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Abstract: The paper discusses the findings of the European Survey on Language
Competences – ESLC (2011) and concerns the presentation of important indicators of the
teaching of modern foreign languages in 16 educational systems - among which Greece is
included – in the last year of lower secondary education (ISCED2) and the second year of
upper secondary education (ISCED3).In the paper there are also presented data fromthe joint
Eurydice/Eurostat publication produced in close cooperation with the European Commission
Key Data on Teaching Languages at School in Europe(2012), which contains an analytical
description of the teaching of modern foreign languages in 32 european educational systems.
The information provided attempts to elucidate the policy appliedas far as the teaching of
modern languages is concerned, the degree of supportprovided through National Curriculums
and teaching practices, and, finally, the language proficiency students achieve through their
schooling·as such the comparative presentation of the data constitutes an indicator of the
efficiency of educational policy in Greece in that field.
Keywords: ESLC, teaching of modern foreign languages, European educational policy

Πεπίλητη: Ζ παξαθάησ εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηα επξήκαηα ηεο Δςπωπαϊκήρ Έπεςναρ για
ηιρ Γλωζζικέρ Γεξιόηηηερ (European Survey on Language Competences – ESLC) ε νπνία
δεκνζηεχζεθε ην 2011 θαη αθνξά ηε δηεξεχλεζε ζεκαληηθψλ δεηθηψλ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
μέλεο γιψζζαο ζε 16 επξσπατθά ζπζηήκαηα – κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα – ζηελ
ηειεπηαία ρξνληά ηεο θαηψηεξεο κέζεο εθπαίδεπζεο (ISCED2) θαη ηελ πξψηε ρξνληά ηεο
αλψηεξεο κέζεο εθπαίδεπζεο (ISCED3).Παξάιιεια παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνηλή έθδνζε ηνπ δηθηχνπ Δπξπδίθε θαη ηεο Eurostat ζε ζπλεξγαζία κε
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ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Απιθμοί Κλειδιά για ηη Γιδαζκαλία ηων Γλωζζών ζηην Δςπώπη
(Key Data on Teaching Languages at School in Europe)ηνπ 2012, φπνπ δίλεηαη ε
αλαιπηηθφηεξε εηθφλα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο ζε 32 επξσπατθά εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα. Σα ζπλνιηθά ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη αθνξνχλ ηηο πνιηηηθέο ησλ Δπξσπατθψλ
ρσξψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ, ην βαζκφ ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ
γηα ηελ εθκάζεζή ηνπο κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, θαη
ηε γισζζηθή επάξθεηα ησλ καζεηψλ ζηηο μέλεο γιψζζεο πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, θαη κε
απηήλ ηελ έλλνηα ε ζπγθξηηηθή ηνπο παξάζεζε απνηειεί δείθηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
Διιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα απηφ.
Λέξειρ-κλειδιά: ESLC,δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ, Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή

1. Η Δςπυπαφκή Έπεςνα για ηιρ Γλυζζικέρ Γεξιόηηηερ (ESLC)
Ζ γισζζηθή θαη πνιηηηζηηθή δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη έλα απφ
ηα κεγαιχηεξα επελδπηηθά αγαζά αιιά θαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδεη ε Δ.Δ. πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε πνιηηηθή
ηεο πνιπγισζζίαο απερεί ην ζηφρν πνπ ηέζεθε θαηά ηε χλνδν ηεο Βαξθειψλεο ην 2002,
φπνπ πξνβιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο βειηίσζεο ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηε γιψζζα θαη ηεο
δηδαζθαιίαο δχν ηνπιάρηζηνλ μέλσλ γισζζψλ απφ ηελ πνιχ λεαξή ειηθία1, ππνγξακκίδνληαο
ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο. Γηα λα παξέρεη πεξαηηέξσ
ππνζηήξημε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζηελ Δπξψπε, ε χλνδνο ηεο Βαξθειψλεο
έζεζε ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο δείθηε επάξθεηαο ησλ γισζζψλ, σο ζεκείν αλαθνξάο ζε
απηφ ηνλ ηνκέα. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπλέβαιιε θαη κηα κεγάιε έξεπλα, ε Δςπωπαϊκή
Έπεςνα για ηιρ Γλωζζικέρ Γεξιόηηηερ(European Survey on Language Competences - ESLC,
2011) ε νπνία εζηίαζε ζηελ επάξθεηα ησλ καζεηψλ ζηηο μέλεο γιψζζεο ζην ηειεπηαίν ζηάδην
ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
δεκνζηνπνηήζεθαλ ην 2012 θαη πξφζθεξαλ ζεκαληηθή γλψζε ζρεηηθά κε ην πξαγκαηηθφ
επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ ησλ Δπξσπαίσλ καζεηψλ ζηελ μέλε γιψζζα.
Ζ ESLC είλαη ε πξψηε έξεπλα απηνχ ηνπ είδνπο πνπ ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν ηε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ καζεηψλ ζηελ μέλε γιψζζα. Ζ έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην έηνο 2011, ζε 16 ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ή θνηλφηεηεο ρσξψλ (νη
νπνίεο εθεμήο αλαθέξνληαη σο εκπαιδεςηικά ζςζηήμαηα) ηεο Δπξψπεο - κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη ε Διιάδα - κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ ζε 54.000 καζεηέο ζηελ ηειεπηαία ρξνληά ηεο
θαηψηεξεο κέζεο εθπαίδεπζεο (ISCED2) θαη ηελ πξψηε ρξνληά ηεο αλψηεξεο κέζεο

1

Σν πιαίζην πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηθνηλσλίαο «Πολςγλωζζία: μια επένδςζη για ηην Δςπώπη και
κοινή δέζμεςζη» (2008) θαη απφ ην πκβνχιην «Ψήθιζμα για ηην Δςπωπαϊκή Σηπαηηγική για ηην πολςγλωζζία»
(2008) απνηεινχλ έγγξαθα θαίξηαο ζεκαζίαο πνπ έζεζαλ ηελ πνιηηηθή ηεο γιψζζαο σο ζέκα κέγηζηεο
ζπλεηζθνξάο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ.
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εθπαίδεπζεο (ISCED3) (UNESCO, 1997)2.Δπηπξφζζεηα πιεξνθνξίεο ζπιιέρζεθαλ απφ
εθπαηδεπηηθνχο, δηεπζπληέο θαη πληνληζηέο Δζληθήο Έξεπλαο νη νπνίνη παξείραλ ζηνηρεία γηα
ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο επάξθεηαο ησλ μέλσλ
γισζζψλ. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ
γισζζψλ κέζα απφ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, 2007α), έηζη ψζηε λα βνεζεζεί ε Δπξψπε ζηε δεκηνπξγία ελφο Δπξσπατθνχ
Γείθηε Δπάξθεηαο ηεο Γιψζζαο, λα παξαθνινπζεί ηελ ηαχηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Βαξθειψλεο (2002)3,
θαη λα αληαιιάμεη „θαιέο‟ πξαθηηθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Ζ
έξεπλα ESLC αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ζηελ
θαηαλφεζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ (readingandlistening), φπσο επίζεο θαη ζηελ
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (writing). Ζ γισζζηθή απηή επάξθεηα αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε
ηα επίπεδα ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο - CEFR (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο,
2001), έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο αλάκεζα ζηα ζπκκεηέρνληα επξσπατθά
ζπζηήκαηα. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηά θαηξνχο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, θαη ηηο
επίζεκεο εζληθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, θσηίδνπλ θαηά πνιχ ην θαίξην δήηεκα ηεο
μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο.
Ζ κέηξεζε θαη ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ επάξθεηαο ηεο μέλεο γιψζζαο ζηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο απνηειεί δχζθνιν εγρείξεκα θαζψο νη γιψζζεο
εηζάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, δηδάζθνληαη κε δηαθνξεηηθή δηάξθεηα θαη έληαζε, θαη ην
κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο κπνξεί λα έρεη ππνρξεσηηθφ ή πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα. Δπίζεο,
2

Ζ Γηεζλήο Πξφηππε Σαμηλφκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (ISCED, International Standard Classification of Education)
δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ UNESCO γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Υξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 γηα ηελ παξαγσγή
ζηαηηζηηθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ην 1975 εγθξίζεθε ζηε Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηελ Δθπαίδεπζε, θαη ην 1978
πξνζαξκφζηεθε θαη ηππνπνηήζεθε. Σν 1997 κεηά απφ πξνζαξκνγέο εγθξίζεθε ε ηζρχνπζα ηαμηλφκεζε κε ηελ
νλνκαζία ISCED97 ε νπνία δηαπηζηψλεη ηελ αλάγθε ρξήζεο ελφο θνηλνχ δείθηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
εθπαίδεπζεο θαη απνηειεί έλα ζχλνιν ελλνηψλ, νξηζκψλ θαη ηαμηλνκήζεσλ πνπ παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ
θαηάξηηζε θαη ηελ παξνπζίαζε δηεζλψλ ζηαηηζηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα παξέρεη
κηα βάζε γηα ηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, κέζα απφ
ηηο ζπγθξίζεηο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα ηα επίπεδα πεξηγξάθνληαη σο εμήο:
ISCED 0: πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε (παηδηθφο ζηαζκφο θαη λεπηαγσγείν, 3-7 εηψλ)· ISCED 1: Πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε (βαζηθή εθπαίδεπζε κε βάζε έλα ζχζηεκα θαηεγνξίαο, δειαδή ελφο κφλν δηδάζθνληα γηα φια ηα
καζήκαηα)· ISCED 2: θαηψηεξε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (βαζηθή εθπαίδεπζε κε ζχζηεκα μερσξηζηψλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα θάζε ζρνιηθφ αληηθείκελν)· ISCED 3: αλψηεξε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (δεχηεξν ζηάδην
ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γεληθή ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε)· ISCED 4:
κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (κε Παλεπηζηεκηαθή, π.ρ. Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο)· ISCED 5:
πξψην επίπεδν Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ θαη Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα
Δηδίθεπζεο)· ISCED 6: δεχηεξν επίπεδν Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα) (UNESCO,
1997). Βιέπεhttp://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm
3
Σα ζπκπεξάζκαηα απηά έθαλαλ έθθιεζε γηα «δξάζε έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε θαηάθηεζε βαζηθψλ
δεμηνηήησλ φπσο ε γλψζε 2 ηνπιάρηζηνλ μέλσλ γισζζψλ απφ ηελ πνιχ λεαξή ειηθία» φπσο επίζεο θαη γηα ηελ
«ζέζπηζε ελφο δείθηε γισζζηθήο επάξθεηαο» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2005).
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ζε θάζε ζχζηεκα δηαθέξεη ε επαθή ησλ καζεηψλ κε γιψζζεο εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ε επίδξαζε ηεο θνπιηνχξαο πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηε γιψζζα.
Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ Υσξψλ Μειψλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή γηα ηελ επίηεπμε επάξθεηαο ζηε
μέλε γιψζζα, ε έξεπλα ζηαρπνινγεί13 παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ
κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο θάζε ρψξαο, θαη νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο
παξάγνληεο εθείλνπο πνπ δελ επηδέρνληαη ηξνπνπνίεζεο θαζψο είλαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ην γεληθφ δεκνγξαθηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη
γισζζηθφ πιαίζην. Οη παξάγνληεο απηνί αθνξνχλ:
-

ηελ έλαξμε εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ζε λεαξή ειηθία,
ηελ πνηθηιία ησλ γισζζψλ θαη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,
ηηο επθαηξίεο πνπ ην ζχζηεκα παξέρεη ζηνπο καζεηέο γηα άηππε εθκάζεζε ηεο
γιψζζαο,
ηελ εηδίθεπζε ηνπ ζρνιείνπ πάλσ ζηελ μέλε γιψζζα,
ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο εθκάζεζεο ηεο μέλεο
γιψζζαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο,
ηηο δηαπνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο,
ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ άιιεο γισζζηθέο θνηλφηεηεο,
ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ζε φινπο ηνπο καζεηέο,
ηηοδηδαθηηθέοπξνζεγγίζεηο,
ηελ πξφζβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ
εθπαίδεπζε πςειήο πνηφηεηαο πνπ πξνζθέξεηαη ή επηηπγράλεηαη,
ην δηάζηεκα εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε άιιε ρψξα,
ηε ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επξσπατθήο γιψζζαο,
ηελ πξαθηηθή εκπεηξία.

Με ηε ζπκβνιή απηήο ηεο έξεπλαο, εθδφζεθε ην 2012 ε ηξίηε θνηλή έθδνζε ηνπ
δηθηχνπ Δπξπδίθε θαη ηεο Eurostat ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Απιθμοί
Κλειδιά για ηη Γιδαζκαλία ηων Γλωζζών ζηην Δςπώπη (Key Data on Teaching Languages at
School in Europe)4 ε νπνία δίλεη κηα αλαιπηηθή εηθφλα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο
κέζα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε 32 επξσπατθέο ρψξεο. Ζ έθδνζε απηή
ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο δείθηεο πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο φπσο ην
δίθηπν Δςπςδίκη5,ε Eurostat, ε δηεζλήο έξεπλα PISA ηνπ ΟΟΑ θαη ε δξάζε Δνδοϋπηπεζιακή
Δπιμόπθωζη “Comenius” (Comenius In-Service Training Αction), πνπ είλαη κέξνο ηνπ
Ππογπάμμαηορ Για Βίος Μάθηζηρ ηεο Δ.Δ. (EU Lifelong Learning Programme - LLP).

4

Ζ ζεηξά “Key Data”, έρεη σο ζηφρν ηνλ ζπλδπαζκφ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πνηνηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηα
Δπξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.
5
Οη πιεξνθνξίεο απφ ην Δπξπδίθε έρνπλ ιεθζεί απφ επίζεκεο πεγέο θαη ηα έηε αλαθνξάο είλαη ηα έηε 2010 θαη
2011 θαη θαιχπηνπλ ηελ πξσηνβάζκηα θαη κέζε εθπαίδεπζε (ISCED επίπεδα 1, 2 θαη 3) θαη κεξηθψο ηελ
πξνζρνιηθή (ISCED επίπεδν 0).
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Ζ γλψζε πνπ παξέρνπλ ζπλνιηθά νη δείθηεο απφ ηηο πεγέο απηέο αθνξά πξσηίζησο
ζηηο πνιηηηθέο ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο
γιψζζαο. Καιχπηνπλ νξγαλσηηθά ζέκαηα φπσο ν αξηζκφο ησλ γισζζψλ πνπ δηδάζθνληαη θαη
ην πνζνζηφ ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζην πεδίν ησλ μέλσλ γισζζψλ, ην
επίπεδν ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ εθκάζεζε ησλ γισζζψλ, νη ειηθίεο, ηα θίλεηξα θαη
ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην αληηθείκελν ηεο μέλεο γιψζζαο, ηα επίπεδα επίδνζεο πνπ
αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, νη δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε
βαζηθή θαη ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (initial and continuing
education).Δπηπξφζζεηα γίλεηαη αλαθνξά ζην κνληέιν ηεο Οινθιεξσκέλεο Δθκάζεζεο ηνπ
Πεξηερνκέλνπ θαη ηεο Γιψζζαο (Content and Language Ηntegrated Learning - CLIL),
ζχκθσλα κε ην νπνίν αληηθείκελα κε γισζζηθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηδάζθνληαη ζηελ
μέλε γιψζζα κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Ζ αλαθνξά παξνπζηάδεη δεδνκέλα απφ
φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Πεξηνρήο (European Economic
Area - EEA) - Κξναηία θαη Σνπξθία - κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ δεκφζηα ζρνιεία
θαη ηδησηηθά ζρνιεία κε θξαηηθή επηρνξήγεζε. πλνιηθά ε έθδνζε παξέρεη απαληήζεηο ζε
έλαλ αξηζκφ εξσηήζεσλ πνπ είλαη ζην επίθεληξν ηεο Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ
εθπαίδεπζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ESLC θαη ηηο κειέηεο ηνπ ΟΟΑ
παξέρνπλ δηαθσηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη ην κάζεκα
ηεο μέλεο γιψζζαο ζηα δηεζλή εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηαθαη παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα θαζψο
ξίρλνπλ θσο ζην πνιχπαζν δήηεκα ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο, αθνχ ζηελ
Διιάδα παξαδνζηαθά ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ γίλεηαη ζηα ηδησηηθά θέληξα
(θξνληηζηήξηα)6, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ αδπλακία ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ λα
αληαπνθξηζεί ζε απηήλ ηελ αλάγθε ηεο θνηλσλίαο.

2. Τα ζςμπεπάζμαηα ηηρ έπεςναρ ESLC 2011
Η ηλικία έναπξηρ ηηρ εκμάθηζηρ ηηρ ξένηρ γλώζζαρ και ο ζςνολικόρ διδακηικόρ σπόνορ
πος αθιεπώνεηαι ζηην ΞΓ ζηα εκπαιδεςηικά ζςζηήμαηα ηηρ Δςπώπηρ
ηα Δπξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο μέλεο
γιψζζαο ηείλεη λα εηζάγεηαη ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε πνιχ λσξίηεξα απ‟ φηη ζην παξειζφλ. Ζ
ηάζε απηή δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο. Έηζη ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην ποζοζηό ηυν μαθηηών πνπ δηδάζθνληαη κηα ηνπιάρηζηνλ μέλε
γιψζζα ζην ζρνιείν έρεη απμεζεί θαηά 10.7% ζε έλα δηάζηεκα 5 ρξφλσλ απφ ην έηνο
2004/2005 σο ην 2009/2010, ελψ παξάιιεια ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
επίζεο θαηαγξάθεηαη αχμεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ ζε ηνπιάρηζηνλ 2 μέλεο γιψζζεο
ζε πνζνζηφ 4,1% θαηά κέζν φξν γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (EACEA, 2012). Ζ Διιάδα
6

κε ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο θνηηνχλ πάλσ απφ 1.000.000 καζεηέο
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αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ
(46.7%) πνπ καζαίλνπλ 2 ή πεξηζζφηεξεο γιψζζεο. Σα αγγιηθά είλαη καθξάλ ε πην επξέσο
δηδαζθφκελε γιψζζα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο θαη ζε φια ηα
επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ απμεηηθή ηάζε ζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ πην
εκθαλήο ζηελ αγγιηθή γιψζζα απφ φηη ζηηο ππφινηπεο, αθνχ κεηαμχ ησλ εηψλ 2004/2005 θαη
2009/10 θαηαγξάθεθε αχμεζε ζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ καζαίλνπλ αγγιηθά ζηελ
πξσηνβάζκηα θαηά 12 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (απφ 60.7 % ζε 73%), ελψ ην πνζνζηφ ζηελ
θαηψηεξε θαη γεληθή αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 90%.
Ζ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ζε πξψηκε παηδηθή ειηθία είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα ζηα
νπνία δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα κέζα απφ ηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή (Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
2008). Έηζη, ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ζηελ Δπξψπε παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ζηε
διάπκεια ηεο ππνρξεσηηθήο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο, ε νπνία επηηπγράλεηαη πξσηίζησο
κε ηε κείσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζηελ νπνία αξρίδεη ε δηδαζθαιία. Παξά ηε γεληθή
θαηεχζπλζε, παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηελ εηζαγσγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο μέλεο γιψζζαο
ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, θαζψο θάπνηα ελζσκαηψλνπλ ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο
ζηα αξρηθά ζηάδηα (1ν έηνο ηνπ ISCED 1), ελψ άιια ζπζηήκαηα εηζάγνπλ ην κάζεκα ζε πην
πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (5ν έηνο ηνπ ISCED 1), κε επαθφινπζν
ηε δεκηνπξγία δηαθνξάο ζην ζπλνιηθφ δηδαθηηθφ ρξφλν, ν νπνίνο επηπιένλ δηαθνξνπνηείηαη
κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ βάζεη ηνπ εζληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.
Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ε παξάκεηξνο ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θξίλεηαη
ζεκαληηθή, αθνχ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε πξψηκε έλαξμε ηεο
εθκάζεζεο ηεο ΞΓ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ
ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο. ηελ Διιάδα – φπσο θαη ζε άιια έμη επξσπατθά ζπζηήκαηα – απφ
ην έηνο 2006/07 εηζήρζεζαλ κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ηελ
ππνρξεσηηθή εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο (ζσήμα 1). Έηζη ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε αξθεηά
θαιή ζέζε ζρεηηθά κε ηελ ειηθία έλαξμεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο,
παξφιν πνπ ζε θάπνηα ζπζηήκαηα, φπσο ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Μάιηα είλαη ππνρξεσηηθή ε
εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο απφ ηελ πξψηε ρξνληά ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηε
Φηιαλδία θαη ζηε νπεδία ηα ζρνιεία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ζηελ έλαξμε ηεο
εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο σο ππνρξεσηηθφ αληηθείκελν, θαη ζην Ληρηελζηάηλ θαη ζηε
Γεξκαληθή Κνηλφηεηα ηνπ Βειγίνπ έρνπλ πηνζεηεζεί νη πξνζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ
μέλε γιψζζα σο ππνρξεσηηθή πξαθηηθή απφ ην 2004. Έηζη βάζεη ηνπ ζσήμαηορ1 θαη ηεο
ζχγθξηζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ κε απηά ηεο Διιάδαο, ε ρψξα καο νξίδεη σο
ππνρξεσηηθφ ηνλ ίδην αξηζκφ εηψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο μέλεο γιψζζαο κε
ζπζηήκαηα φπσο ε Γαιιηθή Κνηλφηεηα ηνπ Βειγίνπ, ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία, ε Ρνπκαλία, ε
Γαλία θαη ε Ηζιαλδία. Πεξηζζφηεξεο ψξεο πξνζθέξνληαη ζε ζπζηήκαηα φπσο ην
Λνπμεκβνχξγν θαη ε Γεξκαληθή Κνηλφηεηα ηνπ Βειγίνπ κε 13 έηε, ε Ννξβεγία, ε νπεδία, ε
Φηιαλδία, ε Απζηξία, ε Πνισλία, ε Οπγγαξία κε 12 ππνρξεσηηθά έηε, θαη ε Βνπιγαξία θαη
Σζερία κε 11 έηε. Ληγφηεξα έηε απφ ηελ Διιάδα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ζσήμαηορ 1
πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα φπσο ε Σνπξθία θαη ε Οπγγαξία κε 9 έηε, ε Οιιαλδία κε 8 έηε
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θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία ε νπνία παξνπζηάδεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εηψλ ππνρξεσηηθήο
μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο.
Σν έηνο 2010/11 ε Διιάδα ζπγθαηαιέρζεθε αλάκεζα ζηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα 10 ρσξψλ πνπ εηζήγαλ πιλοηικά ππογπάμμαηα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ
γισζζψλ κε ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ειηθίαο έλαξμεο εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο
απφ ηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ (ζσήμα 2), κε ηε θηινδνμία επέθηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε
φια ηα ζρνιεία κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2013, ε νπνία φκσο δελ επεηεχρζε πνηέ.
Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη ην ζσήμα 1 σζηφζν ζήκεξα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα
δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο
δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ είλαη
επηιεγφκελν γηα ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Με βάζε απηήλ ηελ εμέιημε ε
Διιάδα - κε εμαίξεζε ηε Μεγάιε Βξεηαλία - είλαη ε ρψξα κε ηε κηθξφηεξε ρξνληθή δηάξθεηα
ηεο ππνρξεσηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο πξψηεο μέλεο γιψζζαο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπλνιηθά κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
ζσήμα 1, αθνχ ν ππνρξεσηηθφο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κεηψλεηαη απφ 10
ζε 7 έηε.
Σσήμα 1:Ηλικία έναπξηρ και διάπκεια ηηρ διδαζκαλίαρ ηηρ ππώηηρ ξένηρ γλώζζαρ ωρ ςποσπεωηικό μάθημα
ζηην πποζσολική, ππωηοβάθμια και γενική δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη.
Έηη αναθοπάρ 1993/94, 2002/03, 2006/07, 2010/11

Πηγή:EACEA, 2012: 28
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Σσήμα 2: Πιλοηικά ππογπάμμαηα ειζαγωγήρ ηηρ ππώηηρ ξένηρ γλώζζαρ ζε πποζσολική, ππωηοβάθμια και
γενική δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη 2010/11.

Πηγή:EACEA, 2012: 36

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο είλαη ν
πποηεινόμενορ απιθμόρ ηυν διδακηικών υπών. Όπσο δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ ηελ εηθφλα
ησλ ζπζηεκάησλ (ζσήμα 3) ζηε ρψξα καο ε ζπρλφηεηα απηή είλαη αλάκεζα ζηηο ρακειφηεξεο,
ελψ αλ ζπλππνινγίζνπκε ην γεγνλφο ηεο κείσζεο ησλ σξψλ ηνπ καζήκαηνο θαηά 1 ψξα
(κείσζε ζε πνζνζηφ 14,3%) ζηε βαζκίδα ηνπ Γπκλαζίνπ ε Διιάδα έξρεηαη ηειεπηαία ζηε
ζρεηηθή θαηάηαμε.
Σσήμα 3:Απιθμόρ διδακηικών ωπών ηην εβδομάδα για ηην ππώηη και ηη δεύηεπη ξένη γλώζζα.

Πξψηε μέλε γιψζζα (αγγιηθή)
Γεχηεξε μέλε γιψζζα, (γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή θιπ.)
Πηγή:ESLC, 2011: 157
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Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ ζρνιηθνχ
ρξφλνπ κε θχξην ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ρξφλνπ θαη κάζεζεο. Ζ νθνχ
(2002: 229) επηζεκαίλεη ην πξφβιεκα ηεο απζηεξήο σπονικήρ καηανομήρ θαη
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο ηεο πνηφηεηαο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ δε δηαηίζεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ζηνπο καζεηέο γηα
ηελ εκβάζπλζε «ζηελ πξφζθηεζε ησλ θαηλνχξγησλ γλψζεσλ», ή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα
ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ
ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δηαπηζηψλεηαη έρεη πξνηαζεί ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ θαη
ε πηνζέηεζε κηαο επέιηθηεο δνκήο ηνπ (Hargreaves, 1997).
Καηά ηε Βηηζηιάθε-νξσληάηε (2002), σο «ζρνιηθφο ρξφλνο» νξίδεηαη ν
ππογπαμμαηιζμένορ σπόνορ (allocated time) πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ νη
καζεηέο αλακέλεηαη λα βξίζθνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ν νπνίνο δηαθξίλεηαη ζε
διδακηικό σπόνο (instructionaltime), δειαδή απηφλ ηεο δηεμαγσγήο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην μη-διδακηικό σπόνο (non-instructional time,)πνπ αλαθέξεηαη
ζηα δηαζηήκαηα ηεο ζρνιηθήο εκέξαο θαηά ηα νπνία δε δηεμάγεηαη ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα. Ο δηδαθηηθφο ρξφλνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ
σπόνος εναζσόληζηρ ή σπόνος «επί ηος έπγος» (engaged time ή time ontask), ν νπνίνο αθνξά
ην ρξφλν ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηνπ ακαδημαϊκού
μαθηζιακού σπόνος, θαηά ηνλ νπνίν νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα.
χκθσλα κε ηε Βηηζηιάθε-νξσληάηε (φ.π: 30)ν μη-διδακηικόρ ρξφλνο αθνξά ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο δελ εκπιέθνληαη ζε θάπνην είδνο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο, φπσο ε θαηαγξαθή παξνπζηψλ/απνπζηψλ, νη αλαθνηλψζεηο, ε αλάζεζε
εξγαζηψλ, ε επηβνιή πεηζαξρίαο, ε ραιαξσηηθή κεηάβαζε απφ ην έλα ζέκα ή αληηθείκελν ζην
άιιν θ.α.
Έξεπλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζην παξειζφλ θαη έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ
θαηαιιειφηεξνπ ρξφλνπ έλαξμεο θαη δηάξθεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο έρνπλ
βξεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ κε ηελ επάξθεηα
ζηελ μέλε γιψζζα (Sternetal., 1976· Swain, 1981). Οη Collinsetal. (1999: 658) επίζεο βξήθαλ
ζεηηθά απνηειέζκαηα κεηαμχ ηεο εληαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ μέλε γιψζζα θαη ηεο
βειηίσζεο ηεο επίδνζεο καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηήησλ, αθνχ νη καζεηέο πνπ
παξαθνινχζεζαλ εληαηηθά καζήκαηα γιψζζαο μεπέξαζαλ ζηηο επηδφζεηο καζεηέο κε
θαιχηεξε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο ή καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ αθαδεκατθά πην
„επηηπρεκέλνη‟ νπνίνη φκσο παξαθνινχζεζαλ ιηγφηεξν εληαηηθά πξνγξάκκαηα.
Δπηπξφζζεηα, γεληθφηεξα ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζε θαζήθνληα θαη εξγαζίεο
ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ
καζεηψλ ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα (Stallings&Kaskowitz, 1974).
Πην πξφζθαηε έξεπλα πξνηάζζεη επίζεο ηνλ „απνηειεζκαηηθφηεξν‟ ηξφπν
δηδαζθαιίαο σο άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, δηαπίζησζε ε νπνία
νδεγεί ζηελ αλάγθε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαλνκή ηνπ
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δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ ΗΔΑ7 ζρεηηθά κε απηφ
θαηαιήγεη ζηελ αλάγθε παξνρήο ρξφλνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ
δηδαθηηθνχ έξγνπ, θάλνληαο αλαθνξά ζε κειέηεο φπνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξφλνπ πνπ
αθηεξψλεηαη ζηελ ηάμε γηα ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη
ζε δηνηθεηηθέο εξγαζίεο - φπσο ε θαηαγξαθή απνπζηψλ, ε δηαλνκή πιεξνθνξηαθψλ εληχπσλ
πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν, ε πξνζπάζεηα επηβνιήο ηεο ηάμεο ζηελ αίζνπζα θιπ. - βξέζεθε λα
έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ8. Άιιεο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ ηελ
αδπλακία δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απείζαξρεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη
ην βάξνο ηεο αλάζεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ, σο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ αξλεηηθά
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Jensen, Sandoval-Hernandez, Knoll,
&Gonzalez, 2012). Έξεπλα πάλησο ηνπ ΟΟΑ ην 2009, απνθαιχπηεη πσο ην έλα ηέηαξην (¼)
πεξίπνπ θαηά κέζν φξν ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ράλνπλ πεξίπνπ ην 40% ηνπ δηδαθηηθνχ
ρξφλνπ πνπ ηνπο αλαινγεί, εμαηηίαο παξαγφλησλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία
(OECD, 2009), ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχλ φηη ηα πξνβιήκαηα
πεηζαξρίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ θαη δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (ζε πνζνζηφ 30% θαη
25% αληίζηνηρα) είλαη ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ελδπλάκσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο θαηάιιειεο επηκφξθσζεο (Jensenetal, φ.π.). Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο
ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο κέζεο επίδνζεο ηνπ καζεηή είλαη
αλαγθαίν λα εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αθνξνχλ ηε
κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο
ηεο ηάμεο, ζηελ ειάθξπλζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο θφξηνπ εξγαζίαο θαη ζηε βειηίσζε ησλ
ππεξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξέζνπλ λα αθηεξψζνπλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαζαξά ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν.
ρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ, ζηνηρεία πξνθχπηνπλ θαη απφ ηνλ ζπλνιηθφ
πίλαθα ηνπ πνζνζηνχ ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ (πίνακαρ 1). Έηζη ν κέζνο ρξφλνο πνπ θαηαγξάθεηαη γηα
ηηο μέλεο γιψζζεο αγγίδεη ην πνζνζηφ ηνπ 12% θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ - πνζνζηφ
πνπ κε ηελ απφθαζε ηνπ 2013 έρεη ππνρσξήζεη ζην 11,2% - ηε ζηηγκή πνπ ν αληίζηνηρνο
ρξφλνο γηα ηηο ΞΓ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 14% ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ζην 15% ζε ρψξεο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔACEA/Euridice, 2012).
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ πίλαθα, ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ επίζεο φζνλ
αθνξά ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Έηζη, πνιχ
δηαθνξεηηθή παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ
7

Ζ IEA (InternationalAssociationfortheEvaluationofEducationalAchievement), είλαη κηα αλεμάξηεηε δηεζλήο
θνηλνπξαμία εζληθψλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη νξγαληζκψλ πνπ εδξεχεη ζην Άκζηεξληακ. Ο θχξηνο ζθνπφο
ηεο είλαη λα δηεμάγεη ζπγθξηηηθέο κειέηεο κεγάιεο θιίκαθαο πάλσ ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο έηζη ψζηε λα
ππάξμεη κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ζε βάζνο πάλσ ζηελ επίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ κέζα ζηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.
8
http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Policy_Briefs/IEA_policy_brief_Sep2013.pdf, αλαθηήζεθε ζηηο
12/03/2016.
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ΟΟΑ θαη ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηα
ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ «Νέσλ Διιεληθψλ» (18% έλαληη ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ 16% ησλ
ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΔΔ), ησλ «Μαζεκαηηθψλ» (11% έλαληη ηνπ 13%), ηεο
«Δπηζηήκεο» (10% έλαληη ηνπ 12%), ησλ «Σερληθψλ» (6% έλαληη ηνπ 8%) ησλ
«Θξεζθεπηηθψλ» (6% έλαληη ηνπ 3%) θαη ησλ «Λνηπψλ αληηθεηκέλσλ» (10% έλαληη ηνπ 4%).
Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, ηα «Θξεζθεπηηθά» θαη ηα «ινηπά αληηθείκελα» είλαη πνιχ
απμεκέλα ζην σξηαίν πξφγξακκα ηεο Διιάδαο ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. θαη ησλ
ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ελψ ην αληίζεην παξαηεξείηαη γηα άιια αληηθείκελα φπσο νη «Ξέλεο
Γιψζζεο», ηα «Μαζεκαηηθά», ε «Δπηζηήκε» θαη ηα «Καιιηηερληθά». Δηδηθφηεξα, ην κεγάιν
πνζνζηφ ηνπ 10% πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηδαζθαιία ησλ «Λνηπψλ αληηθεηκέλσλ», ζχκθσλα κε
έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ην 2003 φπνπ γίλεηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ ζηελ ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζηελ Απζηξαιία, ζηνλ Καλαδά, ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Ηαπσλία
θαη ζηε Νέα Εειαλδία - παξνπζηάδεηαη απμεκέλν θαζψο, φπσο αλαθέξεηαη, ζηελ θαηεγνξία
απηή ζπγθαηαιέγεηαη ην αληηθείκελν ησλ «Αξραίσλ Διιεληθψλ». Ζ δηαπίζησζε απηή ηεο
Έθζεζεο κπνξεί έηζη λα εμεγήζεη ηελ απφθιηζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ πίλαθα απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ πξνβαίλνληαο ζε ππνινγηζκφ ησλ σξψλ πνπ αθηεξψλνληαη ζηα
θηινινγηθά καζήκαηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πξφγξακκα, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ησλ
καζεκάησλ απηψλ αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 26,7% (14,3% γηα ηελ Αξραία Διιεληθή
Γιψζζα θαη 12,4% γηα ηε Νέα Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία).

Πίνακαρ 1:Καηανομή ποζοζηών διδακηικού σπόνος ανά ανηικείμενο ζηην καηώηεπη δεςηεποβάθμια
εκπαίδεςζη για ηο έηορ 2010/11.
curriculum

Non-compulsory

curriculum

Total compulsory

flexible

curriculum
Total

core

compulsory

curriculum
Other

vocational

Practical and

skills
Religion

Physical

education

Arts

Technology

foreign

Modern

languages
Social studies

Science

Mathematics

Reading,

writing and

literature
Notes

Compulsory

Compulsory core curriculum

OECD
Austria

14

14

12

11

12

n

17

11

7

2

1

100

x(12)

100

5

Belgium (Fl.)

14

13

Belgium (Fr.)

17

14

5

9

16

6

5

6

6

n

n

82

18

100

n

9

13

13

3

3

9

6

n

n

88

13

100

6

Canada

19

15

10

13

7

3

8

10

n

n

3

86

14

100

n

Chile

16

16

11

11

8

3

8

5

5

n

3

84

16

100

m

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

n

x(13)

n

x(13)

100

100

m

Denmark

19

13

17

10

22

n

8

6

2

n

3

100

n

100

n

England

13

13

12

14

8

13

10

9

3

n

3

100

x(12)

100

x(14)

Estonia

14

15

23

10

11

6

7

7

n

n

n

92

8

100

n

Finland

12

12

19

8

16

n

13

7

4

6

n

95

5

100

7

France

16

14

10

11

17

6

7

12

x(4)

n

3

96

4

100

10

Germany

14

13

12

12

15

3

9

9

5

2

1

95

5

100

n

Czech

1

Republic
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Greece

18

11

10

12

12

5

6

8

6

3

10

100

n

100

n

Hungary

17

14

16

12

13

3

11

Iceland

14

14

8

6

19

1

4

9

n

4

3

8

x(4)

3

3

100

n

100

30

78

22

100

n

Ireland

24

12

10

19

10

x(13)

x(13)

5

7

x(13)

n

86

14

100

n

Israel

19

14

10

16

17

4

n

6

9

n

1

96

4

100

n

Italy

22

13

7

11

17

7

13

7

3

n

n

100

n

100

n

Japan

11

12

11

9

10

3

7

9

n

n

17

91

9

100

m

Korea

2

12

11

14

12

10

3

8

8

n

3

5

86

14

100

n

Luxembourg

3

13

13

7

11

30

n

8

8

5

n

5

100

n

100

n

14

14

17

23

9

n

6

6

n

9

3

100

n

100

n

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

x(13)

100

100

n

16

12

10

10

18

n

9

9

6

4

6

100

n

100

n

16

13

13

14

14

4

4

13

n

n

4

95

5

100

7

11

11

12
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Πηγή: OECD, 2013: 362
Αξγεληηλή: UNESCO Institute for Statistics (World Education Indicators Programme)
(www.oecd.org/edu/eag.htm).

Καηά ην Μηράιε Κειπαλίδε, ε κε ηζρπξνπνίεζε ησλ καζεκάησλ φπσο ε «Μεηξηθή
γιψζζα», νη «Ξέλεο γιψζζεο», ε «Πιεξνθνξηθή», ηα «Μαζεκαηηθά» θαη ε «ηαηηζηηθή» - ηα
νπνία ζηε ζεκεξηλή επνρή απαηηνχληαη ζε πξνεπηζηεκνληθά πιαίζηα θαηαλφεζεο ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα θαη απαηηνχληαη απφ ηελ επξσπατθή θαη δηεζλή δπλακηθή ηεο εμέιημεο απνηειεί απφδεημε ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αθνχ ην
κάζεκα ησλ «Αξραίσλ Διιεληθψλ» εμαθνινπζεί λα θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε
ηε ζηηγκή πνπ ζηε βαζκίδα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο δελ επηβάιιεηαη ζε θακία
αλεπηπγκέλε ρψξα (Κειπαλίδεο, 2009: 23, 26). Δμάιινπ ην κάζεκα ησλ «Αξραίσλ
Διιεληθψλ» είρε αλέθαζελ απμεκέλε βαξχηεηα ζηε κέζε εθπαίδεπζε, αθνχ θαηαιάκβαλε
κεγάιν πνζνζηφ ηνπ εβδνκαδηαίνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο θαη επεξέαδε ηε ζέζε ή ηελ εηζαγσγή
άιισλ καζεκάησλ ζην Πξφγξακκα πνπδψλ (Βαξκάδεο, 2007), ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζην Γπκλάζην δέρεηαη ζνβαξή ακθηζβήηεζε, αθνχ δελ είλαη
δεδνκέλνο ν επεξγεηηθφο ηνπ ξφινο κε βάζε ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Μαπξνζθνχθεο,
2002).
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Οη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή δηδαζθαιίαο ησλ «Αξραίσλ Διιεληθψλ»
επηβεβαηψλνληαη θαη κέζα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζσήμαηορ 4 αθνχ γηα ηα αληηθείκελα ησλ
θιαζηθψλ γισζζψλ9 νη πξνηάζεηο ησλ θεληξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά
γηα ηελ θαηψηεξε θαη αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εηθφλα
ησλ ζπζηεκάησλ δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα κηα παξνρή ηέηνηνπ είδνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο
ρψξεο γηα ηε βαζκίδα ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αληίζεηα παξαηεξείηαη ε
δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο λα είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο
κφλν ζε δχν εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα - απηά ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ - ελψ ζπζηήκαηα
φπσο ηεο Ηηαιίαο, φπνπ ηα Λαηηληθά απνηεινχλ κεγάιν κέξνο ηεο ηζηνξηθήο ηεο θιεξνλνκηάο,
δελ εζηηάδνπλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε10. ηνλ ίδην άμνλα, ην ζσήμα5 δείρλεη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ 80% ησλ καζεηψλ
ζηελ Διιάδα αλαθέξεη φηη δηδάζθνληαη ή έρνπλ δηδαρζεί ηνπιάρηζηνλ κηα θιαζηθή γιψζζα
ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνπ δείρλεη ηε κεγάιε δηαθνξά κε ηα ππφινηπα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα ηεο Δ.Δ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ESLC.

9

Ωο „αξραίεο ή θιαζηθέο γιψζζεο‟, φπσο ηα Λαηηληθά ή ηα θιαζηθά Διιεληθά, νξίδνληαη νη γιψζζεο πνπ δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη πηα ζε θακία ρψξα θαη επνκέλσο δηδάζθνληαη γηα ιφγνπο δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο ηεο
επηθνηλσλίαο. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη κπνξεί λα είλαη ε απφθηεζε βαζχηεξεο γλψζεο γηα ηηο ξίδεο ησλ κνληέξλσλ
γισζζψλ νη νπνίεο πξνήιζαλ απφ ηηο θιαζηθέο γιψζζεο, γηα αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ησλ απζεληηθψλ
θεηκέλσλ ηεο αξραίαο ινγνηερλίαο θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηνλ πνιηηηζκφ ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ηε γιψζζα θαη
ζπλδέεηαη πνιηηηζηηθά κε ηελ νκάδα ζηφρν.
10
Παξφκνηα, πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ παξαηεξνχληαη ζε ιηγφηεξα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα γηα ην επίπεδν ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Έηζη ηα πεξηζζφηεξα
ζπζηήκαηα εηζάγνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ Λαηηληθψλ ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζηελ
Κξναηία/Οπγγαξία ή κφλν γηα κεξηθνχο καζεηέο νη νπνίνη ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο εηδίθεπζεο
ζηηο γιψζζεο ή ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. ε θαλέλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πάλησο δελ εκθαλίδεηαη
ππνρξεσηηθή ε δηδαζθαιία ηεο θιαζηθήο γιψζζαο θαη ζηηο δχν βαζκίδεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
(ISCED2 θαη ISCED3) εθηφο απφ ηα ζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ.
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Σσήμα 4: Θέζη ηων κλαζικών γλωζζών ζηη γενική δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη (καηώηεπη και ανώηεπη) για
ηο έηορ 2010/11.

Πηγή:EACEA, 2012: 52
Σσήμα 5: Απιθμόρ κλαζικών γλωζζών πος διδάζκονηαι οι μαθηηέρ ζηην ππωηοβάθμια και δεςηεποβάθμια
εκπαίδεςζη.

Πηγή:ESLC, 2011: 161

Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα επίζεο δηαθέξνπλ θαηά πνιχ ζην πνζνζηφ πξνζθνξάο
μαθημάηυν ζηην ξένη γλώζζα με ενιζσςηικό ή επανοπθυηικό ραξαθηήξα γηα ηνπο
καζεηέο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, εθηφο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο. ε απηήλ ηελ
θαηεγνξία, αξλεηηθή εκθαλίδεηαη ε εηθφλα ηεο Διιάδαο αλάκεζα ζηα επξσπατθά
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ηελ ESLC (ζσήμα 6), αθνχ είλαη ε ρψξα κε ην
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ρακειφηεξν πνζνζηφ πξνζθνξάο καζεκάησλ ελίζρπζεο11 ζηελ πξψηε μέλε γιψζζα
(αγγιηθά), ηε ζηηγκή πνπ ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα δείρλνπλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηελ
ελίζρπζε ησλ καζεηψλ κέζσ επηπιένλ καζεκάησλ ζην ίδην αληηθείκελν κέζα ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη ρψξεο κε ην ακέζσο
πςειφηεξν πνζνζηφ κεηά ηελ Διιάδα - Βνπιγαξία θαη Μάιηα - εκθαλίδνπλ ζρεδφλ
ηξηπιάζην πνζνζηφ ζηελ παξνρή εληζρπηηθψλ καζεκάησλ.
Σσήμα 6: Παποσή επιπλέον ενιζσςηικών μαθημάηων για ηιρ ξένερ γλώζζερ ζηο ζσολείο.

Πηγή:ESLC, 2011: 170

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο νη καζεηέο θαηαθεχγνπλ ζε
ηδησηηθνχο θνξείο θαζψο, ζχκθσλα κε ην ζσήμα 7(φπνπ 1= «λαη» θαη 0 = «φρη»), ε Διιάδα
είλαη ε ρψξα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ηεο πξψηεο μέλεο
γιψζζαο εθηφο ζρνιείνπ, ζε πνζνζηφ ιίγν κηθξφηεξν ηνπ 60%, ην νπνίν δηαθέξεη θαηά πνιχ
απφ άιια ζπζηήκαηα, φπσο π.ρ. ε Οιιαλδία, ε Γαιιία, ην Βέιγην θαη ε νπεδία, φπνπ ηα
πνζνζηά παξνπζηάδνληαη πνιχ κεησκέλα. Σν θαηλφκελν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο - πνπ ζηε
βηβιηνγξαθία ζπρλά απνθαιείηαη “shadoweducation” - ζχκθσλα κε ηνπο Ξσρέιιε θαη Hopf
(2003), απνηειεί θαηλφκελν ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ δελ ππάξρεη
ζε θακία άιιε επξσπατθή ρψξα, θαη είλαη έλαο «παξαπαηδαγσγηθφο ζεζκφο» ή «εθπαηδεπηηθφ
παξαζχζηεκα», ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζπλνδεπηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά, παξάιιεια κε ην
επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ηελ έξεπλά ηνπο (1980- 2001) δηαπίζησζαλ φηη έλα 75%
ησλ καζεηψλ ζπκκεηείραλ ζην «παξαζχζηεκα» απηφ. χκθσλα επίζεο κε ηνλ Bray (2011),
ηα πςειφηεξα επίπεδα ηδησηηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαηέρεη ε λφηηα Δπξψπε κε
επηθεθαιήο ηελ Διιάδα - ζηελ νπνία ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Κχπξνο - ελψ ζηηο ρψξεο ηεο
11

Ο δείθηεο βαζίδεηαη ζηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: «Πνηνλ
ηχπν εληζρπηηθψλ καζεκάησλ πξνζθέξεη ησλ ζρνιείν ζηνπο καζεηέο;». Ο δείθηεο είλαη '1' φηαλ ηνπιάρηζηνλ
κηα απφ ηηο δχν επηινγέο ησλ απαληήζεσλ {καζήκαηα ελδπλάκσζεο} θαη {καζήκαηα επαλφξζσζεο}
απαληήζεθε κε "Ναη", ελψ είλαη '0' ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε.
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βφξεηαο Δπξψπεο ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά, αθνχ νη αλάγθεο ησλ
καζεηψλ θαιχπηνληαη απφ ην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Bray, 2011: 24-25 φπ. αλαθ.
ζην Πνιπκίιε, 2014).
Σσήμα 7:Σςμμεηοσή ηων μαθηηών ζε μαθήμαηα ζηην ππώηη και δεύηεπη ξένη γλώζζα εκηόρ ζσολείος.

Πηγή:ESLC, 2011: 171

3. Δςπυπαφκή κινηηικόηηηα, ππογπάμμαηα και CLIL
Οη επθαηξίεο γηα άηππε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο πνπ πξνζθέξνληαη κέζα ζε θάζε
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνηεινχλ επίζεο έλαλ παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα ζην θαζεκεξηλφ
πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή, κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ, ηελ επαθή ηνπ καζεηή κε ηα κέζα
ελεκέξσζεο, ηα ηαμίδηα θαη ηελ επηθνηλσλία κε άηνκα απφ άιιεο ρψξεο, ηε ρξήζε έληππνπ
θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζηε μέλε γιψζζα θιπ. Ζ κινηηικόηηηα και οι ανηαλλαγέρ
ησλ καζεηψλ κέζα απφ πξνγξάκκαηα είλαη θεληξηθά ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ θαηάθηεζε ηεο μέλεο γιψζζαο, αθνχ νη καζεηέο
έξρνληαη ζε επαθή κε ηε γιψζζα-ζηφρν ζηελ απζεληηθή ηεο κνξθή. Ζ Δ.Δ. ελεξγά έρεη
πξνσζήζεη δηαπνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο κέζα απφ ζρήκαηα θηλεηηθφηεηαο ζε αξθεηά
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Comenius, Leonardo, θαη Erasmus). χκθσλα κε ην ρέδην
Γξάζεο 2004-2006 (2003) φινη νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε
ζρνιηθά γισζζηθά πξνγξάκκαηα Comenius κέζσ ησλ νπνίσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νκάδσλ καζεηψλ, κέζα απφ ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (project) θαη
αληαιιαγέο επηζθέςεσλ κε ζηφρν ηε γιψζζα.
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Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε δξαζηεξηφηεηα αθνχ
εκπεξηέρεη έλα δηαπνιηηηζκηθφ έξγν θαη παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ
δεμηνηήησλ. Ζ θηλεηηθφηεηα θαη ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα εηζαρζεί κε
εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο.Έηζη, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο, ε
δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζε έλαλ μέλν πνιηηηζκφ εκπιέθεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ:
ηελ πξνζσπηθή ζηάζε, ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ
ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο θαη επηθνηλσλίαο (Murphy-Lejeune & Zarate, 2003: 40-44). Ζ
ελζσκάησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο έμσ απφ ην
παξαδνζηαθφ πιαίζην ηεο ηάμεο δίλεη ηελ επθαηξία γηα εμάζθεζε ηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ
ιφγνπ, παξνπζηάδεη θαηλνχξγηεο καζεζηαθέο επθαηξίεο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηαπνιηηηζκηθή
εκπεηξία θαη ζηελ επαθή κε άιιεο γιψζζεο θαη θνπιηνχξεο, αλαπηχζζνληαο ηε
δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε ηνπ καζεηή. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
ESLC ηα ζπζηήκαηα δελ ρξεκαηνδνηνχλ εμίζνπ ηηο αληαιιαγέο καζεηψλ ζε φια ηα επίπεδα
ηεο εθπαίδεπζεο (ISCED1, ISCED2 θαη ISCED3). Δηδηθφηεξα γηα ηελ μέλε γιψζζα ν κέζνο
φξνο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο (νη κέζνη φξνη θπκαίλνληαη κεηαμχ
0,2 θαη 1,0 ζε θιίκαθα 0-3). ηελ Διιάδα πνπ είλαη έλα απφ ηα ηξία ζπζηήκαηα κε ηα
ρακειφηεξα πνζνζηά, ν κέζνο φξνο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 0,3 (ΜΟ<0,3) ζηελ ίδηα θιίκαθα.
Δπίζεο ην ρακειφηεξν πνζνζηφ (<5%) ππνδνρήο εθπαηδεπηηθψλ απφ άιιεο ρψξεο αθνξά πάιη
ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηε ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο ησλ ρσξψλ είλαη πεξίπνπ
20%. Σέινο, ρακειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί
μέλσλ γισζζψλ έιαβαλ ρξεκαηνδφηεζε γηα επηζθέςεηο αληαιιαγήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
(<10%), ελψ ζρεδφλ ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζην 40% ησλ ζρνιείσλ θάπνηνο
εθπαηδεπηηθφο έιαβε αλάινγε ρξεκαηνδφηεζε.
Σα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζπλέβαιαλζηελ αλάπηπμε
δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαοκέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Socrates
2005-2006, ησλ δξάζεσλ Comenius θαη Erasmus πνπ παξέρνπλ νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα θνηλφ
ηφπν αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ (κε ζπλδπαζκφ πνιιψλ αληηθεηκέλσλ θαη δηδαζθαιία ζε άιιεο γιψζζεο)
θιπ. Σν 2001ην Δπξσπατθφ Έηνο Γισζζψλ βνήζεζε ζηελ πξνψζεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο θαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο
CLIL. Σν 2003 ε Δπηηξνπή πξνψζεζε ην ρέδην Γξάζεο 2004-2006(6), αθνινπζψληαο ηε
θαηεπζχλζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηε Βαξθειψλε ην Μάξηην ηνπ 2002, πνπ έθαλε
έθθιεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο ζε λεαξή ειηθία κέζσ θνηλήο
πξνζπάζεηαο ησλ Μειψλ Υσξψλ. Σν ρέδην Γξάζεο ραξαθηήξηζε ηελ παξνρή CLIL σο κηα
«ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ζηελ
Δ.Δ.». Σν Μάην ηνπ 2005 ην πκβνχιην γηα ηελ Δθπαίδεπζε αλαθέξζεθε ζηα ζπκπεξάζκαηα
ηνπ ζπκπνζίνπ κε ηίηιν «Η Μεηαλλαζζόμενη Δςπωπαϊκή Τάξη: Η Γςναμική ηηρ
Πολςγλωζζικήρ
Δκπαίδεςζηρ»
(TheChangingEuropeanClassroom:
ThePotentialofPlurilingualEducation) ηνπ Μαξηίνπ ην ίδην έηνο αλάκεζα ζηα νπνία ηνλίζηεθε
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ε αλάγθε γηα ηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηελ παξνρή CLIL, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ παξνρή
θηλήηξνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαζθαιία CLIL12.
Παξφιν φκσο πνπ ζρεδφλ ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο
πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δηδαρζνχλ αληηθείκελα κε γισζζηθά κέζσ ηνπ
κνληέινπ CLIL ζε δχν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο (ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο, κηα μέλε
γιψζζα ή κηα ηνπηθή δηάιεθην), ε Διιάδα είλαη έλα απφ ηα ιίγα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα
πνπ απνηεινχλ εμαίξεζε απηήο ηεο πξαθηηθήοκαδί κε ηε Γαλία, ηελ Σνπξθία θαη ηελ
Ηζιαλδία (ζσήμα 8). Σν ρακειφ πνζνζηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο ESLC
(ζσήμα 9), φπνπ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην πνζνζηφ δελ είλαη κεδεληθφ εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο
ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ έξεπλα (ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ παξαζέηνπλ νη Γελδξηλνχ &
Ενπγαλέιε ην 2012 ζηελ Δνδιάμεζη Δθνική Έκθεζηγια ηην Δςπωπαϊκή Έπεςνα Γλωζζικών
Γεξιοηήηων)13. ρεηηθά κε ηελ έιιεηςε ηεο παξνρήο απηήο γηα ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ
Δθνική Πεπιγπαθή πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζηε ρψξα καο(Euridice, 2006), ε δηδαζθαιία
ηνπ CLIL δελ έρεη εθαξκνζηεί, παξφιν πνπ απφ ην 2004 γίλεηαη αλαθνξά ζην ζρεδηαζκφ
πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, κε ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε ζην αληηθείκελν ησλ «Νέσλ
Σερλνινγηψλ». Όπσο αλαθέξεηαη, έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απηφ δελ είλαη εθηθηφ είλαη φηη ε
εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ CLIL δε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ζε ζρνιεία - εθηφο ησλ
δίγισζζσλ - θαζψο ε Διιάδα δελ έρεη ηελ εκπεηξία κηαο γισζζηθήο πνηθηινκνξθίαο ζηελ
ηζηνξία ηεο. Δπηπιένλ, ε καθξνρξφληα απνθιεηζηηθή δηδαζθαιία ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ
Διιεληθή γιψζζα πνπ εθαξκφδεηαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απνηειεί κηα
επηπξφζζεηε δπζθνιία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο CLIL, θαζψο γηα ηε ρξήζε κηαο άιιεο γιψζζαο
απαηηείηαη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο γηα έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, παξάγνληαο φκσο
πνπ δελ απνδείρζεθε αλαζηαιηηθφο γηα φιεο ηηο άιιεο ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ εθαξκφζεη ηε
κέζνδν CLIL. Παξά ηηο δπζθνιίεο ελ ηνχηνηο - φπσο αλαθέξεηαη - ε Διιάδα «δεζκεχεηαη
απφιπηα ζην λέν πιαίζην πνπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο
άκεζα», θαζψο ήδε δηδάζθεηαη κηα δεχηεξε μέλε γιψζζα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη
ε κέζνδνο CLIL πηνζεηείηαη ζην λέν πηινηηθφ πξφγξακκα σο έλαο πξφζζεηνο ηξφπνο
ελίζρπζεο ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο (Δuridice, 2006). Τπφ εμέηαζε επίζεο είλαη ηα
πξνζφληα θαη ε εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο νπνίνπο
αθνξά ε εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο CLIL (Euridice, 2006).
Σσήμα 8:Παποσή CLIL ζε ππωηοβάθμια και/ή γενική δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη καηά ηο έηορ 2010/11.

12

Αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη ζε άιια εγρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κεζνδνινγία CLIL, φπσο ην
Δςπωπαϊκό Σήμα Γλωζζών γηα ηελ θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο (πνπ
απνλεκήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1998) θαη ην Δςπωπαϊκό ΓίκηςοEuroCLIC πνπ απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο
θαη εξεπλεηέο νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο CLIL θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή απφ ην 1996.
13
ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ Διιάδα απφ ην 2010 εθαξκφδεηαη πηινηηθά ζην 3 ν
Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Δπφζκνπ ε δηδαζθαιία CLIL ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, ηεο Ηζηνξίαο θαη
ησλ Θξεζθεπηηθψλ, φκσο ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζην δείγκα ηεο έξεπλαο ESLC.
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Πηγή:EACEA, 2012: 39

Σσήμα9:Παποσή διδαζκαλίαρ CLIL ζηα εςπωπαϊκά εκπαιδεςηικά ζςζηήμαηα.

Πηγή:ESLC, 2011: 169

4. Γιδακηικέρ ππακηικέρ ηυν εκπαιδεςηικών ξένηρ γλώζζαρ
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Ζ ΔΔ δελ πξνσζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξαθηηθή κε πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν
δξαζηεξηνηήησλ αιιά κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ
επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ πνιπγισζζηθή θαηαλφεζε. Όζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία
ηεο γιψζζαο νη ηέζζεπιρ βαζικέρ επικοινυνιακέρ δεξιόηηηερ [θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο
γξαπηνχ ιφγνπ, θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, (reading, writing, listening,
speaking,)] έρνπλ ζρεδφλ ίζε αληηκεηψπηζε κεηαμχ ηνπο ζε ζρεδφλ φια ηα Πξνγξάκκαηα
πνπδψλ, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ESLC, ε αλάιπζε ησλ ΑΠ δείρλεη φηη ηα
ζπζηήκαηα δίλνπλ ίδηα έκθαζε θαη ζηηο ηέζζεξηο δεμηφηεηεο απφ ηελ αξρή ηεο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο ζηε μέλε γιψζζα κέρξη ην ηέινο, κε κηθξέο δηαθνξέο. Οκνηφηεηεο εληνπίδνληαη
αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα θαη φζνλ αθνξά ζηε γισζζηθή επάξθεηα ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο
γξακκαηηθήο, θαη ηεο πξνθνξάο (vocabulary, grammar, pronunciation) θαη ζηε δηδαζθαιία
ηεο Κνπιηνχξαο θαη Λνγνηερλίαο (Culture and Literature). ε φια ηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα ε ιηγφηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Κνπιηνχξαο θαη Λνγνηερλίαο,
θαζψο νη κέζνη φξνη είλαη αξλεηηθνί γηα φια ηα ζπζηήκαηα. ε ζρέζε κε ηηο ηέζζεξηο
δεμηφηεηεο, ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα κηθξφηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο δεμηφηεηεο
παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ (writing) θαη κεγαιχηεξε ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ
(speaking). ρεηηθά ην ιεμηιφγην, ηε γξακκαηηθή θαη ηελ πξνθνξά ζηελ πιεηνςεθία ησλ
ζπζηεκάησλ κεγαιχηεξε έκθαζε αλαθέξεηαη ζην ιεμηιφγην, ελψ κηθξφηεξε ζηε γξακκαηηθή
κε κηθξή δηαθνξά απφ ηελ πξνθνξά.
ηελ ESLC ε επάξθεηα ησλ καζεηψλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα αμηνινγήζεθε ζε ζρέζε
κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηηο ηξεηο βαζηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο [θαηαλφεζε γξαπηνχ θαη
πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (reading, writing, θαη listeningskills)] κε
βάζε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (CEFR). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη
ζηα ζσήμαηα11, 12, 1314.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαοESLC, ζηελ Διιάδα ε επίδνζε ησλ
καζεηψλ ζηε δεμηφηεηα θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαηαηάζζεηαη άλσ
ηνπ κέζνπ φξνπ, θαηαγξάθνληαο ηελ 6ε θαιχηεξε επίδνζε κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
καζεηψλ λα πεηπραίλεη επίδνζε επηπέδνπ Β1-Β2 (αλεμάξηεηνο ρξήζηεο). Ωζηφζν,
αμηνζεκείσην είλαη θαη ην ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ θαηαηάζζεηαη ζε επίπεδν
Α1 θαη πξν-Α1θαη ην νπνίν είλαη δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ηεο ρψξαο.
ε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζεπξνθνξηθνχ ιφγνπ ε Διιάδα ππνρσξεί ζηελ 9 ε ζέζε φζνλ αθνξά
ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ πέηπραλ επίδνζε Β1-Β2 κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ
50%, θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ πεξίπνπ 40% κε επηδφζεηο θάησ ηνπ Α1.Σέινο γηα
ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηε 4ε ζέζε κε πνζνζηφ πάλσ απφ
50% ησλ καζεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ λα επηηπγράλνπλ επίδνζε Β1-Β2 θαη κεησκέλν πνζνζηφ
14

Ζ θάζε θνιψλα αληηπξνζσπεχεη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα ην ζσήμα 11 γηα ηελ θαηαλφεζε
γξαπηνχ ιφγνπ (reading) δείρλεη φηη πεξίπνπ ην 30% ησλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα είλαη ζην επίπεδν Β2 ηνπ
CEFR, ελψ ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ είλαη ζην επίπεδν Α1 είλαη ιίγν κεγαιχηεξν ηνπ 40%. Αλάινγα
κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη νη ππφινηπνη πίλαθεο.
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καζεηψλ ζε επίπεδν Α1 ή πξν-Α1 πνπ είλαη αηζζεηά κηθξφηεξνο αξηζκφο ζε ζρέζε κε ηηο
πξναλαθεξζείζεο δχν δεμηφηεηεο.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά, είλαη θαλεξφ φηη νη Έιιελεο καζεηέο πέηπραλ
επηδφζεηο πςειφηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ. Γελ κπνξνχκε φκσο λα αγλνήζνπκε ην γεγνλφο φηη
ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά
θαη ηα άιια επίπεδα CEFR. Ζ δηαθνξά απηή πηζαλψο λα κπνξεί λα εμεγεζεί, θαζψο ζηελ
Διιάδα είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ε εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κέζσ ησλ θέληξσλ μέλσλ
γισζζψλ ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 50% ησλ καζεηψλ, φπσο ζα θαλεί ζην εκπεηξηθφ κέξνο
ηεο έξεπλαο θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ESLC, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα
εμεγήζεη ελ κέξεη ηε δηαθνξά απηή αλάκεζα ζε καζεηέο πνπ καζαίλνπλ απνθιεηζηηθά κέζσ
ηνπ ζρνιείνπ θαη καζεηψλ πνπ καζαίλνπλ κέζσ ησλ ΚΞΓ, ππφζεζε φκσο ε νπνία δε
δηεξεπλάηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο
καζεηέο έρνπλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ, πνπ είλαη
ελδεηθηηθφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη καζεηέο ηελ μέλε γιψζζα. Ζ επάξθεηα
αθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ε εμάζθεζε ησλ πξνθνξηθψλ δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο
εμάιινπ ζα θαλεί θαη ζην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
εκαληηθέο δηαθνξέο επίζεο βξέζεθαλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηε σπήζη ηηρ
γλώζζαρ-ζηόσος απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο θαηά ην κάζεκα, αλ θαη είλαη
πνιχ πεξηνξηζκέλε ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο (ESLC, 2011).
Σσήμαηα 11, 12, 13:Τα επίπεδα επίηεςξηρ δεξιοηήηων καηανόηζηρ γπαπηού λόγος (reading), καηανόηζηρ
πποθοπικού λόγος (listening) και παπαγωγήρ γπαπηού λόγος (writing) ζύμθωνα με ηο CEFR για ηην αγγλική
γλώζζα ανά εκπαιδεςηικό ζύζηημα.
Σσήμα 11:Καηανόηζη γπαπηού λόγος.

Σσήμα 12:Καηανόηζη πποθοπικού λόγος.
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Σσήμα 13: Παπαγωγή γπαπηού λόγος.

Πηγή:ESLC, 2011: 42-43

Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηελ φρη πνιχ ζπρλή ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ ηνπο ίδηνπο
(ΜΟ: 2,0 - 3,6, ζε θιίκαθα 0-4), απφ ηελ νπνία δελ δηαθνξνπνηείηαη ηδηαίηεξα ε άπνςε ησλ
καζεηψλ (ΜΟ: 1,7 - 3,3 ζηελ ίδηα θιίκαθα), ελψ νη ίδηνη νη καζεηέο – φπσο άιισζηε θαη νη
εθπαηδεπηηθνί – αληηιακβάλνληαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ζπρλά ηε γιψζζα-ζηφρν (ΜΟ:
1,2 - 2,5, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ θαη 1,6 - 2,7 ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ζε θιίκαθα 0-4). Ζ δηαπίζησζε απηή απνηειεί αξλεηηθφ εχξεκα, εθφζνλ
φπσο πξνθχπηεη ζηελ ίδηα έξεπλα ε ρξήζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ είλαη εληζρπηηθφο παξάγνληαο
γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο, αθνχ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπζηεκάησλ δηαπηζηψζεθε
φηη φζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ηε γιψζζα-ζηφρν θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ηφζν πςειφηεξεο είλαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο γξαπηέο
δνθηκαζίεο. Δπηπιένλ ζηνηρεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο – φπσο άιισζηε θαη παιαηνηέξσλ
εξεπλψλ – δείρλνπλ φηη φζν κεγαιχηεξν ην γισζζηθφ εηζαγφκελν (input) ζηελ μέλε γιψζζα,
ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επάξθεηα ησλ καζεηψλ ζηε γιψζζα απηή.
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ρεηηθά κε ηηο παξνρέο ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζεκαληηθέο δηαθνξέο
δηαπηζηψλνληαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ φζνλ αθνξά ηελ παποςζία
γλυζζικού επγαζηηπίος ζηα ζρνιεία. Οη δηαθνξέο θπκαίλνληαη αλάκεζα ζε πνζνζηφ
κηθξφηεξν ηνπ 25% θαη 45%, ελψ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε ρακειφ πνζνζηφ (θάησ απφ 30%)
θαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Υακειή επίζεο θαηαγξάθεηαη ε διαθεζιμόηηηα ηυν
λογιζμικών (software) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο. Πάλησο ε ρξήζε
εηθνληθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο (virtual learning
environment, γηα παξάδεηγκα Moodle, WebCT, Blackboard, Fronter, Sakai) δείρλεη ζεηηθέο
επηδξάζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.
Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηελ έθζεζε θαη ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ
κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ ή λέσλ κέζσλ - πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο
ππεξηεξεί έλαληη άιισλ - αθνχ βξέζεθε φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη πξαθηηθέο ζπζρεηίδνληαη κε
ηηο ζεηηθφηεξεο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα γισζζηθά ηεζη. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηε
δηδαζθαιία «πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απφ πνηέ ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηε γιψζζα-ζηφρν θαη ηηο θνηλφηεηεο ηεο
γιψζζαο απηήο» (European Commission, 2008). Παξφια απηά αλ θαη θαηαγξάθνληαη
δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηε σπήζη ηυν νέυν ηεσνολογιών απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηηο
πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, πξνθχπηεη φηη δε ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, ελψ θαη ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζπζηήκαηα
κε ρακειά πνζνζηά ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (ζσήμα 14). πλνιηθά νη εθπαηδεπηηθνί
έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο
αξθεηά ζπρλά, αιιά πεξηζζφηεξν εθηφο ησλ καζεκάησλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζπλεζίδνπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
καζεκάησλ θαη δηάθνξεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο (νη κέζνη φξνη θπκαίλνληαη κεηαμχ 1,7 - 2,9 ζε
θιίκαθα 0 - 4). Ληγφηεξν ζπρλά φκσο θάλνπλ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο (κέζνη φξνη κεηαμχ 0,3 - 2,1 ζηελ ίδηα θιίκαθα) ελψ δε ρξεζηκνπνηνχλ
ζπρλά πεξηερφκελν απφ ην δηαδίθηπν.
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Σσήμα 14: Χπήζη ηων νέων ηεσνολογιών καηά ηη διδαζκαλία από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ.

Πηγή:ESLC, 2011: 178

5. Δπίπεδο ζποςδών, επιμόπθυζη και εμπειπία ηυν εκπαιδεςηικών
Σν πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ μέλσλ γισζζψλ ζπρλά δηαθέξεη αλάκεζα ζηα
ζπζηήκαηα αθνχ ε μέλε γιψζζα κπνξεί λα δηδάζθεηαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο
εθπαηδεπηηθψλ. Απηέο αθνξνχλ α) εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
δηδαζθαιία φισλ ζρεδφλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ μέλσλ γισζζψλ, άζρεηα απφ ην αλ έρνπλ θαηάξηηζε πάλσ ζην
αληηθείκελν ηεο μέλεο γιψζζαο (generalistteachers), β) εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη
εμεηδηθεχνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, έλα απφ ηα
νπνία είλαη ε μέλε γιψζζα (semi-specialistteachers) θαη γ) εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη
εμεηδηθεχνληαη ζηε δηδαζθαιία ελφο ή δχν αληηθεηκέλσλ (specialistteachers)· γηα έλαλ ηέηνην
εθπαηδεπηηθφ ε εμεηδίθεπζε απηή αθνξά ηηο μέλεο γιψζζεο κφλν, ή κηα γιψζζα θαη έλα άιιν
αληηθείκελν.
Αλ θαη ην κνληέιν ηεο δηδαζθαιίαο απφ εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ (specialistteachers)
θπξηαξρεί ζηα δχν επίπεδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θαηψηεξε θαη αλψηεξε), ε
θαηάζηαζε ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα είλαη ειαθξψο πην δηαθνξνπνηεκέλε, αθνχ ζε
κεξηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα νη μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη απφ φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο
θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ. ε αληίζεζε κε απηά ηα ζπζηήκαηα ε Διιάδα ρξεζηκνπνηεί γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο - αιιά θαη ησλ άιισλ μέλσλ γισζζψλ - εμεηδηθεπκέλνπο
εθπαηδεπηηθνχο (specialistteachers) ήδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (EACEA/Eurydice, 2012: 87)15 (ζσήμα 15). Δπηπξφζζεηα, θαηά
15

Ζ έιιεηςε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ (specialistteachers) ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα είλαη ζπρλά ζέκα πνπ απαζρνιεί ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ζηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αθνχ ηα
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κέζν φξν ην 89.6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηα ζπζηήκαηα έρνπλ ηα
πξναπαηηνχκελα ή απαξαίηεηα πξνζφληα (qualified) γηα λα δηδάμνπλ μέλεο γιψζζεο, ελψ ζε
θάπνηεο κφλν ρψξεο έρνπλ πξνζσξηλά ή έθηαθηα ή άιινπ ηχπνπ πηζηνπνηεηηθά
(EACEA/Eurydice, 2012: 87). ε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ε αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εηδηθεπκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ΞΓ ζηε κέζε εθπαίδεπζε, δηαξθεί
ηνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα - κε εμαίξεζε κφλν ηξία ζπζηήκαηα - ελψ πξνβιέπεηαη ε θαηνρή
παλεπηζηεκηαθνχ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζε πνιιά ζπζηήκαηα κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ε Φηιαλδία, νπεδία, Γαλία, Ηηαιία θ.ά. (ζσήμα 16). ηελ πεξίπησζε έιιεηςεο
πηπρίνπ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ππάξρεη αλάγθε πηζηνπνίεζεο. ηελ Διιάδα - φπσο θαη ζε
5 άιιεο ρψξεο, (Γαιιφθσλε θαη Γεξκαλφθσλε Κνηλφηεηεο ηνπ Βειγίνπ, Ηζπαλία,
Πνξηνγαιία θαη Κξναηία) - ην πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη είλαη
κεδεληθφ ή ζρεδφλ κεδεληθφ, πνπ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο „πνηφηεηαο‟ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο. Μηα αθφκα δηαπίζησζε πνπ απνηειεί ζεηηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο γηα
ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, είλαη θαη ην πςειφ
πνζνζηφ θάιπςεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αθνχ θαηαγξάθνληαη ιίγεο κφλν πεξηπηψζεηο
ζρνιείσλ (1.3%) κε ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζηηγκή πνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ άιισλ
ρσξψλ ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη απφ 20% έσο 40%.

παηδηά ηα ηειεπηαία ρξφληα καζαίλνπλ γιψζζεο απφ κηθξφηεξεο ειηθίεο θαη ηα ζπζηήκαηα δελ έρνπλ αθφκα
πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ηηο αιιαγέο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε αθνξνχλ
πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο (generalistteachers)
θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθψλ πξσηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ
(teachereducation).
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Σσήμα 15: Επίπεδο εξειδίκεςζηρ ηων ξενόγλωζζων εκπαιδεςηικών α) ζηην ππωηοβάθμια και δεςηεποβάθμια
εκπαίδεςζη για ηο έηορ 2010/2011.
ISCED 1

Πηγή:EACEA, 2012: 87
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Σσήμα 16:Ελάσιζηη διάπκεια και επίπεδο ηηρ απσικήρ εκπαίδεςζηρ ηων εκπαιδεςηικών ζηη δεςηεποβάθμια
εκπαίδεςζη.

Πηγή:EACEA, 2012: 91

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο απσικήρ εκπαίδεςζηρ (initialtraining) θαη ε
εμαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο επαγγελμαηικήρ
ανάπηςξηο (professionaldevelopment) έρνπλ ηαπηηζηεί σο παξάγνληεο θιεηδηά ζηελ επηηπρία
ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, θαη ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα νξγαλψλεηαη γχξσ
απφ έλα αλαιπηηθφ πιαίζην γηα ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή (ελδν-ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε) θαη έλα
πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ λα ελζσκαηψλεη ηελ αθαδεκατθή γλψζε θαη ηελ πξαθηηθή εκπεηξία
ηεο δηδαζθαιίαο. (Commission of the European Communities, 2007b). Σν Δπξσπατθφ
πκβνχιην ην 2008, δηαβεβαίσζε φηη «ε πνηνηηθή δηδαζθαιία είλαη αλαγθαία γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή κάζεζε ζε νπνηαδήπνηε ειηθία» θαη πξέπεη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα λα
ππάξρεη ε εμαζθάιηζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γιψζζαο έρνπλ κηα ζηέξεε γλψζε ηεο
γιψζζαο πνπ δηδάζθνπλ, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε
εθπαίδεπζε θαη λα θαηέρνπλ ηηο θαηάιιειεο δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο.Δπίζεο, ζχκθσλα κε
ην Δςπωπαϊκό Πποθίλ για ηην Δκπαίδεςζη ηων Δκπαιδεςηικών ηηρ Γλώζζαρ (European Profile
for Language Teacher Education) (Kelly, Grenfell, Allan, Kriza, & McEvoy, 2004) γηα ηα
Κξάηε Μέιε, ε εθπαίδεπζε απηή πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ελεξγά, θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε
αληαιιαγή κέζσ πξνγξακκάησλ (Eurydice, 2008).Γηα παξάδεηγκα ζην ρέδην Γξάζεο (2003:
34-35) πξνηείλεηαη ε δηακνλή ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα κηα εθηεηακέλε ρξνληθή
πεξίνδν ζηε ρψξα φπνπ κηιηέηαη ε γιψζζα. Γηα απηφ ην ιφγν ζχκθσλα κε ηνπο πληνληζηέο
Δζληθήο Έξεπλαο, ζε 7 εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα παξέρνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα
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αληαιιαγέο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηακνλή ζην εμσηεξηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζαγσγηθήο
εθπαίδεπζεο. ηελ Διιάδα παξφια απηά δελ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο παξνρή (OECD, 2010).
Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζεσξείηαη επαγγεικαηηθφ θαζήθνλ γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Eurydice, 2008· OECD, 2009). ε ηξία
ζπζηήκαηα - κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα16 - νη δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο είλαη ππνρξεσηηθέο κφλν γηα ηνπο λενδηνξηδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο (Eurydice,
2008· OECD, 2009), δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη θαη απφ κειέηε ηνπ ΟΟΑ, αθνχ αλάκεζα
ζηηο 10 ρψξεο πνπ αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά εηζαγσγηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο λένπο
εθπαηδεπηηθνχο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Διιάδα (OECD, 2009). Σν πξφγξακκα εηζαγσγηθήο
επηκφξθσζεο πάλησο γηα ηνλ ζηφρν απηφ, ζχκθσλα κε παιαηφηεξε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, ζηε
ρψξα καο ην αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο νη χκβνπινη Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, θαη νξίδεηαη ζηνπο 8 πεξίπνπ κήλεο (OECD, 2005). χκθσλα
πάλησο κε ηελ πην πξφζθαηε έθζεζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηαγξάθεηαη
πςειφ, ελψ ην 11% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ πήξε κέξνο ζε θακία δξαζηεξηφηεηα ηέηνηνπ
είδνπο (OECD, 2009: 81). Παξφια απηά νη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηελ αλάγθε
κεγαιχηεξεο επηκφξθσζεο ζε ηνκείο φπσο ηα ΑΜΔΑ, ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, θαη ζε
ζέκαηα πεηζαξρίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (OECD, 2009).

6. Οι μαθηηέρ
Ζ ESLC δείρλεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ γηα ηε
ρξεζηκφηεηα ηεο κάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο ζε απηήλ. (ESLC,
2011). To πξνθίι ηεο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ πάλσ ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ μέλσλ γισζζψλ
είλαη παξφκνην ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ εθηηκά φηη ε
γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζή
ηνπο θαη ηελ εχξεζε εξγαζίαο ή ηε βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο (ζσήμα17).
Αληίζεηα ηα αγγιηθά παίδνπλ έλα ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζσπηθή δσή ησλ
καζεηψλ αθνχ κφλν ην 50.4 % θαίλεηαη φηη είλαη πεπεηζκέλν γη απηφ, ελψ ζηε ρψξα καο ην
ηειεπηαίν απηφ πνζνζηφ θαίλεηαη εληζρπκέλν (70%).Ζ αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ηε
ρξεζηκφηεηα ηεο μέλεο γιψζζαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελδπλάκσζε
ηνπ θηλήηξνπ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή κάζεζε.Δπίζεο κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ
ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εθδξνκέο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (28,1%), ην νπνίν
κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ρξήζεο ηεο γιψζζαο.

16

Μαδί κε ηελ Κχπξν θαη Ηηαιία.
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ε γεληθέο γξακκέο νη καζεηέο έρνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ΞΓ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα εγρεηξίδηα, πνπ βξίζθεηαη ζε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επίδνζε ησλ
καζεηψλ ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο.

Σσήμα 17:Ποζοζηό μαθηηών πος θεωπούν σπήζιμη ηην εκμάθηζη ηηρ ππώηηρ ξένηρ γλώζζαρ και λόγοι πος
αναθέπονηαι.

Πξνζσπηθή δσή
Γηα κειινληηθέο ζπνπδέο
Γηα ηε κειινληηθή εξγαζία
Γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο

Πηγή:EACEA, 2012: 103

Σςμπέπαζμα
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ησλ εθζέζεσλ ηνπ ΟΟΑ θαη ηελ
έξεπλα ESLC δίλνπλ κηα εηθφλα ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, αλαθνξηθά κε
ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ην αληηθείκελν ηεο μέλεο γιψζζαο, ην
επίπεδν ζπνπδψλ θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο, θαη
ηηο επηδφζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο μέλεο γιψζζαο.
χκθσλα κε απηά ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά
πιενλεθηήκαηα αιιά – δπζηπρψο - πνιχ πεξηζζφηεξα κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε
δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Έηζη, αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο δηαπηζηψζεηο ζπγθαηαιέγεηαη
ε εμεηδίθεπζε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα
ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ – δηαπίζησζε πνπ δελ ηζρχεη γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά
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ζπζηήκαηα. Θεηηθφ επίζεο εχξεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ζηα ειιεληθά ζρνιεία
θαηαγξάθνληαη ειάρηζηεο ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ.
Παξφια απηά, αλ θαη ε δήηεζε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο κέζα απφ ηελ
έξεπλαπαξνπζηάδεηαη απμεκέλε θαη νη Έιιελεο καζεηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζεσξνχλ
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν φηη ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απνηειεί έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα πξνζφληα γηα ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ καζεηψλ, ζε
αληίζεζε κε ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα πνπ πξνθξίλνπλ ηνλ απμεκέλν ρξφλν εθκάζεζεο ηεο
γιψζζαο, ζηελ Διιάδα ν ρξφλνο απηφο κεηψλεηαη ζπζηεκαηηθά. Έηζη, ζηε ζρεηηθή έθζεζε
(EACEA, 2012), νη ζπλνιηθέο ψξεο ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ πζηεξνχλ αξηζκεηηθά ζε
ζρέζε κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππφινηπσλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ, αθνχ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηε
δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ελψ άιια αληηθείκελα φπσο ηα αξραία ειιεληθά
θαηαιακβάλνπλ εμέρνπζα ζέζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.ρεηηθά κε απηφ, έξεπλα
ηεο Μπηξκπίιε (2015) ζηελ νπνία εμεηάδεηαη ε ζέζε ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ κέζα απφ
ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα, επίζεο δηαπηζηψλεη ηε
ζηαζεξή κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα ην αληηθείκελν ηεο αγγιηθήο - παξά ηελ αξρηθή
ζηφρεπζε ηεο πνιηηείαο γηα αλαβάζκηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ μέλσλ γισζζψλ πνπ
ζπκπνξεχνληαλ κε ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Δ.Δ. γηα κηα «αληαγσληζηηθφηεξε θαη
δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηεο γλψζεο αλά ηελ πθήιην» (Μπηξκπίιε, 2015). Δπηπιένλ
ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε κεησκέλε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο είλαη
ε έιιεηςε καζεκάησλ εληζρπηηθνχ ραξαθηήξα κέζα ζην ζρνιείν πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
παξαπάλσ, νδεγεί ηνπο Έιιελεο καζεηέο ζηελ ηδησηηθή εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ζηελ
ππνβάζκηζε ηεο αμίαο ηνπ καζήκαηνο ζην δεκφζην ζρνιείν. Σελ ίδηα ζηηγκή απνηππψλεηαη ε
έιιεηςε πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο θαη θηλεηηθφηεηαο κε ζπλέπεηα νη καζεηέο λα κελ
πξαγκαηνπνηνχλ ζπλεξγαζίεο κε καζεηέο επξσπατθψλ ζρνιείσλ, πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ
εμάζθεζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ, ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ θαη ηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθήο
ζπλείδεζεο. Παξάιιεια, δελ εθαξκφδεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κέζσ ηνπ κνληέινπ
CLIL παξά ηε ξεηή δέζκεπζε ηεο ρψξαο καο γηα εηζαγσγή ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ ζην
Πξφγξακκα πνπδψλ εδψ θαη πάλσ απφ κηα δεθαεηία.
Δπίζεο,ζεκαληηθή δηαπίζησζε ησλ εθζέζεσλ απηψλ είλαη ε κεησκέλε ρξήζε ηεο
γιψζζαο-ζηφρνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, ελψ επίζεο θαηαγξάθνληαη ειιηπείο
παξνρέο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (γισζζηθά εξγαζηήξηα, ινγηζκηθά, θιπ.) θαη ειάρηζηε ρξήζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο, παξά ηε δηαπίζησζε ηεο θαηνρήο
πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
επηκφξθσζήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαηά ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε, αιιά νχηε θαη
πξνβιέπεηαη ζπλερήο ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δεκφζηνπ
ζρνιείνπ.
Σα παξαπάλσ επξήκαηα θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα ην ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο
ππνβάζκηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη ηε
δηαρξνληθή απξνζπκία ησλ θπβεξλήζεσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απμαλφκελε δήηεζε ησλ
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καζεηψλ γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη βαζηθά εθφδηα ηνπ πνιίηε
γηα ηελ έληαμε ζην Δπξσπατθφ γίγλεζζαη. Γεδνκέλνπ φηη ην ξφιν ηνπ αξκφδηνπ δηδαζθαιίαο
ηεο αγγιηθήο γιψζζαο έρνπλ αλαιάβεη νη θνξείο ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο (ηδησηηθά ζρνιεία
θαη θέληξα μέλσλ γισζζψλ), ηίζεηαη ην εξψηεκα γηα πνην ιφγν νη ζρεδηαζηέο ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα καο δελ πξνσζνχλ ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, ψζηε νη
Έιιελεο καζεηέο λα απνιακβάλνπλ κία δεκφζηα εθπαίδεπζε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο.
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