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Δπηηειηθή ζύλνςε  

 

ηελ έθζεζε απηή παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο παλειιαδηθήο έξεπλαο 

πεδίνπ πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηεο ππνδξάζεο 5.1 θαη είρε σο θχξην ζηφρν λα απαληήζεη 

ζην βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε απφ ην ΤΠAIΘ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ησλ αιινδαπψλ θαη 

παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ειιεληθά δεκφζηα ζρνιεία 

ηφζν ζηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Η ηειηθή πξφηαζε σο 

πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ζην δεκφζην ζρνιείν 

ζηεξίδεηαη ζηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηηο επηζπκίεο / αλάγθεο  ησλ 

αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζηε γιψζζα θαηαγσγήο θαη ηνπο παξάγνληεο κε ηνπο 

νπνίνπο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ε επηζπκία γηα εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο . 
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Δηζαγσγή 

 

Η έξεπλα πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηεο ππνδξάζεο 5.1 είρε σο θχξην ζηφρν λα 

απαληήζεη ζην βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε απφ ην ΤΠΑΙΘ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ησλ αιινδαπψλ θαη 

παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ειιεληθά δεκφζηα ζρνιεία 

ηφζν ζηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

H έξεπλα δηεμήρζε ζε δχν θάζεηο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2010/11 θαη 2011/12. Η 

α΄ θάζε νινθιεξψζεθε ηνλ Ινχλην 2011. Κξίζεθε απαξαίηεην λα ζπλερηζηεί  ε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2011/12 γηα λα ππάξμεη 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξε γεσγξαθηθή θαη αλά βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο δηαζπνξά ηνπ 

δείγκαηνο. Η β΄ θάζε νινθιεξψζεθε αξρέο Γεθεκβξίνπ 2012.  

Απφ ηελ α΄ θαη β΄ θάζε έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζπλνιηθά 5373 εξσηεκαηνιφγηα 

(καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ). Η απνδειηίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα έγηλε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ην SPSS 

20.   

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ε ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο θαζψο θαη ε ηειηθή πξφηαζε σο πξνο ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ησλ αιινδαπψλ θαη 

παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηα ειιεληθά δεκφζηα ζρνιεία. 
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1. Σαπηόηεηα ηεο έξεπλαο 

 

1.1 ηόρνο 

H έξεπλα ήηαλ παλειιαδηθή θαη αθνξά κε αλαγσγή ην ζχλνιν ησλ αιινδαπψλ 

θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ειιεληθά δεκφζηα ζρνιεία ηφζν ζηελ 

Πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Αληρλεχηεθαλ - κε ηελ εθπφλεζε 

ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ κέηξεζεο – νη αλάγθεο / επηζπκίεο ησλ ίδησλ ησλ 

αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο σο πξνο ηελ 

ελίζρπζε ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ηνπο κε καζήκαηα ζην δεκφζην ζρνιείν θαη  

θαηαγξάθεθαλ νη παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ε επηζπκία γηα 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο. Παξάιιεια θαηαγξάθεθαλ νη δεμηφηεηεο πνπ 

ζχκθσλα κε δηθή ηνπο εθηίκεζε (αςηοαξιολόγηζη) έρνπλ ήδε αλαπηχμεη νη αιινδαπνί θαη 

παιηλλνζηνχληεο καζεηέο ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο θαζψο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ζα ήζειαλ πεξαηηέξσ βειηίσζε. Γηα 

ηελ θαιχηεξε ζηήξημε ηεο ηειηθήο πξφηαζεο θαη ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο δεηήζεθαλ θαη απφ ηνπο / ηηο εθπαηδεπηηθνχο.  

 

1.2 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Μεηά απφ κειέηε ηεο αλάινγεο βηβιηνγξαθίαο θαη κε βάζε ηε καθξφρξνλε 

εξεπλεηηθή εκπεηξία ηφζν ηεο ΔΤ ηεο ππνδξάζεο φζν θαη ησλ άιισλ κειψλ ηεο 

επηζηεκνληθήο νκάδαο ζρεδηάζηεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα κε ηα νπνία αληιήζεθαλ νη 

πιεξνθνξίεο απφ ηνπο πιεζπζκνχο ζηφρνπο. Κξίζεθε ζθφπηκν λα θαηαζθεπαζηνχλ 

εξσηεκαηνιφγηα  

 γηα ηνπο αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο θαη καζήηξηεοθαη 

καζήηξηεο(Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ / ΔΠΑΛ / ΔΠΑ ) (ηξία (3) 

εξσηεκαηνιφγηα). Κξίζεθε δενληνινγηθά ζσζηφ γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο αιιά 

θαη παηδαγσγηθά νξζφ γηα λα κε δηαηαξαρζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο  θαη  

αηζζαλζνχλ νη  αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο θάπνηνπ είδνπο 

δηάθξηζε, λα θαηαζθεπαζηνχλ θαηά αλαινγία αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα θαη γηα 

ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ζπκκαζήηξηεο ηνπο ειιεληθήο θαηαγσγήο  (ηξία (3) 
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εξσηεκαηνιφγηα). πλνιηθά θαηαζθεπάζηεθαλ έμη (6) εξσηεκαηνιφγηα γηα 

καζεηέο θαη καζήηξηεο φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

 γηα ηνπο γνλείο ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ (έλα (1) 

εξσηεκαηνιφγην), ην νπνίν - κεηά θαη απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή – ρξεηάζηεθε 

λα κεηαθξαζηεί ζηελ αιβαληθή, ξσζηθή θαη γεσξγηαλή γιψζζα.  

 ηνπο / ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο (έλα (1) 

εξσηεκαηνιφγην).  

ηνπο εξεπλεηέο θαη ηηο εξεπλήηξηεο πνπ εξγάζηεθαλ ζηε ζπιινγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ δφζεθαλ ζαθείο γξαπηέο νδεγίεο. Ο θάζε έλαο θαη ε θάζε κία είρε 

ππνρξέσζε λα θξαηήζεη θαη έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν εκεξνιφγην έξεπλαο.  

Η πηινηηθή εθαξκνγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε δείγκα ππνθεηκέλσλ κε 

αληηπξνζσπεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά έγηλε ζε 3 ζρνιεία ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζε έλα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μαγλεζίαο ζην δηάζηεκα 25.02 - 14.03.2011. εκεηψλνπκε φηη ζηα ζρνιεία 

ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο (2ο Ολοήμεπο Δημοηικό Σσολείο Μηλεών - Καλών Νεπών, 44ο 

Δημοηικό Σσολείο Θεζζαλονίκηρ, 3ο Γςμνάζιο Μενεμένηρ, 9ο ΕΠΑ.Λ. Θεζζαλονίκηρ) 

επηιέρζεθαλ δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θάζε θνξά θαη ξσηήζεθαλ θαη νη ππεχζπλνη γηα ηελ ηάμε 

εθπαηδεπηηθνί. 

Η πηινηηθή εθαξκνγή έδεημε θάπνηεο αδπλακίεο σο πξνο ηε ζαθήλεηα ηεο 

δηαηχπσζεο  νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ, ηε κνξθνπνίεζε πηλάθσλ νη νπνίεο  θαη ιήθζεθαλ 

ππφςε ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 

(εξσηεκαηνιφγηα) πξνο ρξήζε παλειιαδηθά. Δπίζεο αλακνξθψζεθαλ ηφζν ην 

εκεξνιφγην έξεπλαο –ζην κέηξν πνπ ρξεηάζηεθε- θαη νη νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο γνλείο ησλ αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ δνθηκάζηεθε θαηά ηελ πηινηηθή θάζε ζε αιινδαπνχο γνλείο πνπ 

γλψξηδαλ ειιεληθά. Αλακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ καο έγηλαλ θαη 

ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ίδησλ ησλ εξεπλεηψλ θαη εξεπλεηξηψλ φπσο θαηαγξάθεθαλ ζηα 

εκεξνιφγηα έξεπλαο. ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ κεηαθξάζηεθε ζηελ αιβαληθή, γεσξγηαλή 

θαη ξσζηθή γιψζζα.  
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1.3 Πιεζπζκόο – δείγκα 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 5373 εξσηεκαηνινγίσλ 2875 πξνέξρνληαη απφ αιινδαπνχο 

θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη 822 απφ εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ. Σα ππφινηπα 1676 πξνέξρνληαη απφ αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο 

γνλείο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. 

 

1.3.1 Μαθηηές και μαθήηριες 

Παξαηεξνχκε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 2875 εξσηεκαηνινγίσλ απφ αιινδαπνχο 

θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο θαη καζήηξηεο ην 51.1% πξνέξρεηαη απφ καζεηέο θαη 

καζήηξηεο αιβαληθήο θαηαγσγήο 1 , πνπ απνηεινχλ θαη ηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηα ειιεληθά δεκφζηα ζρνιεία, φπσο πξνθχπηεη θαη 

απφ ηνλ Πίνακα 1 φπνπ παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ ζηελ Α/βάζκηα θαη Β/βάζκηα εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2010 / 11 θαη 2011 / 12, δειαδή ζηηο δχν 

θάζεηο ηεο έξεπλαο.  

Πίνακας 1: αριθμός αλλοδαπών και παλιννοζηούνηων μαθηηών και μαθηηριών 

(ζηνηρεία ΤΠΑΙΘ) 

 
ζρνιηθό έηνο 

 
Α/βάζκηα 

 
Β/βάζκηα 

 

 
ζύλνιν ζηελ 
εθπαίδεπζε 

 
2010 / 11  

 
7.28% (ζύλνιν) 
 (76.6% καζεηέο 

αιβαληθήο θαηαγσγήο) 

 
7.67% (ζύλνιν)              
 (78.4% καζεηέο 

αιβαληθήο θαηαγσγήο) 
 

 
7.46% 

 

 
2011 / 12  

 
12.27% (ζύλνιν) 
 (78.5% καζεηέο 

αιβαληθήο θαηαγσγήο) 

 
8.74 % (ζύλνιν) (78.4 
% καζεηέο αιβαληθήο 

θαηαγσγήο) 

 
10.62% 

 

                                                      

1
 Δηδηθφηεξα γηα ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο αιβαληθήο θαηαγσγήο βι. Κνηιηάξε, Α. (2014) 

Μαζεηέο αιβαληθήο θαηαγσγήο θαη αιβαληθή γιώζζα: ηάζεηο, δεμηόηεηεο, επηζπκίεο.  ε: 
Α. Γθατληαξηδή, . Κακαξνχδεο, V. Hystuna, Μ. Βηζθαδνπξάθε. (επηκ.), Πξαθηηθά 2νπ Γηεζλνχο 
πλεδξίνπ «ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΙ ΓΛΩΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ: ΔΛΛΗΝΟ - ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΠΑΦΗ» 
Θεζζαινλίθε: Πνιχδξνκν - Παηδαγσγηθή ρνιή Α.Π.Θ., ζ. 39-45. 
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ηε ζπλέρεηα, ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, παξνπζηάδνληαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Η δηαζπνξά 

ηνπ δείγκαηνο θαηά θχιν θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

αληηπξνζσπεπηηθή, φπσο ηεθκαίξεηαη παξαθάησ. 

 ηνλ Πίνακα 2, φπνπ θαίλεηαη ην θχιν ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, 

παξαηεξνχκε φηη έρεη επηηεπρζεί κία θαηά θχιν αληηπξνζσπεπηηθή αλαινγία. 

πκκεηείραλ  51,9 % αγφξηα θαη 48,1 % θνξίηζηα.  

Πίνακας 2: θύλο ηων μαθηηών και μαθηηριών 

αγφξηα 51,9% 

θνξίηζηα 48,1% 

 

ηνλ Πίνακα 3 θαίλνληαη  νη βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ θνηηνχζαλ νη καζεηέο 

θαη καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Γηαπηζηψλνπκε θαη εδψ κία 

αληηπξνζσπεπηηθή δηαζπνξά αλαινγηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ παξαηεζεί ζηνλ 

Πίλαθα 1. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θνηηνχζαλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν (42,9%), ζην 

Γπκλάζην (39,75) θαη ζε ΓΔΛ ή θαη ΔΠΑΛ/ΔΠΑ (17,4%).  

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη θνηηνχλ ζην Λχθεην  

(ΓΔΛ, ΔΠΑΛ/ΔΠΑ) είλαη  πνιχ ιηγφηεξνη / ιηγφηεξεο ζπγθξηλφκελνη / ζπγθξηλφκελεο κε 

απηνχο / απηέο  πνπ θνηηνχλ ζην Γπκλάζην. Απηφ είλαη αλακελφκελν, δηφηη ε δηαξξνή απφ 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κφιηο ηειεηψζνπλ ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε είλαη κεγάιε, φπσο έρνπλ θαηαγξάςεη άιιεο έξεπλεο θαη 

επίζεκεο ζηαηηζηηθέο κειέηεο. 

Πίνακας 3: βαθμίδες ηης εκπαίδεσζης 

Γεκνηηθφ 42,9% 

Γπκλάζην 39,7% 

Λχθεην 

(ΓΔΛ, ΔΠΑΛ/ΔΠΑ) 

17,4% 
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ηνλ Πίνακα 4 θαίλεηαη 2  πνηεο είλαη γιψζζεο θαηαγσγήο πνπ δειψλεη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ (8,3 %)  πνπ δειψλεη σο γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο ηελ 

ειιεληθή. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα νκνγελείο πνπ δηαηήξεζαλ θαη ζηε ρψξα φπνπ δνχζαλ 

ηφζν ηελ ειιεληθή εζλνγισζζηθή ηαπηφηεηα φζν θαη ηε γιψζζα ζε πςειφ ή θαη 

ρακειφηεξν επίπεδν γισζζνκάζεηαο, επεηδή γηα απηνχο είρε ηδηαίηεξε ζπλαηζζεκαηηθή 

αμία. Θα κπνξνχζαλ βέβαηα λα είλαη θαη παηδηά απφ κεηθηνχο γάκνπο.  

Πίνακας 4: γλώζζα καηαγωγής 

αιβαληθά 51,1% 

ειιεληθά 8,3% 

Ρσζηθά 8,2% 

βνπιγαξηθά 5,6% 

γεσξγηαλά 4,7% 

ξνπκαληθά 4,6% 

αξαβηθά 2,0% 

 

 

1.3.2 Γονείς 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 1675 εξσηεκαηνινγίσλ, ζε ειιεληθή, αιβαληθή, γεσξγηαλή 

θαη ξσζηθή γιψζζα, απφ αιινδαπνχο θαη παιηλλνζηνχληεο γνλείο - αλαινγηθά θαη κε ην 

πιήζνο ησλ καζεηψλ - ην 71.7% πξνέξρεηαη απφ γνλείο αιβαληθήο θαηαγσγήο. Οη γνλείο 

αιβαληθήο θαηαγσγήο είλαη θαη νη πην νξγαλσκέλνη ζε πιιφγνπο απφ ηνπο νπνίνπο θαη 

ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε βνήζεηα εξεπλεηψλ/εξεπλεηξηψλ – ζπλεξγαηψλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο γνλείο, ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ ηαπηνπνηνχληαη κε 

απηά ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ.  

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ (85.2%) ήηαλ ειηθίαο 26 - 45 εηψλ θαη νη 

απαληήζεηο πξνέξρνληαλ νη πεξηζζφηεξεο απφ γπλαίθεο – φπσο ήηαλ θαη αλακελφκελν – 

παξά απφ άλδξεο. 

Πίνακας 5: θύλο ηων γονέων 

                                                      

2  Αλαθνξά ζε πνζνζηφ κέρξη 2% 
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άλδξαο 43,7% 

γπλαίθα 56,3% 

 

 

1.3.3 Εκπαιδεσηικοί 

Σα ππφινηπα 822 εξσηεκαηνιφγηα πξνέξρνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (76.2%) ήηαλ ειηθίαο 36 - 55 

εηψλ θαη απάληεζαλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο (66.6%) απφ άλδξεο (Πίνακαρ 6). Ήηαλ 

εθπαηδεπηηθνί έκπεηξνη κε ζεκαληηθφ αξηζκφ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηηο 

ηάμεηο ηνπο (Πίνακαρ 9). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (46,3%) ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δηδάζθεη ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γελ πξφθεηηαη 

απνθιεηζηηθά γηα δαζθάινπο ή δαζθάιεο αιιά θαη γηα θαζεγεηέο / θαζεγήηξηεο 

εηδηθνηήησλ πνπ δηδάζθνπλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν (Πίνακαρ 7).   

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζην Λχθεην είλαη ζαθψο ιηγφηεξνη δηφηη θαη νη 

αιινδαπνί καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ θνηηνχλ ζε απηά είλαη ιηγφηεξνη. Δπίζεο, νη 

λεπηαγσγνί πνπ εξσηήζεθαλ είλαη πνιχ ιίγνη, δηφηη γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ νη 

εξεπλεηέο θαη εξεπλήηξηεο δελ επηζθέθηεθαλ λεπηαγσγεία παξά κφλνλ φηαλ απηά 

ζπζηεγαδφηαλ καδί κε Γεκνηηθά ρνιεία, γηα λα ζπδεηήζνπλ κε ηηο / ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Παξφιν πνπ ζηα λεπηαγσγεία θνηηνχλ πνιιά παηδηά κεηαλαζηψλ, νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο ζηα λεπηαγσγεία δελ ήηαλ ζηηο άκεζεο νκάδεο ζηφρνπο, επεηδή ηα παηδηά είλαη 

πνιχ κηθξά θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ζπκπιεξψζνπλ εξσηεκαηνιφγηα, ψζηε λα 

θαηαγξαθεί κία εηθφλα γηα ηε γισζζνκάζεηά ηνπο ζηε γιψζζα θαηαγσγήο.  

Πίνακας 6: θύλο ηων εκπαιδεσηικών 

άλδξαο 33,3% 

γπλαίθα 66,6% 

 

Πίνακας 7: βαθμίδες ηης εκπαίδεσζης 

Νεπηαγσγείν 2.2% 

Γεκνηηθφ 46,3% 

Γπκλάζην 37,8% 

Λχθεην 

(ΓΔΛ, ΔΠΑΛ/ΔΠΑ) 

13,7% 
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Πίνακας 8: ιδιόηηηα εκπαιδεσηικών 

Νεπηαγσγφο 2.8% 

Γάζθαινο 37,1% 

Καζεγεηήο 52,7% 

Γηεπζπληήο 4,5% 

Γπκλαζηάξρεο 2,0% 

Λπθεηάξρεο 0,9% 

 
 

Πίνακας 9: πνζνζηό αιινδαπώλ θαη παιηλλνζηνύλησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε 
 

10% - 30% 64.9% 

40% - 60% 19.5% 

70% - 100% 15.5% 

 
 

Σςνολικά ζα ιέγακε φηη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο (καζεηέο / καζήηξηεο, γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνί) ήηαλ ηπραία. Σα ζρνιεία επηιέρζεθαλ απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ ζρνιείσλ 

πνπ είραλ δειψζεη πξφζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Πξάμε: «Δθπαίδεπζε Αιινδαπψλ θαη 

Παιηλλνζηνχλησλ Μαζεηψλ». Σειηθά, ζπλεξγαζηήθακε κε φζεο θαη φζνπο ζέιεζαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ καδί καο κε βάζε κία θαηαξρήλ δηθή καο πξνεπηινγή. Η δηαζπνξά ηνπ 

δείγκαηνο θαηά πεξηνρή, θχιν, βαζκίδα εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά καζεηέο / καζήηξηεο, 

θαη εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη πεξηνρή, θχιν, θαηαγσγή φζνλ αθνξά ηνπο γνλείο κπνξεί 

λα ζεσξεζεί κε αλαγσγή αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ.  
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2. πκπεξάζκαηα 

 

2.1 Γηδαζθαιία γιώζζαο θαηαγσγήο ζην δεκόζην ζρνιείν 

  Ωο πξνο ην πξψην θεληξηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά   κε ηελ επηζπκία ησλ 

αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο αιιά 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ζηα ειιεληθά δεκφζηα 

ζρνιεία φπνπ θνηηνχλ, ηα απνηειέζκαηα, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίνακα 10, 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Λίγν πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο  (56,9 %) θαζψο θαη ηνπο / ηηο εθπαηδεπηηθνχο (54,8 %) ζπγθιίλνπλ ζηελ 

άπνςε φηη ζα ήζειαλ λα δηδάζθεηαη ε γιψζζα θαηαγσγήο ζην δεκφζην ζρνιείν, ελψ έλα 

πςειφ πνζνζηφ δελ ην ζεσξεί ζθφπηκν. Αληίζεηα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ 

γνλέσλ (88,3 %) ζα επηζπκνχζε ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο λα γίλεηαη ζην 

ζρνιείν πνπ θνηηνχλ ηα παηδηά ηνπο. 

Σν εχξεκα απηφ έρεη ζεκαζία, δηφηη νη νκάδεο πνπ είλαη άκεζα εκπιεθφκελεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δειαδή θάηη ιηγφηεξν απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο θαη 

καζήηξηεο (43.1%) θαζψο θαη εθπαηδεπηηθνχο (45.2%), θαίλεηαη λα δηαρσξίδνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.   

Απφ ηελ άιιε νη γνλείο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ φηη φρη κφλνλ ην δεκφζην ζρνιείν ζα 

εθπιεξψζεη κία ππνρξέσζή ηνπ αιιά θαη νη ίδηνη δελ ζα ρξεηαζηεί λα θξνληίδνπλ γηα ηελ 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο είηε ζηελ κεηαλαζηεπηηθή ηνπο θνηλφηεηα είηε – φπσο ζπκβαίλεη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο - ζην ζπίηη. Γηα απηφ θαη πξνηηκνχλ ζε ηφζν πςειφ πνζνζηφ 

(88.3%) λα δηδαρζεί ε γιψζζα θαηαγσγήο ζην δεκφζην ζρνιείν. Θα κπνξνχζε αθφκε λα 

πεη θαλείο φηη ε εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ζην δεκφζην ζρνιείν 

ηεο πξνζδίδεη θχξνο  θαη απηή ε ζθέςε θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα κνξθή θαη 

ζηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ,, εάλ θξίλνπκε θαη απφ ηα ζρφιηα ησλ εξεπλεηψλ  - 

εξεπλεηξηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα εκεξνιφγηα έξεπλαο.  

 

Πίνακας 10: δηδαζθαιία γιώζζαο θαηαγσγήο ζην δεκόζην ζρνιείν 

 

 Μαζεηέο / 
καζήηξηεο 

Γνλείο Δθπαηδεπηηθνί 

λαη 56,9 % 88,3 % 54,8 % 

όρη 43,1 % 11,7 % 45,2 % 
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Οη επηζπκίεο / πξνηάζεηο ηφζν ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίνακα 11, δηαθνξνπνηνχληαη ζρεηηθά 

κε ηνλ ρξφλν πνπ ζα έπξεπε λα γίλεηαη ην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο, δειαδή  

εάλ ην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ζα εληαρζεί ζην επξχηεξν πξφγξακκα ηνπ 

δεκφζηνπ ζρνιείνπ ή εάλ ε πνιηηεία ζα κεξηκλήζεη γηα ηε δηδαζθαιία ζε άιιεο ψξεο. 

Παξαηεξνχκε φηη ην 41.6% ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, ην 38.9% ησλ γνλέσλ θαη ην 

15.7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηείλνπλ ηα καζήκαηα ελίζρπζεο ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο 

λα γίλνληαη ηα αββαηνθχξηαθα, ελψ ην 38.5% ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, ην 39.1% 

ησλ γνλέσλ θαη ην 40.7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηηκνχλ ηα καζήκαηα λα γίλνληαη 

ακέζσο κεηά ην πξσηλφ σξάξην ησλ καζεκάησλ ή ην απφγεπκα. Σν άββαην ή ε 

Κπξηαθή δελ θαίλεηαη λα πξνηηκψληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κάιινλ ζεσξνχλ ηα 

αββαηνθχξηαθα κε εξγάζηκεο εκέξεο, ελψ καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη γνλείο δελ 

θαίλεηαη λα ζπκκεξίδνληαη ζηνλ ίδην βαζκφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δθείλν 

πνπ κπνξεί λα πεη θαλείο κε βεβαηφηεηα είλαη φηη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκεί ηα καζήκαηα γιψζζαο θαηαγσγήο  λα γίλνληαη κεηά ην πξσηλφ 

σξάξην ησλ καζεκάησλ. 

 

Πίνακας 11: γιώζζα θαηαγσγήο ζην δεκόζην ζρνιείν! πόηε; 

 

 ζην 
πξσηλό  
σξάξην 

ην 
κεζεκέξη 
κεηά ην 
κάζεκα 

ην 
απόγεπκα 

ην 
άββαην 

ηελ 
Κπξηαθή 

Μαζεηέο / 
καζήηξηεο 

 
33,0 % 

 
20,3 % 

 
18,2 % 

 
23,5 % 

 
18,1 % 

 
Γνλείο 

 
43,7 % 

 
22,1 % 

 
17,0 % 

 
23,2 % 

 
15,7 % 

 
Δθπαηδεπηηθνί 

 
20,8 % 

 
23,0 % 

 
17,7 % 

 
12,1 % 

 
3,6 % 

 

 

2. 2 Γεμηόηεηεο ζηε γιώζζα θαηαγσγήο 

 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζεσξεί φηη γλσξίδεη 

ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηεο. Έλαο κηθξφο ζθεπηηθηζκφο πνπ θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδεη ηελ 
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άπνςε ησλ γνλέσλ δελ αιιάδεη ην γεγνλφο φηη θαη απηνί ζηε κεγάιε πιεηνλφηεηά ηνπο 

ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά ηνπο γλσξίδνπλ ηε γιψζζα θαηαγσγήο. 

Πίνακας 12: γλώζε ηεο γιώζζαο θαηαγσγήο (απηναμηνιόγεζε /                            

                                                                                            εθηίκεζε γνλέσλ ) 

 

 Μαζεηέο / 
καζήηξηεο 

Γνλείο 

λαη 95,4 % 88,6 % 

όρη 4,6 % 11,4 % 

 

Παξφιν πνπ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πηζηεχνπλ φηη γλσξίδνπλ ηε γιψζζα 

θαηαγσγήο ηνπο, θαίλεηαη λα αμηνινγνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο 

πνπ ήδε έρνπλ αλαπηχμεη ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ φζν θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν. Θεσξνχλ 

ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηά ηνπο φηη κπνξνχλ λα θαηαλννχλ θαη λα παξάγνπλ 

πξνθνξηθφ ιφγν κε πνιχ κεγάιε επρέξεηα, ελψ θξίλνπλ φηη νη δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ  

θαηαλφεζε θαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είλαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο (Πίνακαρ 13) θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ επηζπκνχλ λα ηηο βειηηψζνπλ κέζα απφ ην κάζεκα γιψζζαο 

θαηαγσγήο ζην δεκφζην ζρνιείν  (Πίνακαρ 14).  

ηνλ Πίνακα 13 παξαηεξνχκε αθφκε φηη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ 

πνπ δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ αλαπηχμεη θαζφινπ δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ είλαη 

πνιχ κηθξφ (2.2% θαη 2.7%), ελψ ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνπλ φηη δελ έρνπλ θαζφινπ 

δεμηφηεηεο γξαπηνχ ιφγνπ είλαη πςειφηεξα (11.8 % θαη 18.2%). 

 

Πίνακας 13: νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο (απηναμηνιόγεζε): δεμηόηεηεο ζηε γιώζζα 
θαηαγσγήο    

 

 θαηαιαβαίλσ  κηιώ δηαβάδσ γξάθσ 

πνιύ θαιά 78,4 % 72,0 % 51,4 % 45,1 % 

θαιά 14,2 % 16,7 % 19,1 % 18,5 % 

κέηξηα 5,2 % 8,6 % 17,6 % 18,3 % 

θαζόινπ 2,2 % 2,7 % 11,8 % 18,2 % 
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 Σα επξήκαηα ζηνλ Πίλαθα 13 επηβεβαηψλνληαη θαη απφ απηά πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίνακα 14. Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πνπ επηζπκνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηδηαίηεξα απηέο ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ (59.1%). 

 

Πίνακας 14: νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: βειηίσζε δεμηνηήησλ ζηε γιώζζα 
θαηαγσγήο 

 

 
βειηίσζε 

δεμηνηήησλ 
ώζηε 

 
λα 

θαηαιαβαίλσ 

 
λα κηιώ 

 
λα δηαβάδσ 

 
λα γξάθσ 

  
35,4 % 

 

 
39,7 % 

 
48,1 % 

 
59,1% 

 
 

Οη εθηηκήζεηο ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα ζπκπίπηνπλ κε απηέο ησλ γνλέσλ 

(Πίνακαρ 15), νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθηηκνχλ φηη ηα παηδηά ηνπο έρνπλ 

αλεπηπγκέλεο ηηο δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο (59,2%) θαη παξαγσγήο (51.2%) πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, ελψ πζηεξνχλ ζπγθξηηηθά ζηελ θαηαλφεζε (33.1%) θαη ζηελ παξαγσγή (26.9%) 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Παξάιιεια δειψλνπλ φηη φια ηα παηδηά ηνπο δελ έρνπλ αλαπηχμεη 

ζηνλ ίδην βαζκφ ηηο δεμηφηεηεο ζηε γιψζζα θαηαγσγήο, δειαδή αθφκε θαη ζηελ ίδηα 

νηθνγέλεηα ην επίπεδν ηεο γισζζνκάζεηαο ησλ παηδηψλ δηαθνξνπνηείηαη. 

ηνλ Πίνακα 15 παξαηεξνχκε επίζεο φηη ην πνζνζηφ ησλ γνλέσλ, πνπ 

δειψλνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο δελ έρνπλ αλαπηχμεη θαζφινπ δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, είλαη επίζεο κηθξφ (3.8% θαη 6.0%), αιιά ζαθψο πςειφηεξν απφ απηφ πνπ 

δειψλνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, ελψ νη γνλείο πνπ αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο 

δελ έρνπλ  αλαπηχμεη θαζφινπ δεμηφηεηεο γξαπηνχ ιφγνπ είλαη κελ πεξηζζφηεξνη (12.7% 

θαη 18.7%), αιιά πνζνζηηαία είλαη ζρεδφλ  φζνη θαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο. 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γλσξίδνπκε φηη ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ή /θαη  

δηεπξχλνπλ δεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο θπξίσο κε 

ζπζηεκαηηθά κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, νκνεζλείο θίινπο θαη 

θίιεο, ζπγγελείο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη απφ ηελ έθζεζε ζε πξνγξάκκαηα ηεο 

δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο. Γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηνλ 
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γξαπηφ ιφγν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θξνληίδνπλ νη γνλείο, ζπλήζσο νη κεηέξεο, 

ζην ζπίηη κε βηβιία πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο. Αξθεηνί γνλείο 

πεγαίλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηνπο θνηλνηηθνχο πιιφγνπο, γηα λα δηδαρζνχλ ζπζηεκαηηθά 

πιένλ ηε γιψζζα θαηαγσγήο. 

 

Πίνακας 15: γνλείο: δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ ζηε γιώζζα θαηαγσγήο    

 

 θαηαιαβαίλνπλ κηινύλ δηαβάδνπλ γξάθνπλ 

πνιύ θαιά 59,2 % 51,2 % 33,1 % 26,9 % 

θαιά 27,2 % 29,0 % 25,1 % 20,0 % 

κέηξηα 8,5 % 12,0 % 16,8 % 15,0 % 

θαζόινπ 3,8 % 6,0 % 12,7 % 18,7 % 

 

Όπσο ζα πεξίκελε ίζσο θαλείο – νη γνλείο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο 

(94,7%) επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ ήδε έρνπλ ζηε 

γιψζζα θαηαγσγήο (Πίνακαρ 16). Καη φπσο παξαηεξνχκε ζηνλ Πίνακα 17 νη γνλείο ζε 

πεξίπνπ ίδην πςειφ πνζνζηφ επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα βειηηψζνπλ φιεο ηηο 

δεμηφηεηεο αθφκε θαη απηέο πνπ νη ίδηνη αμηνινγνχλ φηη είλαη πνιχ θαιά αλεπηπγκέλεο. Οη 

γνλείο επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηε γιψζζα θαηαγσγήο θαη 

απηφ γηα απηνχο ζεκαίλεη αλάπηπμε ηφζν ησλ πξνζιεπηηθψλ φζν θαη ησλ παξαγσγηθψλ 

δεμηνηήησλ. Η επηζπκία ηνπο δελ είλαη απιψο λα δηαηεξεζεί ε γιψζζα θαηαγσγήο, αιιά 

ζα ήζειαλ ηα παηδηά λα ηε γλσξίδνπλ ηφζν θαιά φπσο ζα έπξεπε – θαηά ηε γλψκε ηνπο 

– λα γλσξίδεη θάπνηνο ηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπ, δειαδή κε πιήξε επάξθεηα ψζηε λα 

κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηεί φπνηε θαη φπνπ ηνπ ρξεηαζηεί. 

 

Πίνακας 16:  γνλείο: επηζπκία θαιύηεξεο εθκάζεζεο γιώζζαο θαηαγσγήο  

 

λαη 94,7 % 

όρη 5,3 % 
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Πίνακας 17: γνλείο: βειηίσζε δεμηνηήησλ ζηε γιώζζα θαηαγσγήο 

 

βειηίσζε 
δεμηνηήησλ 

ώζηε ην 
παηδί κνπ 

 
λα 

θαηαιαβαίλεη 

 
λα κηιά 

 
λα δηαβάδεη 

 
λα γξάθεη 

  
94,5 % 

 

 
93,2% 

 
89,4% 

 
89,2 % 

 
 

 

2.3 Παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ε επηζπκία γηα εθκάζεζε 
ηεο γιώζζαο θαηαγσγήο 

 

Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηφζν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο φζν θαη νη 

γνλείο επηζπκνχλ λα κάζνπλ θαιχηεξα ηε γιψζζα θαηαγσγήο, φπσο απηνί  

θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίνακα 18, θαίλεηαη λα ζπκπίπηνπλ αιιά θαη λα έρνπλ κεγαιχηεξν 

εηδηθφ βάξνο γηα ηνπο γνλείο. πλνςίδνληαη θπξίσο ζηελ αγάπε γηα ηε ρψξα θαηαγσγήο, 

δηφηη ζεσξνχλ ηε γιψζζα θαηαγσγήο ζεκειηαθή αμία (core value) ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

ηαπηφηεηάο ηνπο.  

Ο δεχηεξνο ιφγνο πνπ είλαη ε αλάγθε γηα δηαηήξεζε ησλ δεζκψλ κε ηε ρψξα 

θαηαγσγήο κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία ζηε γιψζζα θαηαγσγήο κε ζπγγελείο, θίιεο θαη 

θίινπο ζπλαξηάηαη ζίγνπξα κε ηνλ πξψην, δείρλεη φκσο θαη ηελ αλάγθε γηα δηαηήξεζε 

ησλ ζπγγεληθψλ αιιά θαη θηιηθψλ δεζκψλ κε νκνεζλείο κε κέζν πάληα ηε γιψζζα 

θαηαγσγήο. Οη δεζκνί απηνί είλαη επηζπκεηνί φρη κφλνλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εζλνηηθήο 

ηαπηφηεηαο αιιά θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παιηλλφζηεζεο πνπ θαίλεηαη ίζσο πην 

πηζαλή ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο . 

Θα κπνξνχζε λα ζεσξήζεη θαλείο φηη θαη ν ηξίηνο ιφγνο, δειαδή φηη ε γιψζζα 

θαηαγσγήο ζα είλαη ρξήζηκε ζην κέιινλ, ζπλαξηάηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ πηζαλφηεηα 

παιηλλφζηεζεο παξά κε ηε γεληθφηεξε ρξεζηκφηεηα κηαο πνιπγισζζηθήο ηθαλφηεηαο. 

Απηή ηελ εληχπσζε εληζρχνπλ θαη ηα επξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν 

θεθάιαην 2.4 
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Πίνακας 18: παξάγνληεο επηζπκίαο θαιύηεξεο εθκάζεζεο γιώζζαο θαηαγσγήο  

 

  
είλαη ε γιώζζα      
ηεο ρώξαο καο 

 

είλαη 
απαξαίηεηε γηα 
ηελ επηθνηλσλία 
κε ζπγγελείο θαη 

θίινπο 

 
ζα είλαη     
ρξήζηκε                 

ζην κέιινλ 
 

 
Μαζεηέο / καζήηξηεο 

 

 
70,1 % 

 
57,9 % 

 
62,9 % 

 
Γνλείο 

 

 
89,0 % 

 
86,1 % 

 
86,1 % 

 
 

 

2.4 πνπδέο θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ (91.0%) επηζπκεί λα 

ζπνπδάζεη (Πίνακαρ 19). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ νη κηζνί / κηζέο 

(43.2%) επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ ζην εμσηεξηθφ (Πίνακαρ 20) θαη ην έλα ηέηαξην 

(25%) απφ απηνχο / απηέο επηιέγεη σο πξψηεο ρψξεο γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο ηελ Αγγιία, 

ηηο Η.Π.Α. θαη ηελ Απζηξαιία (Πίνακαρ 21). Αξθεηνί / αξθεηέο (16.5%) επηιέγνπλ άιιεο 

επξσπαηθέο ρψξεο, ελψ  κφλνλ έλα κηθξφ αιιά εκθαλέο πνζνζηφ (10.3%) ζα επέιεγε ηε 

ρψξα θαηαγσγήο ηνπ γηα ζπνπδέο. ηελ νκάδα απηή δηαθξηηή ζέζε (3.4%) θαηέρνπλ νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο απφ ηελ Αιβαλία. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα ζηεξεφηππα 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ ζην 

εμσηεξηθφ θαη ην πςειφ νηθνλνκηθφ / θνηλσληθφ ζηάηνπο ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ απηή ηε 

δπλαηφηεηα αληηθαηνπηξίδνληαη ζε απηέο ηηο απαληήζεηο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ θαη καζεηξηψλ. 

Η πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ (87,8 %) επηζπκεί επίζεο λα ζπνπδάζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο (Πίνακαρ 18), αιιά νη πεξηζζφηεξνη (46,6 %) δειψλνπλ φηη ζα ζηεξίμνπλ ηελ 

επηινγή ησλ παηδηψλ ηνπο σο πξνο ην πνπ ζα ζπνπδάζνπλ (Πίνακαρ 19).  Οη ππφινηπνη 

γνλείο είλαη ζρεδφλ κνηξαζκέλνη, άιινη (27,2 %) ζα επέιεγαλ  ηελ Διιάδα θαη άιινη ην 

εμσηεξηθφ (26,2%) γηα ζηηο ζπνπδέο ησλ παηδηψλ ηνπο. Απφ απηνχο ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία (46,5%) ζα επέιεγε σο πξψηεο ρψξεο γηα ηηο ζπνπδέο ησλ παηδψλ ηεο 

επίζεο  ηελ Αγγιία, ηηο Η.Π.Α. θαη ηελ Απζηξαιία (Πίλαθαο 21). Αξθεηνί / αξθεηέο (30.9%) 
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πξνηηκνχλ άιιεο επξσπαηθέο ρψξεο, ελψ  έλα  ζεκαληηθφ πνζνζηφ (19.8%) ζα επέιεγε 

ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο γηα ζπνπδέο. ηελ νκάδα απηή – φπσο θαη ζηνπο καζεηέο θαη 

ζηηο καζήηξηεο - δηαθξηηή ζέζε (11.6%) θαηέρνπλ νη γνλείο απφ ηελ Αιβαλία. Θα 

κπνξνχζακε θαη εδψ λα πνχκε φηη ηα ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία  σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ  ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ θαη ην πςειφ νηθνλνκηθφ / 

θνηλσληθφ ζηάηνπο ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα δηαρένληαη θαη ζηηο 

απαληήζεηο ησλ γνλέσλ. Δδψ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε δχν αθφκε παξαηεξήζεηο. Οη 

γνλείο βιέπνπλ ηηο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ θαη σο κία δπλαηφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζπληειέζεη ζε κειινληηθή εμεχξεζε εξγαζίαο ζηε ρψξα φπνπ ηα παηδηά ζα ζπνπδάζνπλ. 

Απφ ηελ άιιε, βιέπνπκε φηη νη γνλείο έρνπλ πην ζηέξενπο δεζκνχο κε ηε ρψξα 

θαηαγσγήο θαη γηα απηφ έλα ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ ηελ επηιέγεη θαη σο ρψξα ζπνπδψλ. 

 

Πίνακας 19: Δπηζπκία γηα ζπνπδέο 

 Μαζεηέο / καζήηξηεο Γνλείο 

λαη 91,0 % 87,8 % 

όρη 9,0 % 12,2 % 

 

 

Πίνακας 20: ηόπνο ζπνπδώλ 

 Μαζεηέο / καζήηξηεο Γνλείο 

Διιάδα 56,8 % 27,2 % 

εμσηεξηθό 43,2 % 26,2% 

όπνπ ζέιεη 
ην παηδί 

------ 46,6 % 

 
 

Πίνακας 21α:  επηζπκεηή ρώξα ζπνπδώλ ζην εμσηεξηθό 

 

 Μαζεηέο / καζήηξηεο Γνλείο 

Αγγιία  Η.Π.Α. 
Απζηξαιία 

25,0% 46,5% 

ξσκαλόθσλεο 
ρώξεο ηεο 
Δπξώπεο 

12,4% 23,2 % 

γεξκαλόθσλεο 
θαη Οιιαλδία 

4,1 % 7,7 % 
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Πίνακας 21β:  επηζπκεηή ρώξα ζπνπδώλ ζην εμσηεξηθό 

 

 Μαζεηέο / καζήηξηεο Γνλείο 

ινηπέο ρώξεο 
θαηαγσγήο 

ησλ 
κεηαλαζηώλ 

5,0 % 6.5% 

Αιβαλία 3,4 % 11,6 % 

Ρσζία 1,9 % 1,7 % 

 

Σα επαγγέικαηα πνπ ζα επέιεγαλ ηφζν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο φζν θαη νη 

γνλείο γηα ηα παηδηά ηνπο θαίλεηαη λα ζπλνςίδνληαη ζηηο ίδηεο γεληθέο θαηεγνξίεο κε 

δηαθνξεηηθή φκσο βαξχηεηα (Πίνακαρ 22). Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (20,2 %) δειψλεη 

φηη ζα ζεβφηαλ ηελ επηινγή ησλ παηδηψλ ηνπο, ελψ έλα ζρεηηθά ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ (11,1 %) δελ γλσξίδεη πνην επάγγεικα ζα ήζειε λα αζθήζεη. 

Παξαηεξνχκε φκσο φηη επαγγέικαηα ζηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ ή ζηνλ θαιιηηερληθφ 

ρψξν δελ αζθνχλ ηελ ίδηα έιμε ζε καζεηέο / καζήηξηεο θαη γνλείο. Οη γνλείο είλαη πνιχ 

επηθπιαθηηθνί σο πξνο απηά ηα επαγγέικαηα, ελψ δείρλνπλ πςειή πξνηίκεζε ζε 

επαγγέικαηα ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο (27.6 %) φπνπ κάιινλ ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά ηνπο 

ζα έρνπλ ζίγνπξα ζέζε εξγαζίαο κε θαιφ εηζφδεκα. Φαίλεηαη φηη θαη ζηελ επηινγή ηνπ 

επαγγέικαηνο ηα θπξίαξρα θνηλσληθά ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε ηα πξνζνδνθφξα, 

«ιακπεξά» επαγγέικαηα θπξηαξρνχλ ζηηο επηινγέο θπξίσο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ζε 

αξθεηνχο γνλείο.  

 

Πίνακας 22α:  επηζπκεηό επάγγεικα 

 

 Μαζεηέο / καζήηξηεο Γνλείο 

δηάθνξα 
επαγγέικαηα 

πνπ  απαηηνύλ 
ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε 

28,8 % 19.3 % 

ηερληθά 
επαγγέικαηα 

(ειεθηξνιόγνο, 
πδξαπιηθόο θ.ά.) 

14,9 % 4,5% 

επαγγέικαηα ηεο 
εθπαίδεπζεο 

7.7 % 12.0 % 

επαγγέικαηα 
ρώξνπ πγείαο 

5,6 % 27.6 % 

ώκαηα 
αζθαιείαο 

5.1 % 1.4 % 
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Πίνακας 22β:  επηζπκεηό επάγγεικα 

 

 Μαζεηέο / καζήηξηεο Γνλείο 

αζιεηηζκόο 
(θπξίσο 

πνδνζθαηξηζηήο) 

8,7 % 3.2 % 

επαγγέικαηα ηνπ 
θαιιηηερληθνύ 

ρώξνπ 

8,3 % 3.3 % 

 δελ μέξσ αθόκε 

11,1 % 

ό,ηη ζέιεη ην 

παηδί 

20,2 % 

 

 

2.5 Γεληθό ζπκπέξαζκα 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέζακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα παξαηεξνχκε φηη ε 

γιψζζα θαηαγσγήο έρεη κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή αμία ηφζν γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο – αθφκε θαη φηαλ έρνπλ γελλεζεί θαη κεγαιψζεη ζηελ Διιάδα – φζν θαη γηα 

ηνπο γνλείο.  Δίλαη ε γιψζζα επηθνηλσλίαο κε ζπγγελείο θαη θίινπο / θίιεο  «απφ ηελ 

παηξίδα» θαη απηφ ηεο πξνζδίδεη έλα ηδηαίηεξν ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο. Η ρξεζηηθή ηεο 

αμία κε ηελ έλλνηα ηεο ρξεζηκφηεηαο γηα ιφγνπο ζπνπδψλ ή εξγαζίαο είλαη 

δεπηεξεχνπζα. Απηή ε άπνςε εληζρχεηαη θαη απφ ηα πςειφηαηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ 

θαη καζεηξηψλ θαη ησλ γνλέσλ πνπ δειψλνπλ φηη ζα επέιεγαλ άιιεο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ γηα ζπνπδέο θαη φρη ηε ρψξα θαηαγσγήο. Μηα ηέηνηα επηινγή δειψλεη θαη ηελ 

πξνηίκεζε γηα θάπνηα άιιε μέλε γιψζζα πνπ ζα πξέπεη ηα παηδηά λα γλσξίδνπλ κε 

επάξθεηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπνπδάζνπλ θαη ζηελ αληίζηνηρε ρψξα. 

Η ζπλαηζζεκαηηθή αμία πνπ έρεη ε γιψζζα θαη σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

εζλνγισζζηθήο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ζπλεγνξεί, ψζηε ηφζν νη καζεηέο θαη 

νη καζήηξηεο φζν θαη νη γνλείο – είηε απηναμηνινγνχλ ή εθηηκνχλ σο πνιχ θαιέο ηηο 

δεμηφηεηεο ζηε γιψζζα θαηαγσγήο – φιεο θαη φινη, λα επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο απηέο, δηφηη δειψλνπλ φηη «είλαη ε γιψζζα καο». Απηή ε ζπλαηζζεκαηηθή 
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πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη λα αμηνπνηεζεί ζηνλ κειινληηθφ ζρεδηαζκφ 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο ζην δεκφζην ζρνιείν.  

Αθφκε, ζα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε φηη, παξφιν πνπ νη γνλείο πνπ 

εξσηήζεθαλ δελ ηαπηνπνηνχληαη σο γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ απάληεζαλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα, νη απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ηφζν απφ καζεηέο θαη καζήηξηεο φζν θαη 

απφ γνλείο παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιε ζχγθιηζε κεηαμχ ηνπο. Απηφ ην εχξεκα δείρλεη – 

θαηά ηε γλψκε καο – εθηφο απφ ηα πξνεγνχκελα θαη ηε δπλακηθή δηάρπζε φισλ ησλ 

θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ ζηηο νκάδεο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ είλαη εληαγκέλεο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. 

 



Υποδπάζη 5.1 Β Έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 
κεηξηθήο γιψζζαο αιινδαπψλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηελ Διιάδα  
 

Ππάξη: Εκπαίδεςζη Αλλοδαπών και Παλιννοζηούνηων Μαθηηών                24 

3. Πξόηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο θαηαγσγήο 

Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο καο δείρλνπλ φηη ε νκάδα ζηφρνο έρεη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε γισζζνκάζεηα ζηε γιψζζα θαηαγσγήο: νη πεξηζζφηεξνη / -

εο αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο θαη καζήηξηεο έρνπλ ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλεο 

ηηο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ελψ πζηεξνχλ ζηηο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Φαίλεηαη φκσο φηη θαη ζην πιαίζην ησλ αλεπηπγκέλσλ ή ησλ 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ δεμηνηήησλ ην επίπεδν ηεο γισζζνκάζεηαο ηνπο είλαη 

δηαθνξεηηθφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ θαηαγσγήο εηζαρζεί ζην 

ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα ζρεκαηηζηνχλ ηκήκαηα θαη κε 

καζεηέο πνπ ζα δηαθνξνπνηνχληαη θαη ειηθηαθά, φπσο δείρλεη ε δηαζπνξά ηνπο ζηα 

ζρνιεία ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΤΠΑΙΘ. 

 Όια απηά είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη 

ζηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ (Curriculum / Syllabus) θαη ζηελ 

παξαγσγή ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Δίλαη αζθαιέζηεξν θαη επσθειέζηεξν γηα ηνπο 

καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα πξνδηαγξάθνληαη νη ζηφρνη δηδαζθαιίαο γηα φια ηα 

επίπεδα, ελδηάκεζα θαη ηειηθά, θαη λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα. Θα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη δηαηππψζεηο φπσο «αλάπηπμε πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ δεμηνηήησλ ή/θαη 

δεμηνηήησλ γισζζηθήο επίγλσζεο ή/θαη (δηα)πνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ» πνπ 

πεξηγξάθνπλ βέβαηα έλα επηβεβιεκέλν γεληθφ πιαίζην αξρψλ αιιά δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ –ζηφρνπ. 

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ή λα 

παξάγεηαη ζηελ Διιάδα. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ – επεηδή ζα 

εθαξκφδεηαη ζε ηάμεηο κε κεγάιε εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε (ειηθηαθή / γισζζνκάζεηαο) 

ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθην θαη αλνηθηνχ ηχπνπ, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα. 

πλεπψο, νη δηδάζθνληεο πνπ ζα επηιεγνχλ, είηε είλαη δίγισζζνη  (ΓΚ θαη ΝΔΓ) 

είηε κνλφγισζζνη (ΓΚ), ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ζα πξέπεη λα έρνπλ παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν δηδαζθαιίαο γιψζζαο θαηαγσγήο ή θαη΄ 

ειάρηζηνλ δηδαζθαιίαο γιψζζαο θαη λα έρνπλ επηκνξθσζεί θαηάιιεια ζηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία ηεο γιψζζαο θαηαγσγήο σο Γ1, Γ2 ή ΞΓ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζαξκφδνπλ ην κάζεκά ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ. 



Υποδπάζη 5.1 Β Έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 
κεηξηθήο γιψζζαο αιινδαπψλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηελ Διιάδα  
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Υξεηάδεηαη επίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ δηδαθηηθφ πιηθφ ad hoc γηα λα 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, φπσο απηέο ζα πξνθχπηνπλ θάζε 

θνξά, αιιά θαη λα κπνξνχλ λα αλαλεψλνπλ θαη λα εκπινπηίδνπλ ππάξρνληα δηδαθηηθά 

πιηθά. Θα πξέπεη επίζεο λα είλαη ζε ζεζε λα αμηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο  θαη ηηο καζήηξηεο 

κε ηελ θαιχηεξε γισζζνκάζεηα θαη ζηηο δχν γιψζζεο (ΝΔΓ θαη ΓΚ) ζε ζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία (tutoring).  

Η γιψζζα θαηαγσγήο ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ζε ζπλεξγαζία κεηαλαζηεπηηθήο 

θνηλφηεηαο θαη ειιεληθήο πνιηηείαο κεηά απφ ηελ ππνγξαθή Πξσηφθνιινπ ζπλεξγαζίαο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θνηλφηεηαο κεηαμχ ρψξαο 

θαηαγσγήο θαη ρψξαο ππνδνρήο. Σν Πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο ζα νξίδεη θαη ηηο 

ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο. Η Διιάδα σο ρψξα ππνδνρήο πξνζθέξεη ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή (θηηξηαθή, ειεθηξνληθή) ζε πινπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο λφκνπ – δειαδή φηαλ 

δεηεζεί κάζεκα γιψζζαο θαηαγσγήο απφ γνλείο καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε δεκφζην 

ζρνιείν – θαη ε θνηλφηεηα θαηαγσγήο πξνζθέξεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (απφ κεηξψν 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα έρεη ζπγθξνηεζεί) ηνπ νπνίνπ ε σξηαία αληηκηζζία – αλάινγα κε 

ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο - επηκεξίδεηαη θαη ζηηο δχν  πιεπξέο ή ηελ αλαιακβάλεη 

απνθιεηζηηθά ή κία απφ ηηο δχν. 

Σα καζήκαηα κπνξνχλ λα γίλνληαη – αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο -  ή ζην 

απνγεπκαηηλφ σξάξην ζηα νινήκεξα ζρνιεία ή άββαην ή/θαη Κπξηαθή, απφ 

εθπαηδεπκέλνπο -κεηαλάζηεο ή φρη - εθπαηδεπηηθνχο κε πιηθφ θαηάιιειν γηα ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ.  

Η αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηα καζήκαηα γιψζζαο θαηαγσγήο 

ζα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρε κε ηελ ηζρχνπζα ζηε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

θνηηνχλ. Γηα ηηο ηάμεηο πνπ πξνβιέπεηαη δηδαζθαιία δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο νη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο πνπ παξαθνινπζνχλ κάζεκα γιψζζαο θαηαγσγήο, ζα κπνξνχζαλ, εάλ 

ην επηζπκνχλ, λα απαιιαγνχλ απφ ην κάζεκα ηεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο. 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε 

θαη ην βεβαξεκέλν σξάξην απφ ην ζρνιείν ή ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ. Σα 

καζήκαηα κπνξεί -  θαη είλαη σθέιηκν - λα ζπλδπάδνληαη θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ, φπσο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, εθδξνκέο θ.ά.  


