
Η διδαζκαλία ηων ξένων γλωζζών ζηη δημόζια 

εκπαίδεςζη 

  

 Εκπαιδεςηικέρ ανηζςσίερ... 

  

     Με αθνξκή ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηε Δημόζια Ξενόγλωζζη 

Εκπαίδεςζη, ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηό θπξίσο από ηελ εγεζία 

ηνπ ΥΠΕΠΘ ε ζεκαζία ησλ μέλσλ γισζζώλ, σο βαζηθή δεμηόηεηα ζε κηα 

πξννπηηθή δια βίος μάθηζηρ. Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα νη καζεηέο 

δηδάζθνληαη δύν μέλεο γιώζζεο από ηελ αξρή ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, πνιινί 

είλαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη αθόκε λα γίλνπλ πνιιά. Γηα 

παξάδεηγκα ε δηδαζθαιία ησλ ήδε πξνζθεξόκελσλ θαη 

δηδαζθόκελσλ μέλσλ γισζζώλ δελ θαιύπηεη όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο θαη εθεί πνπ ην θάλεη, δελ επλνεί ηελ εθκάζεζε ησλ γισζζώλ. 

Απνηέιεζκα; Η δημόζια ξενόγλωζζη εκπαίδεςζη λα είλαη αλεπαξθήο θαη οι 

μαθηηέρ να μην μποπούν να αξιοποιήζοςν δημιοςπγικά ηην εξοικείωζή ηοςρ 

με ηο νέο γλωζζικό και πολιηιζμικό κώδικα, αιιά κςπίωρ να μην 

μποπούν ζηο ηέλορ ηηρ Υποσπεωηικήρ Εκπαίδεςζηρ ηοςρ, να αποκηήζοςν 

ένα ικανοποιηηικό και πιζηοποιήζιμο επίπεδο γλωζζομάθειαρ. Τν γεγνλόο 

απηό όρη κόλν δε ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο 

παξερόκελεο μελόγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην δεκόζην ζρνιείν, ζα ιέγακε 

αληίζεηα όηη οξύνει ηιρ εκπαιδεςηικέρ και κοινωνικέρ ανιζόηηηερ πνπ 

παξαηεξνύληαη θαη ζαθώο δηθαηνινγεί ηελ ύπαξμε ρηιηάδσλ θέληξσλ μέλσλ 

γισζζώλ ζηε ρώξα καο. 

     Οη ζηξαηεγηθνί ηνκείο παξέκβαζεο γηα άκεζε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο 

είλαη η αλλαγή ζηον ηπόπο διδαζκαλίαρ ηων ξένων γλωζζών καθώρ και η 

δημιοςπγία ενόρ πεπιβάλλονηορ πιο θιλικού ππορ ηιρ γλώζζερ. 

     Η βαζηθή αξρή πνπ πηνζεηείηαη κέρξη ζήκεξα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

μέλεο γιώζζαο ζην δεκόζην ζρνιείν είλαη ν «δαζκαλοκενηπιζμόρ», άπνςε 

εληειώο αληίζεηε κε ην«μαθηηοκενηπιζμό». Πξάγκαηη θέληξν ηνπ 
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ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα είλαη ν καζεηήο (αθνύ γη’ απηόλ ππάξρεη ε 

εθπαίδεπζε)  θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ. 

     Γηα λα επηηεπρηεί απηό, απαηηείηαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε 

όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δπζηπρώο απηό, ηνπιάρηζηνλ ζην 

ρώξν ηεο δεκόζηαο μελόγισζζεο εθπαίδεπζεο δε γίλεηαη.  Άιισζηε δε ζα 

πξέπεη λα μερλάκε πσο ζηόσορ ηηρ εκπαίδεςζηρ, είλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ 

αηόκνπ γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπ ζην θνηλσληθό ζύλνιν θαη ηε 

δεκηνπξγηθή θαη παξαγσγηθή ηνπ πνξεία ζ’ απηό. 

     Η ηειεπηαία κείσζε ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ ζηε δεύηεξε μέλε γιώζζα 

(από 3 ζε 2 ηελ εβδνκάδα) πξηλ από κεξηθά ρξόληα, είλαη άιιε κηα 

θαηάθνξε απόδεημε ησλ απνζπαζκαηηθώλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ρσξίο ζαθείο ζηόρνπο πνπ πηνζεηήζεθε 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα.  Ο κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ αλά ηκήκα θαη ε 

ηαπηόρξνλε κείσζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο πεξηνξίδνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν 

ην δηαζέζηκν ρξόλν πνπ έρεη ν καζεηήο γηα λα εθθξαζηεί θαη λα κηιήζεη 

ζηελ μέλε γιώζζα.  

     Ο καζεηήο δε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κόλν ζαλ δέκηηρ (λα αθνύεη 

θαη λα δηαβάδεη) αιιά θπξίσο ζαλ πομπόρ (λα κηιάεη θαη λα γξάθεη) γηαηί 

είλαη απηνλόεην πσο ό,ηη κπνξεί λα θάλεη ζαλ πομπόρ κπνξεί λα ην θάλεη 

θαη ζαλ δέκηηρ, ελώ ην αληίζεην δελ ηζρύεη. Μάιινλ καο δηαθεύγεη όηη ε 

γιώζζα είλαη θπξίσο πξνθνξηθή, ε γξαθή είλαη αλζξώπηλε επηλόεζε. 

     Σε κηα Ενωμένη Εςπώπη, όπνπ ε δηαθίλεζε αλζξώπσλ θαη 

εκπνξεπκάησλ είλαη ειεύζεξε, ε γλώζε μέλσλ γισζζώλ θαη ππνινγηζηώλ 

απνηεινύλ ηα «όπλα» γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δηεζλνύο αληαγσληζκνύ θαη 

δπζηπρώο όζνη ζα βξίζθνληαη εθηόο αληαγσληζκνύ ζα είλαη νη αγξάκκαηνη 

ηνπ κέιινληνο. 
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