
 1 

ABSTRACT ................................................................................................................... 2 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ .................................................................................................................. 3 

1. Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της ελληνικής Εκπαιδευτικής κοινότητας............. 6 

1.1. Τα ελληνικά γλωσσικά προγράμματα............................................................ 6 

1.2. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών ......................................... 7 

1.3. Το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών ..................................................................... 8 

1.4. Η Διά Βίου Εκπαίδευση (Life long learning) ..................................................... 9 

2. Αναδρομή των διδακτικών προσεγγίσεων  για τη διδασκαλία της Γαλλικής και 

Αγγλικής γλώσσας στην ελληνική Εκπαίδευση .......................................................... 10 

2.1. Η «Παραδοσιακή» μεθοδολογική προσέγγιση ................................................. 11 

2.2. Η «Δομική-Στρουκτουραλιστική» μέθοδος ...................................................... 11 

2.3. Η «Επικοινωνιακή» προσέγγιση ....................................................................... 13 

2.4. Η Επικοινωνιακή προσέγγιση στη σχολική τάξη ............................................. 14 

2.5. Η «Διαθεματική» προσέγγιση ........................................................................... 16 

2.6. Η «Φυσική»  (Natural Approach) προσέγγιση ................................................. 18 

2.7. Η Διαπολιτισμικότητα στην Εκπαιδευτική διαδικασία .................................... 19 

2.8.  Το διαδίκτυο και οι διαδραστικοί πίνακες στην ξενόγλωσση τάξη ................. 21 

3. Η καθιέρωση των ξένων γλωσσών στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ... 23 

3.1. (1985-1998): Η πορεία της διδασκαλίας της Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας 

στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ............................................................ 25 

3.2. Εισαγωγή πειραματικής διδασκαλίας των ξένων γλωσσών (Γαλλική-Αγγλική) 

με τη μεικτή επιτροπή μελέτης ................................................................................ 26 

3.3. Η καθιέρωση της β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο .......................................... 27 

3.4. Οι ξένες γλώσσες (Γαλλική –Αγγλική) στο Γενικό Λύκειο ............................. 28 

3.4.1. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών των ξένων 

γλωσσών (2001) ................................................................................................... 29 

3.5. Ο ρόλος των σύγχρονων Αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών  στην   

Εκπαίδευση .............................................................................................................. 30 

3.6. Τα έξι επίπεδα Γλωσσομάθειας ........................................................................ 32 

3.7. Τα ωρολόγια  αναλυτικά προγράμματα ξένων γλωσσών ................................. 33 

3.8. Εκπαιδευτικά λογισμικά Αγγλικής γλώσσας για τη Β/θμια Εκπαίδευση ......... 35 

3.9. Εκπαιδευτικά λογισμικά Γαλλικής γλώσσας για τη Β/θμια Εκπαίδευση ......... 37 

4. Επισκόπηση ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων Αγγλικής γλώσσας στη Β/θμια 

Εκπαίδευση .................................................................................................................. 39 

4.1. Επισκόπηση ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων Γαλλικής γλώσσας στη 

Β/θμια Εκπαίδευση .................................................................................................. 41 

ΕΠΊΛΟΓΟΣ ................................................................................................................. 43 

Βιβλιογραφία ............................................................................................................... 44 

 



 2 

ABSTRACT 

The foreign languages in Secondary Education: The case of English and French 

Language 

 

The course of English and French language in Greek public Education is of great 

interest especially in the didactic and methodological  field of teaching and is 

intertwined with economic, social and political purposes. The research question raised 

in this study is whether the teaching of the two foreign languages (French and 

English) in Secondary Greek Education together contributed to the quality of the 

education provided. In the first chapter the institutions of the education community 

are presented with their role, in the second chapter there is a retrospection of the 

teaching methods until today, in the third chapter there is a presentation of their 

introduction and teaching (languages) in Secondary Education and finally in the 

fourth the manuals teaching are presented of French and English languages.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η γλώσσα αποτελεί το μέσο με το οποίο ο άνθρωπος διαμορφώνει  τον εαυτό του και 

τον κόσμο ή ενδεχομένως να διαχωρίζει τον κόσμο από τον εαυτό του
1
. 

Η πορεία της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας στην ελληνική δημόσια 

Εκπαίδευση προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον ιδιαίτερα στον διδακτικό και μεθοδολογικό 

τομέα της διδακτικής και είναι συνυφασμένη με οικονομικούς, κοινωνικούς και 

πολιτικούς σκοπούς (εμπόριο-διακρατικές σχέσεις-οικονομία).   

Στην παρούσα βιβλιογραφική εργασία το σημείο αναφοράς θεωρείται η 

μεθοδολογία της διδασκαλίας και της εκμάθησης της Αγγλικής και Γαλλικής 

Γλώσσας, ωστόσο θεωρήθηκε σημαντικό να γίνει μια ιστορική αναδρομή της 

επικράτησης των δύο αυτών γλωσσών στη Β/θμια  Εκπαίδευση έως και σήμερα. 

Ξεκινώντας από τη Γαλλική Γλώσσα που ξεκίνησε να διδάσκεται  από το 1824 σε 

σχέση με την Αγγλική, διαπιστώνεται ότι υιοθετήθηκε η διδασκαλία της για πολλές 

δεκαετίες στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, γεγονός 

που ανάγεται στην σημαντική επίδραση του Γαλλικού διαφωτισμού στην Ελλάδα 

αλλά και στη δυναμική της χώρας (Γαλλίας) στην Ευρώπη του 19
ου

 αιώνα. Η Γαλλική 

γλώσσα έως τον β΄Παγκόσμιο πόλεμο θεωρούνταν η διεθνής γλώσσα της 

διπλωματίας (linguafranca), του εμπορίου, του πολιτισμού , της κουλτούρας ανάμεσα 

στους λαούς. Ο διεθνής οργανισμός Γαλλοφωνίας
2
 ιδρύθηκε με στόχο την προώθηση 

των αξιών της γλώσσας αυτής και του πολιτισμού της, περιλαμβάνοντας σύνολο 

δράσεων με απώτερο στόχο τη διαπολιτισμική συνεργασία. Η Γαλλική γλώσσα 

αποτελεί σήμερα ένα πολιτιστικό φόρουμ με σκοπό την εκμάθησή της για την 

πρόσβαση των μελών που την κατέχουν και τη χρησιμοποιούν ευκολότερα σε 

διάφορους τομείς εργασίας, όπως της πολιτικής, της οικονομίας, της διπλωματίας, της 

νομικής, του εμπορίου, των κατασκευών, της ιατρικής κλπ. Η γλώσσα αυτή είναι 

επίσημη διαφόρων οργανισμών και κοινοτήτων, όπως την Ευρωπαϊκή   Ένωση, την 

Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Παγκόσμια 

Ταχυδρομική Ένωση κ.ά.  

                                                 
1
 Δούκα-Καμπίτογλου Αικ. (1998) «Ετεροτοπία: Oυτοπία ή Δυστοπία; Το παράδειγμα των 

Αγγλικών» Πολιτικές Γλωσσικού πλουραλισμού και ξενόγλωσση Εκπαίδευση στην Ευρώπη, 

Μεταίχμιο, 197.  
2
 www.francophonie.org 
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Για την εξέλιξη και επικράτηση της Αγγλικής
3
 γλώσσας αξίζει να αναφερθεί η 

επίδραση ιστορικών στιγμών δύο αυτοκρατοριών
4
 της αγγλικής και αμερικανικής. Η 

Αγγλική γλώσσα μετά την ανάδειξη της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σε 

παγκόσμιες δυνάμεις, σήμερα θεωρούνται προαπαιτούμενα για κάθε παγκόσμιο 

πολίτη, επομένως απαραίτητα για τις επαγγελματικές συναλλαγές, για την επιστήμη, 

την τεχνολογία, τη ρομποτική, την οικονομία, την πολιτική και την επικοινωνία. Η 

εξέλιξη της γλώσσας ανάγεται σε τρεις ιστορικές περιόδους: την Παλαιά Αγγλική, 

έως το 1150, τη Μέση Αγγλική από το 1150 έως το 1500 και τη Μοντέρνα Αγγλική 

γλώσσα έως σήμερα. Σήμερα η γλώσσα αυτή θεωρείται μητρική τριακοσίων πενήντα 

περίπου εκατομμυρίων ανθρώπων και είναι πιο διαδεδομένη από την Κινεζική 

παρόλο που η τελευταία μιλιέται από περισσότερα άτομα. 

Η Αγγλική γλώσσα αρχίζει να διδάσκεται στην ελληνική Β/θμια Εκπαίδευση 

από το 1945, λαμβάνοντας ουσιαστικά τη σκυτάλη από τη Γαλλική γλώσσα που 

μονοπωλούσε τη διδασκαλία της έως τότε. Οι λόγοι της ένταξής της στη Β/θμια 

Εκπαίδευση ήταν κυρίως εμπορικοί, τεχνολογικοί, λόγοι διεθνών συναλλαγών και η 

διαρκώς επεκτεινόμενη κυριαρχία του νέου αυτού πολιτισμικού φόρουμ πέρα από τον 

Ατλαντικό
5
. Κατά την έναρξη της τρίτης χιλιετίας

6
 η κοινωνία είναι πλέον 

αντιμέτωπη από μια ποιοτική μεταλλαγή, προϊόν της παγκοσμιοποίησης. Οι αλλαγές 

έχουν επιπτώσεις σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως και στην Εκπαίδευση. Σε 

έγγραφο της εργασίας των υπηρεσιών Επιτροπής 1832/00 (διαδίκτυο) σχετικά με την 

εκπαίδευση  σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, ο πολίτης οφείλει να πληροί τις 

προϋποθέσεις που έχουν τεθεί εξαρχής, δηλ. να καταρτιστεί με δύο τουλάχιστον ξένες 

γλώσσες εκτός της μητρικής του, γεγονός που ρυθμίζεται βέβαια και από τη Λευκή 

Βίβλο
7
 που καθιερώθηκε το 1996 και επικύρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται στην παρούσα μελέτη είναι κατά πόσο η 

διδασκαλία των δύο ξένων γλωσσών (Γαλλικής και Αγγλικής) στην Β/θμια ελληνική 

Εκπαίδευση συντέλεσαν από κοινού στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

                                                 
3
 www.linguafranca.edu.gr/en-index.asp 

4
 Δενδρινού Β. –Μητσικοπούλου Β (2004) Πολιτικές γλωσσικού πλουραλισμού στην 

ξενόγλωσση Εκπαίδευση στην Ευρώπη, Μεταίχμιο. 
5
 http://ec.europa.eu/education/policies/lang/teach/index el.html. 

6
 Γαλανοπούλου Α, (2000) « Σχολεία εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων 

Εκπαίδευσης. Μια προσπάθεια διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης στην 

εκπαιδευτική πράξη», Μπαγάκης Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στη Σχολική 

Εκπαίδευση, Αθήνα, Μεταίχμιο.  
7
 http://ec.europa.eu/education/polities/lang/teach/index el.html 

http://ec.europa.eu/education/policies/lang/teach/index
http://ec.europa.eu/education/polities/lang/teach/index
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 Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται τα θεσμικά 

όργανα της εκπαιδευτικής κοινότητας με τον ρόλο που συνιστά καθένα από αυτά, στο 

δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή των διδακτικών μεθόδων των δύο 

ξένων γλωσσών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με σκοπό την επισκόπηση της 

πορεία τους έως και σήμερα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η καθιέρωση και η 

διδακτική τους στη Β/θμια ελληνική Εκπαίδευση και τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο 

εκτίθενται τα εκάστοτε διδακτικά εγχειρίδια της Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας που 

εγκρίθηκαν για διδασκαλία  στην ελληνική  Β/θμια Εκπαίδευση. 

Τέλος στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην 

καθηγήτριά μου Δόξα Κωτσαλίδου που μ΄ εμπιστεύθηκε ώστε να επιμεληθεί την 

παρούσα διπλωματική μου εργασία.  
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1. Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της ελληνικής 

Εκπαιδευτικής κοινότητας 

Το Υπουργείο Παιδείας
8
 της χώρας μας αποφασίζει να θεσπίσει συνταγματικές 

ρυθμίσεις και να εγκρίνει προτάσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
9
 

με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. To  Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι) αποτελεί 

τον ερευνητικό και συμβουλευτικό φορέα του Υπουργείου Παιδείας σε ζητήματα 

παιδείας και εκπαίδευσης, συμβάλλοντας ενεργά στην χάραξη της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Κύριος σκοπός του φορέα είναι επίσης η πολύπλευρη μελέτη του 

εκπαιδευτικού συστήματος και η σύγκρισή του με τα υπόλοιπα ανά τον κόσμο, η 

υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, η 

επεξεργασία και υποβολή προτάσεων του Υπουργείου, η επιστημονική μελέτη και 

έρευνα θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπως και η 

παρακολούθηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας με την προώθηση της εφαρμογής της 

στην εκπαιδευτική πράξη. Ομοίως τα στελέχη της Εκπαίδευσης (Περιφερειακοί 

Διευθυντές , Συντονιστές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολείων 

συμβάλλουν και αυτοί με τη σειρά τους στην χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής
10

. 

Ας επισημανθεί ομοίως και ο ρόλος που διαδραματίζει η Τριτοβάθμια επιστημονική 

κοινότητα στη χάραξη της γλωσσικής πολιτικής και γλωσσικού σχεδιασμού, 

ανατροφοδοτώντας το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα του τα επίπεδα. 

 

1.1. Τα ελληνικά γλωσσικά προγράμματα 

 

Ο όρος παραπέμπει στην παραγωγή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
11

 που θα 

εφαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο μαθητικό κοινό, το οποίο αφού εκπαιδευτεί, θα 

                                                 
8
 www.minedu.gov.gr 

9
 iep.edu.gr/el/ 

10
 Conseil de l’Europe : Division des politiques linguistiques http://www.coe.int/t/dg4/

linguistic/default_FR.asp 
11

 Τοκατλίδου Β. (2003), Γλώσσα Επικοινωνία και Γλωσσική Εκπαίδευση, Αθήνα Πατάκη, 

116. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_FR.asp
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υλοποιήσει κάποιες ενέργειες σε μια ή πιο πολλές γλώσσες. Ο σχεδιασμός ενός  

γλωσσικού προγράμματος είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο στην ξενόγλωσση 

εκπαίδευση  αφού οι μέθοδοι, τα ξενόγλωσσα εγχειρίδια βασίζονται στην υλοποίηση 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, στηριζόμενα στην ισχύουσα γλωσσική πολιτκή, 

περιλαμβάνοντας Νομοσχέδια, Προεδρικά Διατάγματα, Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών, Curricula, διδακτικά πακέτα, φάκελοι αξιολόγησης Portfolio, Comenius 

προγράμματα κινητικότητας Β/θμιας και Εrasmus Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (life long learning) με στόχο την πολυγλωσσία του 

πλουραλιστικού κοινού.  Η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος συνιστά 

μια διεπιστημονικότητα
12

. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα , βάσει του σχεδιασμού 

τους οδηγούν σε διάφορους τύπους, όπως στο σχολικό curriculum (πρόγραμμα 

σπουδών κάθε γνωστικού αντικειμένου) , στα syllabus κάθε σχολικού μαθήματος.  

Στο άρθρο της Δενδρινού και του Ξωχέλλη
13

 αναφέρεται ότι ένα υλικοκεντρικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών μοιάζει σαν κατάλογος με στοιχεία ύλης που  

καλύπτονται στη μαθησιακή διαδικασία μέσω των εγκεκριμένων διδακτικών 

εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Ο σχεδιασμός ενός 

προγράμματος αφορά τη στοχοθεσία, τον σκοπό, τις απαιτήσεις του μαθητικού 

κοινού, την ανίχνευση των μαθησιακών αναγκών του, το θεωρητικό πλαίσιο, το 

πλαίσιο των δράσεων ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες δεξιότητες του 

προγράμματος για τον χρήστη, τα φύλλα εργασίας και τέλος η αξιολόγηση μέσω 

ανατροφοδότησης.   

Άξιο αναφοράς για την παρούσα εργασία αποτελεί το Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών.  

 

1.2. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών 

 

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών
14

συνιστά  εργαλείο της 

Ευρωπαϊκής πολιτικής  και οδηγό για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών
15

, 

παρέχοντας μια κοινή βάση για την επεξεργασία των γλωσσικών προγραμμάτων σε 

                                                 
12

 http://www.komvos.Edu.gr/periodiko/Δενδρινού Β.,Ξωχέλλης Π., άρθρο «Προγράμματα 

σπουδών στη σχολική Εκπαίδευση». 
13

 Ό.π. 
14

 www.komvos.edu.gr/ΚΕΠΑ 
15

 Conseil de l’Europe : Centre européen pour les langues vivantes, le CELV 

http://www.ecml.at/ 

http://www.komvos.edu.gr/periodiko/Δενδρινού
http://www.ecml.at/
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όλη την Ευρώπη
16

.Περιγράφεται αναλυτικά σε αυτό ποιες δεξιότητες πρέπει να 

κατέχουν οι υποψήφιοι του ΚΕΠΑΓ προκειμένου να επιτύχουν στις εξετάσεις. 

Δίνεται έμφαση στην ικανότητα του ομιλητή της ξένης γλώσσας να μπορεί να 

διαδράσει, να επικοινωνήσει με τα μικρά κομμάτια γνώσης που θα αποκομίσει σε 

κάθε επίπεδο (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2). Η Ευρωπαϊκή πολιτική  μέσω του ΚΕΠΑΓ
17

 

λύνει προβλήματα σε σχέση με τη γλωσσική ικανότητα των χρηστών των ξένων 

γλωσσών, εντάσσοντάς τους σε ένα ενιαίο επίπεδο γλωσσομάθειας ώστε να 

διευκολύνεται πλέον η γλωσσική τους κινητικότητα.  

 

1.3. Το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών 

 

Θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης
18

  σαν μέσο προώθησης της 

πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας  με στόχο τις στρατηγικές αυτοαξιολόγησης 

(self evaluation) για τη δημιουργική ανατροφοδότηση του μαθητή-χρήστη των 

ποικίλων δεξιοτήτων που οφείλει να λάβει. Η Σύμβουλος κα Καγκά
19

αναφέρει ότι το 

Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών αποτελεί τόσο χρηστικό εργαλείο  ανάλυσης 

γλωσσικών και επικοινωνιακών αναγκών, όσο και μέσο διάγνωσης των δεξιοτήτων 

που κατέχει ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να υλοποιηθούν οι επικοινωνιακές του 

δεξιότητες. 

Η ένταξη του Portfolio Γλωσσών στο δημόσιο σχολείο από το 2002, όπως 

αναφέρει ο David Little
20

 αποτελεί εργαλείο αναγνώρισης και αξιοποίησης 

διαγλωσσικών στρατηγικών κατάκτησης των γλωσσών με στόχο την αυτονομία του 

μαθητή ώστε να εμπλακεί ως ενεργό και δρών πρόσωπο στην ίδια του την επίτευξη 

για μάθηση. 

Τα μέρη του Portfolio Γλωσσών 
21

 είναι: 

                                                 
16

 Μαλούτα Μ., (1998)  Η διδασκαλία της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας στην ελληνική 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1976 έως σήμερα, Θεσ/νίκη,University Studio Press. 
17

 Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες 
18

 http://eduportal.gr/modules.php.name=News& file=articles&side=164 
19

 Καγκά Ε., «Το Ευρωπαϊκό  Portfolio Γλωσσών ως μέσο προώθησης της πολυγλωσσίας και 

πολυπολιτισμικότητας» στο Συνέδριο με τίτλο Οι ξένες Γλώσσες στη δημόσια υποχρεωτική 

Εκπαίδευση Αθήνα 30-3-2006. 
20

 Little D., (2003): The Europeean Language Portfolio in use: nine examples. Strasbourg: 

Strasbourg Council of Europe.,www.coe.int/potfolio  
21

 Little D., (2003) ,ό.π. 

http://eduportal.gr/modules.php.name=News&
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 Το Γλωσσικό βιογραφικό μέσα στο οποίο ο μαθητής καταγράφει 

διαδικασίες αξιοποιώντας λειτουργικά τη γλώσσας στην καθημερινή 

του ζωή μέσω επικοινωνιακών καταστάσεων 

 Το Διαβατήριο ξένων γλωσσών, όπου καταγράφονται διάφορες 

γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες του χρήστη με 

ισόβαθμη αντιστοιχία τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης 

 Το Ντοσιέ, όπου αποτυπώνεται η εξέλιξη των γνώσεων του χρήστη 

με πιστοποιητικά τεκμηρίωσης. 

Για την υλοποίηση της γλωσσικής πολιτικής σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει η Διά Βίου Εκπαίδευση. 

 

1.4. Η Διά Βίου Εκπαίδευση (Life long learning)    

 

Οι οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις αντιμετωπίζονται με τη δυνατότητα των 

πολιτών με απώτερο στόχο το μέλλον της Ευρώπης
22

. Η Διά Βίου Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να κινούνται ελεύθερα από 

περιβάλλοντα μάθησης σε θέσεις εργασίας, από χώρα σε χώρα, από περιφέρεια σε 

περιφέρεια, εστιάζοντας στην γλωσσική και εργασιακή κινητικότητα ώστε να 

αξιοποιηθούν επαρκώς οι δεξιότητες και γνώσεις τους. Η Διά Βίου Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση εστιάζει στη μάθηση από την προσχολική ηλικία έως εκείνη μετά την 

συνταξιοδότηση, καλύπτοντας κάθε μορφής εκπαίδευση, δηλ. την άτυπη και την 

τυπική. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές
23

 για να επιτευχθεί ο στόχος
24

 της είναι  κυρίως: 

 H ανίχνευση των αναγκών του μαθητευόμενου κοινού.  

 Η ανάπτυξη συμπράξεων σε όλα τα επίπεδα δημόσια διοίκησης αλλά 

και μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων (σχολεία-πανεπιστήμια κλπ.). 

 Η καλύτερη πρόσβαση σε ευκαιρίες για μάθηση με την αύξηση των 

κέντρων μάθησης σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. 

                                                 
22

 http://europa.eu/ Διά Βίου μάθηση και κατάρτιση/19-9-2008 
23

 Μαλούτα Μ., (2009), ό.π. 
24

 Τοκατλίδου Β., (2003), ό.π. 

http://europa.eu/%20Διά
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 Η δημιουργία μιας κουλτούρας μάθησης προκειμένου να προκληθεί 

κινητικότητα των ενδιαφερόμενων
25

. 

 Η εφαρμογή συνεχούς αξιολόγησης για την ποιότητα της παροχής 

εκπαίδευσης. 

Ανακεφαλαιώνοντας η ξενόγλωσση εκπαίδευση με στόχο να τεθούν 

αντικειμενικά κριτήρια για τον έλεγχο της γλωσσομάθειας των χρηστών της  ώστε να 

χαρακτηριστεί επαρκής η γλωσσική τους ικανότητα σε ένα από τα έξι επίπεδα 

γλωσσομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2) έχει ανεύρει λύσεις μέσα από τον 

ευρωπαϊκό χώρο της πολιτικής, η οποία ασκείται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Βάσει των παραπάνω, παροτρύνονται οι πολίτες να μάθουν μια ξένη 

γλώσσα γιατί διευκολύνεται καλύτερα η μετάβασή τους σε άλλη χώρα για 

επικοινωνία, ανεύρεση εργασίας, ή εμπόριο. 

 

2. Αναδρομή των διδακτικών προσεγγίσεων  για τη 

διδασκαλία της Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας στην 

ελληνική Εκπαίδευση 

 

Η διδακτική της γλώσσας
26

 αποτελεί αντικείμενο της εφαρμοσμένης 

γλωσσολογίας με απώτερο στόχο την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων των ατόμων 

με παράλληλη  δυνατότητα εφαρμογής των γλωσσολογικών θεωριών στην πράξη 

τους
27

. 

Έννοιες της διδακτικής που αξίζει να αποσαφηνιστούν είναι οι λέξεις «μοντέλο», 

«στρατηγική διδασκαλίας», «μέθοδος»
28

. Συχνά ο όρος «μοντέλο» αναφέρεται στις 

διδακτομαθησιακές δραστηριότητες μιας ωριαίας διδασκαλίας ενώ άλλες φορές ο 

όρος αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος.  

Η «στρατηγική διδασκαλίας» φορά μια οργανωμένη ακολουθία αρχών και 

δραστηριοτήτων με απώτερο στόχο την υλοποίηση διδακτικής ενός γνωστικού 

αντικειμένου και τέλος ο όρος μέθοδος διδακτικής  είναι ο τρόπος της επεξεργασίας 

των δεδομένων μετά την ανεύρεσή τους. 

                                                 
25

 Vivier J., (a paraitre, c) Pour une analyse langagière de la médiation dans l’ évaluation de l’ 

aide cognitive in J/ Drevillon (et col) Actes des Journées d’ études sur l’ aide cognitive, Caen.   
26

 Μήτσης Ν., (2004) Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, κεφ.4,101. 
27

 Gombert J.E (1990) Le développement métalinguistique, Paris PUF  
28

 Ματσαγγούρας Η., (2000) Στρατηγικές διδασκαλίας, κεφ 2,187-188. 
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2.1. Η «Παραδοσιακή» μεθοδολογική προσέγγιση 

 

Η «παραδοσιακή» μέθοδος αποτελεί μοντέλο γλωσσικής διδασκαλίας χωρίς να 

διαθέτει θεωρητική θεμελίωση αλλά μόνο εμπειρική με αποτέλεσμα να μην θέτει 

στόχους και γενικό σκοπό, να μην έχει συνοχή και συνέπεια
29

. Η μονοδιάστατη 

αντίληψη της μεθόδου αυτής περιορίζεται στον παραδειγματικό άξονα (λέξεις, 

κλιτικά παραδείγματα κ.ά) χωρίς να χρησιμοποιεί τον συνταγματικό της άξονα, 

γεγονός που την καθιστά ανεπαρκή ώστε να δώσει εξήγηση σε ένα γλωσσικό 

φαινόμενο. Μερικές από τις θεωρητικές της αντιλήψεις είναι
30

: 

 Η γλώσσα είναι κυρίως γραπτός λόγος στην παραδοσιακή μέθοδο και όχι 

προφορική 

 Δεν δίνει έμφαση σε εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

 Υπάρχουν αξιώματα και κανόνες που αποτελούν όλο τον κορμό της 

διδασκαλίας της παραδοσιακής μεθόδου. 

 Ο μαθητής είναι ο μόνος που αξιολογείται στη διαδικασία αυτή με μεγάλη 

αυστηρότητα και απαγορεύονται τα λάθη. 

 

2.2. Η «Δομική-Στρουκτουραλιστική» μέθοδος 

 

Η «Δομική-Στρουκτουραλιστική» μέθοδος
31

 έκανε την εμφάνισή της στις ΗΠΑ   

κατά τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο, καθώς το στρατιωτικό προσωπικό είχε την ανάγκη 

εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η μεθοδολογία Army Specialized Program (ASTP) 

διείσδυσε στη δομική μέθοδο, περιλαμβάνοντας επαναληπτικές ασκήσεις με 

φυσικούς ομιλητές  και πολλές ώρες μελέτης και εξάσκησης από τους 

διδασκόμενους. Η μέθοδος εφαρμόστηκε και στα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα  

με ιδιαίτερη επιτυχία το έτος 1960. Σταδιακά άρχισε η παρακμή της παραπάνω 

μεθόδου με την κάθετη αμφισβήτησή της από γλωσσοδιδακτολόγους
32

. Κύριο 

                                                 
29

 Μήτσης ό.π., 131-135. 
30

 Μήτσης Ν., (1995) Η διδασκαλία της γραμματικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Η επίδραση της γλωσσικής επιστήμης στην εξέλιξή μας, Gutenberg, Αθήνα. 
31

 Μήτσης Ν., (2004), όπ., 136-142 
32

 Cassirer E., «Structuralism in Modern Linguistics », in : Word. Journal of the Linguistic 

Circle of 
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γνώρισμα της μεθόδου είναι ότι εστιάζει η μέθοδος αυτή στην έννοια της δομής του 

λόγου, στοιχείο που βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση  επηρεάζοντας τα υπόλοιπα 

γλωσσικά στοιχεία του λόγου. Οι βασικότερες αρχές και τα χαρακτηριστικά της 

δομικής προσέγγισης είναι
33

: 

 Το γλωσσικό σύστημα κάθε γλώσσας απαιτεί ανάλυση 

 Η γλώσσα είναι αυθαίρετη 

 Συχνά κάποιες γλώσσες δεν έχουν γραπτή μορφή 

 Η γλώσσα είναι κατεξοχήν προφορικός λόγος 

  Διαχωρίζονται οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: α) ανάγνωση, β)γραφή, 

γ)κατανόηση και δ) παραγωγή προφορικού λόγου. 

 Εστιάζει η μέθοδος στη χρήση διαλόγων με έμφαση στην προφορά 

 Η χρήση οπτικών ερεθισμάτων είναι σύνηθες φαινόμενο 

 Επικεντρώνεται στην ενίσχυση των σωστών απαντήσεων 

  

Οι θεωρητικές αντιλήψεις της δομικής μεθόδου επικεντρώνονται
34

: 

 Στη Γλώσσα, η οποία διαρθρώνεται σε πολλά επίπεδα, όπως π.χ. 

φωνητική, φωνολογία, σύνταξη κ.ά. 

 Στη Γλώσσα που αποτελεί δομή με ένα λειτουργικό σύνολο το οποίο 

διαθέτει ενότητα και συνοχή. 

 Η διδασκαλία στη δομική μέθοδο υλοποιείται μέσω παραδειγμάτων, χωρίς 

να καταλήγει σε διατύπωση αρχών.  

 Σκοπός της μεθόδου είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με την μέθοδο μέσα 

από συνεχή άσκηση και μίμηση. 

 Ο δάσκαλος είναι ο κύριος παράγοντας της διδακτικής διαδικασίας χωρίς 

να αμελείται ο μαθητής 

 Χρησιμοποιούνται απαραίτητα στη διαδικασία εποπτικά μέσα 

 Η αξιολόγηση συνιστά μια βασική διαδικασία για την βελτίωση της 

μεθόδου
35

.  

                                                                                                                                            
    New-York I, 1946, pp. 95-120. 
33

 Ό.π.,144-146 
34

  Μήτσης Ν., (1995), ό.π.149 
35

 Petitot J., «La généalogie morphologique du structuralisme », in : Critique 620-621, 

«Claude Lévi- 

Strauss », Paris, Janvier-février 1999, pp.97-123. 
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2.3. Η «Επικοινωνιακή» προσέγγιση 

 

Η «Επικοινωνιακή» προσέγγιση εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1960, την 

εποχή της κορύφωσης του δομισμού ως διδακτική προσέγγιση στα δημόσια 

εκπαιδευτήρια με έμφαση  τη δομή της γλώσσας ως λειτουργία. Ο κύριος επικριτής 

του δομισμού και της μεθοδολογίας του υπήρξε ο Αμερικανός γλωσσολόγος Noam 

Chomsky
36

, ο οποίος υποστήριζε την ανεπάρκεια του δομισμού λόγω του ότι 

αντιμετωπίζει το γλωσσικό φαινόμενο μόνο στην επιφανειακή του διάσταση. Ως εκ 

τούτου αδυνατεί να εξηγήσει τα βασικά προβλήματα της γλώσσας σε συνάρτηση με 

το γλωσσικό φαινόμενο, όπως η σχέσης της ενεργητικής και παθητικής σύνταξης κ.ά. 

Ο Ναπολέων Μήτσης υποστηρίζει την επικοινωνιακή προσέγγιση, ισχυριζόμενος ότι 

ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί παραγωγικά τον λόγο και να δημιουργεί 

προτάσεις. Άξιο ενδιαφέροντος είναι η ιδιότητα του χρήστη σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα να χειρίζεται δημιουργικά την μητρική του γλώσσα. Η Γενετική 

Μετασχηματιστική θεωρία κατά τον Μήτση
37

 είναι αυτή, όπου ο ομιλητής μιας 

γλώσσας δεν διαθέτει μόνο γνώση μεμονωμένων δομών αλλά κατοχή ενός 

μηχανισμού που ταυτίζεται με την γραμματική της γλώσσας, αποτελούμενη από 

στοιχεία και συνδυαστικούς κανόνες, παρέχοντας στον ομιλητή την δυνατότητα να 

παράγει αμέτρητο πλήθος γραμματικών προτάσεων. Οι βασικές συντακτικές 

λειτουργίες (λεξιλόγιο)  συνδυάζονται βάσει συντακτικών κανόνων δημιουργώντας 

τα γενικά συντακτικά σχήματα. 

Οι βασικότερες αρχές της Επικοινωνιακής προσέγγισης είναι
38

: 

 Καλλιεργούνται οι τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες 

 Χρησιμοποιείται αυθεντικό υλικό
39

 στις περιστάσεις επικοινωνίας των 

φυσικών ομιλητών. 

 Ο μαθητής οφείλει να επικοινωνήσει ως φυσικός ομιλητής κατά την 

διδακτική διαδικασία 

                                                 
36

 Μήτσης N., ό.π. 150-152. 
37

 Ό.π. 154-159. 
38

 Martinez P., 1996), La didactique des langues vivantes étrangères, Paris, PUF,  
39

 http://www.enl.auth.gr Problems and Prospects in Communicative Language Teaching  in 

«Journal of Applied linguistics» (1990) Thessaloniki, annual publication of the Greek applied 

Linguistics  association 

http://www.enl.auth.gr/
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 Η γραμματική δεν περιθωριοποιείται αλλά δίνεται έμφαση στο εξής 

σε όλα τα γλωσσικά στοιχεία (συνδυασμός προφορικού-γραπτού 

λόγου κατανόησης-παραγωγής σε αυθεντικά περιβάλλοντα). 

 Εστιάζει στο παιδοκεντρικό μοντέλο της διδακτικής διαδικασίας με 

τον εκπαιδευτικό να αποτελεί τον εμψυχωτή-διαμεσολαβητή. 

Οι θεωρητικές αντιλήψεις της «Επικοινωνιακής» προσέγγισης  εστιάζουν: 

 Στη γλώσσα που συνιστά κώδικα βάσει του οποίου υλοποιούνται 

ποικίλες λειτουργίες  με πιο σημαντική την επικοινωνία 

 Η ποικιλομορφία της γλώσσας και η διαφοροποίησή της από άλλες 

είναι χαρακτηριστικό κάθε γλώσσας  

 Η γλωσσική πράξη ως επικοινωνία αποτελεί μια αυθόρμητη 

διαδικασία που εξαρτάται από τη διάθεση των ομιλητών
40

. 

 Η γλώσσα κατακτιέται με την ενεργό συμμετοχή των 

συνομιλητών σε δραστηριότητες. 

 Η επικοινωνιακή ικανότητα προϋπάρχει της κατάκτησης της 

γλώσσας. 

 Στην τάξη ο διδάσκοντας ανήκει στην ομάδα και θεωρείται 

ισότιμος συνομιλητής και συνεργάτης. 

 Το «λάθος» θεωρείται ένα φυσιολογικό φαινόμενο που 

αντιμετωπίζεται θετικά κατά την διαδικασία της γλωσσικής 

ανάπτυξης των χρηστών. 

 Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας είναι απαραίτητα, υπηρετώντας με 

συνέπεια τους επιδιωκόμενους σκοπούς της μεθόδου.   

 Η αξιολόγηση θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της γλωσσικής 

και επικοινωνιακής ικανότητας. 

 

2.4. Η Επικοινωνιακή προσέγγιση στη σχολική τάξη 

 

Η Επικοινωνιακή προσέγγιση  άρχισε να επηρεάζει την σχολική τάξη στα τέλη της 

δεκαετίας του ΄70 με οργάνωση του μαθήματος της γλώσσας γύρω από τον 

επικοινωνιακό άξονα με αποτέλεσμα η γλωσσική διδασκαλία να παύει να αποτελεί 

                                                 
40

 Puren  C., 1988, Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, Paris, 
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μια μηχανιστική δραστηριότητα και να μετατρέπεται σε μια δυναμική διαδικασία, 

όπου η γνώση της γλώσσας κατακτιέται με την παραγωγή αυθεντικού λόγου σε 

επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου. Ο κύριος στόχος της παραπάνω προσέγγισης 

είναι η ικανότητα προσαρμογής λόγου σε αυθεντικό περιβάλλον με ταυτόχρονη 

αξιοποίηση της γραμματικής στο επικοινωνιακό αποτέλεσμα
41

.  Το να γνωρίζει 

κάποιος μια γλώσσας δεν σημαίνει ότι μπορεί να λέει και να γράφει μόνο φράσεις  

αλλά να τις χρησιμοποιεί σωστά προκειμένου να επικοινωνήσει. Ο φυσικός ομιλητής, 

εκτός της γλωσσικής του ικανότητας (linguistic competence)
42

 θα πρέπει να 

προσαρμοστεί και στην επικοινωνιακή  ικανότητα   του φυσικού του περιβάλλοντος 

(communicative competence). Στη συνέχεια, μέσα στη διδακτική διαδικασία, ο 

διδάσκων οφείλει να εθίσει τους διδασκόμενους στη σωστή χρήση του λόγου για τον 

επιδιωκόμενο σκοπό της επικοινωνίας με αποτέλεσμα οι διδασκόμενοι να επιλέγουν 

τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με 

σκοπό την αυτονόμηση του μαθητή
43

. Για την αυτονόμηση του μαθητή αξίζει να 

ειπωθεί ότι αφορά α) μια διαπραγμάτευση μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου για 

τον σκοπό και τους ειδικούς στόχους της διδασκαλίας, β) την ανεξαρτησία των 

μαθητών, την οποία  μπορούν να αποκτήσουν από τον εκπαιδευτικό, γ) την ανάπτυξη 

τεχνικών αξιολόγησης.  

Η χρήση κατάλληλων διδακτικών εγχειριδίων ως κίνητρο για την παραγωγή 

λόγου μέσα από αυθεντικές καταστάσεις  αλλά και η αξιοποίησή τους εντάσσεται στη 

λογική της επικοινωνιακής αντίληψης
44

. Το διδακτικό εγχειρίδιο δεν απορρίπτεται  

αλλά η χρήση και ο ρόλος τους διαφοροποιούνται σημαντικά διότι συνεπικουρεί στη 

διδακτική διαδικασία αλλά δεν θεωρείται μοναδικό κατά την έκβαση της διαδικασίας 

αυτής, δεδομένου ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά projects προβολή 

video και αυθεντικού υλικού που συμβάλλουν αποφασιστικά στην πρόσκτηση της 

γνώσης του μαθητή. 

                                                 
41

 http://www.eurydice.org/ 
42

 Puren C., 1994, La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes. Essai sur 

l’éclectisme. Paris, Didier. 

 

 
43

 Τσοπάνογλου Α., (1985) Η «επικοινωνιακή προσέγγιση» και το ιστορικό υιοθέτησής της 

στην Ελλάδα, Θεσ/νίκη, 30. 
44

 Carton F., Riley Ph. ( ed.2003), « Vers une compétence plurilingue », Le français dans le 

monde, Recherches et Applications, n°spécial. 

http://www.eurydice.org/
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Τα τελευταία χρόνια διεισδύει στη Β/θμια Εκπαίδευση στα πλαίσια της 

Επικοινωνιακής προσέγγισης η Διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα, η οποία 

επιδιώκει την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου ως πολιτισμικού προϊόντος αλλά και η 

Διαθεματικότητα
45

, που συμβάλλει στην ενεργή εμπλοκή σχολικών γνωστικών 

αντικειμένων με στόχο την ανάπτυξη της ολιστικής αντίληψης από τον μαθητή.  

 

2.5. Η «Διαθεματική» προσέγγιση  

 

Υποστηρίζεται από μεθόδους ενεργητικής απόκτησης της γνώσης, η βιωματικής 

μάθησης. Η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης
46

 υιοθέτησε τη διαθεματική 

προσέγγιση της γνώσης ως εναλλακτική λύση του τρόπου αλλαγής της μαθησιακής 

διαδικασίας.  

Τρεις κατηγορίες που συμβάλλουν στην εφαρμογή της διαθεματικότητας στη σχολική 

πράξη είναι : α) η διαθεματικότητα και τα νέα σχολικά βιβλία, β) η αξιοποίηση της 

διαθεματικής προσέγγισης από τους εκπαιδευτικούς και γ) η αποτελεσματικότητά της 

στη μάθηση. Από τα ευρήματα των ερευνών φάνηκε ότι η προώθηση της 

διαθεματικότητας στο νέο εκπαιδευτικό υλικό και η αξιοποίησή της συμβάλλει 

ουσιαστικά στη μάθηση και στη γνώση, καθώς και στην ολοκλήρωση της 

προσπάθειας αλλαγής της παιδαγωγικής θεώρησης του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος. Στην παιδαγωγική, η οποία στηρίζεται στη δράση και στην ενεργητική 

συμμετοχή και συμβολή του ατόμου, αυτή η προσπάθεια άσκοπη επιδίωξη αφού ο 

μαθητής πρέπει να αντιληφθεί τον τρόπο που αποκτιέται η γνώση, να ασκεί δηλαδή 

τις ικανότητες που θα τον οδηγούν στην κατάκτηση της επιστημονικής αλήθειας
47

 Το 

σχολείο οφείλει να είναι μαθητοκεντρικό, κοινωνιοκεντρικό και βιωματικό
48

, με 

                                                 
45

 Morrison, Keith.  Implementing cross - curricular themes  / Keith Morrison -- London  : 

David Fulton Publishers, 1994 -- vii, 176 σ.  : πίν., 23 εκ. -- Εκπαίδευση  -- Προγράμματα 

σπουδών  -- Μεγάλη Βρετανία; Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση  375.00941 
46

 Η  εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της διαθεματικής προσέγγισης στη διδακτική 

πρακτική (Μαριάννα Λ. Χατζημιχαήλ, Β΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας 

Περίληψη)  στο http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos16/212-

225.pdf 
47

 Ό.π. 
48

 Ματσαγγούρας, Η.  ,  Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση  : εννοιοκεντρική 

αναπλαισίωση και σχέδιο εργασίας  / Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας -- Αθήνα  : Γρηγόρης, 2002 -- 

327 σ.  : πίν., 24 εκ. -- Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση  -- Ελλάς; Εκπαιδευτική 

αλλαγή  -- Ελλάς; Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια  -- Προγράμματα σπουδών  -- Ελλάς; 

Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια  -- Προγράμματα σπουδών  -- Ελλάς 375.009495 

http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos16/212-225.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos16/212-225.pdf
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όλους τους συντελεστές του συμμέτοχους, χώρος ελκυστικός
49

 και όχι μόνο χώρος 

στερεότυπης διδασκαλίας, αλλά χώρος δημιουργικός για τον μαθητή
50

 Οι 

διαθεματικές διασυνδέσεις της γνώσης συμβάλλουν στη βελτίωση της μαθησιακής 

διαδικασίας και την ενίσχυση του σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος. Οι μαθητές 

αντιμετωπίζονται ως ενεργοί συντελεστές, υπεύθυνοι για τη μάθησή τους και ο ρόλος 

των εκπαιδευτικών γίνεται περισσότερο καθοδηγητικός- συμβουλευτικός. Η 

διαθεματική προσέγγιση έχει τις ρίζες της τόσο στην Προοδευτική Αγωγή που άνθισε 

στις Η.Π.Α. κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα όσο και στο Σχολείο Εργασίας που 

κυριάρχησε στην Ευρώπη κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και στηρίχτηκε σε 

παιδαγωγικές θέσεις που ανέλυσαν παιδαγωγοί όπως ο Rousseau, Pestalozzi και 

Froebel. Η προσπάθεια της ολιστικής προσέγγισης της γνώσης προκαλεί το 

ενδιαφέρον και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στην πολύπλευρη κοινωνική 

πραγματικότητα στις συμπεριφορές και εμπειρίες του μαθητή
51

. 

Με τον όρο «διαθεματικότητα» ή «διαθεματική διδασκαλία» περιγράφεται η 

εμπλοκή γνωστικών σχολικών αντικειμένων με στόχο την διεύρυνση της γνώσης.« 

Mπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στο πλαίσιο των διακριτών μαθημάτων του 

σχολικού προγράμματος ή να ενσωματωθούν σε ένα διαθεματικό, αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης υποστηρίζει την αρχή 

της «συμπληρωματικότητας» στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την οποία οι οι πλευρές 

κάθε σχολικού αντικειμένου είναι αλληλοσυνδεδεμένες. 

Τα μοντέλα οργάνωσης των διαθεματικών δράσεων είναι ποικίλα και εκτείνονται από 

το απλό ή συνδετικό μοντέλο ως το συνεργατικό μοντέλο (σύμπραξη πολλών 

εκπαιδευτικών από διαφορετικές ειδικότητες) και τη μέθοδο «project»
52

. Σύμφωνα με 

τις γενικές αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 

                                                 
49

 Θεοφιλίδης, Χρήστος.  Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας  / Χρήστος Θεοφιλίδης -- 

2η έκδ. -- Αθήνα  : Γρηγόρης, 1997 -- 118 σ., 24.  
50

 Αλαχιώτης Σ., «Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Η διαθεματικότητα και η 

Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης» στο 

http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/s_alax_diathematikotita.pdf. 

 
51

 Αλαχιώτης Σ., (2002) Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα στο Επιθεώρηση 

Εκπαιδευτικών θεμάτων Ν 7, 7-18, Αθήνα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
52

 Χρυσαφίδης K., (1994) Βιωματική ή Επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου 

project    

στο σχολείο, Αθήνα: Gutenberg  
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(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των επιμέρους Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
53

 (Α.Π.Σ.): α) 

Εισάγεται ως όρος πλέον, αυτός της διεπιστημονικότητας. Η διαθεματική αυτή 

προσέγγιση δίνει στον μαθητή τη δυνατότητα να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο 

δεξιοτήτων, μια ολιστική αντίληψη της γνώσης της καθημερινής ζωής, ώστε ο 

μαθητής να διαμορφώσει τη δική του κοσμοθεωρία, β) Υπάρχουν οι θεμελιώδεις 

διαθεματικές έννοιες, που ευνοούν τη διάχυση της διαθεματικότητας στα σχολικά 

βιβλία
54

  

2.6. Η «Φυσική»  (Natural Approach) προσέγγιση 

      

Στα πλαίσια της Επικοινωνιακής ενδείκνυται η Φυσική για αρχάριους, οι οποίοι 

μαθαίνουν ξένη γλώσσα αλλά και για προχωρημένους (intermediates) χωρίς ιδιαίτερα 

υψηλό επίπεδο. Οι σκοποί της προσέγγισης αυτής είναι σε άμεση συνάρτηση των 

αναγκών των εκπαιδευόμενων και της ικανότητας του επιπέδου γνώσης τους. Η 

άποψη των Krashen  και Terrell αναφέρει ότι η «Φυσική» προσέγγιση φιλοδοξεί να 

μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους να συνειδητοποιήσουν από την αρχή τι  

προσδοκούν και τι πρέπει να μάθουν από τη διδακτική του ξενόγλωσσου μαθήματος; 

Η «Φυσική» διδασκαλία
55

 βασίζεται στην παρατήρηση και ερμηνεία του τρόπου που 

οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν την πρώτη και τη δεύτερη ξένη τους γλώσσα σε 

καθημερινές (ανεπίσημες) καταστάσεις. Στην πραγματικότητα η Natural approach 

αποτελεί μια διαδικασία που οδηγεί έναν εκπαιδευόμενο στην κατάκτηση μιας ξένης 

γλώσσας σε υψηλό επίπεδο, προσδοκώντας να φτάσει αυτό του φυσικού ομιλητή. 

Αποτελεί μια εξελικτική κυρίως προσέγγιση και αυθεντικότητά της δεν έγκειται στις 

τεχνικές που χρησιμοποιεί αλλά στον τρόπο χρήσης των τεχνικών, δίνοντας έμφαση 

σε πρακτικές δραστηριότητες περισσότερο παρά στην παραγωγή γραμματικά τέλειων 

περιόδων και προτάσεων.   

 

                                                 
53

 Ματσαγγούρας Η., (2002) Διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα και ενοποίηση στα νέα 

προγράμματα σπουδών: Τρόπος οργάνωσης της σχολικής γνώσης , στο Επιθεώρηση 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων Ν  7 19-36, Αθήνα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

 
54

 Le Matais, J. (1999). Values and aims in curriculum and assessment frameworks: a 16 

nation review. Moon & Murphy (eds) Curriculum in Context. London: Paul Chapman 

Publishing.  

 
55

 Richards J & Rodgers T., (2005) Approaches and Methods in Language  Teaching. 

Cambridge University Press.  
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2.7. Η Διαπολιτισμικότητα στην Εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ιδέα του πολιτισμικού 

πλουραλισμού και της πολυπολιτισμικότητας, έννοιες που αρχίζουν να 

αναγνωρίζονται  ως δομικό γνώρισμα των μεταναστευτικών κοινωνιών λόγω μιας 

σειράς μειονοτικών κινημάτων στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία.. Τα 

φαινόμενα του ρατσισμού συνέβαλαν στη συνείδηση της διαφορετικότητας και στη  

θεσμοθέτηση της δίγλωσσης πλέον εκπαίδευσης με την ενσωμάτωση του  

πολιτισμού τους στο επίσημο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα
56

. 

 

  Η εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών και των μειονοτήτων γενικότερα 

αντιμετωπίστηκε με ποικίλους τρόπους από τις διάφορες χώρες. Συγκεκριμένα 

υιοθετήθηκαν τα ακόλουθα μοντέλα
57

: 

1.Το αφομοιωτικό μοντέλο εκπαίδευσης  

2.Το μοντέλο της ενσωμάτωσης του "άλλου“  

3.Το πολυπολιτισμικό μοντέλο της εκπαίδευσης
58

  

4.Το αντιρατσιστικό μοντέλο εκπαίδευσης  

5.Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης  

Οι σκοποί της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
59

 

                                                 
56

 Ζαχαριά Ν.,(2018) Διπλωματική Εργασία Θέμα:«Πολιτισμική ετερότητα και 

Διαπολιτισμικότητα στην Εκπαίδευση» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  

 
57

 Γκόβαρης, Χ. (2004) Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση . Αθήνα: Ατραπός.  

 
58

 Δαμανάκης, Μ. (1989) Πολυπολιτισμική Διαπολιτισμική αγωγή. Αφετηρία, στόχοι,  

Προοπτικές , Εισήγηση στο παγκόσμιο συνέδριο για την παιδεία και την εκπαίδευση  

των ελληνοπαίδων εξωτερικού στο περιοδικό "Τα Εκπαιδευτικά", τεύχ. 16/1989 (σσ. 76 87). 

Αθήνα, 9-11 Μαΐου,1989. Ανακτήθηκε 26 Αυγούστου 2017 από: 

http://ediamme.edc.uoc.gr/download.php?id=259442,135,8  
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 Να προάγουν την σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων των 

μαθητών. 

 Να αυξήσει τη συναίσθηση και την επίγνωση της ιστορίας, του πολιτισμού 

στους μαθητές
60

. 

 Να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση, την αυτογνωσία και την ταυτότητα των 

μαθητών. 

 Ένας βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη στους μαθητές διαπολιτισμικής 

συνείδησης και ικανότητας διαπολιτισμικής επικοινωνίας
61

.  

Διαπολιτισμική επικοινωνία «είναι η διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ ατόμων 

αλλά και διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών φορέων διαφορετικών 

πολιτισμών, εκπαιδευτικών φορέων, με στόχο την λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία. 

Είναι μια επικοινωνία, η οποία προσεγγίζεται πολυπολιτισμικά, απαιτώντας από τους 

ανάλογους εκπαιδευτικούς μια επαρκή επιμόρφωση ώστε να προσεγγίσουν 

μεθοδολογικά τους μαθητές διαφορετικών πολιτισμών. Οι σκοποί της συνιστούν: 

 στην κατανόηση των σύγχρονων πολυπολιτισμικών συνθηκών που 

διαμορφώνονται στη χώρα γενικότερα και στην ελληνική εκπαίδευση 

ειδικότερα. 

                                                                                                                                            
59

 Γκότοβος, Ε. Α. (2002) Εκπαίδευση και Ετερότητα. Ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 
60

 Coelho, Ε. (2007). Διδασκαλία και μάθηση στα πολυπολιτισμικά σχολεία. Θεσσαλονίκη: 

Επίκεντρο De Vecci, G. (2000), Διδάσκοντας μαζί, μαθαίνοντας μαζί. Μτφ. Ι. Καλογνώμης. 

Αθήνα: Σαββάλας. 

61
 Κεσίδου  Α., Λέκτορας Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη – 541 

24 Θεσσαλονίκη ανακτήθηκε από https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/1839/320_01.pdf  
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 στη γνώση του διεθνούς και εθνικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλλά και ευρύτερα κοινωνικά φαινόμενα και 

μάλιστα αυτά της μετανάστευσης και της προσφυγιάς . 

 στην αποδοχή της αναγκαιότητας εμπλουτισμού των επιστημονικών γνώσεων 

και των διδακτικών παρεμβάσεών τους, με έμφαση στην αντιξενοφοβική 

διδασκαλία, ώστε να καταστούν ικανές/οί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις 

απαιτήσεις των πολυπολιτισμικών τάξεων και μάλιστα των τάξεων υποδοχής 

και στις ανάγκες των παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά, 

θρησκευτικά κ.λπ. περιβάλλοντα. 

 Η γνώση των διαφορετικών μοντέλων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 Η δυνατότητα επιτυχούς χειρισμού ευαίσθητων ζητημάτων, ειδικότερα 

εκείνων που συνδέονται με συγκρούσεις παραδόσεων, αλλά και τα φύλα. 

 Η ουσιαστική συμβολή τους στη σύνδεση και επικοινωνία Σχολικής Μονάδας 

και μεταναστευτικών/προσφυγικών οικογενειών
62

. 

 

 

 2.8.  Το διαδίκτυο και οι διαδραστικοί πίνακες στην ξενόγλωσση τάξη 

 

Η εισαγωγή και η διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

οριοθετεί το πεδίο της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και αναφέρεται στη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου στη μαθησιακή διαδικασία
63

.  

Με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών αναμένονται βελτίωση της 

μαθησιακής διαδικασίας και καλύτερα αποτελέσματα, καθώς η Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία συνδυάζει τη μαθησιακή διαδικασία, την επιστημονική γνώση, τις 

διδακτικές πρακτικές, την βελτίωση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας και τις 

μορφές εξατομικευμένης και ομαδικής εργασίας
64

 . Παράλληλα  η ενσωμάτωση των 

                                                 
62

 http://e-epimorfosi.aegean.gr/course/diapolitismiki-2/ 
63

 Σολομωνίδου Χ., (1999) Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Καστανιώτη,Αθήνα. 

64
  Φλουρής Γ., (1989), Αυτοαντίληψη, σχολική επίδοση και επίδραση γονέων. 
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νέων τεχνολογιών επιφέρει διαφοροποιήσεις στους καθιερωμένους ρόλους 

εκπαιδευτικού και μαθητών. Αφενός ενισχύουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού και 

στηρίζουν το έργο του με τη δυνατότητα χρήσης νέων εργαλείων και αφετέρου 

μεταθέτουν το ενδιαφέρον από το γνωστικό αντικείμενο στον μαθητή και τη 

μαθήτρια καθιστώντας τους ενεργά υποκείμενα
65

 Εμφανίστηκαν ως συνέπεια της 

ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της επιστημονικής και 

κοινωνικής πραγματικότητας. Ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας, ένα σύγχρονο 

εκπαιδευτικό σύστημα αξιοποιεί τις ΤΠΕ ως μοχλό προόδου
66

. Ο διαδραστικός 

πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τον προσωπικό υπολογιστή των 

μαθητών, το ψηφιακό βιβλίο και με πρόσθετα άλλα ψηφιακά υλικά, καθώς και με 

παραδοσιακά διδακτικά μέσα. Μέσα από τον συνδυασμό χρήσης των επιλογών αυτών 

μπορεί ο εκπαιδευτικός να αμβλύνει τις αποστάσεις μεταξύ των γνωστικών 

αντικειμένων που θέτει η παραδοσιακή διδασκαλία, να αναπτύξει την ικανότητα της 

επικοινωνίας στη σχολική τάξη και ταυτόχρονα να καλλιεργήσει ένα κλίμα 

συνεργατικότητας και ομαδικότητας που μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες των 

μαθητών. Οι εφαρμογές των ΤΠΕ στη σημερινή σχολική τάξη
67

 έχουν αλλάξει 

δραστικά τον τρόπο τόσο της διδασκαλίας όσο και της οργάνωσης του εκπαιδευτικού 

έργου γενικότερα. Βασίζονται στη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού του 

Vygotsky
68

, ο οποίος αναδεικνύει τη γνώση ως κοινωνική κατασκευή και προβάλλει 

τη σημασία των συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης για την οικοδόμηση της 

γνώσης. Δεν περιορίζονται απλώς στον πληροφορικό αλφαβητισμό, αλλά αποτελούν 

δυναμικά διδακτικά εργαλεία και εφαρμογές που υποστηρίζουν και εμπλουτίζουν τη 

διδασκαλία και τη μάθηση
69

.  

                                                                                                                                            
 
65

 Παναγιωτακόπουλος Χ., (2005) 4
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «Οι ΤΠΕ στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: επιδράσεις και προβλήματα από την προσπάθεια της Εφαρμογής 

τους στην παιδαγωγική πράξη» στο http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1037.pdf 

 
66

 Μπουραντάς Δ., (2005), Ηγεσία. Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. 
67

 www..earthlab.uoi.gr 
68

 R. DeVries (2000) New Ideas in Psychology «Vygotsky, Piaget, and education: a reciprocal 

assimilation of theories and educational practices», Regents Center for Early Developmental 

Education, University of Northern Iowa, Cedar Falls,IA 50614-0616, USA. 

 

  
69

 Τζιμογιάννης Α., Το έργο η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των τεχνολογιών 

της πληροφορίας και των επικοινωννιών στην εκπαίδευση: μια αποτίμηση της υλοποίησής 

τους στο νομό Ιωαννίνων στο 3
ο
 Συνέδριο Σύρου με θέμα «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 
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3. Η καθιέρωση των ξένων γλωσσών στην ελληνική 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

Από την σύσταση του νεοελληνικού κράτους τον 19
ο
 αιώνα, η ειδική Επιτροπή 

Παιδείας προέβλεπε την διδασκαλία ξένης γλώσσας στην εκπαίδευση. Η Γαλλική 

γλώσσα για μεγάλο χρονικό διάστημα διδασκόταν κατά κόρον στην Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, λόγω κυρίως των διπλωματικών σχέσεων με τη χώρα. Από το 2
ο
 μισό 

του 20
ου

 αιώνα και κυρίως λόγω της Αμερικανικής Επανάστασης και της Βρετανικής 

επιρροής στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας άρχισε 

να επικρατεί στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως  lingua franca. Το 

μάθημα της ξένης γλώσσας είναι τρίωρο και για τη μία και για την άλλη γλώσσα με 

σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών. Ο νόμος 309/1976 

θεωρείται περίοδος ακμής για τις ξένες γλώσσες, λόγω της εκπόνησης νέων 

Αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Παράλληλα ιδρύεται η ΚΕΜΕ
70

, αντίστοιχη 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ εκσυγχρονίζονται 

πλήρως τα ξενόγλωσσα σχολικά προγράμματα σπουδών. Εκπαιδευτικοί της Γαλλικής 

και Αγγλικής γλώσσας της δημόσιας εκπαίδευσης επιμορφώνονται σταδιακά από 

ξενόγλωσσους λειτουργούς με ιδιαιτέρα προσόντα στο Γαλλικό Ινστιτούτο και 

Βρετανικό Συμβούλιο, γεγονότα που ανάγονται στην νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τον Σεπτέμβριο του 1979
71

 εισάγεται από το Υπουργείο Παιδείας ο θεσμός της 

παράλληλης διδασκαλίας της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας στη Β/θμια 

Εκπαίδευση και παράλληλα ο θεσμός του Επιθεωρητή
72

  Αγγλικής και Γαλλικής 

γλώσσας με συμβουλευτικές αρμοδιότητες στο διδακτικό έργο του  ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού.   

Χρονική περίοδος Β/θμια 

Εκπαίδευση 

Ξένη Γλώσσα Διδακτικές ώρες 

                                                                                                                                            
 
70

 Κέντρο Εκπαιδευτικών μελετών και Επιμόρφωσης  

Επιμορφώσεως 

 
71

 Η προτίμηση του μαθητή μεταξύ των δύο γλωσσών γίνεται με υποβολή δήλωσης του 

κηδεμόνα του στην οικεία β/θμια Εκπαίδευση. 
72

 ΦΕΚ 247.8/66860 Υπουργική Απόφαση Γενικών Επιθεωρητών κλάδων ΠΕ05 & ΠΕ06. 
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1977-80 Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ 3 

1982 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ 3 Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ, 2 

Β΄Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

1982-84 ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΥΚΕΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ Ή 

ΓΑΛΛΙΚΉ ΚΑΙ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 

1 ΚΑΙ 3 ΏΡΕΣ 

1984 ΤΡΙΕΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗ Ή 

ΓΑΛΛΙΚΗ (5Η 

ΔΕΣΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ) 

3 

 

Το 1993 εισάγεται με ειδικό Προεδρικό διάταγμα η εισαγωγή της 2
ης

 

υποχρεωτικής ξένης γλώσσας στη β/θμια Εκπαίδευση. Έτσι καθιερώνεται επίσημα η 

Αγγλική γλώσσα ως πρώτη γλώσσα στη Β/θμια και η Γαλλική ή η Γερμανική ως 

δεύτερη υποχρεωτική με επιλογή των μαθητών μιας από τις δύο
73

.   

Το Προεδρικό Διάταγμα 413/27.9.1984 που αφορά στη διδασκαλία/ 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  δίνει την αίσθηση ότι 

μεταθέτει την μαθησιακή  διαδικασία σε μαθητοκεντρική  αφού ευνοείται πλέον η 

διαδικασία συνεργασίας των μαθητών και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή. 

Οι στόχοι του ξενόγλωσσου μαθήματος υλοποιούνται μέσα από περιστάσεις 

επικοινωνίας , όπως παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση, παντομίμα, προσομοιώσεις σε 

πραγματικές καταστάσεις.  Το υλικό που επιλέγεται στην εκπαιδευτική διαδικασία 

μπορεί να είναι αυθεντικό υλικό από εφημερίδες, από διαφημίσεις, άρθρα, ετικέτες 

προϊόντων, πανώ, πινακίδες, έντυπα, μικρές αγγελίες, άρθρα επαγγελματικού 

ενδιαφέροντος, συνεντεύξεις, αυθεντικά ακουστικά ερεθίσματα, λεζάντες, 

αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων  κ.ά. Η ύλη του μαθήματος ορίζεται μέσα στα 

Αναλυτικά προγράμματα σπουδών αποτελούμενη από ξενόγλωσσο εγχειρίδιο 

                                                 
73

 Παρλαπάνη Σ., (2016-17) Μεταπτυχιακή Εργασία «Η συμβολή στην αποτίμηση της 

διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στην Ελληνική υποχρεωτική Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση», Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τεχνολογικού ιδρύματος Πειραιά 
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απαραίτητα με ανάλογες δραστηριότητες. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί και 

πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό από τον διδάσκοντα, διευκολύνοντας έτσι την 

διαδικασία. 

3.1. (1985-1998): Η πορεία της διδασκαλίας της Γαλλικής και 

Αγγλικής γλώσσας στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Ο νόμος 1566/1985
74

 που αφορά στη «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»παρουσιάζει ενδιαφέρον στην ιστορία της 

ξενόγλωσσης εκπαίδευσης διότι: α)  εισάγει τις ξένες γλώσσες στο δημοτικό σχολείο 

και β) διότι το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο προσφέρει περισσότερες δυνατότητες 

στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας επειδή υπάρχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια 

στην εκμάθησή της και επειδή εισάγεται μια δεύτερη προαιρετική γλώσσα σε 

διάφορους κλάδους της Γ΄τάξης. Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο διαθέτει 3 τάξεις. 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 108 του Ν 1566/1985 ανακοινώνεται το Αναλυτικό και 

ωρολόγιο πρόγραμμα που προβλέπει στην Α τάξη  3 κατηγορίες μαθημάτων α) 

μαθήματα κοινού προγράμματος, β) μαθήματα επιλογής, γ)προαιρετικά μαθήματα 

στα οποία ανήκουν αποκλειστικά 3 γλώσσες (αγγλικά-γαλλικά-γερμανικά) και 

διδάσκονται έως και 4 ώρες εβδομαδιαία. Η ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά) 

διδάσκεται μόνο στο κοινό πρόγραμμα 3 ώρες την εβδομάδα και δεν εμφανίζεται στα 

επιλεγόμενα. Οι μαθητές που επιλέγουν ξένη γλώσσα πρέπει να επιλέξουν 

διαφορετική που διδάσκονται στο κοινό πρόγραμμα. Στη Β΄τάξη ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου υπάρχει η διδασκαλία της ξένης γλώσσας για 3 ώρες την 

εβδομάδα. Στη Γ΄τάξη των Πολυκλαδικών Λυκείων η ξένη γλώσσα καταλαμβάνει το 

μερίδιο των 3 ωρών εβδομαδιαία. Σύμφωνα με το Γ2/1692/24-6-1983 και άρθρο 

188/85 οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν διαφορετική γλώσσα από εκείνη 

που υποχρεούνται να διδαχτούν με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή. Το 

ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:  στην Α΄και Β΄τάξη  τα αγγλικά-

γαλλικά διδάσκονται 3 και 2 ώρες εβδομαδιαία αντίστοιχα ενώ στη Γ΄τάξη η ξένη 

γλώσσα επειδή ανήκει στα μαθήματα γενικής παιδείας διδάσκεται 2 ώρες 

εβδομαδιαία. Το Π/Δ 78/1997
75

προβλέπει για τη διδασκαλία  στην Α΄τάξη Γενικού 

Λυκείου να διδάσκεται ως πρώτη γλώσσα  η αγγλική και ως δεύτερη η γαλλική ή 

                                                 
74

 ΦΕΚ 167, Τ.Α, 30-9-1985 
75

 ΦΕΚ 88, Τ. Α, 2-5-1997 με υπογραφή του Υπουργού Γ. Αρσένη 
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γερμανική. Η σύνταξη ενός διαθεματικού προγράμματος ξένων γλωσσών θεωρείται 

αρκετά πρωτοπόρο. 

3.2. Εισαγωγή πειραματικής διδασκαλίας των ξένων γλωσσών 

(Γαλλική-Αγγλική) με τη μεικτή επιτροπή μελέτης  

 

Με τις Υπουργικές αποφάσεις Γ2/3651/22-11-83 και Γ2/2084/9-7-85
76

, 

αποφασίστηκε να ολοκληρωθούν οι εργασίες παραγωγής υλικού και προετοιμασίας 

διδακτικών βιβλίων της γαλλικής γλώσσας για την Β/θμια Εκπαίδευση από την 

ομάδα εργασίας για τα Γαλλικά. Τα διδακτικά εγχειρίδια των μαθητών στη Β/θμια 

εκπαίδευση για τις ξένες γλώσσες ήταν εισαγόμενα από την Γαλλία και Αγγλία. Η 

συγκρότηση εννεαμελούς επιτροπής, αποτελούμενη από Έλληνες πανεπιστημιακούς 

καθηγητές  για πρώτη φορά προέβη στην παραγωγή ξενόγλωσσου διδακτικού υλικού 

για τις 2 γλώσσες. Η εν λόγω Επιτροπή
77

 συναντήθηκε 4 φορές στην Αθήνα, 

εργάστηκε για 53 συνολικά ώρες και κατέληξε σε κοινές αποφάσεις για τις 2 

γλώσσες. Συνοψίζοντας για τις αποφάσεις, βάσει των πρακτικών, παρατίθενται τα 

εξής: 1) ήταν αναγκαία η παραγωγή διδακτικού υλικού σε αντικατάσταση των 

εισαγομένων, 2) ήταν αναγκαία η συγκρότηση των δύο των ομάδων της μεικτής 

ξενόγλωσσης επιτροπής για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την πειραματική 

εφαρμογή και παρακολούθηση του διδακτικού υλικού. Η ομάδα για την Αγγλική 

γλώσσα είχε έδρα την Αθήνα και για την Γαλλική γλώσσα τη Θεσσαλονίκη σε 

συνεργασία με τα πανεπιστημιακά τμήματα των ξένων φιλολογιών Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης. Επιμορφώθηκαν όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί των γλωσσών με 

επιμορφώσεις διαρκείας, τις γνωστές ΣΕΛΜΕ. Ο Υπουργός συγκρότησε 2 ομάδες 

εργασίας, η μία στην Αθήνα με υπεύθυνη την Β. Δενδρινού και η άλλη στη Θεσνίκη 

με υπεύθυνη την Β. Τοκατλίδου με συντονίστρια την ΚΕΜΕ
78

. Το πρόγραμμα 

παραγωγής διδακτικού υλικού προέκυψε μετά από έρευνα των παραπάνω 

ξενόγλωσσων ομάδων, βασισμένο πάντα στις ανάγκες  και των ξενόγλωσσων 

λειτουργών και των μαθητών τους. Η έρευνα διεξάχθηκε σε εργασιακούς χώρους, σε 

επιμορφούμενους δημόσιους λειτουργούς β/θμιας Εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακούς 

                                                 
76

 Υπουργική απόφαση Γ2/5-2-85 
77

 Τοκατλίδου Β., (1986) Εισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών-Προβλήματα-

Προτάσεις, Αθήνα, Οδυσσέας, 131. 
78

 Ν 1566/1985 ν.δ. 4379/1964.ΦΕΚ 182 με κατάργηση του Κέντρου Εκπαιδευτικών 

Μελετών της Επιμόρφωσης. Στο εξής ονομάστηκε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
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σπουδαστές. Αποτέλεσμα της έρευνας αυτής ήταν η αντικατάσταση των Αναλυτικών 

προγραμμάτων σπουδών
79

, ορίζοντας τους νέους επικοινωνιακούς στόχους.    

3.3. Η καθιέρωση της β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο 

 

Με Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Γ2/4230/18.8.1993 καθιερώθηκε 

η διδασκαλία της 2
ης

 ξένης γλώσσας στα  ελληνικά Γυμνάσια, βάσει των κάτωθι: α) 

Στα Γυμνάσια που διδασκόταν μέχρι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο η Γαλλική 

γλώσσα, από το σχολικό έτος 1993-94 καθιερώθηκε η διδασκαλία της Αγγλικής 

γλώσσας για 2 ώρες την εβδομάδα και η 2
η
 γλώσσα (γαλλική) για 3 ώρες 

εβδομαδιαία. Β) Στα Γυμνάσια που διδασκόταν μόνο η Αγγλική γλώσσα από εδώ και 

στο εξής οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού που διδάσκονταν τη Γαλλική γλώσσα, θα 

συνεχίσουν να τη διδάσκονται για 2 ώρες την εβδομάδα στην Α΄τάξη και παράλληλα 

την Αγγλική για 3 ώρες εβδομαδιαία. Η  απόφαση της αναλογίας της διδασκαλίας της 

Γαλλικής βάσει του ΥΠΕΠΘ
80

   έναντι της διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσας 

ανερχόταν σε ποσοστό 85% και της  δεύτερης (Γερμανικής) στο 15% ,ενώ το νέο 

ωρολόγιο πρόγραμμα ρύθμιζε τη διδασκαλία της πρώτης και δεύτερης ξένης γλώσσας 

συνολικά σε 5 ώρες εβδομαδιαία στο Γυμνάσιο (2 ώρες Αγγλικά και 3 Γαλλικά). 

Ωστόσο η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε 2 ώρες για όλες τις τάξεις του 

Γυμνασίου έναντι της 2
ης

 ξένης γλώσσας (Γαλλικής) σε 3 παρουσιάζει σημαντική 

πτώση στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα με αποτέλεσμα να διαμαρτύρεται η 

Ένωση καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας για το αποτέλεσμα αυτό. Στο νέο Αναλυτικό 

πρόγραμμα της Αγγλικής γλώσσας τον Ιανουάριο του 1996, παρατηρείται η ενιαία 

αντιμετώπιση της διδασκαλίας της γλώσσας από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο 

και τέλος στο Λύκειο. Την ίδια χρονιά ανακοινώθηκε και η «επιπεδοποίηση»
81

 στη 

διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος με στόχο τον χωρισμό των μαθητών σε 

διαφορετικά επίπεδα γνώσης στα πλαίσια της γλωσσομάθειας με στόχο την καλύτερη 

επίτευξη του στόχου των δεξιοτήτων τους και ιδιαίτερα της επικοινωνιακής και 

γλωσσικής τους ανάπτυξης.  Τα επίπεδα αφορούσαν συνήθως δύο: ένα των αρχαρίων 

και ένα των προχωρημένων με διαφορετικό εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσας στο 

καθένα επίπεδο. Αποτέλεσμα της «επιπεδοποίησης» της διδασκαλίας της Αγγλικής 
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γλώσσας ήταν η εξάλειψη της ανομοιογένειας των γνώσεων των μαθητών της 

Αγγλικής γλώσσας, γεγονός που οφειλόταν εν μέρει και σε αρκετές οικογένειες των 

μαθητών που προετοίμαζαν τα παιδιά τους εκτός σχολείου σε φροντιστηριακά 

μαθήματα Αγγλικών με στόχο την απόκτηση πιστοποίησης γλωσσομάθειας με 

αποτέλεσμα οι μαθητές να προπορεύονται της ύλης του μαθήματος στο σχολείο και 

να χάνεται το ενδιαφέρον τους. 

3.4. Οι ξένες γλώσσες (Γαλλική –Αγγλική) στο Γενικό Λύκειο 

 

H μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Υπουργού Παιδείας στα τέλη του 1997 με τους 

νόμους 2525/1997 και 2640/1998  θεσμοθετεί την δημιουργία ενός Ενιαίου Λυκείου. 

Η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελείται από τα 6 χρόνια του Δημοτικού 

σχολείου και 3 του Γυμνασίου. Με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

ο μαθητής στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει την φοίτησή του  μεταξύ του Λυκείου και 

των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ), ενώ παράλληλα λειτουργούν 

τα Μουσικά και Αθλητικά λύκεια. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του 

Λυκείου αυτού διαμορφώνεται ως εξής: Στην Α΄τάξη εφαρμόζονται μαθήματα 

Γενικής Παιδείας, κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα επιλογής. Η πρώτη 

ξένη γλώσσα (Αγγλικά-Γαλλικά) ανήκει στα μαθήματα γενικής Παιδείας και 

διδάσκεται για τρίωρο την εβδομάδα. Η 2
η
 ξένη γλώσσα (Αγγλικά-Γαλλικά-

Γερμανικά) συγκαταλέγεται στα μαθήματα επιλογής και διδάσκεται για 2ωρο την 

εβδομάδα. Η γλώσσα επιλογής της Α΄Λυκείου παραμένει η ίδια έως την Γ΄Λυκείου. 

Το 2001 το Υπουργείο Παιδείας με απόφασή του ανανεώνει τη λειτουργία 

παράλληλων τμημάτων για τις 2 ξένες γλώσσες (Γαλλική-Γερμανική) στα Γυμνάσια 

και στη συνέχεια με νέα Υπουργική απόφαση
82

 τα Αγγλικά χαρακτηρίζονται ως 

Α΄ξένη γλώσσα και ως β΄ ξένη γλώσσα χαρακτηρίζονται μία από τις δύο: τα Γαλλικά 

ή τα Γερμανικά. Η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας υλοποιείται στην Α΄ Γυμνασίου και 

ακολουθεί έως την Γ΄ Γυμνασίου. Οι διδακτικές ώρες της β΄ξένης γλώσσας 

περικόπτονται στις 2 ώρες εβδομαδιαία, αποτελώντας πλήγμα για την εκμάθησή της 

στο Γυμνάσιο σε μια εποχή πολυπολιτισμικότητας πλουραλισμού και γλωσσικής 

κινητικότητας. Ακολουθεί το Διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών των ξένων γλωσσών 

του 2001. 
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3.4.1. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών των ξένων γλωσσών 

(2001) 

 

Βάσει του διαθεματικού σχολικού προγράμματος σπουδών για τις ξένες γλώσσες το 

2001, σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών
83

 είναι η ανάπτυξη της 

γλωσσικής ικανότητας των μαθητών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σε 

διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Με την εκμάθηση των ξένων 

γλωσσών αναδεικνύονται  έννοιες  όπως αυτές του εγγραμματισμού, της 

πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας, ως βασικοί άξονες γνωστικών και 

δεξιοτήτων των μαθητών. Οι ξένες γλώσσες λειτουργούν θετικά στην ανάπτυξη της 

δεξιότητας του μαθητή να ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας.  

Έτσι με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η ξένη 

γλώσσα δεν χρησιμεύει μόνο για τη συνεννόηση μεταξύ ανθρώπων που έχουν 

διαφορετικό τρόπο σκέψης και λόγου.  

Εγγραμματισμός Ο άξονας αυτός αφορά την απόκτηση γνώσεων της μορφής, της 

δομής και των λειτουργιών της κάθε ξένης γλώσσας, αλλά και στην απόκτηση 

δεξιοτήτων των διδασκομένων. Οι μαθητές οφείλουν να καλλιεργούν τον προφορικό 

και γραπτό λόγο ώστε να είναι ικανοί να προσλαμβάνουν και να αξιοποιούν κάθε 

είδους πληροφορία, γνώση και άποψη, καλλιεργώντας στρατηγικές επικοινωνίας  για 

κάθε περίσταση επικοινωνίας.  Ο Σχολικός Εγγραμματισμός
84

 είναι η ικανότητα 

των μαθητών να αντιλαμβάνονται τα πολυτροπικά  κειμενικά είδη του εκπαιδευτικού 

υλικού και ως συγγραφείς να παράγουν ανάλογα κείμενα με εμπλοκή τους σε γραπτή 

μορφή. 

 

Πολυγλωσσία Ο άξονας αυτός αναδεικνύει τα ξεχωριστά στοιχεία λόγου και ομιλίας, 

οδηγώντας στην ανακάλυψη ομοιοτήτων και διαφορών στις γλώσσες, καλλιεργώντας 

παράλληλα  τη δεξιότητα για τη διά βίου εκμάθηση των γλωσσών. 

Πολυπολιτισμικότητα  με τον άξονα αυτό οι μαθητές εξοικειώνονται με την έννοια 

της πολυπολιτισμικότητας, αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα. Και σεβόμενοι  να 

αποδέχονται τη διαφορετικότητα του άλλου μέσω της πολυπολιτισμικής 
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πολυμορφίας
85

. Ο όρος πολυπολιτισμικότητα
86

  (multiculturalism) παραπέμπει στη 

συνύπαρξη μιας κοινωνίας, δομημένη από πολλές κοινωνικές ομάδες με ποικίλα 

εθνικά και πολιτισμικά στοιχεία. Μοιάζει με μωσαϊκό από ισότιμες κουλτούρες 

ατόμων διατηρώντας πάντα και παράλληλα τις διακριτές διαφορές τους ώστε να 

αναπτυχθούν γόνιμες σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της. 

Με στόχο να τεθούν κοινές βάσεις και ενιαίος σκοπός για το μάθημα της 2ης ξένης 

γλώσσας
87

 στο γυμνάσιο και το δημοτικό, τα Α.Π.Σ. για το Δημοτικό εμπεριέχουν τις 

τρεις βασικές αρχές των Α.Π.Σ. των ξένων γλωσσών στο γυμνάσιο: τον 

εγγραμματισμό, την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα. Σε γενικά πλαίσια, η 

διδασκαλία/ εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας βασίζεται σε σύγχρονες μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις, όπωςμαθητοκεντρισμός, χρήση οπτικοακουστικών μέσων και 

διδακτική μέσα από παιγνιώδεις και διαδραστικές δραστηριότητες όπως π.χ. παιχνίδια 

ρόλων, παιχνίδια μνήμης, παντομίμα, κατασκευές με ζωγραφική, κολλάζ,  κλπ 

 Το Α.Π.Σ. Αγγλικής του 2002 που εμπεριέχεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δεν έχει μεγάλες διαφορές από αυτό του 1997, ωστόσο 

είναι βασισμένο στις θεμελιώδεις αρχές της Διαθεματικής προσέγγισης, δίνοντας 

έμφαση σε σχέση με το προηγούμενο στις έννοιες του εγγραμματισμού, της 

πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας
88

 , προωθώντας παράλληλα τον 

σχεδιασμό  Διαθεματικών σχεδίων εργασίας, τα γνωστά projects
89

. 

3.5. Ο ρόλος των σύγχρονων Αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών  

στην   Εκπαίδευση 

 

Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ -ΞΓ)
90

, σε συνάρτηση με 

το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία εκφράζουν 

ένα ενδιαφέρον κομμάτι της νέας ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής της 

σύμφωνα με τις νέες επιταγές και  προκλήσεις που προκύπτουν από τις πολιτικές της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014 -2020) για την 

προώθηση της  πολυγλωσσίας και της πολλαπλογλωσσίας των νέων που ζουν και 

σπουδάζουν στην Ελλάδα . Η Ευρώπη στοχεύει στην προστασία της γλωσσικής 

πολυμορφίας και στην προώθηση της γλωσσομάθειας κυρίως  

 για λόγους πολιτιστικής ταυτότητας  

 για λόγους κοινωνικής ένταξης  

 επειδή οι πολύγλωσσοι άνθρωποι μπορούν καλύτερα να αξιοποιήσουν τις 

εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους ευκαιρίες χάρη στην ενοποίηση
91

 της 

Ευρώπης. Ο σεβασμός στις γλώσσες της Ευρώπης ως ισότιμες μεταξύ τους 

είναι πρωταρχικό του Υπουργείου Παιδείας. Η άποψη αυτή εκφράζεται με το 

ΕΠΣ των ξένων γλωσσών. Η ξένη γλώσσα διδάσκεται στο σχολείο 

προκειμένου ο μαθητής να αναπτύξει γλωσσική επίγνωση, διαπολιτισμική 

συνείδηση και διαμεσολαβητική ικανότητα. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται 

σε κάποιο βαθμό και χωρίς ιδιαίτερη διδακτική προσπάθεια, αφού το να μάθει 

κάποιος μια ξένη γλώσσα πλέον, θεωρείται ότι κατανοεί τη δομή και την 

λειτουργία της γλώσσας αυτής σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και 

περιστάσεις επικοινωνίας
92

. Η πολιτισμική γνώση των μαθητών καλλιεργείται 

καθώς τους ζητείται να χρησιμοποιήσουν την ξένη γλώσσα με εμπλεκόμενη 

την ελληνική, δηλ. την μητρική τους και τις πολιτισμικές πρακτικές με βάση 

τα βιώματά τους. Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών 

(ΕΠΣ-ΞΓ) διαφέρει από όλα τα προηγούμενα σύμφωνα με τα παρακάτω διότι: 

 Είναι το πρώτο κοινό πρόγραμμα σπουδών για όλες τις ξένες γλώσσες του 

σχολείου και ενιαίο για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

 Προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της γλωσσικής επάρκειας κατά επίπεδα 

γλωσσομάθειας  

 Συνδέει άμεσα την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο σχολείο με το Κρατικό  

            Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). 

 Έχει εκπονηθεί ώστε να μην υπάρχει ανάγκη να αλλάζει κάθε λίγα χρόνια, 

αλλά να βελτιώνεται με την εξέλιξη μιας ανάλογης έρευνας
93

.  

Σημαντική θέση στην καθημερινή επικοινωνία έχει και η διαμεσολάβηση,  

λειτουργία που απαιτεί την παράλληλη χρήση διαφόρων  γλωσσικών κωδίκων.  Η 
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ενδογλωσσική διαμεσολάβηση πετυχαίνεται όταν π.χ. διαβάσουμε τη συνταγή ενός 

γλυκού που δεν καταλαβαίνει ένας 15άχρονος , παρόλο που είναι  στη μητρική του 

γλώσσα, ώστε να τον δώσουμε να αντιληφθεί  τι πρέπει να κατανοήσει ώστε να 

κατασκευάσει σωστά το αγαπημένο του κέικ. Από την άλλη μιας άλλης μορφής 

διαμεσολάβηση έχουμε όταν π.χ. ακούμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα με ένα φίλο που 

δεν καταλαβαίνει Γαλλικά ή Αγγλικά  και του μεταφέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει 

στις ομάδες. Συνεπώς η διαμεσολάβηση από τη μια γλώσσα στην άλλη είναι μια 

καθημερινή κοινωνική πρακτική, η επιτυχία της οποίας εξασφαλίζεται με τη 

συμμετοχή των πολύγλωσσων ομιλητών. 

Σημαντικό αποτελεί το γεγονός της καταγραφής των επιπέδων 

γλωσσομάθειας, βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις 

γλώσσες
94

, τα οποία διαμορφώνονται σε 6 ως εξής: A1, A2, B1, B2, Γ1, Γ2. 

 

3.6. Τα έξι επίπεδα Γλωσσομάθειας 

 

Στα επίπεδα Α1 και Α2 επίπεδα
95

 της Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας ο μαθητής 

οφείλει σε προφορικό και γραπτό επίπεδο να: 

 Κατανοεί και να παράγει προτάσεις σε απλή δομή με τυποποιημένες και απλές 

προτάσεις με σκοπό να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες της 

επικοινωνιακής περίστασης 

 Χαιρετά να συστήνεται να δίνει και να ζητά πληροφορίες, να περιγράφει 

αντικείμενα στο χώρο, να προκαλεί διάλογο με άλλα άτομα με στόχο να 

εξυπηρετηθούν οι βασικές τους ανάγκες επικοινωνίας, όπως και να μεταφέρει 

ένα μήνυμα από τα ελληνικά στην ξένη γλώσσα. 

 Να κατανοεί και να παράγει μηνύματα καθημερινής ρουτίνας, να δίνει 

πληροφορίες για τη ζωή του και την οικογένειά του, τις δραστηριότητές του, 

τα ενδιαφέροντά του, τον χώρο της εργασίας και την φύση της. 

 Ανταλλάσσει πληροφορίες προσωπικού ενδιαφέροντος , χρησιμοποιώντας 

προσομοιώσεις π.χ. ένα ταξίδι, μια συνομιλία με τον ρεσεψιονίστ ενός 

ξενοδοχείου. 

Στα επίπεδα Β1 και Β2 ο μαθητής οφείλει
96

 να γνωρίζει να: 
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 Κατανοεί βασικές ιδέες και πληροφορίες για σύνθετα σχετικά κείμενα με 

αφηρημένες έννοιες, να κατανοεί πώς π.χ. δουλεύει μια ηλεκτρική συσκευή με 

οδηγίες στην ξένη γλώσσα. 

 Παράγει δομημένα και συνεκτικά κείμενα με επιχειρηματολογία, 

υποστηρίζοντας την άποψή τους με αμεσότητα, σαφήνεια. 

Στα επίπεδα Γ1 και Γ2 ο μαθητής
97

 οφείλουν να γνωρίζει να: 

 Κατανοεί ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών 

κειμένων και να αναγνωρίζουν σημασίες που υπονοούνται, χρησιμοποιώντας τη 

γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και 

επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, λεπτομερή κείμενα για 

σύνθετα θέματα.  

 Κατανοεί με ευκολία σχεδόν όλα όσα διαβάζει ή ακούει, κάνοντας 

ταυτόχρονα περιλήψεις με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, 

ανασυνθέτοντας επιχειρήματα. 

 Μπορεί να σκεφτεί και να συνθέσει απόψεις με ακρίβεια με κάθε 

συναισθηματική απόχρωση.  

 

 

3.7. Τα ωρολόγια  αναλυτικά προγράμματα ξένων γλωσσών 

 

Ο υπολογισμός του τμήματος Ξένων Γλωσσών του ΣΤΕ αφορά την μελέτη του 

παραπάνω τμήματος για να μπορέσει ο υποψήφιος να πετύχει τους στόχους του στα 

επίπεδα που αναγράφονται παρακάτω
98

: 

ΕΠΙΠΕΔΟ  Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Μ.Ο. 100 200 400 600 800 1.200 

                                                                                                                                            
96

https://www.greek-

language.gr/certification/sites/greeklanguage.gr.certification/files/Common-

Levelmatching_0.pdf 
97

 Ό.π. 
98

 http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/EPS_content.pdf στο Εσπα 2007 -13  

Ε.Π. Ε&ΔΒΜ Α.Π. 1 -2-3«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (σχολείο 21
ου

 αιώνα) -Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 

, Οριζόντια Πράξη» MIS : 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Σ.), 26. 

 

http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/EPS_content.pdf%20στο%20Εσπα%202007%20-13
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    Οι ώρες που προβλέπονται στον πάνω πίνακα έχουν υπολογιστεί στις περιπτώσεις       

που η διδασκαλία γίνεται υπό ιδανικές συνθήκες με υποψήφιους που έχουν διάθεση 

για μάθηση. 

ΕΠΙΠΕΔΟ  Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

Μ.Ο 115 230 460 720 1.040 1.680 

 

    Το επίπεδο στο οποίο τελικά θα  φτάσει ο απολύτως ικανός μαθητής σε μια 

ξένη γλώσσα εξαρτάται τόσο από την κατανομή των ωρών του ωρολογίου 

προγράμματος, την οποία αποφασίζει το Υπουργείο Παιδείας ανάλογα με το 

διαθέσιμο προσωπικό, όσο και από ποιά μαθήματα ορίζονται ως υποχρεωτικά και 

ποιά όχι
99

. 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις απαιτήσεις της μάθησης των μαθητών στο 

ελληνικό δημόσιο σχολείο για τις ξένες γλώσσες που αφορά το μινιμουμ-μαξιμουμ 

της επικοινωνιακής τους επάρκειας βάσει των σύγχρονων Αναλυτικών σχολικών 

προγραμμάτων
100

: 

 ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΓΓΛΙΚΑ Α2-Β1 Β2-Γ1 

ΓΑΛΛΙΚΑ Α1 Α2-Β1 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α1 Α2-Β1 

ΙΤΑΛΙΚΑ -- Α1-Α2 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ -- Α1-Α2 

 

Όσον αφορά τώρα τα διδακτικά εγχειρίδια
101

 στο ΕΠΣ -ΞΓ το λεπτομερές 

οργανόγραμμα της ύλης των εγχειριδίων των ξένων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, 

Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής) και θ ενοποιημένη ύλη για τα επίπεδα Α1-Γ1. Η 

ύλη των ανώτερων επιπέδων (Β2-Γ1) κατά κανόνα επαναλαμβάνει τα βασικά 

στοιχεία  και συμπληρώνει την ύλη των χαμηλότερων επιπέδων (Α1-Β2). 

Η ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
102

 στα νέα 

προγράμματα σπουδών (ΤΠΕ) στη διδακτική και μαθησιακή πράξη έχει ανοίξει νέους 

                                                 
99

 Ό.π., 26 
100

 Ό.π.,27 
101

 Ό.π. ,48. 
102

 http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps, 18. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps
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ορίζοντες στην  ξενόγλωσση εκπαίδευση. Η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας για το 

μάθημα της ξένης προϋποθέτει αφενός έναν άρτιο εξοπλισμό, ο οποίος συχνά δεν 

είναι διαθέσιμος στην ξενόγλωσση τάξη, και αφετέρου ειδική επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού για μάθει όχι απλώς να χειρίζεται τα βασικά κομμάτια του Η/Υ αλλά 

να μάθει τον τρόπο να αξιοποιεί το διαδίκτυο  μέσω του διαδραστικού πίνακα, να 

επιλέγει εγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά για το μάθημά του. Μια ανεξάντλητη 

πηγή για ενδιαφέρον, πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται σε ποικίλες 

μαθησιακές και διδακτικές ανάγκες, ιδιαίτερα της Αγγλικής, της Γαλλικής γλώσσας 

περιλαμβάνονται στο σχολικό πρόγραμμα. Εξάλλου, το πρωτογενές υλικό του 

διαδικτύου, δηλ. τα κείμενα, είναι από τη φύση τους πολυτροπικά, και χρήσιμα πλέον 

τα περισσότερα κείμενα στην καθημερινή μας ζωή .Χρησιμοποιώντας τα στην τάξη 

για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας ,δίνονται δυνατότητες στους μαθητές να 

αναπτύξουν γραμματισμούς απαραίτητους για αποτελεσματική επικοινωνία στον 

ιδιωτικό ,κοινωνικό και εργασιακό χώρο. Το υποστηρικτικό πρόγραμμα για τους 

εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών σχεδιάζεται προκειμένου να προσφέρει ιδέες για 

την αξιοποίηση της τεχνολογίας
103

. 

 

 

 

 

3.8. Εκπαιδευτικά λογισμικά Αγγλικής γλώσσας για τη Β/θμια 

Εκπαίδευση 

 

Στο φωτόδενδρο
104

 υπάρχει το ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία 

της αγγλικής γλώσσας σε αρχάριους στο Γυμνάσιο. Η ύλη για κάθε τάξη διαιρείται σε 

δύο βασικές ενότητες: lesson plans και projects. Η σχεδίαση των λογισμικών είναι 

σπονδυλωτή και τα μηνύματα από ενότητα σε ενότητα είναι σαφή. Αυτό επιτρέπει 

στους μαθητές να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα σχέδια μαθημάτων 

και σε όλες τις τάξεις. Το κάθε σχέδιο μαθήματος αποτελείται από κεφάλαια τα οποία 

                                                 
103

 Ό.π. 
104

 http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/267?locale=el 
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στη συνέχεια περιλαμβάνουν ασκήσεις. Στο κάθε κεφάλαιο υπάρχουν ασκήσεις σε 

τρία επίπεδα. Τα λογισμικά περιέχουν αρχείο κειμένων και αρχείο πολυμέσων
105

. 

Το παιχνίδι SiLang
106

 είναι χρήσιμο  για την χρήση κοινά γνωστών γλωσσών 

στην εργασία. Η εφαρμογή αυτή εξοικειώνει τους μαθητές στο πώς κοινά γνωστές 

γλώσσες χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο από άτομα με διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο που εισάγουν στην επικοινωνία αυθόρμητα στοιχεία 

μεταφορές από τη μητρική γλώσσα καθώς και πολιτισμικά στοιχεία στην 

επικοινωνία. 

Το Αβάκιο
107

 πάλι είναι ένα περιβάλλον για διερευνητική μάθηση που 

προσφέρει στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα (ερευνητές, εκπαιδευτικούς, 

μαθητές, συγγραφείς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκδότες) εργαλεία υψηλού 

επιπέδου για τη σύνθεση εκπαιδευτικών «Μικρόκοσμων» για πειραματισμό και 

διερεύνηση φαινομένων, εννοιών, υποθέσεων και συσχετισμών. Το λογισμικό 

«Αγγλικά Γυμνασίου για προχωρημένους»
108

 είναι εκπαιδευτικό λογισμικό για τα 

μαθήματα Αγγλικών Α', Β' και Γ' Γυμνασίου για προχωρημένους από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και συνοδεύεται από οδηγό χρήσης του λογισμικού και 

οδηγό διδασκαλίας. Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό αξιολογείται ως προς την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά του, ως προς την πληρότητά του, αν πληροί 

τον λόγο για τον οποίο κατασκευάστηκε, αν είναι εγκεκριμένο και φερέγγυο από 

φορέα, αν παρέχει αρκετές τεχνολογικές προδιαγραφές, αν παρέχει σαφήνεια, μεστή 

δομή, καθαρό και απλό λόγο, αν γίνεται κατανοητό στο ακροατήριό του, αν 

συμμορφώνεται σε εκπαιδευτικούς κανόνες, αν παρέχει βοήθεια και είναι εύκολο στη 

χρήση του, αν υπακούει σε παιδαγωγικές και διδακτικές οδηγίες της ενότητας, αν 

συνεπικουρεί στο διδακτικό εγχειρίδιο, αν έχει συμβατότητα με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, 

αν εστιάζει στην μαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση και στην ενεργό και 

βιωματική εμπλοκή του μαθητή και τέλος αν παρέχει τη δυνατότητα 

αυτοαξιολόγησης με σκοπό τη βελτίωσή του. 

 

                                                 
105

 Ό.π. 
106

.Όπ. 
107

 http://photodentro. ό.π. 
108

 http://www.mathima.gr/ekpaideytiko-yliko/foreign-languages/item/agglika-gymnasiou-     

http://photodentro/
http://www.mathima.gr/ekpaideytiko-yliko/foreign-languages/item/agglika-gymnasiou-
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3.9. Εκπαιδευτικά λογισμικά Γαλλικής γλώσσας για τη Β/θμια 

Εκπαίδευση 

 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Γαλλικά Α΄Β΄Γ Γυμνασίου»
109

 σκοπό έχει να 

συνεπικουρήσει στο εκπαιδευτικό σχολικό  εγχειρίδιο με στόχο τη μαθησιακή 

διαδικασία στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στη Β/θμια Εκπαίδευση και έχει 

άμεση συμβατότητα με τα ΑΠΣ και το Διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών των ξένων 

γλωσσών με βιωματικό τρόπο, εμπλέκοντας ενεργά τους ίδιους τους μαθητές σε 

επικοινωνία. Στην γραπτή παραγωγή λόγου οι απαιτήσεις του λογισμικού αυτού 

υλοποιείται μέσω projects, τα οποία  προτείνουν καθημερινά θέματα προς 

διαπραγμάτευση, όπως π.χ. οι συγκοινωνίες-μεταφορές, αθλητισμός-σπορ, θάλασσα 

και καλοκαίρι, η πόλη, επίσκεψη στο μουσείο, ΜΜΕ και κείμενα με μορφή power-

point με σκοπό να εμπλουτίσουν τις ιδέες των μαθητών ώστε να συνθέσουν τελικά 

μόνοι τους ένα απτό γραπτό κείμενο. 

 Στο φωτόδενδρο
110

 είναι διαθέσιμη η εφαρμογή λογισμικού εξάσκησης της 

Γαλλικής γλώσσας το οποίο τρέχει σε πρόγραμμα φυλλομετρητή ιστού (browser). 

Αποτελείται από ένα κεντρικό γραφικό μενού από το οποίο ο χρήστης (μαθητής) 

μπορεί να πλοηγηθεί στις επιμέρους ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει 

δραστηριότητες, διαλόγους και παιχνίδια με λέξεις. Οι στόχοι επιτυγχάνονται 

μέσα από ένα περιβάλλον λειτουργικό και ταυτόχρονα προσφέροντας μια 

ατμόσφαιρα παιχνιδιού.  

Υπάρχουν και πρόσθετα διδακτικά υλικά που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

εκπαιδευτικός στη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας για την καλύτερη γνωριμία 

των μαθητών με την χώρα και τον πολιτισμό της, όπως
111

: 

 αποσπάσματα βίντεο με σημαντικούς χώρους 

 διαδραστικό χάρτη του Μετρό του Παρισιού  

 διαδραστικό χάρτη της Γαλλίας  

 διαδραστικό χάρτη του γαλλόφωνου κόσμου 

                                                 
109

 http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/gallika/manual.pdf 
110

 http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/278 
111

   Δαμάσκου Μ., Λούμου Μ., «Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία των Γαλλικών 

στο Γυμνάσιο»  
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 χρήσιμες ιστοσελίδες που σχετίζονται με τους χώρους και τα κτίρια της 

πόλης, 

 διαδραστικό λεξικό με εικόνες, 

 αυθεντικό έντυπο υλικό, καταχωρισμένο με βάση τα κτίρια της πόλης, για 

αξιοποίηση στην τάξη. 

Σχέδια εργασίας με διαθεματικές προεκτάσεις
112

  

Σχέδια εργασίας Τελική 

παραγωγή 

Διαθεματικές 

προεκτάσεις 

Τάξη 

Η πολυκατοικία Διάλογος, γράμμα, 

πρόσκληση (εργαλεία 

δημιουργικής γραφής που 

δημιουργήθηκαν για το 

λογισμικό) 

Πληροφορική A΄ Γυμνασίου 

Τηλεοπτικό 

μαγκαζίνο 

Βίντεο Πληροφορική B΄ Γυμνασίου 

Το εικονικό 

μουσείο 

Παρουσίαση 

Power Point 

Πληροφορική, 

Εικαστικά, 

Ιστορία 

Γ΄ γυμνασίου 

Η ιδανική 

πόλη 

Ιστοσελίδες 

(Microsoft Word, 

FrontPage) 

Πληροφορική, 

Γεωγραφία, 

Κοινωνική 

και Πολιτική 

Αγωγή 

Α, Β, Γ, 

Γυμνασίου 

 

 

 

  

 

 

 

 

�  

                                                 
112

 Δαμάσκου Μ., Λούμου Μ., ό.π., διαφάνεια 23η 
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4. Επισκόπηση ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων 

Αγγλικής γλώσσας στη Β/θμια Εκπαίδευση 

Εγχειρίδιο Επίπεδο Προσέγγιση 

Essential English 1,2,3 Writing-Reading 

Starting strategies 1,2,3 Writing-Reading 

Target 1,2,3 Writing-Reading 

Second Impact 1,2 Writing-Reading 

Action English 1,2,3 Writing-Reading 

Pathway 1-6 Communicative activities 

Task way English 1,2,3 Writing-Reading-

Communication 

Streamline English 1-4 Writing-Reading activities 

Project English 1,2,3 Writing-Reading activities 

Fast forward 1,2,3 Communicative approach 

Trio 1,2,3 Communicative approach 

Streets Ahead 1,2,3 Communicative approach 

Flying colors 1,2,3 Communicative approach 

New Generation for 

Teenage Students 

1,2,3,4 Same 

Open Doors 1,2,3 Same 

Winner 1,2,3 Same 

Accelerate 1-6 Same 

True to life 1,2,3 Same 

Aiming High 3 Same 

Go Ahead 1 Same 

Enterprise 1,2,3 Same 

Apple pie 1 Same 

Welcome 1,2,3 Same 

Exploring English 1,2,3 Same 

Click on 1,2,3,4 Same 

Clock Wise 3,4 Same 

Set Sail 1,2 Same, portfolio languages 
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activities 4 skills 

Adventures 1,2,3 Communicative approach 

Without Borders 1,2,3 Same 

Upstream 1,2,3,4 Same 

Blockbuster 1,2,3,4 Same 
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4.1. Επισκόπηση ενδεικτικών διδακτικών εγχειριδίων Γαλλικής 

γλώσσας στη Β/θμια Εκπαίδευση 

 

Εγχειρίδιο Επίπεδο Προσέγγιση 

Vers la France  1,2 Παραδοσιακή/άμεση 

La France en direct 1,2,3,4 Οπτικοακουστική 

Le Français et la vie 1,2,3,4 Ακουστοπροφορική 

Le français actuel 1et et 

2e degré  

1,2,3 Ακουστοπροφορική 

C’ est le Printemps 1,2,3 Οπτικοακουστική 

Intercodes 1,2,3 Οπτικοακουστική 

Méthode Orange 1,2,3 Οπτικοακουστική 

Alouette 1,2,3 Οπτικοακουστική 

Cartes sur table 1,2 Επικοινωνιακή 

Τα Γαλλικά της 

Α΄Γυμνασίου 

12-13 ετών Επικοινωνιακή 

Τα Γαλλικά της Γ 

΄Γυμνασίου 

14-15 ετών Επικοινωνιακή 

Sans frontieres 1,2,3,4 Επικοινωνιακή 

Entrée  libre 1,2 Οπτικοακουστική 

Allo France 1,2,3 Επικοινωνιακή 

Avec plaisir 1,2 Επικοινωνιακή 

Le nouveau sans 

frontieres 

 Επικοινωνιακή 

Bienvenue en France 1,2 Επικοινωνιακή 

Espaces 1,2,3 Επικοινωνιακή 

Le Français a grande 

vitesse 

1 Επικοινωνιακή 

Fréquence jeunes 1,2,3 Επικοινωνιακή 

Le nouvel espace 1,2,3 Version-Video 

Tempo 1,2 Επικοινωνιακή 

Panorama 1,2,3,4 Επικοινωνιακή 
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Café crème 1,2,3,4 Επικοινωνιακή 

Junior A1, A2 Επικοινωνιακή 

Champion A1,A2,B1 Επικοινωνιακή 

Reflets A1,A2,B1,B2 Επικοινωνιακή 

Bravo 1,2,3 Επικοινωνιακή 

Bien joue  A1,A2.B1 Επικοινωνιακή 

Forum 1,2,3 Επικοινωνιακή- πλοήγηση 

στο διαδίκτυο 

Extra A1,A2 Επικοινωνιακή 

Tandem A1,A2 Επικοινωνιακή 

Oh la la  11 ετών και άνω Επικοινωνιακή 

Τaxi Έφηβοι (11-15) Επικοινωνιακή 

C’ est clair 12-15 ετών Επικοινωνιακή 

Dis donc 1,2,3 Επικοινωνιακή 
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ΕΠΊΛΟΓΟΣ 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί βιβλιογραφικά μια 

μεθοδολογική επισκόπηση των διδακτικών της Γαλλικής & Αγγλικής Γλώσσας με 

αντιπροσωπευτικά εγκεκριμένα εγχειρίδια του Υπουργείου Παιδείας που διδάχτηκαν 

στη Β/θμια Εκπαίδευση της χώρας. 

Το ξενόγλωσσο μάθημα Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας οφείλει να δεχτεί 

και άλλες βελτιώσεις σε επίπεδο μεθοδολογικό, μέσω των εποπτικών μέσων 

διδασκαλίας ώστε να καταστεί περισσότερο θελκτικό για τους μαθητές.  

Συνεπώς, η βελτιωμένη υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων με 

περισσότερα τεχνολογικά πολυμέσα για την ξένη γλώσσα αλλά και οι εξετάσεις 

επιπέδων Γλωσσομάθειας θα πρέπει πλέον να διεξάγονται εντός της σχολικής 

μονάδας σε θέματα πανελλαδικού επιπέδου ώστε να υπάρχει αναγνωρισμένη 

πιστοποίηση ξένων γλωσσών στους μαθητές, γεγονός χρήσιμο και ωφέλιμο για τις 

οικογένειες των μαθητών σε οικονομικό επίπεδο. 

Τα Αναλυτικά προγράμματα σπουδών οφείλουν να επιδέχονται βελτίωσης και 

να είναι συμβατά με τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών. 

Οι σχολικές μονάδες να διαθέτουν τάξεις υποδοχής για φιλοξενία τάξεων 

μαθητών εξωτερικού σε μια εποχή έντονης γλωσσικής πολιτισμικής κινητικότητας. 

Τα επίπεδα για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα 

πρέπει να διδάσκεται σε επίπεδο σχολικό και για τις δύο γλώσσες (Αγγλικά-Γαλλικά) 

από τους ήδη διορισμένους εκπαιδευτικούς στους μαθητές μετά το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του σχολείου. 
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