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Τποδράση 5.1 Α. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΓΛΩΑ
ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ
Διζαγωγή
Ζ παξνπζία ζεκαληηθνχ αξηζκνχ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κεηαλαζηεπηηθνχ
πεξηβάιινληνο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα per
se. Ζ πεπνίζεζε πνπ επηθξαηεί επξχηαηα φηη ε κεγάιε ζπγθέληξσζε
αιινδαπψλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζπλήζσο ζηα ρακειά
θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα θξαηά ρακειά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζηα
ζρνιεία1 θαίλεηαη λα νδεγεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νηθνγέλεηεο λα αιιάδνπλ
ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε
άιιν δεκφζην ζρνιείν ή λα απνθαζίδνπλ λα ηα ζηείινπλ ζε ηδησηηθφ ζρνιείν
πξνθεηκέλνπ -θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπο- ηα παηδηά ηνπο λα ηχρνπλ θαιχηεξεο
εθπαίδεπζεο.
Ζ έξεπλα φκσο δείρλεη φηη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο κεηαλαζηεπηηθνχ
πεξηβάιινληνο απνδίδνπλ θαιχηεξα ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα φπνπ δίλεηαη
κεγάιε πξνηεξαηφηεηα ζηελ ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 2 . Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
δεκφζηα εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ηζνλνκίαο
θαη θξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο καζεηέο θαη φιεο ηηο
καζήηξηεο.
Ζ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή απέλαληη ζηηο αιιφγισζζεο νκάδεο καζεηψλ θαη
καζεηξηψλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζηε βηβιηνγξαθία
ζπλαληάηαη ζπρλά σο εθπαίδεπζε κεηνλνηήησλ (minority education) θαη
πεξηιακβάλεη θάζε είδνο εθπαίδεπζεο πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο αιιφγισζζνπο
καζεηέο θαη καζήηξηεο, αθφκε θαη εάλ δελ πξφθεηηαη γηα καζεηέο θαη
καζήηξηεο πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πιεζπζκνχ αλεγλσξηζκέλεο ζεζκηθά σο
κεηνλνηηθέο. Ξξφθεηηαη γηα εηδηθφ ηχπν εθπαίδεπζεο, ζπλήζσο δίγισζζεο
(bilingual education) 3 , πνπ ζην πιαίζην ηνπ γεληθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ
εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ εζληθνχ ή δηεζλνχο δηθαίνπ,
εθαξκφδεηαη κεηά απφ θξαηηθή παξέκβαζε θαη ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε
δηαηήξεζε ηεο γισζζηθήο, πνιηηηζκηθήο, εζλνηηθήο ή ελδερνκέλσο εζληθήο
ηαπηφηεηαο ηεο αιιφγισζζεο νκάδαο.
Πην πιαίζην απηνχ ηνπ γεληθνχ αιιά θαη ηαπηφρξνλα εηδηθνχ ηχπνπ ηεο
δίγισζζεο εθπαίδεπζεο (θαη ζην κέηξν πνπ αθνξά καζεηέο θαη καζήηξηεο κε
κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν) εληάζζνληαη θάζε είδνπο πξνγξάκκαηα φπνπ ε
γιψζζα θαηαγσγήο είλαη κέζν ή/θαη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη νδεγνχλ
ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε δχν γιψζζεο (Γ1 θαη Γ2). Απφ ηνλ ηξφπν πνπ
κία θνηλσλία αληηκεησπίδεη ηηο «άιιεο» γιψζζεο ζε ζρέζε κε ηελ «νηθεία»
θπξίαξρε θαη ζπλήζσο επίζεκε γιψζζα εμαξηάηαη εάλ θαη ηη είδνπο
πξφγξακκα δίγισζζεο εθπαίδεπζεο ζα επηιεγεί. Ρν εθάζηνηε πνιηηηθφ θαη
νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη νη πολιηιζμικέρ θαη ιζηοπικέρ ηδηαηηεξφηεηεο θάζε
θνηλσλίαο θαζνξίδνπλ ηε δνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ ζηνπο νπνίνπο ζα
1
2
3

Maiztegui-Oñate & Santibáñez-Gruber 2010
Commission of the EC 2008, Cummins 2001, Ξαπαδνπνχινπ, 2009
Θνηιηάξε 2005: 76 θ.ε., φπνπ θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία
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πξέπεη θαη εληαρζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα δίγισζζεο εθπαίδεπζεο
γηα ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο κε δηαθνξεηηθή απφ ηελ επίζεκε γιψζζα. Ζ
έθηαζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηε
ζπλνρή, ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κηιά άιιε γιψζζα απφ ηελ θπξίαξρε,
ηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο νκάδαο θαζψο θαη ην θχξνο ηεο γιψζζαο ηεο ζηελ
θνηλσλία.
Νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη εθαξκφδνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα δηαθφξσλ ρσξψλ πνπ ππνδέρηεθαλ κεγάιν αξηζκφ αιινδαπψλ /
κεηαλαζηψλ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία θαη αξθεηέο
δηαθνξνπνηήζεηο. Ξαξφια απηά, ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κεηαμχ
ζπζηεκάησλ ζε ρψξεο πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ –
νηθνλνκηθφ ππφβαζξν. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη είλαη
πηζαλφλ κηα πξαθηηθή πνπ ήηαλ απνηειεζκαηηθή ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο
ζπλζήθεο λα κε δψζεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζε δηαθνξεηηθά
εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα.
Κέρξη ηψξα θαίλεηαη λα ππάξρνπλ δχν βαζηθέο πξαθηηθέο γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ
ρσξψλ ππνδνρήο. Πηελ πξψηε επηθξαηεί ε άπνςε φηη νη αιινδαπνί καζεηέο
θαη καζήηξηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηδαρηνχλ ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο
μέζα ζην εζληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Ν Cummins
(2001) πξνηείλεη ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ θαη
καζεηξηψλ κέζα ζην ζρνιείν θαζψο - φπσο ηζρπξίδεηαη - απηφ φρη κφλν δελ
εκπνδίδεη ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ππνδνρήο, αιιά αληηζέησο ν
εκπινπηηζκφο ηνπ γισζζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηνπ καζεηή επεξεάδεη ζεηηθά ηηο
ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπ. Ωζηφζν, ε πινπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ
εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη θπξίσο απφ ηελ επειημία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δηφηη
ηα καζήκαηα απηά ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα είλαη εληαγκέλα ζην
σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Έρεη απνδεηρζεί φηη ηα καζήκαηα πέξαλ
ηνπ επίζεκνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππεξθνξηψλνπλ ηνπο καζεηέο θαη
καζήηξηεο πξνζζέηνληαο επηπιένλ ψξεο δηδαζθαιίαο θαη κπνξεί λα ηνπο
πξνθαιέζνπλ αηζζήκαηα απφξξηςεο κηα θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα
αηζζαλζνχλ νη ίδηνη φηη «ζηηγκαηίδνληαη» θνηηψληαο ζε ηέηνηα ηκήκαηα4.
Ζ δεχηεξε, ιηγφηεξν φκσο δηαδεδνκέλε, πξαθηηθή αθνξά ηε ζχλαςε
δηκεξψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη ησλ
ρσξψλ θαηαγσγήο. Δδψ απαηηείηαη θαιή ζπλεξγαζία κηα θαη νη δχν ρψξεο
δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε
δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο. Νη πφξνη δηαηίζεληαη ζπλήζσο απφ ηε
ρψξα ππνδνρήο ελψ ε ρψξα πξνέιεπζεο δηαζέηεη ηνπο δαζθάινπο ηεο
γιψζζαο. Ρα καζήκαηα πξνζθέξνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εθηφο
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, ζπλήζσο απνγεχκαηα ή Πάββαηα
ή/θαη Θπξηαθέο.
Πην πιαίζην ησλ δηκεξψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ
4

De Coster 2009
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ππνδνρήο θαη ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο εληάζζεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ακηγψο
«εζληθψλ» ζρνιείσλ. Ζ γιψζζα θαηαγσγήο είλαη ην απνθιεηζηηθφ κέζν
δηδαζθαιίαο, αθνινπζείηαη ζπλήζσο ην ΑΞ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ην δηδαθηηθφ
πιηθφ ησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο θαη νη δάζθαινη πξνέξρνληαη απφ
ηε ρψξα θαηαγσγήο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ γλσξίδνπλ κε
επάξθεηα ηε γιψζζα ππνδνρήο ε νπνία δηδάζθεηαη σο μέλε θαη ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο σο δεχηεξε. Θιαζζηθφ παξάδεηγκα ηα ειιεληθά ζρνιεία πνπ
ιεηηνχξγεζαλ γηα δεθαεηίεο ζηε Γεξκαλία.
Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε έιιεηςε επαξθνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη
νηθνλνκηθψλ πφξσλ νδεγεί ηηο κεηαλαζηεπηηθέο θνηλφηεηεο ζην λα αλαιάβνπλ
νη ίδηεο ηελ ελίζρπζε ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο πξνζθέξνληαο ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο καζήκαηα γιψζζαο εθηφο ζρνιείνπ, ζπλήζσο
απνγεχκαηα ή Πάββαηα ή/θαη Θπξηαθέο. Πηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο
ιεηηνπξγίαο ην αλαιακβάλνπλ νη γνλείο, ελψ νη δάζθαινη κπνξεί λα είλαη θαη
εζεινληέο.
Πηελ Διιάδα φπνπ θαη ηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη αιινδαπνί
καζεηέο θαη καζήηξηεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ ε ζπδήηεζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο
αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θαη καζεηξηψλ ζην
δεκφζην ζρνιείν ή ε ππνζηήξημε κε πξφζθνξνπο ηξφπνπο απφ ηελ πιεπξά ηεο
πνιηηείαο καζεκάησλ γιψζζαο θαηαγσγήο παξακέλεη αλνηθηή.
Πηελ έθζεζε απηή παξνπζηάδεηαη ε δηεζλήο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πνπ
αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ησλ αιινδαπψλ (κεηαλαζηψλ)
θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζε
κειέηεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ επηιεθηηθά κε θχξηα θξηηήξηα ηελ (σο επί ην
πιείζηνλ) πξφζθαηε (κέρξη ην 2011) δεκνζίεπζή ηνπο θαη ηηο αλαθνξέο πνπ
θάλνπλ ζε πιήζνο άιισλ ζπλαθψλ γχξσ απφ ην ζέκα εξεπλψλ5. Νη κειέηεο
απηέο αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο αλά ηνλ θφζκν
θαη εμεηάδνπλ πνηθίιεο αλάγθεο θαη πξαθηηθέο.

5

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην 2002 ππάξρεη ην εηδηθφ πεξηνδηθφ Heritage Language
Journal πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα.
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1. Γιεθνείρ Δκπαιδεςηικέρ Ξπακηικέρ
1.1 Αςζηπαλία
Ζ παξνρή πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ
Απζηξαιία είλαη πξσηίζησο επζχλε ησλ Ξνιηηεηαθψλ Θπβεξλήζεσλ, νη νπνίεο
θαιχπηνπλ ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζέηνπλ ην
λνκνζεηηθφ
θαη δηνηθεηηθφ
πιαίζην
ιεηηνπξγίαο
ηνπο. Ωζηφζν, ε
Θνηλνπνιηηεηαθή Θπβέξλεζε παξέρεη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζηηο
Ξνιηηείεο γεληθψο, αιιά θαη εηδηθψο κε ρξεκαηνδνηήζεηο εμεηδηθεπκέλσλ
πξνγξακκάησλ, ελψ έρεη θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν. Πε γεληθέο γξακκέο, φιεο νη
Ξνιηηείεο θηλνχληαη ζε παξφκνηα πιαίζηα φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο
ζηξαηεγηθέο-πνιηηηθέο, κε δηαθνξέο ζε δηαηππψζεηο θαη νλνκαζίεο.
Ρν Λνκνζεηηθφ Ξιαίζην (DECS 2007-2011) επηθπξψλεη ηελ εθκάζεζε
ησλ Απζηξαιηαλψλ γεγελψλ γισζζψλ, θηλεδηθψλ, γαιιηθψλ, γεξκαληθψλ,
ηλδνλεζηαθψλ, ηηαιηθψλ, ηαπσληθψλ, ειιεληθψλ, ηζπαληθψλ θαη βηεηλακέδηθσλ
σο ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα ζρνιεία είηε
σο «Γεχηεξε Γιψζζα» (Language other than English, LOTE) είηε σο
«Γηαηήξεζε Ξξψηεο Γιψζζαο» (First Language Maintenance, FLM). Έηζη,
ππάξρνπλ ζρνιεία πνπ πξνζθέξνπλ, γηα παξάδεηγκα, ειιεληθά σο δεχηεξε
γιψζζα, άξα φια ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ ειιεληθά ή λα επηιέμνπλ
ειιεληθά σο κηα απφ ηηο άιιεο γιψζζεο πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιείν. πάξρνπλ
επίζεο ζρνιεία πνπ πξνζθέξνπλ ειιεληθά κφλν γηα καζεηέο ειιεληθήο
θαηαγσγήο (FLM), αλεμάξηεηα απφ ην πφζεο άιιεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην
ζρνιείν. Ρέινο, ππάξρνπλ θαη ζρνιεία φπνπ πξνζθέξεηαη ζπλδπαζκφο θαη ησλ
δχν, πνπ ζεκαίλεη φηη πέξα απφ ηηο ψξεο LOTE ππάξρνπλ θαη ψξεο ειιεληθήο
γιψζζαο σο FLM γηα ηα παηδηά απηά, μερσξηζηά απφ ηα άιια παηδηά ηεο ηάμεο
ηνπο.
Ρα καζήκαηα FLM γίλνληαη κέζα ζην θαλνληθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ
θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηα παηδηά πνπ ηα παξαθνινπζνχλ πξέπεη λα αθήλνπλ ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ θάπνην άιιν κάζεκα (ίζσο θαη πην
ειθπζηηθφ, π.ρ. αζιεηηζκφ, ηερληθά, καγεηξηθή). ζν θη αλ απηφ πξνζθέξεη
ζηνπο καζεηέο ειιεληθήο θαηαγσγήο επηπιένλ ρξφλν δηδαζθαιίαο ηεο
γιψζζαο, δελ είλαη πάληα εππξφζδεθην απφ ηα παηδηά.
Γηα λα δεκηνπξγεζεί, γηα παξάδεηγκα, ηκήκα ειιεληθψλ ζε έλα ζρνιείν
ππάξρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:





Λα ππάξμεη ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηθαλφ αξηζκφ γνλέσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή
Ξξνγξάκκαηνο Καζεκάησλ.
Λα γίλεη ην αίηεκα δεθηφ απφ ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή
Ξξνγξάκκαηνο Καζεκάησλ θαη ηνλ Γηεπζπληή.
Λα ππάξρεη δηαζέζηκνο δάζθαινο πνπ λα επηζπκεί λα δηδάμεη ή λα
ππάξρεη ε ζέζε θαη λα πξνθεξπρζεί ε θάιπςή ηεο.
Λα δερηνχλ νη Δπηηξνπέο, νπζηαζηηθά ν Γηεπζπληήο, λα αλνίμεη ζέζε γηα
δάζθαιν ειιεληθήο γιψζζαο.
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Λα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ψξεο απφ ην ζχλνιν ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ
ηνπ ζρνιείνπ γηα λα δηδαρηνχλ ηα ειιεληθά ή θαη άιιε γιψζζα.

Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο θξαηηθψλ ζρνιείσλ πνπ ελδηαθέξζεθαλ απφ
κφλα ηνπο λα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο
θαη πνιηηηζκνχ, ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, κεηά ηε ιήμε ηνπ θαλνληθνχ
σξαξίνπ. Απφ ηελ άιιε, έρνπλ ραζεί ζέζεηο δηδαζθαιίαο ειιεληθψλ ζηα
ζρνιεία, επεηδή ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο. Πε άιιεο
πεξηπηψζεηο ζπκπηχζζνληαη ηκήκαηα θαη γίλεηαη ζπλδηδαζθαιία δηαθνξεηηθψλ
ηάμεσλ, κε απνηέιεζκα ηε ζπλχπαξμε πνιιψλ ειηθηαθψλ θαη καζεζηαθψλ
επηπέδσλ, γεγνλφο πνπ ππνβαζκίδεη ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο δηδαζθαιίαο.
Πηελ Απζηξαιία, νη εζληθέο γιψζζεο δηδάζθνληαη επίζεο ζηα απνγεπκαηηλάζαββαηηαλά ηκήκαηα, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην
Ππκβνχιην ησλ Δζληθψλ Πρνιείσλ, ην νπνίν επνπηεχεηαη απφ ην Ξνιηηεηαθφ
πνπξγείν Ξαηδείαο. Γηα λα αλαγλσξηζηνχλ απηά ηα ζρνιεία πξέπεη λα
ηδξπζνχλ θαη λα δηνηθνχληαη απφ θάπνην νξγαλσκέλν θνξέα, φπσο γηα
παξάδεηγκα ηελ εθθιεζηαζηηθή θνηλφηεηα, ηνλ ζχιινγν γνλέσλ θ.ά., ελψ
επηρνξεγνχληαη νηθνλνκηθά αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ
καζεηψλ. Ρν ίδην Ππκβνχιην ειέγρεη θαη αλαγλσξίδεη ηνπο δαζθάινπο πνπ
δηδάζθνπλ ζε απηά, ηα θξηηήξηα φκσο ζρεηηθά κε ην επίπεδν γλψζεο ηεο
γιψζζαο θαη ηε δηδαθηηθή-παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζπρλά δελ είλαη απζηεξά.
Πε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο γίλνληαη καζήκαηα κέζσ
δηαδηθηχνπ (video conference), ην νπνίν –αο ζεκεησζεί– ρξεζηκνπνηείηαη
επξέσο θαη απφ θαλνληθά ζρνιεία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζρνιηθήο δσήο
(κέζσ ηζηνζειίδσλ), αιιά θαη ηε δηδαζθαιία (επηπιένλ αζθήζεηο, ππνζηήξημε
αζζελνχλησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θ.ά.).
Μερσξηζηή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Θνιεγίνπ Αλνηρηήο Ξξφζβαζεο6, ην νπνίν
ιεηηνπξγεί δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε καζεηέο λα κάζνπλ κηα γιψζζα κε εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ή λα ζπληεξήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ πξψηε
γιψζζα ηνπο εθηφο ησλ αγγιηθψλ. Θάζε ρξφλν ιεηηνπξγεί θαη έλα εληαηηθφ
πξφγξακκα θαηαζθήλσζεο γηα καζεηέο ησλ ηάμεσλ 8 έσο 10, φπνπ ηα παηδηά
παίξλνπλ κέξνο ζε γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνθηνχλ δηαπνιηηηζκηθέο
εκπεηξίεο.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θνίηεζε ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο
γηα καζεηέο θαη καζήηξηεο θαζψο θαη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ δελ είλαη
Απζηξαινί ππήθννη ή έρνπλ άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο κε ζθνπφ ηε
κφληκε
δηακνλή,
πξνυπνζέηεη
πιεξσκή
δηδάθηξσλ
θαη
κάιηζηα
πξνπιεξσκέλσλ7.

6
7

Open Access College (2012)
Θνπηζνχ (2007)
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1.2 Αςζηπία
Ζ Απζηξία ελέηαμε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ησλ αιινδαπψλ
κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζην πξφγξακκα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ηελ
πξνεγνχκελε δεθαεηία, θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηελ ηξέρνπζα
δεθαεηία. Πήκεξα, κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο
θαηαγσγήο δηδάζθνληαη ζπλνιηθά 19 γιψζζεο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη
αξθεηέο επξσπατθέο γιψζζεο, αξαβηθά, θηλέδηθα, ηζεηζέληθα, θαξζί (πεξζηθά)
θαη παζηφ (αθγαληθά), κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ηκεκάησλ λα αθνξά ηε
δηδαζθαιία ζεξβνθξναηηθψλ θαη ηνπξθηθψλ. Ρα καζήκαηα είλαη πξναηξεηηθά
θαη άιινηε γίλνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνχ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο
(ζηελ πεξίπησζε ησλ δχν πην δηαδεδνκέλσλ γισζζψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία
ηεο Βηέλλεο) θαη άιινηε ζε απνγεπκαηηλά ηκήκαηα. Απηά ηα ηειεπηαία είλαη θαη
ηα πην ζπλεζηζκέλα, ηδηαίηεξα φηαλ νη γιψζζεο πνπ δηδάζθνληαη είλαη ζρεηηθά
ζπάληεο θαη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ ηα παξαθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ
δηαθνξεηηθά ζρνιεία.
Ρν πην ζπρλφ παξάπνλν ησλ Απζηξηαθψλ είλαη φηη πνιινί κεηαλάζηεο δελ
κπφξεζαλ ή δελ ζέιεζαλ λα κάζνπλ γεξκαληθά. Απηφ νδήγεζε ηελ
νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε λα νξίζεη ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε ππνρξεσηηθή γηα
φινπο ηνπο κεηαλάζηεο, κε ηελ απεηιή ηεο απψιεηαο ηεο άδεηαο παξακνλήο ζε
φπνηνλ απνηχρεη8.
Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε μεθηλά απφ ηνπο δεκνηηθνχο παηδηθνχο
ζηαζκνχο θαη πξνζθέξεη καζήκαηα γιψζζαο ζηνπο πεξίπνπ 8.000
λεναθηρζέληεο θαη’ έηνο. Πηα δεκνηηθά ζρνιεία ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο
θαηαγσγήο δελ ππφθεηηαη ζε εμεηάζεηο. Πηε δεπηεξνβάζκηα ε εμέηαζε είλαη
πξναηξεηηθή. Ζ «κεηξηθή γιψζζα» κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηε «γιψζζα
δηδαζθαιίαο» ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη απηή ηφηε εμεηάδεηαη σο μέλε
γιψζζα9.
Νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζηα ηκήκαηα γισζζψλ θαηαγσγήο
πξνζιακβάλνληαη απφ ην θξάηνο, φπσο νη εθπαηδεπηηθνί ησλ θαλνληθψλ
ηκεκάησλ. Πηηο Δπαξρηαθέο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί
ζπκβνπιεπηηθά θέληξα γηα ηνπο κεηαλάζηεο. Δπηπιένλ, ηνπηθά ζρνιηθά
ζπκβνπιεπηηθά θέληξα ζε θάπνηεο επαξρίεο πξνζθέξνπλ πιεξνθφξεζε θαη
ππνζηήξημε ζε δαζθάινπο, γνλείο θαη καζεηέο. Απηά ζπρλά ιεηηνπξγνχλ ζε
ζηελή ζπλεξγαζία κε κε εθπαηδεπηηθά ηνπηθά ηδξχκαηα.
Ρν πνπξγείν Ξαηδείαο ηεο Απζηξίαο εθδίδεη θάζε ρξφλν εγθχθιην κε ηηο
επίθαηξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα καζήκαηα γιψζζαο θαηαγσγήο.
Δπηπιένλ, δηαζέηεη κηα εμαηξεηηθά νξγαλσκέλε θαη πιεξνθνξεκέλε ηζηνζειίδα
γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηδαζθαιία απηψλ ησλ
καζεκάησλ10. Γπλεηηθά θάζε γιψζζα θαηαγσγήο κπνξεί λα δηδαρηεί, εθφζνλ
8

JCEA (2007)
De Coster (2009)
10
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (2012)
9
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εθδεισζεί ην αλάινγν ελδηαθέξνλ, ζπκπιεξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο
καζεηψλ θαη ππάξρεη απφ ηελ ππεξεζία ην απαηηνχκελν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Πηνπο θαηά ηφπνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο έρεη αλαηεζεί θαη ην έξγν λα
δηεξεπλνχλ ηηο ζπλζήθεο θαη, φπνπ είλαη δπλαηφ, λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηα
καζήκαηα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο.
Ρν 2011/12 δηδάζθνληαη νη εμήο κεηξηθέο γιψζζεο: αιβαληθά, αξαβηθά,
αξκεληθά, βφζληα, θξναηηθά, ζεξβηθά, βνπιγαξηθά, θηλέδηθα, ληαξί, γαιιηθά,
θνπξδηθά, παζηφ, πεξζηθά, πνξηνγαιηθά, πνισληθά, ξνπκαληθά, ξψζηθα,
ζινβάθηθα, ηζπαληθά, ηζέρηθα, ηζεηζεληθά, ηνχξθηθα θαη νπγγξηθά. Ρα
καζήκαηα κπνξεί λα είλαη ζε πεξηβάιινλ ηάμεο, αιιά θαη λα ρσξίδνληαη νη
καζεηέο θαη καζήηξηεο ζε κηθξέο νκάδεο, εάλ ν αξηζκφο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
καζεηψλ γηα κηα γιψζζα είλαη κεγάινο. Δπίζεο, είλαη δπλαηφο θαη ν
ζπλδπαζκφο ησλ δχν κνξθψλ δηδαζθαιίαο, ν νπνίνο θξίλεηαη νπζηαζηηθφο. Γηα
νξγαλσηηθνχο ιφγνπο είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ζε έλα ηκήκα καζεηψλ απφ
δηαθνξεηηθέο ηάμεηο, δηαθνξεηηθά ζρνιεία θαη ηχπνπο ζρνιείσλ. Ρν κάζεκα
ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο δηδάζθεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη
αλαγξάθεηαη φηη ην παξαθνινχζεζε ν καζεηήο ζε νπνηνδήπνηε ζρνιηθφ
απνδεηθηηθφ εθδίδεηαη γηα απηφλ.

1.3 Γαλλία
Πηε Γαιιία, απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2008/09 ηα καζήκαηα γιψζζαο
θαηαγσγήο θαη πνιηηηζκνχ (ηδηαίηεξα Ηζπαληθψλ, Ηηαιηθψλ θαη Ξνξηνγαιηθψλ)
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ θαη έηζη λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα θαλνληθά αλαιπηηθά θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ησλ
ζρνιείσλ Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ
θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηε δηαδηθαζία απηή, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηνπ εζληθνχ
ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη πξνζφλησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ μέλσλ
γισζζψλ11.
Πε δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Ξαξηζηνχ νξγαλψζεθαλ δίγισζζεο ηάμεηο γηα
φινπο ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο. Γηδάζθνληαλ 5 ψξεο ηελ εβδνκάδα ηελ
αξαβηθή γιψζζα θαζψο θαη καζεκαηηθά, ηζηνξία, γεσγξαθία, γπκλαζηηθή ζηα
αξαβηθά. Αμηνινγήζεηο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ έγηλαλ απφ Γάιινπο
επηζεσξεηέο, ππνγξάκκηζαλ πσο «νη καζεηέο θαη καζήηξηεο απηνί πνπ
δηδάζθνληαη πέληε ψξεο ηελ εβδνκάδα ιηγφηεξν Γαιιηθά απφ ηνπο ζπκκαζεηέο
θαη καζήηξηεο ηνπο, έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα, φρη κφλν ζε ηνκείο φπσο
ηα καζεκαηηθά, αιιά επίζεο ζηα γαιιηθά, ην δε πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ
δίγισζζσλ ηάμεσλ είλαη θαηά 15% κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ παξαδνζηαθψλ
ηάμεσλ»12.

11
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De Coster 2009
Castellotti 2008
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1.4 Γεπμανία
H Γεξκαλία, πνπ απνηειεί ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ εδψ θαη πεξίπνπ 60
ρξφληα, δνθίκαζε δηαθνξεηηθά κνληέια εθκάζεζεο ή/θαη ελίζρπζεο ησλ
γισζζψλ θαηαγσγήο ησλ κεηαλαζηψλ, είηε απηά ζηεξίδνληαλ απφ
γεξκαληθνχο θξαηηθνχο θνξείο είηε απφ ηα πξνμελεία ησλ αληίζηνηρσλ ρσξψλ
είηε θαη απφ ηα δχν. βξηδηθά ιεηηνχξγεζαλ θαη ιεηηνπξγνχλ δίγισζζα ζρνιεία
ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ δίγισζζνπο θιάδνπο ζπνπδψλ ζε
αξθεηέο γιψζζεο κεηαλαζηψλ, φπσο ην Θξαηηθφ Δπξσπατθφ Πρνιείν
Βεξνιίλνπ13 θαη φζα άιια επεξεάζηεθαλ απφ απηφ ην κνληέιν.
Ζ ζπδήηεζε ζηε Γεξκαλία ζηξέθεηαη γχξσ απφ ην θαηά πφζν ε ελίζρπζε
ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ βνεζά ζηελ
ελζσκάησζή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Γεξκαλίαο θαη ελ γέλεη ζηε
βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζην ζρνιείν. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ δηεζλνχο
πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ PISA ζηε Γεξκαλία
αλαδεηθλχνπλ κεηαμχ άιισλ αδπλακία ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ σο πξνο
ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Ζ αδπλακία απηή επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ
ηε κέηξηα ή ειάρηζηε ή θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη
καζεηξηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη ηάμεηο
δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο απνηεινχλ θαη ζέκα πξνεθινγηθνχ
αγψλα ζε νξηζκέλα θξαηίδηα, φπνπ ηνλίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα παξαγθσληζηεί ε
ζρεηηθή δαπάλε θαη λα θαηαξγεζνχλ νη αληίζηνηρεο ηάμεηο, ελψ ζηνλ αληίπνδα
απηνχ πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ηεο δεμηφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηε
γεξκαληθή γιψζζα 14 . Πηε Βάδε-Βπξηεκβέξγε φπνπ ηνπηθνί θνξείο δελ
δηέζεζαλ ζηα αληίζηνηρα πξνμελεία ζρνιηθά θηίξηα γηα ηε δηεμαγσγή
καζεκάησλ ζηηο γιψζζεο θαηαγσγήο, ξπζκίζηεθε ην ζέκα κε δηθαζηηθή
απφθαζε 15 , ελψ απφ πνιηηηθή παξάηαμε πξνηάζεθε ε ελζσκάησζε ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ απηψλ καζεκάησλ ζην θαλνληθφ σξνιφγην πξφγξακκα16.
Ιφγσ, ινηπφλ, ηνπ νκνζπνλδηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ε Γεξκαλία έρεη λα
επηδείμεη κεγάιε πνηθηιία πξαθηηθψλ απφ θξαηίδην ζε θξαηίδην. Νη πξαθηηθέο
απηέο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα αλαιπηηθά.


Αμβούπγο

Πην θξαηίδην απηφ πξνζθέξνληαη καζήκαηα γιψζζαο θαηαγσγήο ζε
καζεηέο κε γιψζζα δηαθνξεηηθή απφ ηα γεξκαληθά ζηνλ βαζκφ πνπ ην
επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο (πιηθνηερληθή ππνδνκή, πξνζσπηθφ θ.ά.), απφ ηελ
πξψηε έσο θαη ηελ δέθαηε ηάμε. Απφ ηελ πέκπηε ηάμε θαη έπεηηα, πξνβιέπεηαη
ην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο λα κπνξεί λα θαηαιάβεη ηε ζέζε ηεο
δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο, θαη απφ ηελ έλαηε ηάμε ηεο ηξίηεο μέλεο γιψζζαο.
Απφ ηελ έβδνκε ηάμε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ε δεχηεξε μέλε γιψζζα κε ην
κάζεκα ησλ ηνπξθηθψλ. Ρα ηνπξθηθά δηδάζθνληαη ζε νξηζκέλα ζρνιεία ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο βαζηθφ κάζεκα ή σο εμεηαδφκελν κάζεκα γηα
13

Staaliche Europa-Schule Berlin (2012)
Ανώνυμος (2010α, 2010β)
15
Ανώνυμος (2007)
16
Mendler (2007)
14
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ην απνιπηήξην (Abitur).
Ωο πξνο ηελ νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ ππάξρεη επειημία, ην κάζεκα κπνξεί
δειαδή λα δηεμάγεηαη ζε εηεξνγελείο ηάμεηο φζνλ αθνξά ηελ ειηθία θαη λα
είλαη ελζσκαησκέλν είηε ζην πξσηλφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ είηε λα
εκθαλίδεηαη σο απνγεπκαηηλφ ζπκπιεξσκαηηθφ κάζεκα. Δπίζεο, κπνξεί λα
νξγαλσζεί θαη πέξα απφ ηα ζηελά πιαίζηα ελφο ζρνιηθνχ καζήκαηνο. Πηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έλα ηδηαίηεξα αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαζνξίδεη ηα
πεξηερφκελα θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ καζεκάησλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαη ηηο ηάμεηο 1 έσο 417.
Γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρεη επίζεο έλα αληίζηνηρν
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν αθνξά ηηο γιψζζεο: ηηαιηθά, πνισληθά,
πνξηνγαιηθά, ηνπξθηθά. Πε απηφ πεξηγξάθνληαη ηα πεξηερφκελα ησλ
καζεκάησλ, νη δεμηφηεηεο, νη ιεθηηθέο πξάμεηο θαη νη γισζζνδηδαθηηθνί ζηφρνη
ησλ καζεκάησλ, αιιά θαη νη γεληθφηεξνη ζηφρνη ηεο ζχιιεςεο θαη δηεμαγσγήο
ησλ καζεκάησλ απηψλ18.
Δπηπιένλ, ζπκπιεξσκαηηθφ κάζεκα κεηξηθήο γιψζζαο πξνζθέξεηαη κε ηελ
επζχλε ησλ πξνμελείσλ κε θαζεγεηέο απφ ηηο αληίζηνηρεο ρψξεο θαη γηα ηηο
γιψζζεο ειιεληθά, ηηαιηθά, θξναηηθά, καξνθηλά, πνξηνγαιηθά, ηζπαληθά,
ηνπξθηθά, ηπλεζηαθά, πνισληθά. πάξρνπλ επίζεο πβξηδηθέο πξνζπάζεηεο
δίγισζζσλ θιάδσλ, φπσο γεξκαλνπνξηνγαιηθνχ θαη γεξκαλντηαιηθνχ, ζε δχν
δεκνηηθά ζρνιεία.


Βάδη-Βςπηεμβέπγη

Πην θξαηίδην απηφ πξνζθέξνληαη καζήκαηα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο
(γισζζηθφ κάζεκα, ηζηνξία, ζηνηρεία ηεο ρψξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ) απφ ηα
πξνμελεία ησλ ρσξψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξαηηδίνπ γηα
ζέκαηα εθπαίδεπζεο. Ρα πεξηερφκελα θαη ε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ
απνθιεηζηηθά ηηο πξνμεληθέο αξρέο. Ρν θξαηίδην ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο
ππνζηεξίδεη έκπξαθηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο απφ ην 1970
πξνζθέξνληαο ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη επίζεο νηθνλνκηθή ελίζρπζε
ζπλνιηθά 1,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε θάζε γισζζηθφ
ηκήκα θνηηνχλ 12 καζεηέο. Ρα καζήκαηα δηεμάγνληαη ζε 14 γιψζζεο, θαηά
θαλφλα απφ δχν έσο πέληε ψξεο ηελ εβδνκάδα, ε ζπκκεηνρή ζε απηά είλαη ζε
πξναηξεηηθή βάζε θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε απηά είλαη πεξίπνπ 54.000. Πην απνιπηήξην ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα λα αλαγξαθνχλ ζην κέξνο ησλ παξαηεξήζεσλ ηα καζήκαηα ηα
νπνία νξγάλσζε ην πξνμελείν θαη παξαθνινχζεζε θάπνηνο καζεηήο κε ηελ
αληίζηνηρε επίδνζε πνπ πέηπρε ζε απηά. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζην
απνιπηήξην λα ππάξρεη ζπλεκκέλε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο. Δπηπιένλ,
είλαη δπλαηή θαη ε πηζηνπνίεζε ζε 12 γιψζζεο θαηαγσγήο ζην πιαίζην ησλ
εμεηάζεσλ
ηνπ
βαζηθνχ
απνιπηεξίνπ
(Hauptschulabschlussprüfung).

17
18

Bildungsplan Grundschule (2011)
Rahmenplan herkunftssprachlichter Unterricht (2004)
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Ξξνβιέπεηαη κάιηζηα λα κπνξνχλ νη αιινδαπνί καζεηέο λα
εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ην γπκλάζην ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο.

δίλνπλ

Ρέινο, ην 2007 πξνηάζεθε ε ελζσκάησζε ησλ καζεκάησλ ηεο γιψζζαο
θαηαγσγήο ζε φια ηα είδε ζρνιείσλ ηνπ θξαηηδίνπ, κε παξάιιειν άλνηγκα
ησλ καζεκάησλ απηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Ξαξφια απηά, ηα καζήκαηα
πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο πξνμεληθέο αξρέο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
εθπαηδεπηηθέο αξρέο ηνπ θξαηηδίνπ θαίλεηαη φηη απνηεινχλ θχξην κνριφ γηα
ηελ ελίζρπζε ησλ γισζζψλ απηψλ. Κφλν ζπνξαδηθά θαη φηαλ ππάξρεη πνιχ
κεγάιε δήηεζε πξνζθέξνληαη θχθινη καζεκάησλ ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο
ζρνιείσλ (Realschule) θαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ γισζζψλ (ηνπξθηθά,
ηηαιηθά).


Βαςαπία

Γηα
ηνπο
καζεηέο
κε
κεηαλαζηεπηηθφ
ππφβαζξν
πξνζθέξεηαη
ζπκπιεξσκαηηθφ κάζεκα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ην νπνίν κπνξεί λα
αλέξρεηαη ζπλνιηθά κέρξη θαη ηηο πέληε δηδαθηηθέο ψξεο εβδνκαδηαίσο. Ρα
καζήκαηα απηά ηα παξαθνινπζνχλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ νπνίσλ νη
γνλείο θάλνπλ αίηεζε ελδηαθέξνληνο. Δπηπιένλ, γηα καζεηέο πνπ δελ έρνπλ
γιψζζα θαηαγσγήο ηα γεξκαληθά θαη νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα εμαηηίαο γισζζηθψλ δπζθνιηψλ, είλαη δπλαηή ε
δεκηνπξγία ελφο κεηαβαηηθνχ δίγισζζνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κε δεχγνο
γισζζψλ ηα γεξκαληθά θαη ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπ καζεηή, κέρξη ν
καζεηήο λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο
γισζζηθέο δπζθνιίεο.
Γεληθά, γηα ηνπο καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ππάξρεη ε ξχζκηζε
κεηά απφ αίηεζε ησλ γνλέσλ, λα αληηθαζίζηαηαη ην κάζεκα ζηελ πξψηε μέλε
γιψζζα κε ην κάζεκα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο. Δπίζεο, ζηνπο καζεηέο κε
κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν πνπ θνηηνχλ ιηγφηεξν απφ 6 ρξφληα ζε γεξκαληθφ
ζρνιείν, δηλφηαλ κέρξη πξφηηλνο ε δπλαηφηεηα κεηά απφ αίηεζε ησλ γνλέσλ
λα παξαθνινπζνχλ ζην ζρνιείν ην κάζεκα γεξκαληθά σο δεχηεξε γιψζζα θαη
φρη γεξκαληθά σο γιψζζα θαηαγσγήο. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2009/10
απνθαζίζηεθε λα κε ζπλερηζηνχλ ηα καζήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γιψζζαο
θαηαγσγήο ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην θξαηίδην ηεο Βαπαξίαο, αιιά λα
αμηνπνηεζνχλ ηα ρξήκαηα απηά γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γεξκαληθήο. Απηφ έρεη
σο απνηέιεζκα ε γιψζζα θαηαγσγήο λα δηδάζθεηαη πιένλ κφλν απφ ηα
πξνγξάκκαηα ησλ πξνμελείσλ.
Έλα άιιν κνληέιν ζρνιείνπ πνπ ππάξρεη ζην Κφλαρν είλαη θαη ην
Δπξσπατθφ Πρνιείν Κνλάρνπ19, ην νπνίν δίδεη βαξχηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο
γιψζζαο θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ, απαηηεί δίδαθηξα θαη απεπζχλεηαη ζε
αιινδαπνχο καζεηέο πνπ νη γνλείο ηνπο είλαη αλψηεξνη ππάιιεινη ηεο ΔΔ θαη

19
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Τποδράση 5.1 Α. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΓΛΩΑ
ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ
άιισλ νξγαληζκψλ.


Βεπολίνο

Ρν Θξαηηθφ Δπξσπατθφ Πρνιείν Βεξνιίλνπ20 απνηειεί έλα ηδηαίηεξν κνληέιν
δίγισζζεο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα πνιπάξηζκα
δίγισζζα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Γεξκαλία θαη πξνζθέξνπλ δίγισζζα
πξνγξάκκαηα θπξίσο ζηηο γιψζζεο γεξκαληθά, γαιιηθά, αγγιηθά ή ηε
γεηηνληθή γιψζζα ζηηο ζπλνξηαθέο πεξηνρέο. Ρν ζρνιείν απηφ πξνζθέξεη
δίγισζζα πξνγξάκκαηα θαη γηα καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν.
Ππλνιηθά ιεηηνπξγνχλ δίγισζζα ηκήκαηα κε γισζζηθνχο ζπλδπαζκνχο ηα
γεξκαληθά θαη ελληά άιιεο γιψζζεο (αγγιηθά, γαιιηθά, ξψζηθα, ηηαιηθά,
ηζπαληθά, ειιεληθά, ηνπξθηθά, πνξηνγαιηθά, πνισληθά). Ξξφθεηηαη γηα
ππογπάμμαηα εμβάπηιζηρ ή εμβύθιζηρ (immersion programs) ζηα νπνία νη
καζεηέο θαη καζήηξηεο ιακβάλνπλ κηα ζεηξά καζεκάησλ εμ νινθιήξνπ ζηε
γεξκαληθή ζε επίπεδν κεηξηθήο γιψζζαο (καζεκαηηθά, ρεκεία, θπζηθή, εζηθή
θαη έλα κάζεκα ππνρξεσηηθήο επηινγήο), ελψ, γηα παξάδεηγκα, ζηα ειιεληθά
δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα ηζηνξία, θνηλσληθή αγσγή, γεσγξαθία θαη βηνινγία.
Γηα κηα ζεηξά καζεκάησλ, φπσο αηζζεηηθή αγσγή, κνπζηθή θαη γπκλαζηηθή, ε
επηινγή ηεο γιψζζαο δηδαζθαιίαο γίλεηαη απφ ην ίδην ην ζρνιείν. Πηφρνο ηνπ
Θξαηηθνχ Δπξσπατθνχ Πρνιείνπ Βεξνιίλνπ είλαη κε ηε ιήςε ηνπ απνιπηεξίνπ
ε θαηάθηεζε απφ ηνπο καζεηέο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζηε γιψζζα
θαηαγσγήο (άιιε απφ ηε γεξκαληθή) ζην επίπεδν Γ1-Γ2 ηνπ Θνηλνχ
Δπξσπατθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο Γισζζψλ (ΘΔΞΑΓ). Ηδηαηηεξφηεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε δηπιή αλαγλψξηζε ηνπ απνιπηεξίνπ απφ ηε ρψξα
πξνέιεπζεο θαη ηε Γεξκαλία, γεγνλφο πνπ δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο ζπνπδψλ
γηα ηνπο καζεηέο ζε κηα απφ ηηο δπν ρψξεο.
Δθηφο απφ ην Δπξσπατθφ Πρνιείν γίλεηαη πβξηδηθή δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ
θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε επζχλε είηε ησλ πξνμελείσλ είηε
κεκνλσκέλσλ ζρνιείσλ θαη ζε γιψζζεο αλάινγα κε ηε δήηεζε.


Βόπεια Οηνανία-Βεζηθαλία

Πηε Βφξεηα Οελαλία-Βεζηθαιία ην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο
πξνζθέξεηαη απφ ην ίδην ην θξαηίδην απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζε
αληίζεζε κε άιια θξαηίδηα, φπνπ ηα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ ηα θαηά
ηφπνπο πξνμελεία, κε επζχλε δειαδή άιισλ θξαηψλ. Ρν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ
είλαη ππάιιεινη ηνπ θξαηηδίνπ θαη έρνπλ σο Γ1 ηε γιψζζα θαηαγσγήο πνπ ζα
δηδάμνπλ, ελψ κέξνο ησλ δηδαζθφλησλ έρεη γεξκαληθή ππεθνφηεηα ή ηελ
ππεθνφηεηα ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο ηε γιψζζα θαινχληαη λα δηδάμνπλ σο
γιψζζα θαηαγσγήο. Γηα ηα βηβιία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απαηηείηαη ε άδεηα
απφ ηε ζρνιηθή ππεξεζία ηνπ θξαηηδίνπ.
Πηε Βφλλε, πξσηεχνπζα ηνπ θξαηηδίνπ, πξνζθέξνληαη αληίζηνηρα καζήκαηα
20
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Τποδράση 5.1 Α. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΓΛΩΑ
ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ
γιψζζαο θαηαγσγήο ζηνπο καζεηέο ζην θαλνληθφ σξνιφγην πξφγξακκα, απφ
ηελ πξψηε έσο θαη ηελ δεθάηε ηάμε, δειαδή ζε φιν ην θάζκα ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (Sekundarstufe I). Νη πξνζθεξφκελεο γιψζζεο είλαη αιβαληθά,
αξαβηθά, βφζληα, θαξζί (πεξζηθά), ειιεληθά, ηηαιηθά, θνξεάηηθα, θξναηηθά,
kurmanci, πνισληθά, πνξηνγαιηθά, ξψζηθα, ζινβάθηθα, ζέξβηθα, ηζπαληθά,
ηακίι, ηνπξθηθά θαη βηεηλακέδηθα. Ξξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ
ηκεκάησλ απνηειεί ε δήισζε ελδηαθέξνληνο παξαθνινχζεζεο ηεο ίδηαο
γιψζζαο απφ ηνπιάρηζηνλ 10 καζεηέο. Ν αξηζκφο απηφο φπσο θαίλεηαη δελ
είλαη ζηαζεξφο κέζα ζην θξαηίδην, θαζψο ζηελ πφιε Άαρελ πξνυπφζεζε γηα ηε
δηεμαγσγή καζεκάησλ ζηε γιψζζα θαηαγσγήο απνηειεί ε δήισζε
ελδηαθέξνληνο ηνπιάρηζηνλ 15 καζεηψλ γηα ηελ ίδηα γιψζζα γηα ηε βαζηθή
βαζκίδα (Grundschule) θαη 18 καζεηψλ γηα ηελ επφκελε βαζκίδα
(Sekundarstufe I).
Γηα θάζε γιψζζα θαηαγσγήο ππάξρεη επηζηνιή ελεκέξσζεο πξνο ηνπο
γνλείο ε νπνία ηνπο απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα κε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην
κάζεκα ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ηελ νπνία θαη ππνγξάθεη ν γνλέαο. Γηα
πξαθηηθνχο ιφγνπο θξίλεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απαξαίηεηε ε
ζπλεξγαζία πεξηζζνηέξσλ ζρνιείσλ θαη ίζσο θαη δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ
ζρνιείσλ κεηαμχ ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ γιψζζαο θαηαγσγήο, ελψ
ηα ηκήκαηα κπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ.
Θξηηήξην απνηειεί ε γιψζζα-ζηφρνο. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο ηάμεηο απηέο είλαη
πξναηξεηηθή, κε ηε δήισζή ηνπ φκσο δεζκεχεηαη έλαο καζεηήο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ζε ζπλερή βάζε φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά. Γηα ηε ζπκκεηνρή
ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο εθδίδεηαη βεβαίσζε ζπκκεηνρήο. Δθηφο
απφ ηηο πξψηεο δχν ηάμεηο ζηηο νπνίεο δελ δίδεηαη βαζκφο, αιιά γίλεηαη
αλαθνξά ζηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο, ζηηο
ππφινηπεο ηάμεηο αλαγξάθεηαη ν βαζκφο ζην ελδεηθηηθφ ή/θαη ζηνλ έιεγρν ζην
ηκήκα ησλ γεληθψλ παξαηεξήζεσλ.
Θαηά ηελ απνθνίηεζε απφ ην πξψην κέξνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
(Sekundarstufe I), δηεμάγεηαη κηα ππνρξεσηηθή εμέηαζε ησλ καζεηψλ θαη
καζεηξηψλ ζηε γιψζζα θαηαγσγήο πνπ παξαθνινχζεζαλ. Πην απνηέιεζκα
ηεο εμέηαζεο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη επηδφζεηο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο
θαη πξνθχπηεη έλαο ηειηθφο βαζκφο ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζην απνιπηήξην καδί
κε ηα ππφινηπα καζήκαηα, ελψ ζηηο παξαηεξήζεηο γίλεηαη ιεπηνκεξήο
πεξηγξαθή γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξνέθπςε ν ηειηθφο βαζκφο. Ν βαζκφο απηφο
δελ επεξεάδεη ηελ πξναγσγή ή φρη ζηελ επφκελε ηάμε ή ζηνλ επφκελν ηχπν
ζρνιείνπ, κηα ζεηηθή επίδνζε φκσο ιακβάλεηαη ζεκαληηθά ππφςε γηα ηε
ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ καζεηή ζε πεξηπηψζεηο κε πξναγσγήο ζηελ επφκελε
ηάμε. Δπηπιένλ, γηα ηνλ βαζκφ ηνπ απνιπηεξίνπ ("Hauptschulabschluss", κεηά
ηελ 9ε θαη 10ε ηάμε, θαη "Mittlerer Schulabschluss -Fachoberschulreife-")
ηζρχεη φηη κηα πνιχ θαιή επίδνζε ζηελ παξαπάλσ γισζζηθή εμέηαζε κπνξεί λα
βειηηψζεη κηα ρακειή επίδνζε ζε κηα πξνζθεξφκελε μέλε γιψζζα, πξψηε,
δεχηεξε ή ηξίηε αλάινγα κε ην ζρνιείν ή αθφκε θαη λα ηελ αληηθαηαζηήζεη,
φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πφιε Νκπεξράνπδελ ηνπ ίδηνπ θξαηηδίνπ.
Δθηφο απηνχ, θαη φπσο πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία, ζην πξψην κέξνο
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Τποδράση 5.1 Α. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΓΛΩΑ
ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Sekundarstufe I) ν καζεηήο κπνξεί αληί γηα
ηε δεχηεξε ή ηελ ηξίηε γιψζζα λα επηιέμεη ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπ, ε
νπνία ζα ηζνδπλακεί κε έλα θαλνληθφ κάζεκα μέλεο γιψζζαο. Πην γεξκαληθφ
γπκλάζην (Gymnasium) ε γιψζζα θαηαγσγήο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ
πξψηε μέλε γιψζζα θαη ην κάζεκα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο λα ζπλερηζηεί απφ
ηε γπκλαζηαθή αλψηεξε βαζκίδα κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ
απνιπηεξίνπ (gymnasiale Oberstufe bis zum Abitur).


Βπανδεμβούπγο

Ρν κάζεκα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο γηα καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθφ
ππφβαζξν είλαη ελζσκαησκέλν ζην απνγεπκαηηλφ ζρνιηθφ σξάξην θαη
απαηηείηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο 12 καζεηψλ. Ρα καζήκαηα δηεμάγνληαη ζε
εζεινληηθή βάζε, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ παηγληψδε ραξαθηήξα
θαη γηα ηέζζεξηο ψξεο ηελ εβδνκάδα απφ θαζεγεηέο κε Γ1 ηελ πξνο
δηδαζθαιία γιψζζα, πξνυπνζέζεηο
πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ
καζήκαηνο. Ρν κάζεκα δελ αμηνινγείηαη θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ βαζκνινγείηαη.
Πηνπο ζπκκεηέρνληεο δίλεηαη βεβαίσζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζηα επφκελα ζρνιηθά ηνπο βήκαηα. Πηφρνο ησλ
καζεκάησλ απηψλ είλαη ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ε νπνία ζα
ιεηηνπξγήζεη σο ην ππφβαζξν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο αιιά
θαη γηα ηελ εθκάζεζε πεξαηηέξσ γισζζψλ. Νη καζεηέο θαη καζήηξηεο
απνθηνχλ θίλεηξα γηα ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία ζηε γιψζζα
θαηαγσγήο ηνπο, θαζψο θαηαθηνχλ εηδηθέο δεμηφηεηεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν, ζηελ
επεμεξγαζία θεηκέλσλ θαη ζηελ πξνθνξηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο. Δθηφο απφ ηελ
αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, έκθαζε δίλεηαη θαη ζε ζηνηρεία
πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο, φπσο είλαη νη παξαδφζεηο, νη ηξφπνη
ζπκπεξηθνξάο θαη νη αμίεο ηεο εθάζηνηε ρψξαο.


Βπέμη

Πηε Βξέκε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα καζήκαηα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ζε
ζρνιεία δηαζθνξπηζκέλα ζηελ πφιε. Ρα καζήκαηα πξνζθέξνληαη ηφζν απφ ηελ
πνιηηεία (γηα ηα ηνπξθηθά, θνπξδηθά, πεξζηθά, ξσζηθά θαη πνισληθά) φζν θαη
απφ ηα πξνμελεία (γηα ηα ειιεληθά, ηνπξθηθά, ηηαιηθά, πνξηνγαιηθά, ηζπαληθά
θαη ζεξβηθά). Πε πνιιά ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ην κάζεκα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο κπνξεί λα επηιεγεί επίζεκα
σο κάζεκα δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο.


Έζζη

Πην θξαηίδην ηεο Έζζεο ην κάζεκα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ
θαη καζεηξηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν απνηεινχζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα
- θαη ην γεγνλφο απηφ απνηεινχζε κηα ηδηαηηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηα άιια
θξαηίδηα. πνβηβάζηεθε φκσο θαη πιένλ απνηειεί κάζεκα επηινγήο ιφγσ ηνπ
πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ εθδειψλνπλ
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Τποδράση 5.1 Α. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΓΛΩΑ
ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ
ελδηαθέξνλ γηα ηέηνηα καζήκαηα. Ρν κάζεκα πξνζθέξεηαη απφ ηελ πξψηε έσο
θαη ηε δέθαηε ηάμε πέληε ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2009/10
πξνζθεξφηαλ καζήκαηα γηα ηηο γιψζζεο αξαβηθά, βφζληα, ειιεληθά, ηηαιηθά,
θξναηηθά, πνξηνγαιηθά, ζέξβηθα, ηζπαληθά, ηνχξθηθα, πνισληθά, ξψζηθα.
Δπηπιένλ, πξνζθέξνληαη καζήκαηα ππφ ηελ επζχλε ησλ αληίζηνηρσλ ρσξψλ
θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ (απφ πξνμελεία, ζπιιφγνπο θ.ά.). Γηα
παξάδεηγκα, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Φξαγθθνχξηεο πξνζθέξεηαη
ζπκπιεξσκαηηθφ κάζεκα (Ersatzunterricht) γηα ηηο γιψζζεο ειιεληθά,
ηζπαληθά, ηηαιηθά, ηνπξθηθά, πνξηνγαιηθά, ζινβεληθά, ζιαβνκαθεδνληθά.


Θοςπιγγία

Ρα καζήκαηα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε
κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν, πξνζθέξνληαη ζηε Θνπξηγγία ζε κε ππνρξεσηηθή
βάζε σο ζπκπιεξσκαηηθφ κάζεκα (Ersatzunterricht) ζην σξνιφγην
πξφγξακκα θαη κε πξνυπφζεζε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ
ζρεκαηηζκφ ηκήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 15 καζεηψλ. Πε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο
ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ αλέιζεη ζηνπο 25 είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία δχν
ηκεκάησλ. Ρα καζήκαηα πξνζθέξνληαη αλεμαξηήησο ζρνιηθψλ ηάμεσλ,
ζρνιείσλ θαη ηχπνπ ζρνιείσλ. Γηα λα κελ επηβαξχλνληαη πνιχ νη καζεηέο, ηα
καζήκαηα θαηά θαλφλα δελ μεπεξλνχλ ηηο 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα. πσο θαη ζε
άιια θξαηίδηα, φηαλ νξγαλσηηθνί ιφγνη θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην
επηηξέπνπλ θαη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ καζεηή, αληηθαζίζηαηαη
κηα πξνβιεπφκελε μέλε γιψζζα κε ην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο.


Θάηω Παξονία

Πην θξαηίδην απηφ ε πξνζθνξά καζεκάησλ ζηε γιψζζα θαηαγσγήο είλαη
κεγάιε. Κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ θαη γεξκαληθήο θαηαγσγήο
καζεηέο θαη καζήηξηεο, ελψ ηα καζήκαηα γίλνληαη ππφ ηελ επνπηεία ησλ θαηά
ηφπνπο ζρνιηθψλ αξρψλ. Ρα καζήκαηα πξνζθέξνληαλ έσο πέληε ψξεο ηελ
εβδνκάδα, αιιά πξφζθαηα έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε ηξεηο ψξεο ηελ εβδνκάδα κε
απφθαζε ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο. Πηελ πξψηε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο νη
γιψζζεο πνπ δηδάζθνληαη είλαη ειιεληθά, ηηαιηθά, καξνθηλά, πνξηνγαιηθά,
ηζπαληθά, ηνχξθηθά, ηπλεζηαθά θαη νη γιψζζεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. Πηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηα καζήκαηα απηά ζπλερίδνληαη, εάλ είλαη εθηθηφ
νηθνλνκηθά θαη νξγαλσηηθά, ελψ, εάλ δελ είλαη, νη καζεηέο θαη καζήηξηεο
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηα καζήκαηα πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε.


Κεκλεμβούπγο-Ξομεπανία

Γελ πξνζθέξνληαη καζήκαηα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ.
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Οηνανία-Ξαλαηινάηο

Πην θξαηίδην απηφ ε γιψζζα θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ
δηδάζθεηαη, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ απφ νξγαλσηηθή άπνςε (πξνζσπηθφ,
ρξεκαηνδφηεζε θ.ά.). Γηα ην πνηεο γιψζζεο ζπγθεθξηκέλα ζα δηδαρζνχλ
απνθαζίδεη ε ζρνιηθή δηνίθεζε. Ξξφθεηηαη γηα ζπκπιεξσκαηηθφ κάζεκα
(Ersatzunterricht) θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζε απηφ είλαη
πξναηξεηηθή. Γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζεκαζία ησλ καζεκάησλ απηψλ
ελεκεξψλνληαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο.
Ζ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο
αλαγξάθεηαη ζην ελδεηθηηθφ ή ζηνλ έιεγρν επίδνζεο ηνπ καζεηή. Ρν κάζεκα
δηεμάγεηαη ηξεηο έσο πέληε ψξεο ην αλψηεξν ηελ εβδνκάδα απφ θαζεγεηέο κε
γιψζζα θαηαγσγήο ηελ πξνο εθκάζεζε γιψζζα θαη κε απνδεδεηγκέλεο
ζπνπδέο θαη εκπεηξία ζην πεδίν. Ν ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία
ηκήκαηνο είλαη νη 10 καζεηέο. πνπ είλαη δπλαηφλ, ην κάζεκα ελζσκαηψλεηαη
ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά κπνξεί γηα νξγαλσηηθνχο
ιφγνπο λα δηεμάγεηαη ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ζε κηθηέο νκάδεο, αλεμάξηεηα
δειαδή απφ ηελ ηάμε πνπ βξίζθεηαη ή ην ζρνιείν πνπ θνηηά ν καζεηήο.


Πάαπλανη

Πηελ πφιε Ρξίεξ ππάξρεη πξνζθνξά καζεκάησλ ζηε γιψζζα θαηαγσγήο
γηα ηηο γιψζζεο αξαβηθά, ειιεληθά, ηηαιηθά, θηλέδηθα, πνξηνγαιηθά, ξψζηθα,
ηζπαληθά, πνισληθά θαη θνξεαηηθά, πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηα αληίζηνηρα
πξνμελεία ησλ ρσξψλ κεηά απφ έγθξηζε θαη κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ησλ
ηνπηθψλ αξρψλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ απαηηείηαη λα ζπγθεληξσζνχλ 15
καζεηέο κε ηελ ίδηα γιψζζα θαηαγσγήο. Ρα καζήκαηα γίλνληαη θαηά θαλφλα
πέληε ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη ζην πξσηλφ ή ζην
απνγεπκαηηλφ σξνιφγην πξφγξακκα αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα ησλ
ειεχζεξσλ ρψξσλ. Κεηά απφ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο κπνξεί λα
αλαγξαθεί ζην απνιπηήξην ή ζηνλ έιεγρν ν βαζκφο επίδνζεο ζην κάζεκα ηεο
γιψζζαο θαηαγσγήο.


Παξονία

Πην θξαηίδην ηεο Παμνλίαο εθαξκφδεηαη ην κνληέιν ηεο δίγισζζεο
εθπαίδεπζεο γηα ηνπο καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν κε βάζε ηελ
παξαδνρή φηη ε δίγισζζε εθπαίδεπζε εληζρχεη ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ. Ν ζηφρνο πνπ ηίζεηαη είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο
δεμηφηεηεο ζηε γεξκαληθή γιψζζα αιιά θαη ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο. Ζ
εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο εθαξκφζηεθε γηα πξψηε
θνξά ην 2001/2 θαη ην 2003 ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 478 καζεηέο, ε
πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είρε γιψζζα θαηαγσγήο ηα βηεηλακέδηθα. Ππλνιηθά
πξνζθέξεηαη κάζεκα ζε ελλέα γιψζζεο θαηαγσγήο. Δπηπιένλ, γηα ηνπο
καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο νη νπνίνη δελ δηδάζθνληαλ ζηηο ρψξεο ηνπο αγγιηθά
ή γαιιηθά δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηνρπξψζνπλ ην κάζεκα ηεο γιψζζαο
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θαηαγσγήο σο κάζεκα πξψηεο ή δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο.


Παξονία-Άνσαλη

Γελ πξνζθέξνληαη καζήκαηα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ.


Πλέζβισ-Χολζηάιν

Πε πνιιά ζρνιεία ηνπ θξαηηδίνπ ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηε Γαλία
δηδάζθνληαη ηα δαλέδηθα, ελψ ζε θάπνηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηα γαιιηθά, ηα ηζπαληθά ή ηα ξσζηθά θαη ζπαληφηεξα ηα ηηαιηθά.
πάξρεη θαη ζην θξαηίδην απηφ ε δπλαηφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ καζήκαηνο
ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο σο καζήκαηνο πξψηεο ή δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο.
Δπηπιένλ, ππάξρνπλ καζήκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα πξνμελεία θαη
δηεμάγνληαη ηα απνγεχκαηα ηέζζεξηο κε πέληε ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη γηα ηηο
γιψζζεο ειιεληθά, ηηαιηθά, ηνπξθηθά, ηπλεζηαθά, πνξηνγαιηθά, ηζπαληθά θαη
θξναηηθά.
1.5 Γανία
Ζ Γαλία πξνσζεί πνιηηηθή ζπλδηδαζθαιίαο δίγισζζσλ θαη κνλφγισζζσλ
παηδηψλ. Ρα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ δηδάζθνληαη ηα δαλέδηθα σο δεχηεξε
γιψζζα γηα κηα πεξίνδν κέρξη δχν έηε, ζε μερσξηζηέο νκάδεο ή ηάμεηο, κέρξηο
φηνπ είλαη έηνηκα λα θνηηήζνπλ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο. Ρα «Δξεζίζκαηα
πνρξεσηηθήο Γιψζζαο» γηα δίγισζζα παηδηά μεθηλνχλ ζηελ ειηθία ησλ ηξηψλ
εηψλ θαη ππνζηεξίδνληαη απφ δσξεάλ πιηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ δεκνηηθέο
ππεξεζίεο. Απφ ην 2002 κε λφκν έρεη αλαηεζεί ζηνπο δήκνπο λα παξάζρνπλ
δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο κφλνλ ζηα παηδηά κεηαλαζηψλ ησλ
νπνίσλ ε γιψζζα θαιχπηεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Νδεγία 77/486. Νη δήκνη
κπνξνχλ επίζεο λα πξνζθέξνπλ αλάινγε εθπαίδεπζε θαη ζε παηδηά
κεηαλαζηψλ εξγαηψλ απφ άιιεο ρψξεο, αλαιακβάλνληαο φκσο νη ίδηνη ην
ζρεηηθφ θφζηνο21.
Ζ θπβέξλεζε κάιηζηα θάλεη κηα εθζηξαηεία κε ζέκα «Θάζε λένο άλζξσπνο
είλαη απαξαίηεηνο», γηα λα ελζαξξχλεη ηνπο λένπο κεηαλάζηεο λα αξρίδνπλ θαη
λα νινθιεξψλνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο22.
1.6 Δλβεηία
Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε δαπαλά πεξίπνπ 9 εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο
γηα πξνγξάκκαηα έληαμεο. Ρα ρξήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην άλνηγκα
ησλ δεκφζησλ ηδξπκάησλ ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, γηα ηελ ελζάξξπλζε
ληφπησλ θαη αιινδαπψλ λα δήζνπλ δίπια-δίπια, θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο
γιψζζαο ζε παιηφηεξνπο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη δελ κπφξεζαλ λα
παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα, επεηδή εξγάδνληαη αθαλφληζηεο ψξεο. Νξηζκέλα
21
22

De Coster (2009)
JCEA (2007)

Ππάξη: Εκπαίδευζη Αλλοδαπών και Παλιννοζηούνηων Μαθηηών

19

Τποδράση 5.1 Α. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΓΛΩΑ
ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ
θαληφληα ή δήκνη επηκέλνπλ ζηελ ππνρξεσηηθή ππνγξαθή απφ ηνπο
κεηαλάζηεο ελφο «ζπκβνιαίνπ ελζσκάησζεο», θαζψο επίζεο θαη ζε έλα
γισζζηθφ ηεζη πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εγγξάςνπλ ζηνπο δεκνηηθνχο εθινγηθνχο
θαηαιφγνπο (φρη φκσο θαη ζηνπο εζληθνχο).
Ρέινο, επηηξέπεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ελφο κεηαλάζηε εξγάηε λα έξζεη ζηε
ρψξα, ψζηε λα επαλελσζνχλ νη νηθνγέλεηεο, αιιά κφλνλ εάλ ηα παηδηά είλαη
κηθξά θαη πξφθεηηαη λα επσθειεζνχλ απφ κηα πιήξε ειβεηηθή βαζηθή
εθπαίδεπζε. Δμαίξεζε γίλεηαη κφλνλ γηα ηνπο λένπο απφ ηα Βαιθάληα, φπνπ νη
δηάθνξεο πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε
επαλέλσζεο νηθνγελεηψλ23.
Πηελ Διβεηία, ην κάζεκα νλνκάδεηαη «Κάζεκα ζηε γιψζζα θαη ζηνλ
πνιηηηζκφ θαηαγσγήο» θαη θέξεη ηε ζπληνκνγξαθία HSK (Unterricht in
Heimatlicher Sprache und Kultur). Ρα καζήκαηα δηαξθνχλ απφ δχν έσο
ηέζζεξηο ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη έρνπλ σο ζηφρν λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο
θαη καζήηξηεο δεμηφηεηεο ζηε γιψζζα θαηαγσγήο, φπσο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο
ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Δπηπιένλ, ηα
καζήκαηα απηά θαινχληαη λα ζπλδξάκνπλ ζηε γισζζηθή, γλσζηηθή,
πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη
καζεηξηψλ. Ρα καζήκαηα δηεμάγνληαη κε ηελ επζχλε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε
θξαηηθψλ θνξέσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ρσξψλ (κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ
πξνμελείσλ), αιιά θαη άιισλ θνξέσλ. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα
ππάξμεη έγθξηζε κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη ηα καζήκαηα απφ ηελ ηνπηθή
θπβέξλεζε. Δλδεηθηηθά, γηα ην θαληφλη ηεο Επξίρεο πξνζθέξνληαη απφ
θξαηηθνχο θνξείο καζήκαηα ζηηο εμήο γιψζζεο: αιβαληθά, βνπιγάξηθα,
θηλέδηθα, θηλιαλδηθά, γαιιηθά, ειιεληθά, ηηαιηθά, θνξεαηηθά, θνπξδηθά,
θξναηηθά, πνξηνγαιηθά, ξψζηθα, ζνπεδηθά, ζέξβηθα, ζινβέληθα, ηζπαληθά,
ηνχξθηθα, νπγγξηθά. Αληίζηνηρα απφ άιινπο θνξείο (ζπιιφγνπο γνλέσλ θ.ά.)
ζηηο γιψζζεο: αξαβηθά, βφζληα, ηλδηθά, ζιαβνκαθεδνληθά, θαξζί (πεξζηθά),
ηακίι. Καζήκαηα ηα νπνία δελ είλαη αλαγλσξηζκέλα απφ ην θξάηνο
πξνζθέξνληαη θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο. Πην θαληφλη ηεο Επξίρεο
απαζρνινχληαη 200 θαζεγεηέο αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ, ελψ 10.000
καζεηέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ιακβάλνπλ καζήκαηα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο
ηνπο. Πρεηηθή ηζηνζειίδα 24 ελεκεξψλεη αλάινγα κε ην θαληφλη θαη ηνλ ηχπν
ηνπ ζρνιείνπ, πνπ θαη πφηε δηεμάγεηαη ην κάζεκα θαη ζε πνηα ειηθηαθή ή
γισζζηθή νκάδα καζεηψλ απεπζχλεηαη.
1.7 Δζθονία
Ρν Δζληθφ Αλαιπηηθφ Ξξφγξακκα ηεο Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο δειψλεη φηη ν πνιηηηζκφο ηεο αλζξσπφηεηαο, ν πνιηηηζκφο ηεο
Δπξψπεο θαη ν πνιηηηζκφο ηεο Δζζνλίαο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη απηφλ ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Δζζνλία κεηνλνηήησλ, πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεηαη ζην
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πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο25.
Πηελ Δζζνλία, απφ ην 2004, ηα ζρνιεία νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ
καζήκαηα γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο, εθφζνλ ππάξρεη
αίηεκα απφ δέθα παηδηά ηνπιάρηζηνλ πνπ ε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο δελ είλαη
ε γιψζζα δηδαζθαιίαο. Ρν θφζηνο ζε κηζζνχο θαη δηδαθηηθά πιηθά θαιχπηεηαη
απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Ρα καζήκαηα γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνχ ζρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ε δηδαθηέα χιε νξγαλψλεηαη απφ ηνπο δαζθάινπο πνπ ηα
δηδάζθνπλ. Ζ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηα καζήκαηα απηά
αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηα ππφινηπα καζήκαηα. Απφ ην
2006, νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο σο
ηελ ππνρξεσηηθή δεχηεξε μέλε γιψζζα. Ρα ζρνιεία ππνρξενχληαη λα
αλαδεηήζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο δαζθάινπο θαη δηδαθηηθά πιηθά, ην θφζηνο
ησλ νπνίσλ αλαιακβάλεη ην θξάηνο. Πήκεξα, πάλησο, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ
αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ε πξφβιεςε απηή ζπαλίσο εθαξκφδεηαη26.
Απφ ην 2004/5 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ Ραιίλ θαη ηνπ
Ράξηνπ έλα πξνπαξαζθεπαζηηθφ πξφγξακκα επηκφξθσζεο γηα λένπο
εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλάινγν ησλ ειιεληθψλ ΞΔΘ, κε
ζηφρν: α) ηελ πξνεηνηκαζία κεληφξσλ, β) ηελ αληαιιαγή πιεξνθφξεζεο
κεηαμχ κεληφξσλ θαη λενθαηαξηηζκέλσλ δαζθάισλ θαη γ) ηελ θαηαγξαθή, θαη
αλάιπζε ησλ ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ βειηηψζεσλ.
Ρέινο, ην Ίδξπκα Ενζωμάηωζη και Μεηανάζηεςζη «Ο λαόρ μαρ» κε δηθά
ηνπ πξνγξάκκαηα βνεζά ζρνιεία λα νξγαλψζνπλ δξάζεηο θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο, ψζηε ην θνηλφ λα εθηηκήζεη ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία θαη
ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο.
1.8 Ζνωμένερ Ξολιηείερ ηηρ Αμεπικήρ
Ζ πξψηε πεξίπησζε δίγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηηο Ζ.Ξ.Α. εκθαλίζηεθε ην
1619, φηαλ Ξνισλνί κεηαλάζηεο απαίηεζαλ θαη πέηπραλ λα ηδξπζνχλ
δίγισζζα ζρνιεία, φπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαλ ζηα αγγιηθά θαη ζηα
πνισληθά. Πηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ηδησηηθά θαη δεκφζηα δίγισζζα ζρνιεία
πεξηέιαβαλ ηε δηδαζθαιία ηζερηθψλ, νιιαλδηθψλ, γαιιηθψλ, γεξκαληθψλ,
λνξβεγηθψλ, ηζπαληθψλ θαη ζνπεδηθψλ.
Ρν 1968 ην Θνγθξέζν ελέθξηλε θαη επίζεκα ηε γελίθεπζε ηεο δίγισζζεο
εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ζηνπο κεηαλάζηεο εθπαίδεπζε ζηελ
«πξψηε» ηνπο γιψζζα, ελψ ην 1974 ην Αλψηαην Γηθαζηήξην απνθάλζεθε φηη
δελ είλαη δίθαην νη αιιφγισζζνη καζεηέο θαη καζήηξηεο λα δηδάζθνληαη ζηηο
θνηλέο ηάμεηο ρσξίο λα ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα γηα απηνχο.
Ρν
25
26

2002

ςεθίζηεθε

ζηε

Καζαρνπζέηε,

ε

αληηθαηάζηαζε

ησλ

Huddleston (2011)
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πξνγξακκάησλ δίγισζζεο εθπαίδεπζεο κε δηδαζθαιία κνλνεηνχο εκβχζηζεο
ζηα αγγιηθά. Ρξηάληα ρηιηάδεο δίγισζζνη καζεηέο θαη καζήηξηεο
αλαγθάζηεθαλ λα παξαθνινπζήζνπλ εληαηηθά καζήκαηα απνθιεηζηηθά ζηα
αγγιηθά. Αληίζηνηρα ε Θαιηθφξληα, πηνζεηψληαο ηελ Ππόηαζη 227,
απνκαθξχλζεθε απφ ηα δίγισζζα πξνγξάκκαηα θαη επέζηξεςε ζηελ
εληζρπηηθή δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο ζηα παηδηά ησλ αιινδαπψλ/κεηαλαζηψλ27.
Κπνξεί κεξηθέο πνιηηείεο λα πεξηιακβάλνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξφηππά ηνπο
ηελ εθπαίδεπζε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, αιιά απηφ δελ ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο
πνιηηείεο. Νη κεγάιεο πνιηηείεο, φπσο ε Θαιηθφξληα, ην Ρέμαο, ε Φιφξηληα θαη
ε Λέα φξθε, απαηηνχλ απφ ηνπο εθδφηεο λα δείρλνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζην
πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ. Ξνιηηείεο φπσο ην Ηιηλφηο
παξέρνπλ νδεγίεο γηα ηελ αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ Αλαιπηηθνχ
Ξξνγξάκκαηνο. Κφλν ην 1/3 ησλ πνιηηεηψλ απαηηνχλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο
δαζθάινπο λα έρνπλ κειεηήζεη θάπνηα δηάζηαζε ηεο πνιηηηζκηθήο
πνηθηινκνξθίαο ζηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηνπο ζπνπδέο ή/θαη λα έρνπλ
πξαθηηθή εμάζθεζε πάλσ ζε απηφ. Ξνιηηείεο φπσο ην Ηιηλφηο θαη ην Ρέμαο
πεηξακαηίδνληαη ζε αλάινγα ζέκαηα ζηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
αθνινπζνχλ πνιηηηθή πξφζιεςεο κεηαλαζηψλ δαζθάισλ28.
Ξαξφιν πνπ ηα ζηνηρεία αλαθέξνπλ φηη θάζε ρξφλν εηζέξρνληαη 500 σο 600
ρηιηάδεο λφκηκνη θαη άιινη 500 σο 600 ρηιηάδεο παξάλνκνη κεηαλάζηεο ζηηο
ΖΞΑ, δελ ππάξρεη θάπνηα εζληθή ππεξεζία ή ππνπξγείν αθηεξσκέλν ζηελ
ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ, ελψ ειάρηζηεο πνιηηηθέο δηακνξθψλνληαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο λενθεξκέλνπο29.
1.9 Ζνωμένο Βαζίλειο
Πην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Αγγιία θαη Νπαιία) ηα ζρνιεία πάληα είραλ ηε
δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ηε δηδαζθαιία γισζζψλ πνπ κηιηνχληαη απφ ηνπο
καζεηέο ηνπο, κέζα ζην πιαίζην ηνπ Aλαιπηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο
ζχγρξνλσλ μέλσλ γισζζψλ. Ωζηφζν, κέρξη ην 2008 ππήξρε ν πεξηνξηζκφο λα
πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο ηνπιάρηζηνλ κία επίζεκε γιψζζα ηεο ΔΔ. Ξιένλ ηα
ζρνιεία κπνξνχλ αληαπνθξηλφκελα ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο λα
πξνζθέξνπλ κάζεκα νπνηαζδήπνηε γιψζζαο ηνπ θφζκνπ. Δπηπξφζζεηα,
αλαπηχρζεθαλ πην επέιηθηνη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ
θαη καζεηξηψλ, νη νπνίνη έρνπλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνδνρήο ησλ
γισζζψλ γεληθά θαη ηε δπλαηφηεηα επειημίαο ζε πεξηπηψζεηο καζεηψλ θαη
καζεηξηψλ κε δηαθνξνπνηεκέλεο δεμηφηεηεο ζηε γιψζζα θαηαγσγήο (π.ρ.
καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ κπνξνχλ λα κηινχλ θαιχηεξα ηε γιψζζα
θαηαγσγήο απφ ην λα ηε γξάθνπλ).
Ν παξαδνζηαθφο θαη επίζεκνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο γλψζεο κηαο μέλεο
γιψζζαο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε είλαη ην GCSE, ην νπνίν ειέγρεη
ηζφξξνπα θαη ηηο ηέζζεξηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο (παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη
27
28
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γξαπηνχ ιφγνπ, θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ). Ρα ζρνιεία
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο, δηφηη απφ ην 2009
ππάξρεη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπ GCSE, ε νπνία ειέγρεη είηε ηελ
θαηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ είηε ηελ θαηαλφεζε θαη
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. πάξρεη δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο επειημίαο ζηελ
αμηνιφγεζε θαζεκηάο δεμηφηεηαο ρσξηζηά θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα30.
1.10 Ηπλανδία
Πηελ Ηξιαλδία, φπσο θαη ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, ππάξρεη ε
πξφβιεςε ελφο επηπιένλ δαζθάινπ ζε θάζε ζρνιείν πνπ έρεη σο έξγν ηελ
παξνρή βνήζεηαο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε θαη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ
μέλσλ καζεηψλ, παίδεη παξάιιεια ζεκαληηθφ ξφιν σο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αιινδαπνχ καζεηή θαη βνεζά ηνπο μέλνπο
καζεηέο ζηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο. Ζ αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα (πεξηζζφηεξεο απφ 160
εζληθφηεηεο) νδήγεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ζην λα δνζνχλ θαηά
πξνηεξαηφηεηα πξφζζεηνη πφξνη γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο δηδαζθαιίαο
(αγγιηθήο) παξά γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γισζζψλ θαηαγσγήο 31 . Ρν 2008
ππήξραλ ζηελ Ηξιαλδία 2.180 δάζθαινη πνπ κνλαδηθφ ηνπο έξγν ήηαλ ε
δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο ζε καζεηέο κε άιιε γιψζζα θαηαγσγήο32.
1.11 Ηζπανία
Ξαξαδνζηαθά ε Ηζπαλία ήηαλ ρψξα απνζηνιήο θαη φρη ππνδνρήο
κεηαλαζηψλ. Πηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νη μέλνη
καζεηέο θαη καζήηξηεο απμήζεθαλ κε εληππσζηαθή ηαρχηεηα κέζα ζε δέθα
ρξφληα θαη ν αξηζκφο ηνπο απφ 63.044 αλέβεθε ζε 608.040
αληηπξνζσπεχνληαο ην 8,35% ηνπ ζπλφινπ. Νη πεξηζζφηεξνη πξνέξρνληαη απφ
ηε Λφηηα Ακεξηθή (43%) θαη αθνινπζνχλ νη κεηαλάζηεο απφ ηελ Αθξηθή, ηελ
Αζία, ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε (θπξίσο Ονπκαλία) θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε33.
Ρα καζήκαηα γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνχ ζρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο, εθφζνλ ζην ζρνιείν θνηηά ηθαλφο αξηζκφο παηδηψλ.
Δηδηθφηεξα, ηα καζήκαηα γιψζζαο πνπ γίλνληαη ζηε βάζε ηεο ακνηβαίαο
ζπκθσλίαο κε ηελ Ξνξηνγαιία, γίλνληαλ πάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαθηηθνχ
ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Πηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είηε παξαθνινπζνχλ
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πνξηνγαιηθά φινη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο κε
παξφληεο ζηελ αίζνπζα Ηζπαλφ θαη Ξνξηνγάιν δάζθαιν είηε ηα καζήκαηα ησλ
Ξνξηνγαιηθψλ γίλνληαλ ζε μερσξηζηέο αίζνπζεο.
Κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ ηδξχζεθαλ νη Δπηηξνπέο
Δθπαίδεπζεο Κεηαλαζηψλ Καζεηψλ, κε ζηφρν ηε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ
30
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αιινδαπψλ παηδηψλ ζηα ζρνιεία. Πε κεξηθνχο δήκνπο ηεο Θαηαινλίαο
εθαξκφζηεθε απηφ ην κέηξν, κε βξαρππξφζεζκν απνηέιεζκα ηελ απνηξνπή
ζρεκαηηζκνχ ζρνιείσλ-γθέην. Ωζηφζν, κε ηνλ θαηξφ πξνέθπςαλ άιια
κεηνλεθηήκαηα, φπσο ε άξλεζε νξηζκέλσλ νηθνγελεηψλ ζηηο κεηαθηλήζεηο,
θαζψο θαη πιηθνηερληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ πςεινχ
θφζηνπο κεηαθνξάο. Ξαξάιιεια, δελ κπνξνχζε λα αγλνεζεί θαη ε εζηθή
παξάκεηξνο ηεο κεηαθίλεζεο παηδηψλ κφλνλ απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ.
Γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζχλζεηνπ απηνχ πξνβιήκαηνο έρνπλ πξνηαζεί
ζπληνληζκέλεο παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ησλ αιινδαπψλ
νηθνγελεηψλ. Αξρηθά πξνηείλνληαη πξνγξάκκαηα πνπ ζα δνπιέςνπλ
αληηξαηζηζηηθά, απνδνκψληαο ηα ζηεξεφηππα θαη ηνλψλνληαο ηελ επηθνηλσλία
θαη ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν. Ξξνηείλνληαη αθφκε κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε
ζρέζεσλ θαη θνηλψλ πξνγξακκάησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ε εκπηζηνζχλε.
Δπηπιένλ, φια απηά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πνιηηηθέο πνπ ζα
αμηνπνηνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, φπσο ηα θηιφδνμα
πξνγξάκκαηα κεξηθψλ απηφλνκσλ θνηλνηήησλ (π.ρ. θνηλφηεηεο κάζεζεο) ζε
ζπλδπαζκφ κε πξνγξάκκαηα απηνβειηίσζεο ησλ ίδησλ ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ34.
Ξαξάιιεια, ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρνπλ πεξηιεθζεί θαηλνχξηεο
ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηαθνξεηηθφηεηα, φπσο γηα
παξάδεηγκα
καζήκαηα
εληζρπηηθήο
δηδαζθαιίαο,
πξνγξάκκαηα
αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιία ζε κηθξέο νκάδεο. Άιια
ελαιιαθηηθά πξνγξάκκαηα ζπζηήλνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, πξνσζνχλ δίγισζζα πξνγξάκκαηα
δηδαζθαιίαο ή ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αζξνηζηηθήο δηγισζζίαο πνπ
ελζσκαηψλεη ηε γιψζζα θαηαγσγήο, ζέβεηαη ηε δηαθνξεηηθή ηαπηφηεηα θαη
ηελ πνιπκνξθία. Πην Πηξαηεγηθφ Ξξφγξακκα γηα ηελ Ηζαγέλεηα θαη ηελ
Έληαμε ηνπ 2007 ζεσξείηαη ζεκαληηθφ νη κεηαλάζηεο λα καζαίλνπλ ζρεηηθά κε
ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο ΔΔ, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο ηζπαληθήο δσήο,
θαζψο θαη ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο ρψξαο. Απφ ηελ άιιε φκσο, εμίζνπ
ζεκαληηθφ ζεσξείηαη λα βειηησζνχλ ε αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο γηα ηνπο
δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, ν ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε πξνψζεζε
ησλ αμηψλ ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ, θαζψο θαη λα ζηεξηρζνχλ ε
γλψζε θαη ε δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ κεηαλαζηψλ. Έηζη, ε
«Δθπαίδεπζε ηνπ Ξνιίηε θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» έγηλαλ ππνρξεσηηθφ
κάζεκα ην 2009. ινη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ
πάλσ
ζε
ζέκαηα
δηθαησκάησλ
θαη
ππνρξεψζεσλ
ησλ
πνιηηψλ,
δηαθνξεηηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηα παγθφζκηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Ωζηφζν,
νη δπζθνιίεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ δελ είλαη ιίγεο, ηδηαίηεξα
ζε ζρνιεία φπνπ ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ είλαη κεγάιε
θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ δελ γλσξίδεη ηηο γιψζζεο ησλ αιινδαπψλ
παηδηψλ,
γεγνλφο
πνπ
ππνγξακκίδεη
ηελ
απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε

34
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Τποδράση 5.1 Α. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΓΛΩΑ
ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ
επαηζζεηνπνίεζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ35.
Βαζηζκέλε ζε ελδείμεηο αιιαγψλ ησλ θνηλσληθψλ ζηάζεσλ ε θπβέξλεζε
πξνζπαζεί λα ζέζεη ηέξκα ζε πξφζθαηα πξνβιήκαηα βίαο, παξελνριήζεσλ,
δηαθξίζεσλ θαη ξαηζηζκνχ κεηαμχ καζεηψλ. Ρν ηξέρνλ Αλαιπηηθφ Ξξφγξακκα
βαζίζηεθε ζηα επξσπατθά πξφηππα θαη ηε δηαβνχιεπζε κε 20 θνηλσληθέο
νξγαλψζεηο. Ν ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηείλεη λα γίλεη πξνηεξαηφηεηα
ζε φια ηα αληηθείκελα θαη ηα επίπεδα ζηηο Απηφλνκεο Θνηλφηεηεο36.
1.12 Ηζπαήλ
Πην Ηζξαήι ππάξρνπλ κεξηθά δηεζλή ζρνιεία, φπνπ ε δηδαζθαιία γίλεηαη
απνθιεηζηηθά ζηα αγγιηθά ή ζηα γαιιηθά. Γεληθά, θαζψο ηα αγγιηθά
δηδάζθνληαη ζε φια ηα ηζξαειηλά ζρνιεία απφ πξψηκε ειηθία, νη πεξηζζφηεξνη
Ηζξαειηλνί γξήγνξα γίλνληαη δίγισζζνη κε επρέξεηα, φπσο νη πνιίηεο ζηελ
Νιιαλδία ή ζηηο Πθαλδηλαβηθέο ρψξεο37.
Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Ηζξαήι δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε κεηαλάζηεο
εβξατθήο θαηαγσγήο (Olim). Πηαηηζηηθέο αλαθέξνπλ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα
ην Ηζξαήι δέρηεθε, κεηαμχ άιισλ, πεξίπνπ 850.000 άηνκα απφ ηελ πξψελ
ΔΠΠΓ θαη 65.000 απφ ηελ Αηζηνπία. Ρν πνπξγείν Απνξξφθεζεο ησλ
Κεηαλαζηψλ δίλεη βαξχηεηα ζηε γλψζε ηεο εβξατθήο γιψζζαο θαη νξγαλψλεη
εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Ulpan) γηα παηδηά θαη ελήιηθεο. Ξαξάιιεια
ηα παηδηά εληάζζνληαη θαη ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ πνπξγείνπ
Ξαηδείαο.
Πχκθσλα κε ην πνπξγείν Ξαηδείαο νη κεηαλάζηεο Olim έρνπλ ην δηθαίσκα
ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ξαξφιν πνπ νη κεηαλάζηεο κε εβξατθήο
θαηαγσγήο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ θαη λα θνηηήζνπλ ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία
θαη ζρνιεία, δελ έρνπλ γεληθά ην δηθαίσκα ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ,
φπσο γηα παξάδεηγκα εηδηθή βνήζεηα θαη ελίζρπζε ζηα καζήκαηα εβξατθψλ,
εθηφο απφ κεξηθέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο.
Καζεηέο κεγαιχηεξνη ησλ 12 εηψλ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε εηδηθά
πξνγξάκκαηα Ulpan γηα κηα πεξίνδν έμη κελψλ κεηά ηελ νπνία εληάζζνληαη
ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο.
Απφ ηελ άιιε, ελψ ην πνπξγείν Ξαηδείαο δηαζέηεη αμηνζέβαζηνπο πφξνπο
γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αξαβηθήο θαη ηεο γαιιηθήο (γηα ηελ νπνία ππάξρεη εηδηθή
δηαθξαηηθή ζπκθσλία) θαη παξά ηε δηαθεξπγκέλε απφ ην 1995 ζεκαζία
ζεβαζκνχ ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ησλ κεηαλαζηψλ, ε ππνζηήξημε ηνπ
πνπξγείνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο ξσζηθήο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Δληνχηνηο,
ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηα ξσζηθά δηδάζθνληαλ ζε απηνχο ηνπο καζεηέο
σο γιψζζα θαηαγσγήο, αξθεί λα είραλ ιηγφηεξα απφ ηέζζεξα ρξφληα
παξακνλήο ζηε ρψξα.
Ωο
35
36
37

ηδηαίηεξα

ελδηαθέξνλ

θαη

αμηνζεκείσην

παξάδεηγκα

ζην

Ηζξαήι
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Τποδράση 5.1 Α. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΓΛΩΑ
ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ
αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηνπ Tichon Hadera Junior High School πνπ ηδξχζεθε
ην 1994 ζηε Hadera. Πην ζρνιείν απηφ, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη
καζεηξηψλ πνπ είραλ ηε ξσζηθή σο γιψζζα θαηαγσγήο έθηαλε ην 60%.
Ξαξφιν πνπ ηφηε δελ ππήξρε επίζεκε γισζζηθή πνιηηηθή, ε δηεπζχληξηα ηνπ
ζρνιείνπ επέηξεςε ηε δηδαζθαιία ηεο ξσζηθήο, παξάιιεια κε ηελ εβξατθή θαη
ηελ αγγιηθή, ελψ ηα αξαβηθά ήηαλ πξναηξεηηθά. Ρα ξσζηθά αληηκεησπίδνληαλ
σο κηα πξνέθηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη, ελψ ζε πνιιά άιια
ζρνιεία απαγνξεχνληαλ νη ζπδεηήζεηο ζηελ απιή ζηα ξσζηθά, ζην Tichon
Hadera απηφ δελ ίζρπε38.
Γηα κηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ ην ζρνιείν ελέηαμε ηε ξσζηθή γιψζζα ζηηο
θνηλσληθέο ηνπ εθδειψζεηο, νπφηε θάζε ρξφλν ππήξρε ε «Οσζηθή Βξαδηά».
Πηε δηνξγάλσζή ηεο ζπκκεηείραλ ελεξγά καζεηέο θαη γνλείο. Νη γνλείο
πξνζθέξνληαλ λα καγεηξέςνπλ θαγεηφ, λα δηαθνζκήζνπλ ηνλ ρψξν θαη λα
εηνηκάζνπλ θνζηνχκηα. Δπίζεο, έπαηξλαλ ελεξγά κέξνο σο εζνπνηνί,
ηξαγνπδηζηέο θαη ζθελνζέηεο ζηηο δηάθνξεο βξαδηλέο εθδειψζεηο. Νη λένη
κεηαλάζηεο είραλ ηελ επθαηξία λα πνπιήζνπλ θαιιηηερλήκαηα πνπ είραλ νη
ίδηνη θηηάμεη. Ρελ πξψηε ρξνληά ε βξαδηά ήηαλ αθηεξσκέλε ζηνλ Οψζν πνηεηή
Ξνχζθηλ. Ρα πνηήκαηά ηνπ είραλ κεηαθξαζηεί ζηα εβξατθά θαη ηα αγγιηθά. Ρελ
επφκελε ρξνληά ε βξαδηά ζηεξίρηεθε ζε έξγν θαη πνηήκαηα ηνπ Παίμπεξ. Ν
Άμλεη παίρηεθε ζηα ξψζηθα, ελψ κεηαθξάζεηο ηνπ έξγνπ ζηα εβξατθά είραλ
κνηξαζηεί ζην θνηλφ. Ζ ηξίηε βξαδηά αθηεξψζεθε ζε ηξαγνχδηα αγάπεο ζηα
ξψζηθα, εβξατθά θαη αγγιηθά, κε ηνπο γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ ηξαγνπδψληαο
θαη παίδνληαο κνπζηθά φξγαλα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ππφινηπνο
ζρνιηθφο πιεζπζκφο δελ ήηαλ απνθιεηζκέλνο απφ απηέο ηηο εθδειψζεηο. Θάζε
καζεηήο ησλ ξσζηθψλ κπνξνχζε λα θέξεη ηξεηο θίινπο ηνπ πνπ δελ
πξνέξρνληαλ απφ ηε Οσζία. Ζ δπλαηφηεηα απηή βνήζεζε ηνπο Ηζξαειηλνχο
καζεηέο λα εθηηκήζνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο θίινπο ηνπο απφ ηε Οσζία, κε
απνηέιεζκα λα αλαπηπρζεί κεγαιχηεξε αλνρή γηα ηνπο πνιηηηζκνχο
εθαηέξσζελ. Δπίζεο, ππνζηεξίρηεθαλ πνιχ νη ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο,
αθνχ ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο θάζε παηδηνχ ήηαλ ζεκαληηθή. Ζ
νηθνγέλεηα ήηαλ «νη εηδηθνί» θαη ε κφλε πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζε
ζρέζε κε ηε γιψζζα θαηαγσγήο. Απηφ αλαγλσξίζηεθε απφ ηα παηδηά θαη ε
αλαγλψξηζε απηή, φπσο ηνλίδνπλ νη ζρεηηθέο έξεπλεο, δεκηνχξγεζε πξφηππα
θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ θάζε γισζζηθή θνηλφηεηα ρξεηάδεηαη γηα λα επηδήζεη θαη
λα αλαπηπρζεί. Ξαξάιιεια, ε ελδπλάκσζε ηεο ηαπηφηεηαο ήηαλ ζεκαληηθή,
δηφηη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ήηαλ πεξήθαλνη γηα ηε γιψζζα ηνπο, ηνλ
πνιηηηζκφ ηνπο θαη ηνπο γνλείο ηνπο39.
1.13 Ηηαλία
Ζ Ηηαιία απνηειεί ρψξα ππνδνρήο θαη αλαδήηεζεο αζχινπ γηα κεηαλάζηεο
παξά ηε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηηο
ακθηιεγφκελεο επαλαπξνσζήζεηο. Νη κφληκνη κεηαλάζηεο πξνέξρνληαη θπξίσο
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απφ ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε εληφο ηεο ΔΔ.
Ζ εθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ απνηειεί αδχλακν ζεκείν γηα ηελ
Ηηαιία, ε νπνία ηειεπηαία κφιηο πξνσζεί ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο
βάζε γηα ηελ ελζσκάησζε. Ρα ζρνιεία άξρηζαλ λα ηξνπνπνηνχλ ην αλαιπηηθφ
ηνπο πξφγξακκα, εθαξκφδνληαο ην θαζέλα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα. Ωζηφζν,
δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθεξπγκέλε πξφζεζε γηα ηε δηδαζθαιία ζηα
ζρνιεία ησλ γισζζψλ ησλ (πεξηζζφηεξσλ απφ 4 εθαηνκκχξηα) κεηαλαζηψλ40.
1.14 Θαναδάρ
Ήδε απφ ηνλ 15ν αηψλα, ε πεξηνρή ηνπ Θαλαδά δερφηαλ κεηαλάζηεο θπξίσο
απφ ηε Κ. Βξεηαλία θαη ηε Γαιιία, ελψ κεηαλάζηεο απφ άιιεο ρψξεο δελ ήηαλ
πάληνηε εππξφζδεθηνη. Κεηά ηνλ Β΄ Ξαγθφζκην Ξφιεκν θαη ηδίσο απφ ηε
δεθαεηία ηνπ 1960 θαη εμήο, ε εηθφλα αληηζηξάθεθε: ε επηζπκία γηα
κεηαλάζηεπζε αλζξψπσλ απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά, ελψ
παξάιιεια έγηλε πην εχθνιε ε πξφζβαζε ζηνλ Θαλαδά γηα ηνπο κεηαλάζηεο
απφ άιιεο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο πνπ ππήξραλ ζε
εξγαηηθφ δπλακηθφ. Θαηά ζπλέπεηα, ζήκεξα ε πιεηνλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ
ζηε ρψξα απηή πξνέξρεηαη απφ ηελ Αζία, ηελ Αθξηθή θαη ηε Ιαηηληθή Ακεξηθή.
Απηφ ζεκαίλεη φηη νη κεηαλάζηεο απηνί δελ έρνπλ θακηά απφ ηηο επίζεκεο
γιψζζεο ηνπ θξάηνπο (αγγιηθά θαη γαιιηθά) σο Γ141.
πνινγίδεηαη ινηπφλ φηη θάζε ρξφλν κεηαλαζηεχνπλ ζηνλ Θαλαδά 230.000260.000 άηνκα. Ν Θαλαδάο έρεη αλαπηχμεη κηα καθξφρξνλε θαη επηηπρεκέλε
πνιηηηθή γηα ηε ζηήξημε ησλ γισζζψλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη θπξίσο
αιιφγισζζσλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ. Ζ πνιππνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζηελ
εθπαίδεπζε θαζηεξψζεθε ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, εληζρχνληαο καζεηέο
θαη εθπαηδεπηηθνχο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. Απφ ηφηε νη επαξρίεο ηεο ρψξαο
έρνπλ ελζσκαηψζεη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε
θπιεηηθή θαη πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο θαη ππνζηεξίδνπλ ηε
δηαηήξεζε ή ηελ εθκάζεζε ησλ γισζζψλ ησλ κεηαλαζηψλ ή ησλ γεγελψλ
κεηνλνηήησλ, πέξα απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο, αγγιηθή θαη γαιιηθή. Πηηο
επαξρίεο κάιηζηα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ κεηαλαζηψλ, ηα ζρνιεία είλαη απφ
ηα θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλα ζην λα βνεζήζνπλ φινπο ηα παηδηά λα δήζνπλ
θαη λα ζπνπδάζνπλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία 42 . Γεληθά, ν Θαλαδάο
ζεσξείηαη ζήκεξα απφ πνιινχο ρψξα-ππφδεηγκα φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε
θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελζσκάησζε κεηαλαζηεπηηθψλ
πιεζπζκψλ43.
Πην Θεκπέθ γηα πνιιά ρξφληα είρε επηιεγεί ην κνληέιν ησλ μερσξηζηψλ
ηάμεσλ γηα ηα πξνζθάησο αθηρζέληα αιιφγισζζα παηδηά. Ζ ηξέρνπζα
πνιηηηθή ελζαξξχλεη ηελ έληαμή ηνπο κέζα απφ ηηο θαλνληθέο ηάμεηο. κσο ε
εθαξκνγή απηήο ηεο επηινγήο θαίλεηαη φηη δελ είλαη εχθνιε ιακβάλνληαο
40
41
42
43

MIPEX III (2012)
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ππφςε ηελ πξφζζεηε εξγαζία κε ηελ νπνία επηθνξηίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί.
Ξαξάιιεια, εγείξνληαη εξσηήκαηα γηα ηε ζέζε ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ζηε
δηαδηθαζία ελζσκάησζεο. Άιινη ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα
θαζνδεγνχληαη θπξίσο πξνο ηε γιψζζα-ζηφρν, δειαδή ηε γιψζζα ηεο
πιεηνςεθνχζαο θνηλφηεηαο. Αληίζεηα, άιινη ζεσξνχλ φηη ε ελζσκάησζε
επηηπγράλεηαη θαιχηεξα φηαλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θξαηνχλ επαθή κε
ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο.
Πηελ πεξηνρή ηεο Καληηφκπα, φπνπ νη Νπθξαληθέο θνηλφηεηεο έρνπλ παίμεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμή ηεο, ππάξρνπλ απφ πνιχ θαηξφ δίγισζζα
πξνγξάκκαηα νπθξαληθψλ θαη αγγιηθψλ, καδί κε κηθξφηεξα πξνγξάκκαηα γηα
ηα γαιιηθά, ηα ηζιαλδηθά θαη ηηο γιψζζεο ησλ πξψησλ απηνρζφλσλ.
Πηελ επαξρία ηεο Βξεηαληθήο Θνινκβίαο, ζηελ πφιε ηνπ Βαλθνχβεξ, φπνπ
ππάξρεη κεγάιε θηλεδηθή θνηλφηεηα, θαζηεξψζεθε απφ ην 2002 έλα δίγισζζν
πξφγξακκα εκβχζηζεο κε καλδαξίληθα θηλέδηθα θαη αγγιηθά ζε έμη δεκνηηθά
ζρνιεία, ελψ κειεηάηαη ε επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή. Ξαξάιιεια, αλάινγα πξνγξάκκαηα εηνηκάδνληαη γηα ηα ρίληη θαη ηα
παληδάκπη. Πηα αγγιφθσλα θαη γαιιφθσλα ζρνιεία ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο,
ηα καζήκαηα θαη νη θξαηηθέο εμεηάζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηα γηαπσλέδηθα, ηα
παληδάκπη, ηα καλδαξίληθα θηλέδηθα, ηα γαιιηθά, ηα ηζπαληθά θαη ηα γεξκαληθά.
Ηδησηηθά ηζιακηθά θαη εβξατθά ζρνιεία ζε φινλ ηνλ Θαλαδά έρνπλ επίζεο
δίγισζζα θαη ηξίγισζζα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ αξαβηθά ή
εβξατθά αληίζηνηρα.
1.15 Ιισηενζηάιν
Ζ θπβέξλεζε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν
κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ηα καζήκαηα γιψζζαο θαηαγσγήο θαη ηζηνξίαο ηεο
ρψξαο πξνέιεπζεο. Δλαπφθεηηαη ζηηο πξεζβείεο, ηα πξνμελεία ή ηηο
πνιηηηζηηθέο ελψζεηο λα νξγαλψζνπλ θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηα καζήκαηα
απηά, ηα νπνία γίλνληαη εθηφο ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο.
1.16 Λέα Εηλανδία
Πηε Λέα Εειαλδία είλαη ζπρλέο νη αιιαγέο ζην εζλνηηθφ πξνθίι ησλ
ζρνιείσλ επεηδή δηαθνξνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο: εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηε
κεηαλάζηεπζε, αλάγθεο ησλ λέσλ νκάδσλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ θαη
θπζηθά νη πεξηνρέο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Θαηά ζπλέπεηα, είλαη δχζθνιν γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα απνθηνχλ βαζηά γλψζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ ηάμε ηνπο θάζε ρξφλν44.
Πεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ καο δίλεη
έξεπλα ηνπ 2004 ζρεηηθά κε ηηο Θαιέο Γηδαθηηθέο Ξξαθηηθέο ζε Ξνιπεζληθά
Ρκήκαηα (πξνπαλεπηζηεκηαθψλ) Ππνπδαζηψλ ζε Θνιιέγην ηεο Λέαο
44

Haworth (2010: 21)
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Εειαλδίαο. Δξεπλήζεθαλ πεηπρεκέλεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηε
γισζζηθή αλάπηπμε, ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, ην αζθαιέο θαη
ππνζηεξηθηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ηελ πνηθηιία δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ
θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ηελ νκαδηθή εξγαζία, θαζψο θαη ηελ θαζαξή νκηιία θαη
ηε ζαθήλεηα ζηηο νδεγίεο. Ρν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Θνιιεγίνπ πνπ
ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα δήισζε φηη είρε επίγλσζε πσο ηα θαζήθνληά ηνπ δελ
εμαληινχληαη κφλνλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, αιιά φηη φθεηιε λα
ιεηηνπξγεί θαζνδεγεηηθά ζηελ πνιηηηζηηθή θαη αθαδεκατθή πξνζαξκνγή ησλ
αιινδαπψλ ζπνπδαζηψλ. Ξαξάιιεια, ηφληζαλ φηη ήηαλ απαξαίηεην λα
πηνζεηήζνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν ζθέςεο
ηνπο45.
1.17 Λοπβηγία
Κεηαξξπζκίζεηο κε ζθνπφ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
γεληθήο εθπαίδεπζεο έδσζαλ ιίγν θαιχηεξεο επθαηξίεο γηα ηνπο «Λνξβεγνχο
κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν». Νη ζηφρνη αλαθέξνληαη ζην «Ίζε
εθπαίδεπζε ζηελ πξάμε!», πνπ εμειίρζεθε απφ ην 2004 θαη παξαθνινπζεί ηηο
εζληθέο θαη δηεζλείο αμηνινγήζεηο (π.ρ. ηηο έξεπλεο PISA). Νη κεηαλάζηεο
καζεηέο καζαίλνπλ λνξβεγηθά ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ ζρνιείνπ, ελψ
πξνζθέξνληαη καζήκαηα ππνζηήξημεο ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο, ψζηε νη
καζεηέο θαη καζήηξηεο λα ζπλερίζνπλ λα εμειίζζνληαη γλσζηηθά. Ζ
πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρεη επίζεο εληζρπζεί ζηα Αλαιπηηθά
Ξξνγξάκκαηα46. Κε πξφγξακκα ηνπ 2006 ην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Έξεπλαο
φξηζε φηη ε ελίζρπζε ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα
ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζρνιηθή βαζκίδα. Γηέζεζε κάιηζηα πφξνπο γηα ηελ
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πνπ αλήθεη ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο θνηλφηεηεο 47 .
Ωζηφζν, 20% ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ πνπ θνηηνχλ ζε εηδηθά ηκήκαηα
εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο, δελ ηα ηειεηψλνπλ πνηέ48.
Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2007/8 έρεη ζεζκνζεηεζεί ην Αναλςηικό Ππόγπαμμα
για ηη γλώζζα καηαγωγήρ για ηη Διδαζκαλία ηων Γλωζζικών Μειονοηήηων,
γηα καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ κηινχλ κεηνλνηηθέο γιψζζεο. Πε απηνχο
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα παηδηά ησλ αιινδαπψλ κεηαλαζηψλ Απηφ ην
Αλαιπηηθφ Ξξφγξακκα είλαη νξγαλσκέλν ζε επίπεδα 49 , θαη έρεη ζθνπφ ηε
ζηαδηαθή κεηάβαζε ησλ παηδηψλ ζην θαλνληθφ λνξβεγηθφ Αλαιπηηθφ
Ξξφγξακκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε επίδνζε ηνπο δελ βαζκνινγείηαη50.
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McCallum (2004)
McCallum (2004)
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1.18 Νλλανδία
Πηελ Νιιαλδία ππάξρνπλ πεξίπνπ 100 δίγισζζα ζρνιεία ζηα νπνία Γ1
είλαη ηα νιιαλδηθά, ελψ Γ2 είλαη ζπλήζσο ηα αγγιηθά θαη ζπνξαδηθά ηα
γεξκαληθά.
Πηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο ε πνιηηηθή αλεθηηθφηεηαο
δνθηκάζηεθε απφ ηηο δνινθνλίεο ελφο ξηδνζπάζηε πνιηηηθνχ θαη ελφο
ζθελνζέηε. Ρα γεγνλφηα απηά νδήγεζαλ ζε κηα πνιηηηθή ελζσκάησζεο ε
νπνία έρεη ραξαθηήξα ιηγφηεξν εζεινληηθφ, κηα θαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο ησλ κεηαλαζηψλ πεξηγξάθνληαη πην θαζαξά πιένλ ζηε
λνκνζεζία. Ν δηαρσξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηα ζρνιεία έρεη
δηαθνπεί θαη δηδάζθεηαη πεξηζζφηεξε νιιαλδηθή ηζηνξία 51 . Ρα καζήκαηα
αγσγήο ηνπ πνιίηε θαη γιψζζαο έγηλαλ ππνρξεσηηθά αθφκε θαη γηα ηνπο
παιηνχο κεηαλάζηεο. Ζ λνκνζεζία δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζηελ
πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο.
Ρν 2004 ε νιιαλδηθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα θαηαξγήζεη ηελ πξφβιεςε
γηα καζήκαηα γιψζζαο θαηαγσγήο θαη πνιηηηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ ζηα
ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη λα δηαζέζεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο
γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αιινδαπψλ θαη κεηαλαζηψλ καζεηψλ πνπ καζαίλνπλ
ηε γιψζζα δηδαζθαιίαο52. Ξαηδηά κεηαλαζηψλ απφ ηελ Ρνπξθία θαη ην Καξφθν
πνπ θνίηεζαλ δπν ρξφληα ζε λεπηαγσγεία, θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ ζην κηζφ
ηε δηαθνξά ησλ επηδφζεψλ ηνπο απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν53.
1.19 Νςγγαπία
Πηελ Νπγγαξία ην πνπξγείν Ξαηδείαο ζπζηήλεη λα αλαδεηεζνχλ ζπκβνπιέο
θαη βνήζεηα απφ ηηο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ρσξψλ
ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζρνιεία δελ έρνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ή πξνζσπηθφ
γηα λα νξγαλψζνπλ απφ κφλα ηνπο καζήκαηα γιψζζαο θαηαγσγήο54.
1.20 Ξολωνία
Νη αιινδαπνί καζεηέο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο, ηα νπνία
νξγαλψλνληαη ζηηο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο απφ ηηο δηπισκαηηθέο ή πξνμεληθέο
αξρέο ή πνιηηηζηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο. Ρέηνηα καζήκαηα
γίλνληαη εθηφο ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε
ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ηνπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ55.
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1.21 Ξοπηογαλία
Πηελ Ξνξηνγαιία ππάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα, φπσο ην «Entrekulturas»,
«Αλάπηπμε ηεο Γεκφζηαο Ππλεηδεηνπνίεζεο», «Ραρχξξπζκε Δπηκφξθσζε
Γαζθάισλ» θαη έλα παξαηεξεηήξην γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιηηηζκηθήο
πνηθηινκνξθίαο. ια απηά ηα δηεπζχλεη ν Αλψηεξνο Δπίηξνπνο γηα ηε
Κεηαλάζηεπζε θαη ηνλ Γηαπνιηηηζκηθφ Γηάινγν56.
1.22 Ποςηδία
Ζ Πνπεδία ζεσξείηαη φηη είλαη ε ρψξα κε ηηο θαιχηεξεο πνιηηηθέο φζνλ
αθνξά ηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ57. Νη πξφζθπγεο θαη φζνη αηηνχληαη
άζπιν θαη είλαη ειηθίαο 7 έσο 16 εηψλ έρνπλ απφ ηνλ λφκν δηθαίσκα γηα
δίγισζζε εθπαίδεπζε. Νη δήκνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθέξνπλ
εθπαίδεπζε ζηε γιψζζα θαηαγσγήο θαη καζήκαηα ζνπεδηθψλ σο δεχηεξεο
γιψζζαο58, αξθεί λα ζπκπιεξψλεηαη ηκήκα 5 ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ59.
1.23 Φινλανδία
Πηε Φηλιαλδία νη εζληθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο δηαζέηνπλ ζηηο ηνπηθέο
εθπαηδεπηηθέο αξρέο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο
θαηαγσγήο ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 4 παηδηά
αιινδαπψλ θαη κεηαλαζηψλ πνπ ην δεηνχλ60. Ρν Δζληθφ Αλαιπηηθφ Ξξφγξακκα
γηα ηε βαζηθή εθπαίδεπζε (2004) νξίδεη φηη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ζα πξέπεη
λα θαηαλνήζνπλ ηηο ξίδεο θαη ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ πνιηηηζκνχ θαηαγσγήο
ηνπο.
Πηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ηε γεληθή αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
δίλεηαη ην δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο δηδαζθαιίαο, εθφζνλ ζπκπιεξψλεηαη
ηκήκα 3 καζεηψλ ηνπ ηδίνπ ζξεζθεχκαηνο/δφγκαηνο θαη ππάξρεη αίηεκα απφ
ηνπο γνλείο ηνπο. Ρα ζρνιεία ππνρξενχληαη επίζεο λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη
ηηο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ. Ξξνγξάκκαηα φπσο ην SPECIMA
επηηξέπνπλ ζε κεηαλάζηεο κε πιήξε ή ζρεδφλ πιήξε πξνζφληα δαζθάινπ λα
ηειεηνπνηήζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ψζηε ε εθπαίδεπζή ηνπο λα αληαπνθξίλεηαη
ζηε θηλιαλδηθή λνκνζεζία61.
Ρν πεληαεηέο θπβεξλεηηθφ ζρέδην γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα
(2007/12) ππνγξακκίδεη ηελ παξνπζία αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία θαη
εηζάγεη κέηξα ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηα παηδηά απηά αθελφο λα πεηχρνπλ ζην
εζληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη αθεηέξνπ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα

56
57
58
59
60
61

Huddleston (2011)
Hyslop (2011), MIPEX III (2012)
Muñoz (2010: 12)
De Coster (2009)
De Coster (2009)
Huddleston (2011)
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ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο62.
Πε καζεηέο πνπ έθηαζαλ πξφζθαηα ζηε ρψξα θαη ζε παηδηά κεηαλαζηψλ
πνπ είηε γελλήζεθαλ ζηε Φηλιαλδία είηε ήξζαλ ζε πξνζρνιηθή ειηθία θαη δελ
γλσξίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηε θηλιαλδηθή γιψζζα, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη
έηνηκα γηα ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, παξέρεηαη πξνπαξαζθεπαζηηθή εθπαίδεπζε
δηάξθεηαο (ζπλήζσο) ελφο έηνπο.
Ζ εθκάζεζε ηεο θηλιαλδηθήο θαη ε δηδαζθαιία βαζηθψλ ελλνηψλ θαη
ιεμηινγίνπ ζεσξείηαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε, ελψ ην ζχζηεκα
είλαη αλεθηηθφ ζε ηέηνηα δεηήκαηα, δηφηη ηα παηδηά είλαη δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ,
κε δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο.
Γηα ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ηα καζήκαηα γίλνληαη ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο
νκάδεο εθπαίδεπζεο, ζε ρψξνπο θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξνπο ζηηο
θαηνηθίεο ηνπο, ελψ γηα ηα παηδηά ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη νκάδεο
απηέο είλαη εληαγκέλεο ζην εληαίν ζρνιείν.
Δθφζνλ ππάξρεη αλάγθε ππνζηήξημεο κεηά ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή
εθπαίδεπζε ηα ζρνιεία νξγαλψλνπλ, φπνπ είλαη δπλαηφλ, εληζρπηηθή
δηδαζθαιία γηα δηάθνξα καζήκαηα. Κπνξεί αθφκε λα δεκηνπξγεζεί θαη
ενιζσςηική ηάξη γηα αιινδαπνχο καζεηέο θαη καζήηξηεο, φπνπ ηα παηδηά πνπ
ην ρξεηάδνληαη ππνζηεξίδνληαη ψζηε λα αθνινπζήζνπλ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα.
Δμαηξνχληαη ηα πξαθηηθά θαη θαιιηηερληθά καζήκαηα, ηα νπνία δηδάζθνληαη
ζηελ θαλνληθή ηάμε. Καζεηέο κε άιιε γιψζζα θαηαγσγήο δηδάζθνληαη ηα
θηλιαλδηθά σο δεχηεξε γιψζζα ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ γιψζζαο θαη
ινγνηερλίαο θαη ζε δηθέο ηνπο μερσξηζηέο νκάδεο. Γεληθά, φιε ε δηδαζθαιία
ζην ζρνιείν ππνζηεξίδεη ηελ εθκάζεζε ηεο θηλιαλδηθήο. πνπ είλαη δπλαηφλ,
ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ δηδάζθνληαη θαη ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο.
2. Πςμπεπάζμαηα
Ζ παξνπζίαζε πνπ έγηλε παξαπάλσ αλέδεημε ηελ πνιπκνξθία ησλ
εθαξκνδφκελσλ αλά ηνλ θφζκν πξνγξακκάησλ, ε κειέηε ησλ νπνίσλ
ζεσξνχκε φηη απνηειεί ηε βάζε γηα ηε ράξαμε ηεο αληίζηνηρεο πνιηηηθήο ζηελ
Διιάδα. πσο είδακε, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη θάπνηα ζεζκηθή
πξφβιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ θαηαγσγήο ησλ κεηαλαζηψλ, ηελ
νπνία αλαιακβάλνπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ κεκνλσκέλα ή
ζε ζπλεξγαζία νη πξνμεληθέο αξρέο, νη θξαηηθνί ή νη ηνπηθνί θνξείο θαη
δηάθνξνη κεηαλαζηεπηηθνί ζχιινγνη. Πε αξθεηέο κάιηζηα πεξηπηψζεηο, ηα
καζήκαηα εληάζζνληαη ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα σο μέλεο γιψζζεο ή, αθφκε
θαη αλ δελ εληάζζνληαη ζην ζρνιηθφ σξάξην, αλαγλσξίδνληαη σο κέξνο ηεο
πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο
θαη νη καζήηξηεο. Οεηέο ή ππφξξεηεο πξνυπνζέζεηο φισλ απηψλ απνηεινχλ
αθελφο ν ζεβαζκφο ζηνλ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ
θαη αθεηέξνπ ε θξνληίδα γηα ηε γισζζηθή θαη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ
καζεηψλ.
62
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