουν δύο επίπεδα προστασίας. Όλες οι χώρες που υπογράφουν τον Χάρτη οφείλουν να 

εφαρμόσουν το χαμηλότερο επίπεδο προστασίας στις γλώσσες που αναγνωρίζουν ότι αφορά ο Χάρτης. 

Μπορούν, όμως, να δηλώσουν ότι κάποια ή όλες αυτές οι γλώσσες θα έχουν το ανώτερο επίπεδο 

προστασίας, που περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών, από τις οποίες τα κράτη πρέπει να συμφωνήσουν 

να αναλάβουν τουλάχιστον 35. 

Η υπογραφή (ένα προκαταρκτικό στάδιο) και επικύρωση του Χάρτη είναι προϋπόθεση για τις 

χώρες που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και αρκετά από τα σημερινά μέλη της δεν 

την έχουν υπογράψει. 

Ο Χάρτης τέθηκε σε ισχύ την 1 Αυγούστου 1998, όταν 5 χώρες ολοκλήρωσαν την επικύρωσή 

του. 

Από τα 46 μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Χάρτης έχει υπογραφεί (αλλά δεν έχει 

επικυρωθεί) από τις παρακάτω χώρες: 

 Αζερμπαϊτζάν 

 Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

 Γαλλία 

 Ισλανδία 

 Ιταλία 

 Μάλτα 

 Μαυροβούνιο 

 Μολδαβία 

 Π.Γ.Δ.M. 

 Πολωνία 

 Ρουμανία 

 Ρωσική Ομοσπονδία 

 Σερβία 

 Τσεχία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1998
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CE%B4%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
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Ο Χάρτης έχει επικυρωθεί από τις παρακάτω χώρες: 

 Αρμενία 

 Αυστρία 

 Γερμανία 

 Δανία 

 Ελβετία 

 Ηνωμένο Βασίλειο 

 Ισπανία 

 Κροατία 

 Κύπρος 

 Λιχτενστάιν 

 Λουξεμβούργο 

 Νορβηγία 

 Ολλανδία 

 Ουγγαρία 

 Ουκρανία 

 Σλοβακία 

 Σλοβενία 

 Σουηδία 

 Φινλανδία 

Οι υπόλοιπες χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, δεν έχουν 

υπογράψει τον Χάρτη.  

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Η σύμβαση- πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων  

Τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο του 1998 και δεσμεύει ήδη δεκατέσσερα κράτη (άλλα είκοσι οκτώ, 

μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, την έχουν υπογράψει). Η Σύμβαση-πλαίσιο αποτελεί το πρώτο στην 

ιστορία δεσμευτικό πολυμερές συμβατικό κείμενο σε διεθνή κλίμακα που αφορά αποκλειστικά την 

προστασία δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Το κάθε κράτος έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει είτε 

έμμεσα, με γενικό ορισμό, είτε ρητά ονομάζοντας, τις εθνικές μειονότητες που επιθυμεί να υπαγάγει στο 

πεδίο προστασίας της Σύμβασης μέσα από τη διατύπωση ερμηνευτικών δηλώσεων.  

Η Σύμβαση αποτελεί έναν κατάλογο γενικών κατευθυντήριων αρχών, που ομαδοποιεί τα 

γενικά δικαιώματα των μειονοτήτων, ή καλύτερα, που προσδιορίζει το πεδίο ευθύνης του κράτους στα 

αδιόρατα πλαίσια της διακριτικής του ευχέρειας. Τα οιονεί δικαιώματα άπτονται της θρησκευτικής και 

γλωσσικής ελευθερίας (χρήση της γλώσσας, ιδιωτικά ή δημόσια, στις επαφές με τις διοικητικές και 

δικαστικές αρχές, στην εκπαίδευση), της διασυνοριακής μετακίνησης, της συμμετοχής στην πολιτιστική 

κοινωνική και οικονομική ζωή και του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι. Επίσης διατυπώνεται η ρήτρα 

απαγόρευσης των διακρίσεων, η αρχή της ισότητας και της προστασίας της ταυτότητας της μειονοτικής 

ομάδας. Σε συνδυασμό με το προϋπάρχον καθεστώς προστασίας της μειονοτικής γλωσσικής διαφοράς, 

όπως αυτό διατυπωνόταν σποραδικά σε συμβάσεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

(Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σχετική νομολογία του Δικαστηρίου του 

Στρασβούργου, Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του Ο.Η.Ε. κ.ά.), οι νέες 

συμβάσεις έρχονται να δώσουν νέα δυναμική στο ζήτημα της προαγωγής της γλωσσικής και 

πολιτισμικής ετερότητας ομογενοποιώντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα κοινό καθεστώς προστασίας. Από 

τα μη δεσμευτικά κείμενα που διατυπώνουν γλωσσικά δικαιώματα και επηρεάζουν τις εξελίξεις σχετικά 

με τις μειονοτικές γλώσσες στην Ευρώπη, σημαντικότερα είναι: 

 Το Καταληκτικό κείμενο της Κοπεγχάγης του 1990 (Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 

στην Ευρώπη), το οποίο για πρώτη φορά παραθέτει κατάλογο των υποχρεώσεων των κρατών απέναντι 

στη γλωσσική μειονοτική ετερότητα. 

 Κείμενο του Ελσίνκι του 1992 (ΔΑΣΕ), όπου θεσμοθετείται η 'Υπατη Αρμοστεία για τις Εθνικές 

Μειονότητες, με κύριο έργο την πληροφόρηση και έγκαιρη πρόληψη πιθανών συγκρούσεων. 

 Οι Συστάσεις 1177 (1992), 1201 (1993), 1255 (1995) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης μεταξύ άλλων συνέβαλαν στην υιοθέτηση του Χάρτη και της Σύμβασης-

πλαισίου που προαναφέραμε. 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_c5/c_5_thema_id.htm
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 Η Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. του 1992 για τα δικαιώματα των προσώπων που 

ανήκουν σε εθνικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 

 

            

Εικόνα 1,2 ΑΦΙΣΣΕΣ ΔΙΓΛΩΣΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΣΤΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ 
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3.1 ΠΟΛΥΠΟΛΙΣΜΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου χαρακτηρίζεται από ραγδαίες κοινωνικές εξελίξεις 

και η σημερινή πραγματικότητα διαγράφεται πολύχρωμη, πλουραλιστική και πολυπολιτισμική. Μέσα 

σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες ιδιαίτερη σημασία θα λέγαμε πως έχει η ανάπτυξη ικανοτήτων 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού  

Ακόμη και στις εκλογές 2014, εκτυπώθηκαν αφίσσες δίγλωσσες, τονίζοντας το πολύγλωσσο 

και δαπολιτισμικό περιβάλλον της Ελλάδας.   

Οι όροι «πολυπολιτισμικότητα» και «διαπολιτισμικότητα» συχνά συγχέονται και 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ειδικότερα, σχετικά με τη χρήση των όρων, «πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση» και «διαπολιτισμική εκπαίδευση», τουλάχιστον στη χώρα μας, υπάρχει ακόμα ένα 

θεωρητικό έλλειμμα ως προς τη χρήση των όρων Βακαλιός (1997). 
52

 Η πρόθεση «διά» υποβαθμίζεται 

σχεδόν εξολοκλήρου. 

Κάποιοι εκ των ερευνητών περιορίζουν τη χρήση του όρου στο επίπεδο της εκπαίδευσης και 

άλλοι χρησιμοποιούν τον όρο «διαπολιτισμικότητα» για να προσδιορίσουν τους εκπαιδευτικούς, 

κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους, ενώ για την περιγραφή της συγκεκριμένης κοινωνικής 

πραγματικότητας και της διαδικασίας εξέλιξής της χρησιμοποιούν τον όρο «πολυπολιτισμικότητα». 

Στην ελληνική βιβλιογραφία, ο όρος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πρωτοεμφανίζεται στη 

δεκαετία του 1980 και συνδέεται με την (επαν)ένταξη των παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό 

σχολείο και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. 

Μερικοί ερευνητές (π.χ. Porscher, 1979) χρησιμοποιούν τον όρο «διαπολιτισμικότητα» για να 

αναλύσουν και να περιγράψουν, από τη μια πλευρά, αυτή την πολυπολιτισμική κατάσταση και για να 

διατυπώσουν, από την άλλη, τους στόχους της διαπολιτισμικής αγωγής (Δαμανάκης, 1998).
53

 

Ο Hohmann (1983)
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 υποστηρίζει ότι η έννοια της «πολυπολιτισμικότητας» χαρακτηρίζει την 

υπάρχουσα κατάσταση, «το τι είναι», ενώ η έννοια της «διαπολιτισμικότητας» αναφέρεται στο «τι θα 

έπρεπε να είναι» (Δαμανάκης 1997, σελ. 39). 

Κατά τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε και έχει αρχίσει να κυριαρχεί, στον ευρωπαϊκό χώρο, 

ο αγγλόφωνος όρος «πολυπολιτισμική εκπαίδευση» (multicultural education) έναντι του όρου 

«διαπολιτισμική εκπαίδευση» (intercultural education) που κυριαρχεί στην Ευρώπη. Ο όρος αυτός 

στηρίζεται στη διαπολιτισμική προσέγγιση. Σύμφωνα με το διευθυντή του Κέντρου Διαπολιτισμικής 
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 Βακαλιός, Θ. κ. ά. (1997), Το Πρόβλημα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη. 
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 Δαμανάκης, Μ. (1998), Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική 

προσέγγιση. 
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Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, καθηγητή κ. Gundara (1986), οι σύγχρονες κοινωνίες 

χαρακτηρίζονται για την πολυπολιτισμικότητά τους, δηλαδή κατοικούνται από διαφορετικούς λαούς, 

ενώ η διαπολιτισμικότητα αναφέρεται στην αλληλεπίδραση και αμοιβαία συνεργασία που πρέπει να 

επιδιώκεται ανάμεσα σε όλους τους λαούς. 

Την άποψη αυτή υιοθετεί και ο Μάρκου, σύμφωνα με τον οποίο, ο όρος 

«πολυπολιτισμικότητα» χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει μια συγκεκριμένη κοινωνική 

πραγματικότητα και τη διαδικασία εξέλιξής της και ο δεύτερος για να δηλώσει μια διαλεκτική σχέση, 

μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε 

άτομα διάφορων εθνικών/ μεταναστευτικών ομάδων.  

Σε γενικές γραμμές, στις αγγλοσαξονικές χώρες χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά ο όρος 

«πολυπολιτισμικότητα» ως κανονιστικός και ως αναλυτικός όρος. Στον ευρωπαϊκό χώρο ο όρος 

«πολυπολιτισμικότητα» χρησιμοποιείται κυρίως ως αναλυτικός όρος. 

Στο σχολείο συντελείται πολύ συχνά η επιβεβαίωση ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων με 

τους μηχανισμούς της αυτοεκπληρούμενης προφητείας και του στιγματισμού. Η ελληνική πολιτεία έχει 

αναλάβει και αυτή, την υποχρέωση να καταπολεμά τις διακρίσεις με τη υπογραφή διαφόρων Διεθνών 

Συμφώνων. Σε αυτό το πλαίσιο δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στις δυνατότητες που 

υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να προσφέρει σε νέους αλλά και στην κοινωνία.  

Στο σχολείο η συμμετοχή και η ανάπτυξη αξιών είναι πυλώνες δόμησης της προσωπικότητας. 

Επομένως το σχολείο θα πρέπει να παρέχει γνώσεις και να βοηθά τους μαθητές, να επιδιώκει τη 

σύνδεση με την ευρύτερη κοινωνία για όλους τους νέους. 

Η κουλτούρα, η πολιτισμική ταυτότητα και η «διαφορετικότητα» δεν αποτελούν ένα κλειστό 

πλαίσιο ταυτότητας, αλλά μια πολυεπίπεδη πραγματικότητα, αποτέλεσμα εξέλιξης και επεξεργασίας, 

προσωπικής και κοινωνικής. Υπό αυτήν την έννοια η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας στο σχολείο 

είναι αναγκαίο να διέπεται από τις αρχές του ανοιχτού διαλόγου και του αλληλοσεβασμού. Ο σκοπός 

λοιπόν της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν είναι να φτάσουν οι μαθητές να ανέχονται τους άλλους, αλλά 

να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς την ανθρώπινη ζωή, να υπερασπίζονται ενεργά την ακεραιότητα 

της ζωής των άλλων και να αποκτήσουν την ικανότητα όχι μόνο να δρούν για τους άλλους αλλά κυρίως 

με τους άλλους αναπτύσσοντας ταυτόχρονα αναστοχαστική σκέψη. 

Το εκπαιδευτικό έργο θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών στη σχολική τάξη που 

επιτρέπουν την ενδυνάμωση, την έκφραση και κατανόηση της διαφορετικότητας, την ενθάρρυνση της 

σχολικής συμμετοχής, την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης μεταξύ των 

συμμετεχόντων μαθητών/τριων κ.α. 

Στο πλαίσιο αυτό, η διαπολιτισμικότητα αφορά συνολικά το εκπαιδευτικό οικοδόμημα και δεν 

διαμορφώνεται κατά περίσταση, ανάλογα δηλαδή με το αν έχουμε ή δεν έχουμε πολιτισμικά 
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διαφορετικούς μαθητές σε αυτό. Η ένταξη του «διαφορετικού» μαθητή είναι διαδικασία δυναμική, που 

εμπεριέχει την αποδοχή μιας minimum εξουσιοδότησης προς το σχολείο, όσον αφορά τις λειτουργίες 

του. Το σχολείο είναι ένα και ενιαίο όχι κατακερματισμένο. 

Εδώ και μια δεκαετία περίπου η Ελλάδα βιώνει μια αλλαγή: από χώρα αποστολής μεταναστών 

και τροφοδότη της ελληνικής διασποράς, έγινε πλέον η ίδια χώρα υποδοχής μεταναστών. Για πολλούς 

μετανάστες από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, από χώρες της ανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου, 

της Ασίας και της Αφρικής η χώρα μας αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό ή μακροπρόθεσμο προορισμό. 

Ταυτόχρονα με τη μετανάστευση, η φιλελεύθερη νομοθεσία της Ελλάδας σε θέματα προσφύγων την 

κάνει τόπο φιλοξενίας πολλών ανθρώπων που για να αποφύγουν απάνθρωπες συνθήκες ή και για να 

προστατεύσουν την ίδια τους τη ζωή και τη ζωή των οικείων τους, αποφασίζουν να ζητήσουν άσυλο 

στη χώρα μας. Αλλά οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έχουν ή δημιουργούν οικογένειες και τα παιδιά 

έχουν ανάγκη σχολείου και παιδείας. 

Το ΙΠΟΔΕ, ως αρμόδιο όργανο της πολιτείας για τα ζητήματα ετερότητας στην εκπαίδευση, 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες για την εισαγωγή και ενίσχυση της διαπολιτισμικής διάστασης στην 

ελληνική εκπαίδευση, και συγκεκριμένα: 

 

1. Καταρτίζει, παρακολουθεί την εφαρμογή, ενισχύει και αξιολογεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την 

ομαλή ένταξη των μεταναστών και των παλιννοστούντων μαθητών στα σχολεία της χώρας, και 

ειδικότερα στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

2. Παράγει διδακτικό υλικό για τη στήριξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, την ενίσχυση των 

επιδόσεων των μαθητών στα υπόλοιπα μαθήματα και την εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στα 

προγράμματα του σχολείου. 

3. Παράγει επιμορφωτικό υλικό για τις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, των συμβούλων και 

των στελεχών της εκπαίδευσης πάνω σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

4. Σχεδιάζει και οργανώνει επιμορφωτικές δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους 

και στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης πάνω σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

5. Αποτυπώνει την εκπαιδευτική πραγματικότητα στη χώρα σε σχέση με την παρουσία και την πορεία 

μέσα από τους σχολικούς θεσμούς των αλλοδαπών, παλιννοστούντων μαθητών και των μαθητών που 

προέρχονται από ευάλωτα στον εκπαιδευτικό αποκλεισμό κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλον. 

3.2 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ  

 

Οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που διατυπώθηκαν από τον Helmut Essinger 

συμπυκνώνουν τη μέχρι σήμερα κατασταλαγμένη γνώση και τα πορίσματα του επιστημονικού διαλόγου 



 59 

σχετικά με το ζήτημα της διαχείρησης της πολυπολιτισμικότητας στο σχολικό περιβάλλον. Οι αρχές 

αυτές είναι οι εξής: 

 Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση (empathy): το άτομο μαθαίνει να κατανοεί τους άλλους, να βλέπει τα 

προβλήματα υπό το δικό τους πρίσμα και σταδιακά να καλλιεργεί τη συμπάθειά του γι'αυτούς. 

 Εκπαίδευση για αλληλεγγύη: το άτομο καλείται να συνοικοδομήσει τη συλλογική συνείδηση και, 

παράλληλα,να παραμερίσει τις κοινωνικές ανισότητες και αδικίες υπερβαίνοντας τα όρια της ομάδας, 

της φυλής και του κράτους. 

 Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό: το άνοιγμα σε άλλους πολιτισμούς αποτελεί πρόσκληση 

συμμετοχής τους στο δικό μας πολιτισμό, καλλιεργώντας με τον τρόπο αυτό το σεβασμό στην 

πολιτισμική ετερότητα. 

 Εκπαίδευση εναντίον του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης: το άτομο προσπαθεί να απαλλαγεί από 

εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις τα οποία εμποδίζουν την επικοινωνία των λαών μεταξύ τους. 

Όσον, δε, αφορά τους σκοπούς-αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που πρέπει να διέπουν τη 

διδακτική πράξη, η διαπολιτισμικότητα, κατά τον Nieke, είναι απαραίτητο να διατρέχει όλα τα 

μαθησιακά περιεχόμενα τα οποία διδάσκονται στην τάξη. Η δε πληροφόρηση αποβαίνει ιδιαίτερα 

σημαντική, καθώς καταρρίπτει την άγνοια και το φόβο ενάντια στη διαφορετικότητα, υπερνικώντας τον 

εθνοκεντρισμό με την υιοθέτηση λογικής συμπεριφοράς, για να καταλήξει στην αποδοχή, την 

αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο πολιτισμικό εμπλουτισμό. 

3.3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Πρωταρχικός στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η ανάκτηση των ικανοτήτων που 

συμβάλλουν στην  εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό ιστό (Παπάς, 

1997).55 Μαζί με την  αποδοχή και το σεβασμό του διαφορετικού, μέσω της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης επέρχεται και η αναγνώριση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, μέσα από μια καθημερινή 

προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας.   

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αξιοποιεί τους διαφορετικούς πολιτισμούς, επιδιώκει να 

εμποδίσει το σχηματισμό στερεότυπων και προκαταλήψεων, απέναντι σε πρόσωπα και πολιτισμούς και 

να υπερβεί κάθε μορφή εθνοκεντρικής αντιμετώπισης, πραγματοποιώντας μια εκπαιδευτική διαδικασία 

που δίνει ουσία στα ανθρώπινα δικαιώματα προωθώντας την κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των 

λαών για να οδηγηθούν οι κοινωνίες στην πρόοδο και την ειρήνη Γκότοβος (2002).56  
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 Στόχος της είναι η εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 

κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Η διαπολιτισμική παιδεία δημιουργεί το πνευματικό 

υπόβαθρο που επιτρέπει την εκτίμηση για το διαφορετικό, ώστε να δημιουργηθούν ανοικτές κοινωνίες, 

πολιτισμικά αρμονικές, που θα διακρίνονται από ισονομία, αλληλοκατανόηση, αλληλοαποδοχή και 

αλληλεγγύη. 

Μέσα από δύο κατευθύνσεις επιτυγχάνονται οι στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η μία 

κατεύθυνση στοχεύει στις ομάδες, που αποτελούν τη μειονότητα. Μέσα από τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση αυτές οι ομάδες πρέπει να ενδυναμωθούν αναπτύσσοντας γνώσεις, όπως είναι η εκμάθηση 

της γλώσσας, στην οποία επικοινωνεί η πλειοψηφία της κοινωνίας στην οποία ζουν, καθώς και 

δεξιότητες. Προκειμένου οι ομάδες αυτές όχι απλά να επιβιώσουν αλλά να νιώσουν ασφάλεια και να 

αναπτύξουν τις δυνατότητές τους χρειάζεται να ενταχθούν στην κοινωνία, να κατανοήσουν το 

κοινωνικό,  οικονομικό και πολιτικό σύστημα της κοινωνίας στην οποία ζουν, να κοινωνικοποιηθούν, να 

αναγνωρισθούν ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους.  

 Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στην εκπαίδευση των ομάδων της πλειοψηφίας, ώστε να 

ξεπεράσουν αρνητικές κατηγοριοποιήσεις και προκαταλήψεις, να απορρίψουν την ιδέα της ιεραρχίας 

από άποψη σπουδαιότητας πολιτισμών και να υιοθετήσουν αντικειμενικά κριτήρια σκέψης.   

Η διαπολιτισμική τάξη είναι μια τάξη ανοιχτή στην κοινωνία, όπου εκπαιδευτής και 

εκπαιδευόμενοι προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, έχουν διαφορετική 

οπτική γωνία για την πραγματικότητα, άρα την ερμηνεύουν και διαφορετικά, συνεπώς είναι 

διαφορετικές και οι εκτιμήσεις τους. Τα βιώματα καθώς και οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων μπορούν 

να υιοθετηθούν και να ενσωματωθούν κατάλληλα στη διδακτέα ύλη και να την εμπλουτίσουν.  

3.4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ:  

Στη δεκαετία του 1980 πολλοί θεωρητικοί εξέφρασαν διάφορες θέσεις για την 

πολυπολιτισμικότητα και την Εκπαίδευση, που σταδιακά σχηματοποιήθηκαν σε πρότυπα/ μοντέλα 

εκπαίδευσης: αφομοιωτική προσέγγιση, ενσωμάτωση, πολυπολιτισμική, αντιρατσιστική και 

διαπολιτισμική προσέγγιση (βλ. αναλυτικά: Γεωργογιάννης 1997, σελ. 46-51). Τα βασικά 

χαρακτηριστικά των μοντέλων αυτών αναφέρονται παρακάτω. 
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1. Αφομοιωτικό μοντέλο:  

Υφίσταται απορρόφηση από το γηγενή πληθυσμό, συμμετοχή στην πρόοδο και την ανάπτυξη 

της κοινωνίας, εκμάθηση της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής, λήθη και εγκατάλειψη της 

μητρικής γλώσσας αφού δεν υπάρχει χρηστική ανάγκη. Το μοντέλο αυτό δέχτηκε κριτική γιατί 

κατέχεται από εθνοκεντρικές θέσεις, ο μετανάστης καταδικάζεται σε μια συναινετική παρουσία στη ζωή 

και τον πολιτισμό του νέου χώρου εγκατάστασης, χωρίς δυνατότητα αντίδρασης ή παρέμβασης ενώ 

είναι αναγκασμένος να εγκαταλείψει τον πολιτισμό αφετηρίας και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα 

παράλληλα με την πλήρη εξάρτηση του από τον επικρατούντα πολιτισμό. 

2. Μοντέλο ενσωμάτωσης:  

Στο μοντέλο αυτό, υπάρχει αποδοχή του πολιτισμικού στοιχείου της μεταναστευτικής ομάδας, 

αλλά ταυτόχρονα και αποδοχή του status quo της χώρας υποδοχής, όπου το νέο στοιχείο ενσωματώνεται 

χωρίς αναταραχές ή άλλες συγκρούσεις. Δέχτηκε κριτική γιατί είναι ανύπαρκτη η ισότητα ευκαιριών 

που διατείνεται ότι εξασφαλίζει, τα αλλοδαπά ή παλιννοστούντα παιδιά παρουσιάζουν το στίγμα της 

υστέρησης σε σχέση με τα ντόπια παιδιά, διότι η κατάκτηση του κυριάρχου πολιτισμού και συναφών 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων δεν γίνεται με ίσους όρους.  

3. Πολυπολιτισμικό μοντέλο:  

Εδώ το κέντρο βάρους έχει μετατοπιστεί πλέον από τα στενά πλαίσια των εθνοκεντρικών 

τάσεων στο πολιτισμικό στοιχείο. Αναζητήθηκαν αυτά τα στοιχεία του πολιτισμού που καθορίζουν τη 

φυλετική ομάδα. Η κοινωνία υποδοχής σέβεται και αποδέχεται αυτές τις πολιτισμικές λειτουργίες και 

στο γενικότερο πνεύμα οι πολιτισμοί τείνουν να ξεπεράσουν τα στεγανά συναισθήματα της εθνικής 

υπεροχής και να καταλήξουν σε μια συναινετική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. Το μοντέλο αυτό 

κατακρίθηκε γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης στις εξουσιαστικές και κοινωνικές δομές της 

χώρας υποδοχής ενώ παραμελείται το διεκδικητικό πλαίσιο στις ομάδες αναφοράς. 

4. Αντιρατσιστικό μοντέλο:  

Εδώ επιχειρείται το πέρασμα από τις ατομικές ανάγκες στις θεσμικές και κοινωνικές δομές, με 

στόχο την απάλειψη του ρατσισμού. Κατακρίθηκε διότι: η κατάργηση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση 

και η παροχή ίσων ευκαιριών, η κατάργηση της υπεροχής και προνομιακής μεταχείρισης του γηγενούς 

πληθυσμού χρειάζονται πολλές προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθούν στην πράξη. 
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5. Διαπολιτισμικό μοντέλο:  

Το τελευταίο ιεραρχικά μοντέλο διαπερνά τους πολιτισμούς και μέσα από την ειρηνική 

αισθησιοποίηση των αξιακών και πολιτισμικών του στοιχείων καταλήγει σε μια αλληλοαποδοχή, μέσα 

σε πνεύμα αλληλεξάρτησης και συναντίληψης για την αυτοπραγμάτωση ατόμων και λαών. Αποτελεί 

την τελευταία τάση που εμφανίζεται στις μέρες μας όσον αφορά τη διαχείριση της εθνοπολιτισμικής 

διαφορετικότητας.  

3.5 Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το ελληνικό κράτος ασχολήθηκε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 (1983) με το θέμα υποδοχής 

και υποστήριξης παλλινοστούντων παιδιών με τη δημιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών 

τμημάτων. Οι πρώτες τάξεις υποδοχής λειτούργησαν σύμφωνα με το νόμο 1894/1990 ως τμήματα 

ενταγμένα στο κανονικό δημόσιο σχολείο και αφορούσαν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την 

διδασκαλία της ελληνικής  ιστορίας και πολιτισμού για μαθητές που δεν έχουν ως μητρική τους γλώσσα 

την ελληνική. Από το 1994 με υπουργική απόφαση δόθηκε η δυνατότητα να διδάσκονται η γλώσσα και 

ο πολιτισμός των χωρών προέλευσης των μαθητών με την πρόσληψη ωρομίσθιων διδασκάλων. Επίσης 

από το 1999 θεσπίστηκαν νέες ρυθμίσεις για τις τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα με 

σκοπό μια πιο ευέλικτη παρέμβαση στην ζωή του σχολείου με στόχο την ομαλότερη ένταξη των 

αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών. Το  θέμα της διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισμού 

της χώρας προέλευσης επανήλθε σε αυτή την υπουργική απόφαση αλλά το μέτρο αφέθηκε στην 

πρωτοβουλία του κάθε νομάρχη ενώ οι τάξεις εκμάθησης της ελληνικής σχεδιάζονται και υλοποιούνται 

κεντρικά από το Υπουργείο (Μπόμπας, 2001).57  Η σημαντικότερη καινοτομία στο θέμα της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ήρθε με τον νόμο 2413/1996 ο οποίος προβλέπει την δημιουργία 

διαπολιτισμικών σχολείων (δημόσιων ή ιδιωτικών) για την εκπαίδευση ατόμων με ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές,  κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες. Ο νόμος είναι αρκετά ασαφής ως προς 

τους στόχους αυτών των σχολείων. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, τα σχολεία αυτά έχουν εν πολλοίς 

μετατραπεί σε σχολεία αλλοδαπών γιατί οι έλληνες γονείς τα εγκατέλειψαν φοβούμενοι ότι η 

πολιτιστική διαφορετικότητα και η γλωσσική  ιδιαιτερότητα των μαθητών επηρεάζει αρνητικά το 

επίπεδο μάθησης. 

Έτσι ο νόμος επιτρέπει σε σχολεία που έχουν πάνω από 45% αλλοδαπούς, παλιννοστούντες 

ή/και πρόσφυγες μαθητές/τριες, να μετατρέπονται σε διαπολιτισμικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια 

και λύκεια (Γενικά και Επαγγελματικά) εάν το επιθυμούν. Τα σχολεία αυτά, συνήθως, προσπαθούν να 

                                                 
57

 Μπόμπας, Λ. (2001), Οι ξένοι συγκάτοικοί µας και η εκπαίδευση των παιδιών τους, τεύχ. 65.  
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κρατήσουν μια αναλογία περίπου 40-45% αλλοδαπών/παλιννοστούντων μαθητών/τριών και 60% 

γηγενών, ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για διαπολιτισμική ανταλλαγή ανάμεσα στην 

κυρίαρχη-ελληνική και τις μειοψηφικές εθνότητες και να αποφεύγεται η γκετοποίηση  των σχολείων 

(όλοι οι «ξένοι» μαζί).  

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των διαπολιτισμικών σχολείων είναι κατά βάση το ίδιο με  αυτό των 

γενικών δημόσιων σχολείων. Υπάρχουν όμως και διαφοροποιήσεις. Δηλαδή οργανώνονται τάξεις 

(τάξεις υποδοχής) όπου χωρίζονται σε επίπεδα γλωσσομάθειας (αρχάριο, μέτριο, προχωρημένο). Εκεί οι 

μαθητές/τριες, πέραν της ελληνικής γλώσσας, διδάσκονται και άλλα μαθήματα ανάλογα με τη βαθμίδα 

της εκπαίδευσης, μαθαίνοντας βασική ορολογία και αφηρημένες έννοιες. Για τα υπόλοιπα μαθήματα 

επιστρέφουν στις κύριες τάξεις τους, όπου συνήθως οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν διαφοροποιημένη 

διδασκαλία (π.χ. απλοποιημένες ασκήσεις για το σπίτι) και χορηγούν επιπλέον υποστηρικτικό υλικό 

(φωτοτυπίες με ειδικές  ασκήσεις, λεξιλόγιο). Παράλληλα, έχει προβλεφθεί και ψυχολογική υποστήριξη 

για την ομαλή ένταξη των μαθητών/τριών στο καινούριο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Στην πόλη της Κομοτηνής λειτουργούν δύο δίγλωσσα Γυμνάσια και δύο δίγλωσσα Λύκεια, τα 

λεγόμενα Μειονοτικά. Στην πόλη της Ξάνθης λειτουργεί ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο. Εκτός απ’ αυτά, 

στους Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης λειτουργούν ακόμη πέντε μειονοτικά Γυμνάσια.  

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, οι μαθητές στα σχολεία αυτά  διδάσκονται όλα τα 

μαθήματα του Ελληνόγλωσσου Αναλυτικού Προγράμματος στην ελληνική γλώσσα. Στην τουρκική 

γλώσσα διδάσκονται Τουρκικά, Θρησκευτικά και Ισλαμική Ιστορία, ενώ διδάσκονται ακόμη Αραβικά 

και Κοράνιο.  

Είναι γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική γλώσσα των μειονοτικών 

Μουσουλμάνων μαθητών. Τα παιδιά έχουν περιορισμένη επαφή με την ελληνική, καθώς χρησιμοποιούν 

σχεδόν αποκλειστικά στις καθημερινές τους συναναστροφές την τουρκική (οι Πομάκοι και την 

Πομακική, οι Ρομά και τη Ρομανί) και παράλληλα παρακολουθούν σχεδόν αποκλειστικά και σε 

καθημερινή  βάση τουρκική τηλεόραση.  

Η καθιέρωση ρητά και επίσημα της τουρκικής γλώσσας ως μητρικής για το σύνολο της 

μειονότητας με το ελληνοτουρκικό μορφωτικό Πρωτόκολλο του 1968, καταδίκασε τη γλώσσα των 

Πομάκων και των Τσιγγάνων και έστρεψε αναγκαστικά τους μειονοτικούς πληθυσμούς προς την 

τουρκική. Ακόμα και τώρα οι μη τουρκόφωνοι μειονοτικοί μαθητές, έχοντας διαφορετικές μητρικές 

γλώσσες, την πομακική και τη ρομανί, αρχίζοντας το σχολείο είναι αντιμέτωποι με δύο άλλες ξένες 

γλώσσες, την τουρκική και την ελληνική. Η κατά παράβαση της συνθήκης της Λωζάνης καθιέρωση της 

τουρκικής γλώσσας, ως μόνης μειονοτικής και η διδασκαλία όλων σχεδόν των μαθημάτων του  

δημοτικού σχολείου στην τουρκική είχε ως αποτέλεσμα σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις σ’ όλους 

τους τομείς της αγωγής των παιδιών αθιγγάνικης και πομακικής καταγωγής. Γιατί η διδασκαλία της 
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μητρικής γλώσσας έχει κεφαλαιώδη σημασία για την ψυχοσωματική και διανοητική ανάπτυξη του 

παιδιού. 

Στην περίοδο 1997-2000 και 2001-2004 λειτούργησαν επίσης δύο προγράμματα  μεγάλης 

κλίμακας, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης  (ΕΠΕΑΚ) που 

αφορούν στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την βελτίωση των επιδόσεων των 

Τσιγγανοπαίδων, των Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών και των Μουσουλμανοπαίδων. Τα 

δύο πρώτα είχαν εθνικό ορίζοντα δράσης ενώ το τρίτο επικεντρώθηκε στην περιφέρεια της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Επισης μέσω ΕΣΠΑ 2007-2014 υπηρξαν χρηματοδοτησης για την ενίσχυση 

της αποδοτικότητας των διαπολιτισμικων σχολειων. 

Στόχος του υπουργείου είναι η ποιοτική αναβάθμιση των ελληνικών σχολείων προς όφελος 

των γηγενών και παλιννοστούντων αλλοδαπών μαθητών. Η εμπεριστατωμένη αποτίμηση των σχετικών 

τάξεων είναι δύσκολη αφού δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες. Η γνώμη πάντως των εκπροσώπων 

μεταναστευτικών  οργανώσεων και η γενική εικόνα από εκπαιδευτικούς και γονείς είναι ότι αυτές οι 

τάξεις δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές (Σκούρτου Ε., Βρατσάλης Κ., Γκόβαρης Χ., 2004).  

  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1 κατανομή αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στα δημόσια σχολεία 

 

  ΠΗΓΗ : ΙΠΟΔΕ 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2 κατανομή αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στα διαπολιτισμικά σχολεία 

 

  ΠΗΓΗ : ΙΠΟΔΕ 

 

 

  2010-2011 2004-2005   

Βαθμίδα 

Σύνολο  

μαθητών 

Αριθμός  

Αλλοδαπών  

μαθητών 

Αριθμός  

Παλ/ντω

ν  

μαθητών   

Σύνολο  

μαθητών 

Αριθμός  

Αλλοδαπώ

ν  

μαθητών 

Αριθμός  

Παλ/ντων  

μαθητών 

Νηπιαγωγε

ίο 150.319 17.447 1.600   138.304 9.503 1.580 

Δημοτικό  700.797 60.332 6.000   638.570 59.334 8.405 

Γυμνάσιο 339.978 33.713 5.489   337.285 29.792 7.334 

Λύκειο 300.790 12.229 3.388   247.533 9.170 3.689 

ΕΠΑΛ - 

ΕΠΑΣ 100.364 10.780 2.500   87.360 5.664 3.722 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.592.24

8 134.501 18.977   1.449.052 113.463 24.730 

1.  κατανομή αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στα δημόσια σχολεία 2010-2011 και 2004-2005 

 

ΠΗΓΗ : ΙΠΟΔΕ 
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Βαθμίδα  εκπαίδευσης 

Σύνολο  

μαθητών 

Αριθμός  

Αλλοδαπών  

μαθητών 

Αριθμός  

Παλ/ντων  

μαθητών 

Δημοτικό  4.380 738 102 

Γυμνάσιο 2.569 711 210 

Λύκειο 980 280 123 

ΣΥΝΟΛΟ 7.929 1.729 435 

    1. 6 κατανομή αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στα διαπολιτισμικά σχολεία 2010-2011 

 

     ΠΗΓΗ : ΙΠΟΔΕ 

 

 

3.6  ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η σύγχρονη πραγματικότητα του μαθητικού πληθυσμού όμως ξεπερνάει το μέγεθος του 

προγράμματος. Τα διαπολιτισμικά σχολεία αποτελούν το 0.17% της δημόσιας εκπαίδευσης ενώ οι 

αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές πλησιάζουν το 10% του συνολικού σχολικού πληθυσμού. 

Όσον αφορά στις τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα αν και πιο πολυάριθμα, δεν 

φαίνονται να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Αν και δεν έγινε μια συστηματική αξιολόγηση, είναι 

γνωστό από τις εφημερίδες και το γνωστό θέμα «της σημαίας» ότι αρκετοί αλλοδαποί μαθητές  

αριστεύουν. Μια σημαντική αδυναμία της διαπολιτισμικής προσέγγισης που έχει υιοθετήσει το 

ελληνικό κράτος είναι οι στόχοι της που εστιάζονται κυρίως στο θέμα της εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας και τον συνυπολογισμό της μητρικής γλώσσας των μαθητών. Η λύση της εκμάθησης της 

ελληνικής είναι μονόδρομος και δεν εμπλέκει τους γηγενειίς μαθητές αλλά αφορά μόνον στους 

«προβληματικούς», «αδύναμους» μαθητές. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των μαθητών είναι ότι δεν 

έχουν τα ελληνικά ως μητρική τους γλώσσα. Κατά τα άλλα όμως πολλοί από τους μαθητές αυτούς δεν 

έχουν γνωρίσει άλλη χώρα από την Ελλάδα. 
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3.7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Δεδομένου του μεγέθους του αλλοδαπού και παλιννοστούντος μαθητικού πληθυσμού 

θεωρείται απαραίτητη η ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην συνολική εκπαιδευτική 

διαδικασία. Απαιτείται η κατάργηση των διαπολιτισμικών σχολείων ως σχολείων για μαθητές με 

ιδιαιτερότητες και η αναγνώριση από το κράτος ότι αυτές οι ειδικές ανάγκες αφορούν όλους τους 

μαθητές που θα ζήσουν στην Ελλάδα. 

Τα μέτρα για μια συνολική διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί 

να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 

1. η λειτουργική σύνδεση της εκμάθησης της ελληνικής με βάση την μητρική γλώσσα των αλλοδαπών 

και παλιννοστούντων μαθητών,  

2. η δημιουργία εξατομικευμένου και ευέλικτου προγράμματος ενίσχυσης των αδύναμων μαθητών στα 

πλαίσια του διευρυμένου ωραρίου (ολοήμερο σχολείο) σε όλα τα σχολεία, 

3. η σύσταση ετησίων σεμιναρίων επιμόρφωσης όλων των δασκάλων και καθηγητών με σκοπό την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τουλάχιστον μία φορά 

κάθε τρία χρόνια, 

4. η στήριξη ειδικών προγραμμάτων διαπολιτισμικών δρώμενων στα σχολεία στα οποία να παίζουν 

ενεργό ρόλο τα παιδιά και οι γονείς τους, 

5. η γενική κατάρτιση της διαπολιτισμικής προσέγγισης και των βασικών αρχών και μέτρων της από το 

Υπουργείο Παιδείας αλλά την αποκεντρωμένη εφαρμογή της με δυνατότητα ευελιξίας στα σχολεία που 

θα ενθαρρύνει την προσαρμογή τους στις τοπικές ανάγκες της κάθε κοινωνίας, 

6. η θέσπιση ετήσιου πολιτιστικού και φιλολογικού βραβείου με ερεθίσματα για την καλλιτεχνική ή 

φιλολογική έκφραση των μαθητών και τον στοχασμό τους για τη  διαδικασία κοινωνικής αλλαγής που 

ζει η Ελλάδα και η Ευρώπη σήμερα. 
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3.8 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  

Ύψιστης σημασίας για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των διαπολιτισμικών σχολείων 

παίζει ο ρόλος του εκπαιδευτή. 

 Το μάθημα σε μια διαπολιτισμική τάξη προβάλλει μεγάλες απαιτήσεις, και από τον 

εκπαιδευτή που πρέπει να αποκτήσει ευαισθησίες και στρατηγικές που να οδηγούν στη συμβίωση 

διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων και να ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των 

εκπαιδευομένων.  

Ο εκπαιδευτής είναι ο καταλύτης για την επίτευξη των στόχων της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης  (Χατζηνικολάου-Μαρασλή, 1991,  Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). Καθοριστική είναι η 

στάση του εκπαιδευτή από την πρώτη συνάντηση για την επιτυχία του προγράμματος. Απαραίτητη είναι 

η κατάρτιση του όσον αφορά τα χαρακτηριστικά  και τις ανάγκες της ομάδας. Απαιτείται λοιπόν μια 

διαδικασία συνεχούς αλληλεπίδρασης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων μέσα από την ανταλλαγή 

εμπειριών και γνώσεων που επιτρέπει την αποκάλυψη παραστάσεων και  αντιλήψεων, τη δυνατότητα 

ερμηνείας και κριτικής σε δύο επίπεδα το παιδαγωγικό (καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων) και το 

εκπαιδευτικό (νοητική επεξεργασία) (Carter & Paine, 1985). Ο εκπαιδευτής οφείλει να μειώσει τις 

εσωτερικές του συγκρούσεις, να υπερβεί την αποξένωση από τον πολιτισμικά διαφορετικό, να έχει μια 

βαθιά γνώση του δικού του πολιτισμού (Γρύλιος, Κατανταΐδου, Κορομπάκης, Κοτίνης, Λιάμπας, 2003).  

 Στην διαπολιτισμική της διάσταση η εκπαιδευτική πρακτική νοείται ως επικοινωνία, κατά 

την οποία εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι καλλιεργούν την ατομικότητά τους σε μια σχέση 

αλληλεπίδρασης (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003). Στα διαπολιτισμικά σχολεία διδάσκουν και 

εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν ορισμένες από τις γλώσσες που ομιλούνται πιο συχνά από τις 

εθνικότητες/εθνότητες των μαθητών/τριών του σχολείου. Κάποιοι/ες εκπαιδευτικοί είναι και οι ίδιοι/ες 

άλλης  καταγωγής και συνήθως διδάσκουν στις Τάξεις Υποδοχής. Επίσης, όπως ορίζεται από 

κανονισμούς, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν συγκεκριμένες σπουδές και επιμόρφωση σε θέματα που 

αφορούν στη διαπολιτισμική και διγλωσσική εκπαίδευση. 

Κάποια από τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή είναι η θετική ανταπόκριση και 

ευαισθησία, η συνεχής θεωρητική ανατροφοδότηση με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, η 

κατάλληλη προετοιμασία, η διορατικότητα, η κατανόηση και ενσυναίσθηση, η χρήση κανόνων και 

σχέσεων που θα στηρίζονται στον αλληλοσεβασμό των ιδιαιτεροτήτων και η ανοχή στη 

διαφορετικότητα.  

Προϋπόθεση της αποτελεσματικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελεί η κοινωνικοποίηση 

και η σφαιρική προετοιμασία των εκπαιδευτών σε διαπολιτισμικά θέματα (Μάρκου 1996 & Marples, 

2003) καθώς και η επιμόρφωσή τους στο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο καλούνται να αναπτύξουν στα 
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προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Ωστόσο, αποτελεί, πλέον, αναγκαιότητα της εποχής μας ένας 

άξονας της επιμόρφωσής τους να κινείται στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αφού οι 

εκπαιδευτές:  

• χρειάζεται να είναι προετοιμασμένοι να δώσουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους παρά τη 

διαφορετική κοινωνική, θρησκευτική και εθνική προέλευση των εκπαιδευομένων,  

• χρειάζεται να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι 

μπορούν να εντοπίσουν και να υπερνικήσουν τα στερεότυπά τους.  

Μέσα από την εκπαίδευση των εκπαιδευτών σε διαπολιτισμικά θέματα στόχος είναι η διαρκής 

επαγρύπνηση του εκπαιδευτή πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Μάρκου & Γκότοβος 1997, Ματσαγγούρας, 2001):  

• χρειάζεται να συνειδητοποιεί τα στερεότυπά του και να αναγνωρίζει ότι δημιουργούνται συνεχώς 

καινούρια στερεότυπα, να γνωρίζει τους μηχανισμούς σχηματισμού των προκαταλήψεων, τα  σημάδια 

εκδήλωσης του φόβου απέναντι στο διαφορετικό, της εχθρικής συμπεριφοράς, του μίσους, καθώς 

πολλές φορές η γλώσσα του σώματος είναι αποκαλυπτική των στάσεων και των συναισθημάτων μας.  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση κινείται σε δύο επίπεδα 

(Rogers, 1999). Το  πρώτο επίπεδο είναι το γνωστικό. Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να έχει θεωρητική 

κατάρτιση σε θέματα παιδαγωγικά (π.χ. στοχοθεσία, μεθοδολογία, τρόποι μάθησης), διαδικασίες 

διαμόρφωσης ταυτότητας, παραμέτρους διαπολιτισμικότητας, λειτουργία οικονομικών και κοινωνικών 

θεσμών.  

 Το δεύτερο επίπεδο αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδαγωγικής και ψυχολογικής 

διάστασης όπου εκτός της οργάνωση των μαθημάτων, χρειάζεται να ασκηθεί στην ανάπτυξη 

προσωπικών δεξιοτήτων, όπως σεβασμός, αποδοχή, ευελιξία σκέψης και συμπεριφοράς, πολιτισμική  

ευαισθησία. Μέσα από την επιμόρφωση ο εκπαιδευτής θα πρέπει να μάθει να ενδυναμώνει την 

αυτοεκτίμηση των εκπαιδευομένων, να αναπτύξει την ενσυναίσθηση, να δείχνει ανεκτικότητα απέναντι 

στη διαφορά, και να οικοδομήσει πάνω σε αυτή.  
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3.9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες 

των εκπαιδευομένων, να έχει σαφείς στόχους, τόσο γνωστικούς όσο και συναισθηματικούς και να 

στηρίζει τη μάθηση των  εκπαιδευομένων (Γεωργογιάννης, 1997, Χριστιάς, 2001, Tiedt & Tiedt, 2006). 

Οι στρατηγικές αυτές περιλαμβάνουν:  

• Tην χρήση από πλευράς εκπαιδευτή ενεργητικών μεθόδων μάθησης, οι οποίες να εμπλέκουν τους  

εκπαιδευόμενους αξιοποιώντας τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους, το σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών ευκαιριών, οι οποίες προωθούν την αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων, ούτως ώστε 

μέσα από αυτές να μαθαίνει ο ένας για τον άλλον και την καλλιέργεια του σεβασμού των  

εκπαιδευομένων για τους άλλους ανθρώπους. 

• Τα θέματα, που αναπτύσσει ο εκπαιδευτής χρειάζεται να αφορούν στην καθημερινότητα των 

εκπαιδευομένων ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται να προσαρμόζεται στο ρυθμό και τους 

τρόπους μάθησης κάθε εκπαιδευόμενου ανάλογα με τον προσωπικού ρυθμού μάθησης και την 

ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων. 

• Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα χρειάζεται να συνοδεύεται από συζήτηση ενώ η διαπολιτισμική 

προσέγγιση χρειάζεται να έχει συνέχεια και να μην αρκείται σε μεμονωμένες παρεμβάσεις.  

Ο εκπαιδευτής οφείλει με σύντομες εισηγήσεις, με παραδείγματα, με τη χρήση βιβλίων, 

κειμένων, φωτοτυπιών,  εικόνων να δώσει εναύσματα και διεξόδους στον εκπαιδευόμενο και να τον 

δραστηριοποιήσει σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.  
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KEΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

 

4.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ               

Στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τον όρο διγλωσσία 
58

σε σχέση με ολόκληρες κοινωνίες ή 

κοινότητες αλλά και με μεμονωμένα άτομα. Συγκεκριμένα, λέμε ότι ένα άτομο είναι δίγλωσσο 

(bilingual στα αγγλικά), όταν χρησιμοποιεί με άνεση δύο διαφορετικές γλώσσες για να ανταποκριθεί 

στις επικοινωνιακές του ανάγκες. Μια κοινωνία ή κοινότητα όμως την αποκαλούμε δίγλωσση (και πάλι 

bilingual στα αγγλικά), όταν σε αυτή υπάρχει επίσημη κρατική αναγνώριση δύο ξεχωριστών γλωσσών, 

όπως συμβαίνει στον Καναδά, για παράδειγμα, με την αγγλική και τη γαλλική γλώσα. 

Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο είδος κοινωνικής διγλωσσίας, το οποίο αφορά την κοινωνία ή 

την κοινότητα όπου έχουν αναπτυχθεί δύο διακριτοί γλωσσικοί κώδικες, από τους οποίους ο ένας 

θεωρείται ανώτερος και ο άλλος κατώτερος. Στα αγγλικά η γλωσσική αυτή κατάσταση αποκαλείται 

diglossia και χρησιμοποιείται για περιπτώσεις όπως αυτή της Ελλάδας, όπου αναπτύχθηκαν δύο κώδικες 

της νέας ελληνικής γλώσσας, η καθαρεύουσα και η δημοτική, που αποτελούν δύο ''γενετικά'' συγγενείς 

αλλά λειτουργικά διαφορετικές μορφές της ίδιας γλώσσας. Σε ελληνικά επιστημονικά κείμενα, η 

κατάσταση αυτή της κοινωνικής διγλωσσίας αποδίδεται και με άλλους όρους, όπως "γλωσσική 

διμορφία", "διφυϊα", ενώ το ζήτημα (βλ. Γλωσσικό ζήτημα) έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στη 

χώρα μας αλλά και αφορμή κοινωνικής και πολιτικής διαμάχης (Aραποπούλου, 1996, 

Γιαννουλοπούλου, 1996, Xριστίδης, 1995, Φραγκουδάκη, 1996). 

Η γλώσσα, η οποιαδήποτε γλώσσα, αποτελεί πεδίο και παράλληλα αντικείμενο πολιτικής και 

ιδεολογικής πάλης (Calvet, 1998 & Fairclough, 1989) όμως, η συνύπαρξη δύο κωδίκων, η οποία 

βεβαίως οφείλεται τόσο σε ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες όσο και στις 

κοινωνικοπολιτικές πρακτικές του δίγλωσσου λαού, δεν καταλήγει απαραίτητα σε κοινωνικές 

συγκρούσεις, όπως συνέβη στην Eλλάδα. Γεγονός βέβαια είναι ότι η επιβολή από την πολιτεία ενός 

κώδικα ή και μιας γλώσσας, που δεν εκφράζει τις βιωματικές εμπειρίες όλων των πολιτών της, έχει 

πολλές αρνητικές συνέπειες, όπως την περιθωριοποίηση τμήματος του πληθυσμού από τα κέντρα 

αποφάσεων και από τις διαδικασίες ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. 
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H κοινωνική περιθωριοποίηση ορισμένων κοινωνικών ομάδων δεν είναι αποκλειστικό 

χαρακτηριστικό δίγλωσσων κοινωνιών, είτε αυτές χαρακτηρίζονται από γλωσσική διμορφία είτε 

υπάρχει σε αυτές κρατική αναγνώριση δύο εντελώς διαφορετικών γλωσσών. Eίναι αποτέλεσμα 

συγκεκριμένων κοινωνικοπολιτισμικών και οικονομικών συνθηκών, αλλά και σε άμεση συνάρτηση με 

τη γλωσσική πολιτική ενός κράτους και με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής αυτής (Coulmas, 1984, 

Davies, 1994, Lo Bianco, 1990). H ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στις πολλαπλές και σύνθετες 

λειτουργίες μιας κοινωνίας συνεπάγεται την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν την επίσημη ή τις 

επίσημες γλώσσες της, αλλά και τις ποικιλίες των γλωσσών αυτών (βλ. Γλωσσική ποικιλία). Eίναι 

γεγονός ότι, ενώ υπάρχουν ελάχιστες δίγλωσσες κοινωνίες, όλες οι σύγχρονες πολιτείες 

χαρακτηρίζονται από γλωσσική πολυμορφία, εφόσον συνυπάρχουν σε αυτές διάφορες γλωσσικές 

ποικιλίες και διάλεκτοι - κοινωνικές και τοπικές. 

Eπομένως, διγλωσσία κατά την ευρεία έννοια είναι η εναλλακτική χρήση δύο γλωσσών από το 

ίδιο άτομο και προκύπτει όταν δύο ομάδες ανθρώπων ή όταν δύο άτομα που μιλούν διαφορετικές 

γλώσσες έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Δίγλωσσο είναι ως εκ τούτου το άτομο που μπορεί να 

χειρίζεται εναλλακτικά δύο γλώσσες, το άτομο που βιώνει την διαδικασία της κοινωνικοποίησής του 

ανάμεσα σε δύο κουλτούρες, σε κόσμους με διαφορετικές αξίες, παραστάσεις και στυλ. Ο αριθμός των 

γλωσσών που χρησιμοποιούν οι ομιλητές μιας γλωσσικής κοινότητας είναι από μόνος του χωρίς 

σημασία. Αν θέλουμε ωστόσο να είμαστε ακριβείς  θα πρέπει να μιλάμε για πολυγλωσσία παρά για 

διγλωσσία, η οποία υποδηλώνει τη χρήση δύο γλωσσών μόνο. Αυτό δεν το κάνουμε, γιατί η διγλωσσία 

είναι ένας απλουστευτικός όρος, και για αυτό χρήσιμος για την κατανόηση του φαινομένου επαφής των 

γλωσσών. Έχοντας κατά νου αυτό τον παραδειγματικό χαρακτήρα του φαινομένου της διγλωσσίας, 

μπορούμε να αναφερόμαστε στις έννοιες πρώτη, δεύτερη ή ξένη γλώσσα.  

Σύμφωνα με τον Haugen (1956), διγλωσσία είναι η ικανότητα παραγωγής καλοσχηματισμένων 

με νόημα εκφωνημάτων σε δύο ή περισσότερες γλώσσες. Δίγλωσσος είναι αυτός που είναι ικανός να 

σχηματίσει - εν γνώσει του - εκφωνήματα με συγκεκριμένο νόημα σε μια άλλη γλώσσα πέραν της 

μητρικής του. Διγλωσσία είναι η ικανότητα, έστω και περιορισμένη, σε μία από τις τέσσερις γλωσσικές 

δεξιότητες (κατανόηση, παραγωγή, ανάγνωση, γραφή) σε δύο ή περισσότερες γλώσσες (MacNamara, 

1967). H διγλωσσία μπορεί να προσδιοριστεί ως ο ενδιάμεσος γλωσσικός χώρος, ο οποίος γινόταν 

παραδοσιακά αντιληπτός ως απαρτιζόμενος από διακριτές οντότητες, δύο ξεχωριστές γλώσσες (Brutt-

Griffler & Varghese, 2004). 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_b5/b_5_thema_id.htm
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_b5/b_5_thema_id.htm


 73 

 

4.2. ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ 

 η ατομική διγλωσσία (bilingualism) αναφέρεται στο άτομο ως μονάδα 

 η κοινωνική διγλωσσία (diglossia) απευθύνεται σε ένα κοινωνικοπολιτιστικό φαινόμενο.  

 η λειτουργική διγλωσσία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί κάποιος την ικανότητά 

του να χειρίζεται δύο γλώσσες και η οποία αφορά στο πότε, που και με ποιον χρησιμοποιούν οι 

άνθρωποι τις δύο γλώσσες τους.  

Σύμφωνα με τους Baker & Jones (1997) η διγλωσσία διακρίνεται σε δύο τύπους ανάλογα με την 

ηλικία  που μαθαίνει κάποιος τη δεύτερη γλώσσα: είναι η ταυτόχρονη και η διαδοχική διγλωσσία: 

 Η ταυτόχρονη διγλωσσία (simultaneous bilingualism) συμβαίνει, όταν το παιδί εκτίθεται σε δύο 

γλώσσες από τη γέννησή του και μαθαίνει να τις μιλά και τις δύο. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί μέσα στην 

οικογένεια λειτουργούν και τα δύο γλωσσικά συστήματα.. 

 Στη διαδοχική διγλωσσία (consecutive bilingualism), αντίθετα, το παιδί γνωρίζει πρώτα την μητρική 

του γλώσσα, η οποία έχει σταθεροποιηθεί κι έπειτα έρχεται σε επαφή με κάποια άλλη γλώσσα που 

ομιλείται στον κοινωνικό περίγυρο.  

Άλλες διακρίσεις: 

 πρώιμη διγλωσσία, όταν δηλαδή η δεύτερη γλώσσα μαθαίνεται στην προεφηβική ηλικία, 

 μεταγενέστερη διγλωσσία, όταν δηλαδή η Γ2 μαθαίνεται κατά την εφηβική ηλικία ή μετά από αυτή, 

  φυσική διγλωσσία, κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας μέσω της καθημερινής επικοινωνίας, 

 πολιτισμική διγλωσσία, κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας μέσω συστηματικής μάθησης, π.χ υπό τη 

μορφή ενός φροντιστηριακού ή σχολικού μαθήματος.  

Μια άλλη ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική διάκριση της:  

 η ελιτίστικη διγλωσσία, υπάρχει όταν ένα άτομο μαθαίνει μια άλλη ή άλλες γλώσσες για διάφορους 

λόγους, είτε επειδή αυτό αποτελεί στοιχείο μόρφωσης και πολιτισμού, 

 η λαϊκή διγλωσσία, όταν το άτομο αναγκάζεται να κατακτήσει μια δεύτερη γλώσσα για να είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της καθημερινής τους ζωής, 

 η μονόπλευρη ή υπερισχύουσα  διγλωσσία, είναι εκείνη στην οποία εντοπίζεται υπεροχή στη μητρική 

ή στη δεύτερη γλώσσα αντίστοιχα,  
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 η  αμφιδύναμη ή ισορροπημένη διγλωσσία, με την οποία εννοούμε την κατάσταση κατά την οποία το 

άτομο κατέχει άριστα δύο γλώσσες, 

 η αρκτική διγλωσσία, η οποία επιτρέπει σε άτομα με ελάχιστη επάρκεια σε μια δεύτερη γλώσσα να 

συμπεριληφθούν στη μεγάλη κατηγορία των δίγλωσσων. Παράδειγμα αυτού του είδους διγλωσσίας 

αποτελούν ασφαλώς οι τουρίστες,  

 η αθροιστική διγλωσσία, το παιδί εκτός «από τη μητρική του γλώσσα την οποία και συνεχίζει να 

καλλιεργεί, μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα», 

 η αφαιρετική διγλωσσία, η εκμάθηση της δεύτερης, πλειονοτικής γλώσσας μπορεί να υπονομεύσει τη 

μειονοτική, πρώτη γλώσσα και να αναπτυχθεί έτσι σε βάρος της μητρικής. 

4.3 ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ 

Η Bialystok
59

 σε μια λεπτομερή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην οποία προέβη κατέγραψε 

τρεις ερευνητικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη γλωσσική ανάπτυξη και οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 

γλωσσολογικές, κοινωνιογλωσσολογικές και ψυχογλωσσολογικές απόψεις. Έτσι, α) η γλωσσολογική 

προσέγγιση εστιάζει κυρίως στην πορεία της εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας και στηρίζεται στην 

πεποίθηση ότι αυτή ακολουθεί την ίδια ακριβώς πορεία που ακολουθήθηκε κατά την εκμάθηση της 

πρώτης γλώσσας β) η κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση εξετάζει το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο συντελείται η εκμάθηση και η χρήση της δεύτερης γλώσσας και γ) η ψυχογλωσσολογική 

προσέγγιση εξετάζει τη σημασία που έχουν για την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας παράγοντες όπως 

η στάση του ατόμου απέναντι στη δεύτερη γλώσσα, το κίνητρο που έχει ο ίδιος καθώς και ο τρόπος 

διδασκαλίας της. 

Ο Wode (1993) (αναφορά στην Τριάρχη-Herrmann 2000)
60

 διακρίνει τέσσερις βασικές μορφές 

γλωσσικής ανάπτυξης: 1) τη μονόγλωσση γλωσσική ανάπτυξη, δηλαδή την κατάκτηση της πρώτης 

γλώσσας, 

2) την πολύγλωσση γλωσσική ανάπτυξη, δηλαδή την ταυτόχρονη κατάκτηση δύο ή 

περισσότερων γλωσσών ως πρώτων γλωσσών, 3) την φυσική κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας, 

δηλαδή την κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας κάτω από φυσικές συνθήκες (μέσω της επαφής με 

μητρικούς ομιλητές της γλώσσας αυτής) εφόσον έχει αρχίσει ή έχει ολοκληρωθεί η κατάκτηση της 

πρώτης γλώσσας και τέλος 4) την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, όπου η κατάκτηση μιας δεύτερης ή 

τρίτης γλώσσας γίνεται μέσω σχολικού ή φροντιστηριακού μαθήματος. 
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Ο Klein (1984)
61

 αναφέρει και μια πέμπτη μορφή γλωσσικής ανάπτυξης, την οποία ονομάζει 

«επανάκτηση» της γλώσσας και πρόκειται για τη γλωσσική διαδικασία που πραγματοποιείται όταν ένα 

άτομο θελήσει να κατακτήσει πάλι μια γλώσσα την οποία έπαψε τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιεί 

ενεργά. 

Γενικά, η ανάπτυξη της διγλωσσίας κατά την παιδική ηλικία μπορεί να είναι ταυτόχρονη ή 

διαδοχική. Κατά τον Baker (2001), η ταυτόχρονη ανάπτυξη αναφέρεται στην ταυτόχρονη πρόσκτηση 

από το παιδί δύο γλωσσών, σε πρώιμο στάδιο της ζωής του. Η πρόσκτηση αυτή γίνεται με φυσικό και 

αβίαστο τρόπο, χωρίς συστηματική διδασκαλία. Κατά τον Arnberg (1987), τα δίγλωσσα παιδιά 

ακολουθούν, σε αυτήν την φάση, τα ίδια αναπτυξιακά στάδια με τα μονόγλωσσα, χωρίς να 

προκαλούνται προβλήματα. Σταδιακά τα παιδιά αρχίζουν να διαχωρίζουν τα δύο γλωσσικά συστήματα, 

όχι μόνο δομικά, αλλά και λειτουργικά. Η βαθμιαία αυτή διαφοροποίηση λαμβάνει χώρα σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, δηλαδή πρώτα διαχωρίζονται τα φωνολογικά και λεξιλογικά 

συστήματα και έπειτα το συντακτικό. Οι Galambos & Goldin-Meadow (1990) υποστηρίζουν ότι από 

την ηλικία των τεσσάρων και άνω αρχίζουν οι πρώτες μεταγλωσσικές ικανότητες, όπως σποραδικές 

μεταφράσεις, ερωτήσεις για μετάφραση λέξεων κλπ. 

Στη διαδοχική ανάπτυξη το παιδί μαθαίνει πρώτα τη μια γλώσσα (π.χ στο οικογενειακό 

περιβάλλον) και έπειτα τη δεύτερη, η οποία συνήθως γίνεται με συστηματική διδασκαλία στο σχολείο. 

Τώρα το παιδί είναι πιο ώριμο γνωστικά και έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία σε ένα γλωσσικό σύστημα, 

ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί, στα αρχικά στάδια βέβαια, ακόμη και τυποποιημένες εκφράσεις στη 

δεύτερη γλώσσα. ΄Όπως παρατηρεί, ωστόσο, ο Poulisse (1997) (στη Δέδε 2005) η γλωσσική παραγωγή 

στη δεύτερη γλώσσα φαίνεται ότι διαφέρει από την παραγωγή της πρώτης ως προς το ότι η γνώση της 

δεύτερης γλώσσας δεν είναι πλήρης, οι διαδικασίες δεν είναι αυτοματοποιημένες και οι δυο γλώσσες 

εναλλάσσονται σκόπιμα ή μη. Οι αρχάριοι συνήθως παράγουν προτάσεις που είναι μικρότερες από ό,τι 

στην πρώτη τους γλώσσα, παρουσιάζουν δυσκολία στην έκφρασή τους γιατί έχουν μικρότερο λεξιλόγιο 

και όχι καλά αναπτυγμένη γραμματική και συνεπώς συχνά καταφεύγουν σε άλλες στρατηγικές για να 

εκφραστούν. 

Όπως είπαμε, η ατομική διγλωσσία (bilingualism) αναφέρεται στο άτομο ως μονάδα, ενώ η 

κοινωνική διγλωσσία (diglossia) απευθύνεται σε ένα κοινωνικοπολιτιστικό φαινόμενο.  

Όσον αφορά την τελευταία (diglossia), οι γλώσσες ανάλογα μπορούν να χρησιμοποιούνται για 

διαφορετικούς λόγους ή να έχουν διαφορετικό κύρος ή ισχύ (Baker & Jones, 1998). Υπάρχουν οι 

γλώσσες της πλειοψηφίας (majority languages) και οι γλώσσες της μειοψηφίας (minority languages). 

Ανάλογα με την εκπαιδευτική πολιτική κάθε κράτους θεσπίζεται μια ή περισσότερες επίσημες γλώσσες 
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που θα ισχύουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις δημόσιες υπηρεσίες και στην εκπαίδευση, ενώ οι 

ανεπίσημες γλώσσες θα χρησιμοποιούνται είτε για προσωπικούς είτε για θρησκευτικούς λόγους. 

Ο Fishman συνδυάζει τα δύο αυτά είδη διγλωσσίας καταλήγοντας σε τέσσερις περιπτώσεις. 

Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να υπάρχει ταυτόχρονα κοινωνική διγλωσσία αλλά και ατομική, όπου 

και οι δύο γλώσσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε μαζί. 

Στη δεύτερη περίπτωση την οποία θα αναλύσουμε κάπως διεξοδικότερα, αφού εδώ εντάσσεται 

η Ελλάδα παρουσιάζεται η ατομική διγλωσσία χωρίς κοινωνική διγλωσσία. Αυτό σημαίνει ότι ενώ 

υπάρχουν άτομα ή ομάδες (π.χ παροικίες μεταναστών) που χρησιμοποιούν δύο γλώσσες, η κοινωνία στο 

σύνολό της και οι κοινωνικοί θεσμοί λειτουργούν μονόγλωσσα. Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2001), 

στην Ελλάδα οι γλώσσες προέλευσης των μεταναστών, των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών 

περιορίζονται στην οικογένεια ή στο στενό κοινωνικό κύκλο, αφού η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας 

δεν αφήνει, κατ’ αυτόν, περιθώρια για λήψη μέτρων που να κινούνται στη λογική της κοινωνικής 

διγλωσσίας. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελεί η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, όπου η 

τουρκική γλώσσα παίζει ένα αποφασιστικό εκπαιδευτικό ρόλο και η οποία κατοχυρώνεται από το status 

της μουσουλμανικής μειονότητας. Ωστόσο κι εδώ, τα Ελληνικά είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για 

επαγγελματική και κοινωνική ανέλιξη των μελών της μειονότητας. 

Η τρίτη περίπτωση, δηλαδή η εμφάνιση κοινωνικής διγλωσσίας χωρίς ατομική διγλωσσία, 

αναφέρεται σε καταστάσεις όπου υπάρχει μεν κοινωνική διγλωσσία, όμως τα μέλη της συγκεκριμένης 

κοινωνίας δεν ομιλούν οπωσδήποτε και τις δύο γλώσσες. 

Τέλος, συμβαίνει να μην υπάρχει ούτε κοινωνική αλλά ούτε και ατομική διγλωσσία. Εδώ έχουμε να 

κάνουμε με κοινωνίες μονόγλωσσων, που μιλούν τη ντόπια γλώσσα, όπως στην Πορτογαλία. Εδώ 

ανήκουν επίσης και χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, οι οποίες έχουν επίσημη γλώσσα μόνο τα αγγλικά, 

ενώ η τοπική γλώσσα εξαλείφθηκε. 

Η Παυλίδου (1995) αναφερόμενη στο φαινόμενο της διπλογλωσσίας (bilingualism) ή 

πολυγλωσσίας (multilingualism), τονίζει πως σε γλωσσικά ετερογενείς χώρες μια γλώσσα δέχεται 

επιδράσεις από τις άλλες γλώσσες με τις οποίες συνυπάρχει. Σύμφωνα με την Παυλίδου, ως ειδική 

περίπτωση γλωσσών ή γλωσσικών ποικιλιών σε επαφή μπορεί να θεωρηθεί η διγλωσσία (diglossia), 

διότι σε γλωσσικές κοινότητες με διγλωσσία γίνεται σταθερή χρήση δύο ποικιλιών της ίδιας γλώσσας (ή 

και διαφορετικών γλωσσών), πρόκειται για τη χαμηλή (L (ow) – variety, π.χ η δημοτική γλώσσα) και 

την υψηλή (H (igh) – variety, π.χ η καθαρεύουσα) ποικιλία. Η πρώτη είναι η φυσική γλώσσα όλων των 

μελών της γλωσσικής κοινότητας και αυτή που χρησιμοποιείται καθημερινά στην προφορική 

επικοινωνία, ενώ η δεύτερη δεν μπορεί να αποκτηθεί σε φυσικό περιβάλλον, αλλά διδάσκεται στο 

σχολείο. Υπάρχει διαφοροποίηση των δύο γλωσσικών ποικιλιών ως προς τη λειτουργικότητά τους αλλά 

και ως προς το γόητρό τους, καθώς όλα τα μέλη μιας διγλωσσικής κοινότητας θεωρούν την υψηλή 



 77 

ποικιλία «καλύτερη» ή «ανώτερη». Κοινή παραδοχή ορισμένων ερευνητών (Σκούρτου, 1997, Παυλίδου, 

1995, Τριάρχη-Herrmann, 2000, Φραγκουδάκη, 1993), αποτελεί η άποψη ότι τα κριτήρια για τη θέση 

της ισχυρής γλώσσας δεν βασίζονται στη δομή της γλώσσας, αλλά στο εξωγλωσσικό κοινωνικό μέγεθος 

του «κύρους» που κατέχει μια γλώσσα ή μια μορφή γλώσσας. Ωστόσο η σύγχρονη γλωσσολογία έχει 

καταρρίψει το μύθο της «ανωτερότητας» ορισμένων γλωσσών ή διαλέκτων και τοποθετεί όλους τους 

ομιλητές μιας γλώσσας σε ισότιμη βάση (Γαβριηλίδου, 2000). 

Στη λειτουργική διγλωσσία αναφέρεται και ο Fishman (1980), ο οποίος κάνει τη διάκριση 

μεταξύ της γλωσσικής ικανότητας από τη μια και της λειτουργικότητας της διγλωσσίας από την άλλη. 

Με τον όρο λειτουργική διγλωσσία εννοεί τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί κάποιος την ικανότητά 

του να χειρίζεται δύο γλώσσες και η οποία αφορά στο πότε, πού και με ποιον χρησιμοποιούν οι 

άνθρωποι τις δύο γλώσσες τους. Αντίθετα, η γλωσσική ικανότητα είναι ένας ευρύτερος όρος, που 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια εσωτερική, διανοητική αναπαράσταση της γλώσσας, 

περισσότερο άδηλη παρά έκδηλη (Baker, 2001) και περιστρέφεται γύρω από την επιτυχία στο σχολείο 

και την ακαδημαϊκή επίδοση. 

Σύμφωνα με τους Baker & Jones (1997), η διγλωσσία διακρίνεται σε δύο τύπους ανάλογα με 

την ηλικία που μαθαίνει κάποιος τη δεύτερη γλώσσα: είναι η ταυτόχρονη και η διαδοχική διγλωσσία. 

Η ταυτόχρονη διγλωσσία (simultaneous bilingualism) συμβαίνει, όταν το παιδί εκτίθεται σε 

δύο γλώσσες από τη γέννηση του και μαθαίνει να τις μιλά και τις δύο. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί μέσα 

στην οικογένεια λειτουργούν και τα δύο γλωσσικά συστήματα είτε γιατί τα δύο γλωσσικά συστήματα 

υπάρχουν στην οικογένεια και στο άμεσο περιβάλλον του παιδιού. Παιδιά μικτών γάμων ή παιδιά 

μειονοτήτων είναι συνήθως ταυτόχρονα δίγλωσσα. Χαρακτηριστικό της ταυτόχρονης διγλωσσίας είναι 

ότι συνήθως δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της μητρικής και της δεύτερης γλώσσας. 

Στη διαδοχική διγλωσσία (consecutive bilingualism), αντίθετα, το παιδί γνωρίζει πρώτα την 

μητρική του γλώσσα, η οποία έχει σταθεροποιηθεί κι έπειτα έρχεται σε επαφή με κάποια άλλη γλώσσα 

που ομιλείται στον κοινωνικό περίγυρο. Όπως παρατηρεί η Τριάρχη (2000) διαδοχική διγλωσσία 

συνήθως παρουσιάζουν τα παιδιά που για διαφόρους λόγους αλλάζουν τόπο διαμονής (μετά το τρίτο 

έτος της ηλικίας τους) και ζουν σε μια χώρα της οποίας η γλώσσα είναι διαφορετική από τη μητρική. 

Η Τριάρχη- Herrmann (2000) προχωρεί σε μια περαιτέρω διάκριση του φαινομένου της 

διγλωσσίας και κάνει λόγο για την πρώιμη διγλωσσία, όταν δηλαδή η δεύτερη γλώσσα μαθαίνεται στην 

προεφηβική ηλικία, και για τη μεταγενέστερη διγλωσσία, όταν δηλαδή η Γ2 μαθαίνεται κατά την 

εφηβική ηλικία ή μετά από αυτή. 

Η ίδια επίσης και με βάση τον τρόπο κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας αναφέρεται στην 

φυσική και στην πολιτισμική διγλωσσία (Skutnabb-Kangas & Toukomma, 1976 αναφορά στην 

Τριάρχη, 2000). Ο όρος φυσική διγλωσσία αναφέρεται στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας μέσω 
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της καθημερινής επικοινωνίας με φυσικούς, μητρικούς ομιλητές, χωρίς να υπάρχει παράλληλα 

φροντιστηριακό μάθημα στη δεύτερη γλώσσα. Ο στόχος της φυσικής διγλωσσίας είναι η 

αλληλοκατανόηση και η άμεση επικοινωνία με άτομα μιας άλλης γλώσσας, χωρίς να δίνεται βαρύτητα 

στην αλάνθαστη απόκτηση της γλωσσικής ικανότητας. Αντίθετα, ο όρος πολιτισμική ή τεχνητή ή 

κατευθυνόμενη διγλωσσία αναφέρεται στην κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας μέσω συστηματικής 

μάθησης, π.χ υπό τη μορφή ενός φροντιστηριακού ή σχολικού μαθήματος. Ο στόχος εδώ είναι αόριστος 

και απροσδιόριστος και σκοπεύει στην αλάνθαστη κατοχή της δεύτερης γλώσσας. 

Μια ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική διάκριση της διγλωσσίας γίνεται και από τον Paulston 

(1980) (αναφορά στην Τριάρχη, 2000), ο οποίος αντιπαραβάλλει την ελιτίστικη με τη λαϊκή διγλωσσία. 

Η ελιτίστικη διγλωσσία υπάρχει όταν ένα άτομο μαθαίνει μια άλλη ή άλλες γλώσσες για διαφόρους 

λόγους, όπως είτε επειδή αυτό αποτελεί στοιχείο μόρφωσης και πολιτισμού, είτε για να έχει τη 

δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον πολιτισμό και τους ομιλητές της δεύτερης γλώσσας, είτε επειδή 

αυτό επιβάλλουν οι επαγγελματικοί του στόχοι κτλ.. 

Αντίθετα, στη λαϊκή διγλωσσία, το άτομο αναγκάζεται να κατακτήσει μια δεύτερη γλώσσα για 

να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της καθημερινής τους ζωής. Αυτό 

μπορεί να συμβεί επειδή η δεύτερη γλώσσα είναι απαραίτητη στην εργασία του ή στην επαφή του με τις 

δημόσιες υπηρεσίες και αρχές ή στη συμμετοχή του στις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται στο περιβάλλον του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της λαϊκής διγλωσσίας κατά την 

Τριάρχη και το οποίο αναφέρεται άμεσα στα άτομα-στόχο της παρούσας έρευνας είναι τα άτομα των 

γλωσσικών μειονοτήτων, όπως η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Η γλώσσα που στα άτομα 

αυτά είναι αναγκαία κατά την καθημερινή επικοινωνία τους με το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον δεν 

είναι μόνο η μητρική τους γλώσσα (στην περίπτωσή μας η τουρκική ή η πομακική). 

Μονόπλευρη ή υπερισχύουσα διγλωσσία είναι εκείνη στην οποία εντοπίζεται υπεροχή στη 

μητρική ή στη δεύτερη γλώσσα αντίστοιχα. Το άτομο κατέχει σε ικανοποιητικό βαθμό και τις δύο 

γλώσσες όμως ο βαθμός κατοχής στη μία είναι σημαντικά ανώτερος (Stolting, 1980) (αναφορά στον 

Δαμανάκη, 1997). Σε αντιδιαστολή με την υπερισχύουσα διγλωσσία έρχεται η αμφιδύναμη ή 

ισορροπημένη διγλωσσία με την οποία εννοούμε την κατάσταση κατά την οποία το άτομο κατέχει 

άριστα δύο γλώσσες (Stolting, αναφορά στον Δαμανάκη, 1997). 

Στο σημείο αυτό θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφερθούμε σε ένα ακόμα είδος 

διγλωσσίας που πρώτος εισήγαγε ο Diebold (1964) και αναφέρεται στην αρκτική διγλωσσία, και η 

οποία επιτρέπει σε άτομα με ελάχιστη επάρκεια σε μια δεύτερη γλώσσα να συμπεριληφθούν στη μεγάλη 

κατηγορία των δίγλωσσων. Παράδειγμα αυτού του είδους διγλωσσίας αποτελούν ασφαλώς οι τουρίστες, 

οι οποίοι με δύο – τρεις λέξεις που ίσως γνωρίζουν σε μια δεύτερη γλώσσας δύνανται να θεωρηθούν ως 

αρκτικοί δίγλωσσοι. 
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Γενικά, από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

αποφασίσουμε ποιος είναι και ποιος δεν είναι δίγλωσσος. Η απλή κατηγοριοποίηση είναι αυθαίρετη και 

αποτελεί αξιολογική κρίση σχετικά με την ελάχιστη αναγκαία επάρκεια, για να χαρακτηρισθεί κάποιος 

δίγλωσσος. 

Ωστόσο, κατηγοριοποιήσεις και προσεγγίσεις της διγλωσσίας είναι απαραίτητες προκειμένου 

να κατανοήσουμε τις συνολικές διαστάσεις του φαινομένου. Στο πέρασμα του χρόνου η διγλωσσία έγινε 

αντικείμενο έρευνας για πολλούς επιστημονικούς κλάδους από τους οποίους προέκυψαν και οι διάφοροι 

ορισμοί της. 

Απαραίτητη παράμετρος για τη μελέτη, ανάλυση και κατανόηση του φαινομένου της 

διγλωσσίας είναι η αποσαφήνιση των όρων μητρική, δεύτερη και ξένη γλώσσα, και κατ’ επέκταση η 

εννοιολογική διαφοροποίηση των όρων κατάκτηση και εκμάθηση μιας γλώσσας. 

Η ψυχολογία εξετάζει τόσο τις διάφορες αλλαγές που παρατηρούνται σε κάθε γλωσσικό σύστημα λόγω 

της διγλωσσίας, όσο και τον τρόπο κατάκτησης των γλωσσικών συστημάτων ως προς τα διάφορα 

γλωσσικά επίπεδα, αποδίδοντας παράλληλα κάποιες ερμηνείες αυτών των διαδικασιών. Επιπρόσθετα, 

ασχολείται με τον τρόπο επίδρασης της διγλωσσίας κατά τη γνωστική, γλωσσική και συναισθηματική 

ανάπτυξη του ατόμου στην παιδική ηλικία, καθώς και με την αποσαφήνιση για το ποια γλώσσα και σε 

ποια άτομα είναι ισχυρότερη και με ποια αιτιολογία συμβαίνει αυτό (Τριάρχη-Herrmann, 2000). 

Ο Baker (2001), αναδεικνύει και την κοινωνιογλωσσολογική παράμετρο της διγλωσσίας, 

δηλαδή την επίγνωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα, η οποία 

εξασφαλίζει ότι η συγκεκριμένη γλώσσα αρμόζει στο άτομο και την περίσταση. Αυτό μπορεί να 

συνεπάγεται επίγνωση των διαφορών στην τοπική γεωγραφική διάλεκτο ή των διαφορών στις «ειδικές» 

γλώσσες (όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Baker, άλλη γλώσσα χρησιμοποιείται στην αίθουσα των 

συμβουλίων, στο μπαρ κτλ.). Επιπλέον, ένα άλλο μέρος της κοινωνιογλωσσικής ικανότητας είναι η 

ικανότητα του ατόμου να ερμηνεύει τις πολιτισμικές αναφορές και τα σχήματα λόγου. Έτσι, λ.χ για να 

καταλάβουμε μια συγκεκριμένη συζήτηση, χρειάζεται να γνωρίζουμε καλά τον πολιτισμό που 

εκφράζεται με μια ορισμένη γλώσσα. Μια ιδιωματική φράση της Αγιάσου Λέσβου όπως «σι καλά 

καρ(γ)ιά» (δηλαδή, «παράτα με, άσε με ήσυχο»), μπορεί να την κατανοήσει κάποιος απόλυτα μόνο αν 

γνωρίζει τις ντόπιες ιδιωματικές εκφράσεις που χαρακτηρίζουν τον τοπικό πολιτισμό του 

συγκεκριμένου χωριού της  Μυτιλήνης. Δεν θα πρέπει να αγνοούνται ακόμα και οι κοινωνικές αλλαγές 

(π.χ μέσω της αστικοποίησης) που μεταβάλλουν τα κοινωνικά δίκτυα, τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων 

και τα πρότυπα χρήσης της γλώσσας στις κοινότητες. Ανάλογα με τα νέα κοινωνικά περιβάλλοντα οι 

γλώσσες προσλαμβάνουν νέες μορφές και σημασίες και δημιουργούν νέα πρότυπα κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (Baker, 2001). 
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Με βάση αυτά τα δεδομένα ο Δαμανάκης (2001) αναφέρεται στο διαχωρισμό της διγλωσσίας 

σε αθροιστική (ή προσθετική) και αφαιρετική. Στην αθροιστική διγλωσσία το παιδί εκτός «από τη 

μητρική του γλώσσα την οποία και συνεχίζει να καλλιεργεί, μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα». 

Ο Cummins (2003) υποστηρίζει ότι η αθροιστική διγλωσσία μπορεί να επηρεάσει θετικά τόσο 

τη νοητική όσο και τη γλωσσική ανάπτυξη. Τα δίγλωσσα παιδιά επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία 

απέναντι στα γλωσσικά μηνύματα και μπορεί να είναι πιο ευέλικτα στη σκέψη τους από ό,τι τα 

μονόγλωσσα παιδιά. Στην προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο δύο γλωσσικών συστημάτων, το 

δίγλωσσο παιδί χρειάζεται να αποκωδικοποιήσει πολύ περισσότερα γλωσσικά εισαγόμενα ερεθίσματα 

(input) από ό,τι το μονόγλωσσο παιδί. Με άλλα λόγια, όπως συμπληρώνει ο Cummins, τα δίγλωσσα 

παιδιά προσθέτουν στο ρεπερτόριο των δεξιοτήτων τους μια δεύτερη γλώσσα, χωρίς καμιά επιβάρυνση 

στην ανάπτυξη της πρώτης τους γλώσσας. Έτσι, τα παιδιά αυτά αρχίζουν να αποκτούν ένα σχετικά 

υψηλό επίπεδο, τόσο σε ευχέρεια λόγου, όσο και στο γραπτό λόγο (literacy) και στις δύο γλώσσες. Από 

την άλλη, τα δίγλωσσα παιδιά που δεν έχουν εκπαιδευτική υποστήριξη για ανάπτυξη του γραπτού λόγου 

στη Γ1 αναπτύσσουν μια αφαιρετική μορφή διγλωσσίας κατά την οποία οι δεξιότητες στη Γ1 

αντικαθίστανται από τις δεξιότητες στη Γ2 (Wong Fillmore, 1991b στον Cummins, 2003). 

Σύμφωνα με τον Lambert (1974), η αθροιστική διγλωσσία απαντάται όταν η προσθήκη μιας 

δεύτερης γλώσσας και κουλτούρας είναι απίθανο να αντικαταστήσει ή να παραγκωνίσει την πρώτη 

γλώσσα και κουλτούρα. Τα οφέλη της «προστιθέμενης αξίας» δεν είναι μόνο γλωσσικά και πολιτιστικά, 

αλλά οικονομικά και κοινωνικά. 

Ο ίδιος, με κριτήριο την επίδραση της διγλωσσίας κατά την παιδική ηλικία στους διάφορους 

αναπτυξιακούς τομείς του δίγλωσσου ατόμου, υποστηρίζει ότι υπάρχει μια θετική επιρροή της 

διγλωσσίας σε όλη την ανάπτυξη του ατόμου. Τα δύο γλωσσικά και πολιτισμικά συστήματα 

συνυπάρχουν αρμονικά σε ένα άτομο. Στο μοντέλο του ο Lambert (1974) ουσιαστικά συνδυάζει τα 

ατομικά και τα κοινωνικά στοιχεία της διγλωσσίας. Η θεωρία του ξεκινά με τις στάσεις και την κλίση 

του ατόμου για κάποια γλώσσα - δύο καθοριστικοί παράγοντες για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση 

της γλώσσας και την αποφυγή της φθοράς. (Lambert, 1974). 

Οι δύο αυτοί παράγοντες οδηγούν με τη σειρά τους στα κίνητρα, δηλαδή στην ετοιμότητα του 

ατόμου για εκμάθηση μιας γλώσσας. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητη η θετική στάση 

του ίδιου του ατόμου στην κατάκτηση των δύο γλωσσών. Εάν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε 

οδηγούμαστε στη δίγλωσση επάρκεια, ενώ ο παράγοντας που ακολουθεί είναι η αυτοαντίληψη και οι 

επιπτώσεις που αυτή έχει στην αυτοεκτίμηση και το Εγώ του. Στο τέλος του μοντέλου του Lambert 

(1974) έχουμε και εδώ την προσθετική και αφαιρετική διγλωσσία. 

Προσθετική διγλωσσία προκύπτει όταν το άτομο κατακτάει μια δεύτερη γλώσσα με ελάχιστη ή 

καθόλου πίεση να αντικαταστήσει ή να περιορίσει με αυτή την πρώτη του γλώσσα. Στα πλαίσια της 
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προσθετικής διγλωσσίας, το άτομο αποκτά ένα σύνολο γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αυτοαντίληψή του. Αντίθετα, όταν το άτομο 

βρίσκεται υπό πίεση να υποβιβάσει την πρώτη του γλώσσα, τότε μιλάμε πια για το φαινόμενο της 

αφαιρετικής διγλωσσίας. Γενικά θα συνοψίζαμε ότι το μοντέλο του Lambert υποβάλλει την άποψη ότι 

τόσο οι ατομικοί όσο και οι κοινωνικοί – πολιτιστικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

απόκτηση της διγλωσσίας. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Παπαπαύλου (1997) μιλώντας για την προσθετική διγλωσσία 

αναφέρει ότι, αν οι δύο γλώσσες έχουν υψηλό κύρος, η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού θα ευνοηθεί, 

καθώς σε αυτή την περίπτωση θα αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη από τις διγλωσσικές εμπειρίες, οι οποίες 

στη συνέχεια θα το οδηγήσουν σε μεγαλύτερη γνωστική ευελιξία σε σύγκριση με ένα μονόγλωσσο της 

ίδιας ηλικίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, δύο γλωσσικά και πολιτισμικά συστήματα συνυπάρχουν 

αρμονικά σε ένα άτομο. 

Στην περίπτωση της αφαιρετικής διγλωσσίας όμως η εκμάθηση της δεύτερης, πλειονοτικής 

γλώσσας μπορεί να υπονομεύσει τη μειονοτική, πρώτη γλώσσα και να αναπτυχθεί έτσι σε βάρος της 

μητρικής. Όπως σημειώνει ο Δαμανάκης (2001), το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κυρίως στα παιδιά 

μεταναστών. Ο Baker (2001) υποστηρίζει ότι στην περίπτωση που η δεύτερη γλώσσα διαθέτει γόητρο 

και ισχύ και χρησιμοποιείται κατ’ αποκλειστικότητα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, ενώ 

αντίθετα η μειονοτική γλώσσα θεωρείται χαμηλού κύρους και αξίας, τότε μπορεί να απειληθεί η 

σταθερότητα της κοινωνικής και ατομικής διγλωσσίας. Και καταλήγει ότι τότε «αντί για πρόσθεση 

έχουμε αφαίρεση, και διαίρεση αντί για πολλαπλασιασμό». 

Η Τριάρχη (2000) αναφερόμενη στα ψυχο-κοινωνικο-γλωσσολογικά χαρακτηριστικά της 

διγλωσσίας θέτει το βασικό ερώτημα πώς, πότε και γιατί χρησιμοποιεί ένα δίγλωσσο άτομο τη L1 ή τη 

L2 ενώ, με γνώμονα την ψυχο-κοινωνική αυτή προσέγγιση, ορίζει τη διγλωσσία ως «την ικανότητα που 

έχει αναπτύξει το άτομο να επικοινωνεί χωρίς δυσκολίες σε δύο γλωσσικά συστήματα με βάση τις δικές 

του ψυχολογικές, φυσιολογικές, συναισθηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις και λόγω της άμεσης 

και συνεχούς επαφής του με ένα δίγλωσσο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον». 

Κατ’ αυτή, η προσθετική διγλωσσία επιτυγχάνεται μόνο όταν το ίδιο άτομο και το άμεσο και 

έμμεσο περιβάλλον, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται, έχει θετική στάση απέναντι στην κατάκτηση και 

των δύο γλωσσών και η κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας θεωρείται πλεονέκτημα. Συμπληρώνει δε 

ότι η προσθετική διγλωσσία συναντάται κυρίως σε παιδιά μικτών γάμων ή σε παιδιά της μεσαίας και 

ανώτερης τάξης, τα οποία ήδη από την παιδική ηλικία μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα. 

Στον αντίποδα, η αφαιρετική διγλωσσία επιβάλλεται στα δίγλωσσα άτομα μέσω της 

κοινωνικής και πολιτικής πίεσης του περιβάλλοντος, με τη συνεχή χρήση της δεύτερης μόνο γλώσσας. 

Η μητρική γλώσσα παραμελείται με άμεσο αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης της. Αυτή 
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μορφή διγλωσσίας παρουσιάζεται κυρίως σε παιδιά μειονοτήτων, «των οποίων τόσο η γλώσσα όσο και 

ο πολιτισμός δεν αξιολογούνται θετικά από την πλειοψηφία του περιβάλλοντος» (Τριάρχη, 2000). 

Γενικά, μπορούμε να πούμε πως η γλωσσολογία ορίζει τη διγλωσσία με δύο διαφορετικούς τρόπους, και 

οι ορισμοί αυτοί διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά. Η ψυχο-γλωσσολογική θεώρηση της διγλωσσίας 

εστιάζει στο πώς, κάτω από ποιες συνθήκες και με ποια αιτιολογία, το (δίγλωσσο) άτομο χρησιμοποιεί 

τη μία ή την άλλη γλώσσα στη γλωσσική του επικοινωνία. Ως προς το ρόλο των στάσεων και των 

κινήτρων κατά την κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας - δύο συνιστώσες για τις οποίες έγινε λόγος στις 

προηγούμενες παραγράφους – θα αναφερθούμε ξανά εκτενέστερα κατά την εξέταση των παραγόντων 

στο τέταρτο κεφάλαιο. 

4.4 ΕΙΔΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Εκπαίδευση εμβύθισης 

Αντί για μια απότομη βουτιά σε μια δεύτερη γλώσσα στα πλαίσια της κύριας εκπαίδευσης, η εμβύθιση 

ενέχει την ιδέα ενός μαθητή που τον ρίχνουμε στα βαθιά νερά και περιμένουμε να μάθει να κολυμπά 

όσο το δυνατόν γρηγορότερα χωρίς τη βοήθεια σανίδας ή ειδικών μαθημάτων κολύμβησης. Περιγράφει 

την εκπαίδευση που προορίζεται για τα παιδιά των γλωσσικών μειονοτήτων που εντάσσονται στην 

κύρια εκπαίδευση.  

 Απομονωτική Εκπαίδευση 

Η απομονωτική εκπαίδευση επιβάλλει μια πολιτική μονογλωσσίας στη σχετικά ανίσχυρη μερίδα. Η 

άρχουσα ελίτ επιβάλλει την εκπαίδευση μόνο στη μειονοτική γλώσσα ώστε να διατηρηθεί η υποτέλεια 

και ο απομονωτισμός. Μια τέτοια γλωσσική μειονότητα "δεν μαθαίνει τόσο καλά την κυρίαρχη γλώσσα 

ώστε να είναι σε θέση να επηρεάσει την κοινωνία ή πιο συγκεκριμένα, να αποκτήσει μια κοινή γλώσσα 

με τις άλλες εξαρτημένες ομάδες, δηλαδή, ένα κοινό μέσο επικοινωνίας και ανάλυσης". 

 Μεταβατική Δίγλωσση εκπαίδευση 

Η μεταβατική δίγλωσση εκπαίδευση [Transitional Bilingual Education] είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος 

δίγλωσσης εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος της μεταβατικής δίγλωσσης εκπαίδευσης 

είναι η αφομοίωση. Διαφέρει από την εκπαίδευση εμβύθισης ως προς το ότι επιτρέπει στους μαθητές 

των γλωσσικών μειονοτήτων να χρησιμοποιούν προσωρινά τη μητρική τους γλώσσα και συχνά τους 

διδάσκει στη γλώσσα αυτή, ώσπου να γίνουν αρκετά ικανοί στην κυρίαρχη γλώσσα για να 

αντεπεξέλθουν στην κανονική εκπαίδευση.  

 Κύρια Εκπαίδευση (με διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας) 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλασία, στον Καναδά και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, οι 

περισσότεροι μαθητές της γλωσσικής πλειονότητας λαμβάνουν τη μόρφωσή τους μέσω της γλώσσας 

του σπιτιού τους. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί του οποίου οι γονείς είναι αγγλόφωνοι μονόγλωσσοι 
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πηγαίνει σε σχολείο όπου τα αγγλικά είναι η γλώσσα της διδασκαλίας (αν και μπορεί να γίνουν και 

κάποιες παραδόσεις στη δεύτερη/ ξένη γλώσσα). Αυτό στον Καναδά θα το ονόμαζαν βασικό 

πρόγραμμα.  

 Διαχωριστική εκπαίδευση 

Μια πιο μονομερής θεώρηση της εκπαίδευσης των γλωσσικών μειονοτήτων θα ήταν να καλλιεργείται η 

μονογλωσσία στη μειονοτική γλώσσα. Η διαχωριστική εκπαίδευση [separatist education] στη 

μειονοτική γλώσσα μπορεί να προωθηθεί ως τρόπος προστασίας της μειονοτικής γλώσσας από την 

κατατρόπωσή της από τη γλωσσική πλειονότητα, ή για πολιτικούς, θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς 

λόγους. Αυτόν τον τύπο εκπαίδευσης μπορεί να τον οργανώσει η ίδια η γλωσσική κοινότητα για να 

επιβιώσει και να προστατέψει τον εαυτό της. 

 Δίγλωσση Εκπαίδευση Εμβάπτισης 

Πρόκειται για την "ασθενή" χρήση του όρου δίγλωσση εκπαίδευση, καθώς το σχολείο δεν καλλιεργεί τη 

διγλωσσία. Οι στόχοι, το περιεχόμενο και η δομή της εκπαίδευσης αυτού του είδους δεν ορίζουν ως 

απώτερο στόχο τη διγλωσσία.Με λίγα λόγια, στόχος τους ήταν να γίνουν τα παιδιά δίγλωσσα και 

διπολιτισμικά, χωρίς να μειωθεί η επίδοσή τους. 

 Εξελικτική Δίγλωσση Εκπαίδευση 

Εκτός από την εκπαίδευση μέσω γλωσσικής εμβάπτισης, υπάρχει και μια άλλη μορφή δίγλωσσης 

εκπαίδευσης, που της αξίζει η "ισχυρή" χρήση του όρου. Αυτή συντελείται όπου τα παιδιά των 

γλωσσικών μειονοτήτων χρησιμοποιούν στο σχολείο την ιθαγενή, μητρική ή πατροπαράδοτη γλώσσα 

τους ως μέσο διδασκαλίας και στόχος της είναι η αθροιστική διγλωσσία.  

 Αμφίδρομη Δίγλωσση Εκπαίδευση 

Εμφανίζεται σε περιπτώσεις όπου στην ίδια τάξη υπάρχει σχεδόν ίσος αριθμός παιδιών από τη γλωσσική 

μειονότητα και τη γλωσσική πλειονότητα. Σε αυτόν τον τύπο εκπαίδευσης που απαντάται στις 

Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο σε επίπεδο δημοτικού, χρησιμοποιούνται δύο γλώσσες. Και τα 

μισά σχεδόν παιδιά μπορεί να προέρχονται από ισπανόφωνες οικογένειες, ενώ τα άλλα μισά από 

αγγλόφωνες μονόγλωσσες οικογένειες και η συνεργασία τους μέσα στην τάξη να είναι αρμονική.  

 Δίγλωσση Εκπαίδευση σε Κυρίαρχες Γλώσσες 

Η Δίγλωσση Εκπαίδευση σε Κυρίαρχες Γλώσσες συνίσταται στην παράλληλη χρήση δύο (ή 

περισσότερων) κυρίαρχων γλωσσών στο σχολείο. Οι στόχοι αυτών των σχολείων περιλαμβάνουν 

συνήθως τη διγλωσσία ή την πολυγλωσσία, τη διγλωσσική ικανότητα στον γραπτό λόγο και την 

πολιτιστική πολλαπλότητα.  
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4.5. Η ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο Reich (1997) έχει ήδη κάνει τις επισημάνσεις αυτές, διακρίνοντας τρία είδη δίγλωσσης 

εκπαίδευσης: α. Αυτή που μέσα από ακριβά ιδιωτικά σχολεία απευθύνεται στα παιδιά των ξένων, 

υψηλόβαθμων εργαζομένων σε μια χώρα της οποίας η γλώσσα δεν είναι μια γλώσσα κύρους, β. Αυτή 

που απευθύνεται σε οργανωμένες και αναγνωρισμένες μειονότητες, τα μέλη των οποίων ενδεχομένως 

δεν ανήκουν στα προνομιούχα στρώματα, αλλά όμως μπορούν να ασκήσουν πολιτικές πιέσεις και τέλος, 

γ. Αυτή που απευθύνεται στα παιδιά των μεταναστών και γενικότερα στις ομάδες που είναι κοινωνικά, 

οικονομικά και πολιτισμικά στερημένες και συγχρόνως δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτική πίεση. 

Στη χώρα μας συναντούμε κυρίως τα δύο πρώτα είδη δίγλωσσης εκπαίδευσης. Στα ελάχιστα 

σχολεία της τρίτης κατηγορίας, το δίγλωσσο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε, συνήθως σε Αγγλικά και 

Ελληνικά, δεν λάμβανε υπόψη του την πρώτη γλώσσα των μαθητών, αφού οι τελευταίοι προέρχονται, 

ως επί το πλείστον, από μη αγγλόφωνες χώρες (Δαμανάκης, 1997, Νικολάου, 2000). Από τους άλλους 

δύο τύπους δίγλωσσης εκπαίδευσης, ο πρώτος είναι ευρύτερα γνωστός και αφορά τα ιδιωτικά, 

ξενόγλωσσα σχολεία που εποπτεύονται από τις μορφωτικές αντιπροσωπείες ξένων κρατών στη χώρα 

μας, και λειτουργούν με το δικό τους Αναλυτικό Πρόγραμμα. Απευθύνονται τόσο (κυρίως) σε 

αλλοδαπούς, όσο και σε γηγενείς μαθητές, οι οποίοι, ωστόσο, θα πρέπει να έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να πληρώνουν τα συνήθως πολύ δαπανηρά δίδακτρα. Ο δεύτερος τύπος δίγλωσσων 

σχολείων είναι σχετικά άγνωστος και περιλαμβάνει τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης και τα σχολεία 

κάποιων εθνοτικών ή θρησκευτικών κοινοτήτων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κατοχυρωμένο το 

δικαίωμα έκφρασης της ετερότητάς τους. 

Πιο συγκεκριμένα όσο αναφορά τη δίγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα η διδασκαλία της 

μητρικής γλώσσας εφαρμόζεται στην πράξη μόνο στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης, όπου 

λειτουργούν δίγλωσσα προγράμματα στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, και σε μικρότερο βαθμό στα 

εβραϊκά και τα αρμενικά σχολεία. Αντίθετα η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς 

μαθητές που προέρχονται από τις οικογένειες των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα και φοιτούν 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, σύμφωνα με το Ν 2413/1996 

για τη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», στην πραγματικότητα παραμένει ανεφάρμοστη. Εξαίρεση 

αποτελούν τα ιδιωτικά δίγλωσσα σχολεία, στα οποία εφαρμόζονται με επιτυχία προγράμματα δίγλωσσης 

εκπαίδευσης για αλλοδαπούς και Έλληνες μαθητές.  

Ειδικότερα το ελληνικό σχολείο, ήδη από την εισαγωγή των πρώτων παλιννοστούντων 

μαθητών σε αυτό, δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εφαρμογή εξειδικευμένων διδακτικών 

μεταρρυθμίσεων αναφορικά με τη γλωσσική διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθητών. Αντιθέτως 
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απαίτησε την πολιτισμική, γνωστική και γλωσσική συμμόρφωσή τους στο ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό 

σύστημα θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο αποτελούσε υποχρέωση των ίδιων των παιδιών και των οικογενειών 

τους (Δαμανάκης 2001, σελ.77-78).  

Με την έλευση μεγάλου αριθμού μεταναστών από το 1990 και μετά το θέμα της εκπαίδευσης 

των αλλοδαπών αποκτά νέες διαστάσεις και αναζητούνται θεσμικές λύσεις, χωρίς όμως εν τέλει να 

υιοθετηθεί μία συγκεκριμένη και ξεκάθαρη εκπαιδευτική πολιτική. Το μοντέλο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης που θεσμοθετήθηκε, μέσα από τις τέσσερις διατάξεις του νόμου του 1996 σχετικά με τη 

γλωσσική διδασκαλία των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, 

είναι σε μεγάλο βαθμό διφορούμενο και αντιφατικό. Δηλαδή, ενώ το προαναφερόμενο μοντέλο 

χαρακτηρίζεται ως διαπολιτισμικό στην πραγματικότητα δεν επιδιώκεται η διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας των αλλόγλωσσων μαθητών, αλλά επιχειρείται η εμβύθισή τους στο αμιγές ελληνόφωνο 

πρόγραμμα του σχολείου. Είναι προφανές πως πρόκειται για μία επιφανειακή και αφομοιωτική 

προσέγγιση του γεγονότος της διγλωσσίας. 

Στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που ιδρύονται σύμφωνα με τον ίδιο νόμο 

προβλέπεται η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) και των Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.Τ.) με 

σκοπό την επιτυχέστερη ένταξη των παιδιών των επαναπατριζόμενων Ελλήνων και των οικονομικών 

μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην πραγματικότητα και οι δύο αυτοί θεσμοί 

λειτουργούν προς την κατεύθυνση της γρήγορης προσαρμογής των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών 

και δε λαμβάνεται υπόψη το μορφωτικό κεφάλαιο που αυτοί μεταφέρουν από τη χώρα προέλευσής τους. 

Με αποτέλεσμα η λειτουργία των Τ.Υ. και των Φ.Τ. να αμφισβητείται με έντονο τρόπο από τους 

ειδικούς. Άλλωστε και οι αρμόδιοι εκφραστές της εκπαιδευτικής πολιτικής αναγνωρίζουν πως ο θεσμός 

αυτός αποτελεί μία λύση ανάγκης, εφόσον θεωρούν ότι «…δεν είναι η καλύτερη εκπαιδευτική 

παρέμβαση. Είναι, όμως, η καλύτερη αυτή τη στιγμή.» (Δαμανάκης, 2001). 

4.6 ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ 

Βάση βιβλογραφικών αναφορων τα δίγλωσσα παιδιά μπορούν ευκολότερα να μάθουν μία τρίτη 

ή τέταρτη γλώσσα, ενώ έχουν μία πολύπολιτισμικότερη προσέγγιση στα πράγματα, εξοικειώνονται με 

διαφορετικούς τρόπους σκέψης και έχουν περισσότερες επαγγελματικές και οικονομικές δυνατότητες, 

απ’ ότι τα μονόγλωσσα παιδιά. Αναλυτικότερα τα οφέλη της διγλωσσίας μπορούμε να πούμε ότι 

χωρίζονται : 

 Στα λειτουργικά οφέλη: Το δίγλωσσο παιδί υπερτερεί του μονόγλωσσου σε πρακτικό επίπεδο. Είναι 

σε θέση να ενημερώνεται και στις δύο γλώσσες για διάφορα θέματα που το ενδιαφέρουν. Με τον τρόπο 

αυτό ασκεί κριτική και βλέπει πολύπλευρα τα θέματα μέσα από την ευρύτητα σκέψεως που διαθέτει. 
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 Στα κοινωνικά οφέλη: Τα δίγλωσσα παιδιά υπερτερούν και έχουν την ικανότητα να ‘χτίζουν 

κοινωνικές γέφυρες’ με εκείνους που μιλούν τη δεύτερη γλώσσα. Το δίγλωσσο παιδί αντιλαμβάνεται ότι 

με τις γλωσσικές ικανότητες που διαθέτει ανταποκρίνεται ευκολότερα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες 

που υπάρχουν στις κοινωνικές του επαφές του, γενικότερα στην επίτευξη των στόχων τους. 

 Στα επαγγελματικά οφέλη: Για την μελλοντική επαγγελματική πορεία των παιδιών, η διγλωσσία 

αποτελεί δεξιότητα που βοηθά στη καριέρα και επομένως, συντελεί στην επαγγελματική καταξίωση και 

στην οικονομική ανέλιξη του ατόμου. 

 Στα πολιτισμικά οφέλη: Με τη γλώσσα εκφράζονται τα νοήματα και οι σκέψεις των ανθρώπων, 

περιγράφονται και αναλύονται έννοιες και καταστάσεις, μεταφέρεται ένας ολόκληρος πολιτισμός στις 

επόμενες γενιές. 

 Το δίγλωσσο άτομο έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει δύο πολιτισμούς, τις συνήθειες και τα έθιμά 

τους. Οι δύο γλώσσες και οι δύο κουλτούρες «δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να έχει μία διπλή ή 

πολλαπλή άποψη της κοινωνίας. Δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό στους άλλους ανθρώπους και στους 

άλλους πολιτισμούς απ’ ότι το μονοπολιτισμικό άτομο που είναι στερεοτυπικά απομονωμένο και 

πολιτιστικά πιο εσωστρεφές». 

       Συνοψίζοντας με λίγα λόγια η διγλωσσία προσφέρει στο δίγλωσσο άτομο περισσότερες 

εναλλακτικές σε πρακτικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, πλούσιες πολιτισμικές εμπειρίες αλλά 

και διεύρυνση της διαπολιτισμικής συνείδησης. Βλέποντας τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας και τα 

οφέλη των δίγλωσσων ανθρώπων κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της ομαλής ένταξης των δίγλωσσων 

παιδιών στην Εκπαιδευτική Κοινότητα. 

Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας κινδυνεύουν να μετατραπούν σε μειονεκτήματα, 

όταν το Ελληνικό σχολείο, δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει την ετερότητα στην τάξη. Όλοι μαζί θα 

πρέπει να προσπαθήσουμε στην αλλαγή των υπαρχουσών συνθηκών, μέσα από προγράμματα, όπως το 

Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, την εκπαίδευση των παιδιών της 

μουσουλμανικής κοινότητας της Θράκης, το πρόγραμμα Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά και το πρόγραμμα 

‘Παιδεία Ομογενών’ μεταξύ άλλων. Εξάλλου, υπάρχουν πολλοί κρατικοί φορείς (όπως το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας  και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου) αλλά και μη-κερδοσκοπικές 

οργανώσεις, όπως το "Πολύδρομο: «Ομάδα και Περιοδική Έκδοση για τη Διγλωσσία και τον 

Πολυπολιτισμό στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία», που εργάζονται συστηματικά για την διερεύνηση 

αναγκών στο χώρο της γλώσσας και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα. Τέλος, ένα ευρύ 

δίκτυο οργανισμών ασχολείται με θέματα που ενδιαφέρουν αλλόγλωσσους πληθυσμούς στην Ελλάδα 
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(ενδεικτικά παραδείγματα: το ελληνικό φόρουμ μεταναστών, πολυάριθμες ΜΚΟ, αλλά και η Ευρωπαϊκή 

Ιστοσελίδα για την Κοινωνική Ένταξη στην Ελλάδα, μεταξύ πολλών άλλων). 

 

4.7 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ 

Για την καλύτερη κατανόηση των ικανοτήτων ή των προβλημάτων που ενδεχομένως να 

παρουσιάζουν τα δίγλωσσα άτομα αναφορικά με τη γλωσσική τους ανάπτυξη αυτά  κατατάσσονται σε 

τέσσερις ομάδες βάσει κοινωνικών κυρίως κριτηρίων (Τριάρχη-Herrmann 2000, σελ. 91-92):  

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται τα επονομαζόμενα δίγλωσσα παιδιά της ελίτ. Πρόκειται για 

παιδιά οικογενειών της ανώτερης τάξης που λόγω επαγγελματικών συνθηκών  

αλλάζουν τόπο διαμονής, καθώς και για παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά δίγλωσσα κολέγια του  

εξωτερικού. Συνήθως τα παιδιά αυτά αναπτύσσουν σε ικανοποιητικό βαθμό και τις δύο γλώσσες,  

εφόσον αυτές αποτελούν και μέσο για την κοινωνικοποίησή τους.  

β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τα δίγλωσσα παιδιά που ανήκουν σε γλωσσικές πλειονότητες. 

Είναι παιδιά που επισκέπτονται εκούσια δίγλωσσα κολέγια του εσωτερικού και παρουσιάζουν, όπως και 

τα παιδιά της πρώτης ομάδας, καλές επιδόσεις τόσο στην ανάπτυξη και των δύο γλωσσών όσο και στη 

γνωστική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.  

γ) Μία τρίτη ομάδα δίγλωσσων παιδιών είναι τα παιδιά των γλωσσικών μειονοτήτων. Είναι τα παιδιά 

των οικονομικών κυρίως μεταναστών που αναγκάζονται να μάθουν τη γλώσσα της πλειονότητας της 

χώρας στην οποία μεταναστεύουν. Η γλώσσα τους και ο πολιτισμός τους δεν αναγνωρίζονται ως 

ισότιμα με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής τους. Το γεγονός αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την εμφάνιση σημαντικών προβλημάτων στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών αυτών, αλλά 

και στη γενικότερη σχολική τους επίδοση.  

δ) Στην τέταρτη και τελευταία ομάδα ανήκουν τα δίγλωσσα παιδιά που προέρχονται από δίγλωσσες 

οικογένειες. Τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν από τη στιγμή της γέννησής τους σε δίγλωσσο περιβάλλον, 

καθώς οι γονείς τους κατάγονται από διαφορετικές χώρες και μιλούν δύο διαφορετικές γλώσσες. 

Μελέτες αναφέρουν πως τα παιδιά δίγλωσσων οικογενειών εμφανίζουν μια κανονική γλωσσική 

ανάπτυξη και στις δύο γλώσσες (Volterra & Taeschner, 1978, Kielhoefer & Jonekeit, 1983 στο Τριάρχη-

Hermann 2000, σελ.92). 

Το πρόβλημα της διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχει αρχίσει την 

τελευταία δεκαετία. Απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τους φορείς της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Μία από τις βασικές αιτίες για την ανάδυση του συγκεκριμένου προβλήματος είναι η 

προέλευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μεταναστών στη χώρα. 
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Ανεπάρκεια δηλώνουν οι Έλληνες δάσκαλοι και οι καθηγητές στο να διαχειριστούν την 

«ετερότητα» των μαθητών, που έχουν διαφορετική γλώσσα και πολιτισμικό υπόβαθρο. 

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2012-2013, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών νιώθει αδυναμία μπροστά στην ύπαρξη όλο και περισσότερων 

αλλόγλωσσων και αλλοδαπών μαθητών στις τάξεις τους. Κατά συντριπτικό ποσοστό δηλώνουν πως 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δεν έλαβαν τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν με 

επιτυχία αυτό το φαινόμενο. Ο λόγος είναι πως στις μισές Παιδαγωγικές και Φιλοσοφικές σχολές τις 

χώρας, τα μαθήματα «διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» είτε δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών, είτε 

είναι μαθήματα επιλογής. Ως αποτέλεσμα, το 65% των εκπαιδευτικών δηλώνουν πως δεν έχουν διδαχθεί 

ποτέ ένα τέτοιο μάθημα. Αντίστοιχα, το υπόλοιπο 35% δηλώνουν πως ναι μεν διδάχθηκαν, μα η 

κατάρτισή που έλαβαν είναι εντελώς ανεπαρκής. 

Μία πιθανή λύση στο πρόβλημα της πολιτισμικής ετερότητας θα αποτελούσαν οι 

επονομαζόμενες «τάξεις υποδοχής. Αλλα  το ποσοστό αλλόγλωσσων μαθητών αυξάνεται διαρκώς, οι 

τάξεις υποδοχής μειώθηκαν δραματικά. Συγκεκριμένα, από τις περίπου 3000 που λειτουργούσαν κατά 

τη δεκαετία του ’90, απέμειναν σήμερα γυρω στις 100. Κρινεται επιτακτική ανάγκη δράσης του κράτους 

στην μη σωστή διαχέιρησης της πολιτισμικης εταιρότητας στην Εκπαιδευτική Κοινωνία. 

4.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ. 

Είναι γεγονός πως με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκαν πολλοί και διαφορετικοί τύποι 

προγραμμάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης ανάλογα με τους στόχους που εξυπηρετεί το κάθε ένα από αυτά, 

την κοινωνική θέση του μαθητικού πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται (πλειονότητα,  μειονότητα 

κ.λπ.), το ποσοστό του διδακτικού χρόνου που αφιερώνεται σε κάθε γλώσσα και την  επικρατούσα 

κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη κοινωνία. Επιχειρώντας μία  ομαδοποίηση των εν λόγω 

προγραμμάτων είναι δυνατό να τα κατατάξουμε σε τέσσερις ευρύτερους  τύπους ανάλογα με τις ομάδες 

στις οποίες απευθύνονται (Cummins 1999, σελ.149-150). 
62

 

1. Προγράμματα Τύπου Ι. Ως μέσο διδασκαλίας χρησιμοποιείται η γλώσσα αυτόχθονων  πληθυσμών 

που κατακτήθηκαν ή αποικιοποιήθηκαν από άλλους πληθυσμούς, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή 

θεωρούνται ως γλωσσικά κυρίαρχοι (π.χ. τα ποικίλα δίγλωσσα προγράμματα αυτόχθονων γλωσσών στις 

ΗΠΑ κ.ά.). Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην αναβίωση των ιθαγενών γλωσσών που τείνουν να 

εξαφανιστούν στις χώρες όπου εφαρμόζονται. 

2. Προγράμματα Τύπου ΙΙ. Στη διδασκαλία προβλέπεται η χρήση μιας εθνικής μειονοτικής γλώσσας που 

έχει τη θέση επίσημης γλώσσας στην κοινωνία, αλλά ομιλείται ταυτόχρονα  με άλλη γλώσσα που 
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κυριαρχεί (π.χ. η χρήση της κελτικής στην Ιρλανδία και τη Σκοτία κ.ά.). Στόχος των δίγλωσσων 

προγραμμάτων αποτελεί η αναζωογόνηση και η διατήρηση αυτών των γλωσσών που χαίρουν 

κοινωνικής και συχνά επίσημης αναγνώρισης από το  κράτος. 

3. Προγράμματα Τύπου ΙΙΙ. Περιλαμβάνεται η διδασκαλία διεθνών μειονοτικών γλωσσών,  τις οποίες 

μιλούν οι σχετικά πρόσφατοι οικονομικοί μετανάστες σε μία χώρα υποδοχής  (π.χ. προγράμματα 

συνήθως μεταβατικής δίγλωσσης εκπαίδευσης που εφαρμόζονται σε κλασικές χώρες υποδοχής 

μεταναστών, όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Σουηδία κ.ά.). Τα περισσότερα από αυτά στοχεύουν 

περισσότερο στη διευκόλυνση της σχολικής προόδου των μαθητών παρά στη διγλωσσία. 

4. Προγράμματα Τύπου IV. Απευθύνονται σε κυρίαρχες πολιτισμικά ομάδες, δηλαδή ομάδες της 

πλειοψηφίας και αποσκοπούν στην καλλιέργεια της διγλωσσίας σε δύο πλειονοτικές γλώσσες (π.χ. την 

αγγλική και τη γαλλική στο πρόγραμμα εμβάπτισης γαλλικής γλώσσας στον Καναδά). Τα δίγλωσσα 

προγράμματα διπλής κατεύθυνσης στις  ΗΠΑ μπορεί να θεωρηθούν ως παράδειγμα του τύπου ΙΙ και ΙΙΙ 

καθώς απευθύνονται σε μαθητές της γλωσσικής μειονότητας, αλλά και ως παράδειγμα του τύπου IV 

επειδή προάγουν τη διγλωσσία. Επίσης το μοντέλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, στα οποία προβλέπεται 

η διδασκαλία σε τέσσερις γλώσσες σε διάφορα επίπεδα της σχολικής ζωής των μαθητών, εντάσσεται 

στον τέταρτο τύπο των δίγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.  Ενώ ένα ακόμη παράδειγμα του τύπου 

αυτού της δίγλωσσης διδασκαλίας αποτελούν και  τα Προγράμματα Εμβάπτισης στη σουηδική γλώσσα 

για τους Φιλανδούς μαθητές, στη  Φιλανδία. 

Συμπερασματικά η δίγλωσση εκπαίδευση και η ανάπτυξη της ακαδημαϊκής ικανότητας των 

μαθητών σε δύο γλώσσες είναι ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με τις εκάστοτε επιλογές της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Εάν ο στόχος είναι η εκπαίδευση να προάγει την ισόρροπη δίγλωσση  

ανάπτυξη των μαθητών, τότε υπάρχουν εξαιρετικά αυξημένες πιθανότητες να επιτευχθεί αυτός ο  

στόχος. Με το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων δίγλωσσων προγραμμάτων, τα οποία να  

ανταποκρίνονται κάθε φορά στις ιδιαίτερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες του χώρου όπου  

υλοποιούνται.  

 Τηρουμένων των προαναφερόμενων προϋποθέσεων είναι προφανές ότι:  

α) εάν ένα δίγλωσσο πρόγραμμα ευνοεί αποτελεσματικά την ισόρροπη επικοινωνιακή και  ακαδημαϊκή 

ικανότητα των μαθητών σε δύο γλώσσες, καμιά νοητική σύγχυση και κανένα  μειονέκτημα δεν 

πρόκειται να προκύψει. Αντιθέτως οι μαθητές είναι πιθανότερο να επωφεληθούν  νοητικά από την 

πρόσβαση σε δύο γλωσσικά συστήματα και  

β) η αφιέρωση διδακτικού χρόνου για τη διδασκαλία και τη χρήση της μητρικής γλώσσας από τους  

δίγλωσσους μαθητές δεν θα μειώσει τη σχολική τους επίδοση στη γλώσσα της πλειονότητας. 

 Κατά την εφαρμογή ενός προγράμματος δίγλωσσης διδασκαλίας θα πρέπει αρχικά να δίνεται μεγάλη 

έμφαση στην ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου στη μειονοτική γλώσσα. Αυτό δε σημαίνει 
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βέβαια ότι υπάρχει κάποιο προδιαγεγραμμένο μοντέλο που να καθορίζει τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής 

της δίγλωσσης διδασκαλίας. Ο τρόπος και η μέθοδος σχεδιασμού ενός δίγλωσσου προγράμματος 

εξαρτάται από παράγοντες, όπως: τα διαφορετικά χαρακτηριστικά με τα οποία εισέρχονται οι μαθητές 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα μέσα που διατίθενται (π.χ δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί, διδακτικό υλικό 

στη γλώσσα της μειονότητας κ.λ.π) και το πολιτικό και οικονομικό κλίμα μέσα στο οποίο εφαρμόζεται 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 

4.9 ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Συμπεράσματα προκύπτουν από πρόσφατη έρευνα της καθηγήτριας Τσοκαλίδου 
63

 στις πρώτες 

τάξεις του δημοτικού σχολείου που αφορά, αφενός στις στάσεις των εκπαιδευτικών και αφετέρου, στη 

δίγλωσση πραγματικότητα των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής του δείγματός της έρευνας. Η 

εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα θέματα που αφορούν τη διγλωσσία και τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση φαίνεται να είναι πολύ περιορισμένη και οι καθημερινές τους πρακτικές τέτοιες, ώστε η 

διγλωσσία των παιδιών παραμένει αφανής. 

 Όπως χαρακτηριστικά γράφει η Σκούρτου (2002), ακόμη και όταν οι άλλες γλώσσες των 

παιδιών είναι απούσες από την τάξη, αυτές είναι παρούσες στη μάθηση που πραγματοποιείται από τα 

ίδια τα παιδιά, των οποίων η πραγματικότητα, περισσότερο ή λιγότερο, συντίθεται από την παράλληλη 

χρήση δύο γλωσσικών κωδίκων, ο κάθε ένας από τους οποίους εκφράζει και την ιδιαίτερη σχέση του 

κάθε παιδιού με την κάθε πατρίδα του.   

Επίσης, οι στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών επηρεάζουν, με τη σειρά τους,  τη 

γλωσσική συμπεριφορά των οικογενειών των παιδιών, στο πλαίσιο των οποίων  διαμορφώνεται, 

αντίστοιχα, η μορφή και η δυναμική της παιδικής διγλωσσίας,  δεδομένου ότι, τουλάχιστον προς το 

παρόν, οι δυνατότητες οργανωμένων πρωτοβουλιών, δηλαδη κοινοτικά ή δίγλωσσα σχολεία, για τη 

διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των εθνοτικών γλωσσών στην Ελλάδα παραμένουν σχεδόν 

ανύπαρκτες.  

 Ειδικότερα για τα παιδιά που αναπτύσσουν διαδοχική διγλωσσία, έχοντας ήδη αναπτύξει ένα 

σύστημα εννοιών στην πρώτη τους γλώσσα, θεωρούμε ότι η  δυνατότητα μεταφοράς γνώσης από την 

πρώτη τους γλώσσα (τα αλβανικά, στην περίπτωσή μας) στην Ελληνική ως δεύτερη μπορεί να 

περιορίσει τη δηλωμένη, κατά τους/τις εκπαιδευτικούς, αδυναμία των δίγλωσσων παιδιών να 

κατανοήσουν τις  έννοιες και τους κανόνες που καλούνται να κατακτήσουν στα ελληνικά.   
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Επιπλέον, η ανάγκη για τη διατήρηση και παράλληλη ανάπτυξη της γλώσσας καταγωγής των 

δίγλωσσων παιδιών γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, αν λάβουμε υπόψη τη θέση ότι η ανάπτυξη της 

μητρικής γλώσσας του δίγλωσσου παιδιού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σχολική του επιτυχία 

(Cummins, 2000), ενώ η επάρκεια που αποκτά ένα δίγλωσσο παιδί στη δεύτερη γλώσσα εξαρτάται από 

το βαθμό επάρκειας στη μητρική του γλώσσα (Δαμανάκης, 1987).  

Σχετικά με τη διγλωσσία των παιδιών του δείγματός, τα περισσότερα παιδιά του δείγματός, 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως δυναμικά δίγλωσσα, με την πλειοψηφία να έχουν ως κυρίαρχη γλώσσα 

την Ελληνική, ενώ η διγλωσσία τους είναι ταυτόχρονη στις περισσότερες περιπτώσεις όπου τα παιδιά 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα, και διαδοχική στις τρεις περιπτώσεις όπου τα παιδιά έχουν 1-2 χρόνια 

παραμονής στη χώρα. Στις περιπτώσεις όπου τα παιδιά μπορούν να χαρακτηριστούν παθητικά  

δίγλωσσα (όπως ο Σάκης και ο Δημήτρης του δείγματός μας) φαίνεται ότι η επαφή των παιδιών με την 

εθνοτική τους γλώσσα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. 

 Αξίζει να  σημειώσουμε ότι σε εννέα από τις δεκαεννέα συνολικά περιπτώσεις, τα παιδιά 

δήλωσαν ότι μπορούν να γράψουν και στα αλβανικά, γεγονός που σημαίνει ότι τουλάχιστον έχουν 

θετική στάση απέναντι στην εκμάθηση του γραπτού λόγου στη γλώσσα καταγωγής τους.  

Ως εκ τούτου, στον βαθμό που η διγλωσσία των παιδιών, είτε αυτή είναι ταυτόχρονη ή 

διαδοχική, είτε δυναμική ή παθητική, αποτελεί πραγματικότητα για τα παιδιά των μεταναστών/τριών 

που φοιτούν στο ελληνικό δημοτικό σχολείο, θεωρούμε ότι η ανάγκη της παρουσίας της και στην τάξη 

είναι επιτακτική, μέσα από  πρακτικές ενίσχυσης της παιδικής διγλωσσίας (ενδεικτικά, για το θέμα της 

προβολής της διγλωσσίας στην τάξη βλ. Τσοκαλίδου, 2004, για άλλες στρατηγικές υποβοήθησης για 

την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης βλ. Χατζηδάκη, 2000).  

Η ουσιαστική γνωριμία των εκπαιδευτικών με τα δίγλωσσα παιδιά της τάξης τους  προαπαιτεί 

την καλύτερη γνωριμία των πρώτων με τις οικογένειες και τις γλωσσικές  επιλογές και χρήσεις των 

παιδιών εντός και εκτός σχολείου.  

Όπως προκύπτει και από έρευνες μεγαλύτερης έκτασης στο διεθνή χώρο (Benson,  2002), 
64

 η 

ενθάρρυνση της διγλωσσίας των παιδιών συμβάλλει, ανάμεσα στα άλλα, στην καλύτερη σύνδεση του 

σχολείου με τις δίγλωσσες οικογένειες και κοινότητες  στις οποίες ζουν τα παιδιά, στην τόνωση της 

ταυτότητας και της αυτοεκτίμησης των δίγλωσσων, αλλά και στην ενθάρρυνση της γλωσσομάθειας και 

του περιορισμού των πιθανών προκαταλήψεων όλων των παιδιών της τάξης (Βaker, 2000). 
65

 Με 

δεδομένα, λοιπόν, συγκεκριμένα επικοινωνιακά και κοινωνικά πλεονεκτήματα  της διγλωσσίας, αλλά 

και το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ερευνητικού μας δείγματος αποτελείται από δυναμικά 

δίγλωσσα παιδιά, τα οποία είναι είτε ‘άριστοι’  είτε ‘αρκετά καλοί μαθητές’, ανήκοντας ταυτόχρονα σε 
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δύο κόσμους, χώρες και γλώσσες, καλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς να μετατρέψουν την ‘αφανή 

διγλωσσία’  των παιδιών σε εμφανές πλεονέκτημα για όλη την τάξη. 

Eπίσης από τα ερευνητικά  δεδομένα παλι της κυρίας Τσοκαλίδου (2007)
66

 με θεμα: Η επαφή 

των γλωσσων στην εκπαίδευση: Ένα κοινωνιογλωσσικό πολιτικό ζήτημα, διαφαίνεται μια θετική στάση 

των εκπαιδευτικών απέναντι στη συνύπαρξη παιδιών ελληνικής και μη-ελληνικής  καταγωγής στο 

ελληνικό σχολείο, η οποία, όμως, δε συμβαδίζει με μια αντίστοιχη εξοικείωση των ίδιων με ζητήματα 

διγλωσσίας (ποικιλία ειδών διγλωσσίας, ζητήματα ταυτότητας, επικοινωνιακές λειτουργίες της 

εναλλαγής κωδίκων κτλ), με αποτέλεσμα η δίγλωσση πραγματικότητα των παιδιών να παραμένει 

«αφανής» στο  ελληνικό σχολείο. Το γεγονός ότι ακόμη και όταν οι άλλες γλώσσες των παιδιών  είναι 

απούσες από την τάξη, αυτές είναι παρούσες στη μάθηση που πραγματοποιείται από τα ίδια τα παιδιά 

(Σκούρτου 2002), δεν έχει γίνει συνείδηση  των εκπαιδευτικών, οι οποίοι, παρόλα αυτά, φαίνεται ότι 

διακατέχονται από τις καλύτερες προθέσεις για την «ενσωμάτωση» όλων των παιδιών στις τάξεις τους.  

Επίσης, ενώ οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι οι μικτές τάξεις αποτελούν πηγή εμπλουτισμού, οι 

ίδιοι, σε πολλές περιπτώσεις, συνιστούν στους γονείς των παιδιών να χρησιμοποιούν κυρίως την 

ελληνική γλώσσα στο σπίτι, αν και αυτή η στάση, όπως προείπαμε, φαίνεται ότι υποχωρεί στο πιο 

πρόσφατο δείγμα μας. Επίσης, αν και πολλοί εκπαιδευτικοί εκφράζονται θετικά για τα πλεονεκτήματα 

της  διγλωσσίας εν γένει, όταν αναφέρονται στα παιδιά της τάξης τους προβάλλουν  περισσότερο το 

θέμα των δυσκολιών στην εκμάθηση της ελληνικής, χωρίς να εκδηλώνουν καμία διάθεση αξιοποίησης 

της πρώτης γλώσσας των παιδιών κατά τη διδασκαλία της ελληνικής.  

Έτσι η αναγκαιότητα της μετάβασης από τη διδασκαλία της ελληνικής  στην έμφαση στις 

σχέσεις ανάμεσα στις γλώσσες των παιδιών (Σκούρτου, 2000) όπως και η διερεύνηση του είδους της 

διγλωσσίας που χαρακτηρίζει τα παιδιά της τάξης τους δεν αποτελούν, τουλάχιστον προς το παρόν, 

αντικείμενα αναζήτησης  για τους/τις εκπαιδευτικούς. Μια σχολική πρακτική της ενθάρρυνσης της. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ  

Oι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες αποτελούν, κατά μία θεωρία, γλωσσική οικογένεια τα μέλη της 

οποίας ήταν, στην αρχαιότερή τους μορφή, διάλεκτοι μιας ενοποιημένης γλώσσας, οι οποίες 

διαφοροποιήθηκαν σταδιακά εξαιτίας των αλλεπάλληλων μεταναστεύσεων και των επαφών 

των Ινδοευρωπαίων με άλλα γλωσσικά ιδιώματα. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι ινδοευρωπαϊκές 

γλώσσες ομιλούνταν από λαούς που ζούσαν, ανεξαρτήτως της φυλετικής τους ταυτότητας, σε μια ενιαία 

αν και εκτεταμένη περιοχή, η οποία δικαιολογεί πολιτισμική και γλωσσική ομοιογένεια. 

Οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες είναι ομάδα αρκετών εκατοντάδων γλωσσών και διαλέκτων που 

περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις γλωσσικές υπο-οικογένειες της Ευρώπης όπως και πολλές 

γλώσσες της Ασίας. Σύγχρονες γλώσσες που ανήκουν στην ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια είναι, 

ανάμεσα σε άλλες, η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική, η ισπανική, η μπενγκάλι, η πορτογαλική, η 

ρωσική και η χίντι, κάθε μία από τις οποίες είναι μητρική γλώσσα περισσότερων από 40 εκατομμύρια 

ανθρώπων. Επίσης στην ίδια γλωσσική οικογένεια ανήκουν πολυάριθμες άλλες μικρότερες εθνικές ή 

μειονοτικές γλώσσες όπως η αλβανική, η αρμενική, η ελληνική, η ιταλική, η κουρδική, η λιθουανική, 

η περσική (ή φαρσί). 

Στην ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια ανήκουν επίσης γλώσσες που δεν έχουν πια 

ομιλητές όπως η αρχαία ελληνική, η λατινική, η σανσκριτική, η τοχαρική, η χεττιτική και άλλες. Η 

ινδοευρωπαϊκή είναι η μεγαλύτερη γλωσσική οικογένεια στον κόσμο σήμερα με τα μέλη της να 

αποτελούν τη μητρική γλώσσα περισσότερων από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπων· η δεύτερη μεγαλύτερη 

οικογένεια γλωσσών είναι η σινοθιβετική. 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

               Η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Αποτελεί το μοναδικό μέλος 

ενός ανεξάρτητου κλάδου της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών. Ανήκει επίσης στον βαλκανικό 

γλωσσικό δεσμό. Για πολλούς μη-Έλληνες γλωσσολόγους και ανθρώπους του πνεύματος, είναι 

αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα (ιδιαιτέρως τα Αρχαία Ελληνικά) είναι η ανώτερη 

μορφή γλώσσας που έχει επινοήσει ποτέ το ανθρώπινο πνεύμα. Οι απόψεις αυτές δεν είναι αυθαίρετες, 

αλλά βασίζονται σε κριτήρια αντικειμενικά σχετικά με την αξιολόγηση μιας γλώσσας. Ο λεξιλογικός 

γραμματικός κσι ο συντακτικός πλούτος της είναι η αιτία ίσως της μη διαδομένη σε χρήση γλωσσά. Οι 

σημερινές συγκυρίες συνετέλεσαν ώστε να δοθεί μια ώθηση στις νεοελληνικές σπουδές –κάποτε 

μάλιστα και σε βάρος των κλασικών. Η ελληνική διδάσκεται παγκοσμίως σε 400 περίπου σημεία, από 

τα οποία τα μισά στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

                 Καθοριστική είναι στον τομέα αυτόν η δράση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), που 

ιδρύθηκε  το 1994 στη Θεσσαλονίκη με ρόλο συντονιστικό και συμβουλευτικό. Μια από τις πρώτες 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CF%84%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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μάλιστα δράσεις του Κ.Ε.Γ. ήταν και ο εντοπισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών εμπλεκομένων 

Υπουργείων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικού και Πολιτισμού σε θέματα γλώσσας. 

                 Ήδη υπάρχουν δύο σημαντικά βοηθήματα για κάθε δάσκαλο της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ενώ 

ετοιμάζονται και άλλα (Αντωνοπούλου και Μανάβη 2001, Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα από 

εκείνες του παρελθόντος. Και αυτό αφορά και τα ελληνικά ως μητρική, δεύτερη ή ξένη γλώσσα 

γλώσσα, σελ. 253-257): το Επίπεδο-κατώφλι και το Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνικής γλώσσας. 

                         Το Γ΄ Τμήμα του Κ.Ε.Γ., της Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας έχει ακόμη τη 

συνολική ευθύνη και εποπτεία της εξεταστικής διαδικασίας μέσω της οποίας χορηγείται το Κρατικό 

πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 
67

 

                         Τέλος ως προς το θέμα των “ισχυρών” ή “ασθενών” γλωσσών, υποστηρίζουμε την άποψη ότι οι 

λεγόμενες ασθενείς γλώσσες δεν είναι και τόσο αδύναμες όσο θέλουν ορισμένοι να τις παρουσιάσουν 

αλλά ότι οι σημερινές δυνατότητες και προοπτικές είναι σαφώς καλύτερες. 

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 Καθως και η αγγλική γλώσσα είναι γλώσσα της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας και ειδικότερα 

του δυτικού γερμανικού υποκλάδου του γερμανικού κλάδου. Συγκεκριμένα αποτελεί μέλος της 

αγγλικής υποομάδας της αγγλοφριζικής ομάδας. Η αγγλική γλώσσα έλκει την καταγωγή της από 

την Αγγλία και είναι η μητρική γλώσσα της πλειονότητας των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου, 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, 

της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Αγγλόφωνης Καραϊβικής. Χρησιμοποιείται, επίσης, 

ως δεύτερη ή επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου, κυρίως σε όσες αποτελούν μέλη 

της Κοινοπολιτείας των Εθνών, καθώς και σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς. 

Η σύγχρονη αγγλική γλώσσα, η οποία μερικές φορές χαρακτηρίζεται ως η πρώτη 

παγκόσμια lingua franca 
68

, κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, 

της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της 

αεροναυτιλίας και της ραδιοεπικοινωνίας, και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. 

Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 

επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως 

ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ 

χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς. 

                                                 
        

67
  Παπαρίζος, Χ. (1997), Η ελληνική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδόσεις Μ.Π. Γρηγόρη, Αθήνα. 

68 Lingua Franca ή Κοινή διάλεκτος αποκαλείται μια γλώσσα όταν χρησιμοποιείται για την επικοινωνία ατόμων από 

διαφορετικές γλωσσικές κοινότητες, επειδή είναι εκτενώς διαδεδομένη και ευρέως κατανοητή. Για παράδειγμα, η αγγλική 

γλώσσα χρησιμοποιείται σήμερα ως lingua franca στη διεθνή διπλωματία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%96%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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Θεμελιακής σημασίας η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην εκπαίδευση για τους εξής 

παρακάτω λόγους. 

 Η αγγλική γλώσσα ως άλλος κώδικας επικοινωνίας συμβάλλει στη βαθύτερη γνώση της μητρικής 

γλώσσας και στη γλωσσική παιδεία γενικότερα. 

 Η αγγλική γλώσσα θεωρείται κοινή γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας (Lingua franca) με κριτήριο τη 

σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα και στόχο την ανάπτυξη διαπολιτισμικής  συνείδησης. 

 Η πολυπολιτισμικότητα, η πολυγλωσσία και ο εγγραμματισμός, ως βασικοί άξονες του ΔΕΠΠΣ 

Ξένων γλωσσών συντελούν στην ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του μαθητή. 

 Η διδασκαλία της αγγλικής ως στοιχείου ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, στρατηγικών μάθησης και 

επικοινωνίας, και συνεργατικού πνεύματος με στόχο τη δια βίου μάθηση συντελεί στην εξέλιξη του 

μαθητή σε ενεργό και υπεύθυνο πολίτη. 

Τα τελευταία χρόνια είναι χαρακτηριστικός ο αριθμός των ερευνών και των μελετών  που 

γίνονται σχετικά με την ανάπτυξη μεθόδων και αναλυτικών προγραμμάτων για την αποτελεσματικότερη 

διδασκαλία και εκμάθηση των ξένων γλωσσών είτε πρόκειται για την ελληνική είτε για για την αγγλική. 

Εντοπίζοντας διαφορές και δυσκολίες μεταξύ ελληνικής και αγγλικής γλωσσάς θα πρέπει να 

διαμορφωθούν τα αντίστοιχα μέσα, μέθοδοι και αναλυτικά προγράμματα για την εκμάθηση των ξένων 

γλωσσών. 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

- Λάθη στην αλφαβητική απόδοση των φθόγγων  

Η  ελληνική γραφή είναι φωνητική, γι’ αυτό και τα ορθογραφικά λάθη είναι πάρα πολλά σε 

σχέση με τα φωνήεντα, που αποδίδουν τους φθόγγους [i], [ο] και [e]. Στα γραπτά τους οι μαθητές 

χρησιμοποιούν όλες τις γραφηματικές εκδοχές του [i] του [ο] και του [ε]: πεδία αντί παιδιά, θέλο αντί 

θέλω, φήλι αντί φίλοι, πεχνείδια αντί παιχνίδια. Στην αγγλική δεν υπάρχει μεγάλη συχνότητα 

ορθογραφικών λαθών. 

- Μορφολογικά – γραμματικά λάθη 

Τα μορφολογικά λάθη είναι πάρα πολλά και συχνότατα. Πολλές φορές σχετίζονται  με την 

ορθογραφία του λεξικού και του κλιτικού μορφήματος από τα οποία αποτελείται η λέξη. Οι 

προβληματικές περιπτώσεις εντοπίζονται κυρίως στα ρήματα:  

θέλο, δουλεύη, πέζουμαι, λέοι, πηγένουν, κιμούντε. Πολλές φορές οι μαθητές αντιμετωπίζουν 

δυσκολία στη διάκριση των μερών του λόγου. Επίσης εμπλέκουν τα μέρη του λόγου με άλλες 

γραμματικές έννοιες, π.χ. έκλεισε: ενικό αντί ρήμα, φιλία: ουδέτερο αντί ουσιαστικό. Στην αγγλική 

αντίθετα πολλές λέξεις γράφονται ίδια και μπορεί να αποτελούν ρήμα ή ουσιαστικό. 
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-Συντακτικά λάθη  

Χαρακτηριστικό είναι τα πολλά λάθη που παρατηρούνται στη σύνταξη των προτάσεων, όπου 

τα ουσιαστικά βρίσκονται σε λανθασμένη πτώση σε σχέση με το ρήμα και την πρόθεση, τα επίθετα σε 

λανθασμένο γένος σε σχέση με τα ουσιαστικά, τα ρήματα συντάσσονται με ουσιαστικά σε λανθασμένη 

πτώση ή βρίσκονται σε  λανθασμένη φωνή. Επίσης παρατηρείται ελεύθερη η θέση των στοιχείων της  

πρότασης: Ενώ στην αγγλική λόγω λιγότερων πτώσεων η σύνταξη είναι ευκολότερη. 

-Λακωνική 

Η αγγλική γλώσσα δεν μπορεί να είναι λακωνική όπως είναι η ελληνική, καθώς για να μην 

είναι διφορούμενο το νόημα της εκάστοτε φράσης, πρέπει να χρησιμοποιηθούν επιπλέον λέξεις. Για 

παράδειγμα η λέξη «drink» σαν αυτοτελής φράση δεν υφίσταται στα αγγλικά, καθώς μπορεί να 

σημαίνει «ποτό», «πίνω», «πιές» κτλ. Αντιθέτως στα ελληνικά η φράση «πιές» βγάζει νόημα, χωρίς να 

χρειάζεται να βασιστείς στα συμφραζόμενα για να καταλάβεις το νόημά της. 

-Λεξιλόγιο 

Στα γενικά λεξικά της αγγλικής, ο αριθμός των ελληνικών λέξεων κυμαίνεται από 5000 - 8500 

λέξεις που αντιπροσωπεύουν το 15-21% ανάλογα με το επίπεδο του λεξικού το οποίο επιλέγεται για 

σύγκριση. 'Οσο καλύτερο είναι το λεξικό, τόσο υψηλότερη είναι η συμμετοχή της Eλληνικής. 

Είναι γνωστή η έκφραση που χρησιμοποιούν οι Άγγλοαμερικάνοι όταν ψάχνουν να βρούν την 

κατάλληλη λέξη για κάποια έννοια «Οι Έλληνες θα έχουν μια λέξη για αυτό». Φράση την οποίαν 

πρώτος είχε γράψει ο καθηγητής Όλιβερ Τάπλιν στο βιβλίο του «Ελληνικό πυρ».  

Ενώ η αγγλική γλώσσα έχει, βάση του μεγάλου αμερικανικού λεξικού Merriam-Webster, 

περίπου 166.724 λεξίτυπους (σύμφωνα με το ίδιο λεξικό 41.214 από αυτές τις λέξεις 

είναι αμιγώς ελληνικές, χωρίς να υπολογίζουμε τις σύνθετες και τις ελληνογενείς) [10], η ελληνική 

γλώσσα περιλαμβάνει ήδη, στην καταγραφή μέχρι λίγο πριν από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, 

1.200.000 λεξίτυπους. 

Η δύναμη της ελληνικής γλώσσας βρίσκεται στην ικανότητά της να πλάθεται όχι μόνο 

προθεματικά ή καταληκτικά, αλλά διαφοροποιώντας σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και την ρίζα της 

λέξης (π.χ. «τρέχω» και «τροχός» παρόλο που είναι από την ίδια οικογένεια αποκλίνουν ελαφρώς στην 

ρίζα). Η ελληνική γλώσσα είναι ειδική στο να δημιουργεί σύνθετες λέξεις με απίστευτων δυνατοτήτων 

χρήσεις, πολλαπλασιάζοντας το λεξιλόγιο. 

Το διεθνές λεξικό Webster’s (Webster’s New International Dictionary) αναφέρει «Η Λατινική 

και η Ελληνική, ιδίως η Ελληνική, αποτελούν ανεξάντλητη πηγή υλικών για την δημιουργία 

επιστημονικών όρων». Ενώ οι Γάλλοι λεξικογράφοι Jean Bouffartigue και Anne-Marie 
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Delrieu τονίζουν «Η επιστήμη βρίσκει ασταμάτητα νέα αντικείμενα ή έννοιες. Πρέπει να τα ονομάσει. 

Ο θησαυρός των Ελληνικών ριζών βρίσκεται μπροστά της, αρκεί να αντλήσει από εκεί. Θα ήταν πολύ 

περίεργο να μην βρεί αυτές που χρειάζεται».
69

 

     -Aκριβολογία 

Στα αγγλικά το ρήμα και το ουσιαστικό συχνά χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια λέξη π.χ. 

«drink» που σημαίνει και «ποτό» και «πίνω». Επιπλέον τα ονόματα δεν έχουν κλίσεις, για παράδειγμα 

στα ελληνικά λέμε «Ο Θεός, του Θεού, τω Θεώ, τον Θεό, ω Θεέ» ενώ στα αγγλικά έχουμε μια μόνο 

λέξη για όλες αυτές τις έννοιες, το «God». Είναι προφανές λοιπόν, ότι τουλάχιστον όσον αφορά την 

ακριβολογία, γλώσσες όπως τα ελληνικά υπερτερούν σαφώς σε σχέση με γλώσσες σαν τα αγγλικά. 

Είναι λογικό άλλωστε αν κάτσει να το σκεφτεί κανείς, ότι μπορεί πολύ πιο εύκολα να καθιερωθεί μια 

γλώσσα διεθνής όταν είναι πιο εύκολη στην εκμάθηση, από την άλλη όμως μια τέτοια γλώσσα εκ των 

πραγμάτων δεν μπορεί να είναι τόσο ποιοτική. 

Eπίσης στην ελληνική γλώσσα ουσιαστικά δεν υπάρχουν συνώνυμα, καθώς όλες οι λέξεις 

έχουν λεπτές εννοιολογικές διαφορές μεταξύ τους. Για παράδειγμα η λέξη «λωποδύτης» 

χρησιμοποιείται για αυτόν που βυθίζει το χέρι του στο ρούχο (=λωπή) μας και μας κλέβει, κρυφά 

δηλαδή, ενώ ο «ληστής» είναι αυτός που μας κλέβει φανερά, μπροστά στα μάτια μας. Επίσης το «άγειν» 

και το «φέρειν» έχουν την ίδια έννοια. Όμως το πρώτο χρησιμοποιείται για έμψυχα όντα, ενώ το 

δεύτερο για τα άψυχα. 

Η ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις 

υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο. Μόνον η ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει την ζωή 

από τον βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το 

ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον. 
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 http://www.philologika.gr/apopseis-h-dynamh-ths-ellhnikhs-glwssas.htm 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Η έρευνα της παρούσας διπλωματικής πραγματοποιήθηκε στο 2ο Γενικό Λύκειο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Αθήνας. Η ιστορία του 2ου Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης ξεκινά το 1986 οπότε και λειτούργησε για πρώτη φορά με αγγλόφωνους μαθητές, παιδιά 

απόδημων Ελλήνων. Το 1989 μετονομάζεται σε Λύκειο Παλιννοστούντων, συμπεριλαμβάνοντας και τα 

παιδιά των Ελλήνων που επαναπατρίστηκαν από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το 1996, στο 

πλαίσιο της νέας νομοθεσίας, εντάχθηκε στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. . 

 Το διαπολιτισμικό σχολείο διαφέρει από το σχολείο της περιοχής κατοικίας του μαθητή ως 

προς τη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού, ως προς τη χώρα και το σχολείο προέλευσης, την καταγωγή 

και την κατοχή της ελληνικής γλώσσας. Η διδακτέα ύλη είναι όμοια με την προβλεπόμενη να διδαχτεί 

σε κάθε ελληνικό Λύκειο. Μονάχα η μεθοδολογία διαφοροποιείται. 

Οι μαθητές προσπαθούν να ανταποκριθούν. Ο καθένας είναι διαφορετικός, έχει διαφορετικά 

κοινωνικά και εκπαιδευτικά βιώματα και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Οι ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή 

μπορεί να τον οδηγήσουν είτε σε καταπληκτικές επιδόσεις είτε να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Σε κάθε 

περίπτωση υπάρχουν μέτρα, όπως η πρόσθετη διδακτική στήριξη, για να βοηθηθεί ένα παιδί και να 

καλύψει τα γνωστικά κενά. 

Στο σχολείο αυτό έγινε μια έρευνα με ερωτηματολόγια τα οποία απαντήθηκαν από 200 

μαθητές και τους συγγενείς πρώτου βαθμου των μαθητών αυτών, με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 01/09/2013 έως 01/03/2014. Σκοπός της εργασίας αυτής 

είναι να διερευνηθούν οι γλωσσικές οικογενειακές πολιτικές των ατόμων που φοιτούν σε σχολεία. Για 

να επιτευχθεί αυτό οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν οι εξής: διερεύνηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, προβλήματα των παιδιών που μιλούν πάνω από μια 

γλώσσες, τα αδύνατα σημεία στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών και ειδικότερα η σύγκριση της 

ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Κεντρικός στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει κατά πόσο το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, στηρίζει την πολυτισμικότητα, τη διγλωσσία και την προωθεί αλλά και πόσο προετοιµασµένοι 

και πρόθυµοι είναι οι ίδιοι οι διδάσκοντες και οι μαθητές. 

Συγκεκριμένα: 

 Να  προσδιοριστούν οι  ανάγκες των μαθητών στην επιλογή των γλωσσών .  

 Να διερευνηθούν οι τάσεις, οι αντιλήψεις, οι στάσεις στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

 Να εξεταστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.  

 Να εντοπιστούν τα προβλήματα των παιδιών που ομιλούν πάνω από μία γλώσσες.  

 Να εντοπιστούν τα  αδύνατα σημεία στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών και  

 Να  συγκριθεί  η αγγλική με την ελληνική γλώσσα ως προς την προτεραιότητα επιλογής 

που δίνουν οι μαθητές και ως προς  τις δυσκολίες εκμάθησης.  

 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

       Άξονας 1: Ταυτότητα του δείγματος 

 

Περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την καταγωγή της μητέρας, του 

πατέρα, των γλωσσών που έχουν ως μητρική και των ξένων γλωσσών που γνωρίζουν ή που θα ήθελαν 

να μάθουν καθώς και το επίπεδο χρήσης αυτών. (ερωτήσεις 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

       

 Άξονας 2: Περιβάλλον-Παράγοντες επιλογής ξένης γλώσσας 

 

              Περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν το περιβάλλον που επηρεάζει την επιλογή μάθησης-

εκμάθησης των γλωσσών καθώς και τους παράγοντες επιλογής και χρήσης των γλωσσών.  Πολλοί  είναι 

παράγοντες που καθορίζουν ποιές γλώσσες θα μάθουν οι πολίτες μιας χώρας. Η οικογένεια, οι 

πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες μιας χώρας, οι διεθνείς της σχέσεις, όπως 

επίσης η ένταξή της σε τοπικά και παγκόσμια δίκτυα, καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την προσφορά 

προγραμμάτων ξένων γλωσσών, αλλά και τη γλωσσική ακολουθία, τη σειρά δηλαδή με την οποία θα 

διδαχθούν οι ξένες γλώσσες. Ως πρώτη ξένη γλώσσα στη γλωσσική ακολουθία συνήθως καθιερώνεται 

εκείνη, η οποία έχει τη μεγαλύτερη «χρησιμότητα» προς το παρόν τα αγγλικά ως παγκόσμια Lingua 

franca.(ερωτήσεις 10,11,,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24). 
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       Άξονας 3: Δυσκολίες-Προβλήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών 

 

                  Περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο 

σύγχρονο πολιτισμικό-δίγλωσσο περιβάλλον του σχολείου. Όταν υπάρχει αυξανόμενη τάση εισροής 

μεταναστών στα ελληνικά σχολειά και έλλειψη βελτίωσης παρεχόμενων εργαλείων στην εκμάθηση των 

γλωσσών τα προβλήματα που θα υπάρχουν θα είναι πολλά, που χρήζουν αντιμετώπιση. (ερωτήσεις 

21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38). 

 

       Άξονας 4: Επιλογή γλώσσας 

 

                     Περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν την επιλογή γλώσσας (σύγκριση ελληνικής 

γλώσσας με αγγλική) με βάση τα χαρακτηριστικά της γλώσσας και την ευκολία στην εκμάθηση της. 

(ερωτήσεις 39,40,41,42,43,44,45). 
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Τα πρωτογενή στοιχεία αντλήθηκαν με τη συμπλήρωση 200 δομημένων ερωτηματολογίων, 

αποτελούμενων από συνολικά 42 ερωτήσεις Τη συλλογή των δεδομένων ακολούθησε η επεξεργασία 

τους με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 17.0 και παρουσιάζονται με διαγράμματα-γραφήματα 

και πίνακες παρακάτω. 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 3 ηλικία 

 

Το δείγμα όσον αφορά την ηλικία κατηγοριοποιήθηκε σε τρεις ηλικιακές ομάδες: 8-12, 12-18, 18 και 

άνω. Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα ανήκαν, τα περισσότερα, στις ηλικιακές ομάδες 12-18 

(36%) ενώ η ομάδα άνω των 18 συμμετείχε με ποσοστό 28% και η ομάδα 8-12 (36%). 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 4 φύλο 

 

Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν τα περισσότερα γυναίκες με ποσοστό 58% έναντι 

των αντρών με ποσοστό 42%. 
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       ΓΡΑΦΗΜΑ 5 επίπεδο αγγλικής γλώσσας 

 

Στο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσσας, οι περισσότεροι απάντησαν ότι αυτό που 

κατείχαν ήταν το Β1 (51%), το Γ1 ( 32%) ενώ το Β2 (17%). Αυτό είναι φυσιολογικό αφού οι μικρότεροι 

μαθητές έχουν χαμηλότερο επίπεδο σπουδών. 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 6 εθνικότητα πατέρα 

 

Στην ερώτηση που έγινε για την εθνικότητα του πατέρα, οι απαντήσεις που υπερείχαν είναι αυτές 

που ο πατέρας είναι ελληνικής εθνικότητας και ζει στην Ελλάδα, ενώ ακολουθούν οι απαντήσεις ‘’Δεν 

είναι Έλληνας αλλά ζει μόνιμα στην Ελλάδα, είναι Αλβανός‘’, ’’Είναι πόντιος’’ και ‘’Είναι 

μουσουλμάνος’’. 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 7 εθνικότητα μητέρας 

 

Στην αντίστοιχη με την παραπάνω ερώτηση, αλλά για τη μητέρα, τα ποσοστά δεν διέφεραν 

δραματικά αφού η απάντηση ‘’Είναι ελληνικής εθνικότητας και ζει στην Ελλάδα’’ είχε ποσοστό 52%, η 

απάντηση ‘’Δεν είναι Ελληνίδα αλλά ζει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι απο την Αλβανία’’ είχε ποσοστό 

24%, η απάντηση ‘’ Είναι Πόντια’’ με ποσοστό 14% ενώ η απάντηση ‘’Είναι Μουσουλμάνα’’ με 

ποσοστό 10%. 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 8 παράγοντες καθορισμού επιλογής ξένων γλωσσών 

 

Όσον αφορά την ερώτηση για το ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή των 

ξένων γλωσσών στους ερωτηθέντες αυτοί βρέθηκε να είναι το πολύγλωσσο σύγχρονο πολιτιστικό 

περιβάλλον με ποσοστό 61,7%, ακολουθούν οι γονείς με ποσοστό 33,9% και τέλος η απάντηση ‘Άλλο’’ 

με πολύ μικρό ποσοστό (4,4%). Από τις απαντήσεις του δείγματος συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές 

κατανοούν τη σημασία του σύγχρονου περιβάλλοντος για να κάνουν την επιλογή τους στην ξένη 

γλώσσα που θα μάθουν. 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 9 τη μητρική γλώσσα την έμαθα… 

 

Στην ερώτηση για το από πού έμαθαν τη μητρική τους γλώσσα, όπως είναι φυσιολογικό αφού ο 

πρώτος φορέας κοινωνικοποίησης που είναι η οικογένεια φροντίζει για την εκμάθηση της μητρικής 

γλώσσας των παιδιών, οι περισσότεροι απάντησαν από τους γονείς με ποσοστό 86%, από το σχολείο 

(10%) και από τους φίλους (4%). 
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         ΓΡΑΦΗΜΑ 10 χρήση μητρικής γλώσσας 

 

Σε συνέχεια της παραπάνω ερώτησης για τη μητρική γλώσσα, τα περισσότερα παιδιά 

χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα σε κάθε τους δραστηριότητα (66%) με τους φίλους(18%) ενώ 

με τους γονείς τους (16%). 
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Ποιές είναι οι γλώσσες που μιλάς εκτος της μητρικής;

Ελληνικά,Αγλλικά

Αγγλικά,Γερμανικά

Αγγλικά, Γαλλικά

Αγγλικα, Ισπανικά

 

         ΓΡΑΦΗΜΑ 11 γλώσσες που μιλάς εκτός της μητρικής 

 

Εφόσον πρόκειται για διαπολιτισμικό σχολείο οι γλώσσες που μιλάνε τα παιδιά πέραν της 

μητρικής είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό ελληνικά και αγγλικά (48%), τα αγγλικά και γερμανικά (22%), 

τα αγγλικά και γαλλικά (26%) και τα αγγλικά και ισπανικά με ποσοστό 4%. 
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      ΓΡΑΦΗΜΑ 12 γνωρίζοντας πάνω από μία γλώσσα αισθάνεστε… 

 

Η ερώτηση αυτή αφορά τα συναισθήματα που προκαλεί η γνώση παραπάνω της μίας. Οι 

απαντήσεις είναι η επάρκεια που αισθάνονται με ποσοστό 48,9%, και ακολουθούν οι απαντήσεις 

‘’Ανασφαλής’’ (31,1%) και ‘’Ικανός’’ (20%). Είναι φυσικό στο σύγχρονο περιβάλλον με τις υψηλές 

απαιτήσεις τα παιδιά αλλά και οι μεγαλύτεροι να αισθάνονται επαρκής με τη γνώση παραπάνω 

γλωσσών. 
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         ΓΡΑΦΗΜΑ 13 την πρώτη ξένη γλώσσα την έμαθα… 

 

Την πρώτη ξένη γλώσσα οι περισσότεροι (62%) την έμαθαν στο Σχολείο ενώ σε μικρότερα 

ποσοστά στο Φροντιστήριο (34%) και από τους γονείς (4%). Πλέον το σύγχρονο πολιπολιτισμικό και 

πολύγλωσσο περιβάλλον απαιτεί την εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας από πολύ νωρίς και σε 

χαμηλές βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 14 χρήση πρώτης γλώσσας 

 

Η χρήση της πρώτης ξένης γλώσσας απαντήθηκε ότι γίνεται στο φροντιστήριο (56%), με 

φίλους (26%), και τέλος στο σχολείο (18%). 
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 ΓΡΑΦΗΜΑ 15 λόγοι θεμελιακής σημασίας διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση 

 

Όσον αφορά την παραπάνω ερώτηση που αφορά τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση, η γλώσσα αυτή θεωρείται γλώσσα κοινής επικοινωνίας στη σύγχρονη 

πραγματικότητα με ποσοστό 54%, ενώ οι επόμενες τρεις απαντήσεις ακολουθούν με μικρότερα 

ποσοστά. Συγκεκριμένα η απάντηση ότι η αγγλική γλώσσα συντελεί στην εξέλιξη του μαθητή σε ενεργό 

και υπεύθυνο πολίτη έχει ποσοστό 20%, η απάντηση ότι η πολυπολιτιμικότητα, η πολυγλωσσία και ο 

εγγραμματισμός συντελούν στην ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ακολουθεί με 

μικρή σχετικά, διαφορά (16%). Τέλος η απάντηση ότι η αγγλική συμβάλλει στη βαθύτερη γνώση της 

μητρικής γλώσσας παρουσιάζει τη μικρότερη συχνότητα με ποσοστό 10%. 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 16 παράγοντες επιτυχίας προγράμματος αγγλικής γλώσσας 

 

Όσον αφορά τους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία του προγράμματος της αγγλικής 

γλώσσας από τις απαντήσεις του δείγματος αυτές που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά και επομένως 

θεωρήθηκαν πιο σημαντικές από τους ερωτηθέντες, είναι ‘’η υλικοτεχνική υποδομή (βιβλιοθήκη 

τάξης/σχολείου, ξενόγλωσσα αναγνώσματα, computers)’’ (28%), ‘’ η Ευαισθητοποίηση στις γλώσσες’’ 

(16%), ‘’ η αλλαγή στη στάση του δασκάλου και του ρόλου του ως συνεργάτη και υποστηρικτή της 

μαθησιακής διαδικασίας’’ (12%), και ‘’ το ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό’’ (10%). 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 17 αδύνατα σημεία στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας 

 

Στην ερώτηση για το ποια θεωρούν αδύνατα σημεία σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής, οι 

ερωτηθέντες απάντησαν με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες απαντήσεις την ανομοιογένεια των 

μαθητών (48%) και τη μειωμένη ενισχυτική διδασκαλία (20%) ενώ ακολουθούν η μη επάρκεια 

επιμόρφωσης των καθηγητών αγγλικής σε ειδικές μεθόδους (14%) και οι υπόλοιπες απαντήσεις με 

μικρότερα ποσοστά. Συγκεκριμένα, έλλειψη ύπαρξη εργαστηρίου αγγλικής Γλώσσας (6%), έλλειψη 

αξιολόγησης από ένα Σχολικό Σύμβουλο αυτόν της αντίστοιχης ειδικότητας (6%), η έλλειψη συνοχής 

της ύλης (4%) και η έλλειψη αναβάθμισης των διδακτικών βιβλίων της ξένης γλώσσας (2%). 
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      ΓΡΑΦΗΜΑ 18 που μάθατε την αγγλική γλώσσα… 

 

Από τις απαντήσεις στην ερώτηση που έμαθαν την αγγλική γλώσσα, το 67% την έμαθε στο 

φροντιστήριο, το 24% στο σχολείο ενώ το 9% στην οικογένεια. Διαπιστώνουμε ότι το φροντιστήριο 

είναι ο φορέας εκμάθησης της αγγλικής κατά κύριο λόγο και οι περισσότεροι γονείς το εμπιστεύονται 

για να μάθουν τα παιδιά τους τα αγγλικά. 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 19 η σημασία της γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τις σπουδές 

 

Στην παραπάνω ερώτηση οι απαντήσεις ήταν θετικές με μεγάλο ποσοστό της απάντησης 

‘’ΝΑΙ’’ (74%) ενώ το υπόλοιπο αφορούσε την αρνητική απάντηση ΟΧΙ’’(26%). Η γνώμη που έχουν τα 

άτομα του δείγματος για τη σημασία της αγγλικής στις σπουδές τους είναι αναμενόμενη καθώς  

γενικότερα στην επιστημονική κοινότητα κυριαρχεί η χρήση της γλώσσας αυτής. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 20 κατάλληλη ηλικία εκμάθησης δεύτερης/ξένης γλώσσας βάση προσωπικών εμπειριών 

 

Οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η κατάλληλη ηλικία για την εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας 

βάση προσωπικών εμπειριών είναι 8-12 ετών (58%), η ηλικιακή ομάδα 18 και άνω ακολουθεί με 

ποσοστό 24%, ενώ τελευταία η ομάδα 12-18 με ποσοστό 18%. Βλέπουμε ότι το δείγμα θεωρεί 

περισσότερο τις μικρές ηλικίες ως πιο κατάλληλες στην ερώτηση αυτή. 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 21 λόγοι εκμάθησης μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 

 

Η επιπλέον γνώση και το πρόσθετο προσόν που αποκτά κάποιος μαθαίνοντας μια δεύτερη ξένη 

γλώσσα αποτελεί την απάντηση με τη μεγαλύτερη συχνότητα ενώ η επαγγελματική εξέλιξη και η 

προσωπική ευχαρίστηση ακολουθούν. 
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           ΓΡΑΦΗΜΑ 22 τη δεύτερη ξένη γλώσσα την έμαθα 

 

Αναφορικά με το που έμαθαν οι ερωτηθέντες τη δεύτερη ξένη γλώσσα αυτό ήταν στο 

Φροντιστήριο κυρίως, μετά στο σχολείο και τέλος από τους γονείς. 
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          ΓΡΑΦΗΜΑ 23 χρήση δεύτερης ξένης γλώσσας 

 

Ενώ τη δεύτερη ξένη γλώσσα κυρίως τη χρησιμοποιούν στο ‘Φροντιστήριο’, ακολουθεί η 

απάντηση με ‘άλλο τρόπο’ και τέλος στο ‘σχολείο’. 
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           ΓΡΑΦΗΜΑ 24 κατά τη χρήση ξένων γλωσσών σας φαίνεται πιο εύκολο 

 

Από ότι φαίνεται στο παραπάνω γράφημα, οι ερωτηθέντες κατανοούν εξίσου καλά, με μικρή διαφορά 

από την δυνατότητα να μιλάνε, τις ξένες γλώσσες. 
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         ΓΡΑΦΗΜΑ 25 ικανοποίηση από τη διδασκαλία 

 

Η ικανοποίηση στο μάθημα προέρχεται από τη γνώση και την επάρκεια του εκπαιδευτή κάτι στο οποίο 

δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι ερωτηθέντες με τους τρόπους διδασκαλίας και το περιβάλλον, να 

υπολείπονται. 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 26 μαθαίνετε καλύτερα όταν… 

 

Η μεγάλη πλειονότητα αυτών που ερωτήθηκαν μαθαίνουν καλύτερα όταν δουλεύουν σε 

ομάδες ή ζεύγη παρά να γίνεται συζήτηση με τον καθηγητή και όλη την τάξη ή να δουλεύουν ατομικά 

όπου αυτό δείχνει και τη σημασία της ομαδικής εργασίας για τους μαθητές. 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 27 τι σας ικανοποιεί στο μάθημα… 

 

Η ικανοποίηση στο μάθημα προέρχεται από τη γνώση και την επάρκεια του εκπαιδευτή κάτι 

στο οποίο δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι ερωτηθέντες με τους τρόπους διδασκαλίας και το περιβάλλον, 

να υπολείπονται. 
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           ΓΡΑΦΗΜΑ 28 μαθαίνετε καλύτερα όταν… 

 

Η μεγάλη πλειονότητα αυτών που ερωτήθηκαν μαθαίνουν καλύτερα όταν δουλεύουν σε 

ομάδες ή ζεύγη παρά να γίνεται συζήτηση με τον καθηγητή και όλη την τάξη ή να δουλεύουν ατομικά 

όπου αυτό δείχνει και τη σημασία της ομαδικής εργασίας για τους μαθητές. 
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 Πού νομίζετε ότι θα σας βοηθήσει η αγγλική γλώσσα μελλοντικά;

 

          ΓΡΑΦΗΜΑ 29 μελλοντική χρήση αγγλικής γλώσσας 

 

Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι η αγγλική γλώσσα θα τους βοηθήσει κυρίως ως πρόσθετο 

προσόν για επαγγελματική αποκατάσταση και σε μεταπτυχιακές σπουδές, για πρόσβαση σε ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία (που σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι στα αγγλικά). 
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Πού πιστεύετε ότι συναντάτε περισσότερες δυσκολίες 

κατά την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας:

 

         ΓΡΑΦΗΜΑ 30 δυσκολίες κατά την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας 

 

Οι δυσκολίες που αναφέρονται να αντιμετωπίζουν, είναι να γράφουν ακαδημαικό λόγο, να 

διαβάζουν και να καταλαβαίνουν κείμενα με παιδαγωγικούς-ψυχολογικούς όρους καθώς και να 

συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις επιστημονικού επιπέδου. 
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Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης:

 

         ΓΡΑΦΗΜΑ 31 κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης 

 

Οσον αφορά την ανάγνωση φαίνεται ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 

καταλαβαίνουν το γενικό πλαίσιο του κειμένου χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ενώ μπορούν να διαβάζουν 

με ικανοποιητική ταχύτητα ένα κείμενο. 
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 Πού συναντάτε τις περισσότερες δυσκολίες κατά τη διαδικασία 

της γραπτής έκφρασης;

 

      ΓΡΑΦΗΜΑ 32 δυσκολίες κατά τη διαδικασία γραπτής έκφρασης 

 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη γραπτή έκφραση, εντοπίζονται τόσο στο να συντάσσουν 

το κύριο νόημα ενός κειμένου όσο και στο να οργανώσουν κάποιες πληροφορίες σε συνεχή λόγο. 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 33 μέσα που συνεπικορούν τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας 

 

Στην ερώτηση αυτή η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέτων απάντησαν ότι το μέσο που θα 

θέλανε να συνεπικουρεί στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας είναι ο Η/Υ, ακολουθούμενο από το 

video και τα  slides. Οι νέες τεχνολογίες κυριαρχούν εδώ και οι ερωτηθέντες θεωρούν τον Η/Υ 

σημαντικό μέσο για βοήθεια στη διδασκαλία της αγγλικής. 
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           ΓΡΑΦΗΜΑ 34 ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στη διδασκαλία ξένων γλωσσών 

 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, οι δραστηριότητες που βρίσκουν πιο ενδιαφέρουσες 

στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι με διαφορά οι ασκήσεις συμπλήρωσης κενών και 

αντιστοίχισης, μετατροπής με ποσοστό ενώ ακολουθούν οι ασκήσεις γραμματικής. 
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          ΓΡΑΦΗΜΑ 35 βαθμός βοήθειας των προαναγνωστικών ασκήσεων 

 

Σε σχέση με την κατανόηση ενός κειμένου, απάντησαν ότι τους βοηθούν αρκετά οι 

προαναγνωστικές ασκήσεις και η συζήτηση ενώ έπονται οι απαντήσεις ‘’Πολύ’’ και ‘’Λίγο’’. 
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       ΓΡΑΦΗΜΑ 36 βαθμός βοήθειας των κειμένων για ανάγνωση-κατανόηση 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα-πίτα οι ερωτηθέντες βρίσκουν δύσκολα τα κείμενα για 

ανάγνωση-κατανόηση.  
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       ΓΡΑΦΗΜΑ 37 βαθμός δυσκολίας κατά τη γραφή ενός γραπτού δοκιμίου 

 

Είναι φανερή η δυσκολία που έχουν αυτοί που απάντησαν να γράψουν ένα δοκίμιο καθώς 

συνδυαστικά με μια παραπάνω απάντηση τους φαίνεται δύσκολο να γράφουν σε μια ξένη γλώσσα, πόσο 

μάλλον όταν αυτό αφορά ένα πιο εξειδικευμένο κείμενο όπως ένα δοκίμιο. 
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           ΓΡΑΦΗΜΑ 38 χρησιμότητα διόρθωσης λαθών μέσω των συμμαθητών 

 

Οι ερωτηθέντες του δείγματος, βρίσκουν πολύ χρήσιμο να διορθώνουν τα λάθη με τους 

συμμαθητές τους. 
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        ΓΡΑΦΗΜΑ 39 παρακολούθηση περισσοτέρων ωρών ξένης γλώσσας 

 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα-πίτα, θα προτιμούσαν οι ερωτηθέντες να 

παρακολουθούν περισσότερες ώρες ξένης γλώσσας την εβδομάδα. 
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         ΓΡΑΦΗΜΑ 40 τομείς εξάσκησης 

 

 Οι τομείς που θα ήθελαν να εξασκηθούν περισσότερο είναι η ακρόαση και η προφορική 

έκφραση. Εντοπίζουν στα σημεία αυτά μεγαλύτερη αδυναμία παρά στη γραμματική και στην ανάγνωση. 
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          ΓΡΑΦΗΜΑ 41 ώρες προτίμησης ξένων γλωσσών 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα η ανατροφοδότηση γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί το 

σημαντικότερο από τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του έκπαιδευτή ξένων γλωσσών ενώ ακολουθούν η 

ποικιλία παιδαγωγικών τεχνικών και στρατηγικών και τελευταίο η μεταδοτικότητα. 
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           ΓΡΑΦΗΜΑ 42 τομείς εξάσκησης ξένων γλωσσών 

 

 Οι τομείς που θα ήθελαν να εξασκηθούν περισσότερο είναι η ακρόαση και η προφορική 

έκφραση, ενώ μαθαίνουν καλύτερα όταν δουλεύουν σε ομάδες. Βρίσκουν χρήσιμο να διορθώνουν τα 

λάθη με τους συμμαθητές τους ενώ οι ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, μετατροπής 

προτιμώνται λιγότερο. Σε σχέση με την κατανόηση ενός κειμένου, απάντησαν ότι τους βοηθούν αρκετά 

οι προαναγνωστικές ασκήσεις και η συζήτηση, τα κείμενα που χρησιμοποιούνται ανταποκρίνονται στο 

πεδίο ενδιαφερόντων τους και αντικειμένου σπουδών τους ενώ έχουν μια δυσκολία στο να γράψουν ένα 

δοκίμιο και τους φαίνεται πιο εύκολο να κατανοούν και να μιλούν κατά τη χρήση ξένων γλωσσών. 
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           ΓΡΑΦΗΜΑ 43 επιθυμητά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ξένων γλωσσών 

 

H ανατροφοδότηση γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί το σημαντικότερο από τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά του διδάσκοντα. 
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         ΓΡΑΦΗΜΑ 44 ο ρόλος του διδάσκοντα 

 

Αναφορικά με τον ρόλο του διδάσκοντα οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι αυτός θα ήθελαν να 

είναι ένας ειδικός που μεταδίδει τις γνώσεις του και όχι έναν αξιολογητή, γεγονός που καταδεικνύει 

ξεκάθαρα το τι πιστεύουν και τι θα ήθελαν να είναι ο εκπαιδευτής που τους διδάσκει ξένες γλώσσες. 
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           ΓΡΑΦΗΜΑ 45 δυσκολίες εκμάθησης ξένων γλωσσών 

 

Οι μαθητές του δείγματος θεώρησαν πολύ σημαντικό την ανεπάρκεια ειδικών προγραμμάτων 

δίγλωσσων ατόμων και περίπου ισότιμο τον παράγοντα της ανεπάρκειας των γνώσεων του καθηγητή 

όσον αφορά το γιατί θεωρούν δύσκολη την εκμάθηση άλλων γλωσσών. 
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          ΓΡΑΦΗΜΑ 46 εύκολη γλώσσα κατά την εκμάθηση μεταξύ αγγλικής-ελληνικής 

 

Συγκρίνοντας την ελληνική με την αγγλική γλώσσα όσον αφορά το ποια είναι πιο εύκολη στην 

εκμάθηση, απάντησαν ότι ευκολότερη είναι η αγγλική ενώ η ελληνική θεώρησαν να είναι πιο δύσκολη. 



 145 

 

        ΓΡΑΦΗΜΑ 47 σύγκριση ελληνικής-αγγλικής γλώσσας στο λεξιλόγιο 

 

Αδιαμφισβήτητα η ελληνική γλώσσα απαντήθηκε ότι έχει πιο πλούσιο λεξιλόγιο σε σύγκριση 

με την αγγλική. 
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          ΓΡΑΦΗΜΑ 48 σύγκριση ελληνικής-αγγλικής γλώσσας στο συντακτικό 

 

Στην ερώτηση αυτή η απάντηση ότι η αγγλική γλώσσα έχει πιο εύκολο συντακτικό σε σχέση 

με την ελληνική. 
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         ΓΡΑΦΗΜΑ 49 επολογή της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη αν δεν ήταν η μητρική 

 

Όσον αφορά την επιλογή της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα, αν δεν ήταν η μητρική 

των ερωτηθέντων, οι τελευταίοι απάντησαν αρνητικά με μεγάλη διαφορά. Αυτό ίσως να σημαίνει ότι 

βρίσκουν δύσκολη την ελληνική γλώσσα για αυτό και δεν θα την προτιμούσαν. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 50 επιλογή της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη αν δεν ήταν η μητρική (κριτήριο η εκμάθηση) 

 

Στην ερώτηση αυτή επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα της πιο πάνω ερώτησης αφού με ποσοστό 

80%, δεν θα επέλεγαν οι ερωτηθέντες την ελληνική γλώσσα αν δεν ήταν η μητρική τους (με κριτήριο 

την ευκολία στην εκμάθησή της). 
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                             ΓΡΑΦΗΜΑ 51 επιλογή της αγγλικής γλώσσας ως παγκόσμιας (η ελληνική εκτός συναγωνισμού) 

 

Η επιλογή της αγγλικής γλώσσας ως παγκόσμιας φαίνεται να αποτελεί κυρίαρχη απάντηση με 

ποσοστό 72% ενώ η απάντηση  ‘’ΟΧΙ ‘’ είχε ποσοστό 28%. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται πίνακες διασταύρωσης προκειμένου να προκύψουν κάποια 

χρήσιμα συμπεράσματα διασταυρώνοντας δυο μεταβλητές. Στον πίνακα που ακολουθεί, 

συμπεραίνουμε, ότι οι γυναίκες θεωρούν, περισσότερο από τους άντρες, ουσιαστική τη γνώση της 

αγγλικής γλώσσας για τις σπουδές τους.  

 

Count 

  Φύλο 

Total   Άντρας Γυναίκα 

Θεωρείτε ουσιαστικής σημασίας 

τη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

για τις σπουδές σας; 

ΝΑΙ 68 80 148 

ΟΧΙ 16 36 52 

Total 84 116 200 

    

 Όσον αφορά τους παράγοντες καθορισμού επιλογής ξένων γλωσσών, στο πολύγλωσσο 

σύγχρονο πολιτιστικό περιβάλλον, οι άντρες είναι εκείνοι που το θεωρούν σημαντικότερο από τις 

γυναίκες. 

Count 

  Φύλο 

Total 

  

Άντρας 

Γυναίκ

α 

Ποιοι είναι οι 

παράγοντες καθορισμού 

επιλογής ξένων 

γλωσσών; 

Πολύγλωσσο σύγχρονο 

πολιτιστικό περιβάλλον 

64 60 124 

Γονείς 12 56 68 

Άλλο 8 0 8 

Total 84 116 200 

    

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτοί που απάντησαν ότι ο πατέρας τους 

είναι ελληνικής εθνικότητας και ζει στην Ελλάδα και έμαθαν την πρώτη γλώσσα στο σχολείο και αυτό 

επβεβαιώνεται από το ότι τα παιδιά στην Ελλάδα μαθαίνουν την πρώτη γλώσσα στις πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού. 
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Ο πατέρας μου: * Την πρώτη ξένη γλώσσα την έμαθα: Crosstabulation 

Count 

  Την πρώτη ξένη γλώσσα την έμαθα: 

Total 

  Σχολε

ίο 

Απο τους 

γονείς 

Φροντιστ

ήριο 

Ο πατέρας 

μου: 

Είναι Πόντιος 8 0 20 28 

Είναι Μουσουλμάνος 0 0 20 20 

Δεν είναι Έλληνας 

αλλά ζει μόνιμα στην 

Ελλάδα,είναι 

Αλβανός 

32 8 8 48 

Είναι ελληνικής 

εθνικότητας και ζει 

στην Ελλάδα 

84 0 20 104 

Total 124 8 68 200 

Πίνακας 1 EΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΤΕΡΑ –ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ ΕΜΑΘΑ ; ΦΥΛΟ 

CROSSTABULATION 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι η ηλικιακή ομάδα 12-18 θα προτιμούσαν να 

παρακολουθούν περισσότερες ώρες ξένης γλώσσας την εβδομάδα, περισσότερο από κάθε άλλη 

ηλικιακή ομάδα. 
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Count 

  Ηλικία 

Total   6-12 12-18 >18 

Θα προτιμούσατε να 

παρακολουθείτε 

περισσότερες ώρες ξένης 

γλώσσας την εβδομάδα; 

ΝΑΙ 4 72 54 130 

ΟΧΙ 68 0 2 70 

Total 72 72 56 200 

Πίνακας 2 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ :ΗΛΙΚΙΑ  

CROSSTABULATION 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί διαπιστώνουμε ότι οι άντρες πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η 

κατάλληλη ηλικία για την εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας, βάση προσωπικών εμπειριών, είναι η 

ηλικιακή ομάδα 8-12 ετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 153 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα είναι ηλικίας κυρίως 16-18 αλλά συμμετείχαν και 

άλλες ηλικιακές ομάδες οι συγγενείς των μαθητών, επομένως είναι φυσικό να έχουν διαφορετικό  

επίπεδο γλωσσομάθειας βάση χρόνου. Και οι δύο γονείς τους είναι ελληνικής ιθαγένειας ενώ θεωρούν 

ότι το πολύγλωσσο πολυπολιτισμικό περιβάλλον είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την 

επιλογή της ξένης γλώσσας. Όπως είναι φυσικό η μητρική τους γλώσσα είναι τα Ελληνικά ενώ η πρώτη 

γλώσσα που μαθαίνουν είναι τα αγγλικά. Τα αγγλικά αποτελούν και την επιλογή των ατόμων που δεν 

είναι ελληνικής ιθαγένειας (πέραν φυσικά της ελληνικής γλώσσας). Τη μητρική γλώσσα οι 

συμμετέχοντες την έμαθαν από τους γονείς τους ενώ την πρώτη ξένη γλώσσα την έμαθαν στο σχολείο 

ενώ θα προτιμούσαν να παρακολουθούν περισσότερες ώρες ξένης γλώσσας την εβδομάδα. Η γνώση και 

η επάρκεια του καθηγητή είναι αυτό που τους ικανοποιεί περισσότερο ενώ τονίστηκε ιδιαίτερα η 

έλλειψη ειδικών προγραμμάτων για δίγλωσσα άτομα ως μια σημαντική δυσκολία στην εκμάθηση ξένων 

γλωσσών. Πιο εύκολη στην εκμάθηση και στο συντακτικό χαρακτηρίστηκε η αγγλική γλώσσα ενώ 

αυτήν θα επέλεγαν και σαν παγκόσμια γλώσσα εάν η ελληνική ήταν εκτός συναγωνισμού. Η ελληνική 

γλώσσα απαντήθηκε ότι έχει πιο πλούσιο λεξιλόγιο σε σχέση με την αγγλική γλώσσα. 

Eπομένως στη σύγχρονη απαιτητική πραγματικότητα το μόνο σίγουρο είναι η αλλαγή. Στο 

πλαίσιο αυτό και το σχολείο μεταμορφώνεται και αναδιοργανώνει τις μεθόδους που χρησιμοποιεί 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος και του παρόντος. Η μεγάλη εισροή 

μεταναστών, κυρίως από γειτονικές χώρες, απαιτεί για την ενσωμάτωση και την δυνατότητα προόδου 

τους την αλλαγή αυτή αλλάζοντας ταυτόχρονα και την προσέγγιση αυτών. Ο ρόλος του σχολείου 

αναβαθμίζεται και η  διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, συμβάλλει αποτελεσματικα, ως ξένη γλώσσα, 

μιας και  ενισχύει τον εγγραμματισμό, την πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμικότητα.  

Τα τελευταία χρόνια η νέα φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος της αγγλικής, το οποίο 

προτείνει να διδαχτεί η αγγλική γλώσσα ως lingua franca (κοινή γλώσσα επικοινωνίας) και όχι ως 

κυρίαρχη γλώσσα την καθιστά σπουδαία καθώς οι άξονες της διαπολιτισμικότητας και της 

πολυγλωσσίας  γίνονται ο κεντρικός πυρήνας της μαθησιακής διαδικασίας. Οι θεματικές ενότητες της 

γλώσσας αυτής περιλαμβάνουν τη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς και διαφορετικές κουλτούρες, που 

χρησιμοποιούν την αγγλική όχι μόνοωως μητρική γλώσσα αλλά κυρίως ως κώδικα επικοινωνίας, 

γνωρίζοντας μέσω γραπτών κειμένων, παραμυθιών και παιγνιδιών θα γνωρίσουν επιπρόσθετα και λαούς 

που ζουν στην  Αυστραλία, στην Νέα Ζηλανδία ή στον Καναδά.  

Παράλληλα με την πολιτιστική διάσταση, η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο σχολείο 

πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για μια συγκριτική μελέτη δύο γλωσσών με ομοιότητες και διαφορές στη 
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δομή, στη γραμματική αλλά και στο λεξιλόγιο και επομένως να αναπτύσσει την ικανότητα της 

επικοινωνίας. Στις μικρές τάξεις αυτό κρύβει πολλά πλεονεκτήματα αλλά και πολλά μειονεκτήματα. Η 

καλύτερη ίσως προσέγγιση είναι η ‘ευαισθητοποίηση’ με την ξένη γλώσσα ως ένας άλλος κώδικας 

επικοινωνίας στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και η πιο συστηματική διδασκαλία στις τελευταίες 

τάξεις. Αυτό πραγματοποιείται με την άσκηση κυρίως του προφορικού λόγου και προσφέρεται ιδανικά 

μέσα από παιχνίδι.  

Το παιχνίδι είναι μία  βασική μέθοδος εκμάθησης της ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές, 

αφού μετατρέπει την βαρετή διαδικασία σε ενδιαφέρουσα κατοχυρώνοντας παράλληλα την 

επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας, αφού αυτή γίνεται μέσο επαφής και διαδραστικής επικοινωνίας.  

Επιπλέον το παιχνίδι διαμορφώνει ένα ευχάριστο κλίμα στην τάξη και δίνει την ευκαιρία σε όλους 

ανεξαιρέτως και χωρίς διακρίσεις μαθητές, να συμμετέχουν ισότιμα, ακόμη και σε αυτούς που έχουν 

προβλήματα συμπεριφοράς ή προβλήματα μαθησιακού τύπου και έτσι όλοι αποκτούν τα πλεονεκτήματα 

της συμμετοχής στη ικανότητα της γνώσης, στην θετική εικόνα του εαυτού τους, στη διαμόρφωση 

κινήτρων για τη χρησιμοποίηση της ξένης γλώσσας στηρίζοντας την ανάγκη τους για επιτυχία και 

αμβλύνοντας το φόβο της προσωπικής αποτυχίας. 
70

 

Η αγγλική γλώσσα ενισχύει και προτείνει τη διαπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία ως 

βασικούς άξονες των προγραμμάτων σπουδών ενώ υπάρχει δυνατότητα να γίνει τον κεντρικό σύνδεσμο  

για την εκτέλεση διαθεματικών σχεδίων εργασίας, κυρίως στο  σχολείο.  

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας αξιοποιείται και πρέπει να γίνει αυτό σαν εργαλείο που 

συμβάλλει σημαντικά στη δια βίου διαδικασία συνεχούς μάθησης και σαν αποτελεί κώδικα 

επικοινωνίας με άλλα άτομα.   

Για να λειτουργήσει όμως το σχολείο έτσι, θα πρέπει να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα μέσα.  

Η ύπαρξη αξιόλογης σχολικής βιβλιοθήκης, η ύπαρξη και χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, και γενικότερα η υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω 

ανάπτυξη της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Ο εκπαιδευτής ξένων γλωσσών θα πρέπει επίσης να έχει 

γνώση και επάρκεια, να είναι μεταδοτικός, να παρέχει ένα συγκεκριμένο και υψηλό επίπεδο γνώσεων, 

να ενδιαφέρεται για τις προκλήσεις, παίρνει πρωτοβουλίες και να εκπαιδεύει τους μαθητές όχι στην 

στείρα κατάκτηση της γνώσης αλλά στο σχεδιασμό στρατηγικών για την απόκτηση της γνώσης. Οι 

αρχές της διδασκαλίας που προτείνονται είναι η διδακτική ευελιξία, η στοχαστική προσέγγιση, η έρευνα 

και η δράση. Η διδασκαλία πρέπει κυρίως να παρέχει δεξιότητες σκέψης, διαλόγους, συζητήσεις και να 

δημιουργεί διαφορετικότητα επιλογών, αυθεντικότητα και ποιότητα και να στηρίζει την εκμάθηση της 

ξένης γλώσσας, ως κώδικα επικοινωνίας και μέσο σκέψης. 

                                                 
          

70
 Ελένη Γρίβα, Κλειώ Σεμογλου. (2013), Ξένη Γλώσσα και Παιχνίδι, Αθήνα: Κυριακίδη Αφοι ΑΕ. 
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Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τον ίδιο το δάσκαλο και τους μαθητές ( με εικόνες από 

περιοδικά αντί video από το διαδίκτυο ή slides, εμπορικά τραγούδια που αντικαθιστούν τις 

εκπαιδευτικές κασέτες ή η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση κινητών τηλεφώνων) είναι μία 

ουσιαστική μέθοδος απόκτησης δεξιοτήτων, χρήσιμων για την ανάπτυξη της εφευρετικότητας και της 

πρακτικότητας των ίδιων των παιδιών και κυρίως της ικανότητας να ασκούν τη μεταγνώση.  

Το σχολείο θα πετύχει το σκοπό του μόνο αν μεταμορφωθεί σε μοχλό ανάπτυξης για την 

υλοποίηση των καινοτομιών στην εκπαίδευση. Το ολοήμερο σχολείο, μπορεί να μετατρέψει τα παιδιά 

από απλούς καταναλωτές πληροφορίας και εικόνας σε ικανούς συζητητές, σε παραγωγούς καινοτομιών 

και σε δημιουργούς πολιτισμού.   

Επομένως με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και της έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

προκύπτει ότι: 

- Το σχολείο με καινοτόμες δράσεις στον τρόπο διδασκαλίας και στο πρόγραμμα σπουδών 

μπορεί να γίνει ένας βασικός μοχλός αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος ανοίγοντας το σχολείο 

στην ευρύτερη κοινωνία.  

- Oι Έλληνες τα «πάνε καλά» με τις γλώσσες. Οι γονείς επιδιώκουν τα παιδιά τους να μάθουν 

μία ή περισσότερες γλώσσες και να πάρουν όσο το δυνατόν νωρίτερα το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, 

το οποίο αποδεικνύει πως τα παιδιά τους πράγματι μάθανε την ξένη γλώσσα που διδάχτηκαν στο 

σχολείο ή το φροντιστήριο για να τους βοηθήσει, εκτός των άλλων, και στο επαγγελματικό τους μέλλον. 

Από σχολείο γνώσεων το σχολείο πλέον μετατρέπεται σε σχολείο πολιτισμού και πολυγλωσσίας. 

- Τα αδύνατα σημεία σχετικά με η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας εντοπίζονται στα παρακάτω:  

 η ανομοιογένεια των μαθητών (διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικό γνωστικό επίπεδο) που δημιουργεί 

πρόσθετα προβλήματα ακυρώνοντας πολλές φορές τη λειτουργία της ξένης γλώσσας (με ποσοστό 48%), 

 η μειωμένη  ενισχυτική διδασκαλία (με ποσοστό 20%), 

 η υποχρεωτική επιμόρφωση των καθηγητών αγγλικής στις ειδικές μεθόδους διδασκαλίας για μικρούς 

μαθητές «Teaching young learners» (14%), 

 η έλλειψη συνοχής της ύλης (η σύνδεση των τριών επιπέδων ως προς την ύλη Δημοτικού, Γυμνασίου 

και Λυκείου και της σύνδεσης της ύλης των επιπέδων με το κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) 

(4%), 

 η έλλειψη ενισχυτικής διδασκαλίας (6%) αφού μέχρι σήμερα λειτουργεί απλά ως μία ώρα 

περισσότερη στο αναλυτικό πρόγραμμα για όλη την τάξη και όχι για να ενισχύσει κάποιους αδύνατους 

μαθητές, 
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 η έλλειψη ύπαρξης εργαστηρίου αγγλικής γλώσσας (6%). Μια τέτοια αίθουσα, όπως υπάρχει 

άλλωστε και για διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, θα διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τη χρησιμοποίηση 

και αξιολόγηση πολλών μέσων διδασκαλίας απαραίτητων για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας,  

 η έλλειψη αξιολόγησης από ένα Σχολικό Σύμβουλο αυτόν της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως 

συμβαίνει και στη Δευτ/θμια Εκπ/ση (6%),  

 η αγγλική γλώσσα συμβάλλει στην προώθηση της διαπολιτισμικότητας, της πολυγλωσσίας και του 

εγγραμματισμού, που είναι οι βασικοί άξονες των νέων προγραμμάτων σπουδών. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να διδάσκεται: 

α)  ως lingua franca
71

  (να γνωρίζει στα παιδιά τον Αγγλοσαξονικό πολιτισμό και άλλους πολιτισμούς, 

όπως των κατοίκων της Αυστραλίας, των Ινδιάνων της Αμερικής και των άλλων αγγλόφωνων 

πληθυσμών),  

β) ως ένας άλλος γλωσσικός κώδικας επικοινωνίας (να προτείνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές με το 

γλωσσικό κώδικα της μητρικής και να προβάλλονται ταυτόχρονα γλωσσικά, παραγλωσσικά και 

μεταγλωσσικά φαινόμενα), 

γ) ως στοιχείο ανάπτυξης της κριτικής σκέψης (η γνώση δύο γλωσσών από μόνη της διαμορφώνει κλίμα 

ανάπτυξης κριτικής σκέψης όπως και η προώθηση της διδασκαλίας με σχέδια εργασίας). 

 

Όσον αφορά τους παράγοντες που συντελούν  στην  επιτυχία του προγράμματος της αγγλικής γλώσσας 

αυτοί είναι: 

α) η υλικοτεχνική υποδομή (βιβλιοθήκη τάξης / σχολείου, ξενόγλωσσα αναγνώσματα, computer) με 

ποσοστό 28%, 

β) η ευαισθητοποίηση στις γλώσσες (16%), 

γ) η αλλαγή στη στάση του δασκάλου και του ρόλου του ως συνεργάτη και υποστηρικτή της 

μαθησιακής διαδικασίας (12%), 

γ) η προώθηση της ενδοσχολικής διαδικασίας παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, ως συντελεστή 

μάθησης και παράγοντα ανάπτυξης δεξιοτήτων (10%), 

δ) η πνευματική και συναισθηματική εμπλοκή (10%). 

 

                                                 

71
 Lingua Franca ή Κοινή διάλεκτος αποκαλείται μια γλώσσα όταν χρησιμοποιείται για την επικοινωνία ατόμων από 

διαφορετικές γλωσσικές κοινότητες, επειδή είναι εκτενώς διαδεδομένη και ευρέως κατανοητή. Για παράδειγμα, η αγγλική 

γλώσσα χρησιμοποιείται σήμερα ως lingua franca στη διεθνή διπλωματία. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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Γενικότερα το σχολείο στην Ελλάδα προωθεί και προάγει την πολυγλωσσία και την πολιτισμικότητα 

αφού στα διαπολιτισμικά σχολεία γίνονται αξιόλογες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως 

αυτές θα πρέπει να ενταθούν και να στοχεύσουν στην πολύπλευρη εκπαίδευση και διδασκαλία ξένων 

γλωσσών που θα βοηθήσει το σχολείο να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης πολυγλωσσίας και 

πολυπολιτισμικότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν στο 2ο Γενικό Λύκειο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Αθήνας. σε όλες τις τάξεις, καθώς και στους συγγενείς 

πρώτου βαθμού των μαθητών αυτών. Η ιστορία του 2ου Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης ξεκινά το 1986 από νωρίς σχετικά για τα ελληνικά δεδομένα. Λειτούργησε για πρώτη 

φορά με αγγλόφωνους μαθητές, παιδιά απόδημων Ελλήνων. Το 1989 μετονομάζεται σε Λύκειο 

Παλιννοστούντων, συμπεριλαμβάνοντας και τα παιδιά των Ελλήνων που επαναπατρίστηκαν από τις 

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το 1996, στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας, εντάχθηκε στα 

σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.. Η συμμετοχή σας στην έρευνα θεωρείται απολύτως αναγκαία,  

προκειμένου να συμβάλετε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 

στα πλαίσια των σπουδών μου. 

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Σας παρακαλούμε, εφόσον το επιθυμείτε, να απαντήσετε 

στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

Στις ερωτήσεις απαντήστε σημειώνοντας Χ στο κατάλληλο τετράγωνο.  

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
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                                             ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Φύλο 

ΑΝΤΡΑΣ    ΓΥΝΑΙΚΑ    

 

Ηλικία 

8-12     12-18     >18     

 

2. Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας 

Β1     Β2     Γ1     

 

3. Ο πατέρας μου: 

Είναι Πόντιος    Είναι  Μουσουλμάνος   

Δεν είναι Έλληνας αλλά ζει μόνιμα στην Ελλάδα, είναι Αλβανός  

Είναι ελληνικής εθνικότητας και ζει στην Ελλάδα    

 

4. Η μητέρα μου: 

Είναι Πόντια    Είναι  Μουσουλμάνα   

Δεν είναι Ελληνίδα αλλά ζει μόνιμα στην Ελλάδα, είναι Αλβανίδα  

Είναι ελληνικής εθνικότητας και ζει στην Ελλάδα    

 

5. Πού μάθατε την αγγλική γλώσσα; 

Φροντιστήριο   Οικογένεια  Σχολείο  

 

6. Ποιοι είναι οι παράγοντες καθορισμού επιλογής ξένων γλωσσών; 

Πολύγλωσσο σύγχρονο πολιτιστικό περιβάλλον    

Γονείς          

Άλλο          

 

7. Ποιές άλλες γλώσσες κατέχετε; 

Ελληνικά   Γερμανικά  Γαλλικά  

Ισπανικά   

 

8. Γνωρίζοντας παραπάνω από μια γλώσσες, αισθάνεστε: 
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Επαρκής  Ανασφαλής    Ικανός   

 

9 Ποιές είναι οι γλώσσες που μιλάς πέραν της μητρικής; 

Ελληνικά, Αγγλικά   Αγγλικά, Γερμανικά  

Αγγλικά, Γαλλικά    Αγγλικά, Ισπανικά  

 

10. Την πρώτη ξένη γλώσσα τη χρησιμοποιώ: 

Σχολείο   Φροντιστήριο   Φίλους   

Την μητρική γλώσσα την έμαθα: 

Από τους δυο γονείς μου   Από τους φίλους   

Στο σχολείο    

 

11. Τη μητρική γλώσσα τη χρησιμοποιώ: 

Σε κάθε δραστηριότητα   Με τους γονείς μου   

Με φίλους     

 

12. Την πρώτη ξένη γλώσσα την έμαθα: 

Σχολείο   Από τους γονείς  Φροντιστήριο   

Την πρώτη ξένη γλώσσα τη χρησιμοποιώ: 

Σχολείο   Φροντιστήριο   Φίλους   

 

13. Γατί μαθαίνετε μια δεύτερη ξένη γλώσσα; 

Επιπλέον γνώση-προσόν   Επαγγελματική εξέλιξη  

Προσωπική ευχαρίστηση   

 

14. Την δεύτερη ξένη γλώσσα την έμαθα: 

Στο φροντιστήριο   Στο σχολείο  Από τους γονείς μου  

 

15. Τη δεύτερη ξένη γλώσσα τη χρησιμοποιώ: 

Σχολείο   Φροντιστήριο   Με άλλο τρόπο  

 

16. Ποιά η κατάλληλη ηλικία για την εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας βάση προσωπικών εμπειριών; 

8-12   12-18   18 και άνω   
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17.Ποιός ο σημαντικότερος παράγοντας εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας κατά τη γνώμη σας; 

Ηλικία     

Φύλο     

Προσωπικότητα εκπαιδευτή  

Προσωπικότητα μαθητή   

Έμφυτη κλίση    

Κίνητρα     

Στρατηγικές εκμάθησης   

 

18. Σε ποιό βαθμό σας βοηθούν οι προαναγνωστικές ασκήσεις και η συζήτηση στην κατανόηση ενός 

κειμένου; 

Λίγο    Αρκετά  Πολύ   

 

19. Κατά τη χρήση ξένων γλωσσών τί σας φαίνεται πιο εύκολο; 

Να μιλάτε    Να κατανοείτε    

Να γράφετε   

 

20 Θεωρείτε ουσιαστικής σημασίας τη γνώση της αγγλικής γλώσσας για τις σπουδές σας; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

 

21. Για ποιους λόγους αποτελεί θεμελιακής σημασιας η αγγλική γλώσσα: 

Συμβάλλει στη βαθύτερη γνώση της μητρικής γλώσσας και στη γλωσσική παιδεία γενικότερα 

          

θεωρείται κοινή γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας με κριτήριο τη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα και 

στόχο την ανάπτυξη διαπολιτισμικής  συνείδησης   

Η πολυπολιτισμικότητα, η πολυγλωσσία και ο εγγραμματισμός, συντελούν στην ανάπτυξη των 

γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων     

Συντελεί στην εξέλιξη του μαθητή σε ενεργό και υπεύθυνο πολίτη.   

 

22. Παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία του προγράμματος της αγγλικής γλώσσας είναι κατά την 

γνώμη σας: 

Η υλικοτεχνική υποδομή (βιβλιοθήκη τάξης/σχολείου, ξενόγλωσσα αναγνώσματα, computers) 
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Η αλλαγή στη στάση του δασκάλου και του ρόλου του ως συνεργάτη και υποστηρικτή της μαθησιακής 

διαδικασίας      

Το ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό ( η δημιουργία αρχείου αυθεντικού εκπαιδευτικού υλικού, προώθηση 

της ενδοσχολικής διαδικασίας παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, ως συντελεστή μάθησης και 

παράγοντα ανάπτυξης δεξιοτήτων)  

Ευαισθητοποίηση προς την πολιτισμική πολυμορφία 

Πνευματική και συναισθηματική εμπλοκή      

Ευαισθητοποίηση στις γλώσσες        

Θετική στάση απέναντι στην εκμάθηση γλωσσών άλλων από τη μητρική  

Αυτοπεποίθηση          

Προθυμία για προσπάθεια        

Περιέργεια για μάθηση         

Δημιουργικότητα          

 

23. Τα αδύνατα σημεία σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής 

Η ανομοιογένεια των μαθητών (διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικό γνωστικό επίπεδο)  

         

Μη επάρκεια επιμόρφωσης των καθηγητών αγγλικής στις ειδικές μεθόδους διδασκαλίας για μικρούς 

μαθητές «Teaching young learners»    

Η έλλειψη αναβάθμισης των διδακτικών βιβλίων της ξένης γλώσσας   

Η έλλειψη συνοχής της ύλης ( η σύνδεση των τριών επιπέδων ως προς την ύλη Δημοτικού Γυμνασίου 

και Λυκείου και της σύνδεσης της ύλης των επιπέδων με το κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας )

     

Μειωμένη  ενισχυτική διδασκαλία       

Έλλειψη ύπαρξη εργαστηρίου αγγλικής γλώσσας     

Έλλειψη αξιολόγησης από ένα Σχ.Σύμβουλο αυτόν της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως συμβαίνει και 

στη Δευτ/θμια Εκπ/ση   

 

24. Πιστεύετε ότι τα κείμενα που χρησιμοποιούνται για ανάγνωση-κατανόηση ανταποκρίνονται στο 

πεδίο ενδιαφερόντων σας και αντικειμένου σπουδών σας; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ   

 

25.Βρίσκετε πώς τα κείμενα για ανάγνωση-κατανόηση είναι: 

Εύκολα   Μέτρια  Δύσκολα  
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26. Πόσο δύσκολο βρίσκετε να γράψετε ένα δοκίμιο; 

Λίγο   Μέτρια  Πολύ   

 

27. Ποιές από τις παρακάτω δραστηριότητες βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες;  

Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, μετατροπής    

Ασκήσεις γραμματικής        

Ασκήσεις που συνοδεύουν τα κείμενα      

Άλλο           

 

28/ Μαθαίνετε καλύτερα όταν: 

Δουλεύετε σε ομάδες ή ζεύγη        

Συζητάτε με τον καθηγητή και όλη την τάξη      

Ατομικά          

 

29. Βρίσκετε πως είναι χρήσιμο να συζητάτε και να διορθώνετε τα λάθη με τους συμμαθητές σας 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

 

30. Ποιά είναι τα μέσα που θα θέλατε να συνεπικουρούν τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας; 

H/Y    video    slides   

 

31. Σε ποιούς τομείς πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να εξασκηθείτε περισσότερο; 

Ακρόαση   προφορική έκφραση   

γραπτή έκφραση  γραμματική   ανάγνωση         

 

32. Θα προτιμούσατε να παρακολουθείτε περισσότερες ώρες ξένης γλώσσας την εβδομάδα; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Τί σας ικανοποιεί στο μάθημα; 

Γνώση-επάρκεια εκπαιδευτή    Τρόποι διδασκαλίας-περιβάλλον   

Άλλο       

 

33. Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας είναι θεμελιακής σημασίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
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34. Ποιος θα προτιμούσατε να είναι ο ρόλος του διδάσκοντα; 

Καθοδηγητής-σύμβουλος     

Αξιολογητής     

Ειδικός που μεταδίδει γνώσεις  

 

35. Ποια τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ξένων γλωσσών; 

Ανατροφοδότηση γνώσεων-δεξιοτήτων     

Ποικιλία παιδαγωγικών τεχνικών και στρατηγικών    

Μεταδοτικότητα        

 

36. Ποια γλώσσα, κατά την γνώμη σας, είναι πιο εύκολη στην εκμάθηση; 

Αγγλική     Ελληνική    

 

37. Ποια γλώσσα έχει πιο πλούσιο λεξιλόγιο; 

Αγγλική     Ελληνική    

 

38. Ποια γλώσσα έχει πιο εύκολο συντακτικό; 

Αγγλική     Ελληνική    

 

 

39. Θα επιλέγατε την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα, αν δεν ήταν η μητρική  

σας; 

ΝΑΙ     ΟΧΙ     

 

40. Θα επιλέγατε την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα, αν δεν ήταν η μητρική σας (αν το κριτήριο 

σας ήταν η ευκολία στην εκμάθηση); 

ΝΑΙ     ΟΧΙ     

 

41. Συμφωνείτε με την επιλογή της αγγλικής ως παγκόσμια γλώσσα (απαντήστε με  

την οπτική ότι η ελληνική γλώσσα ήταν εκτός συναγωνισμού); 

ΝΑΙ      ΟΧΙ    

 

42. Γιατί θεωρείτε δύσκολη την εκμάθηση άλλων γλωσσών; 

Ανεπάρκεια γνώσεων καθηγητή      
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Ανεπάρκεια ειδικών προγραμμάτων δίγλωσσων ατόμων  

Άλλο         

 

 

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας!!!! 
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ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

 
Α  

active language use = ενεργή χρήση της γλώσσας 

 actual language use = πραγµατική χρήση γλώσσας 

 affective (aspect of language) = συναισθηµατική (πλευρά της γλώσσας)  

approaches = προσεγγίσεις  

 natural approach = φυσική προσέγγιση (στη διδασκαλία γλώσσας)  

assessment =αξιολόγηση  

 performance assessment = αξιολόγηση βάσει (της) επίδοσης  

αttitudes = στάσεις, απόψεις  

auxiliary language = γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ ατόµων µε 

διαφορετικές µητρικές γλώσσες (lingua franca; pidgin)8 

language awareness = γλωσσική συνείδηση / επίγνωση /  

εγρήγορση 

 

Β 

behavioral (aspect of language) = συµπεριφοριστική (πλευρά της γλώσσας)  

bi-cultural = διπολιτισµικός 

biculturalism = διπολιτισµός /διπολιτισµική διγλωσσία 

bilingualism = διγλωσσία 

 additive bilingualism = προσθετική διγλωσσία 

 adolescent bilingualism = εφηβική διγλωσσία 

 adult bilingualism = διγλωσσία ενηλίκων  

 balanced bilingualism = ισορροπηµενη διγλωσσία 

 compound bilingualism = σύνθετη διγλωσσία 

 consecutive bilingualism = διαδοχική διγλωσσία 

 coordinate bilingualism = συντονισµένη διγλωσσία 

 childhood bilingualism = παιδική διγλωσσία 

 dominant bilingualism = κυρίαρχη διγλωσσία 

 endogenous bilingualism = ενδογενής διγλωσσία 

 exogenous bilingualism = εξωγενής διγλωσσία 

 functional bilingualism = λειτουργική διγλωσσία 

 individual bilingualism = ατοµική διγλωσσία 

 passive bilingualism = παθητική διγλωσσία 

 simultaneous bilingualism = ταυτόχρονη διγλωσσία 

 societal bilingualism = κοινωνική διγλωσσία 

 subtractive bilingualism = αφαιρετική διγλωσσία 1 

bilingual = δίγλωσσος/η/ο 

bilingual education = δίγλωσση εκπαίδευση  

bilingual programs  

bilingual skills = δεξιότητες /ικανότητες διγλωσσίας / διγλωσσικές δεξιότητες 

borrowing (lexical) = δανεισµός 

 

C  

cognition = νόηση 

cognitive = νοητικός/γνωστικός 

cognitive ability = νοητική/γνωστική ικανότητα 

cognitive challenge = πρόκληση στη νοητική ικανότητα/νοητική/γνωστική πρόκληση 
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cognitive level = νοητικό επίπεδο  

compensatory bilingual programs = αντισταθµιστικά δίγλωσσα προγ/τα 

competence = ικανότητα 

conversational aspects of language proficiency = επικοινωνιακές πλευρές της γλωσσικής ικανότητας 

conversational language = γλώσσα συνοµιλίας/συνοµιλιακή γλώσσα/ επικοινωνιακή γλώσσα 

critical literacy = κριτικός αλφαβητισµός29 

critical language awareness = κριτική γλωσσική εγρήγορση  

Critical thinking = κριτική σκέψη 

 

 D 

Dialect = διάλεκτος 

dominant = κυρίαρχη  

dominant language/ weaker language 41 = κυρίαρχη γλώσσα / αδύνατη γλώσσα 

dominant -subordinated groups = κυρίαρχες -υποτελείς οµάδες  

 

E  

Education = εκπαίδευση  

English Language Learners = ∆ιδασκόµενοι την Αγγλική γλώσσα   

English as a Foreign Language (EFL) = Αγγλική ως ξένη γλώσσα 

English as a Second Language (ESL) = Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα 

English as a Third language = Αγγλική ως τρίτη γλώσσα 

English language learning (ELL) = εκµάθηση αγγλικής γλώσσας  

exposure (to a language) = έκθεση σε /επαφή µε µια γλώσσα 

 

F  

family language = γλώσσα του σπιτιού/γλώσσα της οικογένειας  

first language literacy =ικανότητες γραπτού λόγου στην πρώτη γλώσσα 

foreign language = ξένη γλώσσα  

formal language = επίσηµη γλώσσα  

functional separation of two languages = λειτουργικός διαχωρισµός δύογλωσσών  

 

G 

group identity = ταυτότητα οµάδας  

 

H  

home language = γλώσσα του σπιτιού 

immigrant = µετανάστης  

immigrant languages = γλώσσες µεταναστών 54 

instruction = διδασκαλία 

intercultural = διαπολιτισµικός/ή/ό 

intercultural education = διαπολιτισµική εκπαίδευση 

intercultural literacy = διαπολιτισµική ικανότητα γραπτού λόγου 

 

I 

 

J 

 

K 
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L 

Language = γλώσσα  

L1 ή first language = Γ 1 ή πρώτη γλώσσα 

L2 ή Second language = Γ2 ή δεύτερη γλώσσα  

language acquisition = κατάκτηση/απόκτηση της γλώσσας 

language and identity: γλώσσα και ταυτότητα 

language aptitude = γλωσσική ικανότητα  

language awareness =συναίσθηση /συνειδητοποίηση της γλώσσας/γλωσσική συναίσθηση 

language community = γλωσσική κοινότητα 

language skills = γλωσσικές δεξιότητες  

language use in the bilingual community: η χρήση της γλώσσας στη δίγλωσση κοινότητα  

 lingua franca = κοινή γλώσσα/ γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ ατόµων µε διαφορετική µητρική γλώσσα  

 

M  

minority = µειοψηφία/ µειονότητα 

minority speech community = γλωσσική κοινότητα µειονότητας  

minority students = µαθητές µειονότητας/µειοψηφίας / µειονοτικοί µαθητές 

mother tongue = µητρική γλώσσα 

multi-cultural = πολυ-πολιτισµικός/ή/ό 

multiculturalism = πολυπολιτισµικότητα  

multicultural and bilingual education: πολυπολιτισµική και δίγλωσση εκπαίδευση  

 

N  

native speaker = φυσικός οµιλητής 

negotiation of identities = διαπραγµάτευση ταυτοτήτων/ταυτότητας 

 

O  

Official language = επίσηµη γλώσσα 

 

P  

polyglossia = πολυγλωσσία78  

primary language = πρώτη/αρχική γλώσσα 

primary language skills =δεξιότητες στην πρώτη γλώσσα 

 

Q  

 

R  

reading skills = δεξιότητες ανάγνωσης 

reception classes = τάξεις υποδοχής 

Repatriates = παλιννοστούντες  

 

S  

second language learners = όσοι µαθαίνουν δεύτερη γλώσσα/µαθητές 

δεύτερης γλώσσας 

skills = δεξιότητες  

social aspects of the bilingual community = κοινωνικές όψεις της δίγλωσσης κοινότητας 

  

T  

Teaching of English as a Second Language (TESOL) = διδασκαλία της 

Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας  
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Teaching of English as a Foreign Language (TOEFL) = διδασκαλία της 

Αγγλικής ως ξένης γλώσσας 

 

U  

universal language = παγκόσµια γλώσσα 

 

V  

vernacular = οµιλούµενη γλώσσα µιας κοινότητας 

  

W  

whole language instruction = διδασκαλία της γλώσσας ως όλον /σύνολο 

 

X  

 

Y 

  

Z  
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