
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                     
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΠΩΝΗ  

ΦΛΩΡΙΝΑ  

ΜΑΪΟΣ 2021 

  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ           
                     

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 



2 
 

 Φύλλο εξέτασης  

 

1. Επόπτης: Σταύρος Καμαρούδης   

 

Βαθμός: _______________________  

 

Υπογραφή:                                              Ημερομηνία: 

 

 

2. Δεύτερος βαθμολογητής: Αλέξανδρος Ακριτόπουλος  

 

Βαθμός: _______________________  

 

Υπογραφή:                                              Ημερομηνία: 

 

Γενικός βαθμός: _______________________    

 

 

 

 

 

Η συγγραφέας Παναγιώτα Καπώνη βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του 
παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας και ότι έχει γίνει 
η κατάλληλη αναφορά στις εργασίες τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν 
απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.  

 

Υπογραφή: 

 

Ημερομηνία:   



3 
 

Περιεχόμενα 

Κατάλογος Πινάκων ...................................................................................................... 4 

Κατάλογος Εικόνων ....................................................................................................... 4 

Κατάλογος Διαγραμμάτων............................................................................................. 4 

Περίληψη ....................................................................................................................... 5 

Abstract .......................................................................................................................... 6 

Πρόλογος ....................................................................................................................... 7 

Εισαγωγή ....................................................................................................................... 8 

1. Διαφήμιση: Κλάδος εμπορίου- ολοένα και πιο σημαντικός ................................ 11 

1.1. Επιχειρηματικός τομέας 21ου αιώνα .............................................................. 11 

1.2. Διαφήμιση ..................................................................................................... 12 

1.2.1. Στερεότυπες και μη Στερεότυπες απεικονίσεις ..................................... 14 

1.3. Μάρκετινγκ εκπαίδευσης .............................................................................. 16 

1.4. Εκπαιδευτικό μάρκετινγκ, συστατικό του κοινωνικού μάρκετινγκ .............. 18 

2. Σημασία εκμάθησης γλωσσών στην Ευρώπη τον 21ου αιώνα .............................. 20 

2.1. Γλωσσικές ευρωπαϊκές πολιτικές .................................................................. 20 

2.2. Τομείς όπου είναι απαραίτητη η Πολυγλωσσία ............................................ 27 

2.3. Ο Έλληνας και η εκμάθηση γλωσσών .......................................................... 28 

2.4. Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην ελληνική εκπαίδευση ............................. 30 

2.5. Προωθητικές ενέργειες  εκμάθησης ξένων γλωσσών από το ελληνικό κράτος
 32 

2.6. Ελληνικά ως ξένη γλώσσα ............................................................................ 35 

3. Προώθηση αναγκαιότητας εκμάθησης ξένης γλώσσας ....................................... 36 

3.1. Αναγκαιότητα γνώσης αγγλικών ................................................................... 36 

3.2. Παραδοσιακή και σύγχρονη εκμάθηση ξένων γλωσσών .............................. 38 

3.2.1. Γλώσσες εκτός των αγγλικών που κερδίζουν έδαφος ........................... 44 

3.3. Βασικές τάσεις στο μάρκετινγκ ξένων γλωσσών .......................................... 45 

3.4. Διαφήμιση και πτυχία γλωσσομάθειας ......................................................... 47 

4. Ιδιωτική διδασκαλία ξένων γλωσσών .................................................................. 49 

4.1. Ξενόγλωσσα σχολεία και προωθητικές ενέργειες ......................................... 49 

4.2. Φροντιστήρια και Ινστιτούτα γλωσσομάθειας- Νομοθετικό πλαίσιο ........... 51 

4.3. Προβολή γλώσσας μέσω διαφήμισης ........................................................... 53 

5. Συμπεράσματα ...................................................................................................... 56 

Βιβλιογραφικές αναφορές ............................................................................................ 58 

 
 



4 
 

Κατάλογος Πινάκων 

Πίνακας 1: Γλώσσες της Ευρώπης (ΕuropeanUnion, 2016) ...................................... 21 
Πίνακας 2: Επίσημη αναγνώριση, προστασία ή/και προώθηση των 
περιφερειακών/μειονοτικών γλωσσών σε 18 χώρες ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Μόνο στα 
επίσημα έγγραφα της χώρας. Με πλάγια: στα επίσημα έγγραφα της χώρας και στον 
ΕΧΠΜΓ. Ανατύπωση από Βρετανικό Συμβούλιο, (2012). ......................................... 26 
 Πίνακας 3: Διά βίου μάθηση- βασικές ικανότητες (Νόμος 2006/962/ΕΚ) ............. 37 
  

 

Κατάλογος Εικόνων 

Εικόνα 1: Ομιλητές αγγλικών ..................................................................................... 21 
Εικόνα 2: Ομιλητές γερμανικών ................................................................................. 22 
Εικόνα 3: Ομιλητές γαλλικών ..................................................................................... 22 
Εικόνα 4: Ομιλητές ισπανικών ................................................................................... 22 
Εικόνα 5: Ομιλητές ιταλικών ...................................................................................... 23 
Εικόνα 6: Ομιλητές ρωσικών ...................................................................................... 23 
Εικόνα 7: Η παραπάνω διαφήμιση για το Camp Pilgrim συνδέεται απευθείας με 
αυτήν τη σελίδα προορισμού, η οποία είναι επίσης στα Γαλλικά. Ανατύπωση από 
(HigherEducationMarketing, 2019). ............................................................................ 50 
 

 

Κατάλογος Διαγραμμάτων 

Διάγραμμα  1: Ποσοστά εκμάθησης των ξένων γλωσσών, στο πλαίσιο της μη τυπικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ανατύπωση από Smile Network, (2015). .................................... 33 
Διάγραμμα  2: Ποσοστά εκμάθησης των στρατηγικών γλωσσών στο πλαίσιο της μη τυπικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ανατύπωση από Smile Network, (2015). .................................... 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Περίληψη  

Η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι μια δυναμική κοινωνική δραστηριότητα, 

όπου οι μαθητές αποκτούν γνώση μέσω της παρατήρησης, της πρακτικής και της 

εμπειρίας. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας 

εθνικής πολιτικής για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, έχει μέχρι τώρα ασχοληθεί 

κυρίως με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Λόγω της έλλειψης 

επαρκών πόρων οι εκπαιδευόμενοι στρέφονται σε ιδιωτικά κέντρα εκμάθησης 

γλωσσών και φροντιστήρια. Έτσι, δημιουργείται μια προσπάθεια διαφήμισης και 

προώθησης της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Μέσω της διαφήμισης προωθούνται τα 

ιδιωτικά κέντρα εκμάθησης γλωσσών αλλά και απόκτησης πτυχίων γλωσσών, τα 

οποία θεωρούνται αποδεικτικά επάρκειας της γλώσσας που έχει διδαχθεί ο 

εκπαιδευόμενος. 

  

 

Λέξεις κλειδιά: διαφήμιση, ξένες γλώσσες, εκπαίδευση, γλωσσομάθεια νέων 

Ελλήνων    
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Abstract 

Learning a language is a dynamic social activity where students gain 

knowledge through observation, practice and experience. In the Greek education 

system, the development and implementation of a national policy for learning foreign 

languages, has so far dealt mainly with primary and secondary education. Due to the 

lack of sufficient resources the trainees turn to private language learning centers and 

tutoring centers. This creates an effort to advertise and promote language learning. 

Through advertising, the private language learning centers are promoted as well as the 

acquisition of language degrees, which are considered proofs of the competence of the 

language that the trainee has been taught. 

 

 

Key words: advertisement, foreign languages, education, language learning of young 

Greeks     
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Πρόλογος 

 Η σημερινή κοινωνία διέπεται από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

τους ταχύτατους ρυθμούς που χαρακτηρίζουν την επαγγελματική και την προσωπική 

ζωή κάθε ατόμου. Ο σύγχρονος άνθρωπος δέχεται έναν καταιγισμό πληροφοριών με 

τη διαφήμιση να διαδραματίζει κομβικό ρόλο σε αυτό. Παράλληλα, επιζητεί να 

διασκεδάσει, να ταξιδέψει, να μορφωθεί και ενδεχομένως να εργαστεί σε 

επαγγελματικά περιβάλλοντα που ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας του. Ο υψηλός 

τεχνολογικός τομέας και η εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης του ανοίγουν διάπλατα 

τον δρόμο. Ωστόσο, μία πολύ σημαντική παράμετρος θεωρείται η εκμάθηση ξένων 

γλωσσών μέσα από τη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση. Η διαφήμιση ξένων 

γλωσσών μπορεί να μετατραπεί σε διδασκαλία και γνώση. Πρόκειται για ένα ζήτημα 

με υψηλό ενδιαφέρον και διαχρονικό χαρακτήρα το οποίο εκτιμώ πως αξίζει να 

μελετηθεί. Αυτή, εξάλλου, είναι και βασική αιτία που αποτελεί το θέμα της πτυχιακής 

εργασίας μου.   

 Στο σημείο αυτό της εκπαιδευτικής μου πορείας νιώθω την ανάγκη να 

ευχαριστήσω θερμά ορισμένους ανθρώπους που μου προσέφεραν αμέτρητη 

συμπαράσταση. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον επιβλέποντα 

καθηγητή μου, κ. Σταύρο Καμαρούδη, στα πλαίσια της συνεχούς καθοδήγησης και 

της επιστημονικής υποστήριξής μου καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής 

εργασίας μου. Από την πρώτη κιόλας στιγμή επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, υπομονή 

και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μου με αποτέλεσμα η συνεργασία μας να μπορεί 

να χαρακτηριστεί άψογη και επιτυχής μέχρι το τέλος. Επιπρόσθετα, αισθάνομαι πως 

πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Αλέξανδρο Ακριτόπουλο ως έτερο 

βαθμολογητή της πτυχιακής εργασίας μου. Ολοκληρώνοντας, επιθυμώ να 

ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη της οικογένειάς μου για την τεράστια στήριξη και τη 

μεγάλη κατανόηση που έδειξαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα στα πλαίσια 

διεκπεραίωσης των ακαδημαϊκών προσπαθειών μου τόσο αναφορικά με τη πτυχιακή 

εργασία μου όσο και με τις σπουδές μου στο σύνολό τους.    
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Εισαγωγή 

 Αν και αυτό ακούγεται περίεργο δεν υπάρχει ένας επιστημονικός ορισμός της 

γλώσσας που να είναι σήμερα αποδεκτός από το σύνολο των γλωσσολόγων. Οι 

διαθέσιμοι ορισμοί εκφράζουν τις θεωρητικές απόψεις του εισηγητή του ορισμού. 

Ένας από τους πρώτους ορισμούς του 1957 από τον Αμερικανό γλωσσολόγο Noam 

Chomsky είναι ο εξής: «Η γλώσσα είναι ένα σύνολο (πεπερασμένο ή μη) προτάσεων, 

καθεμία από τις οποίες είναι πεπερασμένη σε έκταση και κατασκευή, από πεπερασμένο 

σύνολο στοιχείων». Ως πληρέστερος θεωρείται ο ορισμός του Γάλλου A. Martinet ο 

οποίος ορίζει τη γλώσσα ως ένα όργανο επικοινωνίας, σύμφωνα με το οποίο η 

ανθρώπινη εμπειρία αναλύεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κοινότητα, σε μονάδες 

προικισμένες με ένα σημασιολογικό περιεχόμενο και με μια θεωρητική έκφραση, τα 

μηνύματα· αυτή η φωνητική έκφραση αρθρώνεται με τη σειρά της σε διακριτές 

διαδοχικές μονάδες, τα φωνήματα, καθορισμένου αριθμού σε κάθε γλώσσα, των 

οποίων η φύση και οι αμοιβαίες διαφέρουν επίσης από γλώσσα σε γλώσσα. 

Καταλήγοντας, συνοπτικά η γλώσσα είναι «ένα όργανο επικοινωνίας γλωσσικών 

κοινοτήτων με διπλή άρθρωση και φωνητική εκδήλωση» (Καμαρούδης, 2000, σελ. 18-

19).  

Η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι μια δυναμική κοινωνική δραστηριότητα. 

Μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλους για το συμβολικό περιβάλλον τόσο στις 

αίθουσες διδασκαλίας όσο και στους άτυπους χώρους οι μαθητές αποκτούν γνώση 

μέσω της παρατήρησης, της πρακτικής και της εμπειρίας. Οι καθηγητές γλωσσών 

έχουν χρησιμοποιήσει εδώ και καιρό μια ποικιλία υλικών ως πόρους για την 

υποστήριξη της κατανόησης της γλώσσας και του πολιτισμού από τους μαθητές όπως 

βιβλία, περιοδικά, τηλεοπτικές εκπομπές, ειδησεογραφικά προγράμματα, ταινίες, 

γραφικά μυθιστορήματα, κόμικς, ιστοσελίδες, διαδικτυακή φαντασία, ηλεκτρονικά 

βιβλία, προγράμματα και διαφήμιση (Vize, 2011). 

 Ωστόσο, εκτός από την ενημερωτική αξία αυτού του είδους των πόρων σε 

αίθουσες διδασκαλίας γλωσσικών τεχνών στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και σε άλλες χώρες τα κείμενα των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης χρησιμοποιούνται μερικές φορές ως αντικείμενα μελέτης από 

μόνα τους (Hobbs & Jensen, 2009). Για παράδειγμα, το είδος της διαφήμισης μπορεί 

να διερευνηθεί για να αντιμετωπίσει τη ρητορική λειτουργία της πειθούς. Οι 

τηλεοπτικές ειδήσεις μπορούν να μελετηθούν για να εξετάσουν τις ρητορικές έννοιες 

του τόνου του κοινού στόχου και της άποψης. Για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν 
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αγγλικά σε αλλόγλωσσους η χρήση δημοφιλών υλικών πολιτισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των μέσων εκτύπωσης και κινούμενης εικόνας, μπορεί να 

υποστηρίξει την εκμάθηση γλωσσών βελτιώνοντας παράλληλα την κριτική σκέψη 

(Liu & Lin, 2017). 

 Η θεωρία της μάθησης του κονστρουκτιβισμού, όπως διατυπώνεται από 

μελετητές, συμπεριλαμβανομένου του John Dewey (1933) και του Lev Vygotsky 

(1978, όπως αναφ. σε Wertsch, 1985), διαμόρφωσε τη συνειδητοποίηση των 

εκπαιδευτικών για τη σημασία της οικοδόμησης συνδέσεων μεταξύ της τάξης και των 

πολιτισμών των μαθητών τους. Οι δεξιότητες κριτικής σκέψης, 

συμπεριλαμβανομένων των προβληματισμών, των συμπερασμάτων και της σύνθεσης 

πληροφοριών, επιτρέπουν στους ανθρώπους να κάνουν λογικές κρίσεις που  

συνδέουν την τάξη με την καθημερινή ζωή. Οι κριτικοί κοινωνικοί θεωρητικοί 

τονίζουν πως οι κοινωνικές δραστηριότητες αντανακλούν και διαμορφώνουν τις 

ανθρώπινες σχέσεις, τους τρόπους γνώσης και ακόμη και τις υλικές συνθήκες της 

κοινωνίας (Habermas, 1998). Η γλώσσα βρίσκεται στο επίκεντρο του κατά πόσο 

προσωπικά και κοινωνικά κατασκευάζονται οι ταυτότητες. Με τη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες, μέσα σε μια κοινότητα πρακτικής, οι μαθητές συμμετέχουν σε 

συγκεκριμένες κοινωνικές δραστηριότητες που βοηθούν στην υποστήριξη των 

πνευματικών, κοινωνικών, συναισθηματικών και γλωσσικών ικανοτήτων. Στις 

κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις η εκμάθηση γλωσσών εμφανίζεται κοινωνικά 

καθώς τα μέλη των κοινοτήτων μοιράζονται γνώσεις και αντιλήψεις που 

διαμορφώνονται από πολιτιστικά και ιστορικά περιβάλλοντα σε αντίθεση με τις 

μεθόδους της άμεσης διδασκαλίας και της απομνημόνευσης (Norton & Toohey, 

2011). 

 Σε μια ανασκόπηση της μάθησης δεύτερης γλώσσας τα τελευταία 40 χρόνια ο 

Johnson (2006, σελ. 237) εξηγεί ότι οι μελετητές άρχισαν σταδιακά να 

επικεντρώνονται στο άτομο στο πλαίσιο του πολιτιστικού περιβάλλοντος 

αναγνωρίζοντας ότι συνηθισμένες «κοινωνικές δραστηριότητες ρυθμίζονται με 

κανονιστικούς τρόπους συλλογισμού». Η διδασκαλία κριτικής σκέψης στη  διαφήμιση, 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη λαϊκή κουλτούρα είναι δημιουργικές, δηλαδή 

είναι μια μορφή έρευνας που παράγει συνομιλίες με ευρείες παραλλαγές στην 

ερμηνεία μηνυμάτων δημιουργώντας ευκαιρίες για ευαισθητοποίηση και 

ενσυναίσθηση. To 2005 η UNESCO, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη προώθησης της 

εκμάθησης ξένων γλωσσών σε περιοχές της Ασίας, και στα πλαίσια του 

προγράμματος «Education for All» με τη βοήθεια ειδικών από τον χώρο της 
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εκπαίδευσης και της διαφήμισης ετοίμασε έναν οδηγό διαφήμισης της εκμάθησης 

ξένων γλωσσών για περιοχές της Ασίας (UNESCO, 2005). 

 Για την ευαισθητοποίηση και την αντίληψη των ατόμων οι πάροχοι 

εκπαίδευσης  χρειάζονται καλές στρατηγικές προώθησης που μπορούν να ενισχύσουν 

τη φήμη των προγραμμάτων τους. Το ερώτημα, βέβαια, είναι ποιες δραστηριότητες 

προώθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης 

στην κοινωνία; Αυτό το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο σημαντικό όταν το μεγαλύτερο 

ποσοστό του συστήματος εκμάθησης γλωσσών μιας χώρας βρίσκεται στα χέρια του 

ιδιωτικού τομέα. Το μάρκετινγκ υπηρεσιών και ειδικά το μάρκετινγκ της εκπαίδευσης 

έχει αναπτυχθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα σχέδια 

μάρκετινγκ επικεντρώνονται τόσο στους μαθητές όσο και στις θεσμικές ανάγκες 

(Russell, 2005). 

 Η παρουσία εργασία μελετά την πορεία μετάβασης από τον τομέα της 

διαφήμισης σε αυτόν της εκμάθησης ξένων γλωσσών μέσα από ένα ταξίδι 

μετασχηματισμού του θεωρητικού πλαισίου σε πρακτικό. Ως προς τη δομή της 

αποτελείται από πέντε κύρια κεφάλαια, καθένα από τα οποία περιέχει επιμέρους 

υποενότητες. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζεται η έννοια της 

διαφήμισης ως κλάδος του εμπορίου τόσο στα πλαίσια του επιχειρηματικού τομέα 

όσο και σε αυτόν του εκπαιδευτικού μάρκετινγκ. Στο δεύτερο κεφάλαιο το 

ενδιαφέρον εστιάζεται στη σημασία εκμάθησης ξένων γλωσσών στην Ευρώπη κατά 

τον 21ο αιώνα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τις 

γλώσσες, οι τομείς όπου κρίνεται αναγκαία η πολυγλωσσία, η κατάσταση στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η παρουσία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο επισημαίνεται η προώθηση της αναγκαιότητας γνώσης ξένης 

γλώσσας. Αναλυτικότερα, τονίζεται η ανάγκη εκμάθησης των αγγλικών αλλά και 

άλλων γλωσσών, παρουσιάζεται η εκμάθηση της ξένης γλώσσας με παραδοσιακές 

και σύγχρονες μεθόδους και συσχετίζεται η διαφήμιση με τα πτυχία γλωσσομάθειας. 

Ακολούθως, στο τέταρτο κεφάλαιο προβάλλεται η διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

από τον ιδιωτικό τομέα μέσα από τα ξενόγλωσσα σχολεία και το νομοθετικό πλαίσιο 

που διέπει τα φροντιστήρια γλωσσομάθειας, ενώ επιπρόσθετα επισημαίνεται η 

προβολή της γλώσσας μέσα από τη διαφήμιση. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο 

παραθέτονται ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα όπως προέκυψαν από τη διερεύνηση 

του θέματος. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των βιβλιογραφικών 

αναφορών.          
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1. Διαφήμιση: Κλάδος εμπορίου- ολοένα και πιο 

σημαντικός 

1.1. Επιχειρηματικός τομέας 21ου αιώνα 

 Ο 21ος αιώνας υπήρξε μια εποχή αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και 

επέκτασης. Οι εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μεταφορά και την 

επικοινωνία αποτέλεσαν τις κύριες κινητήριες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. 

Αυτές οι εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τη διάδοση επιχειρηματικών ιδεών, γνώσεων 

και πληροφοριών μεταξύ ετερογενών και απομακρυσμένων ανθρώπων που 

βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Τα νέα μέσα και οι σύγχρονες τεχνολογίες 

ενδεχομένως να αποτέλεσαν τα πιο ισχυρά εργαλεία για τη δημιουργία δεσμών 

σύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Η κινητή τηλεφωνία, το 

διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα, τα τάμπλετ και άλλες νέες συσκευές πολυμέσων 

έχουν συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία μιας απρόσκοπτης 

παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας απεριόριστης από φυσικής απόστασης, αλλάζοντας 

σημαντικά τις έννοιες του χώρου, του χρόνου και της θέσης (Saxena, 2005).  

 Η τρέχουσα εποχή της παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίστηκε, επίσης, από μια 

σημαντική αλλαγή στις λειτουργίες καθώς οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν πέρα από τα  

παραδοσιακά όρια. Οι νέες τεχνολογίες των μέσων ενημέρωσης έχουν οδηγήσει με 

μεγάλη ταχύτητα στις λειτουργίες καθώς η επιχείρηση πρέπει να διεξάγεται με την 

ταχύτητα της σκέψης. Τα προϊόντα πρέπει επίσης να γίνονται ανταγωνιστικά  

παγκοσμίως καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες εισέρχονται στην αγορά με νέα 

προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν γίνει πιο 

δημιουργικές και ευέλικτες καθώς τα νέα μέσα δημιουργούν διάφορα εναλλακτικά 

κανάλια προσέγγισης των καταναλωτών. Τα αναδυόμενα διαδικτυακά κανάλια 

πωλήσεων χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από εταιρείες και καταναλωτές, 

ακόμη και στις αναπτυσσόμενες χώρες (Cascio & Montealegre, 2016). 

 Μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στον 

επιχειρηματικό κόσμο είναι η τεράστια ενδυνάμωση του καταναλωτή ή του πελάτη 

ως παγκόσμιου πολίτη. Ο καταναλωτής έχει γίνει περισσότερο ισχυρός, σημαντικός 

και απαιτητικός στον 21ο αιώνα από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Με την πληθώρα 

των μέσων ενημέρωσης και τα διαθέσιμα προϊόντα ο τομέας της πίστης των πελατών 

έχει κλονιστεί σημαντικά. Οι πελάτες δε δεσμεύονται πλέον από κανόνες ή 

οποιαδήποτε συγκεκριμένη μάρκα (Strizhakova et al., 2008). Μέσω αρκετών 
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μηχανών αναζήτησης και μιας τεράστια γκάμα προϊόντων οι καταναλωτές έχουν 

τώρα τον έλεγχο του τι θέλουν να δουν, να ακούσουν και να αγοράσουν καθώς δεν 

αποτελούν πλέον ανενεργούς αποδέκτες (Thorson & Duffy, 2011). Έτσι, οι 

καταναλωτές κρίνεται αναγκαίο απλά να περιμένουν να γοητευθούν από τις εταιρείες. 

Οι εταιρείες, από την άλλη, καλούνται διαρκώς να δημιουργούν και να 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τους για να ικανοποιούν τη ζήτηση των 

καταναλωτών από κάθε γωνιά του πλανήτη. Εξάλλου, ο ανταγωνισμός εμφανίζεται 

σήμερα σε έντονα επίπεδα σε παγκόσμια κλίμακα. Στον σημερινό κόσμο οι εταιρείες 

αντιμετωπίζουν την πρόκληση της σύλληψης και της διατήρησης των Τ.Π.Ε. και των 

πελατών με παγκόσμιο μυαλό. Αυτό το έργο της εύρεσης και της διατήρησης 

πελατών καθιστά απαραίτητη την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση της 

διαφήμισης και των διαδικασιών μάρκετινγκ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

του όλο και πιο παγκοσμιοποιημένου κόσμου (Strizhakova et al., 2008).  

 

1.2. Διαφήμιση 

 Η διαφήμιση αποτελεί μια μορφή επικοινωνιακής ενεργοποίησης. Μπορεί από 

τη φύση της να είναι ενημερωτική και πειστική αξιοποιώντας τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης ή τα νέα μέσα τεχνολογίας για να πείσει τους καταναλωτές να 

αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες. Επιπλέον, μπορεί να στοχεύει στην προώθηση ενός 

νέου προϊόντος ή των ήδη υπαρχόντων. Η διαφήμιση, σύμφωνα με το Βρετανικό 

Ινστιτούτο Ιατρών στη Διαφήμιση (British Institute of Practitioners in Advertising- 

IPA), παρουσιάζει τα περισσότερα πειστικά μηνύματα προς τις σωστές προοπτικές 

για το προϊόν ή την υπηρεσία με το χαμηλότερο δυνατό κόστος (Jefkins, 1992). Είναι 

«οποιαδήποτε μορφή μη προσωπικής παρουσίασης και προώθησης ιδεών, αγαθών και 

υπηρεσιών που συνήθως πληρώνονται από αναγνωρισμένο χορηγό» (Dominic, 2013, 

σελ 18).  

 Σύμφωνα με τον Benson-Eluwa (2004) οι επαγγελματίες της διαφήμισης 

ορίζουν τη διαφήμιση ως μια πληροφορία πειστική και ενημερωτική για αγαθά και 

υπηρεσίες. Ακόμη, έχει κοστολογηθεί ως υπηρεσία ή άθροισμα ιδεών που 

καθορίζονται από διαφημιζόμενους μέσω της χρήσης μέσων. Από την άλλη πλευρά, η 

διαφήμιση ως έννοια λεξικού είναι μια πράξη που σημαίνει δημόσια ενημέρωση ή 

ανακοίνωση. Όταν επικεντρώνεται στον τομέα των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ 

συντελεί την ευνοϊκή προώθηση αγαθών ή υπηρεσιών στο κοινό με σκοπό την 
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εντονότερη προσοχή των ανθρώπων και την αύξηση του ποσού των πωλήσεων για 

αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες (Petley, 2002).  

 Ακόμη, η διαφήμιση ως τέχνη ή ως επιστήμη έχει γίνει πολύ δημοφιλής και 

κοινή στον σημερινό κόσμο. Σύμφωνα με τους Trehan & Trehan (2010) η αγορά 

ελέγχεται από τους καταναλωτές. Έτσι οι εταιρείες κρίνεται σκόπιμο να τους πείθουν 

και να τους προσελκύουν για την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. 

Κατά αυτό τον τρόπο η διαφήμιση αποκτά καθοριστικό ρόλο στον τομέα της 

επικοινωνίας. Επιπλέον, φαίνεται να είναι τα πάντα για τους ανθρώπους με 

αποτέλεσμα σε όποιον χώρο πηγαίνουν, από την πλοήγηση στο διαδίκτυο έως μια 

βόλτα με λεωφορείο, να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητάς τους. 

Μάλιστα, εμφανίζεται σε διάφορους ιστότοπους και μπορεί να βρεθεί σε ασυνήθιστα 

είδη έως και πιο σημαντικά, από κονσέρβες έως εισιτήρια συναυλιών. Σταδιακά, η 

διαφήμιση γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, καθώς όλο και περισσότερα άτομα και 

εταιρείες στρέφονται σε αυτή, αξιοποιώντας την ως εργαλείο, για να καταστήσουν τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους γνωστά στους καταναλωτές (Trehan & Trehan, 2010). 

 Επιπρόσθετα, εντοπίζονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της διαφήμισης. 

Η διαφήμιση δημιουργεί μια συνειδητοποίηση, δίνει πληροφορίες και μπορεί να 

πείσει τους καταναλωτές. Μάλιστα, εμφανίζει οικονομικό κόστος. Το κόστος της 

διαφήμισης διαμορφώνεται από το συνολικό μήνυμα που απαιτεί χρόνο και χώρο στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, δεν είναι απευθείας επικοινωνία με ένα άτομο 

παρότι είναι ανοιχτή στο κοινό και παρέχει πληροφορίες, ενώ παράλληλα μπορεί να 

εκπαιδεύει τους καταναλωτές σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Ακόμη, περιλαμβάνει 

διάφορες δημιουργικές στρατηγικές και τακτικές και σύμφωνα με τη διαφημιστική 

φύση της προσπαθεί να πείσει τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν κάποια 

αγορά (Frolova, 2014). 

 Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, η διαφήμιση βοηθά στην πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών καθώς αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για το μάρκετινγκ επιχειρήσεων. 

Οι καταναλωτές μπορούν να μάθουν κάθε λεπτομέρεια μέσω της διαφήμισης. Έτσι, 

θεωρείται σημαντική στον ανταγωνισμό μεταξύ των εκάστοτε επιχειρήσεων. Επίσης, 

επηρεάζει την τιμή και, ορισμένες φορές, την ποιότητα του προϊόντος. Εξάλλου, είναι 

κοινώς αποδεκτό πως η διαφήμιση συμβάλλει στην επιτάχυνση της εισαγωγής νέων 

εφευρέσεων, της διαδικασίας εκβιομηχάνισης και της επέκτασης των επιχειρήσεων. 

Ακόμη, βοηθά σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας των εταιρειών και 

γενικότερα αυξάνει το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας (Alim, 2019). 
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Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές μέσω της διαφήμιση των αγαθών και 

των υπηρεσιών λαμβάνουν μια πληθώρα πληροφοριών και συγκρατούν τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες στο μυαλό τους. Η ποιότητα δεν πρέπει να αποφεύγεται από τη 

διαφήμιση. Οι καταναλωτές αξιολογούν την ποιότητα με δεξιότητες παραγωγής και 

διαφήμισης εξίσου. Συμπερασματικά, είναι προφανές ότι οι στάσεις και η 

συμπεριφορά των καταναλωτών επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη διαφήμιση και η 

διαφήμιση ασκεί σημαντική επιρροή στη συμπεριφορά αγοράς των καταναλωτών 

(Frolova, 2014). 

 

1.2.1. Στερεότυπες και μη Στερεότυπες απεικονίσεις  

Η διαφήμιση αποτελεί μια από τις περισσότερες αμφιλεγόμενες δραστηριότητες 

εντός της λειτουργίας του μάρκετινγκ. Το γεγονός αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ότι 

εστιάζει στην υποκειμενική διαφοροποίηση του προϊόντος και στην προσπάθεια 

δημιουργίας φήμης και πελατείας. Επιπλέον, δίνει έμφαση στη σύνδεση όχι μόνο της 

προσφοράς αλλά και της ζήτησης από τη μονοπωλιακή επιχείρηση (Ζώτος, 1986, 

σελ. 39).  

Οι στερεοτυπικές απεικονίσεις στη διαφήμιση έχουν λάβει ακαδημαϊκή και 

πρακτική προσοχή τις τελευταίες δεκαετίες. Η βιβλιογραφία έχει μέχρι τώρα 

επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς τομείς:  

α) στη φύση και τη συχνότητα των στερεοτυπικών απεικονίσεων στη διαφήμιση 

(Hatzithomas et al., 2016)  

β) στα κοινωνικά αποτελέσματα στερεοτυπικών απεικονίσεων στους 

καταναλωτές (Davies et al., 2002)  

γ) στον αντίκτυπο των στερεοτύπων απεικονίσεων αναφορικά με τις επιδράσεις 

που σχετίζονται με την επωνυμία (Kyrousi et al.,2016). Η βιβλιογραφία για τα 

στερεότυπα στη διαφήμιση χρησιμοποιεί ποικίλους και διαφορετικούς ορισμούς για 

το τι αποτελεί στερεότυπο. Για παράδειγμα, τα στερεότυπα έχουν οριστεί ως γενικές 

πεποιθήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τους ρόλους, τα ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές (Plakoyiannaki & Zotos,2009). Επίσης, 

αποτελούν πεποιθήσεις ότι ορισμένα χαρακτηριστικά διαφοροποιούν άτομα 

διαφορετικών κοινωνικών ομάδων ή επικρατούσες στάσεις για τα χαρακτηριστικά 

στιγματισμένων ομάδων (Davies et al., 2002). Επιπλέον, η βιβλιογραφία 

χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές αντιλήψεις για τη διαφήμιση που θα μπορούσαν να 

οριστούν ως στερεότυπο. Τέτοιες έννοιες περιλαμβάνουν τη διαφήμιση ως 
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«εξιδανικευμένη» (Richins, 1991), «εχθρική» (Van Hellemont & Van den Bulck, 

2012) και «αντικειμενική» (Fredrickson & Roberts, 1997).   

Για να βελτιωθεί η κατανόηση των επιπτώσεων των διαφημιστικών στερεοτύπων 

είναι σημαντικό να οριστεί με σαφήνεια τι αποτελεί στερεότυπο και ποιες θεωρητικές 

έννοιες και λειτουργικοποιήσεις θα χρησιμοποιηθούν. Καταλήγοντας, θα μπορούσε 

να παρατηρήσει κάποιος πως στερεότυπο ορίζεται μια γενικευμένη και ευρέως 

αποδεκτή πίστη για τα προσωπικά χαρακτηριστικά των μελών μιας κοινωνικής 

κατηγορίας όπως το φύλο, η εθνικότητα ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός (Grier & 

Deshpandé, 2001). Τα στερεότυπα θεωρούνται ειδικά για τα πολιτισμικά 

περιβάλλοντα και μπορεί με αυτό τον τρόπο να είναι δυναμικά και να αλλάζουν με 

την πάροδο του χρόνου (Eisend, 2010).  

Ένα στερεότυπο δημιουργείται όταν μεταφέρεται επανηλλημένως μια 

συγκεκριμένη εικόνα ή ιστορία. Από μόνη της η εικόνα ή η ιστορία δε δημιουργεί 

κανένα ιδιαίτερο αποτελέσματα, αλλά όταν επαναλαμβάνεται, γίνεται μια γενικά 

αποδεκτή πεποίθηση στα μέλη μιας συγκεκριμένης κοινωνικής κατηγορίας ή ομάδας 

(Taylor & Stern, 1997). Απλοϊκά, τα στερεότυπα προσφέρουν έναν τρόπο 

απλοποίησης και συστηματοποίησης πληροφοριών και βοηθούν στην κατανόηση του 

κόσμου. Μπορούν να αφορούν κάθε τύπο κοινωνικής κατηγορίας όπως το φύλο, την 

εθνικότητα, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία ή το 

επάγγελμα. Για παράδειγμα, τα στερεότυπα φύλου είναι πεποιθήσεις με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης γυναικών και ανδρών (Eisend, 2010). 

Έτσι, όταν για παράδειγμα ένας άνθρωπος βλέπει ένα άλλο άτομο με μακριά μαλλιά 

από πίσω αμέσως υποθετεί την άποψη ότι είναι γυναίκα χρησιμοποιώντας ένα 

στερεότυπο για να συστηματοποιήσει τις πληροφορίες του. Πρόκειται για ένα 

παράδειγμα το οποίο θεωρείται ένα γενικό στερεότυπο που ισχύει στα περισσότερα 

περιβάλλοντα της σύγχρονης δυτικής κουλτούρας. Άραγε, κάθε άνθρωπος θα έκανε 

την ίδια υπόθεση αν έβλεπε το συγκεκριμένο άτομο στον δρόμο, στη δουλειά ή 

απεικονιζόταν σε κάποια εφημερίδα ή σε μία διαφήμιση; Επιπλέον, τα στερεότυπα 

μπορούν να αφορούν ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες. Έτσι, 

μια γυναίκα από την Ασία μπορεί να είναι κατηγοριοποιημένη σε στερεότυπα ως 

γυναίκα, ως πρόσωπο της ασιατικής εθνικότητας ή/και ως τομή των δύο (Mastro, 

2009). 

Η συχνή χρήση στερεοτύπων στη διαφήμιση οδήγησε περαιτέρω σε ένα σύνολο 

στερεοτύπων διαφήμισης όπως απεικονίσεις γυναικών, επαγγελματιών και 

οικογενειών που αφορούν ειδικά το διαφημιστικό πλαίσιο. Συχνά διαφημιστικά μη 
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στερεότυπα παρουσιάζουν άτομα που είναι αρκετά ασυνήθιστα στον πραγματικό 

κόσμο όσον αφορά, για παράδειγμα, την εθνικότητα, τον τύπο του σώματος και την 

ελκυστικότητα ως κανόνα (Bissell & Rask, 2010). Μια προβολή διαφήμισης 

θεωρείται στερεότυπο όταν απεικονίζει τους ανθρώπους με τρόπο που να είναι 

συνεπές με ένα γενικό στερεότυπο, ένα στερεότυπο διαφήμισης ή και τα δύο. Μια μη 

στερεοτυπική απεικόνιση διαφήμισης δείχνει ένα άτομο με έναν τρόπο που δεν 

συμμορφώνεται με το στερεότυπο για την κοινωνική κατηγορία στην οποία ανήκει 

(Mastro & Stern, 2003). Ωστόσο και πάλι υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους 

μπορεί να συμβεί αυτό. Πρώτον, η απεικόνιση μπορεί να παρουσιάσει ένα άτομο μη 

τηρώντας ένα γενικό στερεότυπο για την εν λόγω κουλτούρα. Σε ένα σύγχρονο 

δυτικό πλαίσιο, ως ένα τέτοιο παράδειγμα, συντελεί ένα κορίτσι που παρουσιάζεται 

ως ενδιαφερόμενο για την επιστήμη ή ένας άντρας που απεικονίζεται ως μοναδικός 

και ικανός γονέας. Δεύτερον, μπορεί να απεικονίσει ένα άτομο που συνήθως δεν 

εμφανίζεται στη διαφήμιση για αυτή τη κατηγορία προϊόντων και συνεπώς δεν τηρεί 

ένα στερεότυπο διαφήμισης (Eisend et al., 2014). 

 

1.3. Μάρκετινγκ εκπαίδευσης 

 Το 1985 το Στρατηγικό Μάρκετινγκ για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από τους 

Philip Kotler και Karen F.A. Fox εμφανίστηκε και προσέφερε στέρεες βάσεις 

μάρκετινγκ για τις βασικές δραστηριότητες των σχολικών μονάδων. Το 1993 το έργο 

του John H. Holcomb που ήρθε στην επιφάνεια και ονομάστηκε Εκπαιδευτικό 

Μάρκετινγκ αναφέρεται στα δημόσια σχολικά συστήματα της Αμερικής. Το έργο του 

προσφέρει μεθόδους για πιο αποτελεσματικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, βελτιώνοντας 

τις δραστηριότητες των μαθητών, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των 

διευθυντών του σχολείου κλπ. Ο Andrew Hockley, στο βιβλίο του με τίτλο 

«Εκπαιδευτική διαχείριση», αντιμετώπισε θέματα που σχετίζονται με την οργανωτική 

κουλτούρα, τους ανθρώπινους πόρους, τη συμπεριφορά του καταναλωτή, την 

οικονομική διαχείριση και τη διαχείριση των έργων στις σχολικές μονάδες (Manea & 

Purcaru, 2017). Στις αρχές του 1990 από τον Kenway και τους συνεργάτες του 

πραγματοποιήθηκε μια μελέτη που δείχνει ότι το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ 

ερμηνεύτηκε σε ένα πολύ στενό πλαίσιο του ορισμού μάρκετινγκ των επικοινωνιών. 

Αυτή η μελέτη είχε ως υπόθεση την ιδέα ότι για να εξασφαλιστεί η επιτυχία των 

πανεπιστημίων της αγοράς υπάρχει μεγάλη ανάγκη στους διευθυντές να εξετάσουν τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και επίσης να εξετάσουν τον τρόπο που 
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αντιλαμβάνεται το δυναμικό του σχολείου ο μαθητής της σχολικής μονάδας. 

Ταυτόχρονα, προέκυψε το συμπέρασμα πως οποιοσδήποτε μαθητής μπορεί 

επιπρόσθετα να θεωρηθεί πελάτης για το εκπαιδευτικό προϊόν (Kenway et al., 1993). 

 Στο πλαίσιο του ορισμού, η υπηρεσία μπορεί να οριστεί από γεγονότα, 

διαδικασίες και την απόδοση που θα αποτελείται από όλες αυτές τις ενέργειες και τις 

αντιδράσεις που οι καταναλωτές έχουν κατανοήσει να αγοράσουν (Agrawal, 2001). 

Σε έναν ευρύτερο ορισμό οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε πράξη ή 

απόδοση που μπορεί να προσφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, μια πράξη που είναι 

ουσιαστική και άυλη και δεν οδηγεί στην απόκτηση της ιδιοκτησίας πάνω από 

οτιδήποτε. Η παραγωγή αυτής της πράξης μπορεί είτε να σχετίζεται είτε να μη 

σχετίζεται με ένα φυσικό προϊόν (Enasel, 2012).  

 Αναφερόμενοι στην ουσία των υπηρεσιών, αυτές καθορίζονται από 

οικονομικές δραστηριότητες που δημιουργούν αξία και προσφέρουν οφέλη στους 

καταναλωτές σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και μέρη. Αποτελούν αποτέλεσμα 

της δράσης για την επίτευξη της επιθυμητής αλλαγής στο όνομα αυτού που λαμβάνει 

την υπηρεσία (Lovelock & Wright, 1999). Από όλο το φάσμα των ορισμών που 

συναντώνται στη  βιβλιογραφία οι περισσότεροι εκπρόσωποι για τα διάφορα στάδια 

σύλληψης του μάρκετινγκ υπηρεσιών θεωρούνται αυτοί που έγιναν από το Marketing 

American Association (1960, όπως αναφ. σε Manea & Purcaru, 2017), Leonard L. 

Berry (1980, όπως αναφ. σε Manea & Purcaru, 2017) και Philip Kotler (1986, όπως 

αναφ. σε Manea & Purcaru, 2017). Σύμφωνα, λοιπόν, με την American Association οι 

υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν δραστηριότητες, οφέλη ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

που προσφέρονται στην αγορά ή παρέχονται σε στενή σχέση με την πώληση ενός 

προϊόντος (Manea & Purcaru, 2017). Ο ορισμός που δόθηκε από τον L.L. Berry 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα περιεκτικός και φανερώνει πως η υπηρεσία αποτελεί μια 

δραστηριότητα, μια προσπάθεια και μια παράσταση. Σύμφωνα πάλι με τον ορισμό 

που παρέχεται από τον P. Kotler, η υπηρεσία αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε 

δραστηριότητα ή πλεονέκτημα που μπορεί να προσφερθεί στον άλλο και που, στην 

ουσία, έχει άυλο χαρακτήρα χωρίς να έχει ως αποτέλεσμα το δικαίωμα ιδιοκτησίας 

του ενός πράγματος έναντι του άλλου. Συμπερασματικά, οι περισσότεροι από τους 

ορισμούς που αναφέρονται στη βιβλιογραφία τονίζουν το γεγονός ότι οι υπηρεσίες 

είναι δραστηριότητες που έχουν αποτέλεσμα που δεν είναι υλικό και δεν μπορούν να 

αποθηκευτούν, ενώ δεν ισχύουν για προϊόντα που έχουν ανεξάρτητη ύπαρξη (Enache, 

2012). 
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1.4. Εκπαιδευτικό μάρκετινγκ, συστατικό του κοινωνικού 

μάρκετινγκ 

 Ο κύριος στόχος του κοινωνικού μάρκετινγκ είναι να αναπτύξει 

εποικοδομητικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τις επιθυμητές αλλαγές 

συμπεριφοράς και παράλληλα να στηρίξει την αρχή της αυξανόμενης αντίληψης του 

κοινού ότι τα οφέλη της νέας συμπεριφοράς υπερβαίνουν το κόστος υιοθέτησης 

αυτής της συμπεριφοράς (Kotler & Lee, 2009). Η έννοια του κοινωνικού μάρκετινγκ 

έχει τις ρίζες της στη ρητορική ερώτηση του Αμερικανού ακαδημαϊκού Wiebe από το 

1951: «Γιατί δεν μπορούμε να πουλήσουμε την αδελφότητά μας με τον ίδιο τρόπο όπως 

πουλάμε το σαπούνι;». Μια ιδέα που βρήκε παραγωγικούς λόγους στην έκθεση Kotler 

από το 1969 που υποστήριζε ότι το μάρκετινγκ είναι μια παγκοσμίως εξαπλωμένη 

κοινωνική δραστηριότητα, η οποία ξεπερνά το φάσμα των πωλήσεων οδοντόκρεμας, 

σαπουνιού ή σιδήρου (Kotler & Levy, 1969, όπως αναφ. σε Kotler & Lee, 2009).  

 Ωστόσο, αυτά τα πρώτα βήματα συντελούν τη βάση για την εισαγωγή του 

επίσημου όρου του «κοινωνικού μάρκετινγκ» από τους Kotler και Zaltman. Οι 

συγκεκριμένοι, μέσω της πρωτοποριακής εργασίας τους, οδήγησαν στην επίδειξη της 

χρήσης του μάρκετινγκ για την ανάλυση, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των θεμάτων 

της κοινωνικής αλλαγής. Το επιχείρημα που αποτελεί έναν πυλώνα για την υιοθέτηση 

της έννοιας της φιλοσοφίας και των εργαλείων μάρκετινγκ για κοινωνικές αιτίες 

προέρχεται από την πειθαρχία του μάρκετινγκ που παρέχει το πλαίσιο για την 

ανάπτυξη νέων λύσεων στα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος 

και συχνά εκπλήσσουν και απογοητεύουν την κοινωνία (Lefebvre, 2013).  

 Το κοινωνικό μάρκετινγκ βασίζεται σε δύο κύριους πυλώνες. Πρώτον, 

εστιάζει στους ανθρώπους και συγκεκριμένα στις ανάγκες, στις απαιτήσεις, στις 

φιλοδοξίες, στον τρόπο ζωής και στην ελευθερία επιλογής τους. Δεύτερον, το 

κοινωνικό μάρκετινγκ έχει ως κύριο στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς ως στόχο 

όλων. Τα προγράμματα κοινωνικού μάρκετινγκ είναι τα τμήματα του πληθυσμού 

προτεραιότητας και όχι των ανθρώπων και αποτελούν μια συστηματική διαδικασία 

διαχείρισης της στρατηγικής κατανομής πόρων για την αντιμετώπιση διαδεδομένων 

κοινωνικών προβλημάτων (Lefebvre, 2013). 

 Σύμφωνα με έναν πρόσφατο ορισμό, το κοινωνικό μάρκετινγκ αποτελεί μια 

διαδικασία που εφαρμόζει τις αρχές και τις τεχνικές του μάρκετινγκ για να 

δημιουργήσει επικοινωνία και να προσφέρει αξία. Βασική επιδίωξή του είναι να 

επηρεάσει τη συμπεριφορά στόχου του κοινού για τα οφέλη της κοινωνίας του 
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(δημόσια υγεία, ασφάλεια, περιβάλλον κοινότητας), καθώς και το αντίστοιχο κοινό-

στόχο (Kotler & Lee, 2009). Στα πλαίσια μιας πιο πρακτικής άποψης το κοινωνικό 

μάρκετινγκ καθορίζει μια οργανωμένη προσπάθεια υπό την ηγεσία μιας ομάδας με 

σκοπό να πείσει τους άλλους να αποδεχτούν, να αλλάξουν ή να εγκαταλείψουν 

κάποιες ιδέες, στάσεις, πρακτικές και συμπεριφορές τους (Cihovska, 2013). Όντας 

ένα πεδίο εμπλουτισμένο με προκλήσεις και ευκαιρίες, το κοινωνικό μάρκετινγκ  

συντελεί, τα τελευταία χρόνια, ένα εργαλείο για την αλλαγή της ευρέως 

αναγνωρισμένης συμπεριφοράς που χρησιμοποιείται από μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς και κυβερνήσεις για την προώθηση της κοινωνικής πρόνοιας (Pang & 

Kubacki, 2015).  

 Από την άλλη πλευρά, στα πλαίσια της αξιολόγησης της σχέσης με τον 

προσοδοφόρο ή μη τομέα υπηρεσιών παράλληλα με την αξιολόγηση της σχέσης του 

δημόσιου έναντι του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να επισημανθεί το στοιχείο πως η 

υποχρεωτική εκπαίδευση  εισέρχεται στο πλαίσιο των μη προσοδοφόρων υπηρεσιών 

του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, εξαίρεση θεωρείται το εναλλακτικό ιδιωτικό σύστημα 

που έχει προσοδοφόρο σκοπό, αλλά εμφανίζει ταυτόχρονα περιοχή κάλυψης πολύ 

περιορισμένη κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (Rao, 2016). 

 Η εκπαίδευση των πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες χρόνια τώρα αποτελεί 

προτεραιότητα για κορυφαίες εταιρείες. Σήμερα, νέες προσεγγίσεις που βασίζονται 

στο διαδίκτυο επιτρέπουν στις εταιρείες να αναπτύσσουν πολύ βαθύτερες σχέσεις με 

τους πελάτες μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της ανταλλαγής 

πληροφοριών. Οι προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας παρέχουν πλέον στις 

εταιρείες τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν απευθείας με τους πελάτες, τους 

διανομείς, τους συνεργάτες καναλιών και άλλους σημαντικούς ενδιαφερόμενους με 

τρόπους που ποτέ μέχρι πρόσφατα δεν πίστευαν. Οι κορυφαίες εταιρείες 

μεγιστοποιούν τις ευκαιρίες αυτές με μια ποικιλία προσεγγίσεων για την υποστήριξη 

των επιχειρηματικών στόχων τους (Zheng, 2017). Έτσι, αντί να επικεντρώνονται 

αποκλειστικά σε πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν, ακολουθούν 

επικοινωνίες και μαθαίνουν στρατηγικές που δίνουν έμφαση στην ευελιξία, στη 

διαδραστικότητα και στην κατανόηση με βασική επιδίωξη να εξασφαλίζουν την 

επιτυχία των πελατών. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο συσκευάζεται συχνά για 

κατανάλωση μέσω του διαδικτύου ή των κινητών συσκευών για να κερδίσει την 

εύνοια των πολυάσχολων πελατών που είναι απαλλαγμένοι από πληροφορίες. Μια 

σωστά αναπτυγμένη και εκτελεσμένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία μάρκετινγκ είναι το 

αντίθετο μιας εκστρατείας μάρκετινγκ με μεγάλη πώληση. Πρόκειται για ένα μεγάλο 
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επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη διατήρηση αξιόλογων 

πελατών ενημερωμένων για σημαντικά θέματα και τάσεις που σχετίζονται με τα 

ενδιαφέροντά τους. Ο μοναδικός σκοπός του είναι να βοηθήσει τους πελάτες να 

επιτύχουν στην επιλογή των προϊόντων τους αναφορικά με τους στόχους και τις 

επιδιώξεις τους και όχι να προωθήσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους. Για τα 

σχολεία γλωσσών που ελπίζουν να αυξήσουν τις εγγραφές ή να βελτιώσουν την 

προβολή τους στη διεθνή σκηνή ένα ισχυρό σχέδιο μάρκετινγκ μπορεί να είναι το 

κλειδί για την επιτυχία. Οι στρατηγικές μάρκετινγκ μπορούν να βοηθήσουν ένα 

πρόγραμμα εκμάθησης γλωσσών να αποκτήσει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς το 

μελλοντικό μαθητικό κοινό, να πραγματοποιήσει κατάλληλη ανταλλαγή μηνυμάτων 

και να εφαρμόσει μια πιο στοχευμένη προσέγγιση  στο μάρκετινγκ (Higher Education 

Marketing, 2019). 

 

2. Σημασία εκμάθησης γλωσσών στην Ευρώπη τον 

21ου αιώνα 

2.1. Γλωσσικές ευρωπαϊκές πολιτικές 

Οι γλωσσικές συνθήκες και οι κανονισμοί στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ενσωματώνουν την πολυγλωσσία στα θεμέλιά της. Το άρθρο 1 του κανονισμού 1/58 

αναγνωρίζει ως επίσημες είκοσι τέσσερις γλώσσες της Ε.Ε., με δεκαπέντε από αυτές 

να ομιλούνται από το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού (πίνακας 1) και το άρθρο 2 

δηλώνει ότι «ένα κράτος μέλος ή ένας από τους υπηκόους του μπορεί να γράψει σε 

οποιαδήποτε γλώσσα της Ένωσης απευθυνόμενος στα θεσμικά όργανά της, ενώ πρέπει 

να του δοθεί απάντηση στην ίδια γλώσσα» (Lenaerts et al., 2011, σελ. 595). Αυτός ο 

κανονισμός δείχνει ιδιαίτερα πως τα κράτη- μέλη της Ε.Ε. είναι σε θέση να 

διατηρήσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα μέσω της ικανότητας επικοινωνίας με 

τα θεσμικά όργανα στη δική τους γλώσσα. Ακόμη, τουλάχιστον μία εθνική γλώσσα 

όλων των κρατών- μελών αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα της Ένωσης και 

θεωρείται ίση ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο πληθυσμό, την οικονομία ή την 

πολιτική εξουσία και υποδηλώνει το ουτοπικό ιδανικό του να είσαι ενωμένος στην 

πολυμορφία. Αν και η Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα για ένα κράτος- μέλος της να 

χρησιμοποιεί την εθνική του γλώσσα σε επίσημες μορφές, ταυτόχρονα ενθαρρύνει 

την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Στόχος της Ε.Ε. είναι κάθε πολίτης να μαθαίνει δύο 

γλώσσες, εκτός φυσικά από τη μητρική του γλώσσα, ως ένας άλλος τρόπος 



 

ενοποίησης και ένταξης των πολιτών μεταξύ των διαφόρων κρατών

(European Parliament, 2016)

 
 

Πίνακας 1: Γλώσσες της Ευρώπης (Ε

Γλώσσα 
Ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ που την μιλάει

μητρική

Αγγλικά  

Γερμανικά  

Γαλλικά  

Ιταλικά  

Ισπανικά  

Πολωνικά  

Ολλανδικά  

Ρωσικά 

Σουηδικά 

Ελληνικά  

Τσεχική 

Πορτογαλικά  

Ουγγρικά  

Σλοβακικά 

Καταλανικά  

Εικόνα 1: Ομιλητές αγγλικών

ενοποίησης και ένταξης των πολιτών μεταξύ των διαφόρων κρατών

, 2016).   

Γλώσσες της Ευρώπης (Εuropean Union, 2016)  

Ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ που την μιλάει

ως 
μητρική 

ως 
δεύτερη ή ξένη 

13% 38% 

18% 11% 

12% 12% 

13% 3% 

9% 7% 

9% 1% 

5% 1% 

1% 6% 

2% 1% 

3% 0% 

2% 1% 

2% 0% 

2% 0% 

1% 1% 

1% 1% 
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ενοποίησης και ένταξης των πολιτών μεταξύ των διαφόρων κρατών- μελών 

Ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ που την μιλάει 

σύνολο 

51% 

29% 

24% 

16% 

16% 

10% 

6% 

7% 

3% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 



 

Εικόνα 2: Ομιλητές γερμανικών

Εικόνα 3: Ομιλητές γαλλικών

Εικόνα 4: Ομιλητές ισπανικών

 

ερμανικών 

 

αλλικών 

 

σπανικών 
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Εικόνα 5: Ομιλητές ιταλικών

Εικόνα 6: Ομιλητές ρωσικών

Ανατύπωση από http://ec.europa.eu/education/policies/lang/policy/index_el.html

Η προτεραιότητα της εκπαίδευσης ξένων γλωσσών εντός της Ε

ενημερώνει τους πολίτες της για τους διαφορε

Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μπορεί παράλληλα να υπονομεύ

πολυγλωσσίας. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Special

Ευρωβαρόμετρο) 386 (20

Ευρωπαϊκή Ένωση (μητρική και μη ιθαγενής) είναι 

(27%) και τα γαλλικά (26%). Το στοιχείο αυτό

οποιασδήποτε από αυτές 

οποιασδήποτε άλλης επίσημης γλώσσας της Ε

πολυγλωσσίας μπορεί να λειτουργήσ

είναι προβληματική όσον αφορά τους μεμονωμένους πολίτες και συνεπώς την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εάν η πλειονότητα τω

τις ίδιες ξένες γλώσσες, όπως για παράδειγμα τα αγγλικά ή/και τα γ

μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρηθούν οι πολιτικές για την πολυγλωσσία, εάν είναι 

πιο αποτελεσματικό για τα κράτη

 

ταλικών 

 

ωσικών 

http://ec.europa.eu/education/policies/lang/policy/index_el.html

Η προτεραιότητα της εκπαίδευσης ξένων γλωσσών εντός της Ε

ενημερώνει τους πολίτες της για τους διαφορετικούς πολιτισμούς που απαρτίζουν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μπορεί παράλληλα να υπονομεύει την ακεραιότητα της 

πολυγλωσσίας. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Special Eurobarometer

386 (2012) δείχνει ότι οι συχνότερα ομιλούμενες γλώσ

Ευρωπαϊκή Ένωση (μητρική και μη ιθαγενής) είναι τα αγγλικά (51%), 

αλλικά (26%). Το στοιχείο αυτό ίσως να φανερώνει πως

 ως ξένη γλώσσα μπορεί να επιφέρει προτεραιότητα έναντι 

άλλης επίσημης γλώσσας της Ε.Ε. Η ένωση της Ευρώπης μέσω της 

πολυγλωσσίας μπορεί να λειτουργήσει σε επίσημες μορφές της Ε.Ε., αλλά μπορεί να 

είναι προβληματική όσον αφορά τους μεμονωμένους πολίτες και συνεπώς την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εάν η πλειονότητα των κρατών της Ε.Ε. επιλέξει να μάθει 

όπως για παράδειγμα τα αγγλικά ή/και τα γ

μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρηθούν οι πολιτικές για την πολυγλωσσία, εάν είναι 

πιο αποτελεσματικό για τα κράτη- μέλη να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με ή 
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Η προτεραιότητα της εκπαίδευσης ξένων γλωσσών εντός της Ε.Ε. είναι να 

που απαρτίζουν την 

ει την ακεραιότητα της 

Eurobarometer (Ειδικό 

ομιλούμενες γλώσσες στην 

γγλικά (51%), τα γερμανικά 

πως η εκμάθηση 

προτεραιότητα έναντι 

Ε. Η ένωση της Ευρώπης μέσω της 

, αλλά μπορεί να 

είναι προβληματική όσον αφορά τους μεμονωμένους πολίτες και συνεπώς την 

επιλέξει να μάθει 

όπως για παράδειγμα τα αγγλικά ή/και τα γερμανικά, τότε 

μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρηθούν οι πολιτικές για την πολυγλωσσία, εάν είναι 

μέλη να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με ή 
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εντός των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. σε μια κοινή γλώσσα. Αυτό ίσως να επιφέρει 

μια πραγματικά ολοκληρωμένη Ευρώπη, αλλά θα προκαλούσε σοβαρή ζημιά στο 

ιδανικό «ενωμένοι στην ποικιλομορφία» στην οποία βασίζεται η Ένωση. Η ίση 

κατάσταση των επίσημων γλωσσών της Ε.Ε. θα ήταν προκατειλημμένη υπέρ των πιο 

συχνά ομιλούμενων γλωσσών και επομένως υπέρ των κρατών- μελών όπου οι 

γλώσσες αυτές είναι καθεστώς. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει η πολιτική της 

πολυγλωσσίας και κρίνεται σημαντική για την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών 

σχέσεων μεταξύ των κρατών της Ε.Ε. Επίσης, τα άτομα που μαθαίνουν ξένες 

γλώσσες θεωρούνται η αιτία που η πολυγλωσσία μπορεί να λειτουργήσει εντός της 

Ένωσης, καθώς οι μεταφραστές και οι διερμηνείς είναι απαραίτητοι στην επικοινωνία 

μεταξύ των κρατών- μελών και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. Εξάλλου, η Ε.Ε. 

συνεχώς επενδύει στην πολυγλωσσία και μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια 

από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες μετάφρασης στον  κόσμο με 600 διερμηνείς 

προσωπικού, μια ομάδα 3.000 συνεργαζόμενων μεταφραστών και 250 άτομα 

προσωπικό υποστήριξης (Εuropean Union, 2016).  

Παρόλο που οι πολιτικές για την πολυγλωσσία εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 

Ε.Ε. ορισμένα ιδρύματα έχουν τα δικά τους ειδικά γλωσσικά καθεστώτα σχετικά με 

τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούν τα θεσμικά όργανά τους. Το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο- Ε.Δ. (European Court of Justice- ECJ) εφαρμόζει τον ευρωπαϊκό νόμο 

εντός της Ένωσης και των κρατών- μελών και αποτελεί ένα πολυεθνικό θεσμικό 

όργανο. Επομένως, η πολυγλωσσία θεωρείται σημαντική πτυχή της πρόσβασης στην 

δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες της Ε.Ε. με γλώσσες που τείνουν να είναι ειδικές 

για κάθε περίπτωση. Το  E.Δ. αναγνωρίζει όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και 

έχει πολύ συγκεκριμένους διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με τις γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις. Αρχικά, η γλώσσα επιλέγεται από τον 

αιτούντα αλλά «Σε περίπτωση που ο εναγόμενος είναι κράτος μέλος ή υπήκοος 

συγκεκριμένου κράτους μέλους, ο αιτών πρέπει να επιλέξει την επίσημη γλώσσα (ή τις 

επίσημες γλώσσες) αυτού του κράτους» (Lenaerts et al., 2011, σελ. 598). Οι μάρτυρες 

και οι ειδικοί εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιούν τη δική τους επίσημη γλώσσα εάν 

είναι διαφορετική από αυτήν της υπόθεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η γλώσσα 

συσχετίζεται λιγότερο με την πολιτιστική ταυτότητα και περισσότερο με την 

εξάλειψη κάθε ασάφειας στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, αλλά ανεξάρτητα η 

σημασία της πολυγλωσσίας εξακολουθεί να είναι υψίστης σημασίας για τον τρόπο 

λειτουργίας του θεσμού. Η πρακτικότητα μιας κοινής γλώσσας είναι επίσης εμφανής 

στο Ε.Δ. καθώς τα γαλλικά χρησιμοποιούνται για εσωτερική διοίκηση και ως γενική 
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γλώσσα εργασίας εντός του οργάνου. Το Δικαστήριο συζητά επίσης στα γαλλικά, 

αλλά το περιεχόμενο της συζήτησης μεταφράζεται και ερμηνεύεται σε οποιεσδήποτε 

επίσημη γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται σε μεμονωμένες υποθέσεις. Η χρήση των 

γαλλικών στο Δικαστήριο αποσκοπεί στην αποφυγή συνεχούς διασταυρούμενης 

μετάφρασης, αλλά η γλώσσα φαίνεται να αποκτά «το δικό της κοινοτικό δίκαιο 

συμβάλλοντας επίσης στη νομική ασφάλεια» (Athanassiou, 2006, σελ. 22). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι τόσο αυστηρή στα καθεστώτα της 

πολυγλωσσίας και περιορίζεται «στη χρήση αγγλικών, γαλλικών και, σε μικρότερο 

βαθμό, γερμανικών ως εσωτερικών γλωσσών εργασίας της» (Athanassiou, 2006, σελ. 

20). Το θεσμικό όργανο δε θεωρεί τη γλωσσική πολυμορφία πολιτική ανάγκη, σε 

αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όντας υπέρ του «ορθολογισμού» και έναντι 

του «εθνικισμού» αλλά παρέχει πλήρη μετάφραση σε εξερχόμενα έγγραφα και 

διερμηνεία σε επίσημες περιπτώσεις. Αυτή η διαφορά στις απόψεις μεταξύ των δύο 

θεσμικών οργάνων είναι επιπρόσθετα εμφανής όταν είναι γνωστό ότι οι επίτροποι 

που ασχολούνται με μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα αγγλικά ή στα 

γαλλικά «κατηγορούνται» από έναν ευρωβουλευτή «της ίδιας ιθαγένειας επειδή δεν 

μιλούσε την μητρική του/της γλώσσα» (McDonald, 2000, σελ 58). Στο πλαίσιο της 

Επιτροπής, ο πρόεδρος της συνεδρίασης έχει τον τελευταίο λόγο. Η γλώσσα που 

πρέπει να χρησιμοποιείται συνήθως είναι είτε τα αγγλικά είτε τα γαλλικά, αλλά «εάν 

ο πρόεδρος μιλά αγγλικά και οι άνθρωποι απαντούν στα γαλλικά, αυτό θεωρείται 

κανονικό» (McDonald, 2000, σελ.60). 

 Αυτή η εθιμοτυπία της γλώσσας θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως κλιμακωτή 

πολυγλωσσία με μόλις δύο ή τρεις από τις είκοσι τέσσερις επίσημες γλώσσες 

δείχνοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως πρέπει να υποστηρίζει ορισμένες πτυχές 

των πολυγλωσσικών ιδανικών σε ένα πρακτικό πλαίσιο. Το ότι διέπεται από το δίκαιο 

της Ε.Ε. σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τις είκοσι τέσσερις 

επίσημες γλώσσες αλλά προτιμά να χρησιμοποιεί μόνο τα αγγλικά και τα γαλλικά 

(και μερικές φορές τα γερμανικά) ως γλώσσες εργασίας εντός του ιδρύματος. Αν και 

δεν μπορεί να θεωρήσει τις πολιτικές για την πολυγλωσσία τόσο σημαντικές όσο και 

τα άλλα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., δεν φαίνεται να επιλέγει τις γλώσσες εργασίας 

λόγω προκατάληψης προς συγκεκριμένα κράτη- μέλη, αλλά για πρακτικούς σκοπούς. 

Η Επιτροπή δείχνει πως η χρήση της κοινής γλώσσας εξακολουθεί να είναι σε θέση 

να διατηρήσει την ισότητα μεταξύ των κρατών- μελών χωρίς απειλή πολιτιστικής 

ευαισθητοποίησης μέσω της χρήσης όλων των επίσημων γλωσσών. Υπάρχουν, 

ωστόσο, ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου η αγγλική και η γαλλική γλώσσα 



 

αντιμετωπίζονται με παρόμοιες αρχές που διαμορφώνουν

πολυγλωσσίας τα οποία περιλαμβάν

πως οι γλώσσες δεν μπορούν να είναι τόσο σημαντικές σε αυτό το ίδρυμα, αλλά 

επηρεάζουν σιωπηρά τη συμπερίληψη

Ένα από τα βασικά έγγραφα που στηρίζουν τη γλωσσική ποικιλομορφία στην 

Ευρώπη είναι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες

(ΕΧΠΜΓ). Ο χάρτης είναι μια σ

την προώθηση των περιφερειακών/μειονοτικών γλωσσών ως όψεων της ευρωπαϊκής 

πολιτισμικής κληρονομιάς που βρίσκονται υπό απειλή

δώσει τη δυνατότητα στους 

χρησιμοποιούν τις γλώσσες αυτές στ

προσδιορίζει τους βασικούς στόχους και τις αρχές που τα κράτη δεσμεύονται να 

εφαρμόσουν για όλες τις 

μειονοτικές γλώσσες (Βρετανικό Συμβούλιο, 2012)

 

Πίνακας 2: Επίσημη αναγνώριση, προστασία ή/και προώθηση των 
περιφερειακών/μειονοτικών γλωσσών σε 18 χώρες ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Μόνο στα 
επίσημα έγγραφα της χώρας. Με πλάγια: στα επίσημα έγγραφα της χώρας και στον 
ΕΧΠΜΓ. Ανατύπωση από Βρετανικό Συμβούλιο, (2012).

ωπίζονται με παρόμοιες αρχές που διαμορφώνουν άλλα καθεστώτα 

περιλαμβάνουν όλες τις επίσημες γλώσσες. Έτσι, δείχνουν 

οι γλώσσες δεν μπορούν να είναι τόσο σημαντικές σε αυτό το ίδρυμα, αλλά 

συμπερίληψη (Εuropean Union, 2016). 

Ένα από τα βασικά έγγραφα που στηρίζουν τη γλωσσική ποικιλομορφία στην 

υρώπη είναι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες

χάρτης είναι μια συμφωνία που έχει σχεδιαστεί για την προστασία και 

ώθηση των περιφερειακών/μειονοτικών γλωσσών ως όψεων της ευρωπαϊκής 

πολιτισμικής κληρονομιάς που βρίσκονται υπό απειλή. Από την άλλη, επιδιώκει 

δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες των περιφερειακών/μειονοτικών γλωσσών να 

χρησιμοποιούν τις γλώσσες αυτές στη δημόσια και ιδιωτική ζωή τους. 

προσδιορίζει τους βασικούς στόχους και τις αρχές που τα κράτη δεσμεύονται να 

τις υφιστάμενες εντός του εδάφους τους περιφερειακές/ 

(Βρετανικό Συμβούλιο, 2012). 

Επίσημη αναγνώριση, προστασία ή/και προώθηση των 
περιφερειακών/μειονοτικών γλωσσών σε 18 χώρες ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Μόνο στα 
επίσημα έγγραφα της χώρας. Με πλάγια: στα επίσημα έγγραφα της χώρας και στον 
ΕΧΠΜΓ. Ανατύπωση από Βρετανικό Συμβούλιο, (2012). 
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άλλα καθεστώτα 

ουν όλες τις επίσημες γλώσσες. Έτσι, δείχνουν 

οι γλώσσες δεν μπορούν να είναι τόσο σημαντικές σε αυτό το ίδρυμα, αλλά 

Ένα από τα βασικά έγγραφα που στηρίζουν τη γλωσσική ποικιλομορφία στην 

υρώπη είναι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες 

που έχει σχεδιαστεί για την προστασία και 

ώθηση των περιφερειακών/μειονοτικών γλωσσών ως όψεων της ευρωπαϊκής 
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προσδιορίζει τους βασικούς στόχους και τις αρχές που τα κράτη δεσμεύονται να 

υφιστάμενες εντός του εδάφους τους περιφερειακές/ 
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επίσημα έγγραφα της χώρας. Με πλάγια: στα επίσημα έγγραφα της χώρας και στον 
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2.2. Τομείς όπου είναι απαραίτητη η Πολυγλωσσία 

Παρόλο που η σημασία των πολιτικών για την πολυγλωσσία διαφέρει μεταξύ 

των διαφορετικών ιδρυμάτων, εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία σε επίσημες 

μορφές της Ε.Ε. Το πρακτικό στοιχείο της πολυγλωσσίας, εκτός των επίσημων 

ιδρυμάτων,  διερευνήθηκε εν συντομία αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα των 

περιορισμών της εντός της Ένωσης. Οι γλωσσικές πολιτικές και οι κανονισμοί που 

διέπουν τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. αναφέρονται στις εθνικές γλώσσες των 

κρατών- μελών και όχι στις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες. Στην Ε.Ε., 

υπάρχουν «περισσότερες από εξήντα αυτόχθονες περιφερειακές και μειονοτικές 

γλώσσες που ομιλούνται τακτικά από έως και 40 εκατομμύρια άτομα». Επομένως, η 

ΕΕ αντί να αναγνωρίζει όλες αυτές τις γλώσσες ως επίσημες περιορίζεται στις εθνικές 

γλώσσες των κρατών- μελών της (Εuropean Union, 2016). 

Έτσι, παρότι το γεγονός αυτό έχει νόημα λόγω του τεράστιου μεγέθους της 

συμπερίληψης κάθε μητρικής γλώσσας, αμφισβητεί την εγκυρότητα της πλήρους 

πολυγλωσσίας καθώς και το μέγεθος της δύναμής της. Δεδομένου ότι η Ε.Ε. 

χαρακτηρίζει τις περισσότερες από τις εθνικές γλώσσες των κρατών- μελών της ως 

επίσημες γλώσσες, ο αποκλεισμός των μειονοτικών γλωσσών θα μπορούσε να 

αποτελέσει πρόβλημα για τις γλωσσικές πολιτικές εντός των ίδιων των κρατών- 

μελών και όχι της Ε.Ε. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναγνωρίσει «Τις ημι-

επίσημες γλώσσες των Καταλανών, των Βάσκων και των κατοίκων της Γαλικίας, 

αντιλαμβανόμενο το προκύπτουν άμεσο ή έμμεσο κόστος για την Ισπανία» δείχνοντας 

πως η δέσμευση ενός κράτους στις μειονοτικές γλώσσες του θα μπορούσε να 

επηρεάσει το καθεστώς της Ε.Ε. (Athanassiou, 2006, σελ. 16). Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

παρέχει επίσης χρηματοδότηση σε μια προσπάθεια «Να ευαισθητοποιήσουν τις 

μειονοτικές γλώσσες, να προωθήσουν τη διδασκαλία και την εκμάθησή τους και έτσι 

να τις βοηθήσουν να επιβιώσουν» (Εuropean Union, 2016). Μέσω έργων όπως το 

CRAMLAP (Celtic, Regional and Minority Languages Abroad Project/ Πρόγραμμα 

κελτικών, περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών στο εξωτερικό) και το NPLD 

(Network to Promote Linguistic Diversity/ Δίκτυο για την προώθηση της γλωσσικής 

πολυμορφίας) που αξιολογούν την υποστήριξη των περιφερειακών γλωσσών έως την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση στηρίζεται η συγκεκριμένη προσπάθεια. Η πλήρης 

πολυγλωσσία μπορεί να είναι απίθανη λόγω του μεγάλου αριθμού μειονοτικών 

γλωσσών στην Ε.Ε. αλλά δείχνει ότι «η γλωσσική πολυμορφία υπόκειται σε 

ορισμένους περιορισμούς» και ότι η ημι-επίσημη αναγνώριση των γλωσσών των 
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Καταλανών, των Βάσκων και των Γαλικιών θα μπορούσε να προκαλέσει σταδιακή 

αλλαγή στο μέλλον (Athanassiou, 2006, σελ. 17).  

Οι μειονοτικές γλώσσες που δεν έχουν επίσημο καθεστώς εντός της Ε.Ε. θα 

μπορούσαν να γίνουν κατανοητές σε πρακτικό επίπεδο, αλλά η μη αναγνώριση μιας 

εθνικής γλώσσας ενός κράτους- μέλους ως επίσημης γλώσσας θα μπορούσε να είναι 

προβληματική. Η Κύπρος ήταν το μόνο κράτος- μέλος που προσχώρησε το 2004, το 

οποίο όμως δεν συνεισέφερε μια νέα επίσημη γλώσσα στην Ε.Ε. λόγω του ότι 

μοιράζεται την ίδια εθνική γλώσσα με την Ελλάδα. Μάλιστα, είναι κοινώς γνωστό 

πως η ελληνική και η τουρκική αποτελούν τις επίσημες γλώσσες στο κράτος της. Τα 

Άρθρα 2.1 και 2.2 του Κυπριακού Συντάγματος δείχνουν πως χωρίζεται το ίδιο το 

κράτος σε μια ελληνική και μια τουρκική κοινότητα όπου κάθε μία επιτρέπεται να 

χρησιμοποιεί τη δική της γλώσσα σε επίσημες περιστάσεις. Πολίτες που δεν 

εμπίπτουν στις διατάξεις αυτών των άρθρων πρέπει να επιλέξουν που ανήκουν, 

δηλαδή είτε στην ελληνική είτε στην τουρκική κοινότητα ως άτομα. Ωστόσο, η Ε.Ε. 

δεν αναγνωρίζει την τουρκική γλώσσα ως επίσημη λόγω αυτής της διαίρεσης και 

επειδή κάτι τέτοιο σχεδόν σίγουρα «θα σήμαινε μια βιώσιμη συνταγματική διευθέτηση 

και τελική επανένωση για το νησί» (Athanassiou, 2006, σελ 15). Κατά συνέπεια, οι 

πολίτες που ανήκουν στην τουρκική κοινότητα είναι τεχνικά μέρος της Ε.Ε. αλλά δεν 

διέπονται από τη νομοθεσία της και ακόμη δεν είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με τα 

θεσμικά όργανά της στη μητρική τους γλώσσα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι «οι 

επίσημες γλώσσες που ομιλούνται στα κράτη- μέλη δεν συμπίπτουν πλήρως με τις 

γλώσσες των κοινοτικών θεσμικών οργάνων» και επιπλέον υπογραμμίζει πως το ίδιο 

το δίκαιο της Ε.Ε. μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη της πλήρους 

πολυγλωσσίας και να επηρεάσει την πολιτιστική ευαισθητοποίηση εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αθανασίου, 2006, σελ. 16). 

 

2.3. Ο Έλληνας και η εκμάθηση γλωσσών 

Ιστορικά στην ελληνική εκπαίδευση από το 1833 ως το 1966 διδασκόταν ως 

ξένη γλώσσα αποκλειστικά η γαλλική. Οι μοναδικές περιπτώσεις εκμάθησης 

αγγλικών αναφέρονταν στη διδασκαλία της στις σχολές Ναυτικών Δοκίμων. Η 

Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση (1964-1966) εισήγαγε την επιλογή της αγγλικής ή της 

γαλλικής γλώσσας και συνέταξε το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο αντικαταστάθηκε 

από εκείνο του 1977 και αργότερο από το αναλυτικό πρόγραμμα του 1985 στα 
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πλαίσια του Νόμου πλαισίου 1566/85. Έπειτα, το 1996 εδραιώθηκε η διδασκαλία της 

αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Καμαρούδης, 2009, σελ. 97). 

Οι σύγχρονοι Έλληνες παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά εκμάθησης ξένων 

γλωσσών. Παρόλο που οι Έλληνες απέχουν ακόμα από τα υψηλά ποσοστά 

γλωσσομάθειας που παρατηρούνται σε ορισμένες κεντροευρωπαϊκές ή σκανδιναβικές 

χώρες, η θέση της Ελλάδας στον τομέα της γλωσσομάθειας βρίσκεται αρκετά ψηλά 

στους σχετικούς πίνακες των ευρωπαϊκών χωρών. Πιο συγκεκριμένα, το 44,8% των 

Ελλήνων ηλικίας 25-64 ετών δηλώνει ότι μιλάει μια ξένη γλώσσα (35,7% αποτελεί 

τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), το 33,4% δηλώνει ότι 

δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα (36,2%, ο μέσος όρος στην Ε.Ε.) και το 21,9% 

δηλώνει ότι μιλάει δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες (28,1%, ο αντίστοιχος μέσος 

όρος στην Ε.Ε.). Το σημαντικό είναι ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά μαθητών που 

διδάσκονται τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα εμφανίζονται στην Ελλάδα (92%), στην 

Ιταλία (74%) και στην Ιρλανδία (73%). Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Ευρωβαρομέτρου τα αγγλικά είναι η πιο δημοφιλής ξένη γλώσσα, αφού τη μιλούν 

(ανεξαρτήτως επιπέδου) περίπου οι μισοί Έλληνες, ενώ σε μικρότερα ποσοστά  

εμφανίζονται τα γαλλικά και τα γερμανικά. Επίσης, ένα μικρό ποσοστό του 

πληθυσμού  μιλάει  ιταλικά. Συνολικά, οι Έλληνες που ομιλούν τουλάχιστον μία ξένη 

γλώσσα υπολογίζονται σε ποσοστό, περίπου, 50% (diplomaline, 2012). Οι λόγοι για 

τους οποίους οι Έλληνες μαθαίνουν ξένες γλώσσες είναι πολλοί. Μερικοί από αυτούς 

αποτελούν η ευχέρεια εκμάθησής τους, η έντονη επιθυμία επικοινωνίας με 

ξενόγλωσσους λαούς, το αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια ή/και για εργασία σε ξένες 

χώρες, η πρόσβαση στην απαιτητική αγορά εργασίας του ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου κ.ά. (diplomaline, 2012). 

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση έχει ως στόχο την ανάπτυξη τόσο της γλωσσικής ικανότητας όσο και της 

επικοινωνιακής δεξιότητας του μαθητή. Βέβαια, βασική επιδίωξη αποτελεί το να 

καταστεί ικανός να επικοινωνεί και να λειτουργεί σε ένα σύνολο πολιτισμικών 

περιβαλλόντων. Επίσης, μέσω της διδασκαλίας και της εκμάθησης των ξένων 

γλωσσών προωθείται η έννοια του γραμματισμού με την οποία επιτυγχάνεται η 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, καθώς και η καλλιέργεια της 

πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικής συνείδησης στα πλαίσια αποδοχής της 

διαφορετικότητας. Μέσω της εισαγωγής των ξένων γλωσσών στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα τονίζεται το χαρακτηριστικό πως η γλώσσα αποτελεί κώδικα 

επικοινωνίας και δίαυλο πολιτισμού μέσω του οποίου εκφράζονται αξίες και στάσεις. 
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Ωστόσο, τα στοιχεία που συλλέγονται δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ελλήνων μαθητών καταφεύγουν σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών για την εκμάθηση 

μίας ή δύο ξένων γλωσσών καθώς και σε πλήθος ιδιαίτερων μαθημάτων (Πετρέλα,  

2015).  

 

2.4. Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην ελληνική εκπαίδευση 

Πρόσφατη έρευνα και ανάλυση των ερευνητικών στοιχείων έδειξε ότι στο 

ελληνικό δημόσιο σχολείο, στο οποίο διδάσκονται υποχρεωτικά δύο ξένες γλώσσες 

από το Δημοτικό, οι μαθητές δεν επιτυγχάνουν να αποκτήσουν επαρκή γνώση των 

γλωσσών.  Με άλλα λόγια, μέσω της δημόσιας εκπαίδευσης δεν εξασφαλίζεται στους 

μαθητές των ελληνικών σχολείων το σημαντικό στοιχείο της γλωσσομάθειας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η ξένη γλώσσα είναι το κύριο μάθημα για το οποίο τα 

ελληνόπουλα καταφεύγουν σε φροντιστήρια ή σε ιδιαίτερα μαθήματα από όλο και 

μικρότερη ηλικία, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στο σχολείο. Ένα άλλο 

σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, παρά την πρόσφατη οικονομική κρίση 

της Ελλάδας, στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών έχουν αυξηθεί οι μαθητές 

νηπιακής ηλικίας. Οι δαπάνες της ελληνικής οικογένειας για την εκμάθηση των 

ξένων γλωσσών έχουν μείνει σχεδόν σταθερές παρά τη μείωση που παρατηρήθηκε σε 

όλα τα υπόλοιπα οικονομικά έξοδα της οικογένειας (Επιτροπή για την Ξενόγλωσση 

Εκπαίδευση, 2017).  

Αναλυτικότερα τα στοιχεία δείχνουν:  

  Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στην Ελλάδα επιθυμεί οι μαθητές, 

ολοκληρώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να γνωρίζουν πολύ καλά 

τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα και να έχουν δώσει εξετάσεις για την 

πιστοποίηση της γλωσσομάθειας. Ακόμη, ευελπιστούν να μπορούν να 

επικοινωνούν ικανοποιητικά σε μια δεύτερη «ισχυρή» γλώσσα. Ωστόσο, το 

εγχείρημα αυτό δεν πραγματοποιείται στο σχολείο.  

 Παρόλο που η επίδοση των Ελλήνων μαθητών στο γυμνάσιο, ιδιαίτερα στην 

αγγλική γλώσσα, είναι υψηλότερη από ό,τι σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

το επίπεδο γλωσσομάθειας δεν έχει κατακτηθεί εντός του σχολείου καθώς οι ώρες 

διδασκαλίας του ωρολογίου προγράμματος δεν επαρκούν.  

 Αποτέλεσμα της παραπάνω έλλειψης αποτελεί το γεγονός πως οι γονείς 

αναγκάζονται να καταβάλουν ιδιωτικές δαπάνες (συνολικού ύψους περίπου 

800.000 ευρώ ετησίως) για να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους μαθήματα σε 
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κέντρα ξένων γλωσσών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για αγορά 

βιβλίων, μετακινήσεων κτλ.). 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών ασκεί επαρκώς και με 

συνέπεια τα διδακτικά του καθήκοντα. Παρ’ όλα αυτά το δημόσιο σχολείο 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στο πάγιο αίτημα της ελληνικής οικογένειας. Αιτία 

συντελούν οι ελάχιστες ώρες διδασκαλίας της ξένης γλώσσας οι οποίες δεν 

επιτρέπουν στον μαθητή να εξασφαλίσει το απαιτούμενο, από την κοινωνία, 

επίπεδο γλωσσομάθειας. 

 Σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών άλλων ευρωπαϊκών χωρών 

και τους καθηγητές ποικίλων άλλων γνωστικών αντικειμένων, οι Έλληνες 

εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών που διορίζονται στο ελληνικό σχολείο έχουν 

υλοποιήσει στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους πρόγραμμα διδακτικής 

και παιδαγωγικής κατάρτισης. Όμως οι προσπάθειες που καταβάλλουν δεν έχουν 

θετικά αποτελέσματα για τους εξής βασικούς λόγους: (α) Διδάσκουν σε τμήματα 

25-30 μαθητών οι οποίοι έχουν διαφορετικό επίπεδο γλωσσομάθειας μεταξύ τους 

και (β) εργάζονται σε σχολεία των οποίων οι υποδομές δεν επιτρέπουν τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία και υπηρετούν το συγκεντρωτικό ελληνικό 

σύστημα το οποίο δεν προωθεί την προσαρμοσμένη διδασκαλία και μάθηση 

(Επιτροπή για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, 2017). 

 Σε έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία των αγγλικών στα ελληνικά ολοήμερα 

δημοτικά σχολεία η Kidonia (2016) εξετάζει το πώς μπορεί να αναπτυχθεί η 

διδασκαλία τους και επιπλέον πώς δύναται να συμβάλει στη δημιουργική χρήση των 

ωρών των μαθητών στο ολοήμερο σχολείο καθώς και στην ένταξη των μεταναστών 

μαθητών στο σχολικό τους περιβάλλον χρησιμοποιώντας μέσα βιωματικών 

δραστηριοτήτων και διαθεματικών έργων. Επίσης, το άρθρο αποκαλύπτει μερικές 

από τις προκλήσεις που εμποδίζουν τη βιωματική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας 

στα ολοήμερα σχολεία. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν τη δυσκολία των σχολικών 

συμβούλων να παρακολουθήσουν τα μαθήματα των ολοήμερων σχολείων. Πρόκειται 

για ένα ζήτημα που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής, παράλληλα με το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τις αρχές της βιωματικής μάθησης. Ωστόσο, παρά τις προκλήσεις οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε αυτήν την ερευνητική μελέτη κατάφεραν να 

δείξουν  υποσχόμενη εργασία (Kidonia, 2016). 
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2.5. Προωθητικές ενέργειες  εκμάθησης ξένων γλωσσών από το 

ελληνικό κράτος 

Η εισαγωγή μη ελληνόφωνων μαθητών στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

πραγματοποιείται σε σχολεία διαπολιτισμικού επιπέδου. Στα διαπολιτισμικά σχολεία 

συναντάται ένας σημαντικός αριθμός αλλοδαπών μαθητών και το τυπικό πρόγραμμα 

σπουδών προσαρμόζεται με σκοπό να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές 

και πολιτιστικές ανάγκες τους. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν ειδική 

κατάρτιση και η επιλογή τους βασίζεται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στη 

διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Smile Network, 2015).  

Η μη τυπική εκπαίδευση γλωσσών έχει έντονη παρουσία στην Ελλάδα. Τα 

αγγλικά είναι η γλώσσα που διδάσκεται σε μεγαλύτερο βαθμό (τόσο σε επίσημο όσο 

και σε ανεπίσημο πλαίσιο) με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, 

ειδικά των νέων ατόμων, εμφανίζει επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό της γλωσσομάθειας στην Ελλάδα αποτελεί η επάρκεια σε μια 

δεύτερη γλώσσα (κυρίως γαλλικά ή γερμανικά), καθώς η εισαγωγή της διδασκαλίας 

αυτών των γλωσσών στην τυπική εκπαίδευση συνέβαλε σημαντικά σε αυτό. Ακόμη, 

απαιτείται να τονιστεί ότι η δημόσια εκπαίδευση δεν επαρκεί και συχνά υπάρχει η 

ανάγκη ενίσχυσης από μη τυπικές μεθόδους όπως ιδιωτικές σχολές, ιδιαίτερα 

μαθήματα ή/και διδασκαλία σε μικρές ομάδες. Επιπλέον, η άτυπη εκμάθηση ξένων 

γλωσσών προσφέρεται σε άτομα που είτε επιθυμούν να βελτιώσουν τις γλωσσικές 

δεξιότητές τους είτε να δώσουν εξετάσεις για πιστοποιητικά γλώσσας ή για εισαγωγή, 

στα πλαίσια φοίτησής τους, σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 

Συμπερασματικά, η εκμάθηση των ξένων γλωσσών ως μέρος του επίσημου 

εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα επικεντρώνεται στις ακόλουθες ξένες 

γλώσσες που διδάσκονται στα σχολεία: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ταυτόχρονα 

το ενδιαφέρον για την εκμάθηση γλωσσών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης 

επικεντρώνεται στις πιο δημοφιλείς γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, αφορά την αγγλική, τη γερμανική, τη γαλλική, την ιταλική και την 

ισπανική γλώσσα. Η διαπίστωση αυτή αποτυπώνεται στατιστικά στο παρακάτω 

διάγραμμα (Smile Network, 2015). 
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Διάγραμμα  1: Ποσοστά εκμάθησης των ξένων γλωσσών στο πλαίσιο της μη τυπικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ανατύπωση από Smile Network, (2015). 

 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας εθνικής 

πολιτικής για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών έχει μέχρι σήμερα επικεντρωθεί 

κυρίως στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα τελευταία 15 χρόνια 

αφορά μια σειρά προσπαθειών και δεσμεύσεων για την προώθηση της εκμάθησης 

ξένων γλωσσών από νεαρή ηλικία. Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι οι Έλληνες μαθητές 

διδάσκονται δύο γλώσσες. Αρχικά τα αγγλικά και μία ακόμα από τις δημοφιλείς 

γλώσσες όπως τα γαλλικά ή τα γερμανικά καθ 'όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσής τους (έως την ολοκλήρωση του Γυμνασίου). Ειδικότερα, όσον αφορά τα 

αγγλικά έχει εντοπιστεί η εφαρμογή ενός εκτεταμένου χρηματοδοτούμενου από την 

Ε.Ε. Έργου με τίτλο «New Foreign Language Education Policy in Schools: English 

for Young Learners/ Πολιτική εκπαίδευσης ξένων γλωσσών στα σχολεία: Αγγλικά 

για νέους μαθητές». Έτσι, από το 2010- 2011 είχε εισαχθεί ως υποχρεωτικό μάθημα 

από την πρώτη τάξη σε ορισμένα δημοτικά σχολεία που είχαν υιοθετήσει το 

συγκεκριμένο εμπλουτισμένο σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Άλλες ξένες γλώσσες, 

όπως τα ιταλικά και τα ισπανικά, προσφέρθηκαν σε μαθητές με πιλοτικό τρόπο από 

το 2008. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης η προσπάθεια αυτή έλαβε 

τέλος. Παρ 'όλα αυτά, απαιτείται η γνώση της μακράς παράδοσης της ιδιωτικής 

διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην ελληνική κοινωνία. Ακόμα και σήμερα το 

μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων πολιτών εμφανίζονται επιφυλακτικοί σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο, γεγονός 

που οδηγεί σε ταυτόχρονη διδασκαλίας τους στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, έχει 

παρατηρηθεί πως η διδασκαλία ξένης γλώσσας στον ιδιωτικό τομέα ξεκινά από 

νεότερη ηλικία σε σχέση με τον δημόσιο (Tseligka, 2016). 
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Οι κύριοι τομείς αξιοποίησης των ξένων γλωσσών, που καλύπτονται κατά τη 

διαδικασία επιλογής εκμάθησης ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Αγορά εργασίας 

 Επαναπατρισμένοι και μετανάστες 

 Πανεπιστήμιο για αλλοδαπούς φοιτητές 

 Εκπαίδευση ενηλίκων (επίσημη - μη τυπική) 

 Μειονεκτούντα άτομα 

 Επιχειρήσεις και εμπόριο 

 Τουρισμός (Βρετανικό Συμβούλιο, 2012). 

Οι επιλεγμένοι τομείς στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν σημαντικά 

περιβάλλοντα για την προώθηση ευκαιριών αυξάνοντας το ενδιαφέρον και το κίνητρο 

εκμάθησης ξένων γλωσσών. Ακόμη, θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση της 

ανεργίας, στην εξεύρεση νέων και καλύτερων ευκαιριών εργασίας και στην αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια οι μεταναστευτικές ροές 

προς την Ελλάδα έχουν εντατικοποιηθεί. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η 

ύπαρξη μιας επιπρόσθετης πίεσης υλοποίησης αποτελεσματικών μέτρων για την 

ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. 

Η πλειονότητα των επιλεγμένων ορθών πρακτικών έχει να αντιμετωπίσει 

ταυτόχρονα περισσότερους από έναν τομείς προτεραιότητας. Οι ορθές πρακτικές 

εκμάθησης μπορούν να παρέχουν μοντέλα για αποτελεσματικές συνεργασίες σε 

πολλούς τομείς ταυτόχρονα, δημιουργώντας μια σύνδεση μεταξύ της γλωσσικής 

εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ένταξης. Τα εξαγόμενα 

μοντέλα και οι προσεγγίσεις εκμάθησης γλωσσών μπορούν να εφαρμοστούν σε 

διαφορετικούς τομείς. Οι παρεχόμενες μεθοδολογίες δύναται να αποτελέσουν νέες 

ιδέες για τη βελτίωση της ποιότητας και της εκμάθησης μιας γλώσσας σε πρακτικά 

περιβάλλοντα αντανακλώντας συγκεκριμένες ανάγκες διαφόρων τομέων (Βρετανικό 

Συμβούλιο, 2012). 

Η βάση δεδομένων Smile Network (2015) παρέχει καλές πρακτικές που 

αφορούν τους προσδιορισμένους τομείς και προέρχονται τόσο από την Ελλάδα όσο 

και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ως μια καλή 

προϋπόθεση για την εξαγωγή επιτυχημένων μοντέλων από άλλες χώρες, καθώς και 

για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των ενδιαφερομένων σε σχετικούς τομείς. Οι 

«δημοφιλείς» γλώσσες περιλαμβάνονται ως μέρος καλών πρακτικών ή παρέχουν 

συγκεκριμένες δυνατότητες μεταφοράς, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι επωφελείς 
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για τους προσδιορισμένους τομείς και τις ομάδες στόχους. Οι στρατηγικές γλώσσες, 

από την άλλη, καλύπτουν τις γλώσσες στρατηγικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή παρόμοιες γλώσσες με στρατηγική σημασία για την κοινωνική και την οικονομική 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα πρόκειται, για παράδειγμα, για τα 

κινέζικα, τα ρωσικά, τα αραβικά κλπ. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται με 

στατιστικό τρόπο η εκμάθηση των στρατηγικών γλωσσών αναφορικά με την άτυπη 

εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο (Smile Network, 2015). 

 

 
Διάγραμμα  2: Ποσοστά εκμάθησης των στρατηγικών γλωσσών στο πλαίσιο της μη 
τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ανατύπωση από Smile Network, (2015). 
 

2.6. Ελληνικά ως ξένη γλώσσα 

Θα μπορούσε κανείς να προσδιορίσει δύο ευρείες ομάδες στόχους που 

ενδιαφέρονται να μάθουν ελληνικά. Συγκεκριμένα, πρόκειται για: α) μη 

ελληνόφωνους που ζουν στην Ελλάδα (επαναπατριζόμενοι Έλληνες, αλλοδαποί 

μετανάστες, Ρομά, μειονότητα τουρκικής γλώσσας) και β) μη ελληνόφωνους που 

διαμένουν στο εξωτερικό (ομογενείς και άλλα άτομα που ενδιαφέρονται για την 

ελληνική γλώσσα). Το ενδιαφέρον για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αναφέρεται 

σε Έλληνες πολίτες (επαναπατρισμένοι, απόδημοι και γλωσσικές μειονότητες), 

μετανάστες και ξένους. Ωστόσο, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καλύπτει τις 

εκπαιδευτικές, γλωσσικές και πολιτιστικές ανάγκες των αλλόγλωσσων, των Ελλήνων 

μουσουλμάνων και των Ρομά μαθητών (Smile Network, 2015). 

Όσον αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας 

προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η 

ελληνική γλωσσική εκπαίδευση των Ελλήνων ομογενών (που ζουν στο εξωτερικό), 

των επαναπατριζόμενων Ελλήνων, των αλλοδαπών μεταναστών και των Ρομά 

μαθητών.  
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Ενδεικτικά αναφέρεται η σχετική νομοθεσία: 

 Προεδρικό Διάταγμα 435/1984- Ίδρυση/ Λειτουργία σχολείων για εκπατρισμένα 

παιδιά Ελλήνων 

 Νόμος 1865/1989- Ίδρυση/ Λειτουργία Σχολών Επαναπατρισμένων (πρώην 

ομογενών) στην Ελλάδα 

 Νόμος 2413/1996- Η Ελληνική Εκπαίδευση στο Εξωτερικό, Διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 

 Νόμος 2817/2000- Θέματα που αφορούν την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό 

και την εκπαίδευση μειονοτήτων 

 Νόμος 4027/2011- Εκπαίδευση Ελληνικής Γλώσσας στο εξωτερικό και άλλες 

διατάξεις. 

Ο κύριος στόχος της προαναφερθείσας νομοθεσίας είναι η οργάνωση και η 

λειτουργία  των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δομών για την αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και γλωσσικών αναγκών κυρίως των Ελλήνων 

Μουσουλμάνων και σε μικρότερο βαθμό του πληθυσμού των Ρομά. Επιπλέον, η 

νομοθεσία καλύπτει τις πολυδιάστατες ανάγκες των νέων αφίξεων και συγκεκριμένα 

των παλιννοστούντων Ελλήνων, των προσφύγων, των μεταναστών και των ξένων 

υπηκόων (Καρανικόλα & Πίτσου, 2015). 

 

3. Προώθηση αναγκαιότητας εκμάθησης ξένης γλώσσας 

3.1. Αναγκαιότητα γνώσης αγγλικών 

Η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από την ικανότητα εισόδου στη διεθνή 

αγορά και την επικοινωνία με παλιούς και νέους επιχειρηματικούς εταίρους. Η 

παγκοσμιοποίηση επέφερε νέες δυνατότητες αλλά και καινούριες απαιτήσεις από τις 

επιχειρήσεις για να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν άλλες επιχειρήσεις στη διεθνή 

αγορά. Ωστόσο, αφορά και τους εργαζομένους σε αυτές όσον αφορά τις 

διαπολιτισμικές σχέσεις και τις καλές δεξιότητες επικοινωνίας που απαιτείται να 

έχουν. Είναι γνωστό πως η ανεπαρκής γνώση ξένων γλωσσών έχει αρνητική 

επίδραση στις διεθνείς επιχειρηματικές επαφές και στο εμπόριο (ιδίως στις εξαγωγές) 

επειδή είναι σχεδόν αδύνατο να αναπτυχθούν, να διατηρηθούν και να επεκταθούν 

επιχειρηματικές επαφές χωρίς οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν ξένες γλώσσες. Το 

στοιχείο αυτό ισχύει, κυρίως, στις μικρότερες χώρες των οποίων η γλώσσα ομιλείται 

από μικρό αριθμό ανθρώπων (Cickovska, 2015). 
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Στην Ευρώπη και στις χώρες των Βαλκανίων υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των 

αναγκών της επαγγελματικής και της ακαδημαϊκής ζωής των φοιτητών και των 

αποφοίτων από όλα τα επαγγέλματα. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι θεωρούνται η 

ηγετική δύναμη της κοινωνικής και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας τους αλλά 

και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από την άλλη πλευρά, δεσπόζουν οι γνώσεις και 

οι ικανότητές τους που αναπτύχθηκαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το γεγονός 

πως η σύνδεση δεν έχει αποδειχθεί είναι εμφανής όσον αφορά τη γνώση ξένων 

γλωσσών, η οποία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη της 

οικονομικής ευημερίας. Ο κύριος παράγοντας για την ανάπτυξη της οικονομίας και 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών θεωρείται η ικανότητα των 

επιχειρηματιών, η οποία καλλιεργείται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως κρίσιμος 

παράγοντας. Προκειμένου να προκύψει ένα απασχολούμενο και ανταγωνιστικό 

εργατικό δυναμικό για την εγχώρια και την ευρωπαϊκή αγορά κρίνεται σκόπιμο να 

αναπτυχθούν ανώτερα προσόντα καθώς και βασικές ικανότητες που να υπερβαίνουν 

ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Έτσι, οι δεξιότητες ξένων γλωσσών βρίσκονται στα 

θεμέλια αυτών των προσόντων. Η επικοινωνία μέσω ξένων γλωσσών είναι μία από 

τις οκτώ βασικές ικανότητες που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Βασικές 

Ικανότητες οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες στη σημερινή κοινωνία της γνώσης 

στα πλαίσια της προσωπικής ανάπτυξης και της απασχολησιμότητας (Key 

Competencies, 2006). Αναλυτικότερα, το 2006 το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

των Βασικών Ικανοτήτων για τη Δια Βίου Μάθηση» έλαβε έγκριση από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με βάση αυτό οι βασικές 

ικανότητες θεωρούνται αναγκαίες για κάθε πολίτη αναφορικά με την ατομική  

ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργή στάση του πολίτη, την ένταξη στην κοινωνία 

και τον τομέα της εργασίας του (Νόμος 2006/962/ΕΚ).  

 

Πίνακας 3: Διά βίου μάθηση- βασικές ικανότητες (Νόμος 2006/962/ΕΚ) 

Οκτώ βασικές ικανότητες   

1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα  
2. Επικοινωνία σε ξένη γλώσσα 
3. Μαθηματική ικανότητα και ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία 

  

4. Ψηφιακή ικανότητα 
5. Μεταγνωστικές ικανότητες (learning to learn) 

  

7. Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα 
8. Πολιτιστική γνώση και έκφραση 
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Τα αγγλικά είναι πλέον μια παγκόσμια lingua franca, δηλαδή μια κοινή 

διάλεκτος, αλλά ήταν πρώτα μια γλώσσα της Δυτικής Γερμανίας που μιλούσε η 

μεσαιωνική Αγγλία. Επί του παρόντος τα αγγλικά αποτελούν την πρώτη γλώσσα για 

την πλειοψηφία των ανθρώπων σε αρκετές χώρες. Υπάρχουν περίπου 375 

εκατομμύρια άτομα που ομιλούν την αγγλική ως πρώτη γλώσσα και 750 εκατομμύρια  

άτομα που τη ομιλούν ως δεύτερη. Τα αγγλικά αποτελούν επίσημη ειδική κατάσταση 

σε 70 χώρες. Η αγορά τους ως δεύτερη γλώσσα είναι ακμάζουσα και όλο και 

περισσότεροι  σπουδάζουν ή επιλέγουν μαθήματα που θα τους βοηθήσουν να 

βελτιώσουν την προσωπική προφορά τους ακόμα και αν τα αγγλικά αποτελούν τη 

μητρική τους γλώσσα. Από την άλλη, οι μαθητές επιλέγουν να μάθουν αγγλικά  για 

να αναπτύξουν στην κοινωνική επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και να γίνουν 

μέρος της παγκόσμιας οικονομίας (Reddy, 2016). 

Σήμερα, τα αγγλικά χρησιμοποιούνται ευρέως ως διεθνής γλώσσα σε όλο τον 

κόσμο. Είναι μία από τις επίσημες γλώσσες, ακόμη και στις περισσότερες χώρες του 

τρίτου κόσμου. Χρησιμοποιούνται για διεθνή επικοινωνία και θεωρούνται μια 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένη γλώσσα που έχει την ικανότητα να εκφράζει ιδέες μέσα στον 

σύγχρονο πολιτισμό. Η σημασία της αγγλικής γλώσσας οφείλεται στη διεθνή χρήση 

της. Είναι γεγονός ότι η τεράστια γνώση του σύμπαντος αποδεικνύεται σε αυτήν τη 

γλώσσα. Για το επίτευγμα αυτής της γνώσης είναι απαραίτητο να κατανοηθεί αυτή η 

διεθνής γλώσσα. Ακόμη, μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι μοιράζεται με τις άλλες 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένες γλώσσες της Ευρώπης την ικανότητα έκφρασης των ιδεών 

αλλά και βελτίωσης των σκέψεων κάθε ατόμου στο σύγχρονο πολιτισμό. Σε αυτήν τη 

σύγχρονη εποχή, όπου τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν εξαπλωθεί ευρέως σε όλο τον 

κόσμο, είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς τη γλώσσα αυτή επειδή συντελεί μέσο 

επικοινωνίας. Κατά αυτό τον τρόπο, ένα άτομο χωρίς τη γνώση αυτής της γλώσσας 

δεν μπορεί να πάρει επίγνωση της καθολικής γνώσης (Reddy, 2016).   

 

3.2. Παραδοσιακή και σύγχρονη εκμάθηση ξένων γλωσσών 

Ο όρος «μέθοδος διδασκαλίας» αναφέρεται στις γενικές αρχές καθώς και στις 

παιδαγωγικές και στρατηγικές διαχείρισης που χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία 

στην τάξη. Οι θεωρίες διδασκαλίας χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες ή 

προσεγγίσεις. Η πρώτη έχει ως επίκεντρο τον εκπαιδευτικό, ενώ η δεύτερη τους 

μαθητές (Renau, 2016). 
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Η άμεση μέθοδος 

Αποτελεί μια ιδέα για την ανάπτυξη αρχών στη διδασκαλία γλωσσών όπως 

αυτές που αφορούν την απόκτηση της πρώτης γλώσσας. Αυτές οι αρχές ονομάστηκαν 

φυσικές μέθοδοι και κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα αυτή η μέθοδος 

ονομάστηκε άμεση μέθοδος. Η άμεση μέθοδος βασίστηκε στη διδασκαλία 

αποκλειστικά της γλώσσας-στόχου, ενώ η χρήση της μητρικής γλώσσας δεν 

επιτρεπόταν. Το λεξιλόγιο διδασκόταν μέσω επίδειξης. Οι προφορικές δεξιότητες 

οργανώνονταν γύρω από ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητών. 

Η γραμματική διδασκόταν επαγωγικά και μέσω της κατανόησης λόγου και ακρόασης. 

Ωστόσο, από το 1920 η χρήση αυτής της μεθόδου μειώθηκε. Παρόλη, όμως, την 

πτώση μέχρι τη δεκαετία του 1930 συστηματοποιήθηκαν οι εφαρμοσμένες 

γλωσσολογικές αρχές που οδήγησαν σε άλλες μεθόδους όπως το Audio-lingualism 

(ακουστική- γλωσσική μέθοδος) (Renau, 2016).  

 

Η ακουστική-γλωσσική μέθοδος (Audio-lingualism) 

Η προέλευση αυτής της μεθόδου οφειλόταν στην αυξημένη προσοχή για τη 

διδασκαλία ξένων γλωσσών στις Ηνωμένες Πολιτείες στο τέλος της δεκαετίας του 

1950. Η εν λόγω μέθοδος δανείστηκε μερικές αρχές από την άμεση μέθοδο, ενώ 

προστέθηκαν μερικά άλλα χαρακτηριστικά από Αμερικανούς γλωσσολόγους. 

Χρονικά διήρκεσε από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως τη δεκαετία του 1960. 

Στην περίπτωση αυτή η γλώσσα χωρίστηκε στις τέσσερις δεξιότητες που 

χρησιμοποιούνται κατά την εκμάθηση μιας γλώσσας με την ακόλουθη σειρά: 

ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή. Τα ακουστικά- γλωσσικά μαθήματα 

βασίστηκαν σε διαλόγους και ασκήσεις. Οι διάλογοι χρησιμοποιήθηκαν για 

επανάληψη και απομνημόνευση. Ακόμη, δόθηκε έμφαση στη διόρθωση της 

προφοράς, του στρες, του ρυθμού και του τονισμού (Renau, 2016). Η παρακμή της 

Audio-lingualism εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Τα θεωρητικά 

θεμέλια της Audio-lingualism αμφισβητήθηκαν λόγω των αλλαγών στην αμερικανική 

γλωσσική θεωρία στη δεκαετία του 1960. Συγκεκριμένα, ο Chomsky (1966, σελ. 153) 

υποστήριξε ότι: «Η γλώσσα δεν είναι δομή συνήθειας. Η συνηθισμένη γλωσσική 

συμπεριφορά περιλαμβάνει χαρακτηριστικά, καινοτομία και σχηματισμό νέων 

προτάσεων και προτύπων σύμφωνα με κανόνες μεγάλης αφαιρετικότητας και 

περιπλοκότητας». 
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Η διαρθρωτική προσέγγιση 

Σύμφωνα με τους Menon και Patel (1971, σελ. 8) «η διαρθρωτική προσέγγιση 

βασίζεται στην πεποίθηση ότι κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας η κυριαρχία των 

δομών είναι πιο σημαντική από την απόκτηση λεξιλογίου». Αυτή η προσέγγιση 

χρησιμοποιεί τεχνικές της άμεσης μεθόδου διδασκαλίας, αλλά η χρήση της 

μετάφρασης δεν απορρίπτεται πλήρως. Η διδασκαλία αφορά μια άμεση κατάσταση. 

Οι ομιλίες ωθούν στο άγχος, αλλά η ανάγνωση και η γραφή δεν παραμελούνται. Στην 

πραγματικότητα πρόκειται για μία προσέγγιση και όχι για κάποια μέθοδο.  

 

Suggestopedia  

Η  Suggestopedia αποτελεί μια μέθοδο που αναπτύχθηκε από τον Georgi 

Lozanov (1978). Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου ήταν «η διακόσμηση, 

τα έπιπλα και η διαρρύθμιση της τάξης, η χρήση μουσικής και η έγκυρη συμπεριφορά 

του δασκάλου» (Richards & Rodgers, 2001, σελ. 142). Η μουσική ήταν απαραίτητη 

σε αυτήν τη μέθοδο αφού ο τονισμός και ο ρυθμός είναι η βάση της μαθησιακής 

διαδικασίας. Ο  κύριος στόχος της ήταν να οδηγήσει τους μαθητές στο να επιτύχουν 

προηγμένη ικανότητα συνομιλίας με τη χρήση λιστών από ζευγάρια λεξιλογίου. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Lozanov (1978, σελ. 251) «ο κύριος στόχος της διδασκαλίας 

δεν είναι η απομνημόνευση, αλλά η κατανόηση και τη δημιουργική λύση των 

προβλημάτων». 

Επικοινωνιακή διδασκαλία γλωσσών (Communicative Language Teaching- CLT) 

Η προέλευση αυτής της μεθόδου τοποθετείται στα τέλη της δεκαετίας του 

1960. Εμφανίστηκε ως αντίδραση στην προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε εκείνη την 

εποχή. Κύριος στόχος αυτής της νέας μεθόδου ήταν η απόκτηση επικοινωνιακής 

επάρκειας αντί για κυριαρχία σε ορισμένες γλωσσικές δομές. Η επικοινωνιακή 

διδασκαλία γλωσσών επεκτάθηκε στη δεκαετία του 1970 και οι κύριοι στόχοι αυτής 

της νέας προσέγγισης ήταν: 

 Η επικοινωνιακή ικανότητα συντελεί στόχο της διδασκαλίας της γλώσσας 

 Η ανάπτυξη διαδικασιών για τη διδασκαλία των τεσσάρων γλωσσικών 

δεξιοτήτων  (Richards & Rodgers, 1986). 

 

Ο σιωπηλός τρόπος (Silent Way) 

Το Silent Way είναι το όνομα μιας μεθόδου που αναπτύχθηκε από τον Caleb 

Gattegno (1972). Βασίστηκε στο γεγονός ότι ο δάσκαλος έπρεπε να είναι σιωπηλός 
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και ο μαθητής καλούνταν να παράγει όσο το δυνατόν περισσότερη γλώσσα. Σε αυτή 

τη μέθοδο η μαθησιακή διαδικασία θεωρήθηκε ως δραστηριότητα επίλυσης 

προβλημάτων κατά την οποία ο μαθητής αποτελούσε το επίκεντρο της διδασκαλίας. 

Η μέθοδος Silent Way επικεντρώθηκε στη δομή παρά στην επικοινωνιακή ικανότητα 

και κύριος στόχος ήταν να επιτευχθεί μια σχεδόν εγγενής ευχέρεια και προφορά.  

 

Κοινοτική εκμάθηση γλωσσών  (Community Language Learning- CLL) 

Η κοινοτική εκμάθηση γλωσσών (CLL) θεωρείται ένα παράδειγμα μεθόδου 

που αναπτύχθηκε από τον Charles A. Curran (1972). Σε αυτή τη μέθοδο ο δάσκαλος 

θεωρήθηκε ο ως σύμβουλος που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και βοήθεια σε 

περίπτωση ανάγκης και οι μαθητές ως οι πελάτες που καθορίζουν τι πρέπει να 

μάθουν. Σε αυτή τη μέθοδο η ατμόσφαιρα της τάξης και η υποστήριξη από ομότιμους 

ήταν βασικά στοιχεία της διαδικασίας της μάθησης. Σύμφωνα με τον Maley (2013) 

στη βασική μορφή του CLL, μαθητές (8 έως 12 σε αριθμό) κάθονται σε κύκλο. Υπάρχει 

μια μικρή φορητή συσκευή εγγραφής μέσα στον κύκλο. Ο δάσκαλος (ο οποίος 

ονομάζεται «Knower») στέκεται έξω από τον κύκλο. Όταν ένας μαθητής έχει 

αποφασίσει για κάτι που θέλουν να πουν στη ξένη γλώσσα καλούν τον Γνωρίζοντα 

(Knower) και ψιθυρίζουν τι θέλουν να πουν στη μητρική τους γλώσσα. Ο δάσκαλος 

επίσης με ψίθυρο προσφέρει την ισοδύναμη έκφραση στα αγγλικά και ο μαθητής 

προσπαθεί να επαναλάβει τη φράση. 

 

Εμβάπτιση- Βύθιση 

Σύμφωνα με τον Baker (1993), η εμβάπτιση στη γλώσσα ή απλά η βύθιση 

είναι μια μέθοδος διδασκαλίας μιας δεύτερης γλώσσας, κατά την οποία η δεύτερη 

γλώσσα των μαθητών (L2) αποτελεί το μέσο διδασκαλίας στην τάξη. Μέσα από αυτή 

τη μέθοδο οι μαθητές μελετούν σχολικά θέματα, όπως τα μαθηματικά, την επιστήμη, 

και τις κοινωνικές μελέτες, στο L2 τους. Στόχος είναι να ενθαρρύνουν τη διγλωσσία. 

Αυτή η μέθοδος εκμάθησης γλωσσών προορίζονται για την ανάπτυξη της 

επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών ή τη γλωσσική επάρκειά τους σε κάποια 

άλλη γλώσσα εκτός από τη μητρική γλώσσα (L1). Τα προγράμματα εμβάπτισης 

διαφέρουν από κάθε χώρα ή περιοχή σε άλλη λόγω γλωσσικής σύγκρουσης, 

ιστορικών προηγούμενων, γλωσσικής πολιτικής ή κοινής γνώμης. 
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Εκμάθηση γλωσσών βάσει εργασιών 

Η μάθηση βάσει εργασιών (Willis & Willis, 2007) προσφέρει μια 

εναλλακτική λύση για καθηγητές γλωσσών. Σε ένα μάθημα που βασίζεται σε 

εργασίες στηρίζεται στην ολοκλήρωση μιας κεντρικής εργασίας και η γλώσσα που 

μελετάται καθορίζεται από το τι συμβαίνει καθώς οι μαθητές ολοκληρώνουν την 

εργασία. Το μάθημα ακολουθεί ορισμένα στάδια: 

- Προ-εργασία: Ο δάσκαλος παρουσιάζει το θέμα και δίνει τις οδηγίες σχετικά με το 

τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές. Αυτοί μπορούν να σημειώνουν και αφιερώνουν 

χρόνο στην προετοιμασία της εργασίας τους. 

- Εργασία: Οι μαθητές ολοκληρώνουν μια εργασία σε ζευγάρια ή ομάδες 

χρησιμοποιώντας τους γλωσσικούς πόρους που έχουν. Ο δάσκαλος παρακολουθεί και 

προσφέρει ενθάρρυνση. 

- Προγραμματισμός: Οι μαθητές προετοιμάζουν μια σύντομη προφορική ή γραπτή 

έκθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, την οποία πρέπει να παρουσιάσουν στην 

τάξη. Εν τω μεταξύ, ο δάσκαλος είναι διαθέσιμος για ερωτήσεις παρέχοντας χρήσιμες 

συμβουλές. 

- Αναφορά: Ακολούθως, οι μαθητές παρουσιάζουν την εργασία τους στην τάξη 

προφορικά ή γραπτά. Ο δάσκαλος επιλέγει τη σειρά που θα παρουσιάσουν οι μαθητές 

τις αναφορές τους και μπορεί να δώσει κάποια γρήγορη ανατροφοδότηση σχετικά με 

το περιεχόμενό τους. Σε αυτό το στάδιο είναι δυνατή η σύγκριση εργασιών. 

- Ανάλυση: Στη συνέχεια, ο δάσκαλος επισημαίνει σχετικά μέρη από τις εργασίες για 

να αναλύσουν οι μαθητές. Επιπλέον, μπορεί να επισημάνει τη γλώσσα που οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν κατά τη φάση της έκθεσης για ανάλυση. 

- Πρακτική: Τέλος, ο δάσκαλος επιλέγει γλωσσικές περιοχές με βάση τις ανάγκες των 

μαθητών του και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις φάσεις της εργασίας και 

της αναφοράς. Οι μαθητές ασχολούνται με δραστηριότητες για να αυξήσουν την 

αυτοπεποίθησή τους (Willis &Willis, 2007).  

 

Το λεξιλογικό πρόγραμμα 

Η λεξική προσέγγιση είναι μια μέθοδος διδασκαλίας ξένων γλωσσών  που 

περιγράφεται από τον Michael Lewis (1993). Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει  ότι 

ένα σημαντικό μέρος εκμάθησης μιας γλώσσας συνίσταται στο να καταλαβαίνει και 

παράγει κάποιος λεξικές και φράσεις ως ξεχωριστά κομμάτια. Εδώ οι μαθητές πρέπει 

να είναι σε θέση να αντιληφθούν μοτίβα γλώσσας (γραμματική) και να έχουν στη 

διάθεσή τους ουσιαστικές χρήσεις λέξεων. Στη λεξική προσέγγιση, οι οδηγίες 
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εστιάζονται σε σταθερές εκφράσεις που εμφανίζονται συχνά σε διαλόγους, οι οποίοι, 

όπως ισχυρίζεται ο Lewis, αποτελούν μεγαλύτερο μέρος του λόγου από τις 

μεμονωμένες φράσεις και προτάσεις. Τέλος, σε αυτή τη προσέγγιση το λεξιλόγιο 

θεωρείται πιο πολύτιμο από τη γραμματική. 

 

Η Γραμματική - Μέθοδος Μετάφρασης 

Η γραμματική μετάφραση κυριάρχησε στην Ευρώπη για τη διδασκαλία 

γλωσσών από το 1840 έως το 1940 και η τροποποιημένη μορφή της συνεχίζει να 

χρησιμοποιείται ευρέως σε ορισμένα μέρη του κόσμου ακόμη και σήμερα (Richards 

& Rodgers, 1986). Αυτή η μέθοδος βασίστηκε στην προσέγγιση που 

χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία των κλασσικών γλωσσών όπως τα λατινικά. 

Ήταν επικεντρωμένη στον εκπαιδευτικό και κύριος στόχος της ήταν να μάθουν οι 

μαθητές κανόνες γραμματικής και λίστες λεξιλογίου. Ακόμη, επικεντρώθηκε στην 

ανάγνωση και τις δεξιότητες γραφής δεδομένου ότι η επικοινωνιακή πτυχή δεν 

θεωρείται τόσο σημαντική. 

 

Το Μεταρρυθμιστικό Κίνημα 

Στα μέσα του 19ου αιώνα, η εκβιομηχάνιση και η μετανάστευση αύξησε τις 

ευκαιρίες επικοινωνίας μεταξύ των Ευρωπαίων επιφέροντας μια ζήτηση για 

προφορική επάρκεια σε ξένες γλώσσες. Η φωνητική, η ανάλυση και η περιγραφή των 

ηχητικών συστημάτων της γλώσσας καθιερώθηκε. Οι γλωσσολόγοι τόνισαν ότι η 

ομιλία, περισσότερο από τη γραπτή ικανότητα, ήταν η κύρια μορφή της γλώσσας. Η 

Διεθνής Φωνητική Ένωση ιδρύθηκε το 1886, όπως και το Διεθνές Φωνητικό 

Αλφάβητο (International Phonetic Alphabet -IPA). Οι κύριες ιδέες των 

μεταρρυθμιστών ήταν: 

 Η ομιλούμενη γλώσσα είναι πρωταρχική και πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε  

προφορικές μεθοδολογίες. 

 Τα ευρήματα της φωνητικής πρέπει να εφαρμοστούν στη διδασκαλία. 

 Οι μαθητές πρέπει να ακούσουν πρώτα τη γλώσσα. 

  Οι κανόνες γραμματικής πρέπει να διδάσκονται επαγωγικά. 

 Η μετάφραση πρέπει να αποφεύγεται (Richards & Rodgers, 1986). 

Μάλιστα, αξίζει να επισημανθεί πως σήμερα αποτελεί την κύρια μέθοδο διδασκαλίας 

ξένων γλωσσών στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (Renau, 2016). 
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3.2.1. Γλώσσες εκτός των αγγλικών που κερδίζουν έδαφος 

Στον εκπαιδευτικό χώρο του σύγχρονου κόσμου κύριος στόχος είναι ο 

σχηματισμός διαπολιτισμικών ικανοτήτων και η δημιουργία συνθηκών για την 

ανάπτυξη της πολυγλωσσίας που θα επιτρέψουν την εξασφάλιση αποτελεσματικής 

επικοινωνίας στις γλώσσες της διεθνούς επικοινωνίας. Οι διαδικασίες παγκόσμιας 

ολοκλήρωσης, που επεκτείνουν συνεχώς τις διεθνείς σχέσεις σε πολλούς τομείς 

παραγωγής και οικονομίας, καθιστούν τις ξένες γλώσσες ως μια σημαντική 

κατεύθυνση της εκπαίδευσης (Τσοκαλίδου, 2012). Η συνειδητοποίηση της ανάγκης 

των μαθητών για εκμάθηση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας και η αναγνώριση του 

ανεκτίμητου ρόλου της στην αγορά εργασίας αποτέλεσαν το κίνητρο για τη μελέτη 

της. Έτσι, η διδασκαλία ξένων γλωσσών αποτελεί προτεραιότητα για τον 

εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις της 

γλωσσικής εκπαίδευσης (Burlakova, 2006). 

Σύμφωνα με την Τσοκαλίδου (2012), η εκπαίδευση ξένων γλωσσών ως 

διαδικασία στοχεύει στην εισαγωγή των μαθητών σε ένα νέο μέσο επικοινωνίας, στη 

γνώση τους σχετικά με τον πολιτιστικό κώδικα κάποιου άλλου και στην κατανόηση 

του δικού τους πολιτισμού. Το εγχείρημα αυτό δύναται να υλοποιηθεί μέσω του 

πρίσματος του πολιτισμού της ομιλούμενης γλώσσας επιφέροντας στους μαθητές 

προθυμία για διάλογο και ανοχή έναντι άλλων γλωσσών και πολιτισμών. Σύμφωνα με 

την ανθρωποκεντρική αρχή, οι μαθητές γίνονται ταυτόχρονα θέματα εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και διαπολιτισμικής επικοινωνίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η 

αρχή αυτή γίνεται το κύριο συστατικό του συστήματος εκπαίδευσης ξένων γλωσσών.  

Η σύγχρονη εκπαίδευση ξένων γλωσσών ως διαδικασία συνεπάγεται την ολόπλευρη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας, των πνευματικών και συναισθηματικών- βολικών 

ικανοτήτων και των προσωπικών δεξιοτήτων του μαθητή, οι οποίες όμως 

εκδηλώνονται κυρίως στη γλώσσα. Όλες οι προαναφερθείσες πτυχές οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η σύγχρονη ιδιαιτερότητα της εκπαίδευσης ξένων γλωσσών στοχεύει 

στην καλλιέργεια της εν λόγω κατάστασης ενός μαθητή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, στην πραγματική επικοινωνία καθώς και στο κίνητρο για εκμάθηση 

γλωσσών και πολιτισμών στα πλαίσια της επίγνωσης της προσωπικής του ευθύνης 

για τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας (Τσοκαλίδου, 2012). 

Η επόμενη τάση της εκπαίδευσης ξένων γλωσσών είναι η επιθυμία πολλών 

ανθρώπων να μάθουν όχι μόνο τα αγγλικά ως ξένη γλώσσα αλλά τουλάχιστον μία ή 

δύο ξένες γλώσσες. Γενικότερα, πιο δημοφιλείς γλώσσες είναι τα αγγλικά, τα 

ισπανικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα κινέζικα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να 
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εξηγηθεί από την επέκταση των διεθνών και διαπολιτισμικών επαφών και τη 

δυνατότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας με γηγενείς ομιλητές των γλωσσών που 

μελετήθηκαν μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο ή με την ανταλλαγή σχολίων 

και μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα. Συχνά, μπορεί να παρατηρήσει κάποιος πως η 

καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας επιτρέπει τη λήψη επιχορήγησης για σπουδές στο 

εξωτερικό ή για εργασία στη χώρα της γλώσσας που μελετήθηκε (DeValoes, 2014). 

Μία από τις κύριες τάσεις της εκπαίδευσης ξένων γλωσσών συντελεί η 

παρουσία ενός μεγάλου πλήθους μεθόδων εκμάθησης των ξένων γλωσσών. 

Εμφανίζονται πολλά μαθήματα που προσφέρουν ομαδική και ατομική γλωσσική 

κατάρτιση, άλλα μαθήματα με γηγενείς ομιλητές, μέθοδοι βύθισης στο γλωσσικό 

περιβάλλον και αξιοποίηση του διαδικτύου στη διαδικασία διδασκαλίας ξένων 

γλωσσών. Είναι, επίσης, δυνατό να χρησιμοποιηθούν πολλά προγράμματα 

υπολογιστή στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Λόγω της ανάπτυξης των 

τεχνολογικών πολυμέσων υπάρχουν πλέον πολλοί δάσκαλοι νέου τύπου, οι λεγόμενοι 

ηλεκτρονικοί δάσκαλοι. Η προσομοίωση της ζωντανής επικοινωνίας, οι τεχνικές 

αναγνώρισης ομιλίας και οι διαδραστικές ασκήσεις αποτελούν τα κύρια 

χαρακτηριστικά των μαθημάτων κατάρτισης υπολογιστών (Renau, 2016).  

Ακόμη, ο Ter-Minasova (2008, σελ. 37) επισημαίνει πως η πρωτοφανής 

ζήτηση απαιτούσε άνευ προηγουμένου προσφορά. Ξαφνικά, οι καθηγητές ξένων 

γλωσσών βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής του κοινού: λεγεώνες ανυπόμονων 

ειδικών σε διάφορους τομείς της επιστήμης, του πολιτισμού, των επιχειρήσεων, της 

τεχνολογίας και όλων των άλλων τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας απαιτούσαν 

άμεση εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες ως εργαλείο παραγωγής. Δεν ενδιαφέρονται ούτε 

για τη θεωρία ούτε για την ιστορία της γλώσσας- ξένων γλωσσών, κυρίως των 

αγγλικών, ενώ απαιτούνται από αυτές αποκλειστικά λειτουργικά για χρήση σε 

διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας ως μέσο πραγματικής επικοινωνίας με ανθρώπους 

από άλλες χώρες.  

 

3.3. Βασικές τάσεις στο μάρκετινγκ ξένων γλωσσών 

Ένας μεγάλος και αυξανόμενος όγκος ταξιδιών έχει πραγματοποιηθεί τις 

τελευταίες δεκαετίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς που ενθαρρύνονται από την 

ευχαρίστηση, την αυτοπραγματοποίηση ή τις μαθησιακές ανάγκες που προκαλούνται 

από διαφορετικές ελλείψεις. Στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο η εκμάθηση 

μιας ξένης γλώσσας συνήθως γίνεται αντιληπτή ως ένα προσωπικό και 
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επαγγελματικό «πρέπει». Από την άλλη πλευρά, το ταξίδι εκμάθησης μιας γλώσσας 

βρίσκεται το επιχειρηματικό προσκήνιο των τοπικών οικονομιών. Ωστόσο, η 

πολυπλοκότητα του συστήματος αγοράς γλωσσικού τουρισμού στη θεωρία δεν είναι 

δυνατόν να προσδιοριστεί, καθώς εμπεριέχει πολλές διαφορετικές πλευρές της 

εκπαίδευσης αλλά και της αναψυχής. Πολλά σχολεία γλωσσών τόσο σε τοπικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο προβάλλουν το ταξίδι στο εξωτερικό ως ένα μέσο 

προσέλκυσης σπουδαστών αλλά και ως έναν τρόπο συνδυασμού πολλών μορφών 

εκπαίδευσης, όπως αυτόν της εκμάθησης μιας γλώσσας μέσα από την επαφή με την 

τοπική κουλτούρα (Iglesias, 2016). 

Η Lamy (2014) αξιολογεί πρόσφατες ερευνητικές μελέτες στην εκμάθηση 

γλωσσών στο διαδίκτυο και σε συνδυασμό (αυτό που αναφέρεται ως -«Distance 

Computer Assisted Language Learning- DCALL»: Εκμάθηση γλωσσών με 

υποβοήθηση από υπολογιστή). Επιπλέον, προσδιορίζει αρκετούς σύγχρονους 

ερευνητικούς τομείς, όπως την πολυτροπικότητα, γνωρίζοντας περισσότερα για τους 

μαθητές, τη διαδικτυακή διδασκαλία και την κατάρτιση εκπαιδευτικών. Η Lamy 

επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της πολυτροπικότητας δηλαδή οι διαφορετικοί 

«τρόποι» που χρησιμοποιούνται στη ψηφιακή επικοινωνία (για παράδειγμα μέσω 

ακουστικών, οπτικών, γλωσσικών ή κειμενικών μέσων) έχουν διερευνηθεί στην 

online έρευνα εκμάθησης γλωσσών τα τελευταία δέκα χρόνια. Για παράδειγμα, ο 

τρόπος με τον οποίο η πολυτροπικότητα επηρεάζει τις αλληλεπιδράσεις των μαθητών 

στο διαδίκτυο είναι μια σχετικά πρόσφατη ερευνητική ανησυχία. Ο τομέας της 

έρευνας «γνωρίζοντας περισσότερα για τους μαθητές» έχει συνειδητοποιήσει 

περισσότερο την τεράστια ετερογένεια των διαδικτυακών εκπαιδευόμενων και πλέον 

ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα όπως η διαφορετικότητα των μαθητών και οι 

προτιμήσεις τους στη διαδικτυακή μάθηση, με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των 

μαθητών και τα επιτεύγματά τους σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Το συνεχές 

ερευνητικό ενδιαφέρον είναι ο τομέας της διαδικτυακής κατάρτισης εκπαιδευτικών 

(Lamy, 2014). 

Η πανδημία του Covid-19 έχει επηρεάσει τον κόσμο από τις αρχές του 2020 

και έχει διαταράξει σοβαρά την κανονική λειτουργία ολόκληρου του τομέα της 

εκπαίδευσης. Οι στατιστικές της UNESCO δείχνουν ξεκάθαρα την επίδρασή του 

στην εκπαίδευση. Αναλυτικότερα, στις αρχές Ιουνίου, όταν είχαν ήδη αρθεί 

σημαντικά μέτρα lockdown σε πολλές χώρες, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο μαθητές 

παγκοσμίως επηρεάστηκαν δηλαδή το 55,2% των μαθητών που εγγράφηκαν σε όλα 

τα επίπεδα εκπαίδευσης. Ακόμη, Τα σχολεία και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης έκλεισαν σε 119 χώρες. Με την επιβολή του lockdown όλα τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια προτόγνωρη κατάσταση και 

να αναζητήσουν εναλλακτικές μεθόδους για τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. 

Έτσι, τα περισσότερα από αυτά κατέφυγαν σε «εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης» με 

την ηλεκτρονική μάθηση να αποτελεί πανάκεια και αναγκαιότητα. Η χρονική αυτή 

περίοδος θεωρείται ως μια προσαρμοστική και μετασχηματιστική πρόκληση εξαιτίας 

της απότομης μετάβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, παρατηρήθηκε 

έλλειψη βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης πρόβλεψης καθώς και ανάγκη 

ύπαρξης κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής τόσο για μαθητές όσο και για 

εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της απόκτησης δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού 

(Maican & Cocorada, 2021). 

 

3.4. Διαφήμιση και πτυχία γλωσσομάθειας 

Οι νέοι που αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο γνωρίζουν ότι είναι όλο και πιο 

σημαντικό να μπορούν να εργάζονται με άνεση σε διαφορετικά γλωσσικά και 

πολιτιστικά περιβάλλοντα. Το γεγονός αυτό ωθεί τους μαθητές όλων των 

κατευθύσεων να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την εκμάθηση ξένων 

γλωσσών. Ταυτόχρονα, τα πτυχία επάρκειας που επικεντρώνονται στις γλωσσικές 

σπουδές υπόκεινται σε σημαντική πίεση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε ορισμένα, 

μάλιστα, κράτη τα γλωσσικά τμήματα κλείνουν και τίθεται υπό αμφισβήτηση το 

μέλλον των γλωσσικών πτυχίων. Οι  σημαντικές κοινωνικές αλλαγές έχουν επηρεάσει 

τις προτιμήσεις σπουδών των μαθητών, οι οποίες διαφοροποιήθηκαν εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων. Παράλληλα, όμως, υπήρξαν αλλαγές 

στα σχολεία, στις προσδοκίες σταδιοδρομίας και στις κυβερνητικές προτεραιότητες 

(European Language Council, 2012). 

Τα πτυχία γλωσσών αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το εμπορικό σήμα και 

υπάρχουν δυσκολίες στην πώληση και το μάρκετινγκ τους σε μια ολοένα και πιο 

ανταγωνιστική αγορά. Το στοιχείο αυτό ίσως οφείλεται στην έλλειψη ευρείας 

έκκλησης σε ένα κοινό, στόχο που περιλαμβάνει όχι μόνο τους υποψήφιουςφοιτητές 

αλλά και τους εργοδότες. Η αύξηση του προφίλ των γλωσσικών πτυχίων και η 

εγκατάσταση κάποιου εμπορικού σήματος στο μυαλό του κοινού 

εξαρτάται,τουλάχιστον εν μέρει, από τη διαπραγμάτευση με τα θέματα των 

σπουδαστών και των προγραμμάτων σπουδών. Ένα ακόμη πρόβλημα αποτελεί το 

γεγονός πως η φύση και η αξία των πτυχίων της γλώσσας δεν είναι επαρκώς γνωστή 
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από μαθητές σχολείων που εξετάζουν τις μελλοντικές πανεπιστημιακές σπουδές τους. 

Οι μαθητές δεν έχουν επαρκή επαφή με τα πανεπιστήμια για να αποκτήσουν σαφή 

γνώση και κατανόηση του τι απαιτείται για την απόκτηση ενός πτυχίου ξένης 

γλώσσας, αλλά και της διαφοράς μεταξύ των σπουδών στο σχολείο και στο 

πανεπιστήμιο (European Language Council, 2012). 

Κύρια σημεία για τα πτυχία κάποιας γλώσσας αποτελούν: 

1) Τα πτυχία γλώσσας απαιτείται να αποδεικνύουν πειστικότερα πως δεν 

αποτελούν πολυτέλεια αλλά ότι ανοίγουν τον δρόμο για ένα ευρύ φάσμα 

σταδιοδρομιών. 

2) Το προσωπικό του εκάστοτε πανεπιστημίου πρέπει να εξετάσει τους 

τρόπους με τους οποίους μπορεί να καλλιεργηθεί η καλύτερη προετοιμασία και η 

απόκτηση γλωσσικών πτυχίων στα σχολεία. Στο εγχείρημα αυτό μια τέτοια 

στρατηγική περιλαμβάνει την προσέγγιση συνεργασίας κάθε πανεπιστημίου με τα 

σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. 

3) Τα πτυχία γλώσσας θεωρείται αναγκαίο να προσφέρουν επιλογές στους 

μαθητές ώστε να συνεργάζονται με άλλα σχολεία ως «πρεσβευτές» γλωσσών μέσω 

κατάλληλης εκπαίδευσης. Επίσης, απαιτείται να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς 

ευκαιρίες για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη (European Language Council, 2012). 

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) όπως αναφέρεται στην 

ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αποτελεί ένα σύστημα εξετάσεων που 

στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας γλώσσας στα 

πλαίσια της ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να χρησιμοποιεί μια ξένη γλώσσα 

επαρκώς (εντός ή εκτός του χώρου εργασίας ή των σπουδών του). Στις εξετάσεις 

έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες, ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. 

και αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή εκτός αυτής. 

Στην ουσία πρόκειται για ένα μεγάλος μέρος πολιτών που το επιθυμεί. Ωστόσο, για 

την επιτυχία στις εξετάσεις απαιτείται βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας αφού 

ελέγχεται και η ικανότητα διαμεσολάβησης (από την ελληνική στη ξένη γλώσσα). Για 

τη χορήγηση του ΚΠΓ, δηλαδή του εγγράφου-πτυχίου που πιστοποιεί την ικανότητα 

γνώσης και χρήσης της ξένης γλώσσας, το Υπουργείο Παιδείας διενεργεί εξετάσεις 

δύο φορές το χρόνο. Συγκεκριμένα, από το 2003 έως και σήμερα διεξάγονται 

εξετάσεις κάθε Μάιο και κάθε Νοέμβριο. Στην παρούσα χρονική στιγμή 

πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα:  

1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»  

2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»  
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3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας»  

4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας»  

5. Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας» 

(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Πρόσβαση 06/04/2021). 

 Επιπλέον, απαιτείται να αναφερθεί η μοριοδότηση που παρέχει το Ελληνικό 

Δημόσιο στα πτυχία γλωσσομάθειας. Ο βαθμός μοριοδότησής τους εξαρτάται από 

την εκάστοτε προκήρυξη θέσεων εργασίας, μόνιμης απασχόλησης ή σύμβασης 

ορισμένου χρόνου, που εκδίδει κατά καιρούς κάθε Υπουργείο της Ελληνικής 

Κυβέρνησης. Ωστόσο, η πιστοποίηση της εγκυρότητας των πτυχίων γλωσσομάθειας 

αποτελεί αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να 

ανατρέξει στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και να πληροφορηθεί για τα πτυχία ξένων 

γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά) που 

αποδεικνύουν τον βαθμό γνώσης των προαναφερθέντων γλωσσών («Παράρτημα 

Γνώσης Γλωσσομάθειας- Τρόπος Απόδειξης, 2020).        

 

4. Ιδιωτική διδασκαλία ξένων γλωσσών 

4.1. Ξενόγλωσσα σχολεία και προωθητικές ενέργειες 

Με τον αυξανόμενο διαδικτυακό ανταγωνισμό πολλά σχολεία δυσκολεύονται 

να παραμείνουν ορατά στις μηχανές αναζήτησης και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Μικρότερα ιδρύματα, όπως τα σχολεία γλωσσών, μπορεί να αισθάνονται 

ακόμη πιο έντονη αυτή τη ψηφιακή μετατόπιση δεδομένης της εξειδικευμένης αγοράς 

τους στον κλάδο της εκπαίδευσης. Ωστόσο, ένα μικρό ποσό της διαφημιστικής 

δαπάνης μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά όσον αφορά την παρουσία μιας σχολής 

γλωσσών στο διαδίκτυο. Με κάποια εμπεριστατωμένη έρευνα, στρατηγική στόχευση 

και πολυγλωσσική εκστρατεία τα σχολεία γλωσσών μπορούν να δημιουργήσουν 

περισσότερες έρευνες και εφαρμογές από ένα ευρύ φάσμα προοπτικών μέσω 

πληρωμένων διαφημίσεων. Μια αποτελεσματική διαδικτυακή στρατηγική 

διαφήμισης δεν θα δημιουργήσει μόνο σημαντική απόδοση επένδυσης (ROI) όσον 

αφορά τις εγγραφές αλλά θα συμβάλει σε ένα διαφορετικότερο μαθητικό πληθυσμό 

στο σχολείο γλωσσών. Ορισμένες λέξεις- κλειδιά κοινής γλώσσας όπως «μελέτη 

αγγλικών» είναι αρκετά ευρείες, ενώ άλλες όπως «σύντομα καλοκαιρινά μαθήματα 

αγγλικών» στοχεύουν σε προοπτικές που αναζητούν κάποιο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα (Higher Education Marketing, 2019).  
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Δεδομένου ότι οι προοπτικές του σχολείου γλωσσών έχουν διαφορετικούς 

βαθμούς αγγλικής επάρκειας, τα σχολεία πρέπει να εξετάσουν έντονα τη δημιουργία 

διαφημίσεων στις γλώσσες τους. Με αυτόν τον τρόπο, όταν οι υποψήφιοι αναζητούν 

σχολεία γλωσσών στο διαδίκτυο στη μητρική τους γλώσσα, θα εντοπίζουν αμέσως το 

σχολείο- στόχο. Επιπλέον, όταν οι ενδιαφερόμενοι βλέπουν τη διαφήμιση του 

σχολείου να εμφανίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα έχουν καλύτερη 

κατανόηση του τι έχουν αυτά να προσφέρουν. Έτσι, εάν ένα σχολείο αποφασίσει να 

ξεκινήσει μια πολύγλωσση διαφημιστική καμπάνια θα πρέπει να προσαρμόσει κάθε 

βήμα της διαδικασίας της πληρωμένης διαφήμισης στο γλωσσικό δημογραφικό 

στόχο. Αυτό περιλαμβάνει την ύπαρξη λέξεων-κλειδιών σε διαφορετικές γλώσσες, 

τον καθορισμό των στοχευόμενων περιοχών και τη δημιουργία διαφημίσεων που 

παρουσιάζουν σαφώς βασικές πληροφορίες στις γλώσσες επιλογής. Ένα παράδειγμα 

συντελεί η παρακάτω διαφήμιση, η οποία είναι γραμμένη στη γαλλική γλώσσα και 

περιλαμβάνεται στο Facebook. Αφορά το Camp Pilgrim το οποίο προσελκύει 

αποτελεσματικά γάλλους μαθητές να παρακολουθήσουν το θερινό  πρόγραμμα 

αγγλικής γλώσσας του σχολείου (Higher Education Marketing, 2019). 

 

 
Εικόνα 7: Η παραπάνω διαφήμιση για το Camp Pilgrim συνδέεται απευθείας με 
αυτήν τη σελίδα προορισμού, η οποία είναι επίσης στα γαλλικά. Ανατύπωση από 
(Higher Education Marketing, 2019). 

 

Ο Norris (2006, σελ. 577) δηλώνει ότι οι στόχοι της διδασκαλίας των 

περισσότερων ξένων γλωσσών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βασίζονται σε τρία βασικά 

στοιχεία:  

(α) στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων για γενική επικοινωνιακή χρήση 
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(β) στην έκθεση των μαθητών σε άλλους πολιτισμούς και ιδέες 

(γ) στην ενθάρρυνση του σεβασμού και της εκτίμησης στις διαφορές των 

εκάστοτε κουλτούρων αλλά και των τρόπων σκέψης.  

Επιπλέον, καθένα από αυτά εμφανίζει θετικά αποτελέσματα και πιθανότατα 

όλα μαζί ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πλειονότητας των μαθητών 

πανεπιστημιακού επιπέδου. Ωστόσο, παραμένουν αρκετά ερωτηματικά όσον αφορά 

το τι είναι αυτό που ο μαθητής καλείται να κάνει με τη γλώσσα μόλις φύγει από την 

τάξη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσους μαθητές αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες και 

μερικές φορές άμεσες γλωσσικές ανάγκες που απαιτούν κάτι περισσότερο από απλή 

γενικευμένη απόκτηση γνώσεων. Για τους μαθητές αυτούς, τα μαθήματα γλώσσας 

για συγκεκριμένους σκοπούς παρέχουν μια πολύτιμη εναλλακτική λύση ή ένα 

συμπλήρωμα σε γενικά μαθήματα γλωσσών (Trace et al., 2015). 

Επιπρόσθετα, τα μαθήματα γλώσσας για συγκεκριμένους σκοπούς είναι 

εκείνα στα οποία η μεθοδολογία, το περιεχόμενο, οι στόχοι, το υλικό, ο τομέας 

διδασκαλίας και οι πρακτικές αξιολόγησης διαφοροποιούνται. Για την ακρίβεια, 

προέρχονται από συγκεκριμένες γλωσσικές χρήσεις- στόχους βασισμένες σε ένα 

προσδιορισμένο σύνολο εξειδικευμένων αναγκών. Κοινά παραδείγματα των 

μαθημάτων γλώσσας για συγκεκριμένους σκοπούς περιλαμβάνουν μαθήματα όπως 

ιαπωνικά για επιχειρήσεις, ισπανικά για ιατρούς, κινεζικά για τουρισμό και αγγλικά 

για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες 

περιπτώσεις το περιεχόμενο και η εστίαση της διδασκαλίας γλωσσών περιορίζεται σε 

ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ή ακόμα και σε ένα σταθερό υποσύνολο εργασιών και 

δεξιοτήτων. Μάλιστα, το πλαίσιο και τα άτομα που εμπλέκονται (μαθητές και 

επαγγελματίες) στον τομέα των προγραμμάτων σπουδών γλώσσας για 

συγκεκριμένους σκοπούς βρίσκονται σε αντίθεση με τους γενικούς σκοπούς 

διδασκαλίας γλωσσών που συχνά καθοδηγούνται από τη θεωρία και μόνο (Trace et 

al., 2015). 

 

4.2. Φροντιστήρια και Ινστιτούτα γλωσσομάθειας- Νομοθετικό 

πλαίσιο 

Για τον ιδιωτικό εκπαιδευτικό τομέα εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 

Ν.682/1977 και  Ν.1566/1985 που ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου 

τομέα. Με αυτούς τους νόμους ιδιωτικοί και δημόσιοι εκπαιδευτικοί εξομοιώνονται 

ρητά στα εργασιακά θέματα. Αυτό συμβαίνει καθώς στην Ελλάδα και η ιδιωτική 
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εκπαίδευση βρίσκεται υπό την προστασία του κράτους, ενώ όποιοι περιορισμοί 

επιβάλλονται από το νομοθέτη σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων αφορούν 

λόγους δημοσίου συμφέροντος (εκπαίδευση).  Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν την, 

όσο το δυνατόν, καλύτερη απόδοση αυτών στο εκπαιδευτικό έργο τους προς όφελος 

των μαθητών τους (Εγκύκλιος ΑΔΑ:6Θ6Μ4653ΠΣ-ΣΗΟ, 2019). 

 Κατ’ αναλογία με τους δημόσιους εκπαιδευτικούς, βάσει των νόμων 

Ν.1566/1985 και Ν.3528/2007, οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα έχουν τη 

δυνατότητα να αιτηθούν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις και ακολουθώντας κάποια διαδικασία που καθορίζονται στο άρθρο 31 

του Ν.3528/2007. Με άλλα λόγια, ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να αιτηθούν 

παροχή άσκησης ιδιωτικού έργου ή με τη μορφή ιδιωτικών μαθημάτων ή 

εργαζόμενοι σε φροντιστήριο ή ακόμα και ιδρύοντας κάποιο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο 

(Εγκύκλιος ΑΔΑ:6Θ6Μ4653ΠΣ-ΣΗΟ, 2019). 

Στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.682/1977 εισάγεται μια ρητή 

διαφοροποίηση μεταξύ των δημόσιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και των ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών που έχουν προσληφθεί και εργάζονται με ανάλογο διδακτικό ωράριο 

σε κάποια ιδιωτική σχολική μονάδα. Ειδικότερα, ενώ οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί  δεν 

επιτρέπεται να διδάσκουν σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και άρα δεν 

είναι δυνατό να τους χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, οι ιδιωτικοί 

εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται ρητώς ως προς την εφαρμογή της εν λόγω 

απαγόρευσης όπως αναλογικά ίσχυε και γι’ αυτούς (Εγκύκλιος ΑΔΑ:6Θ6Μ4653ΠΣ-

ΣΗΟ, 2019).  

Ακόμη, περίπου 1.000.000 μαθητές κάθε χρόνο εγγράφονται σε φροντιστήρια 

ξένων γλωσσών με σκοπό την εκμάθηση της πρώτης και της δεύτερης ξένης 

γλώσσας. Μάλιστα, συνηθίζεται οι οικονομικά πιο εύρωστοι γονείς να ξοδεύουν 

περισσότερα χρήματα για ιδιαίτερα μαθήματα. Στα κέντρα ξένων γλωσσών η 

διδασκαλία λαμβάνει βασικά χρηστικό χαρακτήρα, γεγονός απολύτως φυσικό. 

Βασικός στόχος της διδασκαλίας σε αυτά δεν είναι η εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση 

του μαθητή μέσω της ξένης γλώσσας, κάτι που συμβαίνει στο σχολείο, αλλά η 

γλωσσική επάρκεια με σκοπό την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας. Με άλλα λόγια, 

ενώ στο σχολείο το μάθημα της ξένης γλώσσας αποτελεί ένα μέσο ανάπτυξης 

γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στο κέντρο ξένων γλωσσών έχει 

φροντιστηριακό χαρακτήρα και στοχεύει στο να προετοιμάσει τους μαθητές για τις 

εξετάσεις γλωσσομάθειας κάθε πτυχίου. Μάλιστα, η τάση αυτή πολλές φορές 

αποτελεί απαίτηση των γονέων. Έτσι, αν το φροντιστήριο δεν εξυπηρετήσει τον 
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στόχο αυτό θεωρείται πολύ πιθανό ένας μεγάλος αριθμός γονέων να αναζητήσει 

σύντομα κάποιο άλλο φροντιστήριο. Αντίθετα, στο σχολείο το μάθημα δεν έχει τέτοιο 

σκοπό, αλλά και από την άλλη ούτε κάποιον ξεκάθαρο και πρακτικό στόχο τον οποίο 

αδυνατούν να ασπαστούν μαθητές και γονείς, οι οποίοι έχουν συνδέσει την επάρκεια 

γλωσσομάθειας με την επίσημη πιστοποίηση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). 

 

4.3. Προβολή γλώσσας μέσω διαφήμισης 

Η γλώσσα είναι ένα ζωτικό μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από κάθε 

άτομο με σκοπό την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Μέσω αυτής κάποιο 

άτομο μπορεί να περιγράψει μια πραγματική κατάσταση ή/και να την ωραιοποιήσει. 

Ωστόσο, η γλωσσική ανύψωση στην επιφάνεια κρυφών πραγμάτων οδηγεί  στην 

αλήθεια. Επίσης, η γλώσσα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει την εμπειρίες και τα 

βιώματα ανθρώπων που αφορούν συμβάντα, διαδικασίες, άλλους ανθρώπους, 

αντικείμενα, πράξεις, κατάστασεις και κοινωνικές σχέσεις. Έτσι, η γλώσσα δεν 

περιλαμβάνει μόνο το σύστημα συμβόλων στην κουλτούρα των ανθρώπων με τη 

μορφή γραπτού ή προφορικού λόγου, αλλά αφορά φαινόμενα μιας ευρύτερης 

κουλτούρας στην κοινωνία, όπως ρούχα, μενού φαγητού, τελετουργικό κ.ά. 

(Widyahening & Hum, 2015). 

Επιπλέον, ο τομέας συζήτησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θεωρείται ένα 

γλωσσικό φαινόμενο. Ο λόγος έχει επιφέρει ένα αποτελεσματικό και εντατικό 

σύστημα επικοινωνίας. Ακόμη, η γλώσσα χρησιμοποιείται για να παρέχει 

πληροφορίες για ένα ζήτημα, να διαβεβαιώσει για την αλήθεια, ενώ παράλληλα 

επηρεάζει τη συμπεριφορά και τη γνώμη των ανθρώπων. Ακόμη, χρησιμοποιείται για 

να απεικονίζει ή να περιγράφει πώς να σχηματίζει ή να παρουσιάζει προϊόντα και 

αντικείμενα. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναφέρει γεγονότα που 

συνέβησαν σε άλλους ανθρώπους (Widyahening & Hum, 2015). 

Από την άλλη, η γλώσσα δύναται να θεωρηθεί αλληλεπιδραστική έχοντας ως 

προτεραιότητα τη διασύνδεση μεταξύ παραλήπτη και αποστολέα. Σύμφωνα με τον 

Sobur (2006, σελ. 23) η έννοια της λέξης εξαρτάται «από τη χρήση της στις προτάσεις, 

ενώ η έννοια της πρότασης σχετίζεται με τη χρήση της στη γλώσσα». Αυτό σημαίνει ότι 

μπορεί κάποιος να είναι παγιδευμένος σε μια γλώσσα διφορούμενη στα πλαίσια 

εξήγησης της έννοιας των λέξεων, αποσυνδέοντάς την από την κατάσταση αυτή. 

Επομένως, το πλαίσιο της κατάστασης συμμετέχει στην οικοδόμηση της ερμηνείας 

του νοήματος (Sobur, 2006). 
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Τα Μ.Μ.Ε. καταλαμβάνουν στρατηγική θέση στην κοινωνία καθώς γίνονται 

χώρος για διάφορες ιδεολογίες. Ακόμη, μπορούν να αποτελέσουν έναν εξοπλισμό για 

την οικοδόμηση της πολιτιστικής και της κυρίαρχης ιδεολογίας για το ενδιαφέρον της 

κυρίαρχης τάξης. Επίσης, δύναται να αποτελέσουν το όργανο ενός αγώνα της 

καταπιεσμένης τάξης για την οικοδόμηση πολιτιστικού και ιδεολογικού 

ανταγωνισμού συντελώντας ένα πεδίο μάχης με αντικρουώμενες ιδεολογίες. 

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αρνητικές ή θετικές επιρροές. Φυσικά, 

αυτά τα κανονιστικά χαρακτηριστικά είναι πολύ σχετικά και εξαρτώνται από την 

εκπροσωπούμενη διάσταση ενδιαφέροντος. Μέσω αυτών οι άνθρωποι μπορούν να 

μάθουν να προσαρμόζονται στο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα θεωρούνται εργαλείο 

για την αποστολή κάποιου μηνύματος. Όταν η γλώσσα χρησιμοποιείται από τα 

Μ.Μ.Ε. τότε στην πραγματικότητα αποκτά περισσότερη ευθύνη απέναντι στη 

διάδοση της επιρροής ορισμένων προκαταλήψεων και στερεοτύπων (Widyahening & 

Hum, 2015). 

Η εκμάθηση μιας γλώσσας συντελεί μια δυναμική κοινωνική δραστηριότητα 

μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους στο συμβολικό περιβάλλον τόσο 

στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και σε άτυπους χώρους. Οι μαθητές αποκτούν γνώση 

μέσω της παρατήρησης, της πρακτικής και της εμπειρίας. Οι καθηγητές ξένων 

γλωσσών, εδώ και καιρό, έχουν αξιοποιήσει μια ποικιλία υλικών ως πόρους για την 

υποστήριξη της κατανόησης της γλώσσας και του πολιτισμού των μαθητών. 

Συγκεκριμένα, τα μέσα αυτά δύναται να είναι τα βιβλία, τα περιοδικά, οι τηλεοπτικές 

εκπομπές, τα ειδησεογραφικά προγράμματα, οι ταινίες, τα μυθιστορήματα και τα 

κόμικς. Ακόμη, σε αυτά εντάσσονται οι ιστοσελίδες, η διαδικτυακή φαντασία, τα 

ηλεκτρονικά βιβλία, τα προγράμματα και η διαφήμιση (Vize, 2011). 

Εκτός από την ενημερωτική αξία των προαναφερθέντων μέσων, σε πολλές 

χώρες στις αίθουσες διδασκαλίας γλωσσικών τεχνών τα κείμενα των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης χρησιμοποιούνται ως αντικείμενα μελέτης από μόνα τους. Για 

παράδειγμα, το είδος της διαφήμισης μπορεί να διερευνηθεί για να αντιμετωπίσει τη  

ρητορική λειτουργία της πειθούς. Τα τηλεοπτικά νέα δύναται να μελετηθούν για να 

εξετάσουν τις ρητορικές έννοιες του κοινού-στόχου. Για εκπαιδευτικούς που 

διδάσκουν αγγλικά η χρήση δημοφιλών υλικών πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων 

των μέσων εκτύπωσης και κινούμενης εικόνας, καλλιεργεί τις δεξιότητες εκμάθησης 

γλωσσών βελτιώνοντας παράλληλα την κριτική σκέψη (Hobbs & Jensen, 2009).  

Η θεωρία της μαθησιακής εκμάθησης του κονστρουκτιβισμού, όπως 

διατυπώνεται από μελετητές, διαμόρφωσε την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών 
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για τη σημασία της οικοδόμησης συνδέσεων μεταξύ της τάξης και των πολιτισμών 

των μαθητών τους. Οι δεξιότητες κριτικής σκεψης, συμπεριλαμβανομένων των 

προβληματισμών, των συμπερασμάτων και της σύνθεσης πληροφοριών, επιτρέπουν 

στους ανθρώπους να κάνουν λογικές σκέψεις και κρίσεις που συνδέουν την τάξη με 

την καθημερινή ζωή. Οι κριτικοί κοινωνικοί θεωρητικοί τονίζουν πως οι κοινωνικές 

δραστηριότητες αντανακλούν και διαμορφώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις, τους 

τρόπους γνώσης και τις υλικά αγαθά της κοινωνίας (Johnson, 2006).  

Η γλώσσα βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της προσωπικής όσο και της 

κοινωνικής ζωής. Σε μια ανασκόπηση της εκμάθησης δεύτερης γλώσσας τα τελευταία 

40 χρόνια ο Johnson (2006, σελ. 237) εξηγεί ότι οι μελετητές άρχισαν σταδιακά να 

επικεντρώνονται στο άτομο στο πλαίσιο του πολιτιστικού περιβάλλοντος, 

αναγνωρίζοντας ότι οι συνηθισμένες «κοινωνικές δραστηριότητες ρυθμίζονται με 

κανονιστικούς τρόπους συλλογισμού». Η διδασκαλία κριτικής σκέψης, η διαφήμιση, 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η λαϊκή κουλτούρα είναι δημιουργικές, δηλαδή 

θεωρούνται μια μορφή έρευνας που παράγει συνομιλίες με ευρείες παραλλαγές στην 

ερμηνεία μηνυμάτων επιφέροντες παράλληλα ευκαιρίες ευαισθητοποίησης (Johnson, 

2006). 
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5. Συμπεράσματα 

Η επιδίωξη μιας ρητής πολιτικής ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα δεν έχει υποστηριχτεί αρκετά από τους υπεύθυνους χάραξής της. Παρά την 

πληθώρα πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν εντοπίζεται κάποια 

συντονισμένη προσπάθεια με σκοπό την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών στην 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Ελλάδα είναι στην 

πραγματικότητα μια από τις χώρες όπου οι πολίτες της, από τη μια παρουσιάζουν 

μεγάλα ποσοστά επάρκειας σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, ενώ από την άλλη η 

εκμάθηση ξένων γλωσσών βασίζεται ισχυρά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ακόμη και 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης τα έξοδα των οικογενειών για την 

εκμάθηση ξένων γλωσσών των παιδιών τους ήταν από τα λίγα παραδείγματα εξόδων 

που δε μειώθηκαν σχεδόν καθόλου. 

Επίσης, η εκμάθηση και η προώθηση γλωσσών σχετίζονται με τον τομέα των 

επιχειρήσεων και του εμπορίου καθώς αυτός απαιτεί διαφορετικές γλωσσικές 

ικανότητες και δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας για καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη απόδοση. Η ζήτηση γλωσσών στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά 

ευρεία, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο μιας μεγάλης ποικιλίας ευρωπαϊκών 

γλωσσών αλλά και γλωσσών στρατηγικής σημασίας για κάποια επιχείρηση όπως 

είναι τα κινέζικα, τα ρωσικά, τα αραβικά κλπ. Τα σχολεία γλωσσών μπορούν να 

στοχεύουν σε άτομα που κάποτε ζούσαν σε κάποιες χώρες προκειμένου να 

προσεγγίσουν τους νεοεισερχόμενους στην Ελλάδα ή ακόμη και εκείνους που 

ενδεχομένως να χρειαστεί να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους σε 

οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Πολλοί διαφορετικοί τύποι πιέσεων επηρεάζουν την 

ικανότητα των πανεπιστημίων να προσφέρουν πτυχία ξένων γλωσσών ως μέρος της 

πιστοποίησης επάρκειας της γλώσσας. Ορισμένες πιέσεις είναι εξωτερικές και 

επιβάλλονται από αλλαγές στην εκπαίδευση, στις κοινωνικές εξελίξεις ή ακόμη και 

σε συγκεκριμένες εθνικές και πολιτικές αποφάσεις. Επιπρόσθετα, άλλες πιέσεις 

θεωρούνται εσωτερικές και προέρχονται από την ανάγκη δημιουργίας εμπορικού 

σήματος. 

Το εγχείρημα που αφορά την οικοδόμηση δεξιοτήτων κριτικής ανάλυσης των 

εκπαιδευόμενων σε μια ξένη γλώσσα, τις καλά δομημένες δραστηριότητες και τις 

εργασίες μπορεί να επιφέρει μια σημαντική διαφορά. Όταν ο αριθμός των γλωσσικών 

και πολιτιστικών προκλήσεων είναι περιορισμένος οι μαθητές εξασκούνται με στόχο 
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να εσωτερικεύσουν τις δεξιότητες και αισθάνονται μία αίσθηση ολοκλήρωσης όταν 

μπορούν να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά με ξενόγλωσσους μαθητές.  

Μεγάλα τμήματα της αγοράς εργασίας γίνονται όλο και πιο 

παγκοσμιοποιημένα. Ωστόσο, αντί αυτό να αποτελεί πλεονέκτημα για τα πτυχία 

γλώσσας, η κυρίαρχη χρήση των αγγλικών φαίνεται να οδηγεί στην αντίθετη 

κατεύθυνση. Ακριβώς όπως η αξία της κατοχής ενός πολύτιμου αντικειμένου 

αυξάνεται με τον αριθμό των ατόμων που το κατέχουν, έτσι αυξάνεται και η αξία 

γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Το στοιχείο αυτό τείνει, πολλές φορές, να μειώσει την 

αξία εκμάθησης επιπλέον γλωσσών, τουλάχιστον όταν πρόκειται για την αγορά 

εργασίας. Εκτός από την άσκηση πιέσεων οι αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο 

επιφέρουν νέες ευκαιρίες που προκύπτουν σε πολλά διαφορετικά πλαίσια: 

- Πλαίσιο του κόσμου: Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για ευελιξία του 

εργατικού δυναμικού και έντονη προσοχή για γενικές δεξιότητες. Ακόμη, 

εμφανίζονται νέα είδη θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η γλωσσική τεχνολογία και ο 

πολιτισμός. 

- Πολιτισμός: Αφορά μια εντατικοποίηση της διεθνοποίησης στην πολιτική, 

τις επιχειρήσεις και τον ελεύθερο χρόνο. Η μετανάστευση και η κινητικότητα έχουν 

γίνει βασικά χαρακτηριστικά της ζωής σχεδόν σε κάθε χώρα. 

- Πλαίσιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Εντοπίζεται αυξημένη ευελιξία στα 

προγράμματα σπουδών. Το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς επιτρέπει μια σαφή 

άρθρωση της γλωσσικής ανάγκης. Σήμερα συναντώνται περισσότεροι φοιτητές από 

ποτέ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί σημαντικά ο 

αριθμός των αλλόγλωσσων φοιτητών. 

- Πλαίσιο ερευνητικών ιδεών: Οι εξελίξεις στον κλάδο επιτρέπουν τη 

δημιουργία νέων τομέων στο πρόγραμμα σπουδών το οποίο δύναται να είναι 

ελκυστικό για τους μαθητές. Για παράδειγμα, πρόκειται για μελέτες λόγου, έρευνα 

απόκτησης γλωσσών και εθνογραφία. 
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