
Οι δίγλωσσοι μαθητές
Επαγγελματικό Λύκειοστο σύγχρονο

The bilingual students in modern vocational high school

Κωδικός Σχεδίου 2017-1-EL01-KA101-035363

Ιταλία - Τορίνο 2017

31 Οκτωβρίου 2017 - 31 Οκτωβρίου 2018





Οι δίγλωσσοι μαθητές
Επαγγελματικό Λύκειοστο σύγχρονο





Οι δίγλωσσοι μαθητές
Επαγγελματικό Λύκειοστο σύγχρονο





Περιεχόμενα

Ομιλία της Διευθύντριας του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου Αλεξάνδρας Γιουβανούδη ............... 8

Πρόγραμμα Σχολικής Εκπαίδευσης Erasmus+ 2017 ..................................................... 11

Κινητικότητα Erasmus+ 2017 στο Τορίνο  ...................................................................... 13

Διαπολιτιστική Εκπαίδευση και Διγλωσσία ................................................................... 17

Η Δίγλωσση Εκπαίδευση στην Ελλάδα .......................................................................... 23

Εκπαιδευτικοί του Ευόσμου σε ρόλο πρεσβευτή της τουριστικής Θεσσαλονίκης ....... 25

Επίσκεψη στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Erasmus+ 2017   ....................................... 37

«Ταξιδιωτικές Βαλίτσες» E Twinning 2017-2018 –Erasmus+ 2017 ............................... 39

1o ΕΠΑΛ Ευόσμου Erasmus+2017-eTwinning «Face forward …. into my home» .......... 41

1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου - «Λογοτεχνικές βαλίτσες» e Twinning 2017-2018 .......................... 45

5 άρθρα και ένα συμπέρασμα για τη διγλωσσία .......................................................... 47

Εισαγωγή στην εκπαίδευση των γλωσσικών μειονοτήτων  .......................................... 47

Οφέλη της δίγλωσσης εκπαίδευσης για μαθητές γλωσσικών μειονοτήτων ................. 47

Αφομοιωτικός και διαπολιτισμικός προσανατολισμός στην εκπαίδευση .................... 50

Moνόγλωσσες και δίγλωσσες μορφές εκπαίδευσης ..................................................... 52

Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα ...... 55

Συμπεράσματα .............................................................................................................. 57

Λογοτεχνία από το Αφγανιστάν .................................................................................... 59

Η Δράση και η Κινητικότητα .......................................................................................... 61

Διγλωσσία ...................................................................................................................... 76

Το Ιταλικό Μοντέλο ....................................................................................................... 85

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης .......................................................... 94

Η αφίσα της ημερίδας ................................................................................................... 95

Δελτίο τύπου  στο site του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ............................................... 96

Υπό την Αιγίδα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου Ημερίδα Ευρωπαϊκού

προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 εγκεκριμένου από το Ι.Κ.Υ ............................................. 97

Επίλογος ...................................................................................................................... 101

Φωτογραφικό Υλικό .................................................................................................... 102



8

 

Ομιλία της Διευθύντριας του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου 
Αλεξάνδρας Γιουβανούδη

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, 
Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στην Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος που  υλοποιήσαμε.
Μετά την επιτυχημένη δράση του σχολείου μας με το πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

ERASMUS+ ΚΑ1 και θέμα: «Αυτόνομα συστήματα θέρμανσης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για 
δημόσια κτήρια» ολοκληρώνεται αυτό το μήνα το Πρόγραμμα Σχολικής Εκπαίδευσης Erasmus+ 
ΚΑ1 με θέμα: «Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο. Το παράδειγμα της 
ενσωμάτωσής τους μέσω της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό-Ευρωπαϊκό 
σχολείο και την κοινωνία».

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, όπου λειτουργεί το σχολείο μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
Δήμους εγκατάστασης αλλοδαπών, και παλιννοστούντων στη Θεσσαλονίκη. Το Επαγγελματικό 
Λύκειο αποτελεί φορέα υποδοχής δίγλωσσων μαθητών. Έτσι, η δράση του σχολείου μας προσέγγισε 
το φαινόμενο της πολιτιστικής ετερότητας στην εκπαίδευση. Μαθητές μας αντιμετωπίζουν ζήτημα 
ένταξης στο διττό γι’ αυτούς σύστημα. Ως δίγλωσσοι μαθητές ορίζονται αυτοί που μιλούν διαφορετική 
γλώσσα στο σπίτι τους απ’ αυτή που διδάσκονται στο σχολείο.

Το πρόγραμμα έχει στόχο τη μείωση τη σχολικής διαρροής και την ενσωμάτωση των δίγλωσσων 
μαθητών στο σχολείο και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Αυτό κυρίως θα επιτευχθεί μέσω της 
εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Ομάδας και της διάχυσης των αποτελεσμάτων της δράσης. Επίσης, 
μέσω της υποστήριξης φορέων αλληλεγγύης, όπως: του κοινωνικού φροντιστηρίου της “Βασιλειάδας” 
(Ενορία των Τριών Ιεραρχών), του “Φάρου”, του “Οδυσσέα”, του κοινωνικού φροντιστηρίου του 
Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου κ.ά.

Επίσης, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το σχολείο μας συμμετέχει από τον 
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Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο

Σεπτέμβριο του 2018 σε εγκεκριμένο από τον Εθνικό Φορέα Ι.ΚΥ. διετές πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 και 
τίτλο: «Carpe librum: The school library and the communication skills through the study of Literary 
and Cultural Relations between Greece and Spain».  Στο πλαίσιο της σύμπραξης, η οποία περιλαμβάνει 
αμοιβαίες ανταλλαγές μαθητών, συνεργαζόμαστε με το 2ο ΓΕΛ Ευόσμου, και το Γενικό Λύκειο IES 
Parque Goya από τη Σαραγόσα της Ισπανίας. Στόχος μας είναι ενθάρρυνση της φιλαναγνωσίας, η 
οργάνωση  της βιβλιοθήκης και η ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας. 

Στη συνέχεια, θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι το 1ο ΕΠΑΛ βραβεύθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά 
με την “Εθνική Ετικέτα Ποιότητας” στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος eTwinning 2018 με τίτλο 
«Literature Suitcases» (Λογοτεχνικές Βαλίτσες).

Τέλος, θέλω να συγχαρώ την Παιδαγωγική Ομάδα για το έργο της και να σας διαβεβαιώσω ότι 
θα ενθαρρύνω και θα υποστηρίζω εμπράκτως ανάλογες δράσεις που στόχο έχουν την ευρωπαϊκή 
ανάπτυξη, την καινοτομία αλλά και τη δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου ανοιχτού στην 
κοινωνία.

Σας ευχαριστώ
Αλεξάνδρα Γιουβανούδη
Διευθύντρια 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου
(Από την εναρκτήρια ομιλία της Διευθύντριας στην Ημερίδα του προγράμματος ΚΑ1 Erasmus+ στις 

10/10/2018)
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Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο

Πρόγραμμα Σχολικής Εκπαίδευσης 
Erasmus+ 2017

Το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου συμμετέχει σε εγκεκριμένο από τον Εθνικό Φορέα Ι.ΚΥ. πρόγραμμα Erasmus+ 
με αριθμό σύμβασης  2017-1-EL01-KA101-035363 και θέμα: «Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο 
Επαγγελματικό Λύκειο. Το παράδειγμα της ενσωμάτωσής τους μέσω της Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης στο Ελληνικό-Ευρωπαϊκό σχολείο και την κοινωνία».

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, όπου λειτουργεί το σχολείο μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
Δήμους εγκατάστασης αλλοδαπών, και παλιννοστούντων στη Θεσσαλονίκη. Το Επαγγελματικό Λύκειο 
αποτελεί  φορέα υποδοχής δίγλωσσων μαθητών. Η δράση του σχολείου μας προσεγγίζει το φαινόμενο 
της πολιτιστικής ετερότητας στην εκπαίδευση. Οι μαθητές μας αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης 
στο διττό αυτό σύστημα με αποτέλεσμα να προκύπτει υψηλό ποσοστό διακοπών φοίτησης. 
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Πρόγραμμα Σχολικής Εκπαίδευσης Erasmus+ 2017

Ως συνέπεια, υπάρχει η ανάγκη για απόκτηση επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται 
με την εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα με την ενσωμάτωση των δίγλωσσων μαθητών στο 
ΕΠΑΛ και στην ελληνική/ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Οι καθηγητές του σχολείου μας αποφάσισαν 
να συνεισφέρουν στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης αυτών των μαθητών, εισάγοντας νέα σχέδια 
μαθήματος και πρακτικές. 

Παράλληλα με τις εργασίες του προγράμματος, διάρκειας ενός έτους, θα πραγματοποιηθεί 
Μαθησιακή Κινητικότητα στο Τορίνο. Το Τορίνο, είναι ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα 
της Ιταλίας. Κυριότερες βιομηχανίες είναι: των αυτοκινήτων, μηχανών, υφαντουργίας, χημικών 
προϊόντων, σοκολατοποιίας, ειδών τυπογραφίας κ.ά. Ως εκ τούτου, η πόλη έχει σημαντικό αριθμό 
μεταναστών στο πληθυσμιακό δυναμικό του και εμπειρία στην ενσωμάτωση δίγλωσσων μαθητών, 
καταρχήν στο σχολείο,  κατόπιν στην κοινωνία και στη συνέχεια ως εργασιακό δυναμικό κυρίως στην 
στη βιομηχανία. Η επιμόρφωση θα γίνει στην Euroform RFS μια ιταλική ΕΕΚ για την κατάρτιση ενηλίκων. 
Διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς π.χ. στη διαχείριση και τη διοίκηση 
του έργου, στην ασφάλεια της εργασίας, σε Ιταλικά μαθήματα γλώσσας για τους αλλοδαπούς, κ.ά. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπιστεύσει τη Euroform RFS με χάρτη ΕΕΚ Κινητικότητας 2015 – 2020. 

Η παιδαγωγική ομάδα που συστήθηκε και θα επιμορφωθεί στο παραπάνω ζήτημα αποτελείται 
από ένα διεπιστημονικό σύνολο εκπαιδευτικών,  Ειδικοτήτων και Γενικής παιδείας. Συγκριμένα 
συμμετέχουν ο κος Αρβανιτίδης Χρήστος, Dr Σύγχρονης Ιστορίας, η κα Μισαηλίδου Δέσποινα 
Μηχανολόγος – Μηχανικός Msc, η κα Τσιρίκα Ευαγγελία Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ, και ο κος Μπιτζένης 
Δημήτρης Γραφικών Τεχνών. 

Η Παιδαγωγική Ομάδα εκτός από τις μαθησιακές εμπειρίες που θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια 
της δράσης, θα πραγματοποιήσει τις προτάσεις της με στόχο την καλύτερη ένταξη των δίγλωσσών 
μαθητών στο σχολείο και την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Η Παιδαγωγική Ομάδα 



13

Κινητικότητα Erasmus+ 2017 
στο Τορίνο 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου πραγματοποίησε μαθησιακή κινητικότητα 
τον Νοέμβριο του 2017 στο Τορίνο που είναι ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα της 
Ιταλίας. Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Φορέα Ι.Κ.Υ. με αριθμό σύμβασης  
2017-1-EL01-KA101-035363 και έχει ως θέμα του: «Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό 
Λύκειο. Το παράδειγμα της ενσωμάτωσής τους μέσω της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
στο Ελληνικό-Ευρωπαϊκό σχολείο και την κοινωνία».

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σεμινάριο από τον Φορέα Υποδοχής “Euroform 
RFS” με βασική εισηγήτρια την κυρία Helena Gobbi προϊσταμένη της “CPI”, κρατικού φορέα της 
Ιταλίας, που ασχολείται με την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και τη χορήγηση 
πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. 

H εισηγήτρια του σεμιναρίου Helena Gwobbi με την Παιδαγωγική Ομάδα 

και την Εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής “Euroform RFS”, Emilia Albonico 

Παράλληλα με το σεμινάριο έλαβαν χώρα επιμορφωτικές επισκέψεις σε Τεχνικά Λύκεια και φορείς 
αλληλεγγύης και επιμόρφωσης. Καταρχήν, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο «SERMING arsenale 
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Πρόγραμμα Σχολικής Εκπαίδευσης Erasmus+ 2017

della pace», ένας εθελοντικός φορέας που αναπτύσσει δράση σε ευπαθείς ομάδες και ασχολείται με 
την εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας σε αλλοδαπούς. 

Στο “SERMING” με τον εκπρόσωπο του Matias Franceschetto

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική επίσκεψη στην “CPIA 2 TORINO” η οποία λειτουργεί 
ως βασικός κρατικός φορέας εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και αναλφάβητους. Η 
“CPIA” αναπτύσσεται με 3 κέντρα εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας στο Τορίνο, 16 στην περιφέρεια 
που ανήκει το Τορίνο, το Πεδεμόντιο και 76 συνολικά στην Ιταλία. 

  

Συμμετέχοντας σε μάθημα στη “CPIA” με εισηγήτριες τις συγγραφείς του βιβλίου εκμάθησης Ιταλικών για 
αλλοδαπούς και αναλφάβητους Patricia Rickler και Michela Borio 

Κατόπιν,  πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στην “ASIA” έναν φορέα μη κερδοσκοπικό, που 
κύρια μέλημά του έχει την ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ιταλική κουλτούρα. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω του συγχρωτισμού σε κοινωνικό επίπεδο Ιταλών και αλλοδαπών στους χώρους του παραπάνω 
Φορέα και φυσικά μέσω της ιταλικής γλώσσας. 
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Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο

Παράλληλα, επισκεφθήκαμε το Επαγγελματικό Λύκειο “SCUOLA AVOGADRO VOCATIONALO” 
με δυναμικό μαθητών 1.700 και καθηγητών 160. Εκεί πραγματοποιήθηκε συνεργασία πάνω στο 
θέμα  των δίγλωσσων μαθητών με τις καθηγήτριες Carmelina Mauricio και Patricia Musolino και 
δημιουργήθηκαν οι βάσεις ενός προγράμματος eTwinning μεταξύ των δύο σχολείων με το θέμα που 
διαπραγματευόμαστε.

Εκδήλωση στο Επαγγελματικό Λύκειο “AVOGADRO Torino” με τη 

συμμετοχή της Παιδαγωγική Ομάδας του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου

Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην “Comitato Collaborazione Medica”, όπου έγινε εισήγηση 
από τον εκπαιδευτή κο Matias Vianno.   

Τέλος, η κινητικότητα ολοκληρώθηκε στο εργοστάσιο της “FPT” το οποίο παράγει τις μηχανές των 
οχημάτων “FIAT”, “IVECO”, “NEW HOLLAND” και έγινε ξενάγηση στους χώρους του αυτοματοποιημένου 
τμήματος του εργοστάσιου από την Υπεύθυνη της εταιρείας “IVECO”.  

Το πρόγραμμα Erasmus+ βρίσκεται σε εξέλιξη και θα πραγματοποιηθούν έως τη λήξη του, τον 
Οκτώβριο του 2018, σειρά εργασιών οι οποίες θα συνεισφέρουν τόσο στην απόκτησης επίκαιρων 
γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα με την 
ενσωμάτωση των δίγλωσσων μαθητών στο ΕΠΑΛ, όσο και στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης αυτών 
των μαθητών, εισάγοντας νέα σχέδια μαθήματος και πρακτικές.

Η Παιδαγωγική Ομάδα 

Erasmus+ 2017 
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Διαπολιτιστική Εκπαίδευση 
και Διγλωσσία

1. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στις σημερινές πολυπολιτισμικές κοινωνίες, η μετανάστευση και η μετακίνηση των ανθρώπων 
από χώρα σε χώρα για ποικίλους (οικονομικούς, προσωπικούς, επαγγελματικούς κ.λπ.) λόγους 
αποτελούν μια σύγχρονη πραγματικότητα. Έτσι, στα σχολεία συναντάμε μαθητές/ μαθήτριες από 
πολλές και διαφορετικές χώρες. Οι μαθητές/ μαθήτριες με μεταναστευτική καταγωγή μπορεί να 
έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή να μην την γνωρίζουν καθόλου ή να έχουν 
καλύτερη γνώση της γλώσσας της χώρας προέλευσής τους ή ακόμη να γνωρίζουν κάποια πράγματα 
στη γλώσσα των γονιών τους και να έχει για αυτούς μια συμβολική αξία (η γνώση των γλωσσών των 
μαθητών/ μαθητριών είναι άμεσα συνδεδεμένη με το είδος της διγλωσσίας στην οποία ανήκουν). Η 
εικόνα, λοιπόν, ενός δίγλωσσου παιδιού δεν είναι μονοδιάστατη και δεν υπάρχει απόλυτος ορισμός 
(Σκούρτου 2005) για το ποιος θεωρείται δίγλωσσος, ενώ υπάρχουν πολλές μορφές διγλωσσίας στη 
σχετική βιβλιογραφία.

Με δεδομένη αυτήν την εθνική ετερογένεια που χαρακτηρίζει τις σημερινές κοινωνίες, η 
διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση γίνεται αναγκαιότητα. Όταν αναφερόμαστε σε 
δίγλωσσους μαθητές/ μαθήτριες, συνήθως εννοούμε αυτούς που μπορεί να είναι παιδιά μεταναστών 
ή μέλη μειονοτικών ή εθνικών ομάδων και χρησιμοποιούν στην επικοινωνία τους με την οικογένειά 
τους ή με τα μέλη της κοινότητάς τους και άλλες γλώσσες, εκτός από τη γλώσσα του σχολείου και της 
ευρύτερης κοινωνίας όπου ζουν.

Στην Ελλάδα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν τον μεγάλο αριθμό των αλλοδαπών μαθητών/ μαθητριών 
στα ελληνικά σχολεία, καθώς και τις βασικότερες χώρες προέλευσής:

Πίνακας 1: Κατανομή των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών/ μαθητριών στα σχολεία κατά 
το σχολικό έτος 2005-2006

Βαθμίδα 
εκπαίδευσης

Σύνολο μαθητών/ 
μαθητριών

Αριθμός αλλοδαπών 
μαθητών/ 
μαθητριών

Αριθμός 
παλιννοστούντων 

μαθητών/ 
μαθητριών

Νηπιαγωγείο 142.871 14.357 1.810
Δημοτικό 643.413 62.089 7.903
Γυμνάσιο 332.240 28.627 6.699

Λύκειο 240.200 9.837 3.639
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ΤΕΕ-ΕΠΑΛ 96.380 8.929 3.752
ΣΥΝΟΛΟ 1.455.104 123.839 23.803

Πηγή: ΙΠΟΔΕ (www.ipode.gr)

Πίνακας 2: Εθνικότητες αλλοδαπών μαθητών/ μαθητριών με τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 2009-10 

Εθνικότητα Αριθμός μαθητών/ μαθητριών
Αλβανία 118.147

Βουλγαρία 7.773
Ρουμανία 5.119
Γεωργία 2.322
Ρωσία 1.520

Πολωνία 1.264
Ινδία 1.121

Αρμενία 1.102
Αίγυπτος 1.021

Συρία 1.004
Μολδαβία 894
Ουκρανία 875
Φιλιππίνες 609

(Πηγή: Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης) 

Σύμφωνα με τον Bloome (1985) η γλωσσική εξέλιξη είναι κυρίως μια κοινωνική και πολιτιστική 
διαδικασία, η οποία κάνει απαραίτητες τις «ορθές» κοινωνικές σχέσεις» μεταξύ δασκάλων και 
μαθητών/ μαθητριών, μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών/ μαθητριών, γονέων και μαθητών/ 
μαθητριών κ.λπ. 

Η συμμετοχή των μελών της μεταναστευτικής κοινότητας σε σχολικές δραστηριότητες έχει δείξει 
ότι συντελεί θετικά στη γλωσσική ή δίγλωσση εξέλιξη των μαθητών/ μαθητριών. Η αναγνώριση της 
επίδρασης της καθημερινότητας των παιδιών, της οικογενειακής και της κοινοτικής, στην ακαδημαϊκή 
τους επίδοση έχει επίσης τονιστεί από εκπροσώπους της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης (Τσιάκαλος 
2000), οι οποίοι υποστηρίζουν, εκτός των άλλων, ότι προκειμένου να ενισχυθούν οι ζωές και οι 
εμπειρίες των μεταναστών μαθητών/ μαθητριών, πρέπει να τους δώσουμε πρόσβαση σε όλα τα 
κοινωνικά αγαθά καθώς επίσης και στην πολιτική δύναμη, που είναι απαραίτητη για την κατάκτηση 
αυτών των αγαθών. 

Συνεπώς, η συγκρότηση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου, το οποίο επιτρέπει τη δίκαιη και απρόσκοπτη 
γλωσσική και πολιτισμική ανταλλαγή, μπορεί να λειτουργήσει θετικά και ενθαρρυντικά για την εξέλιξη 
των μαθητών/ μαθητριών με μεταναστευτική καταγωγή. 

Ως εκπαιδευτικοί, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να υπάρχει σύνδεση των 
γλωσσών και των πολιτισμικών εμπειριών του παιδιού με το σχολείο. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να συνδέει τη διδακτική πράξη με την Τι γίνεται στις δικές σας χώρες; Από ποιες χώρες κατάγονται 
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οι μαθητές/μαθήτριες σας; Βρείτε αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία. 4 εξωσχολική καθημερινότητα του 
παιδιού, με την οικογενειακή του και την κοινοτική του ζωή.

2. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ

Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, οι άνθρωποι στις σύγχρονες κοινωνίες μπορεί να ανήκουν 
σε παραπάνω από μία κοινότητα (εθνική, πολιτισμική, γλωσσική). Για παράδειγμα, μπορεί στην 
οικογένειά του να μιλάει ελληνικά, επειδή η χώρα καταγωγής των γονιών του είναι η Ελλάδα, και 
στο σχολείο να μιλάει γερμανικά, επειδή ζει στην Γερμανία, ή ένα παιδί μπορεί να ανήκει στην 
Αλβανόφωνη κοινότητα και να μένει στην Ελλάδα, και άρα να πρέπει να αναπτύξει την ελληνική 
γλώσσα για να ενταχθεί στο ελληνόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Το σύνολο των κοινοτήτων και των χώρων, όπου μπορεί να επικοινωνήσει ένα άτομο έχοντας γνώση 
των γραμματικών και των κοινωνικών κανόνων του ονομάζεται γλωσσικό πεδίο κατά τον Hymes 
(2003) και το σύνολο των κοινοτήτων και των χώρων, όπου μπορεί να επικοινωνήσει ένα άτομο 
έχοντας γνώση των επικοινωνιακών κανόνων του, ονομάζεται επικοινωνιακό πεδίο. Η επικοινωνιακή 
ποικιλομορφία, συνεπώς, συνδέεται άμεσα με τη διγλωσσία, η οποία συναντάται σε περιβάλλοντα 
επαφής των γλωσσών. 

Το φαινόμενο της διγλωσσίας έχει μελετηθεί από γλωσσολογική, γνωστική, ψυχολογική και 
παιδαγωγική σκοπιά. Οι έρευνες, οι οποίες σχετίζονται με τις ποικίλες διαστάσεις και τα πλεονεκτήματα 
του φαινομένου της διγλωσσίας, παρουσιάζονται συνοπτικά στον Baker (2001). Πριν αναφερθούμε 
σε κάποια από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας, ας κάνουμε μια μικρή αναφορά 
στις πρώτες θεωρίες για τη διγλωσσία, σύμφωνα με τις οποίες η ύπαρξη δύο γλωσσών σε ένα παιδί 
συνδεόταν με διάφορα προβλήματα. 

Συγκεκριμένα, από το 1920 έως περίπου το 1960, όταν άρχισε η εφαρμογή ερευνών σχετικά με τη 
σχολική επίδοση των δίγλωσσων παιδιών, τα πορίσματα έκλιναν προς την άποψη ότι η διγλωσσία 
είχε αρνητικές έως καταστρεπτικές συνέπειες για τη γνωστική, νοητική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη 
του ατόμου. Ενδεικτική ήταν η έρευνα του Saer (παρατίθεται στον Baker 6 2001) στις αρχές του 20ου 
αιώνα, η οποία υποστήριζε, ύστερα από σχετικά πειράματα, ότι οι δίγλωσσοι έχουν πνευματική και 
νοητική σύγχυση.

Σε αυτά τα πορίσματα βασίστηκαν και δύο «θεωρίες» ή καλύτερα αντιλήψεις, η «θεωρία της 
ζυγαριάς» και η «θεωρία των μπαλονιών». 

Σύμφωνα με την πρώτη αντίληψη, η κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας έχει επιβλαβείς συνέπειες 
στην ανάπτυξη και διατήρηση της πρώτης γλώσσας, ο δίσκος της δεύτερης γλώσσας γέρνει όλο και 
περισσότερο σε βάρος του δίσκου της πρώτης γλώσσας. Δηλαδή, η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ 
των δύο γλωσσών είναι ουσιαστικά μια σχέση βάρους και αντίβαρου, όπως ακριβώς συμβαίνει σε μια 
ζυγαριά (Baker 2001). 

Σύμφωνα με τη δεύτερη αντίληψη, η γλωσσική ικανότητα σε ένα μονόγλωσσο άτομο μοιάζει να 
καταλαμβάνει το χώρο ενός φουσκωμένου μπαλονιού. Στο δίγλωσσο άτομο υπάρχουν δυο μπαλόνια, 
τα οποία όμως μοιράζονται τον ίδιο εγκεφαλικό χώρο και, επομένως, όσο περισσότερο χώρο 
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καταλαμβάνει η ικανότητα στη μια γλώσσα, τόσο περιορίζεται ο διαθέσιμος χώρος για τη δεύτερη 
γλώσσα (Baker 2001). 

Παράλληλα, ωστόσο, στο χρονικό διάστημα 1930-1960, διεξήχθησαν έρευνες, οι οποίες δεν έδειχναν 
καμία απολύτως διαφορά στην επίδοση δίγλωσσων και μονόγλωσσων παιδιών. Οι έρευνες αυτές 
αποτέλεσαν ένα σημαντικό αντιστάθμισμα στις θεωρίες εκείνες, που πρέσβευαν ότι η διγλωσσία είναι 
καταστρεπτική για την γνωστική λειτουργία του ατόμου και άνοιξαν τον δρόμο προς την τοποθέτηση 
του ζητήματος σε μια σωστή βάση. 

Πιο πρόσφατες έρευνες, ειδικότερα από τη δεκαετία του 1960 και ύστερα, ανέδειξαν τα θετικά 
σημεία της διγλωσσίας αφενός, και αφετέρου διαφορετικές αναπαραστάσεις της δίγλωσσης 
ανάπτυξης του ατόμου. Μια σημαντικότατη τομή στην ιστορία της θετικής σχέσης ανάμεσα στη 
διγλωσσία και στη γνωστική λειτουργία, έγινε από την έρευνα των Peal και Lambert (1962) στον 
Καναδά. Η συγκεκριμένη έρευνα, παρά ορισμένα «προβληματικά σημεία», τα οποία επισημαίνει 
ο Baker, αποτέλεσε τον προάγγελο της σύγχρονης προσέγγισης της διγλωσσίας και της γνωστικής 
λειτουργίας, καθώς ανέδειξε τα θετικά οφέλη της διγλωσσίας: καλλιέργεια αφαιρετικής σκέψης και 
εξέλιξη διανοητικής ευελιξίας και ανάπτυξη αντίληψης (Baker 2001).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, τα θετικά στοιχεία της διγλωσσίας που έχουν 
άμεση σχέση με την εκπαίδευση ήταν ότι τα δίγλωσσα παιδιά: 

•	 αποκτούν μια πιο αυξημένη μεταγλωσσική συνειδητότητα (metalinguistic awareness) σε σύγκριση 
με τα μονόγλωσσα (Baker 2001), δηλαδή μια πιο αυξημένη ικανότητα επεξεργασίας των δομικών 
στοιχείων της γλώσσας, αντιμετωπίζοντας τη γλώσσας ως αντικείμενο σκέψης και λόγου και όχι 
ως μέσο κατανόησης και παραγωγής λόγου, 

•	 χαρακτηρίζονται από αυξημένο βαθμό «επικοινωνιακής ευαισθησίας» (communicative 
sensitivity), καθώς θεωρείται ότι αναγκάζονται νωρίς να συνειδητοποιήσουν ποια γλώσσα είναι 
η πιο κατάλληλη για την εκάστοτε περίσταση επικοινωνίας (Baker 2001), ώστε να μπορούν να 
ανταποκρίνονται σε όλες τις επικοινωνιακές καταστάσεις, 

•	 αναπτύσσουν καλύτερα «αποκλίνουσα» ή «δημιουργική σκέψη» (divergent or creative thinking), 
η οποία σε αντίθεση με τη συγκλίνουσα σκέψη, χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, ευελιξία 
και ανοιχτούς νοητικούς ορίζοντες (Baker 2001). 

Σήμερα επικρατεί η θέση ότι υπάρχει μια «κοινή υποκείμενη γλωσσική ικανότητα» (common 
underlying proficiency), η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία δύο ή περισσότερων γλωσσικών 
συστημάτων, θέση που έγινε γνωστή από τον Cummins (1980). 

Το μοντέλο αυτό παρουσιάζει τον εγκέφαλο με έναν κοινό χώρο αποθήκευσης και των δυο 
γλωσσών, δείχνοντας έτσι ότι συντελείται μεταφορά εννοιολογικής γνώσης και δεξιοτήτων από τη 
μία γλώσσα στην άλλη. Με άλλα λόγια, τα επιφανειακά χαρακτηριστικά των δύο γλωσσών (Γ1 και Γ2) 
είναι επικοινωνιακά χαρακτηριστικά (βασική γραμματική, λεξιλόγιο και φωνολογία) που είτε είναι 
αυτοματοποιημένα ή λιγότερο απαιτητικά στο γνωστικό επίπεδο, ενώ η υποκείμενη ικανότητα είναι 
αυτή που συνδέεται με τις γνωστικά απαιτητικές σχολικές εργασίες (σημασιολογικές και λειτουργικές 
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πλευρές της γλωσσικής ικανότητας (Cummins 2005).

Πάνω στο μοντέλο αυτό βασίστηκε και η θεωρία της αλληλεξάρτησης των γλωσσών του Cummins 
(2005), σύμφωνα με την οποία οι δυο γλώσσες αλληλοεπηρεάζονται, η κατάκτηση δομών, δεξιοτήτων, 
εννοιών, ικανοτήτων στη μία γλώσσα επιταχύνει την κατάκτηση των ίδιων στοιχείων και στη δεύτερη 
γλώσσα. 

Με άλλα λόγια, σε ένα δίγλωσσο πρόγραμμα αν η διδασκαλία της «μειονοτικής» γλώσσας 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής στη γλώσσα αυτή, θα αναπτυχθούν 
όχι μόνο οι δεξιότητες των μαθητών/ μαθητριών στη γλώσσα αυτή, αλλά και η βαθύτερη εννοιολογική 
και γλωσσική ικανότητά τους, που συνδέεται με την ανάπτυξη του γραπτού λόγου στην πλειονοτική 
γλώσσα. Η θεωρία της αλληλεξάρτηση των γλωσσών εκπαιδευτικά μπορεί να έχει τις ακόλουθες 
συνέπειες, όπως τις παρουσιάζει ο Baker (2001): 

1. Ανεξάρτητα από την ποσότητα ή την ποιότητα γνώσης των γλωσσικών συστημάτων, το άτομο 
διαθέτει μια πηγή σκέψης, υπάρχει δηλαδή ένας κεντρικός μηχανισμός, 

2. ένα άτομο μπορεί να έχει γνώση δύο ή περισσότερων γλωσσικών συστημάτων, καθώς δεν 
επιβαρύνεται ο εγκέφαλος, 

3. οι γνωστικές λειτουργίες και η σχολική επίδοση μπορούν να τροφοδοτηθούν είτε από μέσω μιας 
γλώσσας είτε μέσω δύο (ή περισσότερων) γλωσσών, 

4. μια γλώσσα, την οποία χρησιμοποιεί ένα παιδί, πρέπει να είναι ανεπτυγμένη σε ικανοποιητικό 
βαθμό, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις γνωστικές απαιτήσεις της διδασκαλίας και 

5. όταν μία ή δύο γλώσσες δεν έχουν αναπτυχθεί στο μεγαλύτερο βαθμό των δυνατοτήτων τους, 
είτε επειδή οι γονείς ή τα ίδια τα παιδιά έχουν μια αρνητική στάση απέναντι στη διδασκαλία μια 
δεύτερης γλώσσας είτε επειδή ασκείται πίεση να αντικατασταθεί η οικογενειακή γλώσσα από την 
«κυρίαρχη» γλώσσα, τότε μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά τόσο η γνωστική εξέλιξη όσο και η 
σχολική επίδοση του παιδιού. 

Το τελευταίο σημείο μας ενδιαφέρει άμεσα: τη σύνδεση του διγλωσσικού κεφαλαίου των μαθητών/
τριών με τη διδακτική πράξη και του ρόλου μας ως εκπαιδευτικοί. 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές, ότι σε ένα πλαίσιο επαφής γλωσσών και πολιτισμών, οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν πρακτικές, οι οποίες βασίζονται στα παραπάνω ζητήματα 
που συζητήθηκαν. 

Ως εκ τούτου, ο/ η εκπαιδευτικός, για να διδάξει ένα γνωστικό περιεχόμενο, κοινό για όλους τους 
μαθητές του και τις μαθήτριές του, μπορεί να ενθαρρύνει τους/ τις δίγλωσσους/ δίγλωσσες μαθητές/ 
μαθήτριές τους να ανακαλέσουν έννοιες από την πρώτη γλώσσα τους, οι οποίες τους φαίνονται ότι 
αναλογούν στις έννοιες του σχολείου (Σκούρτου 2005). 
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3.1 Δίγλωσσα βιβλία και κείμενα ταύτισης 

Μια πρώτη πρόταση μέσω της οποίας θα μπορούσε να επιτευχθεί η συνάντηση των γλωσσών και 
των πολιτισμών στην τάξη είναι η χρήση δίγλωσσων βιβλίων και κειμένων ταύτισης. Τα δίγλωσσα 
βιβλία δίνουν την ευκαιρία στα δίγλωσσα παιδιά να αναγνωρίσουν τη σύνδεση των γλωσσών τους, 
αλλά και να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις δύο ‘ταυτότητές’ τους, ενώ παρέχουν σε όλα τα 
παιδιά της τάξης (δίγλωσσα ή μη) την δυνατότητα να αναπτύξουν μεταγλωσσικές και πολυγλωσσικές 
δεξιότητες.

Κείμενα ταύτισης Τα κείμενα ταύτισης είναι γραμμένα από τα ίδια τα παιδιά και εκφράζουν τις δικές 
τους ιδέες και απόψεις για τις γλώσσες, τη ζωή τους και την εκπαίδευση. Τα κείμενα αυτά μπορούν 
να γίνουν αντικείμενο εκπαιδευτικής αξιοποίησης, τόσο ως γλωσσική δομή, όσο και ως περιεχόμενο.

3.2 Project με διαπολιτισμικό περιεχόμενο 

Εκτός από τα κείμενα, ένας καλός τρόπος για να θίξουμε ζητήματα εθνικής, γλωσσικής και 
πολιτισμικής ετερότητας στην τάξη είναι η εμπλοκή των μαθητών/τριών μας σε ανάλογα project. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε την εφαρμογή 

- Παρουσίασης του τρόπου ζωής στην χώρα καταγωγής του. 

- Συζήτηση με τα παιδιά για το πού βρίσκεται η άλλη χώρα 

- Προβολή φωτογραφιών και DVD από την ζωή εκεί και συζήτηση πάνω σε τυχόν ομοιότητες και 
διαφορές.

- Γνωριμία με βιβλία της χώρας καταγωγής

- Συζήτηση πάνω σε αντικείμενα από τη ζωή στη χώρα καταγωγής 

Παράλληλα, εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία ανάμεσα στους/τις εκπαιδευτικούς και τις 
οικογένειες των μαθητών/τριών μας, η οποία είναι απαραίτητη τόσο για τη σύνδεση σχολείου, 
οικογένειας και κοινότητας, όσο και για την μακροπρόθεσμη επιτυχία των επιμέρους εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων.

Η Παιδαγωγική Ομάδα
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Αναφορικά με τη δίγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας 
εφαρμόζεται στην πράξη μόνο στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης, όπου λειτουργούν δίγλωσσα 
προγράμματα στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, και σε μικρότερο βαθμό στα εβραϊκά και τα 
αρμενικά σχολεία. 

Αντίθετα η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς μαθητές που προέρχονται 
από τις οικογένειες των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα και φοιτούν στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, σύμφωνα με το Ν 2413/1996 για τη 
«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», στην πραγματικότητα παραμένει ανεφάρμοστη. 

Εξαίρεση αποτελούν τα ιδιωτικά δίγλωσσα σχολεία, στα οποία εφαρμόζονται με επιτυχία 
προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης για αλλοδαπούς και Έλληνες μαθητές. Ειδικότερα το ελληνικό 
σχολείο, ήδη από την εισαγωγή των πρώτων παλιννοστούντων μαθητών σε αυτό, δεν έδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την εφαρμογή εξειδικευμένων διδακτικών μεταρρυθμίσεων αναφορικά με τη 
γλωσσική διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθητών. Αντιθέτως απαίτησε την πολιτισμική, γνωστική 
και γλωσσική συμμόρφωσή τους στο ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο 
αποτελούσε υποχρέωση των ίδιων των παιδιών και των οικογενειών τους (Δαμανάκης, 2001, σσ. 77-
78). Με την έλευση μεγάλου αριθμού μεταναστών από το 1990 και μετά το θέμα της εκπαίδευσης 
των αλλοδαπών αποκτά νέες διαστάσεις και αναζητούνται θεσμικές λύσεις, χωρίς όμως εν τέλει να 
υιοθετηθεί μία συγκεκριμένη και ξεκάθαρη εκπαιδευτική πολιτική. 

Το μοντέλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που θεσμοθετήθηκε, μέσα από τις τέσσερις διατάξεις 
του νόμου του 1996 σχετικά με τη γλωσσική διδασκαλία των μαθητών που προέρχονται από 
διαφορετικά πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, είναι σε μεγάλο βαθμό διφορούμενο και αντιφατικό. 
Δηλαδή, ενώ το προαναφερόμενο μοντέλο χαρακτηρίζεται ως διαπολιτισμικό στην πραγματικότητα 
δεν επιδιώκεται η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλόγλωσσων μαθητών, αλλά επιχειρείται 
η εμβύθισή τους στο αμιγές ελληνόφωνο πρόγραμμα του σχολείου. 

Είναι προφανές πως πρόκειται για μία επιφανειακή και αφομοιωτική προσέγγιση του γεγονότος της 
διγλωσσίας. 

Στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που ιδρύονται σύμφωνα με τον ίδιο νόμο προβλέπεται 
η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) και των Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.Τ.) με σκοπό την 
επιτυχέστερη ένταξη των παιδιών των επαναπατριζόμενων Ελλήνων και των οικονομικών μεταναστών 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην πραγματικότητα και οι δύο αυτοί θεσμοί λειτουργούν 
προς την κατεύθυνση της γρήγορης προσαρμογής των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών και δε 
λαμβάνεται υπόψη το μορφωτικό κεφάλαιο που αυτοί μεταφέρουν από τη χώρα προέλευσής τους. Με 
αποτέλεσμα η λειτουργία των Τ.Υ. και των Φ.Τ. να αμφισβητείται με έντονο τρόπο από τους ειδικούς. 
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Άλλωστε και οι αρμόδιοι εκφραστές της εκπαιδευτικής πολιτικής αναγνωρίζουν πως ο θεσμός αυτός 
αποτελεί μία λύση ανάγκης.

  Αξιολογώντας λεπτομερέστερα τους δύο θεσμούς, σε σχέση με τα δεδομένα που ισχύουν για την 
ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, είναι αλήθεια πως περισσότερο οι Τ.Υ. και λιγότερο τα Φ.Τ. 
μπορούν, σε αρχικό στάδιο και υπό προϋποθέσεις, να αποτελέσουν μία ρεαλιστική λύση για την 
εισαγωγή στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών που πρόσφατα μετανάστευσαν 
στη χώρα μας.

 Είναι γεγονός ότι σχετικά πρόσφατα  καθορίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας των τάξεων υποδοχής με 
το διαχωρισμό τους σε δύο επίπεδα, Τ.Υ. Ι για αρχάριους και Τ.Υ. ΙΙ για προχωρημένους. 

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής, εάν εφαρμοστεί με συνέπεια στη σχολική πράξη, 
θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά τους αλλοδαπούς μαθητές να ενταχθούν με επιτυχία στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αρκεί να σχεδιάζεται κάθε φορά, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, 
ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και να υπάρχει ένα έγκυρο και αξιόπιστο κριτήριο, αφενός για την 
κατάταξη των μαθητών στο αντίστοιχο επίπεδο και αφετέρου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
της διδασκαλίας στις τάξεις αυτές. 

Η προαναφερόμενη επισήμανση είναι σημαντική, καθώς έχει διαπιστωθεί πως πολλοί αλλοδαποί 
μαθητές παραμένουν για χρόνια στις τάξεις αυτές, χωρίς ποτέ να καταφέρουν να ενταχθούν πλήρως 
στις “γενικές” τάξεις του σχολείου.

  Όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών και στο κριτήριο κατάταξης των μαθητών σε κάποιο από τα 
επίπεδα των τάξεων υποδοχής αναφορικά με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι γεγονός πως το 
ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει προχωρήσει σε κάποια βήματα προς αυτή 
την κατεύθυνση. Χρειάζονται όμως επιπλέον βελτιώσεις και σχολαστικότερη εφαρμογή τους στην 
πράξη. 

Επίσης, σε οποιοδήποτε παρόμοιο σχεδιασμό, είναι συνετό να λαμβάνεται υπόψη ότι τα μέτρα 
που προτείνονται για την ομαλή ένταξη των αλλοδαπών μαθητών δε θα πρέπει να περιορίζονται 
αποκλειστικά και μόνο στη διδασκαλία της γλώσσας. Θα πρέπει, επιπρόσθετα, να προωθούν την 
εφαρμογή ποικίλων δραστηριοτήτων με στόχο τη διαπολιτισμική επικοινωνία. 

Δεν είναι καθόλου βέβαιο πως τα παιδιά των μεταναστών στο μέλλον, ακόμη και αυτά που θα έχουν 
γεννηθεί στην Ελλάδα και θα μιλούν “καλά” τα Ελληνικά, δε θα αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης 
στο ελληνικό σχολείο και την ελληνική κοινωνία. Πιο σωστό θα ήταν, οι όποιες προσπάθειες γίνονται 
αναφορικά με το ζήτημα αυτό, να πραγματοποιούνται με μακροχρόνια προοπτική και όχι με στόχο 
την εξεύρεση προσωρινών και αποσπασματικών λύσεων. 

Μία δικλείδα ασφαλείας προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται 
όλα τα ελληνικά σχολεία, από εδώ και στο εξής, ως «δυνάμει διαπολιτισμικά».
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Εκπαιδευτικοί του Ευόσμου 
σε ρόλο πρεσβευτή 

της τουριστικής Θεσσαλονίκης

 

Την πρώτη τους γνωριμία με το Τορίνο είχαν εκπαιδευτικοί από τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Η ομάδα 
των καθηγητών από το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Τορίνο στο πλαίσιο 
του προγράμματος Erasmus + για τους δίγλωσσους μαθητές. Το πρόγραμμα στηρίζει την μαθησιακή 
κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Τορίνο, βιομηχανική πόλη με υψηλό ποσοστό αλλοδαπών 
στο εργασιακό δυναμικό του, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας λόγω της εμπειρίας 
του στην ενσωμάτωση δίγλωσσων μαθητών.

Η ομάδα των καθηγητών από τον Εύοσμο στο περιθώριο των εκπαιδευτικών συναντήσεων ανέλαβε 
την παρουσίαση της Θεσσαλονίκης με υλικό που της διατέθηκε από τον Οργανισμό Τουρισμού 
Θεσσαλονίκης.

Τ-shirt με το λογότυπο «Many Stories, One Heart», video της Θεσσαλονίκης και ταξιδιωτικοί οδηγοί 
της πόλης, μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες της εκπαιδευτικής συνάντησης του Τορίνο παράλληλα 
με την πρόσκληση για μια συνάντηση εργασίας (και φιλοξενίας) στην Θεσσαλονίκη.

Επαινώντας την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών του Ευόσμου η πρόεδρος του Οργανισμού 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης -αντιπεριφερειάρχης Μητροπολητικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κα 
Βούλα Πατουλίδου ανέφερε ότι οι «καθηγητές ενήργησαν ως ambassadors για τον τουρισμό της 
Θεσσαλονίκης. Πάντοτε χρειαζόμαστε τέτοιες ενέργειες προβολής της πόλης. Άλλωστε οι καλύτεροι 
πρεσβευτές της πόλης είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι της».
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Οι δημοσιεύσεις στα media από την κινητικότητα στη Τορίνο

https://goo.gl/Rb4hmy

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΥ

https://goo.gl/1svt1Z
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Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο

https://goo.gl/hMEoUD
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Οι δημοσιεύσεις στα media από την κινητικότητα στη Τορίνο

https://goo.gl/pxSGKR
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Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο

https://goo.gl/gZWsqR
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Οι δημοσιεύσεις στα media από την κινητικότητα στη Τορίνο

https://goo.gl/Aq72wy
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Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο

https://goo.gl/mevSEn
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Οι δημοσιεύσεις στα media από την κινητικότητα στη Τορίνο
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Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο

https://goo.gl/V1DSsq
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Οι δημοσιεύσεις στα media από την κινητικότητα στη Τορίνο

https://goo.gl/jYXy3z
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Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο

https://goo.gl/eyt9AZ
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Επίσκεψη στο Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας - Erasmus+ 2017  

Η Παιδαγωγική Ομάδα του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου πραγματοποίησε ενημερωτική επίσκεψη στο «Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας» το οποίο στεγάζεται στο Δήμο Καλαμαριάς. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Erasmus+ με θέμα: «Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο 
Επαγγελματικό Λύκειο. Το παράδειγμα της ενσωμάτωσής τους μέσω της Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης στο Ελληνικό-Ευρωπαϊκό σχολείο και την κοινωνία». Την Παιδαγωγική Ομάδα του 1ου 
ΕΠΑΛ πλαισίωνε η Διευθύντρια του σχολείου μας κα Γιουβανούδη Αλεξάνδρα.

Η παιδαγωγική ομάδα του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου με τους στελέχη του «Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας» κατά τη 
διάρκεια της ενημέρωσης. 

 Στην ενημέρωση συμμετείχε ομάδα στελεχών του Κ.Ε.Γ. η οποία αποτελούνταν από την κα Βοσκάκη 
Ράνια συντονίστρια του προγράμματος «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας» και τον κο Δαγκόπουλο Παναγιώτη, Υπεύθυνο της «Πιστοποίησης Ελληνομάθειας». Επίσης, 
συμμετείχαν οι συγγραφείς των βιβλίων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς: κυρίες 
Καρακύριου Μαρία και Παναγιωτίδου Βίκη.  

Στην συνάντηση έγινε ενημέρωση από τους υπευθύνους φιλολόγους του Κ.Ε.Γ. για τη μεθοδολογία 
προσέγγισης που εφαρμόζεται στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και 
μετανάστες. Κατόπιν, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και 
προτάθηκε υποστηρικτικό υλικό από την Ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Συγκεκριμένα 
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παρουσιάστηκε η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Ε.Γ.   http://www.greek-language.gr/certification/

Τέλος, ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με το ζήτημα της ενσωμάτωσης των δίγλωσσων μαθητών 
στο σχολείο και την κοινωνία και τέθηκαν οι βάσεις για μελλοντική συνεργασία προς όφελος των 
μαθητών μας. 
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«Ταξιδιωτικές Βαλίτσες» E Twinning 
2017-2018 –Erasmus+ 2017

Το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου συμμετέχει με 13 μαθητές σε πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης για 
το σχολικό έτος 2017-2018 με θέμα: “Literature suitcases”. Το έργο θα διερευνήσει τον κόσμο μιας 
σχολικής βιβλιοθήκης: τις λειτουργίες της, την οργάνωσή και τους σκοπούς της. Στο συγκεκριμένο έργο 
θα εργαστούμε σε ταξιδιωτικά κείμενα και βιβλία και θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε ορισμένες 
από τις διαφορετικές πτυχές του ταξιδιού: αρχαία ταξίδια και ταξιδιώτες, ανακαλύψεις, φανταστικά 
ταξίδια, μετανάστες και πρόσφυγες. Θα δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το μεταναστευτικό και 
την προσπάθεια  αυτών των ανθρώπων για την ένταξή τους σ’ ένα δίγλωσσο σύστημα. Επίσης, 
θα προσπαθήσουμε να «ταξιδέψουμε» στις σχολικές βιβλιοθήκες μας και με τη βοήθεια βιβλίων, 
ταξιδιωτικών οδηγών, χαρτών, βιογραφιών και ημερολογίων. Κατόπιν, θα ασχοληθούμε με ταξίδια 
κειμένου και θα φορτώσουμε τις «βαλίτσες της λογοτεχνίας» μας με έντονες εμπειρίες και ταξίδια. 
Τέλος, η δράση μας κινείται παράλληλα με το εγκεκριμένο από τον Εθνικό Φορέα Ι.ΚΥ. πρόγραμμα 
Erasmus+  στο οποίο  το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου συμμετέχει, με αριθμό σύμβασης  2017-1-EL01-KA101-035363 
και θέμα: «Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο. Το παράδειγμα της 
ενσωμάτωσής τους μέσω της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό-Ευρωπαϊκό 
σχολείο και την κοινωνία». Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα διαχυθούν τα αποτελέσματα τόσο του Etwinning, 
όσο και του Erasmus+ σε περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Η δράση μας  είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning και έχει λάβει τη σχετική 
ετικέτα (16-10-2017) από τις Εθνικές Υπηρεσίες στήριξης της Ελλάδας και της Ισπανίας. Στο πλαίσιο 
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της αδερφοποίησης συνεργαζόμαστε με τα εξής σχολεία: 2ο ΓΕΛ Ευόσμου Θεσσαλονίκης, Γενικό 
Λύκειο, IES Parque Goya, Σαραγόσα-Ισπανία, Γενικό Λύκειο XI Liceum Ogólnokształcące w Κρακοβία-
Πολωνία. Για το σχολείο μας υπεύθυνοι του προγράμματος είναι η κα Φωτιάδου Αγγελική και ο κος 
Αρβανιτίδης Χρήστος.
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1o ΕΠΑΛ Ευόσμου Erasmus+ 2017 - eTwinning 
«Face forward …. into my home»

 

Η έκθεση στο ΕΜΣΤ «Face forward …. into my home»

Το Face forward …. into my home αποτελεί διαδραστικό πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει σε ιστορίες 
ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους και προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη 
ζωή της στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια αφήγησης, στα οποία πρόσφυγες, με 
έναυσμα την παρουσίαση έργων από τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), 
στην Αθήνα, αφηγούνται προσωπικές ιστορίες, φωτογράφιση των συμμετεχόντων και έκθεση με τα 
φωτογραφικά πορτραίτα των συμμετεχόντων και τις ακροάσεις των μαγνητοφωνημένων προσωπικών 
ιστοριών τους. Συμμετέχουν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Αθήνα. Τα πρόγραμμα 
σχεδιάστηκε από το (ΕΜΣΤ), σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του OHE. 

Ο κ. Χρήστος Αρβανιτίδης, καθηγητής της ιστορίας και ελληνικής γλώσσας (1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου) και 
μέλος του προγράμματος  eTwinning «λογοτεχνικές βαλίτσες» και παράλληλα του προγράμματος 
Erasmus+ 2017 με θέμα: «Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο» επισκέφθηκε 
την έκθεση και επέστρεψε με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Σε συνεργασία με την κα Αγγελική 
Φωτιάδου, επίσης καθηγήτρια του ίδιου σχολείου και διαχειρίστρια  του παραπάνω προγράμματος 
eTwinning, προσπάθησαν να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους σε μια διαδικασία ενσυναίσθησης.
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1o ΕΠΑΛ Ευόσμου Erasmus+ 2017 - eTwinning «Face forward …. into my home»

Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου επεξεργάζονται και συζητούν το υλικό της έκθεσης 

Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν και συζήτησαν σχετικά με τον πόλεμο, τους πρόσφυγες, την οικονομική 
κρίση, τους μετανάστες, τις συνέπειες. Παρατήρησαν τις φωτογραφίες και συζήτησαν σε ομάδες 
όλες τις δηλώσεις που σε κάθε μια ήταν αναγραφόμενες. Μοιράστηκαν συναισθήματα, σκέψεις και 
εμπειρίες επίσης.  

 

Δίγλωσσοι μαθητές, (φοιτούν αρκετοί στο σχολείο μας, 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου), έδειξαν μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα. Όταν ρωτήθηκαν για τα συναισθήματά τους, απάντησαν ότι 
συμπονούν όλους τους πρόσφυγές και μετανάστες, ακριβώς επειδή ένας από τους γονείς τους έχει 
αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις. Όταν ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ήταν σε σύγχυση, 
μολονότι οι συνθήκες εξελίχθηκαν καλές γι’ αυτούς. 
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Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο

Μερικά από τα σχόλια τους ήταν τα ακόλουθα:

	− Δε θα ήθελα να βρίσκομαι στη θέση τους. 

	− Είναι τόσο δύσκολο να ζεις σε μια χώρα όπου η γυναίκα στερείται δικαιωμάτων.

	− Ζωή χωρίς όνειρα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό;

	− Ειλικρινά τη θαυμάζω. Είναι μαχητής!

	− Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό;

… Ανεξάρτητα απ’ όσα ένιωσαν ή είπαν οι μαθητές, ήταν μια καλή ημέρα, γεμάτη από σκέψεις 
σχετικά με το μέλλον!... 

Η Παιδαγωγική Ομάδα Erasmus+2017  
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1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου - «Λογοτεχνικές 
βαλίτσες» e Twinning 2017-2018

Το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου συμμετέχει με 13 μαθητές σε εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης,  e Twinning, για το σχολικό έτος 2017-2018 με θέμα: «Literature suitcases», 
«Λογοτεχνικές βαλίτσες». Σε συνεργασία με το 2ο Λύκειο Ευόσμου, το IES Parque Goya της Ισπανίας 
και το xi Liceum Ogolnoksztalcace W Krakowie της Πολωνίας επιδιώκεται η διερεύνηση της λειτουργίας, 
της οργάνωσης, των σκοπών μιας σχολικής βιβλιοθήκης και η φιλαναγνωσία.

Συγκεκριμένα οι δράσεις του προγράμματος εστιάζουν σε λογοτεχνικά κείμενα και αποσπάσματα 
με σκοπό την προσέγγιση του «ταξιδιού» από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ταξίδια στην αρχαιότητα, 
ταξίδια στη φαντασία, ταξίδια επιλογής, ταξίδια εξ ανάγκης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα «ταξίδια» 
προσφύγων και μεταναστών, καθώς και στην προσπάθειά τους να ενταχθούν κάποιες φορές σε ένα 
δίγλωσσο εκπαιδευτικό σύστημα. Γι΄ αυτό το λόγο η δράση μας κινείται παράλληλα με το εγκεκριμένο 
από τον Εθνικό Φορέα Ι.ΚΥ. πρόγραμμα Erasmus+  στο οποίο  το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου συμμετέχει, με 
αριθμό σύμβασης  2017-1-EL01-KA101-035363 και θέμα: «Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο 
Επαγγελματικό Λύκειο. Το παράδειγμα της ενσωμάτωσής τους μέσω της Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης στο Ελληνικό-Ευρωπαϊκό σχολείο και την κοινωνία».

Στόχος του προγράμματος e Twinning είναι εξ αρχής ένα λογοτεχνικό ταξίδι μέσω του οποίου οι 
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1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου - «Λογοτεχνικές βαλίτσες» e Twinning 2017-2018

μαθητές θα έρθουν σε επαφή με άλλες χώρες και πολιτισμούς, θα κατανοήσουν τη διαφορετικότητα 
και τη δυσκολία του κάθε ενός από τα προαναφερθέντα «ταξίδια», θα μοιραστούν απόψεις και 
ενδιαφέροντα με μαθητές άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε ένα σχολικό έτος. Στη χρονική αυτή περίοδο οι μαθητές 
αναζήτησαν πληροφορίες για τον Οδυσσέα και τον Δον Κιχώτη. Σκιτσάρησαν έργα εμπνευσμένα από 
τους ήρωες αυτούς, τα οποία και ανάρτησαν στην αντίστοιχη πλατφόρμα του e Τwinning. Κάποιοι 
επισκέφθηκαν το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και εστίασαν την προσοχή τους σε εκθέματα 
που είχαν σχέση με τον πόλεμο και τη βία. Κάποιοι άλλοι μελέτησαν αποσπάσματα λογοτεχνίας τους 
Αφγανιστάν και προσέγγισαν τους κεντρικούς ήρωες και ευρύτερα τον πολιτισμό τους. Όλοι μαζί 
συγκεντρώθηκαν και συζήτησαν σε ομάδες τα πορτραίτα και τις προσωπικές ιστορίες προσφύγων 
με βάση το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) 
στην Αθήνα σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Οι δράσεις του προγράμματος μας 
συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν με τη λήξη του σχολικού έτους.

Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου μέλη του προγράμματος e Twinning

Ανάρτηση του οπτικοακουστικού υλικού των παραπάνω δράσεων πραγματοποιείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα στην πλατφόρμα του e Τwinning, όπου οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν 
τις δικές τους εργασίες και να ενθαρρύνουν αντίστοιχα τις εργασίες μαθητών των άλλων σχολείων, 
με τα οποία και συνεργάζονταν.

Υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος είναι η κ. Φωτιάδου Αγγελική  και ο κ. Αρβανιτίδης 
Χρήστος, οι οποίοι και επιμελούνται τις προαναφερθείσες δράσεις. Οι μαθητές μέσα από την 
αναζήτηση, την αλληλεπίδραση, την ενσυναίσθηση αποκομίζουν γνώσεις, και έρχονται αντιμέτωποι 
με στερεότυπα και προκαταλήψεις, και τελικά ίσως δομούν μια διαφορετική προσέγγιση της 
σύγχρονης πραγματικότητας!
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5 άρθρα και ένα συμπέρασμα για τη 
διγλωσσία

Εισαγωγή στην εκπαίδευση των γλωσσικών μειονοτήτων

Oι γλώσσες των μεταναστών συνήθως είναι υποβαθμισμένες στα σχολικά συστήματα πολλών 
χωρών και το θέμα της διδασκαλίας τους συχνά προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις σε εκπαιδευτικούς 
και πολιτικούς κύκλους. Παράλληλα, οι γλώσσες των μεταναστών συχνά συνδέονται με χαμηλό 
κοινωνικο-οικονομικό κύρος ενώ συχνά θεωρούνται υπαίτιες για την κακή σχολική επίδοση παιδιών 
από μειονοτικές ομάδες. 

Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές αυτοί σύμφωνα με την Romaine (1998) παρακολουθούν προγράμματα 
εμβύθισης [submersion programmes], δηλαδή διδάσκονται αποκλειστικά μέσω της πλειονοτικής 
γλώσσας) και ως εκ τούτου έχουν να αντιμετωπίσουν στο σχολείο μία γλώσσα την οποία δεν μιλούν 
στον ίδιο βαθμό με τους γηγενείς συμμαθητές τους. Έτσι, επικρατεί μία αναντιστοιχία μεταξύ της 
γλώσσας του σπιτιού και της γλώσσας του σχολείου (Αppel και Μuysken 1987). 

Αυτή η αναντιστοιχία μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές σε σχολική αποτυχία και δημιουργεί έναν 
φαύλο κύκλο: η μειονοτική γλώσσα θεωρείται υπαίτια για τη σχολική αποτυχία και έτσι ενισχύονται οι 
αρνητικές στάσεις απέναντί της (Cummins 1978, Xατζηδάκη και Κυριαζής 2003, Σκούρτου κ.ά. 2004). 

Πολλοί ερευνητές της δίγλωσσης εκπαίδευσης θεωρούν ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει 
μόνον αν η μειονοτική γλώσσα διδαχθεί στο σχολείο (Skutnabb-Kangas 1981, Baetens-Beardsmore 
1986, Cummins 2000, Baker 2000, 2006). Ωστόσο, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική έχει 
υπάρξει έντονη αντίσταση σε δίγλωσσα προγράμματα που περιλαμβάνουν χαμηλού κύρους γλώσσες. 
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Romaine, «από τη μία μεριά υπάρχει αντίσταση στη δίγλωσση 
εκπαίδευση και από την άλλη ανησυχία για την έλλειψη δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες. Κι αυτό 
γιατί η δίγλωσση εκπαίδευση έχει ταυτιστεί με μειονότητες, ανέχεια και ενισχυτική διδασκαλία, ενώ 
η διδασκαλία των λεγομένων διεθνών γλωσσών σε όλα τα σχολεία θεωρείται πολύτιμη, τόσο από 
οικονομικής όσο και από γνωστικής άποψης» (σελ. 68). 

Εν τούτοις, πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι η δίγλωσση εκπαίδευση έχει ποικίλα γνωστικά και 
ψυχολογικά οφέλη για τους μαθητές που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες. 

Οφέλη της δίγλωσσης εκπαίδευσης για μαθητές γλωσσικών μειονοτήτων

Ενώ μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του οι σχετικές με τη διγλωσσία έρευνες καταλήγουν σε αρνητικά 
γι’ αυτήν αποτελέσματα (π.χ ότι προκαλεί διανοητική σύγχυση στο δίγλωσσο άτομο, ότι οι δίγλωσσοι 
έχουν χαμηλότερη νοημοσύνη από τους μονόγλωσσους, κλπ) οι πιο πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν 
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5 άρθρα και ένα συμπέρασμα για τη διγλωσσία

ότι η διγλωσσία σχετίζεται με οφέλη στη μεταγλωσσική συνείδηση (Cummins 1978, Bialystok 1987α, 
1987β, 1988), στις δεξιότητες αναγωγικής λογικής στα μαθηματικά (Dawe 1983, Clarkson 1992) και 
στην εκμάθηση τρίτης γλώσσας (Βild και Swain 1989, Swain κ.ά. 1991). Σύμφωνα με τη Romaine (1998) 
έρευνες που έχουν επιχειρήσει να δείξουν ότι η διγλωσσία συνδέεται με χαμηλότερο IQ, με χαμηλή 
επίδοση σε γλωσσικά τεστ κλπ, αναφέρονται σε μαθητές που παρακολουθούσαν προγράμματα 
εμβύθισης [submersion-type programmes]. Στα προγράμματα εμβύθισης οι μαθητές έχουν μία 
μητρική γλώσσα χαμηλού κύρους. Τα κίνητρά τους για μάθηση είναι χαμηλά γιατί δεν έχουν δικαίωμα 
επιλογής γλώσσας, και οι γονείς τους, που συνήθως είναι χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού κύρους, 
δεν συμμετέχουν στη δίγλωσση ανάπτυξη των παιδιών τους (Skutnabb-Kangas 1981). Σε τέτοιες 
περιπτώσεις η δεύτερη γλώσσα αποτελεί απειλή για την πρώτη, φαινόμενο που έχει ονομαστεί από 
τoν Lambert (1980) αφαιρετική διγλωσσία [subtractive bilingualism].

Από την άλλη μεριά, τα περισσότερα οφέλη της διγλωσσίας (όπως π.χ. μεγαλύτερη μεταγλωσσική 
συνείδηση) έχουν εμφανιστεί σε μαθητές που παρακολουθούσαν προγράμματα εμβάπτισης 
[immersion]. Σ’ αυτή την περίπτωση, που συνήθως αφορά μαθητές μίας πλειονοτικής ομάδας που 
διδάσκονται μέσω μίας δεύτερης γλώσσας με μεγάλο γόητρο, το παιδί μαθαίνει μία δεύτερη γλώσσα 
χωρίς να δημιουργούνται απώλειες στην πρώτη του γλώσσα (Romaine 1998). Aυτή η κατάσταση 
ονομάζεται προσθετική διγλωσσία [additive bilingualism] (Lambert 1980).

Τα προγράμματα εμβάπτισης προορίζονται για πλειοψηφικές ομάδες που επιθυμούν να γίνουν 
δίγλωσσες, τα κίνητρα για εκμάθηση αυτής της γλώσσας είναι μεγάλα, το πρόγραμμα είναι προαιρετικό 
και όλοι όσοι συμμετέχουν στη δίγλωσση διαδικασία έχουν τον ίδιο σκοπό (Baetens Beardsmore 1986). 
To γεγονός ότι η πρώτη γλώσσα των μαθητών έχει υψηλό κύρος - όντας η γλώσσα της πλειονοτικής 
ομάδας - παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των προγραμμάτων εμβάπτισης. 

Μία θεωρία που ως ένα βαθμό εξηγεί γιατί μερικοί τύποι δίγλωσσης εκπαίδευσης για ορισμένους 
πληθυσμούς είναι πιο επιτυχείς από άλλους, λέγεται Θεωρία/Υπόθεση των Οριακών Επιπέδων ή 
αλλιώς Θεωρία των Κατωφλιών [Τhresholds Theory/Threshold Level Hypothesis]. Τις βασικές της 
αρχές έθεσαν οι Tukomaa και Skutnabb-Kangas (1977) και ο Cummins (1976). Σύμφωνα με αυτή την 
υπόθεση, το παιδί πρέπει να κατακτήσει ένα ελάχιστο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας έτσι ώστε να 
μην του παρουσιαστούν αρνητικές ή επιβλαβείς γνωστικές συνέπειες. Εάν ένα παιδί έχει χαμηλό 
επίπεδο ικανότητας στην πρώτη του γλώσσα (Γ1), τότε ανάλογο χαμηλό επίπεδο θα παρουσιάζει 
και η δεύτερή του γλώσσα (Γ2) οπότε δεν μπορεί να αναπτυχθεί προσθετική διγλωσσία. Όταν αυτό 
το παιδί έλθει σε επαφή με την «ακαδημαϊκή» γλώσσα του σχολείου που απαιτεί υψηλά επίπεδα 
γραμματισμού θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην αφομοίωση της σχολικής ύλης. Έτσι, για τα 
μειονοτικά παιδιά είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η διατήρηση και υποστήριξη της Γ1 προκειμένου 
να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο διγλωσσίας που θα τους επιτρέψει να αντεπεξέλθουν στην 
ακαδημαϊκή γλώσσα των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Όταν ένα παιδί από τη γλωσσική πλειονότητα 
παρακολουθεί ένα δίγλωσσο πρόγραμμα, η υποστήριξη για την Γ1 είναι ήδη παρούσα, οπότε το παιδί 
αυτό έχει εξορισμού το -απαιτούμενο για την προσθετική διγλωσσία- επίπεδο γλωσσικής ικανότητας 
στην πρώτη του γλώσσα. 
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Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο

Μία δεύτερη υπόθεση που αναπτύσσει ο Cummins (1978, 2000) είναι η Υπόθεση της Αναπτυξιακής 
Αλληλεξάρτησης, γνωστή ως Υπόθεση Αλληλεξάρτησης των Γλωσσών. Σύμφωνα με αυτή την 
υπόθεση, αν αναπτυχθεί ακαδημαϊκή ικανότητα στη μειονοτική γλώσσα μέσω της διδασκαλίας της 
στο σχολείο, αυτή η ικανότητα θα μεταφερθεί και στην πλειονοτική γλώσσα. Τα παιδιά που έρχονται 
στο σχολείο με γερές βάσεις στη Γ1 μαθαίνουν και την απαιτητική γλώσσα του σχολείου γιατί οι 
γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μέσω της Γ1 μεταφέρονται στη Γ2. Έτσι, οι δύο 
γλώσσες βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση όσον αφορά τις έννοιες και τις δεξιότητες σκέψης (Cummins 
2000). Eπιπλέον, η μεταφορά από μία γλώσσα σε μία άλλη μπορεί να είναι αμφίδρομη: όταν η 
μητρική γλώσσα προωθείται στο σχολείο (π.χ. σε ένα πρόγραμμα δίγλωσσης εκπαίδευσης) οι έννοιες 
και οι δεξιότητες γραμματισμού που τα παιδιά μαθαίνουν στην πλειονοτική γλώσσα μπορούν να 
μεταφερθούν και στη γλώσσα του σπιτιού. Ο Cummins (2000)περιγράφει την αλληλεξάρτηση των 
εννοιών, δεξιοτήτων και γλωσσικών γνώσεων που κάνουν αυτή τη μεταφορά δυνατή με τον όρο Κοινή 
Υποκείμενη Ικανότητα [Common Underlying Proficiency]. Επιπλέον, πολύχρονες έρευνες της Virginia 
Collier (1987, 1988, 1992) των Thomas και Collier (1997) και των Hakuta κ.ά. (2000) έδειξαν ότι ενώ τα 
παιδιά των μεταναστών ανέπτυσσαν επικοινωνιακές δεξιότητες στην πλειονοτικής γλώσσας μέσα σε 
2 περίπου χρόνια, η κατάκτηση της ακαδημαϊκής γλώσσας έπαιρνε 7-10 χρόνια για να αναπτυχθεί. Ο 
Cummins (1984) εκφράζει αυτό το διαχωρισμό με τους όρους βασικές διαπροσωπικές επικοινωνιακές 
δεξιότητες (ΒΔΕΔ) [BICS] και γνωστική/ακαδημαϊκή γλωσσική επάρκεια (ΓΑΓΕ) [CALP]. Αυτή η 
διάκριση εξηγεί το γεγονός ότι, ενώ οι μαθητές από μειονοτικές ομάδες φαινομενικά έχουν άπταιστες 
προφορικές δεξιότητες στην πλειονοτική γλώσσα, αντιμετωπίζουν προβλήματα με την πιο απαιτητική 
γλώσσα του σχολικού προγράμματος (όπως θα δούμε αργότερα, οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα 
μελέτη κάνουν αναφορές αυτού του τύπου για τα παιδιά των μεταναστών στην Ελλάδα). Σύμφωνα 
με τον Cummins (1984) η διάκριση μεταξύ ΒΔΕΔ και ΓΑΓΕ υποδηλώνει ότι η «κοινή βασική ικανότητα» 
είναι ανεπτυγμένη σε μεγάλο βαθμό στην εκπαίδευση των δίγλωσσων μαθητών. Έτσι, αν τα παιδιά 
έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν τη μειονοτική γλώσσα κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ενδέχεται να αναπτύξουν ευκολότερα ακαδημαϊκή ικανότητα στην πλειονοτική γλώσσα. 
Τα παιδιά που μαθαίνουν ανάγνωση στη γλώσσα του σπιτιού δεν αναπτύσσουν μόνο δεξιότητες στη 
συγκεκριμένη γλώσσα. Αναπτύσσουν παράλληλα γνωστικές και γλωσσικές δεξιότητες υψηλότερου 
επιπέδου που θα τα βοηθήσει όχι μόνο στο να μάθουν ανάγνωση και στην πλειονοτική γλώσσα, αλλά 
και στην γνωστική τους ανάπτυξη εν γένει. Όπως αναφέρει ο Cummins (1984), «η μεταφορά αυτή 
είναι πολύ πιο πιθανό να λάβει χώρα από μία μειονοτική προς μία πλειονοτική γλώσσα εξαιτίας της 
μεγαλύτερης έκθεσης στο γραμματισμό της πλειονοτικής γλώσσας και μεγαλύτερης πίεσης από το 
κοινωνικό περιβάλλον για την εκμάθησή της» (σ. 143).

Η υπόθεση της αλληλεξάρτησης των γλωσσών έχει υποστηριχθεί από πολλές εμπειρικές έρευνες 
(Cummins 1989, Gonzalez 1989, Verhoeven 1991, Verhoeven και Aarts 1998, Wagner 1998, Huguet 
κ.ά. 2000). Ο Gonzalez (1989) σε μελέτη που περιλάμβανε ισπανόφωνα παιδιά στις ΗΠΑ, συνέκρινε 
την γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά και στα ισπανικά δύο ομάδων μαθητών 6ης τάξης που φοιτούσαν 
σε ένα δίγλωσσο πρόγραμμα. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από μαθητές που είχαν πάει σχολείο στο 
Μεξικό τουλάχιστον 2 χρόνια προτού μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ και η δεύτερη ομάδα είχε μαθητές 
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που είχαν γεννηθεί στο Μεξικό αλλά μετανάστευσαν στις ΗΠΑ πριν αρχίσουν το σχολείο. Βρέθηκε 
ότι οι μαθητές της πρώτης ομάδας που είχαν πάει στο σχολείο στο Μεξικό απέδωσαν πολύ καλύτερα 
στα τεστ κατανόησης γραπτού λόγου και στις 2 γλώσσες από τους μαθητές της δεύτερης που είχαν 
φοιτήσει αποκλειστικά σε αμερικανικά σχολεία. Οι μαθητές της δεύτερης ομάδας ξεπέρασαν τους 
μαθητές της πρώτης στην παραγωγή προφορικού λόγου και στην προφορική επικοινωνιακή ικανότητα 
στα αγγλικά. Και οι δύο ομάδες ωστόσο επέδειξαν υψηλό επίπεδο ικανότητας στην προφορική 
επικοινωνιακή ικανότητα στα ισπανικά. Ο Gonzalez κατέληξε στο ότι οι μαθητές που είχαν φοιτήσει σε 
μεξικανικό σχολείο μετέφεραν τις δεξιότητες της ακαδημαϊκής γλώσσας από τα ισπανικά στα αγγλικά 
και γι’ αυτό ξεπέρασαν σε αυτό τον τομέα τους συμμαθητές τους που είχαν φοιτήσει εξ ολοκλήρου 
σε αμερικανικό σχολείο. 

Σε παρόμοια πλαίσια κινείται και η πολυετής έρευνα του Verhoeven (1991) πάνω σε δίγλωσσους 
μαθητές τουρκικής καταγωγής στην Ολλανδία. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 138 παιδιά εργατών που 
βρίσκονταν στην Ολλανδία τουλάχιστον 2 χρόνια προτού αρχίσουν το νηπιαγωγείο. Μερικά παιδιά 
διδάχθηκαν ανάγνωση πρώτα στα ολλανδικά στην 1η τάξη και στα τουρκικά στη 2η. Σε άλλα παιδιά 
χρησιμοποιήθηκε μία μεταβατική προσέγγιση όπου διδάχθηκαν πρώτα ανάγνωση στα τουρκικά και 
δύο μήνες αργότερα στα ολλανδικά σε ένα δίγλωσσο πρόγραμμα. Η έρευνα έδειξε ότι στα παιδιά που 
φοίτησαν στο μεταβατικό πρόγραμμα και έμαθαν ανάγνωση πρώτα στα τουρκικά υπήρχαν ενδείξεις 
θετικής μεταφοράς από τα τουρκικά στα ολλανδικά σε διάφορες αναγνωστικές δεξιότητες. Στα παιδιά 
του άλλου προγράμματος σημειώθηκε αντίστροφη μεταφορά δεξιοτήτων από τα ολλανδικά (Γ2) στα 
τουρκικά (Γ1).

Εν ολίγοις, βάσει των παραπάνω ερευνών μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο γλώσσες ενός δίγλωσσου 
παιδιού τροφοδοτούν η μία την άλλη όταν αξιοποιούνται κατάλληλα από το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η διάκριση που έκανε ο Cummins μεταξύ ΒΔΕΔ (CALP) και ΓΑΓΕ (ΒΙCS) έχει δεχθεί ευρεία κριτική. 
Οι Martin-Jones και Romaine (1986) εκφράζουν αμφιβολίες για το πώς η διάκριση αυτή μπορεί να 
εξεταστεί ερευνητικά. Ο Wiley (1996) ότι αυτοί οι όροι (ΒΔΕΔ και ΓΑΓΕ) είναι συνήθως ασαφείς, 
φορτισμένοι σημασιολογικά και υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουν μία υπεραπλουστευμένη και 
στερεοτυπική μορφή της ατομικής λειτουργίας και των διεργασιών στην τάξη ενώ Ο Βaker (2006) 
αναφέρει ότι η σχέση ανάμεσα στη γλωσσική και στη γνωστική ανάπτυξη έγκειται σε πολλούς άλλους 
παράγοντες, εκτός από αυτούς που παρουσιάζονται στη θεωρία, όπως πολιτισμικούς, κοινωνικούς, 
πολιτικούς, κοινοτικούς, οικογενειακούς και τις προσδοκίες των δασκάλων. 

Ο Cummins (2000) λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σχόλια των επικριτών του επεξέτεινε το μοντέλο του 
για να περιλάβει εκτός από γνωστικά και παιδαγωγικά ζητήματα. Αυτό το αναθεωρημένο μοντέλο 
παρουσιάζεται παρακάτω.

Αφομοιωτικός και διαπολιτισμικός προσανατολισμός στην εκπαίδευση

O Cummins (2000) διακρίνει μεταξύ αφομοιωτικού και διαπολιτισμικού προσανατολισμού στην 
εκπαίδευση. Ο αφομοιωτικός προσανατολισμός, ή προσανατολισμός αποκλεισμού, κοινή εκπαιδευτική 
πολιτική σε πολλές χώρες μέχρι τη δεκαετία του ’60, εξακολουθεί να υφίσταται σε αρκετές ακόμα και 
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σήμερα. Στόχος της αφομοιωτικής πολιτικής στην εκπαίδευση ήταν είτε να αποκλείσει ορισμένες 
ομάδες από την κυρίαρχη ομάδα είτε να τις αφομοιώσει εντελώς, ενισχύοντας τις πιεστικές σχέσεις 
εξουσίας που είναι διάχυτες τόσο στο σχολείο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Οι πιεστικές σχέσεις 
εξουσίας αναφέρονται στην άσκηση εξουσίας από ένα ισχυρό άτομο, ομάδα ή χώρα, σε βάρος ενός 
υποτελούς ατόμου, ομάδας ή χώρας (Cummins 2000). Για παράδειγμα, στο παρελθόν, θεσμοί της 
κυρίαρχης ομάδας (π.χ το σχολείο) έχουν ζητήσει από τις υποτελείς ομάδες να αρνηθούν την πολιτιστική 
τους ταυτότητα και τη γλώσσα τους προκειμένου να επιτύχουν στην «κυρίαρχη» κοινωνία. Επίσης, 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές από διαφορετικούς πολιτισμούς έπρεπε να κινηθούν με 
γνώμονα την «αλήθεια» που εκφράζεται από την κυρίαρχη κοινωνία. Ο Cummins (2000) αναφέρει 
τρία παραδείγματα εκπαιδευτικών δομών που ανακλούν πιεστικές σχέσεις εξουσίας:

•	 προγράμματα εμβύθισης για δίγλωσσους μαθητές που καταπιέζουν την Γ1 των μαθητών και την 
πολιτιστική τους ταυτότητα

•	 ο αποκλεισμός αλλοεθνών γονέων από την συμμετοχή στην εκπαίδευση των παιδιών τους και

•	 το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος εκπροσωπεί αποκλειστικά τις προοπτικές και τις 
εμπειρίες της κυρίαρχης ομάδας χωρίς αναφορές σε υποτελείς ομάδες.

Ο διαπολιτισμικός ή μετασχηματιστικός προσανατολισμός στην εκπαίδευση βασίζεται σε αρχές 
φυλετικής και πολιτισμικής ισότητας και δεσμεύεται να εκπαιδεύσει τους μαθητές με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε μια δημοκρατική κοινωνία. Αυτή η παιδαγωγική 
προσέγγιση συνεπάγεται αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαιδευτικών που βασίζονται σε συνεργατικές 
σχέσεις εξουσίας (Cummins 2000). Oι συνεργατικές σχέσεις εξουσίας αναφέρονται στον όρο «εξουσία» 
με την έννοια της «ενδυνάμωσης» του μαθητή ώστε να βελτιώσει την επίδοσή του. Η εξουσία αυτή 
δεν είναι παγιωμένη αλλά ενεργοποιείται μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλους. Όσο περισσότερο 
ενδυναμώνεται ένα άτομο ή μία ομάδα τόσο αυξάνει η αλληλεπίδρασή του με τους άλλους, ενώ 
παράλληλα μειώνεται η ηγεμονική δύναμη της κυρίαρχης ομάδας. Οι μαθητές που έχουν σχολικές 
εμπειρίες τέτοιου είδους συμμετέχουν με αυτοπεποίθηση στη διδασκαλία επειδή η ταυτότητά τους 
επικυρώνεται και ενισχύεται μέσα από την επαφή τους με τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, έχουν την 
αίσθηση ότι η φωνή τους θα ακουστεί και θα γίνει αποδεκτή μέσα στην τάξη. Άρα, η εκπαίδευση 
που βασίζεται σε συνεργατικές σχέσεις εξουσίας δεν σιωπά τη δύναμη της αυτό-έκφρασης αλλά την 
αμβλύνει (Cummins 2000).

Επιπλέον, στα σχολεία που ακολουθούν διαπολιτισμικό προσανατολισμό, οι εκπαιδευτικοί δίνουν 
μεγάλη σημασία στην επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας και οι γονείς συμμετέχουν σε 
ειδικά οργανωμένες δραστηριότητες. Οι Lucas κ.ά (1990) αναφέρουν ότι σχολεία στα οποία υπάρχει 
προσωπικό που γνωρίζει τις γλώσσες των γονέων, δείχνουν έμπρακτα την υποστήριξή τους στη γονική 
συμμετοχή στο σχολείο. Οι Moll κ.ά (1992) έχουν υπογραμμίσει πώς οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία 
με τους γονείς μπορούν να ανακαλύψουν τα κεφάλαια γνώσεων που υπάρχουν στην κοινότητα και να 
τα εντάξουν στη διδασκαλία τους.

Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται σε σχολεία με διαπολιτισμικό προσανατολισμό υιοθετεί τον 
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πολιτισμό και τη γλώσσα των μαθητών. Πρωτοβουλίες των Edwards (1998), και Chow και Cummins 
(2003) για παράδειγμα, περιλαμβάνουν δίγλωσσα βιβλία και ιστορίες για μειονοτικούς μαθητές. 
Οι αρχές και οι στόχοι του διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού στρέφονται γύρω από α)την 
αναγνώριση και τη χρήση της Γ1 των μαθητών στο σχολείο, β) τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του 
σχολείου και της μειονοτικής οικογένειας γ) την στήριξη της αυτοπεποίθησης των παιδιών σχετικά με 
τη γλώσσα και την καταγωγή τους και δ) τη δημιουργία ενός θετικού σχολικού περιβάλλοντος για τα 
παιδιά των μεταναστών.

Η διάκριση μεταξύ αφομοιωτικού και διαπολιτισμικού προσανατολισμού στην εκπαίδευση 
συνδέεται στενά με τη μονόγλωσσου ή δίγλωσσου τύπου διδασκαλία. Παρακάτω επιχειρείται μία 
ανασκόπηση αυτών των τύπων σε διάφορα περιβάλλοντα.    

Moνόγλωσσες και δίγλωσσες μορφές εκπαίδευσης

 Η τυπολογία που θα παρουσιάσουμε εδώ βασίζεται στον Baker (2006)1. O Baker περιγράφει τρεις 
κατηγορίες: μονόγλωσσες μορφές εκπαίδευσης, ασθενείς μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης και ισχυρές 
μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης. Αν και η τυπολογία του Baker αναφέρεται και σε προγράμματα 
δίγλωσσης εκπαίδευσης για μαθητές-ομιλητές της πλειονοτικής γλώσσας, για λόγους σχετικότητας 
με την παρούσα μελέτη περιοριζόμαστε σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των γλωσσικών μειονοτήτων

Στις μονόγλωσσες μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης (Πίνακες 1 και 2) η γλώσσα της τάξης είναι η 
πλειονοτική, ενώ στις ασθενείς μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης η μειονοτική γλώσσα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για λίγο διάστημα για λόγους εγκλιματισμού των μαθητών. Αναμένεται από τους 
μαθητές να παρακολουθήσουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα στην κυρίαρχη γλώσσα το συντομότερο 
δυνατό (Baker 2006). Oι μονόγλωσσες και οι ασθενείς μορφές εκπαίδευσης είναι κατά βάση 
αφομοιωτικές με απώτερο στόχο τη μετάβαση από τη μειονοτική γλώσσα και πολιτισμό στη γλώσσα 
και τον πολιτισμό αυτών που έχουν περισσότερη δύναμη και κύρος (Baker 2006). 

Στις ισχυρές μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης από την άλλη μεριά (Πίνακας  

Πίνακας 1 Moνόγλωσσες μορφές εκπαίδευσης

Τύπος προγράμματος
Tυπική 

προέλευση 
παιδιού

Γλώσσα της τάξης

Κοινωνικός
και 

εκπαιδευτικός 
στόχος

Απώτερος 
γλωσσικός 

στόχος

ΕΜΒΥΘΙΣΗ
(δομημένη εμβύθιση)

Γλωσσική
μειονότητα

Κυρίαρχη
Γλώσσα Aφομοίωση Moνογλωσσία

1	 	Στη	βιβλιογραφία	αναφέρονται	και	άλλες	τυπολογίες	δίγλωσσης	εκπαίδευσης.	Ενδεικτικά	αναφέρουμε:	Mackey	1970,	
Skutnabb-Kangas	1981).		
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ΕΜΒΥΘΙΣΗ (Με 
μεταβατικές-

αντισταθμιστικές 
τάξεις)

Γλωσσική 
μειονότητα

Κυρίαρχη γλώσσα 
με μεταβατικές

αντισταθμιστικές 
τάξεις στη Γ2

Aφομοίωση Moνογλωσσία

ΑΠΟΜΟΝΩΤΙΚΟ Γλωσσική 
μειονότητα

Mειονοτική γλώσσα 
(υποχρεωτική, καμία 

επιλογή)
Aπαρτχάιντ Moνογλωσσία

Πηγή: (Προσαρμογή από Baker 2006:215) 

Πίνακας 2 Ασθενείς μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης  
Τύπος 

προγράμματος
Tυπική 

προέλευση 
παιδιού

Γλώσσα της 
τάξης

Κοινωνικός
και εκπαιδευτικός 

στόχος

Απώτερος 
γλωσσικός 

στόχος
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ Γλωσσική 

μειονότητα
Μετάβαση από 
τη μειονοτική 
στην κυρίαρχη 

γλώσσα

Αφομοίωση Σχετική 
μονογλωσσία

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ Γλωσσική 
μειονότητα

Μειονοτική 
γλώσσα (από 

επιλογή)

Χωρισμός/Αυτονομία Περιορισμένη 
Διγλωσσία

Πηγή: (Προσαρμογή από Baker 2006:215)  

Πίνακας 3 Ισχυρές μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης  
Τύπος προγράμματος Tυπική 

προέλευση 
παιδιού

Γλώσσα της 
τάξης

Κοινωνικός
και 

εκπαιδευτικός 
στόχος

Απώτερος 
γλωσσικός 

στόχος

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ/
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Γλωσσική 
μειονότητα

Διγλωσσία 
με έμφαση 

στη Γ1

Διατήρηση, 
πλουραλισμός 

και 
εμπλουτισμός

Διγλωσσία και 
διγλωσσικός 

αλφαβητισμός

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ Ανάμεικτη:
Γλωσσική 

μειονότητα 
και 

πλειονότητα

Μειονοτική 
και 

πλειονοτική

Διατήρηση, 
πλουραλισμός 

και 
εμπλουτισμός

Διγλωσσία και 
διγλωσσικός 

αλφαβητισμός

Source: (Adapted from Baker 2006:216) 

3). η γλώσσα της τάξης συχνά ποικίλει. Αρχικά η έμφαση μπορεί να δίδεται στη μία γλώσσα, αλλά 
σταδιακά, και ανάλογα με την πρόοδο του μαθητή, χρησιμοποιούνται εξίσου και οι δύο γλώσσες. Οι 
ισχυρές μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης έχουν στόχο τη διγλωσσία και τον διγλωσσικό αλφαβητισμό 
ενώ δημιουργούν πολιτιστικό πλουραλισμό και πολυπολιτισμικότητα στο παιδί και στην κοινωνία 
(Baker 2006). Υπό αυτή την έννοια ακολουθούν διαπολιτισμικό/μετασχηματιστικό προσανατολισμό. 

Οι μορφές εκπαίδευσης που εφαρμόζονται σε μία χώρα εξαρτώνται από τον γλωσσικό σχεδιασμό 
και τις γλωσσικές πολιτικές που ακολουθεί η εκάστοτε χώρα. Προγράμματα ισχυρής διγλωσσίας για 
μειονοτικούς μαθητές έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί για πολλά χρόνια στον Καναδά και στην 
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Αυστραλία, καθώς, και οι δύο αυτές χώρες είναι πολυπολιτισμικές βάσει του συντάγματός τους (Baker 
2006).

Στις ΗΠΑ η εκπαιδευτική ενδυνάμωση των μειονοτικών γλωσσών άρχισε στις αρχές της δεκαετίας 
του 1960. Το 1963, μερικά σχολεία στη Φλώριδα δημιούργησαν Ισπανο-αγγλικά προγράμματα για 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αυξανόμενου αριθμού Κουβανών μαθητών. Ύστερα από αυτή 
την καινοτομία, το 1967 ψηφίζεται η Ρύθμιση της Δίγλωσσης Εκπαίδευσης, στα πλαίσια της οποίας 
εγκρίνονται κονδύλια για δίγλωσσα προγράμματα για όλους τους μειονοτικούς μαθητές (Appel 
και Muysken 1987). Ωστόσο, σε μερικά μέρη των ΗΠΑ υπήρξε ισχυρή αντίσταση στη δίγλωσση 
εκπαίδευση. Στην Καλιφόρνια για παράδειγμα, μία πολιτική ομάδα γνωστή ως το κίνημα «Μόνο 
Αγγλικά» (English Only Movement), προώθησε τα αγγλικά ως την επίσημη γλώσσα στις ΗΠΑ (Schmid 
2000). Oι δραστηριότητες αυτού του κινήματος μεταξύ άλλων περιελάμβαναν πολιτικές πιέσεις για 
συνταγματική τροποποίηση που θα θέσπιζε την αγγλική ως επίσημη γλώσσα, μείωση των κονδυλίων 
για τη δίγλωσση εκπαίδευση και περιορισμό της σε βραχυπρόθεσμα μεταβατικά προγράμματα. 
Σύμφωνα με την Schmid (2000) το κίνημα «Μόνο Αγγλικά» έχει τις ρίζες του στην «ισπανοφοβία», 
επειδή τα ισπανικά είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα στις ΗΠΑ μετά τα αγγλικά, ενώ οι ισπανόφωνες 
κοινότητες παρουσιάζονται να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά εθνογλωσσικής διατήρησης. 
Παράλληλα, ορισμένοι πολιτικοί κινδυνολογώντας, υποστηρίζουν ότι οι ισπανόφωνοι σκοπεύουν να 
«κατακτήσουν» τις ΗΠΑ λόγω μεγάλων κυμάτων μετανάστευσης, γλωσσικής διατήρησης, υψηλών 
ποσοστών γεννήσεων και ταύτισης με τις κοινότητές τους. Ως αποτέλεσμα των διισταμένων απόψεων 
για τη δίγλωσση εκπαίδευση στις ΗΠΑ, λειτουργούν διάφοροι τύποι εκπαίδεσης. Π.χ υπάρχουν 
προγράμματα εμβύθισης, εμβύθιση με μεταβατικές-αντισταθμιστικές τάξεις, μεταβατικά δίγλωσσα 
προγράμματα, και γλωσσικά αμφίδρομα προγράμματα (Baker 2006).

Στην Ευρώπη γίνεται η εξής διάκριση στη συζήτηση για τη δίγλωσση εκπαίδευση σε μειονοτικές 
γλώσσες. Γίνεται λόγος από τη μία για «γεγενείς μειονοτικές γλώσσες» και από την άλλη για «γλώσσες 
μεταναστών». Ο όρος γηγενείς μειονοτικές γλώσσες αναφέρεται σε εκείνες τις γλώσσες που η παρουσία 
τους στην Ευρώπη χρονολογείται από τον 19ο αι. όταν κατά τη διάρκεια του σχηματισμού των νέων 
Ευρωπαϊκών κρατών αυτές οι γλώσσες εξοστρακίστηκαν από το πολιτειακό επίπεδο, κυρίως μέσω του 
αποκλεισμού τους από την εκπαίδευση (Extra και Yagmur 2004). Μόνο τις τελευταίες δεκαετιες μερικές 
από αυτές τις γηγενείς μειονοτικές γλώσσες (π.χ τα φριζικά στην Ολλανδία και τα καταλανικά στην 
Ισπανία) έχουν δεχθεί νομική προστασία καθώς και εκπαιδευτική στήριξη τόσο σε επίπεδο κρατών στα 
οποία ομιλούνται όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και οι γλώσσες των μεταναστών συχνά 
θεωρούνται θεμελιώδεις αξίες από τους ομιλητές τους δεν απολαμβάνουν αντίστοιχη νομική και 
πολιτική προστασία με τις μειονοτικές γηγενείς γλώσσες, π.χ δεν χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση. 
Στην πραγματικότητα, η εκμάθηση και οπωσδήποτε η διδασκαλία των γλωσσών των μεταναστών 
συχνά θεωρούνται από τις κοινωνίες υποδοχής ως εμπόδιο για την ένταξη των μεταναστών. Σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οδηγίες που δίδονται σχετικά με τη διδασκαλία των γλωσσών των μεταναστών 
είναι αόριστες και ετεροχρονισμένες (Extra και Yagmur 2004). Έτσι, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 
τα προγράμματα διδασκαλίας μητρικής γλώσσας των παιδιών των μεταναστών διοργανώνονται και 
χρηματοδοτούνται από τις ίδιες τις μεταναστευτικές κοινότητες. Στη Γαλλία π.χ., οι τάξεις μητρικής 
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γλώσσας διοργανώνονται από τις χώρες αποστολής και επιβλέπονται από τις γαλλικές εκπαιδευτικές 
αρχές. Στη Μεγάλη Βρετανία, διδάσκονται 61 μειονοτικές γλώσσες σε συμπληρωματικά σχολεία 
(complementary schools) ή τάξεις. Aυτά διοργανώνονται κυρίως από τις κοινότητες και τα μαθήματα 
λαμβάνουν χώρα μετά το σχολείο ή τα σαββατοκύριακα. Επιπλέον, 35 συνολικά γλώσσες μεταναστών 
διδάσκονται σε πολλά δημόσια σχολεία αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δίνεται προτεραιότητα 
στη διδασκαλία της αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας. Παρ’ όλα αυτά, η διδασκαλία της αγγλικής 
διεξάγεται από δίγλωσσους καθηγητές στα αγγλικά και στη γλώσσα των μειονοτικών μαθητών (CILT 
report 2005). Στη Γερμανία υπάρχεί ένας συνδυασμός προγραμμάτων και προσανατολισμών στη 
διδασκαλία των μειονοτικών γλωσσών. Π.χ υπάρχουν προγράμματα εμβύθισης και μεταβατικά, 
καθώς και διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των μαθητών (π.χ τουρκικά) αντί της ξένης γλώσσας 
(π.χ αγγλικά). Υπάρχουν επίσης απομονωτικά προγράμματα όπου η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά 
στη μειονοτική γλώσσα, για μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν τυπικά προσόντα από τις χώρες 
προέλευσης. Τέλος, υπάρχουν μαθήματα μητρικής γλώσσας που διοργανώνονται με πρωτοβουλία 
των κοινοτήτων των μεταναστών (Σκούρτου κ.ά. 2004). Aυτό που φαίνεται κάπως παράδοξο στη 
γερμανική περίπτωση είναι ότι ενώ από τη μία μεριά φαίνεται ότι έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα για 
τη (δι)γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών, από την άλλη το γενικότερο ιδεολογικό 
πλαίσιο στο οποίο κινούνται όλες οι παραπάνω πρωτοβουλίες θεωρεί τους μετανάστες «επισκέπτες 
εργάτες» που τελικά θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Στη Σουηδία, η δίγλωσση εκπαίδευση 
περιλαμβάνει προγράμματα γλωσσικής διατήρησης/κληρονομιάς, μεταβατικά προγράμματα (βλ. 
πίνακες 2, 3), καθώς και τμήματα μητρικής γλώσσας που διοργανώνονται με πρωτοβουλία των 
μεταναστευτικών κοινοτήτων (Baker 2006). 

Συμπερασματικά, ενώ σε μερικές χώρες (όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς) οι γλωσσικές πολιτικές 
στοχεύουν στη διγλωσσία και στο δίγλωσσο γραμματισμό, σε άλλες κυριαρχεί σκεπτικισμός και 
καχυποψία αναφορικά με τη διδασκαλία των γλωσσών των μεταναστών, εκτός περιπτώσεων όπου η 
διδασκαλία τους θεωρείται ότι διευκολύνει την εκμάθηση της κυρίαρχης γλώσσας. Τι από όλα αυτά 
όμως ισχύει στην Ελλάδα; Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα 
είναι το θέμα της επόμενης ενότητας.  

  Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα

  Σύμφωνα με στατιστικές του Υπουργείου Παιδείας, τη σχολική χρονιά 2004-05 φοιτούσαν περίπου 
110.000 αλλοδαποί μαθητές στα ελληνικά σχολεία επί συνόλου 1.500.000 μαθητών (Βλ. πίνακα 2.4). 
Εάν σε αυτό τον αριθμό προσθέσουμε και 27.000 παλιννοστούντες, το ποσοστό των μαθητών που 
είναι δυνάμει δίγλωσσοι σε μία άλλη γλώσσα και στα ελληνικά φτάνει περίπου το 9,5%. Επιπλέον, 
εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μετανάστες στην Ελλάδα βρίσκονται κατανεμημένοι παντού, τυχαίος 
αριθμός μαθητών που είναι ομιλητές και μίας άλλης γλώσσας εκτός της ελληνικής μπορεί να βρεθεί 
σε οποιοδήποτε σχολείο της χώρας (Σκούρτου κ.ά. 2004).

Πίνακας 1 Κατανομή γηγενών, αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην 
Ελλάδα κατά το σχολικό έτος 2004-05. 
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Βαθμίδα
Αριθμός 

Αλλοδαπών 
μαθητών

Αριθμός 
Παλιννοστούντων 

μαθητών

Αριθμός 
Αλλοδαπών και 

Παλιννοστούντων 
μαθητών

Αριθμός Ημεδαπών, 
Αλλοδαπών και 

Παλιννοστούντων 
μαθητών

Νηπιαγωγεία  9.503  1.580  11.083  138.304

Δημοτικά 59.334  8.405  67.739  638.550

Γυμνάσια 29.170  7.217  36.387  333.989
Λύκεια και 

ΤΕΕ 15.456  7.528  22.984  338.189

Σύνολο 113.463 24.730 138.193 1.449.032

Πηγή: ΙΠΟΔΕ, 2006 

Η αύξηση του αριθμού των παλιννοστούντων Ελλήνων από χώρες της Δυτικής Ευρώπης και των 
ΗΠΑ προς το τέλος των δεκαετιών 1970 και 1980, οδήγησε την ελληνική πολιτεία να λάβει τα πρώτα 
θεσμικά μέτρα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο. Έτσι, με το νόμο 1404/1983 
δημιουργήθηκαν «Φροντιστηριακά Τμήματα» και «Τάξεις Υποδοχής» με σκοπό να εντάξουν 
παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές στο ελληνικό σχολικό σύστημα διδάσκοντάς τους εντατικά 
την ελληνική γλώσσα2. To 1990 oι τάξεις υποδοχής εντάχθηκαν στο γενικό σχολικό σύστημα και οι 
μαθητές διδάσκονταν ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό. Το 1994 με υπουργική απόφαση 
δίνεται η ευκαιρία της διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισμού των χωρών προέλευσης των 
μαθητών. Παρά αυτή την απόφαση, η διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού των παιδιών των 
μεταναστών απουσιάζουν από τις τάξεις υποδοχής (Δαμανάκης 1997). Σύμφωνα με τους Σκούρτου 
κ.ά (2004) αυτό το γεγονός δηλώνει ότι η διδασκαλία και σε αυτές τις τάξεις παραμένει στην ουσία 
προσανατολισμένη στη γλωσσική και πολιτισμική αφομοίωση των αλλοδαπών μαθητών. 

Ο αυξανόμενος αριθμός των παιδιών των μεταναστών στις ελληνικές σχολικές τάξεις κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του ’90 οδήγησε στη δημιουργία ενός Ινστιτούτου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
(ΙΠΟΔΕ) το 1996 στο Υπουργείο Παιδείας καθώς και στην ψήφιση του νόμου «Ελληνική Παιδεία 
στο εξωτερικό, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Αυτός ο νόμος αντιπροσωπεύει 
την πρώτη επίσημη αναγνώριση από τις ελληνικές αρχές του ότι οι αλλοδαποί μαθητές έχουν 
διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο νόμος αποτελείται από 11 κεφάλαια, εκ των οποίων μόνο 
ένα αναφέρεται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα ενώ τα υπόλοιπα 10 αναφέρονται στην 
εκπαίδευση των μαθητών της ελληνικής διασποράς. Στο νόμο γίνεται γενική αναφορά στους σκοπούς 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στο περιεχόμενο και στην οργανωτική της δομή. Πιο συγκεκριμένα, 
οι νομοθέτες προτείνουν τη δημιουργία «διαπολιτισμικών σχολείων». Πρόκειται για τον νέο τύπο 
σχολείου όπου φοιτούν κυρίως παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές (Δαμανάκης 1997, Νικολάου 
2	 	Τα	φροντιστηριακά	τμήματα	παρέχουν	δύο	ώρες	διδασκαλίας	αφού	τελειώσουν	τα	μαθήματα	του	σχολείου	για	
μειονοτικούς	μαθητές.	Αν	και	ο	συνήθης	χρόνος	διδασκαλίας	διαφέρει	από	σχολείο	σε	σχολείο,	ο	μέσος	εβδομαδιαίος	χρόνος	
όπου	διδάσκονται	τα	παιδιά	σε	ολιγομελή	τμήματα	είναι	3-10 ώρες.	Οι	μαθητές	στις	τάξεις	υποδοχής	διδάσκονται	5-10	ώρες	
την	εβδομάδα.	Ο	αριθμός	των	ωρών	εξαρτάται	από	το	πόσα	χρόνια	ο	μαθητής	έχει	φοιτήσει	στο	σχολείο,	από	το	πόσα	χρόνια	
ενισχυτικής	διδασκαλίας	έχει	παρακολουθήσει	και	από	το	βαθμό	της	ικανότητάς	του	στην	ελληνική.	Οι	απολύτως	αρχάριοι	
διδάσκονται	10	ώρες	την	εβδομάδα	ενώ	την	υπόλοιπη	μέρα	παρακολουθούν	τις	κανονικές	τάξεις	του	σχολείου	(Dimakos	και	
Tasiopoulou	2003).	
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2000). Επιπλέον, όπως αναφέρει ο Νικολάου (2000), τα μέτρα δεν εξελίχθηκαν ως αναμενόταν. 
Η αρχή των διαπολιτισμικών σχολείων, τα οποία υποθετικά θα αποτελούσαν τόπο συνάντησης 
για ημεδαπούς και αλλοδαπούς μαθητές σε ένα πραγματικά πλούσιο πολιτισμικό περιβάλλον 
δεν επιτεύχθηκε. Αν και οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφηκαν σε τέτοια σχολεία, οι γηγενείς δεν τα 
προτίμησαν φοβούμενοι ότι τα σχολεία αυτά προορίζονταν για μαθητές περιορισμένων δυνατοτήτων. 
Εν τέλει, τα διαπολιτισμικά σχολεία έγιναν αποκλειστικά σχολεία αλλοδαπών (και παλιννοστούντων) 
μαθητών και όχι τα κέντρα πολιτισμικών ανταλλαγών όπως είχαν οραματιστεί αρχικά οι εισηγητές 
της λειτουργίας τους (Dimakos και Tasiopoulou 2003). Στα διαπολιτισμικά σχολεία, εφαρμόζεται το 
πρόγραμμα της δομημένης εμβύθισης [structured immersion] ενώ παράλληλα λειτουργούν και τάξεις 
υποδοχής. Σύμφωνα με τον Baker (2006) ενώ στα προγράμματα δομημένης εμβύθισης φοιτούν μόνο 
ομιλητές μειονοτικών γλωσσών, τα μαθήματα διεξάγονται στην κυρίαρχη γλώσσα. Η πρώτη γλώσσα 
των παιδιών δεν αναπτύσσεται αλλά αντικαθίσταται από την κυρίαρχη. Όπως βλέπουμε, λοιπόν, οι 
μητρικές γλώσσες των αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα αγνοούνται ακόμα και στα διαπολιτισμικά 
σχολεία. 

Περαιτέρω νομοθεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το 1996, σε συνεργασία 
με ελληνικά πανεπιστήμια και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε τρία μεγάλα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που διήρκησαν μεταξύ 1997-2000 και 2000-2004. Τα προγράμματα αυτά 
αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, την εκπαίδευση 
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών και την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων (Dimakos και 
Tasiopoulou 2003). To πρόγραμμα που αφορά στην εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών λειτούργησε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μερικές από τις δράσεις αυτού 
του προγράμματος ήταν η δημιουργία δίγλωσσου διδακτικού υλικού (ελληνο-αλβανικού και ελληνο-
ρωσικού) και η εισαγωγή δίγλωσσων εκπαιδευτικών σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Το πρόγραμμα 
λειτούργησε πιλοτικά σε ορισμένα σχολεία της χώρας αλλά δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα. Σύμφωνα δε 
με τους Σκούρτου κ.ά (2004) το πρόγραμμα εκπαίδευσης παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών 
δεν περιείχε σαφείς οδηγίες για τη διδασκαλία των μητρικών γλωσσών των μαθητών.

Το 1999 θεσπίζονται νέα μέτρα για τις τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα 
σύμφωνα με τους οποίους το αναλυτικό πρόγραμμα αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία. Παρ’ όλα αυτά, 
ο προσανατολισμός τους παραμένει σταθερός: η εντατική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η 
μόνη διαφορά από προηγούμενα μέτρα είναι ότι η ελληνική τώρα αναφέρεται ως δεύτερη γλώσσα. 
Επομένως, σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, οι καθηγητές σε αυτές τις τάξεις θα πρέπει 
να εκπαιδευτούν ώστε να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα (Σκούρτου κ.ά 2004). Η 
ίδια υπουργική απόφαση αναφέρεται στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και πολιτισμού των 
αλλοδαπών μαθητών, η οποία ωστόσο παραμένει στη διάθεση της νομαρχίας, ενώ η διδασκαλία 
της ελληνικής σχεδιάζεται και ρυθμίζεται από το Υπουργείο Παιδείας (Σκούρτου κ.ά. 2004). Το 2003 
λειτούργησαν στη χώρα 422 τάξεις υποδοχής και 556 φροντιστηριακά τμήματα (Σκούρτου κ.ά. 2004). 

Συμπεράσματα

Τα μέτρα που πήρε η ελληνική πολιτεία για να διαχειριστεί το ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας 
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5 άρθρα και ένα συμπέρασμα για τη διγλωσσία

στα σχολεία είναι ελάχιστα εν σχέσει με τον αριθμό των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών. 
Τα διαπολιτισμικά σχολεία αποτελούν το 0.17% του συνολικού αριθμού των δημόσιων σχολείων 
ενώ ο αριθμός των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών προσεγγίζει το 10% του συνολικού 
μαθητικού πληθυσμού. Αναφορικά με τα φροντιστηριακά τμήματα και τις τάξεις υποδοχής, αν και 
πολυάριθμες, δεν φαίνεται να πετυχαίνουν το σκοπό τους. Επιπλέον, η εκπαιδευτική πολιτική της 
Ελλάδας για μαθητές διαφορετικής κουλτούρας και γλώσσας εστιάζεται αποκλειστικά στη διδασκαλία 
της ελληνικής γλώσσας ενώ το πολιτισμικό και γλωσσικό κεφάλαιο που φέρουν αυτοί οι μαθητές 
θεωρούνται έλλειμμα. Υπό αυτή την έννοια και βάσει της συζήτησης στην ενότητα 2.3 η ελληνική 
εκπαίδευση ακολουθεί αφομοιωτικό προσανατολισμό. 

Γογωνάς Νικόλαος ΕΕΠ, Τμήμα Αγγλική Γλώσσας και Φιλολογίας, 

Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

  
Ευχαριστούμε θερμά τον κο Γογωνά Νικόλαο για την έμπρακτη υποστήριξή του 
με κείμενά του που αφορούν τη διγλωσσία και τη δράση μας γενικότερα.  
Η Παιδαγωγική Ομάδα
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Λογοτεχνία από 
το Αφγανιστάν…

«Χαρταετοί πάνω από την πόλη», 
Καλέντ Χοσεϊνί 

«Η πέτρα της υπομονής», Ατίκ Ραχίμι

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
eTwinning «Λογοτεχνικές Βαλίτσες», και 
συγκεκριμένα της ενότητας «πρόσφυγες και 
μετανάστες», οι μαθητές εργάστηκαν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα με άξονα δύο βιβλία 
της παγκόσμιας λογοτεχνίας από το Αφγανιστάν. 
Πρόκειται για το έργο «Χαρταετοί πάνω απ’ την 
Πόλη» του Καλέντ Χοσεϊνί και για το έργο «Η 
πέτρα της υπομονής» του Ατίκ Ραχίμι. 

Το βιβλίο του Καλέντ Χοσεϊνί πραγματεύεται 
τη ζωή του νεαρού Αμίρ στην 
Καμπούλ. Αποφασισμένος 
να αποδείξει την αξία του 
στον στοργικό, αλλά αυστηρό 
πατέρα του, παίρνει μέρος 
σ’ έναν παραδοσιακό αγώνα 
με χαρταετούς. Τα γεγονότα 
εκείνου του απογεύματος όμως 
θα αλλάξουν τη ζωή του για 
πάντα.

Το βιβλίο του Ατικ Ραχίμι 
πραγματεύεται τη ζωή μιας 
νεαρής γυναίκας σε μια 
βομβαρδισμένη πόλη. Κάθεται 
δίπλα στον τραυματισμένο άντρα της και του 
μιλάει για τα όνειρά της, τον πόλεμο, τη βία, το 
φόβο. Καθώς οι στρατιώτες στους γύρω δρόμους 

Literature from 
Afganistan...

«Kites above the city,» Kalent Hossaini

«The stone of patience», Atik Rahimi

According to the etwinning «Literature 
Suitcases» program, at the module of the 
Refugees and Immigrants, students have been 
working for a long time based on two books 
of world-class literature from Afghanistan. This 
is the book «Kites above the City» by Kalent 
Hosseini and the book «The Stone of Patience» 
by Atik Rahimi. 

Kalent Hosseini’s book deals with the life 
of young Amir in Kabul. Determined to prove 
his value to his affectionate but tough father, 

he takes part in a traditional 
kite fight. The events of that 
afternoon, however, will change 
his life forever.

Atik Rahimi’s book deals with 
the life of a young woman in a 
bombed city. She sits next to her 
injured husband and talks about 
her dreams, war, violence, fear. 
As the soldiers in the surrounding 
streets kill and plunder, she 
confesses what she has not yet 
dared, and her husband becomes 
the stone of patience for her. 

Students worked in groups. They first read and 
understood the two books. Then they searched 
for information about their writers and the 
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Λογοτεχνία από το Αφγανιστάν…

σκοτώνουν και λεηλατούν, αυτή εξομολογείται 
όσα δεν έχει μέχρι τώρα τολμήσει και ο άντρας 
της γίνεται γι’ αυτήν η πέτρα της υπομονής.  

Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες. Αρχικά 
ανέγνωσαν και κατανόησαν τα δύο λογοτεχνικά 
κείμενα. Στη συνέχεια αναζήτησαν πληροφορίες 
για τους συγγραφείς τους και για την ιστορία 
του Αφγανιστάν. Τέλος, τα κορίτσια της ομάδας 
σκιαγράφησαν το πορτραίτο του κεντρικού 
ήρωα στο κείμενο του Χοσεϊνί, ενώ τα αγόρια 
της ομάδας το πορτραίτο της 
κεντρικής ηρωίδας στο κείμενο 
του Ραχίμι. 

Η ομάδα του eΤwinning 
συγκεντρώθηκε στη βιβλιοθήκη 
του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου 
όπου αντάλλαξε σκέψεις, 
συναισθήματα, γνώσεις, 
πληροφορίες σχετικά με τα 
στερεότυπα και τις φυλετικές 
διακρίσεις. Εν συνεχεία, οι 
μαθητές συγκρίναν την ιστορία 
και την πολιτιστική κληρονομιά 
του Αφγανιστάν με την ιστορία 
και τη ζωή της Ελλάδας, ή ακόμη 
και των χωρών από τις οποίες κατάγονται. 

Μάλιστα, με αφορμή την παραπάνω 
δραστηριότητα συζήτησαν το ζήτημα της 
διγλωσσίας, του εγκεκριμένου δηλαδή από 
τον Εθνικό Φορέα Ι.ΚΥ. πρόγραμμα Erasmus+  
που το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου συμμετέχει. Τίτλος 
προγράμματος «Οι δίγλωσσοι μαθητές 
στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο. Το 
παράδειγμα της ενσωμάτωσής τους μέσω της 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο 
Ελληνικό-Ευρωπαϊκό σχολείο και την κοινωνία».

history of Afghanistan. Finally, the girls of the 
group outlined the portrait of the central hero in 
the Hossein’s book, while the boys of the group 
portrayed the central heroine in Rahimi’s book.

The eTwinning team gathered in the library of 
the 1st Epal of Evosmos where they exchanged 
thoughts, feelings, knowledge, information on 
stereotypes and racial discrimination. Then they 
compared Afghanistan’s history and cultural 
heritage to the history and life of Greece, or 

even the countries of origin.

In fact, on the occasion of 
the aforementioned activity, 
they discussed the question of 
bilingualism, which is approved 
by the National Agency «IKY» 
Erasmus + 2017  program that the 
1st Epos of Evosmos participates 
in. Project title «Bilingual students 
in the modern vocational high 
school. The example of their 
integration through Technical 
and Vocational Education in the 
Greek-European School and 
Society «.
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Το πλαίσιο - Πόλη 
Τορίνο, Βορειοδυτική Ιταλία 
Περιφέρεια: Πεδεμόντιο 
Πληθυσμός:  899.455 (2014) 
Κατά το μεγαλύτερο μέρος του 19ου 
αιώνα, στην ιταλική χερσόνησο υπήρχαν 
πολλά διαφορετικά κράτη. Από αυτά, το 
μοναδικό στο οποίο βασίλευε Ιταλός 
μονάρχης ήταν το βασίλειο του 
Πεδεμοντίου και της Σαρδηνίας. Το Τορίνο 
τον 19ο αιώνα αποτελούσε το πνευματικό 
και πολιτικό κέντρο του κινήματος για την 
απελευθέρωση της Ιταλίας. Έτσι, το 1861 
σχηματίστηκε το ενιαίο βασίλειο της 
Ιταλίας με πρωτεύουσα το Τορίνο (1860-
1864) και ως το 1870 η Ιταλία είχε λάβει 
την εδαφική μορφή που έχει σήμερα. 
 
  
 

«Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο 
Επαγγελματικό Λύκειο. Το παράδειγμα της 
ενσωμάτωσής τους μέσω της Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό-
Ευρωπαϊκό σχολείο και την κοινωνία» 

    Erasmus+ 2017-1-EL01-KA101-035363 

Η Δράση και η Κινητικότητα
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Η Δράση και η Κινητικότητα

Τορίνο - Αξιοθέατα   
Πολυτεχνείο, βιβλιοθήκες, ακαδημίες, ωδείο, 
μουσεία, πινακοθήκες, θέατρα κ.ά.  
Ανάκτορα Μαντάμα και Ρεάλε, η εκκλησία Σαν 
Ντομένικο, ο καθεδρικός ναός του Σαν Τζοβάνι, το 
ανάκτορο Καρινιάνο κ.ά.  To  Mole 
Antonelliana είναι το κτήριο σύμβολο της πόλης 
Διαθέτει 4 εθνικά μουσεία: το Μουσείο 
 του Κινηματογράφου (Το Τορίνο είναι η πατρίδα 
  του ιταλικού σινεμά ), το Μουσείο του 
 Αυτοκινήτου, το Μουσείο του Βουνού και το 
 Μουσείο της Αναγέννησης.  
Το Αιγυπτιακό Μουσείο, το οποίο είναι 
 το μεγαλύτερο αιγυπτιακό μουσείο στον 
 κόσμο σε αξία εκθεμάτων και το δεύτερο  
μεγαλύτερο αιγυπτιακό μουσείο στον κόσμο   
σε αριθμό εκθεμάτων. 
 

 

Mole Antonelliana  

 Πόλη και Βιομηχανίες 
FIAT, IVECO, NEW HOLLAND, 
(αυτοκίνητα φορτηγά, τρακτέρ) 
Olivetti (μηχανές γραφείου),  
Lavazza (καφές) 
Martini & Rossi (οινοπνευματώδη ποτά), 
Superga (ένδυση-υποδήματα)  
Ferre Rose (σοκολατάκια)  
Robe di Kappa κ.ά.  
Το Τορίνο επίσης αποτελεί έδρα δύο 
σημαντικών ποδοσφαιρικών ομάδων: 
Γιουβέντους (έτος ίδρυσης 1897) και 
την Τορίνο (έτος ίδρυσης 1906).  
Η Γιουβέντους είναι περισσότερο 
δημοφιλής στους οικονομικούς 
μετανάστες και σε φίλαθλους εκτός 
Ιταλίας, ενώ η Τορίνο είναι η ομάδα που 
υποστηρίζουν κυρίως οι εγχώριοι 
Τορινέζοι. 

 

 

Το έμβλημα του Τορίνο 

Πόλη - Mετανάστες 
Το Τορίνο είναι ένα από τα σημαντικότερα 
βιομηχανικά κέντρα της Ιταλίας. Κυριότερες 
βιομηχανίες είναι των αυτοκινήτων, μηχανών, 
υφαντουργίας, χημικών προϊόντων, 
σοκολατοποιίας, ειδών τυπογραφίας κ.ά.  
 
Ως βιομηχανική πόλη, ήταν στο παρελθόν 
προορισμός πολλών μεταναστευτικών κυμάτων 
κυρίως Ιταλών μεταναστών από τη νότια Ιταλία, οι 
οποίοι έρχονταν στην πόλη με σκοπό να 
εργαστούν στην τοπική βιομηχανία.  
 
Σήμερα η μετανάστευση συνεχίζεται κυρίως από 
αφρικανικές χώρες, αλλά και από όλες τις 
ηπείρους.  
 
Το υψηλό ποσοστό μεταναστών συνεπάγεται 
υψηλό ποσοστό Δίγλωσσων Μαθητών στην 
εκπαίδευση. 
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Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο

“CPIA 2 TORINO” 
      Σε παράλληλο χρόνο η 

επιμόρφωση συνεχίστηκε στην 
“CPIA 2 ΤORINO” η οποία 
λειτουργεί ως βασικός κρατικός 
φορέας εκμάθησης της Ιταλικής 
γλώσσας σε αλλοδαπούς και 
αναλφάβητους.  

       Η “CPIA” αναπτύσσεται με  
      3 κέντρα εκμάθησης της Ιταλικής 

γλώσσας στο Τορίνο,  
     16 στην περιφέρεια που ανήκει το 

Τορίνο, το Πεδεμόντιο και  
      76 συνολικά στην Ιταλία. 
 
 

Σε αίθουσα διδασκαλίας της “CPIA 2” 

Η Εκπαίδευση  
Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με 
ευθύνη του Φορέα Υποδοχής 
“Euroform RFS”.  
Εισηγήτρια ήταν κυρία Helena Gobbi 
προϊσταμένη του, κρατικού φορέα της 
Ιταλίας “CPI” και  συνεισηγήτια η 
Emilia Albonico, κοινωνιολόγος, 
εκπρόσωπος της “Euroform RFS”. 
Η “CPI” έχει ως αντικείμενο την 
εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας σε 
αλλοδαπούς και τη χορήγηση 
πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. 

H εισηγήτρια του σεμιναρίου Helena 
Gobbi  και η συνεισηγήτια της 
“Euroform RFS”, Emilia Albonico  

Το πλαίσιο: Φορέας Υποδοχής  
Η “Euroform RFS” δραστηριοποιείται 
στον τομέα του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και κατάρτισης από το 
1996, με κύριο στόχο να λειτουργεί ως 
όχημα μεταξύ της προσφοράς και της 
ζήτησης της αγοράς. Παράλληλα, είναι 
πιστοποιημένος φορέας υλοποίησης 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.   
Piazza della Libertà, 40, 87036 Rende CS 
C.so Umberto, 31 – 10128 – Torino   
http://www.euroformrfs.it/en/ 
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“CPIA 2 TORINO” 

“CPIA 2 TORINO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cpia2torino.it/cpia2torino.fcgi 

 

“CPIA 2 TORINO” 
• Η CPIA2 είναι Περιφερειακό Κέντρο 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
      και παρέχει δωρεάν μαθήματα: 

αλφαβητισμού (για τους 
αναλφάβητους) 

•  Ιταλικά για αλλοδαπούς 
• Ιταλικά μαθήματα για τους Κινέζους 

(A1 και Α2) 
• Ετήσια μαθήματα δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης πρώτου επιπέδου 
(μέση άδεια)  

• Τριετή μαθήματα δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (δίπλωμα) 

• Πρόσβαση στο κέντρο εκπαίδευσης 
έχουν σπουδαστές από την ηλικία 
των 16 ετών. 

 

Συμμετέχοντας σε μάθημα στη “CPIA” με 
εισηγήτριες τις συγγραφείς του βιβλίου 
εκμάθησης Ιταλικών για αλλοδαπούς και 
αναλφάβητους Patricia Rickler και Michela Borio.  
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«SERMING arsenale della pace» 
  

Σε αίθουσα διδασκαλίας  της εθελοντικής 
Οργάνωσης “SERMING”  

http://www.sermig.org/italia 
 

«SERMING arsenale della pace» 
Ο «SERMING arsenale della pace», 
ασχολείται και με την εκμάθηση της 
Ιταλικής γλώσσας σε αλλοδαπούς.  
Οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα με 
κριτήριο την Ήπειρο προέλευσής τους  

Στους χώρους διδασκαλίας του “SERMING” 
με τον εκπρόσωπο του Matias Franceschetto 

«SERMING arsenale della pace» 
Το Sermig (Ιεραποστολική Υπηρεσία 
Νέων) στεγάζεται σ’ ένα παλιό 
εργοστάσιο όπλων. Από το 1983, η 
εθελοντική εργασία, ιδιαίτερα των νέων 
το μεταμόρφωσε σε ένα οπλοστάσιο 
ειρήνης, ανοιχτό 24 ώρες την ημέρα. 
Είναι ένα σημείο συνάντησης μεταξύ 
πολιτισμών, θρησκειών, διαφορετικών 
απόψεων.  
Ένα σπίτι ανοιχτό σε όσους αναζητούν 
ανακούφιση: ανύπαντρες μητέρες, 
κρατούμενους, αλλοδαπούς, άτομα που 
χρειάζονται φροντίδα, στο σπίτι, στη 
δουλειά.   
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“ASAI”  
Η “ASAI” είναι ένας φορέας μη 
κερδοσκοπικός, που έχει ως βασικό της 
στόχο την ενσωμάτωση των μεταναστών 
στην Ιταλική κουλτούρα.  
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του 
συγχρωτισμού σε κοινωνικό επίπεδο 
Ιταλών και αλλοδαπών στους χώρους 
του παραπάνω Φορέα και φυσικά μέσω 
της εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας.  
Αναλαμβάνει τη διδασκαλία της Ιταλικής 
γλώσσας σε δημόσια σχολεία, τα οποία 
έχουν σημαντικό ποσοστό δίγλωσσων 
μαθητών, παράλληλα με το πρόγραμμα 
σπουδών.  
 

http://www.asai.it/ 
 

Στην αίθουσα διδασκαλίας της  “ASAI” 

Η  Διαμεσολάβηση 
• Στους χώρους διδασκαλίας της 

“CIVICO ZERO”  
πραγματοποιείται το μάθημα 
της ιταλικής γλώσσας παρουσία 
της καθηγήτριας και του 
διαμεσολαβητή. 

• Ο διαμεσολαβητής συνήθως 
είναι Ιταλός, ομόθρησκος των 
μαθητών και μιλάει τη γλώσσα 
τους, για παράδειγμα την 
αραβική. Έχει τη δυνατότητα να 
παρεμβαίνει στη διδασκαλία 
όταν αυτός το κρίνει για να 
εξηγήσει, να παραινέσει, να 
επιβάλει την τάξη. 

  Στους χώρους διδασκαλίας  της “CIVICO ZERO”     

CIVICO ZERO 
      H «CIVICO ZERO» είναι μια μη 

κερδοσκοπική οργάνωση με έτος 
ίδρυσης το  1919. Έχει ως κύριο 
μέλημά της την προστασία της 
ζωής των παιδιών και στόχο της 
να τους εγγυηθεί το μέλλον τους. 
Στους κόλπους της 
πραγματοποιούνται μαθήματα 
ιταλικής γλώσσας σε ορφανά και 
ασυνόδευτα παιδιά.  

 

            

https://www.civicozero.eu/# 
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“SCUOLA AVOGADRO VOCATIONALO”  

Παράλληλα, επισκεφθήκαμε το 
Επαγγελματικό Λύκειο “SCUOLA 
AVOGADRO VOCATIONALO” με 
δυναμικό μαθητών 1.700 και 
καθηγητών 160.  
Εκεί πραγματοποιήθηκε συνεργασία 
πάνω στο θέμα  των δίγλωσσων 
μαθητών με τις καθηγήτριες 
αγγλικής φιλολογίας: Carmelina 
Mauricio και Patricia Musolino. 
Επίσης, δημιουργήθηκαν οι βάσεις 
μελλοντικής συνεργασίας των δύο 
σχολείων. 

Εκδήλωση στο Επαγγελματικό Λύκειο “AVOGADRO 
Torino” με τη συμμετοχή της Παιδαγωγική Ομάδας 
του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου 

“Comitato Collaborazione Medica” 
"Επιτροπή Ιατρικής Συνεργασίας" 

Επίσης,  πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
στην “Comitato Collaborazione 
Medica”, μία μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 1968 από 
ομάδα νέων ιατρών και φοιτητών 
ιατρικής στο Τορίνο. Τα μέλη της 
δεσμεύθηκαν να εξασφαλίσουν σε όσο 
το δυνατόν περισσότερους 
ανθρώπους το δικαίωμα στην υγεία. 
Εδώ έλαβε χώρα εισήγηση από τον 
εκπαιδευτή κο Matias Vianno στο 
ζήτημα της δίγλωσσης εκπαίδευσης 
και της εξέλιξης του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 
http://www.ccm-italia.org/ita/ 
 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του σχολείου μας με τον 
εισηγητή κο Matias Vianno  

“ASAI”  
Η “ASAI” στεγάζεται δίπλα στον  
κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του 
Τορίνο “PORTA NUOVA”, σε μια 
περιοχή με υψηλό ποσοστό 
μεταναστών.  
Στις εγκαταστάσεις της προσπαθεί 
να ενσωματώσει τους μετανάστες 
μέσω των συναναστροφών με τους 
ντόπιους Τορινέζους. Αυτό το 
επιτυγχάνει με την από κοινού 
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων: 
ψυχαγωγίας, παιχνιδιών, 
μαγειρικής, μουσικής, ζωγραφικής, 
θεάτρου κ.ά. 
 

Στην είσοδο της ASAI με τον εκπρόσωπό της 
Riccardo D’Agostino και την εκπρόσωπο της 
Euroform Emilia Albonico 
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“SCUOLA AVOGADRO VOCATIONALO”  

Η κα Μισαηλίδου εκπροσωπεί την Παιδαγωγική 
Ομάδα σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Λύκειο 
“AVOGADRO Torino” 

http://www.itisavogadro.it/la-scuola 
 

SCUOLA AVOGADRO TORINO  

Εισηγήσεις των εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ στο Λύκειο 
“AVOGADRO” 

“SCUOLA AVOGADRO VOCATIONALO”  

Εκδήλωση στο Επαγγελματικό Λύκειο “AVOGADRO 
Torino” με τη συμμετοχή της Παιδαγωγική Ομάδας 
του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου 
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Εκπαιδευτικοί του Ευόσμου σε ρόλο πρεσβευτή της 
τουριστικής Θεσσαλονίκης στο Τορίνο 

 • Η  Παιδαγωγική Ομάδα στο περιθώριο 
των εκπαιδευτικών 
συναντήσεων  ανέλαβε την παρουσίαση 
της Θεσσαλονίκης με υλικό που της 
διατέθηκε από τον “Οργανισμό 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης”: Τ-shirt, video 
και ταξιδιωτικούς οδηγούς της πόλης 

• Επαινώντας την πρωτοβουλία η πρόεδρος 
του Οργανισμού Τουρισμού 
Θεσσαλονίκης -αντιπεριφερειάρχης 
Μητροπολητικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
κα Βούλα Πατουλίδου ανέφερε ότι οι 
«καθηγητές ενήργησαν ως ambassadors 
για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης. 
Πάντοτε χρειαζόμαστε τέτοιες ενέργειες 
προβολής της πόλης. Άλλωστε οι 
καλύτεροι πρεσβευτές της πόλης είναι οι 
ίδιοι οι κάτοικοι της». 
 
 

 
https://thessaloniki.travel/el/poioi-eimaste/organismos-tourismou-thessalonikis/ 

Εργοστάσιο “FPT ΤΟΡΙΝΟ” 
Το FPT Industrial είναι το εμπορικό σήμα 
της CNH Industrial που είναι 
αφιερωμένο στην ανάπτυξη, παραγωγή, 
πώληση και συνδρομή κινητήρων για 
εφαρμογές On Road, Off Road, Marine 
και Power Generation.  
Σήμερα, η FPT Industrial είναι μία από 
τις κορυφαίες βιομηχανίες παγκοσμίως 
σε κινητήρες, άξονες και κιβώτια 
ταχυτήτων. Κατατάσσεται μεταξύ των 
πρώτων τεσσάρων κατασκευαστών 
παγκοσμίως στον τομέα κινητήρων 
Diesel των 2 έως 20 λίτρων 
 
http://www.fptindustrial.com/global/en 
 

Εργοστάσιο “FPT” 

Επισκεφθήκαμε το εργοστάσιο της 
“FPT” το οποίο παράγει τις 
μηχανές των οχημάτων “FIAT”, 
“IVECO”, “NEW HOLLAND” κ.ά. και 
έγινε ξενάγηση στους χώρους του 
αυτοματοποιημένου τμήματος του 
εργοστάσιου από την Υπεύθυνη 
της εταιρείας “IVECO” με 
παράλληλη εισήγηση για την 
ενσωμάτωση αλλοδαπών εργατών 
στη βιομηχανία. 
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Από πού είναι ο 
πατέρας σου; 
Αλβανία 25 
Αρμενία 1 
Αυστραλία 1 
Βουλγαρία 2 
Γερμανία 1 
Γεωργία 13 
Ελβετία 1 
Ελλάδα 133 
Ρωσία 4 
Σερβία 2 
Τσεχία 1 
Άθροισμα 184 

Φύλο 
Αγόρι 137 
Κορίτσι 48 
Άθροισμα 185 

Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο 
Επαγγελματικό Λύκειο.  

Το παράδειγμα της ενσωμάτωσής τους 
μέσω της Τεχνικής και Επαγγελματικής  

Εκπαίδευσης  
στο Ελληνικό – Ευρωπαϊκό σχολείο  

και την κοινωνία. 
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Ποιες διαλέκτους 
μιλάς; 
Άλλη 2 
Βλάχικα 6 
Θρακιώτικα 1 
Κυπριακά 1 
Ποντιακά 52 
Ρομά 10 
Άθροισμα 72 

Ποιες άλλες γλώσσες 
μιλάς; 
Αγγλικά 48 
Γερμανικά 3 
Αλβανικά 30 
Γαλλικά 2 
Ιταλικά 1 
Αρμένικα 5 
Βουλγάρικα 3 
Γεωργιανά 8 
Ρώσικα 18 
Τούρκικα 1 
Σερβικά 1 
Άθροισμα 99 

Σε ποια χώρα 
γεννήθηκες; 
Αλβανία 10 
Βουλγαρία 1 
Γερμανία 2 
Γεωργία 5 
Ελλάδα 164 
Άθροισμα 182 
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Τι από τα παρακάτω έγραψες 
το τελευταίο διάστημα 
(εβδομάδα/μήνα) και σε ποια 
γλώσσα; 
Γράμμα 7 
Γράμμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 3 
Γραπτό τηλεφωνικό μήνυμα 
(sms) 15 
Γραπτό μήνυμα facebook 119 
Κάτι άλλο 4 
Σημείωμα 12 
Φανταστική ιστορία 8 
Άθροισμα 168 

Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο (internet); 
Ναι 184 
Άθροισμα 184 

Επιμέλεια: Χρήστος Αρβανιτίδης 

Έχετε στο σπίτι βιβλία/βιβλιοθήκη; 
Ναι 146 
Όχι 39 
Άθροισμα 185 
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Όταν διαβάζεις τα μαθήματα του σχολείου, σε βοηθάει 
κάποιος στο σπίτι; 
Ναι 29 
Όχι 153 
Άθροισμα 182 

Κάνεις μαθήματα ελληνικής γλώσσας εκτός σχολείου; 
Ναι 17 
Όχι 165 
Άθροισμα 182 

Στην οικογένεια σου πώς 
επικοινωνείς περισσότερο 
και σε ποιες γλώσσες;  
Ναι στα ελληνικά 99 
Ναι στα ελληνικά,  
Ναι στη μητρική γλώσσα 17 
Ναι στη μητρική γλώσσα 21 
Όχι στα ελληνικά 4 
Όχι στη μητρική γλώσσα 2 
Άθροισμα 143 
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Συμπεράσματα 

• Εξίσου υψηλό (79%) είναι  το ποσοστό των μαθητών που διηγούνται 
ιστορίες στα ελληνικά, ενώ αυτοί που χρησιμοποιούν και την ελληνική 
και τη μητρική γλώσσα παραμένει στο 13% καθώς επίσης και το 
ποσοστό αυτών που διηγούνται ιστορίες στη μητρική τους γλώσσα (7%).  

• Το ποσοστό της χρήσης της ελληνικής γλώσσας από τους μαθητές 
«ανεβαίνει» κι άλλο (84%) όταν πρόκειται να επικοινωνήσουν με τους 
γονείς τους με γραπτά σημειώματα, εις βάρος της μητρικής τους 
γλώσσας (7% των μαθητών χρησιμοποιούν και τα ελληνικά και τη 
μητρική τους γλώσσα και 7% των μαθητών χρησιμοποιούν τη μητρική 
τους γλώσσα).  

Συμπεράσματα 

• Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών επικοινωνεί είτε με τους 
γονείς είτε με τους συγγενείς τους είτε με τους υπόλοιπους στα 
ελληνικά.  

• Στις συζητήσεις με τους γονείς, το 75% των μαθητών απάντησαν ότι 
συζητούν στα ελληνικά, το 14% των μαθητών απάντησαν ότι συζητούν 
στα ελληνικά και στη μητρική τους γλώσσα και 11% των μαθητών ότι 
συζητούν στη μητρική τους γλώσσα. 

• Στις συζητήσεις και τα παιχνίδια με αδέλφια και ξαδέλφια, το ποσοστό 
των μαθητών που επικοινωνούν στα ελληνικά «ανεβαίνει» στο 79%, 
αυτών που επικοινωνούν και στα ελληνικά και στη μητρική γλώσσα 
παραμένει σχετικά σταθερό (13%) ενώ το ποσοστό αυτών που 
επικοινωνούν στη μητρική τους γλώσσα «πέφτει» στο 7%. 

Συμπεράσματα 

• Κατά την σχολική περίοδο 2017-2018, οι μαθητές του 
σχολείου οι οποίοι δεν έχουν ελληνική καταγωγή είναι 
περίπου 30%. 

• Προέρχονται κυρίως από την Αλβανία, την Γεωργία, την 
Ρωσία, την Σερβία και την Βουλγαρία. 

• Επιπλέον, ένα 5% μαθητών μιλούν Ρομά και ένα ποσοστό 
μιλούν μόνο την Ποντιακή Διάλεκτο στο σπίτι τους. 

• Το φαινόμενο της διγλωσσίας στο σχολείο μας θα μπορούσε 
να προσεγγίσει το 35% -40% των μαθητών. 
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Συμπεράσματα 

• Ωστόσο, όταν ακούν ιστορίες και διηγήσεις από τους γονείς τους, η 
χρήση της ελληνικής γλώσσας μειώνεται στο 69% και η χρήση της 
μητρικής γλώσσας αυξάνεται στο 15%. 
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-Αρχαία Ελλάδα 
•  Εκτός των διαλέκτων ομιλούνταν και άλλες ξένες γλώσσες 

όπως η φοινικική, περσική, αιγυπτιακή (προφορικός λόγος 
και γραπτός  λόγος (επιγραφές)) 

•  Στην Οδύσσεια γίνεται αναφορά σε εθνολογικό και γλωσσικό 
μείγμα. 

•  Στην εποχή του Μ.Αλεξάνδρου υπήρχαν παραδείγματα  δι-, 
τρι- και πολυγλωσσίας. 

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ 
BILINGUALISM 

Διγλωσσία
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όρος ομπρέλα που αφορά μεταξύ άλλων,  
 

- την εκπαίδευση πολιτικά ισχυρών σε ξένες γλώσσες  
 

- την εκπαίδευση πολιτικά ανίσχυρων σε  
  δεύτερη και ξένη γλώσσα 

-Ελλάδα 
Η Ελλάδα αποτελούσε ανέκαθεν χώρα αποστολής 
εργατικού δυναμικού.  
Σήμερα μετατρέπεται σε χώρα υποδοχής 
μεταναστών, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία με 
σχολεία γεμάτα με δίγλωσσα και πολύγλωσσα 
μεταναστόπουλα. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

-Η διγλωσσία σήμερα 
  Πολυάριθμα κράτη έρχονται αντιμέτωπα με τη διγλωσσία. 

Αριθμός των ομιλούμενων γλωσσών:  3000-5.500. 

 Κράτη δίγλωσσα, τρίγλωσσα (Ελβετία,Βέλγιο, Καναδάς) 

 Δεκαετία του 70: 

    τέθηκε ζήτημα της διατήρησης της εθνικής ταυτότητας και της 

διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας σε Αυστραλία, ΗΠΑ και 

Γερμανία λόγω της μετανάστευσης τη δεκαετία του 60 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Προσθετική διγλωσσία 
 Εάν η εκμάθηση της Γ2 έρχεται να εμπλουτίσει 

τις γλωσσικές και νοητικές δυνατότητες του 
ατόμου και δεν του δημιουργεί εκπαιδευτικά 
προβλήματα ή προβλήματα ταυτότητας, 
πρόκειται για «προσθετική διγλωσσία» 
(‘additive bilingualism’). 

Ψυχο-γλωσσικά αποτελέσματα της 
διγλωσσίας 

 

«προσθετική διγλωσσία» 
  
«αφαιρετική διγλωσσία»  

Xρόνος και σειρά εκμάθησης των δυο γλωσσών 

«πρώιμη» και «όψιμη» διγλωσσία  
Eάν το παιδί έχει αποκτήσει τις δύο γλώσσες 
του μέχρι την εφηβεία περίπου, τότε 
χαρακτηρίζεται ως «πρώιμος» δίγλωσσος (early 
bilingual) σε αντίθεση με τον «όψιμο» 
δίγλωσσο (late bilingual).  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
για γηγενείς μειονότητες και μετανάστες 

ο στόχος και το αποτέλεσμα 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ γλωσσικών μειονοτήτων σε πιο 
δημοκρατικές κοινωνίες 
•        διατήρηση γλώσσας και πολιτισμού 
•         ενίσχυση πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας   
•         άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων μέσα από το  
            σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων κάθε κοινωνικής  
            ομάδας 

Προσοχή! 
Παρατηρείται σε συνθήκες κυριαρχίας της 
μίας γλωσσας έναντι της άλλης (λ.χ. 
μειoνότητες, μετανάστες), εκεί όπου η 
πλειονότητα αντιμετωπίζει με αδιαφορία ή 
και αντίδραση τη γλώσσα και τον πολιτισμό 
των μειονοτικών ομάδων 

Αφαιρετική διγλωσσία  
Εάν η εκμάθησης της Γ2 οδηγεί έμμεσα σε 
υποχώρηση της γλωσσικής ικανότητας του 
ατόμου στη Γ1 του, και ενδεχομένως και σε 
απαξίωση της κουλτούρας του, τότε μιλάμε για 
«αφαιρετική διγλωσσία» ‘subtractive 
bilingualism’. 
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   μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο 
γλώσσες ενός δίγλωσσου παιδιού 
τροφοδοτούν η μία την άλλη όταν 
αξιοποιούνται κατάλληλα από το 

εκπαιδευτικό σύστημα 

 
 

Κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες  
όχι μόνο δεν υστερούν νοητικά σε σχέση με τα 
μονόγλωσσα αλλά ενδέχεται να υπερέχουν:  
 
   στη μεταγλωσσικής συνείδησης  
   στη  δημιουργική σκέψη  
   στην επικοινωνιακή ευαισθησία 

 

Aποτελέσματα της διγλωσσίας στη γνωστική 
και ψυχική ανάπτυξη του ατόμου 

το φαινόμενο της διγλωσσίας δεν είναι κατ' ανάγκη 
επιβλαβές για το άτομο 

το όποιο πρόβλημα παρατηρείται σε κάποια δίγλωσσα 
παιδιά θεωρείται συνάρτηση πολλών εξωγλωσσικών  
παραγόντων που σχετίζονται με το πώς, πότε και γιατί  

   μαθαίνει το παιδί τις δύο γλώσσες. 
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Οι σκοποί και οι στόχοι,  
η υποδομή,  
τα αναλυτικά προγράμματα,  
 τα σχολικά εγχειρίδια,  
η ποιότητα και ο ρυθμός διδασκαλίας,  
ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών,  
η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 
 
 είναι μερικοί από τους παράγοντες που ευνοούν την 
ισοπέδωση και επομένως την απόρριψη ενός σημαντικού 
αριθμού μαθητών από το σχολείο. 
 
 

Αίτια σχολικής αποτυχίας 

5. O τύπος του σχολείου, που φοιτά το παιδί.  
6. H ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

όπως: 
• ο εξοπλισμός,  
• η εθνοτική προέλευση και η διγλωσσία των δασκάλων,  
• ο ίδιος αριθμός μαθητών της κυρίαρχης γλώσσας και της 

μειονοτικής κλπ. 

7. Οι μαθησιακές δυσκολίες και ο μαθητής  
να χρήζει ειδικής εκπαίδευσης.  

 

Αίτια σχολικής αποτυχίας 

Αίτια σχολικής αποτυχίας 
1 . Η ευθύνη της κοινωνίας,  
     η οποία προάγει την ελλιπή γνώση. 
2. Η έλλειψη  έκθεσης στην κυρίαρχη γλώσσα.  
3.  Oι διαφορές ανάμεσα στην οικογένεια και το 

σχολείο.  
4.  Οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, δηλαδή η 

έλλειψη οικονομικών πόρων, οι προκαταλήψεις 
ή το αίσθημα κατωτερότητας. 
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Η εκαίδευση των δίγλωσσων μαθητών αποτελεί 
προτεραιότητα για το διευθυντή του σχολείου και 
το σύλλογο των διδασκόντων στα σχολεία όπου 
φοιτούν τέτοιοι μαθητές. 
Η κατάρτιση του διευθυντή του σχολείου και 
του προσωπικού είναι 
έτσι σχεδιασμένη, ώστε να εξυπηρετεί τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των  
δίγλωσσων μαθητών (π.χ. δίγλωσσοι  
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη  
μητρική γλώσσα των παιδιών και για  
διδακτικούς σκοπούς). 
 

Πρακτικές που συμβάλλουν στον περιορισμό 
της σχολικής αποτυχίας 

• Απόδοση αξίας στη γλώσσα και τους 
πολιτισμούς προέλευσης των μαθητών 

• Υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες 
• Αξιοποίηση προυπάρχουσας γνώσης και 

εμπειριών 
• Ειλικρινές ενδιαφέρον για το «πολιτισμικό 

φορτίο» του μαθητή 
 

Αίτια σχολικής αποτυχίας 

Ειδικότερα, οι παλιννοστούντες και οι αλλοδαποί μαθητές έχοντας 
να αντιμετωπίσουν: 
 

•  την ελλιπή γλωσσική επικοινωνιακή δεξιότητα,  
•  τα προβλήματα κοινωνικής ένταξης των οικογενειών τους,  
•  τις προκαταλήψεις και  
•  τα στερεότυπα αναφορικά με την καταγωγή τους,  

 
γρήγορα δημιουργούν αρνητική σχέση με το σχολείο και εν τέλει 
το εγκαταλείπουν. 

Αίτια σχολικής αποτυχίας 
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Διγλωσσία, αναλυτικό πρόγραμμα και ασκήσεις  

Κάθε άσκηση που δίδεται στο πλαίσιο του αναλυτικού 
προγράμματος στο παιδί πρέπει να λαμβάνει υπόψη: 
• τις εγγενείς γνωστικές απαιτήσεις της άσκησης 
•  τις απαιτούμενες δεξιότητες για την πρόσβαση στην άσκηση 
• τη μορφή της παρουσίασης στο παιδί (βαθμός στήριξης ή  απόσπασης από 

το περιβάλλον, χρήση εποπτικών μέσων) 
•  το βαθμό της βοήθειας από το δάσκαλο 
•  τη γλωσσική επάρκεια του παιδιού 
•  την προγενέστερη πολιτιστική και εκπαιδευτική εμπειρία και γνώση του 

παιδιού 
•  τον προσωπικό τρόπο μάθησης και την εξοικείωση του παιδιού με το 

συγκεκριμένο τύπο άσκησης 
•  τις συνιστώσες επιτυχούς προσέγγισης της γνώσης 

 
 

Οργανώνονται ειδικές δραστηριότητες, στις οποίες ζητείται από 
τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη μητρική τους γλώσσα 
 
Παρέχονται δίγλωσσα λεξικά και  εξωσχολικά βιβλία στη μητρική  
γλώσσα, για να βοηθηθούν οι μαθητές στην κατανόηση του 
μαθήματος και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο 
γραπτό και προφορικό λόγο στη γλώσσα αυτή. 

Οι γονείς των δίγλωσσων μαθητών 

παρακινούνται, τόσο από το σχολείο όσο και 

από την κοινότητα, να συμμετέχουν ενεργά 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους με 

εξειδικευμένους ρόλους. 

 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ως επιδίωξη να 

δημιουργήσουν, συνθήκες που θα 

ενδυναμώνουν τους δίγλωσσους μαθητές και 

θα ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους. 
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Διγλωσσία

Ένα τέτοιο πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα, στρατηγική, αναλυτικό 

πρόγραμμα για την ανάπτυξη της γλώσσας. Τα παιδιά παρακολουθούν 

μαθήματα στη γλώσσα της οικογένειας.  

 

Η πρώτη γλώσσα αναπτύσσεται, όταν καλλιεργείται σε όλα τα μαθήματα. 

 

 
 

 
Βιβλιογραφία 

 
• Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics 

of Language (& σχετική εργασία της Σ. Βολιώτη) May S. 2001.  
• Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics 

of Language (& σχετική εργασία της Σ. Βολιώτη) Baker C. 2001.  
• Eισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Eκπαίδευση, Aθήνα: 

Gutenberg. Baker C. 2001.  
• Eισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Eκπαίδευση, Aθήνα: 

Gutenberg. Δαμανάκης,Μ. 1997.  
• Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην 

Ελλάδα. Aθήνα: Gutenberg. Δαμανάκης,Μ. 1997.  
• Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην 

Ελλάδα. Aθήνα: Gutenberg 

Η συμβολή του σχολείου στη γλωσσική ανάπτυξη 

Το σχολείο συμβάλλει στην ανάπτυξη της γλώσσας της οικογένειας 

ή της κοινότητας προέλευσης.  

Η διατήρηση της μειονοτικής γλώσσας στους νέους επιτυγχάνεται 

με μια ισχυρή μορφή δίγλωσσης εκπαίδευσης, η οποία θα 

περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα πρώτης γλώσσας με ξεκάθαρους 

γλωσσικούς σκοπούς.  
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ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η Ιταλία βιώνει: 

Αυξανόμενη μετανάστευση 

Συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών και 
πεποιθήσεων 

Ποικιλία γλωσσών, αρωμάτων, γεύσεων, 
χρωμάτων 

Κατά συνέπεια 

η συνάντηση με το «διαφορετικό» αποτελεί 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ = ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ + ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  ΔΥΝΑΜΙΚΗ  

«H μόνη φυλή που ξέρω είναι η ανθρώπινη. Οι ξένοι είναι πολιτισμός» A. Einstein 

Tο ιταλικό μοντέλο 

Το Ιταλικό Μοντέλο



86
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Στο Προεδρικό Διάταγμα 
394/99, διαβάζουμε: 

 οι αλλοδαποί ανήλικοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, ακόμη και αν είναι παράνομοι 
μετανάστες 

 υπόκεινται στην υποχρεωτική εκπαίδευση και κατάρτιση ως Ιταλοί μαθητές 
 η εγγραφή στο σχολείο μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή του έτους 
 οι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στην τάξη που αντιστοιχεί στην ηλικία τους, εκτός εάν η διδακτική 

επιτροπή αποφασίσει για προηγούμενη ή επόμενη τάξη, με βάση την τεκμηρίωση της 
ολοκληρωμένης ακαδημαϊκής πορείας, την επαλήθευση των δεξιοτήτων, το σχολικό σύστημα της 
χώρας προέλευσης. 

 Οι αλλοδαποί στο σχολείο πρέπει να διανέμονται σε διάφορες τάξεις 
 Τα εξατομικευμένα σχέδια σπουδών πρέπει να σχεδιάζονται, προσαρμόζοντας τις εθνικές ενδείξεις 

στο αρχικό επίπεδο των μαθητών 
 Ενεργοποιούνται εντατικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ του Ιταλικού 
κράτους 

 Νόμος n. 40/1998 - ρύθμιση της μετανάστευσης και κανόνες για 
την κατάσταση του αλλοδαπού. Τα άρθρα. 36-37 εκπαίδευση και 
δικαίωμα στην εκπαίδευση 

 Προεδρικό Διάταγμα n. 394/1999 - Κανονισμός για την εφαρμογή 
των διατάξεων σχετικά με τη ρύθμιση της μετανάστευσης. Τα 
άρθρα. 45-46 εκπαίδευση και δικαίωμα στην εκπαίδευση 

 Νόμος n. 189/2002 (νόμος Bossi-Fini) επιβεβαιώνει τις 
διαδικασίες υποδοχής για τους αλλοδαπούς μαθητές στο σχολείο 

 D.lvo 76/2005 δικαίωμα να εκπαιδεύονται για όλους τους 
ανηλίκους που παρίστανται στην εθνική επικράτεια 

 C. Μ n. 24η Μαρτίου 2006 - Κατευθυντήριες γραμμές για την 
υποδοχή και την ένταξη αλλοδαπών μαθητών 

 C. Μ n. 28η / 15η Μαρτίου 2007 - τελική κρατική εξέταση του 
πρώτου κύκλου εκπαίδευσης 

Διαπολιτισμική παιδαγωγική: 
Ο ιταλικός τρόπος ανταπόκρισης στην πολυπολιτισμικότητα στα 
σχολεία ονομάζεται διαπολιτισμική παιδαγωγική.  
 
Έχει σημειώσει αξιοσημείωτη εξέλιξη, ιδίως κατά την τελευταία 
δεκαετία, 
 
• με υπουργικές εγκυκλίους,  
• την ίδρυση του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την ένταξη 

αλλοδαπών μαθητών και  
• τη διαπολιτισμική εκπαίδευση  
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Επικοινωνιακός 
τομέας  
(σχέση σχολείου-
οικογένειας) 
 Eπικοινωνία μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας, 
εάν είναι δυνατόν με την 
παρουσία γλωσσικού 
μεσολαβητή 

 Tο έργο της 
διαπολιτισμικής επιτροπής 
του σχολείου που φοιτά ο 
μαθητής 

 Εκπαίδευση διοικητικού 
και διδακτικού 
προσωπικού 

Διοικητικός 
τομέας: 

  

εγγραφή και τεκμηρίωση εγγράφων που 
βρίσκονται στην κατοχή της οικογένειας: 

άδεια διαμονής ή απόδειξη του αστυνομικού 
σταθμού που πιστοποιεί την αίτηση 

υγειονομική τεκμηρίωση (εμβολιασμοί) και 

σχολική τεκμηρίωση που πιστοποιεί την 
εκπαιδευτική διαδρομή που ολοκληρώθηκε 
στη χώρα προέλευσης 

C.M. 24/2006 
  Οι παρεμβάσεις για την υποδοχή και την ένταξη ξένων μαθητών 
αφορούν τρεις τομείς: 

τον διοικητικό τομέα 

τον επικοινωνιακό τομέα 

τον εκπαιδευτικό - διδακτικό τομέα 
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Σχεδιασμός του σχεδίου μελέτης 

 καθήκον όλων των καθηγητών της τάξης υποδοχής 

 απαραίτητη η παρέμβαση του γλωσσολογικού-πολιτισμικού διαμεσολαβητή 
και η ενίσχυση της πολιτιστικής πολυμορφίας των μαθητών της τάξης. 

Εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας 
Καλύπτει δύο επίπεδα εκμάθησης: 

 τη γλώσσα επικοινωνίας, η οποία μπορεί να αποκτηθεί σχετικά 
γρήγορα 

 τη γλώσσα της μελέτης, η οποία απαιτεί την απόκτηση συγκεκριμένων 
γλωσσικών όρων και επομένως απαιτεί μεγαλύτερη χρονική διάρκεια 

Εκπαιδευτικός 
τομέας-
διδασκαλία 

Αφορά: 

προετοιμασία συνεντεύξεων με την 
οικογένεια 

προετοιμασία για το καλωσόρισμα 
στον μαθητή 

διαπίστωση του επιπέδου του 
γνωστικού επιπέδου 

επιλογή της τάξης υποδοχής 

σχεδιασμός του εξατομικευμένου 
σχεδίου μελέτης, με ειδικούς χώρους 
και ώρες για την κατάκτηση της 
ιταλικής γλώσσας 
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Η ένταξη αλλοδαπών στο σχολείο δεν 
είναι πάντα εύκολη και συνεχίζει να 
συναντά ποικίλες αντιδράσεις 

Αντίσταση σχολικού ιδρύματος οφείλεται σε: 

 

1. Αδυναμία να καλωσορίσει «διαφορετικούς μαθητές» 

2. Λιγοστές αναφορές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

3. Δυσκολία ουσιαστικής διαπραγμάτευσης 

 

Πολυπολιτισμική 
κοινωνία 

Η ένταξη ενός αλλοδαπού σε μια 
σχολική τάξη προβληματίζει 
σχετικά με: 

1. τις διαδικασίες διδασκαλίας 

2. τα πολιτιστικά μας 
χαρακτηριστικά 

3. τις ομοιότητες και διαφορές 
μεταξύ των λαών 

4. τις πολιτισμικές ταυτότητες 

  Η ένταξη των ξένων μαθητών 
πρέπει να θεωρηθεί ως μια 
εκπαιδευτική ευκαιρία  

 για τους συμμαθητές που 
γίνονται πρωταγωνιστές της 
διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. 

 για τους εκπαιδευτικούς και 
το προσωπικό του σχολείου 
εν γένει, όπως επισημαίνεται 
από την υπουργική οδηγία n. 
45/2005 
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Ο ρόλος του σχολείου: 

  πρώτος διαμεσολαβητής κοινωνικής ένταξης 

  αντιμετώπιση προκαταλήψεων και μισαλλοδοξίας 

  αποφυγή εθνικών, γλωσσικών και θρησκευτικών διαχωρισμών 

  καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν» 

Αντίσταση των ίδιων των διδακτικών 
προγραμμάτων 

Οφείλεται σε: 
  

 Εθνοκεντρική κατεύθυνση της διδακτικής διαδικασίας 
 Προκαταλήψεις και στερεότυπα 
 Αδυναμία προβληματισμού γύρω από διαφορετικές 

κουλτούρες 
 Άρνηση κατανόησης και προσέγγισης άλλων πολιτισμικών 

αξιών 

Αντιστάσεις καθηγητών 
Οφείλονται σε: 
  
 Ελλιπή ειδική κατάρτιση 
 Ανεπάρκεια κρατικών φορέων 
 Ακατάλληλες διδακτικές μεθόδους 
 Έλλειψη εποπτικών υλικών και υποδομής 
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  Αφήγηση 

  Η λογοτεχνία της μετανάστευσης 

  Αυτοβιογραφικές μέθοδοι 

  Οπτικοακουστική παραγωγή 

  Εργαστήρια γραφής 

  Συλλογικές αφηγήσεις 

  Ξαναγράψτε παραμύθια 

Αφηγηματικές μέθοδοι 

Μεθοδολογία: 
Αποδομικές 

μέθοδοι 

Βάλτε τον εαυτό 
σας στα 

παπούτσια του 
άλλου 

Αλλάξτε την 
οπτική γωνία 

Αποκτήστε νέες 
πληροφορίες 

Αποκτήστε ένα 
νέο στυλ 

διαπραγμάτευσης 

Εκπαιδευτικές 
ικανότητες 

παρατήρησης και     

ακρόασης 
Παιχνιδιάρικες και 

βιωματικές 
μέθοδοι 

Παιχνίδια με 
ρόλους 

Συνεργατικά 
παιχνίδια 

Παιχνίδια 
προσομοίωσης 

Ομαδική δυναμική 
με ελεγχόμενες 

αλληλεπιδράσεις 

Τι κάνει το σχολείο; 

Δημιουργία εκπαιδευτικών 
πρωτοκόλλων Αξιολόγηση δεξιοτήτων Συντήρηση και βελτίωση της 

Γ1 

Μέθοδοι διδασκαλίας για την 
Γ2 (εργαστήρια γλώσσας) 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
(διαπολιτισμικά εργαστήρια) 
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
και όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων . 

Συμμετοχή των οικογενειών 

Συμμετοχή της περιοχής ως 
εκπαιδευτικής κοινότητας 

Εκπαιδευτική τεκμηρίωση, 
διάδοση υλικού και ορθές 

πρακτικές 
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Το Ιταλικό Μοντέλο

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 
  Δημιουργία ενός σχεσιακού κλίματος στην τάξη και στα σχολεία που 
προάγει  

 τον διάλογο,  

 την κατανόηση  

 τη συνεργασία 

 την αποδοχή 

 τον σεβασμό 

 

Την ενίσχυση της ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ των μαθητών 

     

Δραστηριότητες για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 Παιχνίδια, πάρτι, χοροί, μουσική, γεύσεις του κόσμου: γνώση και 
πειραματισμός με διάφορους τρόπους έκφρασης άλλων πολιτισμών.  

 Παραμύθια, μύθοι, ιστορίες,  λογοτεχνική παραγωγή ως μορφή, 
σύγκριση (διαφορές και ομοιότητες) μεταξύ διαφορετικών 
πολιτισμών.  

 Αδελφοποίηση και ανταλλαγές με σχολεία άλλων χωρών. 

 

  Μέθοδοι με μεσολάβηση του σώματος 

  Σχεδίαση και ζωγραφική 

  Χειροκίνητες συμβολικές συνθέσεις (δάσος οικογενειακών δέντρων, π.χ.) 

  Εργαστήρια για τα συναισθήματα 

  Συνεταιριστική τέχνη 

  Μουσική και χορός 

  Ερμηνεία εικόνων 

  Φωτογραφικά εργαστήρια 

  Θέατρο 

Εκφραστικές μέθοδοι 
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ΣΧΟΛΕΙΟ: από πολυπολιτισμικό 
σε διαπολιτισμικό 

Πολυπολιτισμικότητα: η 
συνύπαρξη διαφορετικών 
πολιτισμών μέσα σε μια 

κοινωνία, και επομένως μέσα στο 
σχολείο. 

Διαπολιτισμικότητα: η 
αλληλεπίδραση μέσα σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσω 
του διαλόγου και των σχέσεων 

μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών 
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Οι δίγλωσσοι μαθητές
Επαγγελματικό Λύκειοστο σύγχρονο

Το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου σας προσκαλεί την

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 στις 18:00

στην ημερίδα με θέμα:
«Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο. Το παράδειγμα 
της ενσωμάτωσής τους μέσω της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

στο Ελληνικό-Ευρωπαϊκό σχολείο και την κοινωνία».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της βιβλιοθήκης 
(1ος όροφος) του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου, Τέρμα οδού Σμύρνης.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις του ευρωπαϊκούπρογράμματος Erasmus+ που 
είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό ΦορέαΙ.Κ.Υ. με κωδικό 2017-1-EL01-KA101-035363. 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΥ

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΥ

ώρα μμ6Τετάρτη 10
Οκτωβρίου 

2018 

Οι δίγλωσσοι μαθητές
Επαγγελματικό Λύκειοστο σύγχρονο

Οι δίγλωσσοι μαθητές
Επαγγελματικό Λύκειοστο σύγχρονο

The bilingual students in modern vocational high school

Κωδικός Σχεδίου 2017-1-EL01-KA101-035363

Ιταλία - Τορίνο 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πρόγραμμα Ημερίδας 

17:30-18:00   Προσέλευση.
18:00-18:15   Χαιρετισμοί.

1ος Κύκλος Ομιλιών  
18:15-18:30 Ομιλία της κας Γιουβανούδη Αλεξάνδρας,
  ΠΕ04, Φυσικός ΜSc, Διευθύντρια 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου.

18:30-19:00  «Η δράση του Προγράμματος Erasmus+ KA1 και η   
  κινητικότητα στο Τορίνο», κος Αρβανιτίδης Χρήστος,  
  ΠΕ02, Δρ. Σύγχρονης Ιστορίας.

2ος Κύκλος Ομιλιών
19:00-19:20  «Το ιταλικό μοντέλο στην εκπαίδευση των δίγλωσσων   
  μαθητών», κα Μισαηλίδου Δέσποινα,  
  ΠΕ 82, Μηχανολόγος Μηχανικός-Msc. 

19:20-19:40 «Διγλωσσία, ιστορική αναδρομή, εκπαιδευτικές πολιτικές- 
  Η Συμβολή του σχολείου», κα Τσιρίκα Ευαγγελία,  
  ΠΕ82, Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ. 

19:40: 20:15 Ερωτήσεις- Συζήτηση.
  Κλείσιμο Κύκλων Ημερίδας.

Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση (μπουφές)

Οι δίγλωσσοι μαθητές
Επαγγελματικό Λύκειοστο σύγχρονο

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 στις 18:00

ημερίδα με θέμα:
«Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο. Το παράδειγμα 
της ενσωμάτωσής τους μέσω της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

στο Ελληνικό-Ευρωπαϊκό σχολείο και την κοινωνία».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της βιβλιοθήκης 
(1ος όροφος) του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου, Τέρμα οδού Σμύρνης.
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ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΥ

ώρα μμ6Τετάρτη 10
Οκτωβρίου 

2018 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της βιβλιοθήκης (1ος όροφος) του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου, Τέρμα οδού Σμύρνης

Οι δίγλωσσοι μαθητές
Επαγγελματικό Λύκειοστο σύγχρονο

The bilingual students in modern vocational high school

Κωδικός Σχεδίου 2017-1-EL01-KA101-035363

Ιταλία - Τορίνο 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αφίσα Ημερίδας
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https://goo.gl/5VshFZ

Δελτίο Τύπου στο site του 
Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου
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Υπό την Αιγίδα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου 
πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου Ημερίδα Ευρωπαϊκού 

προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 εγκεκριμένου από το Ι.Κ.Υ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 η ημερίδα διάχυσης των 
πεπραγμένων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2017-1-EL01-KA101-035363. Το θέμα της 
ήταν: «Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο. Το παράδειγμα της ενσωμάτωσής 
τους μέσω της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό-Ευρωπαϊκό σχολείο και την 
κοινωνία». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο της νέας βιβλιοθήκης του σχολείου 
μας και παράλληλα χώρου εκδηλώσεων.

Ημερίδα Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
η εκπρόσωπος του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και προϊσταμένη του τμήματος Παιδείας του Δήμου 
κα Πολύμνια Βασιλειάδου, ο Πατέρας Αθηναγόρας από το Κέντρο προστασίας ανηλίκων Αγίου 
Νεκταρίου Μενεμένης «Φάρος του Κόσμου», ο Σύμβουλος παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας 
κος Τσότσος Γεώργιος και η εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & κηδεμόνων κα Μερενίδου Αγγελική. 
Επίσης, παρευρέθηκαν διευθυντές και εκπαιδευτικοί σχολείων, γονείς και μαθητές. 

The bilingual students
vocational high schoolin modern

Program Code 2017-1-EL01-KA101-035363

Italy - Τοrino 2017
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Δελτίο Τύπου

Αρχικά, τον λόγο έλαβε η κυρία Γιουβανούδη Αλεξάνδρα, διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου η 
οποία αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη του σχολείου και τα προγράμματα που συντελούνται 
τα τελευταία χρόνια σ’ αυτό, καθώς και στην ανάγκη να πραγματοποιηθεί η παραπάνω δράση για να 
καλύψει τις ανάγκες σε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν τα μέλη της Παιδαγωγικής ομάδας της δράσης. Ο κος Αρβανιτίδης 
Χρήστος, ΠΕ02 Δρ. Σύγχρονης Ιστορίας είχε ως θέμα της ομιλίας του : «Η δράση του Προγράμματος 
Erasmus+ KA1 και η κινητικότητα στο Τορίνο». Επίσης παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που 

έλαβε χώρα με θέμα τη διγλωσσία στο σχολείο μας. 

Κατόπιν, έλαβε το λόγο η κα Μισαηλίδου Δέσποινα, ΠΕ 82, Μηχανολόγος Μηχανικός-Msc και στην 
ομιλία της αναφέρθηκε στο: « Ιταλικό μοντέλο στην εκπαίδευση των δίγλωσσων μαθητών». 

Έπειτα, η κα Τσιρίκα Ευαγγελία, ΠΕ82, Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ, παρουσίασε την εργασία της με θέμα: 
«Διγλωσσία, ιστορική αναδρομή, εκπαιδευτικές πολιτικές- Η Συμβολή του σχολείου».

Η ημερίδα συνεχίστηκε όταν τον λόγο έλαβε ο Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Λουκατάρης από τον 
«Φάρο του Κόσμου» ο οποίος αφιερώνει τη ζωή του στο ζήτημα της ένταξης δίγλωσσων ανηλίκων 
Ρομά στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Αφού αρχικά εξήρε τη δράση του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου, 
αναφέρθηκε στο ζήτημα της ένταξης των δίγλωσσων και την επιτακτική ανάγκη για καθολικό σεβασμό 
της διαφορετικότητας του ανθρώπου και αμοιβαία συνύπαρξη. Τον κύκλο τον ομιλιών έκλεισε η 

H Κα Γιουβανίδη Αλεξάνδρα διευθύντρια του
1ου ΕΠΑλ Ευόσμου

Ο κος Αρβανιτίδης Χρήστος, μέλος της
Παιδαγωγικής Ομάδας
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Οι δίγλωσσοι μαθητές στο σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο

προϊσταμένη του τμήματος Παιδείας του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου κα Πολύμνια Βασιλειάδου 
η οποία αφού εγκωμίασε το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, αναφέρθηκε στην 
ένταξη δίγλωσσων παλιννοστούντων μαθητών στην εκπαίδευση και την ανάγκη ενσωμάτωσής τους 
στην κοινωνία. 

Επίσης, μετά από σχετικές συζητήσεις που έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα με την 
Παιδαγωγική Ομάδα και με αφορμή το πρόγραμμά μας η κα Βασιλειάδου εξήγγειλε τη λειτουργία 
τμήματος δωρεάν εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε δίγλωσσους μαθητές στο κοινωνικό 
φροντιστήριο του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου. 

Η ημερίδα έκλεισε με ερωτήσεις από το κοινό και ακολούθησε μικρή δεξίωση.

Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας του σχολείου σχετικά με τη δράση του προγράμματος Erasmus+ με 
θέμα «Οι δίγλωσσοι μαθητές» είναι: 

http://1epal-evosm.eu/index.php/draseis/evropaika-programmata/149-erasmus-2017

Η Παιδαγωγική Ομάδα του σχεδίου κινητικότητας Erasmus+2017-1-EL01-KA101-035363 
αποτελούνταν από 4 εκπαιδευτικούς: τον κο Αρβανιτίδη Χρήστο, (ΠΕ02) Δρ. Σύγχρονης Ιστορίας, 

Η κα Μισαηλίδου Δέσποινα, μέλος
της Παιδαγωγικής Ομάδας

Η κα Τσιρίκα Ευαγγελία, μέλος
της Παιδαγωγικής Ομάδας

Από την ομιλία της κας Βασιλειάδου Πολύμνιας,
Προισταμένης του τμήματος Παιδείας του Δήμου

Κορδελιού Ευόσμου

Από την ομιλία του Πατέρα Αθηναγόρα, από το
Κέντρο προστασίας ανηλίκων Αγίου Νεκταρίου

«Φάρος του Κόσμου»
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Δελτίο Τύπου

την κα Μισαηλίδου Δέσποινα, (ΠΕ 1204), Μηχανολόγο Μηχανικό - Msc, την κα Τσιρίκα Ευαγγελία, 
Μηχανολόγο ΑΣΕΤΕΜ (ΠΕ1702), και τον κο Μπιτζένη Δημήτρη (ΠΕ18.01) Γραφικών Τεχνών & Πτυχίο 
Α.Π.Θ. τμήματος Χημείας.

Η Παιδαγωγική Ομάδα κλείνοντας το πρόγραμμα οφείλει να ευχαριστήσει τον Εθνικό Φορέα ΙΚΥ, 
και τον Σύλλογο Διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου για την υποστήριξή τους σε όλα τα στάδια 
του προγράμματος. Ιδιαιτέρως να ευχαριστήσει για τη πολύτιμη συμβολή τους στο πρόγραμμα, 
που καθορίζεται από ευγενή κίνητρα, την κα Γιουβανούδη Αλεξάνδρα, διευθύντρια του σχολείου, 
την κα Φωτιάδου Αγγελική (ΠΕΟ2), τον κο Θεοδοσιάδη Θεόδωρο (ΠΕ86), τον κο Αμασιάδη Θεόδωρο 
(ΠΕ86), και την κα Τσιορμπατζιούδη Λαμπρινή (ΤΕ0106). Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τον κο Γογωνά 
Νικόλαο (ΕΕΠ, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών) για την έμπρακτη υποστήριξή του με κείμενα που αφορούν τη διγλωσσία 
στην εκπαίδευση και τη δράση μας γενικότερα. Τέλος, δε θα παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε τον 
Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης κα Βούλα Πατουλίδου 
και πρόεδρο του Οργανισμού για τη χαρά που μας έδωσε να γίνουμε πρεσβευτές της πόλης της 
Θεσσαλονίκης στο Τορίνο, προορισμό της κινητικότητας, και να δωρίσουμε ταξιδιωτικούς οδηγούς 
και δώρα που προωθούν τουριστικά τη Θεσσαλονίκη.

The bilingual students
vocational high schoolin modern

Program Code 2017-1-EL01-KA101-035363

Italy - Τοrino 2017
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Επίλογος

Η Παιδαγωγική Ομάδα του σχεδίου κινητικότητας Erasmus+ 2017-1-EL01-KA101-035363 
αποτελούνταν από 4 εκπαιδευτικούς: τον κο Αρβανιτίδη Χρήστο, (ΠΕ02) Δρ. Σύγχρονης Ιστορίας, 
την κα Μισαηλίδου Δέσποινα, (ΠΕ 1204), Μηχανολόγο Μηχανικό - Msc, την κα Τσιρίκα Ευαγγελία, 
Μηχανολόγο ΑΣΕΤΕΜ (ΠΕ1702), και τον κο  Μπιτζένη Δημήτρη  (ΠΕ18.01) Γραφικών Τεχνών & Πτυχίο 
Α.Π.Θ. τμήματος Χημείας.

Η Παιδαγωγική Ομάδα θέλει να ευχαριστήσει τον Εθνικό Φορέα ΙΚΥ, και τον Σύλλογο Διδασκόντων 
του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου για την υποστήριξή τους σε όλα τα στάδια του προγράμματος. 

Ιδιαιτέρως να ευχαριστήσει για τη πολύτιμη συμβολή τους στο πρόγραμμα που καθορίζεται από 
ευγενή κίνητρα την κα Γιουβανούδη Αλεξάνδρα, διευθύντρια του σχολείου, την κα  Φωτιάδου 
Αγγελική (ΠΕΟ2), τον κο Θεοδοσιάδη Θεόδωρο (ΠΕ19), τον κο Αμασιάδη Θεόδωρο (ΠΕ20), και την κα 
Τσιορμπατζιούδη Λαμπρινή (ΤΕ0106).  

Στη συνέχεια, ευχαριστούμε θερμά τον κο Γογωνά (ΕΕΠ, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 
Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) για την έμπρακτη υποστήριξή του 
με κείμενα που αφορούν τη διγλωσσία στην εκπαίδευση και τη δράση μας γενικότερα.

Τέλος, ευχαριστούμε ολόψυχα τον Εθνικό Φορέα Ι.Κ.Υ. για τη δυνατότητα που μας έδωσε να 
πραγματοποιήσουμε την ιδέα μας και την κα Πουλιδάκη Σοφία για την εξαιρετική συνεργασία που 
είχαμε. 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου

Αρβανιτίδης Χρήστος, Dr Σύγχρονης Ιστορίας

Μισαηλίδου Δέσποινα, Μηχανολόγος - Μηχανικός Msc

Τσιρίκα Ευαγγελία, Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ

Μπιτζένης Δημήτρης, Γραφικών Τεχνών και Χημικός Α.Π.Θ.
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Φωτογραφικό υλικό από εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Τορίνο
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Οι δίγλωσσοι μαθητές
Επαγγελματικό Λύκειοστο σύγχρονο
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