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ΓΕΝΙΚΑ 
 

Στη σηµερινή εποχή, η εκµάθηση των Ξένων γλωσσών από τους µαθητές της 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 
σχολείο, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία για πολιτικούς, κοινωνικούς και 
πολιτισµικούς λόγους.  

Η γλωσσική καλλιέργεια, βρίσκεται σε συνάρτηση µε τη συνολική µορφωτική 
επίδραση που ασκείται στις νεότερες γενιές και έχει σχέση όχι µόνο µε τη διδασκαλία 
της γλώσσας, αλλά µε το σύνολο των µαθηµάτων που διδάσκονται στην εκπαίδευση. 
Είναι σε µεγάλο βαθµό υπόθεση ενδιαφερόντων και κινήτρων σχετικών µε τη 
µόρφωση, που πρέπει να καλλιεργούνται παράλληλα µέσα και έξω από το σχολείο. 
Συνδέεται µε ένα µορφωσιογόνο περιβάλλον, που µπορεί να παρακινεί στη µελέτη 
και να καλλιεργεί τη σκέψη και τη δηµιουργικότητα των παιδιών. Αυτό όµως το 
περιβάλλον δεν µπορεί να προκύψει µε αποσπασµατικές και πρόχειρες παρεµβάσεις 
στο ωρολόγιο πρόγραµµα των σχολείων. 

Το ενδιαφέρον της Πολιτείας πρέπει να στραφεί στην ακόλουθη κατεύθυνση. 
Το ζητούµενο είναι να αναβαθµιστεί συνολικά η εκπαιδευτική διαδικασία, να γίνουν τα 
σχολεία εστίες κριτικής σκέψης και δηµιουργικής µάθησης, σε άµεση επαφή µε τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι σήµερα και οι σύγχρονες κοινωνίες. Και η 
αναβάθµιση αυτή περιλαµβάνει, βέβαια την υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίσει 
σε όλα τα παιδιά, µέσω της δηµόσιας εκπαίδευσης, τα εφόδια που είναι απαραίτητα 
για επαρκή ξενόγλωσση εκπαίδευση και όχι να εξαναγκάζει την ελληνική οικογένεια 
να τα αναζητά και να ακριβοπληρώνει σε ιδιωτικά φροντιστήρια. 

Η άριστη δε εκµάθηση δύο ξένων γλωσσών µέσα στο ∆ηµόσιο σχολείο, σε 
συνδυασµό µε κρατική πιστοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης, είναι το ελάχιστο που 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους µελλοντικούς πολίτες της Ενωµένης Ευρώπης, 
όλων των κοινωνικών στρωµάτων.  

Είναι, εποµένως, αναγκαίος ο επανασχεδιασµός της ∆ηµόσιας Ξενόγλωσσης 
Εκπαίδευσης µε στόχο την ουσιαστική αναβάθµιση της  διδασκαλίας των Ξένων 
γλωσσών στο σχολείο. Ένας σχεδιασµός µακροπρόθεσµος, σύµφωνος µε τις 
οδηγίες και τις αρχές του Συµβουλίου της Ευρώπης που να διασφαλίζει την 
πολιτισµική και γλωσσική διαφορετικότητα, απέναντι στη «µονογλωσσία» και στον 
«µονοπολιτισµό», σε µια πολυπολιτισµική και πολυγλωσσική Ενωµένη Ευρώπη.  

  
 

Προτάσεις 
 

• Συνολική αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών που παρέχεται 
σήµερα στη γενική εκπαίδευση (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια) 
καθώς και των βιβλίων και άλλων υλικών που υποστηρίζουν τη 
µαθησιακή διαδικασία, µέσα από ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο µε 
τους αρµόδιους φορείς και λαµβάνοντας υπόψη τις επεξεργασµένες 
θέσεις της ΟΛΜΕ, των ενώσεων των ξένων γλωσσών και των άλλων 
φορέων της εκπαίδευσης. 

• Γενικό επανασχεδιασµό της Ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο ∆ηµόσιο 
σχολείο, σύµφωνα µε τον οποίο οι µαθητές να διδάσκονται 
υποχρεωτικά, από την Πρωτοβάθµια έως και το τέλος της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, δύο Ξένες γλώσσες που θα επιλέγουν.  
Αυτός ο σχεδιασµός να στοχεύει, µετά από ένα ολοκληρωµένο κύκλο 
σπουδών, στην απόκτηση εκ µέρους των µαθητών γνώσεων και δεξιοτήτων 
όπως  προβλέπει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συµβουλίου 
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της Ευρώπης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο τέλος της 12χρονης 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο µαθητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σε 
δύο Ξένες γλώσσες επιπέδου «κατώφλι Β1»,αυτό του ανεξάρτητου 
χρήστη της γλώσσας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνεί µε τους 
λαούς της Ευρώπης, να γνωρίσει τους πολιτισµούς τους, να συµµετέχει 
ισότιµα στην Ενωµένη Ευρώπη και  να αποφεύγει τον κίνδυνο εγκλωβισµού 
σε µονοδιάστατα πολιτισµικά µοντέλα. 

• Μέγιστο αριθµό µαθητών ανά τµήµα τους 15. 
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Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 

α. Ιστορικό Πλαίσιο 
 

• Την δεκαετία 1850-60 η ξένη γλώσσα που θεσπίστηκε για διδασκαλία στα 
Ελληνικά Σχολεία ήταν η Γαλλική. 

• Με Προεδρικό ∆ιάταγµα εισήχθησαν το 1945 τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα στα 
Γυµνάσια. 

• Το 1987 µε Προεδρικό ∆ιάταγµα  µπορούσαν στα Πειραµατικά Σχολειά να 
διδάσκονται 2 ή 3  ξένες Γλώσσες στα ∆ηµοτικά. 

• Το 1989 µε Προεδρικό ∆ιάταγµα  εισήχθησαν τα Αγγλικά στην ∆, Ε, ΣΤ Τάξη 
του ∆ηµοτικού Σχολείου. 

• Το 1997 µε Προεδρικό ∆ιάταγµα  υποχρεωτική διδασκαλία των Αγγλικών από 
∆ ∆ηµοτικού µέχρι Γ Γυµνασίου. 

• Τη σχολική χρονιά 1993-4  εισήχθησαν τα Γερµανικά ως 2 υποχρεωτική ξένη 
Γλώσσα επιλογής µε τα Γαλλικά. Μέχρι τότε η Γερµανική Γλώσσα 
διδάσκονταν µόνο στα κλασσικά και πειραµατικά Σχολεία. 

• Το 1996-7 εισαγωγή 2-3 ξένων Γλωσσών στα Γυµνάσια και τα Λύκεια. 
• Από  2003 τα Αγγλικά διδάσκονται υποχρεωτικά στην Γ ∆ηµοτικού.  
• Το 2005-6 εισήχθησαν πειραµατικά τα Γαλλικά και τα Γερµανικά στην Ε’ και 

ΣΤ’ τάξη του ∆ηµοτικού.  
• Το 2006-7 υποχρεωτική διδασκαλία επιλογής της Γαλλικής ή της Γερµανικής 

γλώσσας στην Ε’ ∆ηµοτικού των 6/θέσιων και άνω ∆ηµοτικών σχολείων. Για 
το 2007-8 επέκταση της διδασκαλίας και στην ΣΤ’ ∆ηµοτικού, µε 
αναδιάρθρωση του αναλυτικού προγράµµατος. 
 

Οι µαθητές του Γυµνασίου διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες την Αγγλική, ως Α' ξένη 
γλώσσα (ανεξάρτητα από τη διδασκαλία της στο ∆ηµοτικό) και την Γαλλική ή 
Γερµανική ως Β' ξένη γλώσσα (παράλληλη διδασκαλία). 
 
Η επιλογή της Β' ξένης γλώσσας γίνεται από το 2006-7 στην Ε' ∆ηµοτικού και οι 
µαθητές τη συνεχίζουν και στις επόµενες τάξεις. 
 
Η διδασκαλία της Αγγλικής γίνεται κατά επίπεδα γνώσης όπως ορίζεται µε την 
Υπουργική Απόφαση Γ2/4230/12.7.96. Ο τρόπος εφαρµογής της Αγγλικής σε 
επίπεδα αφορά κάθε σχολική µονάδα χωριστά και πρέπει να αντιµετωπίζεται µε 
τρόπο ώστε να µην παρακωλύεται η διδασκαλία των άλλων µαθηµάτων. Για τη 
διαδικασία αυτή είναι αναγκαία η συµβολή των Σχολικών Συµβούλων σε συνεργασία 
µε τους ∆ιευθυντές και το σύλλογο διδασκόντων. 
 
Στα Εσπερινά Γυµνάσια διδάσκεται ως ξένη γλώσσα µόνο η Αγγλική και δεν είναι 
υποχρεωτική η διδασκαλία της σε επίπεδα γνώσης. 
 
Για τη δηµιουργία τµηµάτων παράλληλης διδασκαλίας ξένης γλώσσας ο ελάχιστος 
αριθµός που απαιτείται είναι 12 µαθητές. 
 
Σε αποµονωµένα Γυµνάσια της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας και µετά από 
αιτιολογηµένη έκθεση του Προϊσταµένου της ∆/νσης µπορούν να λειτουργήσουν 
τµήµατα και µε 8 µαθητές. 
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Στα ΕΠΑΛ το µάθηµα της Αγγλικής διδάσκεται στην Α’ τάξη των Ηµερήσιων ΕΠΑΛ 3 
ώρες εβδοµαδιαία και των Εσπερινών ΕΠΑΛ 2 ώρες εβδοµαδιαία. 
 

β. Οι Ξένες Γλώσσες στην υποχρεωτική Εκπαίδευση 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αγγλικά) 
Τάξεις ∆ιδακτικό υλικό Ώρες διδασκαλίας 
Γ΄ Τάξη Από την εγκεκριµένη λίστα 

του ΥΠΕΠΘ 
3 

∆΄ Τάξη Funway 1 3 
Ε΄ Τάξη Funway 2 3 
Στ΄ Τάξη Funway 3 3 
 
 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Γαλλικά – Γερµανικά) 
Τάξεις ∆ιδακτικό υλικό Ώρες διδασκαλίας 
Γ΄ Τάξη Από την εγκεκριµένη λίστα 

του ΥΠΕΠΘ 
 

∆΄ Τάξη   
Ε΄ Τάξη  2 
Στ΄ Τάξη  2 
 
Τα Αγγλικά στο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Από τις 3 ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά) που διδάσκονται οι 
µαθητές στο δηµόσιο σχολείο, η Αγγλική ήταν  η µόνη που διδάσκονταν και στο 
∆ηµοτικό Σχολείο. 

Η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται στο ∆ηµοτικό 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.  

Ο αριθµός των δηµοτικών σχολείων όπου διδάσκεται η αγγλική ανέρχεται σε 
3.448, έναντι 2.789 που είναι τα ολιγοθέσια (περίπου 45% επί του συνόλου). 

Για τη λύση του προβλήµατος των ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων, το 
ΥΠΕΠΘ προωθεί την εφαρµογή του συστήµατος της «εξ αποστάσεως» διδασκαλίας. 
Το συγκεκριµένο θέµα έχει ενταχθεί στο Γ΄ ΚΠΣ – 2ο ΕΠΕΕΑΚ: Ενέργεια 2.2.1 
«Αναµόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων και Εκπαιδευτικού Υλικού στη Α/θµια 
και Β/µια Εκπαίδευση», Κατηγορία Πράξεων Γ: «Πειραµατικά Προγράµµατα 
Εκπαίδευσης. Η προκήρυξη της Ενέργειας επίκειται και τελικός δικαιούχος θα είναι το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, µε την υπ’ αριθ. 7/2001 Πράξη του Τµήµατος 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ενέκρινε την εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας από την 
Γ΄ ∆ηµοτικού ώστε να ενισχυθεί ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας (3 ώρες την 
εβδοµάδα).  

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  
(http://www.pi-schools.gr/programs/oloimero/oloimero_03_05/pages/sxoleia.htm ). 
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
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Αγγλικά 
Τάξεις ∆ιδακτικό υλικό Ώρες διδασκαλίας 
Α΄ Τάξη 3 
Β΄ Τάξη 2 
Γ΄ Τάξη 

Από την εγκεκριµένη λίστα 
του ΥΠΕΠΘ 
 
 2 

 
Γαλλικά-Γερµανικά 
Τάξεις ∆ιδακτικό υλικό Ώρες διδασκαλίας 
Α΄ Τάξη * 2 
Β΄ Τάξη 2 
Γ΄ Τάξη 

Από την εγκεκριµένη λίστα 
του ΥΠΕΠΘ 

2 
 
*Στην Α΄ Γυµνασίου για την γερµανική γλώσσα διδάσκεται το σχολικό εγχειρίδιο 
«Deutsch - ein Hit 1».  
Περισσότερα στοιχεία για την αντιστοίχιση των επιπέδων στο http://www.pi-
schools.gr/download/lessons/languages/english/efl-levels.doc  
Το Συµβούλιο της Ευρώπης 
http://www.coe.int/DefaultEN.asp# 
 
Τα Αγγλικά στο Γυµνάσιο 

Οι µαθητές του Γυµνασίου εντάσσονται σε δύο επίπεδα (αρχαρίων και 
προχωρηµένων) µετά από διαγνωστικό test που γίνεται το Σεπτέµβριο στην Α΄ 
Γυµνασίου. ∆ηµιουργούνται 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 (δηλ. αυτοί που δεν 
παρακολούθησαν µαθήµατα Αγγλικών στο ∆ηµοτικό και προέρχονται από µονοθέσια 
/ διθέσια και τριθέσια ∆ηµοτικά όπου δε διδάσκονται τα Αγγλικά).  
 
 
ΛΥΚΕΙΟ 
Στην A΄ τάξη 3 ώρες την εβδοµάδα. Στην Β΄ και Γ΄ τάξη 2 ώρες την εβδοµάδα για την 
πρώτη ξένη γλώσσα που διδάχτηκαν οι µαθητές στο Γυµνάσιο (2 ώρες επιλογής για 
την δεύτερη ξένη γλώσσα).  
 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
Στον 1ο κύκλο Α΄ τάξη και Β΄ τάξη 2 ώρες Αγγλικά. Στον 2ο κύκλο ανάλογα µε την 
ειδικότητα µάθηµα επιλογής η ξένη γλώσσα σε ορισµένες ειδικότητες. 
 
 

δ. Προτάσεις 
 
• ∆ιδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 

εκπαίδευση µε επίπεδα. (1) 
• Επέκταση της διδασκαλίας της β΄ ξένης γλώσσας σε όλα τα ∆ηµοτικά 

σχολεία από την Τετάρτη τάξη. 
• ∆ιδασκαλία των ξένων γλωσσών µε παραπάνω ώρες διδασκαλίας στο 

ολοήµερο σχολείο και στη συνέχεια στην ενισχυτική διδασκαλία του 
Γυµνασίου. 

• ∆ιδασκαλία ξένων γλωσσών στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., όπως συµβαίνει 
στα Γενικά Λύκεια, και ο µαθητής να επιλέγει τη γλώσσα που επιθυµεί. Με 
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αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης να εξοικειωθούν µε την ειδική ορολογία της ειδικότητας που 
έχουν επιλέξει.  

• ∆ηµιουργία Εργαστηρίου Ξένων Γλωσσών (2) 
 

(1) Εάν υπάρχουν στην ίδια τάξη µαθητές που έχουν διδαχθεί την ξένη γλώσσα λιγότερα ή και περισσότερα 
χρόνια από τους υπόλοιπους, ή που για διαφόρους λόγους (φροντιστήριο, ιδιαίτερα, κ.α.) ξέρουν καλύτερα 
την ξένη γλώσσα, και τους έχεις όλους µαζί, τότε είναι αδύνατον να έχεις θετικά αποτελέσµατα στη 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Στο µάθηµα αυτό είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση των µαθητών κατά 
επίπεδα. ∆εν µπορείς να έχεις τον αρχάριο και τον προχωρηµένο µαθητή µαζί. Το πρόβληµα είναι 
γνώσεων γι΄ αυτό για να έχεις ουσιαστική απόδοση, χρειάζεται να είναι η τάξη κατά το δυνατόν οµοιογενής, 
να είναι δηλ. οργανωµένη κατά επίπεδα. 

(2) Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών δεν µπορεί να νοηθεί χωρίς οπτικοακουστική στήριξη, δηλ. τη λεγόµενη 
εκπαιδευτική τεχνολογία: το µαγνητόφωνο, την εικόνα, τα «πολλαπλών µέσων» (multi media) 
εκπαιδευτικά προγράµµατα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.α. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλα αυτά 
τα µέσα που συµπληρώνουν, προεκτείνουν και µεγιστοποιούν τις δυνατότητες ενός µαθήµατος. Η 
δηµιουργία του εργαστηρίου ξένων γλωσσών προϋποθέτει την κατάλληλη προετοιµασία του δασκάλου 
των ξένων γλωσσών ώστε να µπορεί να χρησιµοποιεί αυτή την εκπαιδευτική τεχνολογία.  

 
 

ε. Το Συµβούλιο της Ευρώπης 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του Συµβουλίου της Ευρώπης αναπτύσσει ενιαία 
γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική κατά την τελευταία δεκαετία µε τους ακόλουθους 
στόχους: 
(α) την προστασία και την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και πολιτιστικής 
ποικιλοµορφίας της Ευρώπης ως πηγής αµοιβαίου πλούτου. Ο στόχος είναι να 
βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να καταλάβουν, να αποδεχτούν και να 
σεβαστούν τις αξίες, στάσεις, συµπεριφορές, παραδόσεις και τα πιστεύω των άλλων. 
Μέσα από αυτό το ενιαίο πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής προστατεύονται οι 
γλώσσες οι τοπικές, οι ολιγότερο οµιλούµενες και των µειονοτήτων 
(β) τη διευκόλυνση της κινητικότητας του ατόµου και την ανταλλαγή ιδεών. Ο στόχος 
είναι να βελτιωθεί η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας σε ποικίλες γλώσσες 
(γ) την ανάπτυξη αρµονικής προσέγγισης διδασκαλίας, εκµάθησης και αξιολόγησης 
της γλώσσας βασισµένης σε κοινές αρχές. Ο στόχος είναι η προώθηση συνεργασίας 
µεταξύ των κρατών-µελών.   
(δ) την προώθηση ευρέως φάσµατος πολυγλωσσίας. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν 
τα κράτη-µέλη να υποστηρίξουν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να επιτύχουν ένα 
βαθµό επικοινωνιακής ικανότητας σε δύο γλώσσες επί πλέον της µητρικής αρκετά 
νωρίς και ταυτόχρονα να συνεχίσουν να εµπλουτίζουν τη γνώση τους µε τη δια βίου 
µάθηση.  

Ο πρωταρχικός στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη 
µεγαλύτερης σύµπνοιας µεταξύ των 46 κρατών-µελών του στη διαφύλαξη της 
ελευθερίας του ατόµου, της πολιτικής ελευθερίας και της εφαρµογής των νόµων, 
αρχές οι οποίες αποτελούν τη βάση της πραγµατικής δηµοκρατίας και οι οποίες 
αγγίζουν τις ζωές όλων των Ευρωπαίων µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όλα τα 
κράτη-µέλη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να καταστήσουν την ελευθερία, την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ευηµερία του ατόµου βασικές αρχές κυβερνητικής 
δράσης. Σήµερα, ο Οργανισµός εκφράζει την κοινή δέσµευση 800 εκατοµµυρίων 
Ευρωπαίων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη δηµοκρατία και την εφαρµογή του 
νόµου.  
Πηγή: http://www.coe.int/gr/portal/default.asp?L=GR 
 
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 
Common European Framework of Reference (CEF) 
http://www. Komvos.edu.gr/Common%20European%20Framework.pdf 
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Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEF) είναι έκδοση του Συµβουλίου 
της Ευρώπης που παρέχει µια κοινή βάση περιγραφής γλωσσικών σκοπών, 
περιεχοµένων, µεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 
πολιτική για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το 
σχεδιασµό, εφαρµογή και αξιολόγηση των Προγραµµάτων Σπουδών, των 
Προγραµµάτων ∆ιδασκαλίας των ζωντανών / ξένων γλωσσών, των εξετάσεων, των 
σχολικών / διδακτικών βιβλίων και των προγραµµάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης καθηγητών των ζωντανών / ξένων γλωσσών σε όλη την Ευρώπη. Το 
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς καθορίζει τα επίπεδα επάρκειας καθιστώντας 
ικανή την εκτίµηση της προόδου κάθε µαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του 
και τη σύγκριση των προσόντων του διευκολύνοντας έτσι την κινητικότητα των 
πολιτών στην Ευρώπη. Οι µαθητές µπορούν να αξιολογήσουν την πρόοδο τους και 
µόνοι τους µέσα από το Φάκελο Αξιολόγησης (Portfolio).  
 
Common European Framework of Reference for Languages: 
Learning, Teaching, Assessment  
A GUIDE FOR USERS 
 
 
Manual for Relating Examinations to the Common European Framework  
http://www.ealta.eu.org/conference/2004/ppt/takala14may.ppt 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Η διαρκής ενηµέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών 
για τις νέες εξελίξεις της παιδαγωγικής επιστήµης, αποτελεί τη βασικότερη 
προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισµό, την ανανέωση αλλά και τη βελτίωση της 
ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης.  

Με το δεδοµένο ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αναπτυχθεί γόνιµος διάλογος 
σχετικά µε την αναγκαιότητα ανάπτυξης διαγλωσσικής δεξιότητας στο πλαίσιο της 
πολύγλωσσης και πολύ πολιτισµικής ευρωπαϊκής κοινωνίας, σκοπός της παρούσας 
προσπάθειας είναι να συµβάλει στη δηµιουργία ενός ανοιχτού  περιβάλλοντος 
συζήτησης για θέµατα που αφορούν τη διαρκή εκπαίδευση των διδασκόντων, σε 
αντίθεση µε την υπάρχουσα συνεχή επιµόρφωσή τους, µέσω προγραµµάτων τα 
οποία να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες τους. 

Πρωταρχικός στόχος, του κειµένου αυτού είναι να δώσει λύσεις και να 
εκφράσει προβληµατισµούς για καίρια προβλήµατα που άπτονται της επιµόρφωσης 
των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

 
 

α. ∆ιαρκής Εκπαίδευση και  Συνεχής Επιµόρφωση 
 

Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει µια ξεκάθαρη διάκριση ανάµεσα στους όρους 
διαρκής εκπαίδευση και  συνεχής επιµόρφωση.  

Αφενός, η υπάρχουσα συνεχής επιµόρφωση είναι µια έννοια κάπως 
περιορισµένη την οποία θεωρούµε ότι πρέπει να συµπεριλάβουµε στην έννοια της 
διαρκούς  εκπαίδευσης (θέση που περιλαµβάνει και την επιµόρφωση ειδικού 
χαρακτήρα και τη προώθηση γενικής παιδείας).  
Οι σηµερινές πρακτικές επιµόρφωσης φαίνεται να βασίζονται σε τρία κυρίαρχα 
κριτήρια:  

1. την ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου της βασικής κατάρτισης, 
2. την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για να ανταποκριθούν σε νέες ανάγκες, 
3. την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που στοχεύει στην επίλυση 

προβληµάτων που εµφανίζονται µέσα στο σχολείο.  
Στις περιπτώσεις αυτές, οι διδάσκοντες δεν συµµετέχουν σχεδόν καθόλου στη 

διαµόρφωση των προγραµµάτων επιµόρφωσής τους, αλλά καλούνται συχνά να 
υποστούν χωρίς αντίρρηση την «επιµόρφωση» σε ζητήµατα που αποφάσισαν άλλοι. 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι καλά κατηρτισµένος για να µπορεί να διδάξει, 
δεδοµένου ότι η διδασκαλία είναι µια εργασία ειδικού χαρακτήρα. Αυτή περιλαµβάνει 
µια καλή γνώση του αντικειµένου που θα διδαχθεί, τη δυνατότητα κατανόησης των 
προβληµάτων του διδασκοµένου καθώς της δυναµικής της κοινωνίας µέσα στην 
οποία ζει ο µαθητής. Όλες αυτές οι γνώσεις θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στο να 
αναλάβει το ρόλο του «διαµεσολαβητή» γιατί κύρια αποστολή του είναι η 
µεσολάβηση µε στόχο την αφύπνιση και την ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων 
ψυχολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα των διδασκοµένων. 

Πιο συγκεκριµένα πιστεύουµε ότι η διαρκής εκπαίδευση του διδάσκοντος πρέπει 
να του δίνει τη δυνατότητα: 

1. να έχει πάντα την επιθυµία να επεκτείνεται σε πολλούς τοµείς 
δραστηριοτήτων. 

2. να χρησιµοποιεί όλα τα διαθέσιµα µέσα για να ενηµερώνεται 
3. να έχει πάντα συνείδηση των αναγκών του τόσο στο αντικείµενο του όσο και 

στον τοµέα της παιδαγωγικής. 
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Στηριζόµενοι σε αυτή τη θεωρία πιστεύουµε ότι, θα πρέπει να προσαρµοστεί στο 
εκπαιδευτικό µας σύστηµα µια πολιτική διαρκούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών η 
οποία θα πρέπει να διασφαλίζει την καλλιέργεια των τεχνικών της «δια βίου 
µάθησης» κατά τη διάρκεια της βασικής κατάρτισης τους. Επιπλέον, θα πρέπει να 
υπάρχουν τα µέσα που απαιτούνται για την εφαρµογή της αρχής της «δια βίου 
µάθησης» (π.χ. οι βιβλιοθήκες, η γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων των 
παιδαγωγικών ερευνών, η συµµετοχή των εκπαιδευτικών και των οργανώσεων τους 
στην έρευνα για την επίλυση των προβληµάτων που αναφύονται από τη συνεχή 
εξέλιξη της κοινωνίας κλπ).  

Οι Υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού συστήµατος πρέπει να δίνουν στο σύνολο της 
εκπαιδευτικής κοινότητας τη διαβεβαίωση ότι η διαρκής τους εκπαίδευση είναι ζήτηµα 
άµεσης προτεραιότητας στηριζόµενη σε ποικίλα επιµορφωτικά προγράµµατα 
πολύπλευρων δυνατοτήτων και διαφορών γνωστικών αντικειµένων σχεδιαζόµενα 
από τους διοργανωτές, τους επιµορφωτές καθώς και τους επιµορφούµενους. 

Επιπλέον, προσπαθώντας στην εισήγηση µας αυτή να παρουσιάσουµε τις 
απόψεις µας για τη διαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πιστεύουµε ότι 
συµπερασµατικά τα βασικά σηµεία των απόψεων µας είναι τα ακόλουθα: 

• Θα πρέπει να µιλάµε για διαρκή εκπαίδευση αντί για απλή επιµόρφωση, η 
οποία δεν είναι παρά ένα υποσύνολο του πρώτου όρου. 

• Θα πρέπει να αντιµετωπίζουµε τη διαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όχι 
απλώς ως επαγγελµατιών αλλά ως ανθρώπινων όντων που πρέπει πάντα να 
µαθαίνουν. 

• Θα πρέπει η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών να αποτελεί µια στέρεη 
βάση για τη διαρκή τους εκπαίδευση. 

• Θα πρέπει να επιµένουµε όλο και περισσότερο στην αυτοµόρφωση και όχι 
απλώς στην παθητική αφοµοίωση πληροφοριών σε επιµορφωτικά σεµινάρια. 

• Θα πρέπει να αποτελεί ο εκπαιδευτικός το αντικείµενο και το υποκείµενο 
ταυτόχρονα κάθε προγράµµατος που αφορά στη διαρκή του εκπαίδευση. 

• Θα πρέπει να επιµένουµε ιδιαιτέρα στη γενική καλλιέργεια χωρίς να αγνοούµε 
την επαγγελµατική κατάρτιση. 

• Οραµατιζόµαστε, λοιπόν, µία ριζική αναθεώρηση του όρου «επιµόρφωση» 
και τη γέννηση µιας νέας φιλοσοφίας, µιας νέας πολιτικής και µιας νέας 
πρακτικής µε βασικό σκοπό πάντα ο εκπαιδευτικός συνεχώς να µαθαίνει και 
να βελτιώνεται.    

 
 

β. Φορείς Επιµόρφωσης - Προτάσεις 
 

Όλες οι παραπάνω προτάσεις και κατευθύνσεις εµπλέκουν άµεσα όλους τους 
φορείς επιµόρφωσης οι οποίοι µέσω αλλαγών µπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις 
οποιεσδήποτε αδυναµίες στον αποτελεσµατικό τρόπο λειτουργίας τους, να γίνουν 
περισσότερο ευέλικτοι κι προσιτοί στο σύνολο των εκπαιδευτικών γλωσσών. 

Βάσει αυτών των δεδοµένων θα συνεχίσουµε την εισήγησή µας µε την 
παρουσίαση η και την κριτική προσέγγιση  των διαφόρων φορέων επιµόρφωσης µε 
στόχο την αποτελεσµατικότερη συνεισφορά τους στη συνεχή εκπαίδευση των 
διδασκόντων ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.   

Ο θεσµός των ΠΕΚ και η Εισαγωγική Επιµόρφωση. Ξεκινώντας µε το θεσµό 
των ΠΕΚ καταθέτουµε συγκεκριµένες προτάσεις που µπορούν, κατά τη γνώµη µας 
να βοηθήσουν στο επιµορφωτικό έργο. 

Οι προτάσεις αυτές, που αφορούν στην πολιτεία και σε όσους εµπλέκονται, µε 
τον ένα η τον άλλο τρόπο µε την Επιµόρφωση συνοψίζονται ως εξής: 

1. Ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης των 
νεοδιοριζοµένων εκπαιδευτικών να γίνεται έγκαιρα και πιο συστηµατικά. Η α’ 
φάση της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης, δηλαδή, να γίνεται πριν ακόµη 
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αρχίσουν τα µαθήµατα στο σχολείο (τελευταίο δεκαήµερο του Αυγούστου και 
πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου). 

2. Επίσης η Εισαγωγική Επιµόρφωση να εφαρµοστεί και για τους αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς µε νοµοθεσία, για όσους δηλαδή διορίζονταν ως 
αναπληρωτές για πρώτη φορά, ώστε να µην την κάνουν, όταν διοριστούν 
αργότερα ως µόνιµοι στη δηµόσια Εκπαίδευση. Αυτό προϋποθέτει φυσικά ο 
διορισµός των αναπληρωτών να γίνεται έγκαιρα.   

3. Να αυξηθούν οι ώρες Επιµόρφωσης όλων των φάσεων της Εισαγωγικής 
Επιµόρφωσης. 

Η Επιµόρφωση των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών, σε ότι αφορά στη β’ και γ’ 
φάση της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης, οφείλει να προγραµµατίζεται πιο έγκαιρα, πιο 
συστηµατικά και πιο µεθοδικά, να αποκτήσει περισσότερο εργαστηριακή και λιγότερο 
θεωρητική µορφή. Αυτό σηµαίνει ότι:  

• ∆εν πρέπει να γίνονται οι δυο τελευταίες φάσεις της Εισαγωγικής 
Επιµόρφωσης την ίδια χρονική περίοδο η πολύ κοντά µαζί. 

• Οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακολουθούν στη φάση της 
Εισαγωγικής Επιµόρφωσης πολλές διδασκαλίες έµπειρων συναδέλφων τους 
και να κάνουν οι ίδιοι αρκετές διδασκαλίες κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης 
τους. 

• Στο τέλος αυτών των διδασκαλιών να ακολουθεί επισταµένη συζήτηση για τα 
προβλήµατα που συνάντησαν στις διδασκαλίες µε τους µαθητές. 

• Ο θεσµός της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης οφείλει να προσεχθεί ιδιαίτερα. 
Οφείλει να προσεχθεί και να συνδεθεί κυρίως µε τη διδακτική πράξη και µε το 
σχολείο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την καθιέρωση της Πρακτικής 
Άσκησης στα Προγράµµατα της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης καθώς και µε 
σεµινάρια εργασία κατά την οποία οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί θα 
ασκούνται σε συγκεκριµένες παιδαγωγικές, διδακτικές και κοινωνικές 
δεξιότητες. 

• Να εφαρµοστεί και πάλι η Επιµόρφωση µέσω των Προαιρετικών 
Επιµορφωτικών Προγραµµάτων. 

• Να επανέλθει σε ισχύ η υλοποίηση των Ταχύρρυθµων Υποχρεωτικών 
Επιµορφωτικών Προγραµµάτων, ώστε να ενηµερώνονται αφενός οι 
εκπαιδευτικοί για τα καινούργια βιβλία, για τις νέες µεθόδους διδασκαλίας, για 
τη χρήση των νέων τεχνολογικών µέσων διδασκαλίας. 

• Να αλλάξει ο σηµερινός τρόπος χορήγησης βεβαίωσης παρακολούθησης 
Επιµορφωτικών Προγραµµάτων. 

• Να αποσπαστούν στα ΠΕΚ, µέχρι να αποκτήσουν δικό τους στελεχιακό 
επιµορφωτικό δυναµικό, εκπαιδευτικοί που έχουν την πιστοποίηση ως 
Επιµορφωτές από το Υπουργείο Παιδείας και εµπειρία από την επιµόρφωση 
Ενηλίκων και να παραµένουν σε αυτά αρκετά χρόνια, ώστε να µπορούν τα 
ΠΕΚ να υλοποιούν και από µόνα τους Προαιρετικά Επιµορφωτικά Σεµινάρια 
σε νέα αντικείµενα. 

• Να βοηθηθούν τα ΠΕΚ να ιδρύσουν Εργαστήρια, βιβλιοθήκες κλπ, ώστε να 
γίνουν ουσιαστικά επιµορφωτικές µονάδες και όχι µόνο τυπικά. 

Το πρόγραµµα Lingua. Λαµβάνοντας υπόψη το σχετικό κεκτηµένο του 
προγράµµατος Lingua θεωρούµε ότι πρέπει, γενικά,  να αναπτυχθούν και να 
ενισχυθούν τα προγράµµατα γλωσσικής κατάρτισης στα κράτη µέλη, τόσο για τους 
µελλοντικούς καθηγητές γλωσσών (αρχική κατάρτιση) όσο και για τους ενεργεία 
καθηγητές (συνεχής κατάρτιση). 
Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι το Πρόγραµµα Lingua παρέχει ενίσχυση για τις 
ακόλουθες έξι φάσεις: 

∆ράση Α: Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την επιµόρφωση των 
καθηγητών ξένων γλωσσών 
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∆ράση Β: Ενδουπηρεσιακή επιµόρφωση στον τοµέα της διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών 

∆ράση Γ: Θέσεις βοηθού για µελλοντικούς καθηγητές ξένων γλωσσών 
∆ράση ∆: Ανάπτυξη µέσων διδασκαλίας και αξιολόγησης των επιδόσεων στις 

ξένες γλώσσες 
∆ράση Ε: Κοινά εκπαιδευτικά σχέδια για την εκµάθηση ξένων γλωσσών  
Βάσει των αναφερθέντων, θα ήταν ευκταίο να βελτιωθεί η ποιότητα της 

παρεχοµένης κατάρτισης κυρίως: 
• Φροντίζοντας ώστε το εν λόγω πρόγραµµα κατάρτισης να αποτελεί 

αντικείµενο παιδαγωγικής προετοιµασίας και να διαρκεί τουλάχιστον δυο 
βδοµάδες. 

• ∆ίνοντας έµφαση στη βελτίωση των ικανοτήτων οµιλίας της γλώσσας, στον 
προβληµατισµό σχετικά µε τη στρατηγική εκµάθησης και τη µεθοδολογία της 
διδασκαλίας γλωσσών, και την ενηµέρωση των γνώσεων που αφορούν τον 
πολιτισµό της χώρας της οποίας τη γλώσσα διδάσκουν η θα διδάξουν οι 
καθηγητές που παρακολουθούν τα προγράµµατα κατάρτισης. 

• Ευνοώντας την αποστολή στα κράτη µέλη και την υποδοχή στα σχολικά 
ιδρύµατα φοιτητών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την ιδιότητα των βοηθών 
στο γλωσσικό τοµέα, και καταβάλλοντας προσπάθειες ώστε να προτιµώνται 
οι µελλοντικοί καθηγητές γλωσσών. 

Η ανοιχτή και εξ` αποστάσεως  εκπαίδευση. Θεωρούµε απαραίτητο, στα 
πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης/επιµόρφωσης των καθηγητών ξένων γλωσσών, 
να αναφερθούµε στην ανοιχτή και εξ`αποστάσεως  εκπαίδευση. Η δράση αυτή στο 
πλαίσιο του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ προβλέπει χρηµατοδοτική ενίσχυση για 
διακρατικά σχέδια, µελέτες, σεµινάρια και αλλαγές δραστηριότητες στον τοµέα της 
ανοιχτής και εξ`αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 
Άλλοι φορείς. Στο σηµείο αυτό θα αναφερθούµε σε διάφορους φορείς οι οποίοι 

πιστεύουµε ότι θα µπορούσαν να συνεισφέρουν θετικά στην συνεχή εκπαίδευση των 
διδασκόντων ξένων γλωσσών. 

Σας παραθέτουµε ενηµερωτικά: 
• ΥΠΕΠΘ (Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων) www.ypepth.gr 
• ΙΚΥ (δράση Lingua) www.iky.gr  
• Συµβούλιο της Ευρώπης www.coe.int 
• Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών www.ifa.gr  
• Γερµανικό Ινστιτούτο Γκαίτε www.goethe.de/athen  
• Βρετανικό Συµβούλιο www.britishcouncil.gr 
• Fulbright  www.fullbright.org    
• Francophonie www.francophonie.org  
 

 
δ. Υποχρεωτική και προαιρετική επιµόρφωση 

 
Όσον αφορά τις διάφορες µορφές συνεχούς εκπαίδευσης/επιµόρφωσης 

πιστεύουµε ότι πρέπει να καθιερωθούν διάφορες µορφές επιµόρφωσης ώστε όλοι οι 
εκπαιδευτικοί, ανάλογα µε τις επιστηµονικές και επαγγελµατικές τους ανάγκες 
συνεχώς να επιµορφώνονται 

Γι’ αυτό το λόγο, διακρίνουµε την επιµόρφωση σε υποχρεωτική και προαιρετική. 
Κατά πρώτο λόγο, την υποχρεωτική επιµόρφωση οφείλει να τη παρέχει η πολιτεία 
και όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να την αποδέχονται. 

Κατά δεύτερον, στην προαιρετική επιµόρφωση ο κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να 
συµµετέχει οικειοθελώς και να συµβάλλει στην πραγµατοποίηση της. Και αυτήν όµως 
η πολιτεία οφείλει να την ενισχύει. 
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Σας αναφέρουµε στη συνέχεια επιγραµµατικά τις µορφές της υποχρεωτικής 
επιµόρφωσης που θεωρούµε αναγκαίες: 

1. την εισαγωγική επιµόρφωση 
2. την ετησία επιµόρφωση 
3. τη περιοδική επιµόρφωση 
4. την έκτακτη επιµόρφωση (βραχύχρονα σεµινάρια) 
5. την ειδική επιµόρφωση στελεχών. 

Αναφορικά µε τις µορφές προαιρετικής επιµόρφωσης τις χωρίζουµε σε δυο 
µέρη: 

1. τις προαιρετικές επιµορφώσεις που είναι τα σεµινάρια, οι συζητήσεις, οι 
διαλέξεις, τα συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται από τους 
Συλλόγους των ∆ιδασκόντων ενός οι περισσοτέρων συνεργαζοµένων 
σχολείων, από τις επαγγελµατικές και επιστηµονικές ενώσεις των 
εκπαιδευτικών, από τους Σχολικούς Συµβούλους, από οµάδες εκπαιδευτικών 
µε κοινά εκπαιδευτικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα και την  

2. Αυτοεπιµόρφωση: Θεωρούµε ότι η αυτοεπιµόρφωση του εκπαιδευτικού 
βελτιώνει την ποιότητα προσφοράς του, ανοίγει τους πνευµατικούς του 
ορίζοντες και, γενικά προσφέρει ευρύτερη και υψηλότερη παιδεία, Αυτή 
γίνεται: 

I. Με έντυπο υλικό( βιβλία, περιοδικά, οδηγίες χρήσης εκπαιδευτικού 
υλικού) 

II. Μέσω αλληλογραφίας µε οργανωµένα για το σκοπό αυτό παιδαγωγικά 
και επιστηµονικά κέντρα 

III. Με την παρακολούθηση διδασκαλιών και άλλων εκπαιδευτικών 
διαδικασιών, που πραγµατοποιούνται από έµπειρους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου 

IV. Με την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το video 
V. Με την συµµετοχή σε οργανωµένες εκπαιδευτικές εκδροµές στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό και 
VI. Με τη συµµετοχή σε σεµινάρια, διαλέξεις και συζητήσεις µε ευρύτερο 

εκπαιδευτικό, επιστηµονικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον.  
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ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
 

Το Κρατικό Σύστηµα Πιστοποίησης Γλωσσοµάθειας είναι ένα ενιαίο σύστηµα 
αξιολόγησης και πιστοποίησης της γνώσης σύγχρονων γλωσσών, το οποίο οδηγεί 
στην απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού  Γλωσσοµάθειας (Κ.Π.Γ.). Το σύστηµα 
σχεδιάστηκε από ειδικούς επιστήµονες και τέθηκε σε εφαρµογή το 2003. 

Η απόφαση της πολιτείας για την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήµατος , µέσω 
του οποίου αξιολογείται το επίπεδο γνώσης και ικανότητας χρήσης µιας γλώσσας, 
πηγάζει από τη βούληση να προωθηθεί τόσο η κοινωνική όσο και η ατοµική 
πολυγλωσσία στην Ελλάδα, να ενισχυθεί η εκµάθηση ξένων γλωσσών που θεωρείται 
προσόν για τη µορφωτική και επαγγελµατική κινητικότητα εντός και εκτός της Ε.Ε., να 
αναγνωριστεί η γλωσσική ποικιλότητα στην ελληνική κοινωνία του σήµερα και, 
ακόµη, να πιστοποιηθεί η γνώση διαφόρων γλωσσών ως  επαγγελµατικό εφόδιο, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο εκµάθησής τους.Πρόκειται, δηλαδή, για ένα εθνικό 
σύστηµα εξετάσεων αξιολόγησης της γνώσης της γλώσσας- στόχου για την 
εξυπηρέτηση επικοινωνιακών αναγκών στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη. 

Tο σύστηµα αυτό πιστοποίησης, το οποίο επιχορηγείται από το κράτος, δεν 
έχει εµπορικό ενδιαφέρον και δεν συνεπάγεται υλικά οφέλη. Έχει δηλαδή κοινά 
στοιχεία και χαρακτηριστικά µόνο µε αλλά κρατικά συστήµατα πιστοποίησης, που 
στοχεύουν στην αξιολόγηση της γνώσης διαφόρων γλωσσών µέσω επαρκώς 
δοκιµασµένων και τυποποιηµένων διαδικασιών. 

Tο Κ.Π.Γ. έχει ευρωπαϊκή διάσταση η οποία διασφαλίζεται και από τη 
σύνδεσή του µε το ∆ιεθνές ∆ίκτυο Συστηµάτων Πιστοποίησης (International 
Certificate Conference I.C.C.). Έχουν, ήδη διαµορφωθεί σηµαντικές προϋπόθεσης 
και προωθούνται οι διαδικασίες για την επίσηµη αναγνώριση του από άλλες χώρες 
εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο ερευνητικό-εκπαιδευτικό έργο του σχεδιασµού των εξετάσεων 
εµπλέκονται οµάδες εργασίας ειδικών στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης 
όλων των βαθµίδων, οι οποίες συνεργάζονται µε τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Ξένων 
Γλωσσών και Φιλολογιών, υπό την επιστηµονική εποπτεία µελών της Κ.Ε.Ε. Το έργο 
περιλαµβάνει την ανάπτυξη τράπεζας θεµάτων και την ανάλυση των αποτελεσµάτων 
της εφαρµογής των εξετάσεων µε προοπτική την αξιολόγηση της εγκυρότητας και της 
εφαρµογής των εξετάσεων µε προοπτική την αξιολόγηση της εγκυρότητας και της 
αξιοπιστίας τους. Περιλαµβάνει επίσης την επιµόρφωση των εξεταστών-
βαθµολογητών, ώστε να καθοριστούν ενιαία τυποποιηµένα κριτήρια. Οι εξεταστές-
βαθµολογητές είναι καθηγητές ξένων γλωσσών που διαθέτουν ειδικά προσόντα. 
 

α. Οι εξετάσεις για το Κ.Π.Γ. 
 

Οι εξετάσεις για το Κ.Π.Γ. έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να µετρούν το επίπεδο 
ικανότητας χρήσης µιας γλώσσας σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις κατά τις 
οποίες κάποιος καλείται να µιλήσει, να ακούσει, να διαβάσει ή να γράψει στην ξένη 
γλώσσα, εντός ή εκτός του χώρου εργασίας ή των σπουδών του. 

Συγκεκριµένα οι εξετάσεις για το Κ.Π.Γ. επιδιώκουν να διαπιστωθεί << τι 
µπορεί να κάνει ο υποψήφιος στη γλώσσα-στόχο>>σε προσδιορισµένες συνθήκες 
επικοινωνίας. 

Tο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος των Εξετάσεων του Κ.Π.Γ., είναι 
εναρµονισµένο µε τις προδιαγραφές του Συµβουλίου της Ευρώπης και έτσι οι γενικοί 
και ειδικότεροι περιγραφικοί δείκτες χρήσης της γλώσσας είναι συναφείς µε τους 
δείκτες του<<Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες >>.  

Οι εξετάσεις για το Κ.Π.Γ. απευθύνεται κυρίως σε άτοµα άνω  των 15 ετών, 
χωρίς όµως αυτό να είναι δεσµευτικό. ∆ικαίωµα συµµετοχής σε αυτές έχουν όλοι οι 
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έλληνες πολίτες ή οµογενείς, πολίτες της Ε.Ε. ή αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται, 
εργάζονται στην Ελλάδα. Προϋπόθεση, όµως, είναι η βασική γνώση της ελληνικής 
γλώσσας από τους υποψηφίους. 
 
 

β. Χρονοδιάγραµµα των εξετάσεων 
 Οι εξετάσεις για το Κ.Π.Γ. έχουν οριστικοποιηθεί για 2 περιόδους ετησίως: 
αρχές Μαΐου και µέσα Νοεµβρίου. 
 
 

γ. Περιγραφικοί ∆είκτες της Γνώσης της Γλώσσας-Στόχου1 
 

Oι υποψήφιοι αναµένεται να είναι σε θέση: 
 
Γ2   Επίπεδο άριστης γνώσης 

 
 Να κατανοούν οτιδήποτε ακούνε ή διαβάζουν, 
αρκεί το προφορικό ή γραπτό κείµενο στη 
γλώσσα-στόχο να µην απαιτεί εξειδικευµένες 
γνώσεις. 

 Να κάνουν περίληψη των πληροφοριών που 
περιλαµβάνονται σε προφορικές ή γραπτές 
πηγές, αναπαράγοντας τα επιχειρήµατα και τις 
εκτιµήσεις που εµπεριέχονται σε αυτές. 

 Να εκφράζονται µε ευχέρεια και ακρίβεια για 
οποιοδήποτε θέµα τους αφορά, ακόµα και σε 
περιπτώσεις όπου απαιτείται µια σύνθετη δοµή 
και σύνταξη γραπτού και προφορικού λόγου. 

 
 
Γ1   Επίπεδο πολύ καλής 
γνώσης 

 
 Να κατανοούν κείµενα σχετικά µεγάλης έκτασης 
και υψηλού βαθµού δυσκολίας. 

 Να εκφράζονται µε ευχέρεια σε διάφορες 
περιστάσεις επικοινωνίας, επιλέγοντας τα 
κατάλληλα για την περίπτωση λεκτικά σχήµατα 
και το κατάλληλο ύφος. 

 Να χρησιµοποιούν τη γλώσσα µε ευχέρεια 
ανάλογα µε τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές ή 
επαγγελµατικές απαιτήσεις που τίθενται. 

 Να παράγουν ορθά δοµηµένο προφορικό και 
γραπτό λόγο, ακόµη και για πολύπλοκα 
θέµατα, αποδεικνύοντας ότι έχουν την 
ικανότητα να διατυπώνουν πληροφορίες ή 
απόψεις σωστά και να οργανώνουν σύνθετο, 
συνεκτικό λόγο. 

 
 
Β2   Επίπεδο καλής γνώσης 

 
 Να κατανοούν τα κύρια σηµεία κειµένων 

µέτριας δυσκολίας, επάνω σε διάφορα θέµατα, 
ακόµα και αν περιλαµβάνουν αφηρηµένες 
έννοιες ή ειδικές πληροφορίες που απαιτούν 
κάποιες τεχνικές γνώσεις.  

 Να συνδιαλέγονται µε ευχέρεια και αµεσότητα, 
καθιστώντας τη συνοµιλία µε άλλους που έχουν 
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άριστη γνώση της γλώσσας-στόχου φυσική και 
απρόσκοπτη και για τις δυο πλευρές. 

 Να παράγουν προφορικό ή γραπτό λόγο 
σχετικά µε διάφορα θέµατα, εκφράζοντας 
άποψη και αναπτύσσοντας 
επιχειρηµατολογία υπέρ ή κατά του υπό 
συζήτηση θέµατος. 

 
 
Β1   Επίπεδο µέτριας γνώσης 

 
 Να κατανοούν την κεντρική ιδέα κειµένου, 
γραπτού ή προφορικού, σχετικού µε διάφορα 
κοινωνικά θέµατα, ζητήµατα εργασίας, 
εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κλπ.  

 Να χρησιµοποιούν τη γλώσσα σε συνθήκες 
που προσφέρονται για τη χρήση της, όπως 
κατά τη διάρκεια ταξιδιών ή διακοπών σε 
περιοχές όπου χρησιµοποιείται η γλώσσα-
στόχος. 

 Να διατυπώνουν συνεχή και συνεκτικό 
προφορικό ή/και γραπτό λόγο πάνω σε θέµατα 
που αφορούν το ευρύ κοινό, εκφράζοντας τις 
απόψεις τους γι αυτά, ή γύρω από προσωπικά 
θέµατα, αναφερόµενοι σε εµπειρίες, σχέδια, 
φιλοδοξίες τους, κλπ. 

 
 
Α2   Επίπεδο βασικής γνώσης 

 
 Να κατανοούν συχνά χρησιµοποιούµενες 
εκφράσεις, προτάσεις και σηµεία κειµένων που 
έχουν σχέση µε καθηµερινές εµπειρίες.   

 Να επικοινωνούν για απλά θέµατα της 
καθηµερινής ζωής, ανταλλάσσοντας 
πληροφορίες για τις συνήθειές τους, για 
ζητήµατα άµεσης ανάγκης, για θέµατα που 
αφορούν στην οικογένειά τους, την εργασία 
τους, τον χώρο διαβίωσής τους, κλπ. 

 Να περιγράφουν απλές καθηµερινές 
καταστάσεις που αφορούν τους ίδιους και το 
άµεσο περιβάλλον τους. 

 
 
A1   Επίπεδο στοιχειώδους 
γνώσης 

 
 Να κατανοούν και να χρησιµοποιούν απλές 
φράσεις γραπτά και προφορικά για να 
ικανοποιήσουν συγκεκριµένες καθηµερινές 
ανάγκες τους. 

 Να παρέχουν πληροφορίες για πρόσωπα (τόσο 
για τον εαυτό τους όσο και για άλλα άτοµα), 
πράγµατα και καταστάσεις, να κάνουν απλές 
ερωτήσεις σχετικά µε θέµατα της 
καθηµερινότητας  

 Να επικοινωνούν για απλά ζητήµατα της 
καθηµερινής ζωής, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
άλλοι µιλούν αργά και κατανοητά, και είναι 
πρόθυµοι να βοηθήσουν, εάν παραστεί ανάγκη.

 



 
 

- 19 - 

1 Η περιγραφή των 6 επιπέδων στηρίζεται στις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Αναφοράς για τις Γλώσσες, αλλά έχει προσαρµοστεί για τις απαιτήσεις του Κ.Π.Γ. 
 
 

δ. Προτάσεις 
 

Σύνδεση Κ.Π.Γ. µε το δηµόσιο σχολείο 
• Το πρόγραµµα σπουδών των ξένων Γλωσσών στη δηµόσια εκπαίδευση να 

έχει άµεση συνάρτηση µε τα επίπεδα όπως ορίστηκαν από το κοινό 
Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. ∆ηλαδή να υπάρξει Ενιαίο 
Πρόγραµµα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες από το ∆ηµοτικό µέχρι το Λύκειο 
(δηλαδή, τελειώνοντας το δηµοτικό ένας µαθητής να έχει τις γνώσεις του 
επιπέδου Α2 και κάποιος που θα τελειώνει το γυµνάσιο να έχει τις γνώσεις 
του επιπέδου Β1). Έτσι χωρίς να δώσει τις ειδικές εξετάσεις για κάποιο 
πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας να βρίσκεται σε ένα επίπεδο. Θα πρέπει 
τελειώνοντας κάθε βαθµίδα βάσει του Ενιαίου Προγράµµατος Σπουδών να 
έχει καλύψει συγκεκριµένη ύλη που θα αντιστοιχεί σε συγκεκριµένα επίπεδα 
του πλαισίου αναφοράς. Παράλληλα όποιος µαθητής επιθυµεί να πιστοποιεί 
τις γνώσεις του αυτές να συµµετέχει στις εξετάσεις και να αποκτά το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό.  

• Θα πρέπει να διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες από την Τετάρτη 
∆ηµοτικού. 

• Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών να επεκταθεί στο ολοήµερο σχολείο 
(δηµοτικό) και στην ενισχυτική διδασκαλία (γυµνάσιο). Θα πρέπει να 
γίνεται σε ολιγάριθµα τµήµατα µε εφαρµογή επιπέδων.   

• Το πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για 
διορισµό. 

• Η επιµόρφωση τόσο των συναδέλφων ειδικότητας που θα κληθούν να 
στελεχώσουν τα εξεταστικά κέντρα όσο και των συναδέλφων που θα 
συµµετάσχουν στα βαθµολογικά κέντρα κρίνεται απολύτως απαραίτητη, ώστε 
ο θεσµός να ισχυροποιηθεί µε διάρκεια και συνέπεια. 

 
 

ε. Πληροφορίες 
 

Tο ΥΠΕΠΘ έχει θεσµοθετήσει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας 
(ΦΕΚ 2740 / 16-9-90, αρ. φύλλου 186). Οι πρώτες εξετάσεις στην Ιταλική και 
Γαλλική έγιναν  στις 11 και 12 Απριλίου 2003. 
YΠ.Ε.Π.Θ. : ∆/νση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών 
Ανδρέα Παπανδρέου 37  
Μαρούσι 15-180,  
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 344 2000. 
Ε-mail: t13pxg1@ypepth.gr 
http://www.ypepth.gr/el_ec_category2056.htm 

 
 

στ. Τα άλλα ∆ιπλώµατα και Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών 
 

Γλώσσα Ινστιτούτο Ίδρυση ∆ιπλώµατα 
 
Αγγλικά Βρετανικό 

Συµβούλιο 
1940 • Lower 

• Advanced 
• Proficiency 
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Γαλλικά Γαλλικό Ινστιτούτο 1938 • Delf 1 
• Delf 2 
• Dalf 

Γερµανικά Ινστιτούτο Γκαίτε 1956 • Grundstufe 
• Mittelstufe 
• Kleines 

Sprachdiplom 
• Grosses 

            Sprachdiplom 
Ιταλικά Ιταλικό Μορφωτικό 

Ινστιτούτο 
1950 • Diploma 

• Superiore 
Ισπανικά Ινστιτούτο 

Θερβάντες 
1976 • Inicial 

• Basico 
• Superior 

 

ζ. Αντιστοιχία επιπέδων γλωσσοµάθειας 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΕΚΠ/∆ΕΥΣΗ 

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ - CEF 
 

 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

(ενδεικτική 
αντιπαραβολή) 

Α/θµια & 
Β/θµια 

Εκπαίδευση 

  Επίπεδο γλωσσοµάθειας 
 

 

 Πιστοπ/τικά  
Cambridge Φροντιστή

ρια 
Επίπεδο - Level 

 

Τάξεις 
 

  Αναλυτική 
διαβάθµιση  

 

 

Oνοµασία  

 
 
 

  Τάξεις 
 

Γ΄ ∆ηµ    
 

    

∆΄ ∆ηµ   
Α1 - 

 
 

   Προκαταρκτική 
Α 

Ε΄ ∆ηµ   Α1+ L0 

Εισαγ
ωγικό 

 

   Προκαταρκτική 
Β 

ΣΤ΄ ∆ηµ   A2-  
 

   
Κανονική Α 

Α΄ Γυµν.   
Α2+ 

L1 
Στοιχειώδες Waystag

e 

 
ΚΕΤ 

Κανονική Β 

Β΄ Γυµν   B1-      Κανονική Γ 
Γ΄ Γυµν   B1+   

Bασικό Threshol
d 

 PET 
 

Κανονική ∆ 

Α΄ Λυκ. Α΄ 
ΤΕΕ 

 B2- L2     Κανονική Ε 

Β΄ Λυκ Β΄ 
ΤΕΕ 

 B2+  
L3 

 
Μέσο Vantage 

 FCE 
 

Κανονική FCE 
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Γ΄ Λυκ Γ΄ 
ΤΕΕ 

 C1-  Independent 
User   

   Κανονική FCE 

   C1+ L4 Προχωρηµένο 
Competent  

  CAE Κανονική CΑΕ 

   C2-  User    A’ Proficiency 
   C2+ L5 Άριστη γνώση 

Good User 
  CPE 

 
B’ Proficiency 
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ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ* 
 

Αυτή η ειδική σφυγµοµέτρηση το ευρωβαρόµετρο έχει πραγµατοποιηθεί µέσα 
στο σύνολο των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα αντιπροσωπευτικό  
δείγµα του πληθυσµού ερωτήθηκε σε κάθε χώρα. Στο σύνολο, πάνω από  15.900 
πολίτες , έδωσαν την  άποψή τους και παρουσίασαν την  εµπειρία τους όσον αφορά 
το περίπλοκο θέµα των γλωσσών (1). 

α. Μητρική γλώσσα 
Συνήθως σε κάθε  χώρα, η γλώσσα που υποδεικνύεται  πιο συχνά ως 

µητρική  είναι η  εθνική γλώσσα. Τα µεγαλύτερα  ποσοστά παρατηρούνται στην 
Πορτογαλία, που το 100% των ερωτηθέντων , δήλωσαν ότι η µητρική γλώσσα τους 
ήταν τα πορτογαλικά , όπως στην  Ελλάδα και Ιταλία, που το 99% των ερωτηθέντων 
δήλωσαν και αυτοί πως η µητρική τους γλώσσα ήταν αντίστοιχα τα ελληνικά και τα 
ιταλικά. 
 
 
Γνωστές ξένες γλώσσες και χρησιµότητά τους 
 
 (1) Οι αριθµοί που εµφανίζονται µέσα στο κείµενο έχουν στρογγυλοποιηθεί. Οι ακριβείς αριθµοί εµφανίζονται µέσα 
στα γραφικά  και τους πίνακες. 

 
 
 

Το  53% των Ευρωπαίων  δηλώνουν ότι  γνωρίζουν  τουλάχιστον µια 
ευρωπαϊκή γλώσσα εκτός από την µητρική γλώσσα. Το 26% δηλώνει ότι µπορεί να 
µιλήσει δύο ξένες γλώσσες. 
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  Εκτός από τη µητρική γλώσσα, αυτή  που είναι πιο γνωστή στους 
Ευρωπαίους , είναι τα αγγλικά(41%), ακολουθούν τα γαλλικά (19%), τα γερµανικά 
(10%), τα ισπανικά (7%) και τα ιταλικά (3%).  

Στο σύνολο, τα αγγλικά  είναι η πρώτη ξένη γλώσσα που χρησιµοποιείται  
από τους Ευρωπαίους(32,6%) µπροστά από τα γαλλικά (9,5%). 
Στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία* , η πρώτη ξένη γλώσσα είναι τα γαλλικά. 
Στη Γαλλία, Ισπανία και στην Ιταλία, πρόκειται για τα αγγλικά.  

Συνολικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά (ή τα γερµανικά σε µικρότερο ποσοστό) 
θεωρούνται ως οι δύο πιο χρήσιµες γλώσσες που πρέπει κανείς να γνωρίζει. 

Ανεξάρτητα από το εάν οι πολίτες µιλούν ή όχι άλλες γλώσσες εκτός από τη 
µητρική, η πλειονότητα τείνει να πιστεύει ότι η γνώση των ξένων γλωσσών είναι/θα 
ήταν χρήσιµη (72%"πολύ χρήσιµη  ή" αρκετά χρήσιµη ). Αφετέρου, 39% των 
ερωτηθέντων ατόµων δεν έχουν την ίδια άποψη (ενάντια σε έναν κοινοτικό 
υπολογισµό µέσου όρου 22%). 

Μέσα στις χώρες που τα αγγλικά  είναι η πρώτη ξένη γλώσσα, οι πολίτες  
δείχνουν γενικά ότι η γνώση τους σ΄ αυτή τη γλώσσα είναι καλή (32,5%). Στη 
Σουηδία, το 88% 
ασπάζεται την παραπάνω άποψη  και στη ∆ανία, πάνω από το ένα τρίτο του 
πληθυσµού κρίνει πως έχει ένα πολύ καλό επίπεδο  (37%). 
 

β. Γνωστές γλώσσες 
 

 
 
 

γ. Χρησιµοποίηση των ξένων γλωσσών 
 

Τα αγγλικά  είναι η  πιο κατάλληλη γλώσσα για να χρησιµοποιηθεί µε 
περιστασιακό τρόπο κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό ή µε ξένους επισκέπτες  
(35%), τουλάχιστον µια ώρα την εβδοµάδα (15%) και τουλάχιστον µια ώρα την ηµέρα 
(14%). 

Η πρώτη ξένη γλώσσα χρησιµοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια των 
διακοπών στο εξωτερικό (47%), για να βλέπουµε  ταινίες (23%) και για συνοµιλίες 
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στην εργασία, είτε άµεσα, είτε τηλεφωνικά (21%). Η ίδια αναλογία  ισχύει και για τη 
δεύτερη ξένη γλώσσα.  

* Στην Ιρλανδία, το 38% των πολιτών χαρακτηρίζουν τα ιρλανδικά ως «ξένη 
γλώσσα» 

Ένα πλάνο που αφορά τις διάφορες χώρες , δείχνει πως στην Ιρλανδία , η 
γλώσσα που έρχεται αµέσως µετά τη µητρική , χρησιµοποιείται στην ουσία για 
επικοινωνία µε φίλους  (25%) ή µέλη της οικογένειας (24%) και για παρακολούθηση 
ταινιών (24%). 
 
 

δ. Εκµάθηση των γλωσσών ή βελτίωση της γνώσης τους 
 

Γενικά, οι Ευρωπαίοι έχουν µάθει τις ξένες γλώσσες ή βελτίωσαν τη γνώση 
τους µέσα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή κατά τη διάρκεια των διακοπών στο 
εξωτερικό. Πράγµατι, αυτή η εκµάθηση ή η βελτίωση είχε σαν πλαίσιο την 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση στην Αυστρία, και τα µαθήµατα γλωσσών, στην Ελλάδα. 
Επιπλέον, οι πολίτες δηλώνουν πως έµαθαν ή βελτίωσαν την τρίτη ξένη γλώσσα ως 
αυτοδίδακτοι.  

Το πιο διαδεδοµένο µέσο για να µάθει κανείς τις ξένες γλώσσες θεωρείται το 
να συµµετάσχει σε φροντιστηριακά µαθήµατα γλωσσών (46%). Το δεύτερο µέσο που 
χρησιµοποιείται, και όπως αναφέρθηκε  από το 17% των ερωτηθέντων ατόµων , είναι 
"να µιλάµε την γλώσσα της καθηµερινότητας µε κάποιον που  είναι η µητρική του 
γλώσσα ". Ένας τρίτος τρόπος, δοκιµασµένος από τα 15% των Ευρωπαίων, είναι «οι 
συχνές ή παρατεταµένες παραµονές µέσα σε µια χώρα που µιλιέται η γλώσσα». Οι 
∆ανοί επιβεβαιώνουν αυτή την τάση (33%). Οι Πορτογάλοι, αφετέρου, αµφισβητούν 
την εγκυρότητα αυτών των παραδοσιακών µεθόδων κατά το  57% . 
 

                  1η Γλώσσα                  16,9                         59,1                          17,4                        9,6                           
19,8                         12,6 

 
 

Παρόλο που µια µεγάλη πλειοψηφία Ευρωπαίων  κρίνουν αυτές τις µεθόδους 
αποτελεσµατικές στο σύνολό τους, ξεχωρίζουν τρεις απ’αυτές : 
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 συχνές ή παρατεταµένες παραµονές µέσα σε µια χώρα που µιλιέται η 
γλώσσα (94%), 

 χρήση της καθοµιλουµένης µε κάποιον που  είναι η µητρική του γλώσσα  
(92%) 

 ιδιαίτερα µαθήµατα µε έναν καθηγητή  (90%). 
 
 

ε. Κίνητρο όσον αφορά την εκµάθηση των γλωσσών 
 

Εάν οι πολίτες που γνωρίζουν ήδη µια ξένη γλώσσα πρέπει να µάθουν ακόµη 
µία, το πρώτο κίνητρό τους θα ήταν : 

 για να µπορέσουν  να την χρησιµοποιήσουν κατά τη διάρκεια των διακοπών 
στο εξωτερικό (47%). Αυτό κυρίως αντιπροσωπεύει τους Γερµανούς (59%), 
Λουξεµβουργιανούς (58%) και τους Νεοιρλανδούς (57%).  

 Η προσωπική ικανοποίηση αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό κίνητρο για 
να µάθει κανείς µια γλώσσα (37%), ιδιαίτερα για τους Λουξεµβουργιανούς (59%), 
τους Πορτογάλους (51%) και τους Ιταλούς  (41%).  

Επιπλέον, το 26% των Ευρωπαίων δήλωσαν ότι θα δικαιολογούσαν την 
εκµάθηση µιας άλλης ξένης γλώσσας, εάν µπορούσαν να την χρησιµοποιήσουν στην 
εργασία,         
                     24% εάν τους επέτρεψε να κατανοήσουν άτοµα άλλων πολιτισµών  
           και το 22% εάν µπορούσαν να έχουν µια καλύτερη απασχόληση µέσα στη 
χώρα τους. 

Όσον αφορά τους Ευρωπαίους των οποίων τα παιδιά είναι κάτω των είκοσι 
ετών, το 93% δηλώνει ότι είναι σηµαντικό για τα παιδιά τους να µαθαίνουν άλλες 
ευρωπαϊκές γλώσσες. Ιδιαίτερα οι γονείς στην Ελλάδα (98%) και στην Ισπανία (96%).  

Στο Βέλγιο και την Αυστρία, τα αντίστοιχα 22% και τα 15% των γονέων 
εκτιµούν ότι η µαθητεία των γλωσσών δεν είναι σηµαντική, ενάντια σε έναν κοινοτικό 
υπολογισµό µέσου όρου των 7%. 

Ερωτηθέντες σχετικά µε τις αιτίες που θεωρούν ότι είναι σηµαντικές το παιδί 
τους να µαθαίνει  άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες στο σχολείο ή το πανεπιστήµιο, οι 
γονείς απαντούν γενικά εν πρώτοις  ότι επιθυµούν  τα παιδιά τους να  βελτιώνουν τις 
επαγγελµατικές τους προοπτικές (74%). Είναι ιδιαίτερη η περίπτωση του 
Λουξεµβούργου (91%), της Γερµανίας (88%), της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της 
Ελλάδας (περίπου 80%) µόνο το 54% των Νεοϊρλανδέζων γονέων επικαλούνται 
αυτήν την αιτία. 

Οι άλλες αναφερθείσες αιτίες από τους γονείς είναι: "επειδή αυτή η γλώσσα 
µιλιέται κατά ένα µεγάλο µέρος  στον κόσµο "(39%) ή µιλιέται κατά ένα µεγάλο µέρος 
στην Ευρώπη" (36%). Το 34% των γονέων δηλώνουν : "επειδή θέλουν τα παιδιά 
τους να είναι πολύγλωσσα .Το Λουξεµβούργο και η Σουηδία επιβεβαιώνουν αυτήν 
την τάση (αντίστοιχα 67% και 54% των γονέων). 
 

Λόγοι οι οποίοι θα µπορούσαν να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από 
το να µάθουν µια ξένη γλώσσα  
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 Η κύρια αιτία που θα µπορούσε να αποθαρρύνει τους Ευρωπαίους να 
µάθουν µια ξένη γλώσσα  ή να βελτιώσουν τη γνώση τους σ’ αυτή ,  είναι ότι δεν 
έχουν το χρόνο να µελετήσουν κατάλληλα (34%). Είναι ιδιαίτερη η περίπτωση του 
Λουξεµβούργου (42%), της Ισπανίας (40%) και της Ιταλίας (38%).  
 Η έλλειψη του κινήτρου είναι επίσης µια αιτία που προωθείται από το 31% 
των Ευρωπαίων .  
 Στις Νότιες χώρες, πάνω από τρία άτοµα στα  δέκα δείχνουν αποθαρρυµένα 
από το κόστος της εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας: Πορτογαλία (36%),Ισπανία 
(31%), Ελλάδα (30%) και Ιταλία (29%).  
 Τελικά, 22% των ερωτηθέντων ,εκτιµά  πως δεν έχει ταλέντο για τις γλώσσες. 
Κατά µέσον όρο, το 28% των Ευρωπαίων θα επιθυµούσαν να αφιερώσουν µια ή 
και δύο ώρες την εβδοµάδα στην εκµάθηση των γλωσσών εάν υπήρχε η 
δυνατότητα επιλογής του πλέον κατάλληλου χώρου και σε µια λογική τιµή. Εξάλλου 
, ένα τρίτο του πληθυσµού (34%) δεν είναι έτοιµο να αφιερώσει χρόνο στη µαθητεία 
µιας ξένης γλώσσας. 

 
Τα µέτρα που θα προέτρεπαν τους Ευρωπαίους να µάθουν άλλες γλώσσες θα 

ήταν:        
 ∆ωρεάν µαθήµατα (29%),  
 Επιδοτούµενη επιµόρφωση  (22%) και  
 Εάν έβρισκαν ένα µάθηµα που να ταιριάζει στα ωράριά τους (19%). 
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*Η σφυγµοµέτρηση αυτή έγινε πριν τη διεύρυνση της Ε.Ε.. Η 
πρόσφατη σφυγµοµέτρηση του ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ διατίθεται στην 
παρακάτω διεύθυνση στα αγγλικά: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdf 
  

 


