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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ 

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τις Εκστρατείες του Σήματος 2016-

2017 

 
Για την περίοδο 2016-2017 οι Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τα Ευρωπαϊκά Σήματα 

Γλώσσας θα εναρμονιστούν  με τους στόχους που ορίστηκαν από τους υπουργούς 

Παιδείας στη Δήλωση του Παρισιού
1
.  

 

Η Δήλωση του Παρισιού των Υπουργών Παιδείας απηύθυνε έκκληση για δράση σε όλα τα 

επίπεδα με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης στην προαγωγή της ιδιότητας 

του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της αποφυγής των 

διακρίσεων, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και μιας κοινωνίας χωρίς 

αποκλεισμούς. Η συνέχεια που θα δοθεί στη Δήλωση αποτελεί βασική προτεραιότητα της 

νέας Κοινής Έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε ότι αφορά   την εφαρμογή του 

πλαισίου στρατηγικής  για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης (ΕΚ2020)2.  

 
 

1. Πολυγλωσσικά Σχολεία και Αίθουσες διδασκαλίας: Αποδοχή  της 

πολυπολιτισμικότητας  στα σχολεία  

 

Τα πολυγλωσσικά σχολεία και αίθουσες διδασκαλίας είναι γλωσσικά και πολιτισμικά 

ετερογενή. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορεί να έχουν διαφορετικό γλωσσικό και 

πολιτιστικό υπόβαθρο, ενώ δεν έχουν κατ’ ανάγκην κοινή γλώσσα ή πολιτιστικό 

υπόβαθρο· ορισμένοι ή όλοι οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν τη γλώσσα διδασκαλίας και 

χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση. Παραδείγματα όπου 

υπάρχουν παρόμοιες καταστάσεις είναι: τα σχολεία υποδοχής νεοαφιχθέντων μεταναστών 

ή προσφύγων· τα σχολεία με δίγλωσση εκπαίδευση, όπου χρησιμοποιούνται δύο γλώσσες 

διδασκαλίας· τα διεθνή σχολεία· τα σχολεία που εντάσσουν  περιφερειακές, μειονοτικές ή 

αυτόχθονες γλώσσες.  

 

Οι πολυγλωσσικές τάξεις είναι μια  πραγματικότητα που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες 

διαστάσεις στις χώρες της ΕΕ: όλο και περισσότεροι μαθητές έχουν μητρική γλώσσα άλλη 

                                                            
1
Στις 17 Μαρτίου 2015 οι Υπουργοί Παιδείας της ΕΕ συνήλθαν στο Παρίσι για να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση 

και η κατάρτιση μπορούν να  ανταπεξέλθουν  καλύτερα στις προκλήσεις της κοινωνικής ένταξης, της ριζοσπαστικοποίησης και της 

ιθαγένειας:   http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-education_en.htm 

2
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf 

http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-education_en.htm
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf
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από την κύρια γλώσσα διδασκαλίας του σχολείου.  Η κατάσταση μπορεί να διαφέρει 

σημαντικά μεταξύ των διαφόρων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ και η 

εμπειρογνωμοσύνη και η εμπειρία σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο υποστήριξης των 

πολυγλωσσικών τάξεων και του πολυγλωσσικού σχολείου μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο 

βαθμό. Η μεγάλης κλίμακας μετανάστευση αποτελεί σχετικά πρόσφατο φαινόμενο σε 

πολλές περιοχές της Ευρώπης και η κουλτούρα διδασκαλίας χρειάζεται  να υιοθετήσει   

διάφορους τρόπους  υποστήριξης της εκμάθησης γλωσσών.  

 

Η πληθώρα των γλωσσών που μιλούν στην αίθουσα διδασκαλίας τα πολύγλωσσα παιδιά 

αποτελεί σημαντική πρόκληση για εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων αλλά επίσης 

και δυνητικό πλεονέκτημα . Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ειδική κατάρτιση και πρόσθετη 

υποστήριξη για τη διδασκαλία μαθητών που μαθαίνουν τη γλώσσα διδασκαλίας του 

σχολείου ως δεύτερη ή πρόσθετη γλώσσα.  

 

Παραδείγματα καλών πρακτικών υπάρχουν σήμερα σε όλη την Ευρώπη και η διάδοση της 

γνώσης αυτής θα μπορούσε να είναι προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας των 

εκπαιδευτικών. Εάν χρησιμοποιηθούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, οι πολυγλωσσικές 

αίθουσες διδασκαλίας  μπορούν να συμβάλουν σε μεγαλύτερη γλωσσική ευαισθητοποίηση 

για όλους, μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά στην εκμάθηση άλλων γλωσσών και στην 

ανάπτυξη  θετικής   και διερευνητικής στάσης σε ό,τι αφορά  την πολιτιστική πολυμορφία. 

 

Η προτεραιότητα αυτή επικεντρώνεται στην επίσημη σχολική εκπαίδευση και 

συμπεριλαμβάνει έμφαση στην πολυγλωσσία και την εκμάθηση γλωσσών και στα σχολεία 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).  

Τα σχέδια για το Σήμα Γλωσσών θα μπορούσαν να εντοπίσουν ορθές πρακτικές   

πολυγλωσσικών  σχολείων/ αιθουσών  διδασκαλίας που επενδύουν  στην 

πολυπολιτισμικότητα , στον διαπολιτισμικό διάλογο και ενθαρρύνουν  την πολυγλωσσία, 

στο πλαίσιο των οποίων η γλωσσική ποικιλομορφία  χρησιμοποιείται ως πόρος για την 

εκμάθηση γλωσσών· οι πρακτικές αυτές προωθούν επίσης σχετικά προγράμματα 

επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα μπορούσε να δοθεί σε μέτρα υποστήριξης για παιδιά που δεν 

κατέχουν τη γλώσσα διδασκαλίας. Σε όλα τα παιδιά θα πρέπει να δοθούν ίσες ευκαιρίες να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο σχολείο και   η ικανότητα χρήσης της γλώσσας 

διδασκαλίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.  

 

2.  Κοινωνία φιλική προς τις γλώσσες — Άτυπη εκμάθηση ξένων γλωσσών 

 

Ως «κοινωνία φιλική προς τις γλώσσες» νοείται ένα κοινωνικό περιβάλλον, όπου 

ενθαρρύνονται η εκμάθηση γλωσσών και η διαπολιτισμική κατανόηση, και προάγεται και 

αντιμετωπίζεται  θετικά η πολυγλωσσία. Οι ανάγκες των ομιλητών όλων των γλωσσών 

είναι πλήρως σεβαστές και η γλωσσική ποικιλομορφία  αποτελεί πλεονέκτημα για μια 

κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και για την οικονομική ανάπτυξη. Κάθε κοινότητα στην 

Ευρώπη μπορεί να καταστεί πιο φιλική προς τις γλώσσες, αξιοποιώντας περισσότερο τις 
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ευκαιρίες οπτικής και ακουστικής επαφής με άλλες γλώσσες, σεβόμενη όλες τις γλώσσες 

που υπάρχουν στην κοινότητα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της 

εκμάθησης γλωσσών και στη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση.  

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιτευχθεί η κοινότητα αυτή: αξιοποίηση των δεξιοτήτων 

των πολύγλωσσων πολιτών, ανταλλαγές μαθητών κ.λπ., υποτιτλισμός στον 

κινηματογράφο και την τηλεόραση, χρησιμοποίηση της ισχύος των μέσων ενημέρωσης 

ώστε να φέρνουν σε επαφή τους πολίτες με άλλες γλώσσες και πολιτισμούς, προώθηση 

διαγενεακών σχεδίων μάθησης, τουριστικών σχεδίων, διασυνοριακών σχεδίων κ.λπ..  

 

Η άτυπη μάθηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας κοινωνίας φιλικής 

προς τις γλώσσες των πολιτών. Η άτυπη μάθηση είναι το σημαντικότερο μέρος όλης της 

μάθησης που όλοι μας βιώνουμε καθημερινά. Η εκμάθηση γλωσσών συμβαίνει εντός της 

οικογένειας, κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης ή με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

ενημέρωσης, από την επαφή με το περιβάλλον, διαβάζοντας εφημερίδες και βιβλία, 

ακούγοντας ραδιόφωνο ή παρακολουθώντας ταινίες ή τηλεόραση, με την αλληλεπίδραση 

με ομιλητές άλλων γλωσσών ή τη χρήση νέων τεχνολογιών και διαδικτυακών  υπηρεσιών.  

 

Τα σχέδια για το Σήμα Γλωσσών  θα μπορούσαν να εντοπίσουν και να ενθαρρύνουν 

τέτοιες πρακτικές και μέτρα για την προώθηση της άτυπης εκμάθησης γλωσσών και μιας 

κοινωνίας φιλικής προς τις γλώσσες. Τα σχέδια θα πρέπει να παρουσιάζουν καινοτόμους 

τρόπους εκμάθησης γλωσσών με άτυπο τρόπο για τους συμμετέχοντες κάθε ηλικίας. Θα 

πρέπει να κάνουν χρήση των άτυπων προϋποθέσεων και των άτυπων διαθέσιμων πόρων, 

νέων μέσων ενημέρωσης, διαδικτυακών  πόρων, κοινοτήτων πρακτικής κ.λπ.· τα σχέδια 

θα μπορούσαν να στοχεύουν την οικογένεια, την κοινότητα ή τη διαγενεακή μάθηση. Οι 

συνεισφορές μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα φορέων, από την κοινωνία των 

πολιτών, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους δήμους, έως τα νοσοκομεία, τα 

σωφρονιστικά ιδρύματα, τα μέσα ενημέρωσης, τα κοινοτικά κέντρα και τα μουσεία. Η 

εκμάθηση γλωσσών μπορεί να συμβεί παντού!  


