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Ειςαγωγικό ςημείωμα  

Αφετθρία για τισ πρόςφατεσ μελζτεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί από Ζλλθνεσ επιςτιμονεσ με εξειδίκευςθ 

ςτθν Ξενόγλωςςθ  Διδακτικι είναι  τα ςυμπεράςματα ςφγχρονων διεκνϊν ερευνϊν πωσ θ πολυγλωςςία 

βοθκά τθν εν γζνει πνευματικι ανάπτυξθ του ατόμου, τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ και τθν 

οικονομικι ανάπτυξθσ του τόπου. Επίςθσ, κίνθτρο για τισ μελζτεσ των ειδικϊν είναι θ ζντονθ επικυμία τθσ 

ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ των ςυμπολιτϊν μασ να μακαίνουν οι μακθτζσ ξζνεσ γλϊςςεσ ςτο ςχολείο 

επαρκϊσ και να μθν αναγκάηεται θ ελλθνικι οικογζνεια να ςτζλνει τα παιδιά τθσ ςε εξωςχολικζσ δομζσ για 

να αποκτιςουν τισ γνϊςεισ που ζχουν ανάγκθ ϊςτε να πιςτοποιιςουν τθ γλωςςομάκειά τουσ.  

Θ επικυμία των ςυμπολιτϊν μασ για εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν ζχει μετρθκεί ποικιλοτρόπωσ και 

αποτυπωκεί τόςο ςτον θμεριςιο τφπο όςο και ςε επιςτθμονικά δθμοςιεφματα. Άλλωςτε, οι ανάγκεσ για 

γλωςςομάκεια των Ελλινων και των πολιτϊν άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν ζχουν ερευνθκεί ςυςτθματικά και 

καταγραφεί ςε εκκζςεισ, μελζτεσ και άρκρα. Το «Ευρωβαρόμετρο» (2012), λόγου χάριν, μετά από 

πανευρωπαϊκι δθμοςκόπθςθ, αναφζρει ότι «το 98% *των Ευρωπαίων+ δθλϊνει ότι θ εκμάκθςθ γλωςςϊν 

είναι ςθμαντικι για τα παιδιά τουσ1 και παρουςιάηει πολλά άλλα δθλωτικά ςτοιχεία με τα οποία 

αποδεικνφεται το ενδιαφζρον που δείχνουν όλα τα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν 

ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ, θ οποία κεωροφν πωσ πρζπει να αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παιδείασ που 

προςφζρεται ωσ δθμόςιο αγακό από το ςχολείο.2 

Αφορμι για τθν παροφςα ζκκεςθ είναι τα παλαιότερα και πρόςφατα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ ςχετικά με 

τισ ςθμαντικζσ δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ, θ οποία εν τζλει δεν αποδίδει τα 

επικυμθτά αποτελζςματα, κακϊσ και το ερϊτθμα που ζκεςε ο Υπουργόσ Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων, Κακθγθτισ κ. Κϊςτασ Γαβρόγλου, ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Μορφωτικϊν 

Υποκζςεων τθσ Βουλισ ςτισ 06-02-2017, όταν ςυηθτείτο το νομοςχζδιο για τισ τρεισ βακμίδεσ τθσ 

εκπαίδευςθσ και το Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ. Συγκεκριμζνα ρϊτθςε ο Υπουργόσ: 
«Δεν καταλαβαίνω γιατί τα δικά μασ παιδιά δεν μποροφν να μάκουν τισ γλϊςςεσ με επάρκεια μζςα ςτο ςχολείο 

και αναγκαηόμαςτε να ζχουμε αυτιν τθν πολυςθμία τθσ δυνατότθτασ για να μακαίνουμε τισ γλϊςςεσ. 

Καταλαβαίνω όλεσ τισ δυςκολίεσ που ζχουν οι εκπαιδευτικοί άλλα και πάλι τίκεται ζνα πολφ ςοβαρό κζμα 

εμπιςτοςφνθσ ςτο δθμόςιο ςχολείο όπωσ και τθσ μθ υπονόμευςθσ αυτοφ του ςχολείου και του προγράμματόσ του 

με άλλου είδουσ δραςτθριότθτεσ.» 

Οι λόγοι για τουσ οποίουσ «τα δικά μασ παιδιά δεν μποροφν να μάκουν τισ γλϊςςεσ με επάρκεια μζςα 

ςτο ςχολείο» ζχουν αποτυπωκεί  και τεκμθριωκεί από τουσ πανεπιςτθμιακοφσ ειδικοφσ του χϊρου τθσ 

ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ, τισ επιςτθμονικζσ και ςυνδικαλιςτικζσ ενϊςεισ του κλάδου και τουσ 

ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ ξζνων γλωςςϊν.  

Οι διαπιςτϊςεισ για τθ ςχολικι ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ που καταγράφονται ςτθν παροφςα ζκκεςθ 

λαμβάνουν υπόψθ μελζτθ που ολοκλθρϊκθκε ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν3 με ςτοιχεία που προζκυψαν 

από τθν «Ευρωπαϊκι Ζρευνα για τισ Γλωςςικζσ Ικανότθτεσ» ΕΕΓΙ),4 ςτθν οποία πιρε μζροσ και θ 

                                                           
1
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-679_el.htm  

2
 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf  

3
 Θ λεπτομερισ ςτατιςτικι ανάλυςθ των ςτοιχείων και θ μελζτθ των δεδομζνων πραγματοποιικθκαν από ςυνεργάτεσ του 

Κζντρου Ζρευνασ του ΕΚΡΑ –του RCeL (http://www.rcel.enl.uoa.gr), χωρίσ εξωτερικι χρθματοδότθςθ για το ζργο αυτό.  
4
 Β. Δενδρινοφ, Aικ. Ηουγανζλθ, E. Καραβά. Η Εκμάθηςη Ξζνων Γλωςςών ςτο Σχολείο ςτην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή 

Έρευνα Γλωςςικών Ικανοτήτων. Ακινα: Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Κζντρο Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία Ξζνων 
Γλωςςϊν και τθν Αξιολόγθςθ Γλωςςομάκειασ & ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ, 2013. (Θ ελλθνικι 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-679_el.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
http://www.rcel.enl.uoa.gr/
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Ελλάδα. Επίςθσ, ςτθρίηεται ςε δεδομζνα που προζρχονται από ζρευνεσ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςτο 

πλαίςιο ζργου που ςυγχρθματοδοτικθκε μζςω ΕΣΡΑ (2010-2014).5 Μεταξφ άλλων, οι ζρευνεσ 

αναδεικνφουν τθν επικυμία των Ελλινων να γνωρίηουν όλοι οι νζοι πολφ καλά τθν Αγγλικι, αλλά επίςθσ 

αρκετά καλά μια δεφτερθ ι και τρίτθ ξζνθ γλϊςςα (οι προτιμιςεισ ποικίλουν)6 επειδι κεωροφν τθν υψθλι 

γλωςςομάκεια προςόν για ςπουδζσ, ανεφρεςθ εργαςίασ και κοινωνικι ανζλιξθ. Ραράλλθλα, ελιφκθςαν 

ςοβαρά υπόψθ οι απόψεισ τόςο των ςχολικϊν ςυμβοφλων ξζνων γλωςςϊν όςο και των επιςτθμονικϊν-

ςυνδικαλιςτικϊν ενϊςεων των εκπαιδευτικϊν ξζνων γλωςςϊν.  

Γενικζσ διαπιςτώςεισ ωσ προσ τη ςχολική ξενόγλωςςη εκπαίδευςη  

Το γενικό ςυμπζραςμα από τθν ανάλυςθ των ερευνθτικϊν ςτοιχείων είναι ότι ςτο ελλθνικό δθμόςιο 

ςχολείο, ςτο οποίο διδάςκονται υποχρεωτικά δφο ξζνεσ γλϊςςεσ από το Δθμοτικό, οι μακθτζσ δεν 

αποκτοφν το επίπεδο τθσ γνϊςθσ που θ κοινωνία απαιτεί. Δεν εξαςφαλίηεται ςτουσ Ζλλθνεσ μακθτζσ θ 

γλωςςομάκεια, τθν οποία οι γονείσ τουσ και οι ίδιοι κεωροφν επαρκι.  

Επιςθμαίνεται ότι θ ξζνθ γλϊςςα είναι το μοναδικό μάκθμα του ςχολικοφ προγράμματοσ για το οποίο 

οι γονείσ ςτζλνουν τα παιδιά τουσ ςε «φροντιςτιριο» από ολοζνα και μικρότερθ θλικία και για πολλά 

χρόνια, ανεξάρτθτα από τθν επίδοςθ που ζχουν ι το βακμό που παίρνουν ςτο μάκθμα αυτό ςτο 

ςχολείο. Επιςθμαίνεται επίςθσ πωσ παρόλθ τθν οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια 

ζχει αυξθκεί ςτα Κζντρα Ξζνων Γλωςςϊν θ πελατεία τθσ νθπιακισ θλικίασ. Τζλοσ, ενδιαφζρον 

παρουςιάηει το εφρθμα μελζτθσ του KΑΝΕΡ (Κζντρο Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ) ότι 

οι δαπάνεσ τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ για να ςτείλει τα παιδιά τθσ να μάκει ξζνθ γλϊςςα εκτόσ 

ςχολείου ζχουν μείνει ςχεδόν αναλλοίωτεσ μολονότι ζχουν μειωκεί ςθμαντικά οι ετιςιεσ δαπάνεσ για 

τροφι (αγορζσ ςτα ςοφπερ μάρκετ). 

Αναλυτικότερα: 

1. Ενϊ θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των πολιτϊν ςτθν Ελλάδα επικυμεί οι μακθτζσ, ολοκλθρϊνοντασ τθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, να γνωρίηουν πολφ καλά τθν Αγγλικι και να κατζχουν πιςτοποίθςθ που να 

αποδεικνφει τθν υψθλι γλωςςομάκειά τουσ,7 κακϊσ επίςθσ και να ςυνεννοοφνται ικανοποιθτικά ςε 

μια δεφτερθ «ιςχυρι» γλϊςςα και τοφτο να αποδεικνφεται από ζνα πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ, οι 

επικυμίεσ αυτζσ δεν ικανοποιοφνται ςτο δθμόςιο ςχολείο.  
 

2. Ενϊ, ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Ζρευνα Γλωςςικϊν Ικανοτιτων (ΕΕΓΙ), θ επίδοςθ των Ελλινων 

μακθτϊν ςτο γυμνάςιο, ιδιαίτερα ςτθν αγγλικι γλϊςςα, είναι υψθλότερθ από ό,τι ςε αρκετζσ 

άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, το επίπεδο γλωςςομάκειασ, το οποίο επικυμεί θ ελλθνικι οικογζνεια να 

                                                                                                                                                                                           
εκδοχι τθσ μελζτθσ: ςτο http://gr.rcel.enl.uoa.gr/fileadmin/rcel.enl.uoa.gr/uploads/images/ESLC_GR_WEB.pdf και 
ςτο http://www.rcel.enl.uoa.gr/fileadmin/rcel.enl.uoa.gr/uploads/images/ESLC_EN_WEB.pdf θ εκτενισ αγγλικι 
εκδοχι τθσ. 
5
 Υποζργο 1, με τίτλο «Διαμόρφωςθ Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ για τθν Ξενόγλωςςθ Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα» ςτο 

πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΝΕΕΣ ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Θ ΕΚΜΑΘΘΣΘ ΤΘΣ ΑΓΓΛΙΚΘΣ ΣΕ 
ΡΩΙΜΘ ΡΑΙΔΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ». Βλ. http://elp.enl.uoa.gr/  
6
 Οι γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ δείχνουν προτίμθςθ είναι θ Γερμανικι (27%), θ Γαλλικι (12%), θ Ιταλικι (10%), θ 

Ιςπανικι (14%), θ Ρορτογαλικι (4%), θ ωςικι (18%), θ Κινεηικι (9%.) και θ Αραβικι (6%) 
7
 Το 76% των γονζων επικυμεί τα παιδιά τουσ ολοκλθρϊνοντασ τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ να ζχουν επίπεδο 

Β2 ςτθν Αγγλικι και ολοκλθρϊνοντασ το Λφκειο να ζχουν τουλάχιςτον επίπεδο Γ1. Στθ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα 
επικυμοφν να ζχουν τα παιδιά τουσ ολοκλθρϊνοντασ το ςχολείο επίπεδο Β1.  

http://gr.rcel.enl.uoa.gr/fileadmin/rcel.enl.uoa.gr/uploads/images/ESLC_GR_WEB.pdf
http://www.rcel.enl.uoa.gr/fileadmin/rcel.enl.uoa.gr/uploads/images/ESLC_EN_WEB.pdf
http://elp.enl.uoa.gr/
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ζχουν τα παιδιά τθσ, δεν κατακτιζται και τοφτο διότι οι ϊρεσ διδαςκαλίασ του ωρολογίου 

προγράμματοσ δεν επαρκεί.  
 

3. Αποτζλεςμα τθσ παραπάνω ζλλειψθσ είναι να αναγκάηονται οι γονείσ να καταβάλουν ιδιωτικζσ 

δαπάνεσ (φψουσ περίπου 800.000 ευρϊ ετθςίωσ) για να παρακολουκιςουν τα παιδιά τουσ 

μακιματα ςε κζντρα ξζνων γλωςςϊν. Στα ζξοδα αυτά δεν περιλαμβάνονται οι ιδιωτικζσ δαπάνεσ 

για (α) αγορά βιβλίων που χρθςιμοποιοφνται ςτα κζντρα, (β) εξζταςτρα ξζνων πιςτοποιθτικϊν 

γλωςςομάκειασ, (γ) ιδιαίτερα μακιματα, (δ) δίδακτρα ςε ιδιωτικά ςχολεία. Επίςθσ, δεν 

περιλαμβάνονται οι πρόςκετεσ ιδιωτικζσ δαπάνεσ για τθ δθμόςια εκπαίδευςθ, όπωσ λ.χ. για τθν 

αγορά βιβλίων ξ.γ. του Λυκείου. Δεν περιλαμβάνονται και οι δθμόςιεσ δαπάνεσ για τα βιβλία του 

Δθμοτικοφ (Γαλλικισ και Γερμανικισ) από τθν ελεφκερθ αγορά με ποςόν που ανζρχεται ετθςίωσ 

ςτισ 700.000 ευρϊ περίπου. Σθμειϊνεται, τζλοσ, ότι θ δαπάνθ για τθν εκμάκθςθ ξ.γ. 

αντιπροςωπεφει τθν τρίτθ πιο ςθμαντικι δαπάνθ των νοικοκυριϊν ςτθν Ελλάδα και ότι, παρά τθν 

κρίςθ, θ δαπάνθ αυτι ζχει μειωκεί ελάχιςτα ενϊ οι δαπάνεσ ςτα ςοφπερ μάρκετ ζχουν μειωκεί 

ςθμαντικά!8 
 

4. Ενϊ θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν ξζνων γλωςςϊν αςκεί επαρκϊσ και με ςυνζπεια τα διδακτικά 

τουσ κακικοντα, το δθμόςιο ςχολείο αδυνατεί να ανταποκρικεί ςτο πάγιο αίτθμα τθσ ελλθνικισ 

οικογζνειασ, διότι οι ελάχιςτεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ δεν επιτρζπουν ςτον μακθτι να 

εξαςφαλίςει το απαιτοφμενο από τθν κοινωνία επίπεδο γλωςςομάκειασ.9 Θ διαπίςτωςθ αυτι 

ςτθρίηεται ςε ςτοιχεία από εκπαιδευτικζσ ζρευνεσ και επιςτθμονικζσ μελζτεσ που τεκμθριϊνουν πωσ 

υπάρχει πολφ υψθλόσ ςυςχετιςμόσ μεταξφ των ωρϊν κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ και επιπζδου 

γλωςςομάκειασ του μακθτι τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Σθμαντικόσ ςυςχετιςμόσ όμωσ υπάρχει και μεταξφ 

του επιπζδου γλωςςομάκειασ και ευμενϊν ςυνκθκϊν μάκθςθσ, όπωσ π.χ. ο μακθτισ να ζχει τθ 

δυνατότθτα να επιλζξει τθ γλϊςςα τθσ αρεςκείασ του, να του δίνεται θ δυνατότθτα εξάςκθςθσ τθσ 

γλϊςςασ που μακαίνει ςε ρεαλιςτικζσ ςυνκικεσ επικοινωνίασ, να του παρζχεται το κατάλλθλο 

διδακτικό υλικό, να προςαρμόηεται ο τρόποσ διδαςκαλίασ ςτισ ανάγκεσ του, κτλ.10 
 

5. Ενϊ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΕΓΙ, το 50% των Ελλινων μακθτϊν που φοιτά ςτθν Γ’ Γυμναςίου 

ζχει αποκτιςει επίπεδο γλωςςομάκειασ μεταξφ Β1, -Β2 ςτθν Αγγλικι, το άλλο 50% ζχει χαμθλό 

επίπεδο γλωςςομάκειασ –επίπεδο το οποίο κυμαίνεται από Α1- ζωσ Α2+. Θ μεγάλθ αυτι απόκλιςθ 

γλωςςομάκειασ των μακθτϊν, που εντοπίηεται ςτθν ίδια τάξθ ςυχνά δε και ςτο ίδιο τμιμα, δεν 

παρουςιάηεται ςε άλλεσ χϊρεσ. Θ ανομοιογζνεια οφείλεται ςτθν εξωςχολικι ξενόγλωςςθ 

εκπαίδευςθ –φαινόμενο που δεν παρατθρείται ςε κανζνα άλλο μάκθμα του ςχολικοφ 

προγράμματοσ ςπουδϊν και ειδικά από τόςο μικρι θλικία. Βζβαια, ςε πολλζσ άλλεσ χϊρεσ το 

                                                           
8
 Οριςμζνα από τα ςτοιχεία προζκυψαν από το ζργο που υλοποιικθκε ςτο RCeL (το Κζντρο Ζρευνασ για τισ Ξζνεσ 

Γλϊςςεσ του ΕΚΡΑ) για τθν ξενόγλωςςθ πολιτικι: βλ. http://elp.enl.uoa.gr/. Τα υπόλοιπα ζχουν προκφψει από τισ 
εκκζςεισ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (ΚΑΝΕΡ) τθσ ΓΣΕΕ. 
9
 Σε ζρευνα τφπου survey που ζγινε το από το RCeL –το Κζντρο Ζρευνασ για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ του ΕΚΡΑ— κάτω 

από τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ εκπαίδευςθσ, το 82% των γονιϊν επικυμοφν ειδικά ςε ςχζςθ με τθν Αγγλικι για τα 
παιδιά τουσ: να ζχουν αποκτιςει πιςτοποίθςθ επιπζδου B2 (γνωςτό ωσ “Lower”) ολοκλθρϊνοντασ το γυμνάςιο. 
Ιδανικά όμωσ, κα ικελαν να ζχουν ιδθ από τθν Γ’ Γυμναςίου γνϊςεισ επιπζδου Γ1- ϊςτε ολοκλθρϊνοντασ τθ Β’ 
Λυκείου να είναι εφικτι θ απόκτθςθ του πιςτοποιθτικοφ επιπζδου Γ2 (Άριςτθ γνϊςθ). Βζβαια, γνωρίηουν πωσ 
δφςκολα αυτοί οι ςτόχοι επιτυγχάνονται και δεν κα ικελαν να αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν αποφοίτθςθ των 
μακθτϊν από το Γυμνάςιο ι το Λφκειο.  
10

 Οι ςυνκικεσ που ζχουν αρνθτικό ςυςχετιςμό με τθν ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτο ελλθνικό ςχολείο 
ςυηθτοφνται εκτενϊσ ςτθν προαναφερκείςα μελζτθ που αφορά τθν Ευρωπαϊκι Ζρευνα Γλωςςικϊν Ικανοτιτων. 

http://elp.enl.uoa.gr/
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μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ προςφζρεται ανεξάρτθτα από τθν τάξθ ςτθν οποία φοιτά ο μακθτισ. Το 

ςχολείο προςφζρει π.χ. μάκθμα Ιταλικισ επιπζδου Β1 και οι μακθτζσ που ζχουν τισ απαραίτθτεσ 

γνϊςεισ και επικυμοφν να πιςτοποιθκοφν ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ ςτο επίπεδο αυτό εγγράφονται ςτο 

μάκθμα ανεξάρτθτα από τθν τάξθ ςτθν οποία φοιτοφν. Ασ ςθμειωκεί ότι το ίδιο ςυμβαίνει ςε αρκετά 

εκπαιδευτικά ςυςτιματα ανά τον κόςμο και ςε οριςμζνα άλλα μακιματα.    
 

6. Σε ςφγκριςθ με ξενόγλωςςουσ εκπαιδευτικοφσ αρκετϊν άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν και κακθγθτϊν 

πολλϊν άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων, οι ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί ξζνων γλωςςϊν που διορίηονται 

ςτο ελλθνικό ςχολείο ζχουν κάνει ςτθ διάρκεια των προπτυχιακϊν τουσ ςπουδϊν πρόγραμμα 

διδακτικισ και παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ. Ωςτόςο πολφ ςυχνά, οι προςπάκειεσ που καταβάλλουν 

δεν ζχουν τα επικυμθτά αποτελζςματα για τουσ εξισ βαςικοφσ λόγουσ: (α) ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ 

διδάςκουν ςε τμιματα 25-30 μακθτϊν, οι οποίοι ζχουν πολφ διαφορετικό επίπεδο γλωςςομάκειασ 

μεταξφ τουσ, (β) εργάηονται ςε ςχολεία των οποίων οι υποδομζσ δεν επιτρζπουν τθ διαφοροποιθ-

μζνθ διδαςκαλία και υπθρετοφν το ςυγκεντρωτικό μασ ςφςτθμα το οποίο δεν προωκεί τθ διαφορο-

ποιθμζνθ διδαςκαλία και μάκθςθ. Υπάρχουν, φυςικά, και οι εκπαιδευτικοί που ζχουν πάψει να 

αγωνίηονται είτε διότι οι ςυνκικεσ εργαςίασ τουσ είναι εξοντωτικζσ (π.χ. υπάρχουν εκπαιδευτικοί 

που πθγαινοζρχονται ςε πζντε ςχολεία για να καλφψουν το ωράριό τουσ) είτε διότι οι προςπάκειεσ 

που καταβάλλουν δεν επιβραβεφονται. Κατά ςυνζπεια, δεν ζχουν κίνθτρο να προςπακιςουν και 

να δϊςουν τον καλφτερό τουσ εαυτό.  
 

7. Ππωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ ΕΕΓΙ, το επίπεδο γλωςςομάκειασ των μακθτϊν ςτθ 

δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα, ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό των ςχολείων τθσ Ελλάδασ και άλλων κρατϊν-

μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είναι χαμθλό. Αυτό προκφπτει εν πολλοίσ από το γεγονόσ ότι θ 

διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ αρχίηει, ςε αρκετά κράτθ-μζλθ, από ςχετικά 

μεγαλφτερθ θλικία ςε ςφγκριςθ με τθν πρϊτθ ξζνθ γλϊςςα. Στθν Ελλάδα, για τθ διδαςκαλία 

τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ προβλζπονται πολφ λιγότερεσ διδακτικζσ ϊρεσ ςυγκριτικά με άλλα 

εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Θ διδαςκαλία μιασ 2θσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο ελλθνικό δθμόςιο ςχολείο 

παρουςιάηει και άλλεσ ιδιαιτερότθτεσ: 

(α) οι μόνεσ γλϊςςεσ που προςφζρει το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, εκτόσ τθσ Αγγλικισ, 

είναι θ Γερμανικι και θ Γαλλικι, ενϊ ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. υπάρχει ποικιλία γλωςςικϊν 

επιλογϊν (με αρκετά δθμοφιλείσ γλϊςςεσ τθν Ιςπανικι, τθ Γερμανικι, τθ Γαλλικι, τθ 

ωςικι και τθν Ιταλικι) 

(β) θ εκμάκθςθ τθσ 2θσ ξζνθσ γλϊςςασ δεν αποτελεί προςωπικι επιλογι του μακθτι, αλλά 

εξαρτάται από τθ διακεςιμότθτα των εκπαιδευτικϊν με αποτζλεςμα, ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ, οι μακθτζσ να διδάςκονται ωσ 2θ ξζνθ γλϊςςα διαφορετικι γλϊςςα από αυτι 

που επζλεξαν. 
 

8. Θ διδαςκαλία τθσ πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ κεςμοκετικθκε ωσ υποχρεωτικό μάκθμα και ςτθν 

Ελλάδα, όπωσ ςε αρκετά άλλα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, από τθν Α’ Δθμοτικοφ και 

πραγματοποιείται για μία διδακτικι ϊρα (περίπου 40 λεπτά τθσ ϊρασ). Κατά ςυνζπεια, θ 

διδαςκαλία διαμορφϊνεται ωσ μια εκπαιδευτικι διαδικαςία ευαιςθητοποίηςησ ςε μια ξζνθ 

γλϊςςα και όχι ωσ παροχι ευκαιριϊν εκμάκθςισ τθσ, όπωσ ςτα άλλα εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά 
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ςυςτιματα, ςτα οποία θ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ που προςφζρεται ςτισ πρϊτεσ δφο τάξεισ του 

Δθμοτικοφ προβλζπεται ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα για 3-5 διδακτικζσ ϊρεσ.11  
 

9. Οι ϊρεσ διδαςκαλίασ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτα περιςςότερα κράτθ του κόςμου και ειδικότερα 

ςτα ευρωπαϊκά αυξάνονται προοδευτικά. Θ ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ αρχίηει με λιγότερεσ ϊρεσ 

ςτο Δθμοτικό (3-5 ϊρεσ τθν εβδομάδα), αυξάνεται ςτο Γυμνάςιο και, ςτθ ςυνζχεια, 

προςτίκενται και άλλεσ ϊρεσ ςτο Λφκειο. Στο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν προβλζπεται 

κάτι αντίςτοιχο. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου προβλζπει περιςςότερεσ ϊρεσ ςτο 

Δθμοτικό, λιγότερεσ ςτο Γυμνάςιο και ελάχιςτεσ ςτο Λφκειο, όπωσ φαίνεται και ςτον πιο κάτω 

πίνακα,12 πθγι του οποίου είναι θ EUROSTAT (2009-2014). 

Τα μεγαλφτερα προβλιματα τθσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ παρουςιάηονται ςτθν ξενόγλωςςθ 

εκπαίδευςθ ςτα επαγγελματικά λφκεια (ΕΡΑΛ). Ενϊ οι ξζνεσ γλϊςςεσ είναι απαραίτθτεσ ςε όλουσ τουσ 

                                                           
11

 Ρολλζσ ζρευνεσ που ζχουν διενεργθκεί τα τελευταία χρόνια εντόσ και εκτόσ Ευρϊπθσ καταδεικνφουν ότι όςο 
νωρίτερα ξεκινά θ εκμάκθςθ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ τόςο καλφτερα τθν μακαίνει κάποιοσ και τόςο μεγαλφτερα είναι 
τα οφζλθ ωσ προσ τισ ςθμαντικζσ γνωςτικζσ δεξιότθτεσ, κακϊσ και τισ ικανότθτεσ διαπολιτιςμικισ και 
διαγλωςςικισ επίγνωςθσ που αναπτφςςονται.  
12

 Ο πίνακασ απεικονίηει το ποςοςτό των μακθτϊν που μακαίνουν ξζνεσ γλϊςςεσ ςτο Γενικό Λφκειο (ΓΕΛ) ςτα 
κράτθ-μζλθ. Θ Ελλάδα ζχει αρνθτικι πρωτιά. Είναι τελευταία! 
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επαγγελματικοφσ χϊρουσ, οι ϊρεσ διδαςκαλίασ που προςφζρονται είναι τόςο λίγεσ, τα προγράμματα 

ςπουδϊν και το εκπαιδευτικό υλικό τόςο ακατάλλθλο που είναι ουςιαςτικά αδφνατον να μιλιςει 

κάποιοσ υπό τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ για ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτο  Επαγγελματικό Λφκειο, όπου 

εμφανίηονται και άλλα ςθμαντικά προβλιματα. Για τον λόγο αυτό, κα ακολουκιςει ξεχωριςτι μελζτθ-

ζρευνα για τα προβλιματα τθσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτα ΕΡΑΛ.  
 

10. Σε μεκοδικι ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν13 αποδεικνφεται πωσ 

ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των νζων ςτθν Ελλάδα αξιοποιεί τθν αγγλικι γλϊςςα ςυςτθματικά 

εκτόσ ςχολείου, με αποτζλεςμα να ζχει αναπτφξει ποικίλουσ γραμματιςμοφσ χρθςιμοποιϊντασ 

τθν. Ραράλλθλα, ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων από τθν ΕΕΓΙ υποςτθρίηει τθν 

επιςτθμονικι κζςθ ότι θ «άτυπθ» μάκθςθ τθσ γλϊςςασ, βάςει των ευκαιριϊν που δίνονται 

ςτουσ μακθτζσ ςτο ςτενό και ευρφτερο περιβάλλον τουσ και κυρίωσ μζςα από το Διαδίκτυο, 

παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο επίπεδο γλωςςομάκειασ που τελικά αποκτοφν. Ωςτόςο, θ ελλθνικι 

ςχολικι ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ αξιοποιεί ελάχιςτα ζωσ κακόλου τισ γνϊςεισ και 

επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ που αναπτφχκθκαν κατά τθν εξωςχολικι χριςθ τθσ γλϊςςασ.  
 

11. Θ Ελλάδα είναι από τισ ελάχιςτεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςτισ οποίεσ τα δθμοφιλι πιςτοποιθτικά 

γλωςςομάκειασ ζχουν τόςο μεγάλθ ιςχφ. Αποτελοφν πειςτήριο γνώςησ τθσ γλϊςςασ για τουσ γονείσ και 

τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ, ενϊ ςε πολλζσ άλλεσ χϊρεσ το πειςτιριο είναι θ χριςθ αυτι κακαυτι και ο 

βακμόσ που ζχουν ςτο αντίςτοιχο μάκθμα ςτο ςχολείο ι ςτο ΑΕΙ που φοιτοφν. Πςο καλά και αν 

χρθςιμοποιεί κάποιοσ τθ γλϊςςα ςτον τόπο μασ, εάν δεν ζχει ωσ απόδειξη ζνα πιςτοποιθτικό είναι 

ςχεδόν ςαν να μθν γνωρίηει τθ γλϊςςα και αυτό ίςωσ επειδι το πολυπόκθτο πιςτοποιθτικό αποτελεί 

ζνα είδοσ διαβατηρίου για εργαςία και ςπουδζσ, ενϊ περιλαμβάνεται επίςθσ ςτο «προςοντολόγιο» του 

ΑΣΕΡ και ςυνιςτά κριτιριο για ανζλιξθ ςτον χϊρο τθσ εργαςίασ. Ωςτόςο, μζχρι ςτιγμισ θ πιςτοποίθςθ 

τθσ γλωςςομάκειασ –ςτο απαιτοφμενο από τθν κοινωνία επίπεδο— δεν προςφζρεται ωσ αποτζλεςμα 

τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ από το δθμόςιο ςχολείο. 
 

12. Ζνα από τα ςθμαντικά ευριματα τθσ ΕΕΓΙ αναφζρει ότι ςτθν Ελλάδα γίνεται ελάχιςτθ χριςθ των 

ΤΡΕ ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Οι μακθτζσ ςυχνά χρθςιμοποιοφν τθν ψθφιακι τεχνολογία 

εκτόσ ςχολείου αλλά όχι με ςκοπό τθν εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο πλαίςιο του ςχολικοφ 

μακιματοσ. Το εφρθμα αυτό επιβεβαιϊνει τα παράπονα των εκπαιδευτικϊν ξζνων γλωςςϊν για τθ 

δυςκολία που αντιμετωπίηουν να ενςωματϊςουν τισ ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία τουσ λόγω ζλλειψθσ 

υλικοτεχνικισ υποδομισ ςτα ςχολεία, κινιτρων και τθσ ςχετικισ επιμόρφωςθσ. 
 

13. Ενϊ, ςφμφωνα με τθν ΕΕΓΙ, θ κινθτικότθτα, οι ανταλλαγζσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, κακϊσ και θ 

ςυνεργαςία μεταξφ ςχολείων από διαφορετικζσ χϊρεσ ενκαρρφνονται ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ και εκτόσ 

αυτισ, δεδομζνου ότι αποδεδειγμζνα ςυμβάλλουν κετικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ γλωςςομάκειασ και τθσ 

διαπολιτιςμικισ επίγνωςθσ, ςτθν Ελλάδα ζνα ςυγκριτικά χαμθλό ποςοςτό μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ι 

κακθγθτϊν ξζνων γλωςςϊν ζχει τθν ευκαιρία να ςυμμετζχει ςε ςχολικζσ ανταλλαγζσ και ςυνεργαςίεσ 

μεταξφ ςχολικϊν κοινοτιτων. Οι κυριότεροι λόγοι φαίνεται να είναι το ιδιαίτερα ςυγκεντρωτικό 

εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα, κακϊσ και θ παντελισ ζλλειψθ επιβράβευςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και των 

εκπαιδευτικϊν ι κακθγθτϊν που ςυμμετζχουν ςε ζργα κινθτικότθτασ και ςυνεργαςίασ. Τροχοπζδθ, 

επίςθσ, αποτελεί και θ χρονοβόρα και γραφειοκρατικι διαδικαςία ςυμμετοχισ.  

                                                           
13

 Rothoni, A. (2015). The Everyday Literacy Practices in English of Teenagers Living in Greece: An Ethnographic Multiple 
Case Study. Διδακτορικι Διατριβι Τμιματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν: 
http://www.enl.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/didaktoriki-ereyna/didaktorika-glossas-glwssologias.html  

http://www.enl.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/didaktoriki-ereyna/didaktorika-glossas-glwssologias.html
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Θετικζσ ενζργειεσ, εκκρεμότητεσ και βήματα επίλυςησ προβλημάτων14 

Τα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει κετικά βιματα από τθν πολιτεία για τθν αναβάκμιςθ τθσ ςχολικισ 

ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ και ςυγκεκριμζνα: 

1. Υιοκετικθκε νζο πρόγραμμα ςπουδϊν για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ 
από το ςχολικό ζτοσ 2016-17. Το πρόγραμμα αυτό, γνωςτό ωσ ΕΡΣ-ΞΓ ακολουκεί τθν 6βακμθ 
κλίμακα γλωςςομάκειασ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και περιλαμβάνει «φλθ» θ οποία είναι 
εναρμονιςμζνθ με τουσ δείκτεσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ του Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου 
Αναφοράσ για τισ Γλώςςεσ και ςυνάδει απολφτωσ με τισ προδιαγραφζσ για τισ εξετάςεισ που 
οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ του ΚΡΓ. 
  

2. Ραράλλθλα, ςχεδιάςτθκε και εφαρμόηεται ιδθ νζοσ τρόποσ αξιολόγθςθσ των επικοινωνιακϊν 
ικανοτιτων των μακθτϊν, με δοκιμαςίεσ κατανόθςθσ γραπτοφ & προφορικοφ λόγου και 
παραγωγισ γραπτοφ λόγου με ςτόχο τθν προετοιμαςία των μακθτϊν για το ΚΡΓ. 
 
 

3. Ζγινε ειςαγωγι τθσ πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ από τθν Α’ Δθμοτικοφ ςε ζνα ενιαίο ολοιμερο 

ςχολείο από το ςχολικό ζτοσ 2016-17 και εφαρμόηεται το ΡΕΑΡ (http://rcel.enl.uoa.gr/peap) 

–πρόγραμμα που υλοποίθςε το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν και βραβεφτθκε με το Ευρωπαϊκό 

Σιμα Γλωςςϊν.  
 

4. Δθμιουργικθκαν οι προχποκζςεισ (Ν. 4452/2017) για τθν ανάπτυξθ μιασ πολυγλωςςικισ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ για τθ διενζργεια θλεκτρονικισ προςαρμοςτικισ εξζταςθσ για το 
ΚΡΓ με ςτόχο τθν πιςτοποίθςθ τθσ γλωςςομάκειασ των μακθτϊν του δθμόςιου ςχολείου.  
 

5. Στο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενου από το ΕΣΡΑ (2010-2014) ζργου ςχεδιάςτθκε και 
υλοποιικθκε το θλεκτρονικό ςχολείο του ΚΡΓ που δίνει τθ δυνατότθτα δωρεάν 
προετοιμαςίασ για τισ ζντυπεσ εξετάςεισ του ΚΡΓ. 
 

6. Καταργικθκε θ «επάρκεια διδαςκαλίασ» για εκείνουσ που διακζτουν απλϊσ Άριςτθ επάρκεια 
γλωςςομάκειασ και όχι διδακτικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ (ΥΑ υπ’ αρ. 6117/Α5, Αρ. 
Φφλλου 324/08-02-2017). 
 

7. Ζχουν αναπτυχκεί ποικίλα ψθφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάκθςθσ για τισ ξζνεσ 
γλϊςςεσ, με πολλζσ πλθροφορίεσ για τουσ ψθφιακοφσ πόρουσ ςτουσ οποίουσ μπορεί να ζχει 
πρόςβαςθ κάκε εκπαιδευτικόσ, κακϊσ επίςθσ και τρόποι αξιοποίθςθσ ψθφιακϊν 
μακθςιακϊν αντικειμζνων και εφαρμογϊν για τθν εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 
 

8. Ζχει εγκρικεί χρθματοδότθςθ μζςω ΕΣΡΑ και προβλζπεται άμεςα να ξεκινιςει θ επιμόρφωςθ 
Β επιπζδου των εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ ΤΡΕ ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 
 

9. Σχεδιάηεται, με χρθματοδότθςθ μζςω ΕΣΡΑ, πρόγραμμα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν 
ςτθν εφαρμογι του ΕΡΣ-ΞΓ και αξιοποίθςθ προςεγγίςεων διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ. 
 

10. Θ πολιτεία, διά ςτόματοσ τθσ ςθμερινισ θγεςίασ του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., υποςτθρίηει τθν εκπαιδευτικι 
αυτονόμθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ αυτό μπορεί να ςθμαίνει πωσ 
είναι δυνατόν να υπάρξουν ευκαιρίεσ διαφοροποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ, δθλαδι να μποροφν 

                                                           
14

 Τα προβλιματα που καταγράφονται και οι προτάςεισ επίλυςισ τουσ ςτθρίηονται ςε ζρευνεσ που ζχουν 
διενεργθκεί ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων που υλοποίθςε το ΕΚΡΑ (2010-2014), αλλά και ςτο πλαίςιο 
μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν ςε τμιματα ξζνων γλωςςϊν και φιλολογιϊν του ΕΚΡΑ και του ΑΡΘ. 
Στθρίηονται επίςθσ ςε καταγραμμζνεσ απόψεισ των ςχολικϊν ςυμβοφλων Αγγλικισ, Γαλλικισ και Γερμανικισ, κακϊσ 
και ςε εκκζςεισ που ζχουν κατακζςει ι/και δθμοςιεφςει οι επιςτθμονικζσ ενϊςεισ των εκπαιδευτικϊν ξζνων 
γλωςςϊν. 

http://rcel.enl.uoa.gr/peap
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τα ςχολεία ανά τθν Ελλάδα, ςταδιακά, να ανταποκρίνονται ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των 
μακθτϊν τουσ.  

Ειδικότερα: 

1. Μζχρι πρότινοσ υπιρχε μια αςυνζπεια και ανακολουκία γλωςςοδιδακτικισ ςτοχοκεςίασ ςτθν προςφε-

ρόμενθ ξενόγλωςςθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, θ οποία αποκαταςτάκθκε με ζνα πολφ κετικό βιμα εκ 

μζρουσ τθσ  πολιτείασ. Με ειςιγθςθ του ΙΕΡ, το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

υιοκζτθςε το ςχολικό ζτοσ 2016-17 το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν (το ΕΡΣ-ΞΓ), ςτο πλαίςιο του οποίου 

περιγράφονται οι δείκτεσ γλωςςομάκειασ που αναμζνεται να ζχει κάποιοσ για να κεωρθκεί επαρκισ 

χριςτθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο Χ επίπεδο. Επίςθσ, αναφζρεται το επίπεδο ςτο οποίο μπορεί να 

ςτοχεφςει θ ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτο Δθμοτικό και το Γυμνάςιο (βάςει των ωρϊν που 

προςφζρονται ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου). Ωςτόςο: 

1.1 Υπάρχει ανάγκθ παρακολοφκθςθσ και μζτρθςθσ των αποτελεςμάτων εφαρμογισ του ΕΡΣ-ΞΓ ςε 

ςθμαντικό δείγμα ςχολείων ανά τθν Ελλάδα με βάςθ τα οποία κα πρζπει να ςχεδιαςτοφν μζτρα 

βελτίωςθσ τθσ εφαρμογισ.  

1.2 Στθ βάςθ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ των ςχολικϊν εγχειριδίων από το ΙΕΡ (ςτο πλαίςιο του 

ζργου «Νζο Σχολείο») και ανατροφοδότθςθ από τισ Ενϊςεισ Κακθγθτϊν Αγγλικισ, γαλλικισ και 

Γερμανικισ, κακϊσ και από τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ των γλωςςϊν αυτϊν, είναι ανάγκθ να 

αντικαταςτακοφν εγχειρίδια που ζχουν κρικεί ακατάλλθλα, αλλά και να εκπονθκοφν εγχειρίδια για 

να αντικαταςτιςουν εκείνα που αγοράηει το κράτοσ από τθν ελεφκερθ αγορά –πράγμα που 

αποτελεί ςθμαντικι δαπάνθ από τον κρατικό προχπολογιςμό. Για παράδειγμα, τα ςχολικά 

εγχειρίδια Γαλλικισ και Γερμανικισ για τθν Ε’ και ΣΤ’ Δθμοτικοφ ςτοιχίηουν ςτο κράτοσ 600.000-

700.000 ευρϊ ετθςίωσ για το κακζνα. 
 

2. Το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν (το ΕΡΣ-ΞΓ) είναι ενιαίο για το Δθμοτικό και το Γυμνάςιο, κοινό για όλεσ τισ 

γλϊςςεσ που προςφζρει το ςχολείο ςιμερα και αυτζσ που μπορεί να προςφζρει ςτο μζλλον, ενϊ 

προςδιορίηει το επίπεδο γλωςςομάκειασ ςτθν Α’ και Β’ γλϊςςα ςτο οποίο μπορεί να φτάςουν οι 

μακθτζσ με βάςθ τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ που προβλζπει το ωρολόγιο ςχολικό πρόγραμμα. Ζτςι: 

2.1 Λφνεται το πρόβλθμα τθσ αςυνζπειασ και ανακολουκίασ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που 

υπιρχε από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο –τουλάχιςτον για τθν Α’ γλϊςςα (τα Αγγλικά). Δεν 

αντιμετωπίηεται όμωσ το πρόβλθμα τθσ Β’ ξζνθσ γλϊςςασ επειδι θ λφςθ αυτοφ του προβλιματοσ 

απαιτεί το να ζχει το δικαίωμα αλλά και το κίνθτρο να ςυνεχίςει ο μακθτισ ςτο Γυμνάςιο τθ Β’ ξζνθ 

γλϊςςα που ξεκίνθςε ςτο Δθμοτικό.  

2.2 Ζγινε το πρϊτο βιμα για τθν ςφνδεςθ του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ με το 

περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ ςτο Δθμοτικό και το Γυμνάςιο, αφοφ θ «φλθ» του ΕΡΣ-ΞΓ είναι 

ςτοιχιςμζνθ με τουσ δείκτεσ γλωςςομάκειασ των εξετάςεων και τισ προδιαγραφζσ του ΚΡΓ.  

2.3 Δίνεται πλζον θ δυνατότθτα να προςφζρονται και άλλεσ γλϊςςεσ ςτο ςχολείο όταν αυτό είναι 

δυνατόν, χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ για τθν εκπόνθςθ νζων προγραμμάτων ςπουδϊν και χωρίσ να 

χρειάηεται να δαπανθκοφν πρόςκετεσ ανκρωποϊρεσ.  
 

3. Το ΕΡΣ-ΞΓ ζχει εκπονθκεί με τθ λογικι που επικρατεί και ςε πολλζσ άλλεσ χϊρεσ του κόςμου ζτςι ϊςτε 

να δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να παρακολουκοφν μακιματα γλϊςςασ ςε τμιματα  ανάλογα 

με το επίπεδο γλωςςομάκειάσ τουσ. Θ εφαρμογι του δεν απαιτεί τθ δθμιουργία τμθμάτων με 

ομοιογζνεια επιπζδου γλωςςομάκειασ, αλλά θ εξαςφάλιςθ τουσ:  

3.1 Θα αποτελζςει ζνα ακόμθ βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςφνδεςθσ  τθσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ 

με τθν πιςτοποίθςθ τθσ γλωςςομάκειασ. 
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3.2 Θα δθμιουργιςει κετικζσ ςυνκικεσ για τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ ςτο ςχολείο, ενϊ θ 

ανομοιογζνεια δθμιουργεί αρνθτικζσ ςυνκικεσ.      
 

4. Θ οικονομικι κρίςθ ςτον τόπο, αποφάςεισ κατανομισ του ςχολικοφ χρόνου χωρίσ τθ ςυςτθματικι 

επιςτθμονικι μελζτθ των κοινωνικϊν αναγκϊν και θ μθ ορκολογικι αξιοποίθςθ των ανκρϊπινων 

πόρων προσ όφελοσ των μακθτϊν ζχουν ωσ αποτζλεςμα από τθ ςχολικι χρονιά 2016-2017 ςτο δθμόςιο 

ςχολείο: 

4.1 Να μειωκοφν οι ϊρεσ διδαςκαλίασ των ξζνων γλωςςϊν –τόςο τθσ Α’ ξζνθσ γλϊςςασ (τα Αγγλικά), 

όςο και τθσ Β’ ξζνθσ γλϊςςασ (Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά). 

4.2 Να εκδοκεί Υ.Α. που δυςχεραίνει κατανομι των μακθτϊν ςε τμιματα αρχαρίων και προχωρθμζνων  

ςτα Αγγλικά ςτισ τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου. 

4.3 Να καταργθκεί (με τθν ίδια Υ.Α.) θ ελεφκερθ επιλογι τθσ Β’ ξζνθσ γλϊςςασ ςτα δθμοτικά και να 

αντικαταςτακεί από τθν πλειοψθφικι επιλογι τθσ.  

4.4 Να προςφζρονται ουςιαςτικά μόνο τα γαλλικά και τα γερμανικά ωσ Β’ ξζνθ γλϊςςα, αφοφ τα 

Ιταλικά προςφζρονται ςε πολφ λίγεσ ςχολικζσ μονάδεσ και με τρόπο που δθμιουργοφνται 

προβλιματα αςυνζχειασ ςτθν εκμάκθςθ μιασ γλϊςςασ, ενϊ τα Ιςπανικά δεν προςφζρονται 

κακόλου. Επειδι το κόςτοσ τθσ ςυμπερίλθψθσ και άλλων γλωςςϊν είναι μεςοπρόκεςμα και 

μακροπρόκεςμα μεγάλο (αν και μπορεί θ ςυμπερίλθψθ ςθμαντικϊν για τθν αγορά γλωςςϊν όπωσ 

θ Ιςπανικι και θ ωςικι να είναι μακροπρόκεςμα προσ όφελοσ τθσ οικονομίασ) το ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. κα 

μποροφςε να ηθτιςει ςχετικι πρόταςθ από τθν Γνωμοδοτικι Επιτροπι του ΙΕΡ ι να ανακζςει ςε 

μια ad hoc ειδικι ομάδα εργαςίασ να μελετιςει το ηιτθμα και να κατακζςει τθν πρόταςι τθσ.  
 

5. H γλωςςοδιδακτικι ςτοχοκεςία ςτο ςχολείο εξακολουκεί να διζπεται από αςυνζχεια/αςυνζπεια και 

ανακολουκία μεταξφ Γυμναςίου και Λυκείου, αφοφ ςε ό,τι αφορά τθν Αγγλικι γλϊςςα θ κατανομι των 

μακθτϊν ςε τμιματα ςτο Λφκειο δεν γίνεται με βάςθ το επίπεδο γλωςςομάκειασ ενϊ θ διδαςκαλία τθσ 

Γαλλικισ ι Γερμανικισ ξεκινά ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ πάλι από τθν αρχι. Και τοφτο επειδι δεν ζχει 

εκςυγχρονιςτεί το πρόγραμμα ςπουδϊν ξζνων γλωςςϊν του Λυκείου, το οποίο κα ζπρεπε να ζχει ιδθ 

εκπονθκεί ωσ ςυνζχεια του ΕΡΣ-ΞΓ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ -κοινό για όλεσ τισ γλϊςςεσ- με 

περιγραφζσ των δεικτϊν γλωςςομάκειασ του επιπζδου Γ1+Γ2 και να ορίηει ποιο είναι το ανϊτερο και 

κατϊτερο επίπεδο γλωςςομάκειασ ςτο οποίο αναμζνεται να φτάνουν οι μακθτζσ ςε ςχζςθ αφενόσ μεν 

με τισ ϊρεσ που ζχουν διδαχτεί ςτισ προθγοφμενεσ βακμίδεσ (Δθμοτικό και Γυμνάςιο, αφετζρου δε με 

τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ ςτο Λφκειο.  
 

6. Θ ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτο Λφκειο είναι ελλιπισ αφοφ οι ξζνεσ γλϊςςεσ προςφζρονται ελάχιςτεσ 

ϊρεσ τθν εβδομάδα τόςο ςτο Γενικό Λφκειο (ΓΕΛ) όςο και ςτο Επαγγελματικό Λφκειο (ΕΡΑ.Λ.) και χωρίσ 

ςχεδιαςμό. Για τθ διδαςκαλία ςτο ΓΕΛ δεν ζχουν εκπονθκεί εγχειρίδια και το μάκθμα τθσ ξζνθσ 

γλϊςςασ είναι ιδιαίτερα υποβακμιςμζνο προπαντόσ ςτθν Β’ και Γ’ Λυκείου. Ακόμθ πιο υποβακμιςμζνθ 

είναι και θ διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο ΕΡΑΛ με εντελϊσ ακατάλλθλα εγχειρίδια μολονότι ςτο 

ΕΡΑΛ θ ανάγκθ για ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ είναι απαραίτθτθ για παιδαγωγικοφσ και κοινωνικοφσ 

λόγουσ αλλά και για λόγουσ κακαρά πρακτικοφσ.  
 

7. Τα ςθμαντικότερα προβλιματα ςτθ διδαςκαλία των ξζνων γλωςςϊν παρουςιάηονται ςτο 

Επαγγελματικό Λφκειο, για το οποίο κα κατατεκεί χωριςτι μελζτθ, τθν οποία ζχει αναλάβει ωσ εργαςία 

θ Επιτροπι Ξενόγλωςςθσ Εκπαίδευςθσ του ΙΕΡ.  Θ μελζτθ κα καταλιξει ςε προτάςεισ που αφοροφν το 

πρόγραμμα ςπουδϊν, τα εκπαιδευτικά υλικά και τον αρικμό γλωςςϊν που είναι ςκόπιμο να 

προςφζρονται.  


