
 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΧΩΡΑ  
Για ηις ολιγόηερο ομιλούμενες και διδαζκόμενες εσρωπαϊκές γλώζζες 

Ελλάδα 



 

 

2 

 

 

σνηάκηες: 

 

 

                
 

ECO-CONSULTANTS S.A.   DIAN       ANKA 

Ακινα, Ελλάδα                   Ακινα, Ελλάδα                                          Καρδίτςα, Ελλάδα 

info@eco-consultants.gr    pmdian@otenet.gr     anka@anka.gr  

 

 

 

 

 

Σο παρόν κείμενο ζχει ςυνταχκεί από τα μζλθ του Δικτφου για την Κοινωνική Ολοκλήρωςη και την 

ζνταξη ςτην Αγορά Εργαςίασ μζςα από την Εκμάθηςη Ξζνων Γλωςςών, με τον διακριτικό τίτλο 

SMILE.  

Πρόκειται για μια ανεξάρτθτθ αναφορά θ οποία δεν αποτελεί πολιτικό κείμενο ςε Ευρωπαϊκό ι 

Εκνικό επίπεδο. Σο SMILE είναι ζνα δίκτυο το οποίο λειτουργεί για περιοριςμζνο χρόνο. τα πλαίςια 

του προγράμματοσ αυτοφ εξετάηονται οι ακολουκοφμενεσ πρακτικζσ ϊςτε να ξεπεραςκοφν 

οικονομικζσ και κοινωνικζσ δυςκολίεσ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μζςω τθσ προϊκθςθσ 

πετυχθμζνων μεκόδων εκμάκθςθσ γλωςςϊν. 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

κοπόσ του παρόντοσ κειμζνου είναι να παρουςιαςτοφν τα πιο πρόςφατα ευριματα του δικτφου SMILE ωσ 

προσ τισ ευκαιρίεσ για τθν εκμάκθςθ και προϊκθςθ των λιγότερο ομιλοφμενων και διδαςκόμενων γλωςςϊν (εν 

ςυντομία λιγότερο ομιλοφμενεσ γλϊςςεσ) ςτθν Ελλάδα. Σο Δίκτυο για την Κοινωνική Ολοκλήρωςη και την 

ζνταξη ςτην Αγορά Εργαςίασ μζςα από την Εκμάθηςη Ξζνων Γλωςςών με το διακριτικό τίτλο SMILE ςτοχεφει 

ςτθν ςφνδεςθ οργανιςμϊν από τον εκπαιδευτικό, εργαςιακό και κοινωνικό τομζα προκειμζνου να 

διερευνθκοφν οι δυνατότθτεσ  για τθν εφαρμογι και διάδοςθ των λιγότερο ομιλοφμενων γλωςςϊν και να 

αυξθκοφν θ γλωςςομάκεια και οι δεξιότθτεσ και ςυνεπακόλουκα θ ανταγωνιςτικότθτα και οι ευκαιρίεσ 

εφρεςθσ εργαςίασ κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ.  

Σο δίκτυο SMILE ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ των Ευρωπαϊκϊν και Εκνικϊν πολιτικϊν για τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν 

μζςα από τθν διερεφνθςθ, τον εντοπιςμό και τθ διάδοςθ των επιτυχθμζνων βζλτιςτων πρακτικϊν για τθν 

προϊκθςθ τθσ γλωςςικισ πολυμορφίασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν εκμάκθςθ των λιγότερο ομιλοφμενων 

γλωςςϊν. Η επιςκόπθςθ για τθν Ελλάδα βαςίηεται ςτθν επιλογι των βζλτιςτων πρακτικϊν και μεκοδολογιϊν 

για τθν προϊκθςθ τθσ γλωςςικισ πολυμορφίασ και των λιγότερο ομιλοφμενων γλωςςϊν, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτθν πρακτικι εφαρμογι τουσ ςε διάφορουσ τομείσ. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ είναι αφενόσ να δθμιουργθκοφν 

ευκαιρίεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των πεδίων τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ, τθσ κατάρτιςθσ και τθσ 

εργαςίασ και ζτςι να ενιςχυκοφν θ ανταγωνιςτικότθτα και οι ευκαιρίεσ εφρεςθσ εργαςίασ και αφετζρου να 

διευκολυνκεί θ κοινωνικι ζνταξθ των διάφορων μειονεκτικϊν ομάδων (μετανάςτεσ, άτομα με αναπθρίεσ, 

θλικιωμζνοι, κλπ.). 

τον παρόν κείμενο γίνεται αφενόσ μια επιςκόπθςθ των κυριοτζρων Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν αναφορικά με τθν 

εκμάκθςθ γλωςςϊν και τθν προϊκθςθ τθσ γλωςςικισ πολυμορφίασ και αφετζρου θ παρουςίαςθ του 

περιγράμματοσ των πολιτικϊν και πρακτικϊν που εφαρμόηονται τθν Ελλάδα,  με τισ επίςθμεσ αλλά και τισ μθ 

ςυμβατικζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ. Επιπλζον, διευκρινίηεται θ ακριβισ ζννοια του όρου «λιγότερο ομιλοφμενεσ 

και διδαςκόμενεσ γλϊςςεσ» όπωσ ορίςτθκε ςτα πλαίςια του δικτφου SMILE κακϊσ και το ποιεσ γλϊςςεσ κα 

διερευνθκοφν ωσ προσ τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ και για ποιοφσ λόγουσ. 

Οι επόμενεσ ενότθτεσ εςτιάηουν ςτθ ςυλλογι βζλτιςτων πρακτικϊν, ςτθν πρακτικι εφαρμογι τουσ, ςε επτά 

τομείσ που είναι διαδεδομζνοι ςτθν Ελλάδα κακϊσ και ςτισ επιτυχθμζνεσ μεκοδολογίεσ και προςεγγίςεισ για 

τθν εκμάκθςθ και τθν προϊκθςθ των λιγότερο ομιλοφμενων γλωςςϊν. Η ςυλλογι αυτι βαςίςτθκε ςε 

προγράμματα και πρωτοβουλίεσ που ςχετίηονται με τισ γλϊςςεσ και ςτα οποία αναπτφχκθκαν καινοτόμεσ 

μεκόδοι εκμάκθςήσ τους ςυντελϊντασ ςτθν ενίςχυςθ των κινιτρων για τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν κοινωνικι ζνταξθ. 

το τελευταίο κεφάλαιο τθσ επιςκόπθςθσ αυτισ παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα αναφορικά με τισ ευκαιρίεσ 

και τισ προκλιςεισ ςτθν προϊκθςθ των λιγότερο ομιλοφμενων γλωςςϊν και τθ ςθμαςία τουσ για τισ 

οικονομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ πτυχζσ τθσ ηωισ ςτθν Ευρϊπθ. 

Η Επιςκόπθςθ για τθν Ελλάδα ςυντάχκθκε από κοινοφ από τουσ τρεισ ελλθνικοφσ οργανιςμοφσ που 

ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα (ECO-CONSULTANTS, DIAN, ANKA) οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςε 

διαφορετικοφσ εκπαιδευτικοφσ και οικονομικοφσ τομείσ και παρζχουν ευκαιρίεσ δια βίου μάκθςθσ ςε διάφορεσ 

ομάδεσ ενδιαφερομζνων. Για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ, κάκε οργανιςμόσ εντόπιςε τουσ τομείσ εκείνουσ 

που είναι ςχετικοί με το αντικείμενό του και εςτίαςε ςτισ αντίςτοιχεσ ομάδεσ – ςτόχουσ. τθ ςυνζχεια, επζλεξε 

εκείνεσ τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ που παρουςιάηουν καινοτόμεσ μεκόδουσ για τθν προϊκθςθ και εκμάκθςθ των 

λιγότερο ομιλοφμενων γλωςςϊν και οι οποίεσ απευκφνονται ςε ενδιαφερόμενουσ ςτουσ επιλεγμζνουσ τομείσ, 

με μθ ςυμβατικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ. 
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2. ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΙ ΓΛΩΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ 

ΣΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ 

Οι ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοί ςτο πρόγραμμα SMILE ανζλυςαν τα βαςικά ζγγραφα που εκδόκθκαν από τα 

κεςμικά και νομοκετικά όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αναφορικά με τισ προτεραιότθτεσ και τουσ ςτόχουσ 

εκμάκθςθσ και προϊκθςθσ των γλωςςϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία των 

γλωςςϊν για τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν κοινωνικι ζνταξθ. 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 κζτει ςτόχουσ ανάπτυξθσ ϊςτε να μετατραπεί θ Ζνωςθ ςε μία «ζξυπνθ, 

βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ οικονομία» ζωσ το ζτοσ 2020 και να βοθκιςει τα κράτθ – μζλθ να 

αποκτιςουν υψθλά ποςοςτά απαςχόλθςθσ, παραγωγικότθτασ και κοινωνικισ ζνταξθσ. Για τθν επίτευξθ των 

παραπάνω, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει κζςει πζντε ςτόχουσ που εςτιάηουν ςε ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που πρζπει 

να αναλθφκοφν ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο και αφοροφν ςτουσ τομείσ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ ζρευνασ 

και ανάπτυξθσ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ κλιματικισ αλλαγισ και αειφόρου ενζργειασ κακϊσ και τθσ 

καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 

Λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τθν Ευρωπαϊκι τρατθγικι για το 2020 μποροφν να αναηθτθκοφν ςτθν 

ιςτοςελίδα: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. 

Σο τρατθγικό Πλαίςιο για τθν Ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ (‘ET 

2020’), που εκδόκθκε από το υμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το 2009, εςτιάηει ςε τζςςερισ κοινοφσ 

ςτόχουσ για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ζωσ το 2020, οι 

οποίοι είναι: 

 Να γίνει πραγματικότητα η δια βίου εκπαίδευςη και κινητικότητα, 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότητασ και τθσ αποτελεςματικότητασ τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, 

 Προϊκθςθ τθσ ιςότητασ, τθσ κοινωνικήσ ζνταξησ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχήσ ςτα κοινά, 

 Ενίςχυςθ τθσ δημιουργικότητασ και τθσ καινοτομίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

ςε όλα τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ. 

Σο πλιρεσ κείμενο είναι διακζςιμο ςτισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθ διεφκυνςθ: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52009XG0528(01) 

Αναφορικά με τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν, το νζο Πρόγραμμα Erasmus Plus (2014-2020) αναβακμίηει το ςτόχο τθσ 

Βαρκελϊνθσ για «γνϊςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ και επιπλζον δυο ξζνων γλωςςϊν» και κζτει ρθτι ζμφαςθ ςτθ 

ςθμαςία των βαςικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων για τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Οι γλωςςικοί ςτόχοι 

του Erasmus+ είναι: 

 Βελτίωςθ του επιπζδου των βαςικϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςε ςχζςθ με τθ ςθμαςία τουσ για τθν 

αγορά εργαςίασ, ιδίωσ μζςω τθσ αφξθςθσ των ευκαιριϊν για τθ μακθςιακι κινθτικότθτα,  

 Βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ των γλωςςϊν και προϊκθςθ τθσ γλωςςικισ πολυμορφίασ και 

τθσ διαπολιτιςμικισ ςυνειδθτοποίθςθσ,  

 Ανάπτυξθ των βαςικϊν και ειδικών  δεξιοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολυγλωςςίασ, με χριςθ 

καινοτόμων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν που εςτιάηουν ςτο μακθτι και ανάπτυξθ κατάλλθλων μεκόδων 

αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ.  

 

Η επιςκόπθςθ του προγράμματοσ Erasmus+ είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα με τθ διεφκυνςθ: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52009XG0528(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52009XG0528(01)
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
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Η ςθμαςία των γλωςςϊν ςτθν αγορά εργαςίασ τονίηεται περαιτζρω ςτθν ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ που δθμοςιεφκθκε το 2012 ωσ Ζγγραφο Εργαςίασ των Υπηρεςιών τησ Επιτροπήσ με αντικείμενο τισ 

Γλωςςικζσ Ικανότητεσ για την αγορά εργαςίασ, την κινητικότητα και την ανάπτυξη. φμφωνα με τα 

ςυμπεράςματα του εν λόγω εγγράφου, οι δεξιότθτεσ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ πρζπει να ενιςχφουν τθν κινθτικότθτα 

των εργαηομζνων και των φοιτθτϊν, να βελτιϊνουν τθν απαςχόλθςθ του Ευρωπαϊκοφ εργατικοφ δυναμικοφ, να 

είναι χριςιμεσ ςτθν κακθμερινότθτα και να προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. το πλαίςιο 

αυτό, θ εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν πρζπει να υποςτθρίηει τθν αγορά εργαςίασ, τθν κινθτικότθτα και τθν 

ανάπτυξθ κακϊσ και να είναι βαςιςμζνθ ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ και ςτισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν διεφκυνςθ:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0372&from=EN  

ε ζγγραφο του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ του 2011, περιλαμβάνονται τα ςυμπεράςματα για τισ 

δεξιότθτεσ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ ϊςτε να ενιςχυκεί θ κινθτικότθτα και μεταξφ άλλων περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ 

ςυςτάςεισ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τα Κράτθ Μζλθ: 

 Τποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ για τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν 

 Ανταλλαγι εμπειριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν προκειμζνου να βελτιωκεί θ αποτελεςματικότθτα τθσ  

εκπαίδευςθσ  ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ 

 Προϊκθςθ του ειδικοφ γλωςςικοφ περιεχομζνου για επαγγελματικοφσ ςκοποφσ (ιδιαίτερα ςτθν 

Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ και ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ) 

 Ενίςχυςθ τθσ αναγνϊριςθσ και επικφρωςθσ των δεξιοτιτων ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ που αποκτϊνται μζςω 

τθσ επίςθμθσ και ανεπίςθμθσ εκπαίδευςθσ 

 Ανάπτυξθ  ςυνδζςμων μεταξφ των κζντρων πιςτοποίθςθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 

και του Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Αναφοράσ για τα Γλωςςικά Προϊόντα (CEFR) 

 Τποςτιριξθ μζςω των Προγραμμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 Τποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν διδαςκαλία των λιγότερο ομιλοφμενων 

γλωςςϊν 

 

Σο υμβοφλιο αναγνωρίηει τουσ ακόλουκουσ τομείσ προτεραιότθτασ ςχετικά με τθν προϊκθςθ και τθν 

εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν: 

 Μακθςιακι Κινθτικότθτα για τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ διαπολιτιςμικισ ευαιςκθτοποίθςθσ, 

τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ 

 Καλι γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν ωσ βαςικι δεξιότθτα για τθν αγορά εργαςίασ και τθν κοινωνικι ζνταξθ 

 Καινοτόμεσ μεκοδολογίεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων 

 Εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν (ιδιαίτερα αναφορικά με τθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ) 

 Διεφρυνςθ των επιλογϊν ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ, περιλαμβανομζνων και των λιγότερο ομιλοφμενων 

γλωςςϊν κακϊσ και των γλωςςϊν γειτονικϊν χωρϊν  

 Ανάπτυξθ ικανοτιτων ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ των μειονεκτικϊν ομάδων με ςτόχο τθν καλφτερθ κοινωνικι 

ενςωμάτωςθ και τθν μελλοντικι επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ (ειδικότερα των παιδιϊν) 

 Διδαςκαλία ξζνων γλωςςϊν και εκμάκθςθ για ειδικοφσ ςκοποφσ 

 Δια βίου εκπαίδευςθ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ τρίτθσ θλικίασ 

 

Σο πλιρεσ κείμενο του εγγράφου είναι διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126373.pdf  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0372&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126373.pdf
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Σα γενικά ςυμπεράςματα των εγγράφων που αναλφκθκαν παραπάνω είναι ότι θ ςθμαςία των ικανοτιτων και 

δεξιοτιτων ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ για τθν αγορά εργαςίασ αυξάνει ςυνεχϊσ και κα πρζπει να εντατικοποιθκοφν οι 

προςπάκειεσ ϊςτε να πλθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ αγοράσ αυτισ, με μεγαλφτερθ εςτίαςθ τθσ εκμάκθςθσ 

γλωςςϊν ςτουσ διδαςκόμενουσ,  ςε πρακτικά ηθτιματα και εφαρμόςιμθ ςε επαγγελματικά κζματα. Ζτςι, θ 

προςφορά και θ ηιτθςθ των δεξιοτιτων ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ κα πρζπει να εςτιάςει ςε κζματα που ςχετίηονται 

με τθν εφρεςθ εργαςίασ λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι οι εργαηόμενοι χρειάηονται δεξιότθτεσ ςτισ ξζνεσ 

γλϊςςεσ όχι μόνο αναφορικά με τισ κφριεσ γλϊςςεσ (όπωσ τα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιςπανικά κ.α.) αλλά και με τισ 

λιγότερο ομιλοφμενεσ γλϊςςεσ που απαιτοφνται ςε εξειδικευμζνεσ αγορζσ. 

Βάςει των κειμζνων που αναλφκθκαν, το δίκτυο SMILE ζχει εντοπίςει τουσ ακόλουκουσ τομείσ προτεραιότθτασ 

για τθν προϊκθςθ των λιγότερο ομιλοφμενων γλωςςϊν: 

 Γλωςςικι και πολιτιςτικι πολυμορφία  

 Γλϊςςεσ  γειτονικϊν περιοχϊν/ Διαςυνοριακζσ περιοχζσ 

 Γλϊςςεσ εξειδικευμζνεσ ωσ προσ τθν εργαςία 

 Γλϊςςεσ των εμπορικϊν εταίρων 

 Κινθτικότθτα (για ςπουδζσ ι εργαςία) 

ε αυτό το πλαίςιο, οι λιγότερο ομιλοφμενεσ γλϊςςεσ αντιμετωπίηουν προκλιςεισ αλλά ζχουν και ευκαιρίεσ για 

τθν ανάδειξθ του ρόλου τουσ ωσ ςθμαντικοί παράγοντεσ ςτισ πτυχζσ τθσ γλωςςικισ, πολιτιςτικισ και 

κοινωνικοοικονομικισ ηωισ ςτθν Ευρϊπθ και κα πρζπει να ενταχκοφν ςτο πλαίςιο τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ 

ηιτθςθσ τθσ αγοράσ και τθσ κοινωνικισ και πολιτιςτικισ ςθμαςίασ. 
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3. ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΟΜΙΛΟΤΜΔΝΔ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΟΜΔΝΔ ΓΛΩΔ 

ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΗ 

(Οπιζμόρ ζηα πλαίζια ηος δικηύος SMILE) 

Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ του προγράμματοσ, τα μζλθ του δικτφου SMILE ςυηιτθςαν και ςυμφϊνθςαν ςε 

ζνα κοινϊσ αποδεκτό οριςμό του όρου «λιγότερο ομιλοφμενεσ και διδαςκόμενεσ γλϊςςεσ» (εν ςυντομία 

λιγότερο ομιλοφμενεσ γλϊςςεσ) κακϊσ και το ποιεσ γλϊςςεσ μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν ςε αυτόν τον 

οριςμό ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να εντοπιςκοφν οι ευκαιρίεσ και οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθν προϊκθςι τουσ. τα 

επίςθμα ζγγραφα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που εξετάςκθκαν και αναλφκθκαν, δεν βρζκθκε επίςθμοσ και 

ξεκάκαροσ οριςμόσ για τισ λιγότερο ομιλοφμενεσ και διδαςκόμενεσ γλϊςςεσ.  

Ο οριςμόσ που υιοκετικθκε ςτα πλαίςια του προγράμματοσ SMILE λαμβάνει υπόψθ τουσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ κακϊσ και τθν πρακτικι εφαρμογι του ςτισ ομάδεσ – ςτόχουσ και δεν αποτελεί επίςθμο οριςμό 

του όρου «λιγότερο ομιλοφμενεσ και διδαςκόμενεσ γλϊςςεσ». 

Ωσ αποτζλεςμα των ςυηθτιςεων των μελϊν του δικτφου για τισ ευκαιρίεσ και τουσ προβλθματικοφσ τομείσ ςτθν 

προϊκθςθ των λιγότερο ομιλοφμενων γλωςςϊν, υιοκετικθκε ο ακόλουκοσ οριςμόσ: «εκνικζσ, ςτρατθγικζσ, 

περιφερειακζσ γλϊςςεσ ι γλϊςςεσ μειονοτιτων» για τισ οποίεσ ιςχφουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

 Προτεραιότθτα δίνεται ςτισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, π.χ. οι περιςςότερεσ 

επιλεγμζνεσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ εςτιάηουν ςε αυτζσ. 

o Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει 24 επίςθμεσ γλϊςςεσ, οι οποίεσ είναι: Βουλγαρικά, Γαλλικά, Μαλτζηικα, 

Κροατικά, Γερμανικά, Πολωνικά, Σςζχικα, Ελλθνικά, Πορτογαλικά, Δανζηικα, Ουγγρικά, Ρουμανικά, 

Ολλανδικά, Ιρλανδικά, λοβακικά, Αγγλικά, Ιταλικά, λοβζνικα, Εςκονικά, Ιςπανικά, Λεττονικά, Φιλανδικά, 

Λικουανικά και ουθδικά. 

o Οι επικρατοφςεσ γλϊςςεσ (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ιςπανικά) αποκλείονται, εκτόσ από 

τθν περίπτωςθ ςτθν οποία παρζχουν προςτικζμενθ αξία και υπάρχει δυνατότθτα εφαρμογισ των 

βζλτιςτων πρακτικϊν και μεκόδων τουσ ςτισ λιγότερο ομιλοφμενεσ γλϊςςεσ. Όλεσ οι υπόλοιπεσ επίςθμεσ 

γλϊςςεσ κεωροφνται λιγότερο ομιλοφμενεσ (εντόσ Ευρϊπθσ).  

 Οι περιφερειακζσ γλϊςςεσ και οι γλϊςςεσ μειονοτιτων (περιλαμβανομζνων των διαςυνοριακϊν 

γλωςςϊν), όπωσ για παράδειγμα τα Καταλανικά ςτθν Ιςπανία και ςε πολφ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ τα 

Ιταλικά ςτθν Ελβετία, περιλαμβάνονται εφόςον είναι ςχετικζσ με τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ (αγορά 

εργαςίασ και κοινωνικι ζνταξθ) και τισ ανάγκεσ των ομάδων – ςτόχων. 

 Επίςθσ, περιλαμβάνονται οι γλϊςςεσ των ςτρατθγικϊν εταίρων τθσ ΕΕ ι αυτζσ με ςτρατθγικι ςθμαςία 

για τθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ζνωςθσ, όπωσ για παράδειγμα τα Κινζηικα, τα Ρϊςικα, τα 

Αραβικά κ.λ.π. 

Με βάςθ τα παραπάνω, οι οργανιςμοί του δικτφου SMILE διερεφνθςαν τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθν 

προϊκθςθ και τθν εκμάκθςθ των λιγότερο ομιλοφμενων γλωςςϊν και τθν εφαρμογι τουσ ςε διάφορουσ τομείσ 

που επιλζχκθκαν και χαρακτθρίςκθκαν ωσ «φιλικοί προσ τισ γλϊςςεσ» ςε κάκε μία από τισ χϊρεσ των εταίρων. 
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4. ΔΘΝΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΙ ΓΛΩΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Οι εκνικζσ πολιτικζσ και πρακτικζσ αναφορικά με τθν εκμάκθςθ των ξζνων γλωςςϊν που προςφζρονται τόςο 

ςτθν ςυμβατικι όςο και ςτθν μθ ςυμβατικι εκπαίδευςθ κακορίηονται από πολιτικοφσ, οικονομικοφσ, 

κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ και γεωγραφικοφσ παράγοντεσ. Από τθ μία θ πολιτικι εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν 

επθρεάηεται από τισ γενικζσ, εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ και προτεραιότθτεσ και από τθν άλλθ από τουσ 

κοινωνικοφσ ςτόχουσ όπωσ θ ςυνοχι, θ ζνταξθ, θ ανοχι και θ αλλθλεγγφθ.  

Η επίςθμθ γλϊςςα ςτθν Ελλάδα είναι τα Ελλθνικά. Η Ελλάδα δεν ζχει υπογράψει τον Ευρωπαϊκό Χάρτθ για τισ 

Μειονοτικζσ Γλϊςςεσ (1992). Επίςθσ, δεν υπάρχει επίςθμο ζγγραφο το οποίο να κακορίηει τθ πολιτικι για τθν 

εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν ςτθν Ελλάδα. Παρόλα αυτά, θ εκνικι πολιτικι για τθν εκμάκθςθ των γλωςςϊν 

εκφράηεται μζςω του υντάγματοσ και τθ ςχετικι νομοκεςία. Σο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα είναι άκρωσ 

ςυγκεντρωτικό. Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο είναι υπεφκυνα τόςο 

για τθ διοίκθςθ όςο και για τθν πολιτικι του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ θ διδακτζα φλθ, το ςχολικό 

πρόγραμμα και θ κατανομι τουσ ςτισ τάξεισ, το εκπαιδευτικό υλικό και τα βιβλία κακϊσ και θ πρόςλθψθ 

εκπαιδευτικϊν. Οι Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τα Γραφεία 

ςε νομαρχιακό επίπεδο και θ Διεφκυνςθ Παιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ δρουν 

υποςτθρικτικά ςτθ λειτουργία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

ε εκνικό επίπεδο, οι περιφερειακζσ και μειονοτικζσ γλϊςςεσ που ομιλοφνται είναι τα Σοφρκικα (ςτθ Θράκθ, 

Βορειοανατολικι Ελλάδα), θ Σςιγγάνικθ διάλεκτοσ, τα Ρομανικά (Βλάχικα), τα λαβομακεδονικά, θ Αλβανικι 

διάλεκτοσ (Αρβανίτικα) και θ Εβραϊκι διάλεκτοσ (Λατίνο). Παρόλα αυτά, μόνα τα Σοφρκικα και τα Ρομανικά 

είναι επίςθμα αναγνωριςμζνεσ διάλεκτοι ςτθν Ελλάδα. Ειδικότερα, με τθ υνκικθ τθσ Λοηάννθσ (1923) 

αναγνωρίηεται ειδικό κακεςτϊσ για εκπαίδευςθ ςτθν επίςθμθ Σουρκικι γλϊςςα και με τθν υνκικθ του 

Βουκουρεςτίου (1913) ςτθν Ρομανικι γλϊςςα, θ οποία όμωσ είναι ανενεργι.  

Η διδαςκαλία ξζνων γλωςςϊν (τόςο θ επίςθμθ όςο και θ μθ ςυμβατικι) εςτιάηει ςτισ πιο δθμοφιλείσ γλϊςςεσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ τα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά και τα Ιςπανικά. Παρότι ςτθν 

μθ ςυμβατικι εκπαίδευςθ περιλαμβάνονται κι άλλεσ γλϊςςεσ, θ ςυμμετοχι τουσ είναι μικρι και εξαρτάται 

κυρίωσ από τα προςωπικά και επαγγελματικά κίνθτρα των εκπαιδευόμενων.  

Η εκμάκθςθ των ξζνων γλωςςϊν, ωσ τμιμα τθσ επίςθμθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα, εςτιάηει ςτισ ακόλουκεσ 

γλϊςςεσ που διδάςκονται ςτα ςχολεία: Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. φμφωνα με τον οριςμό για τισ 

λιγότερο ομιλοφμενεσ γλϊςςεσ, που υιοκετικθκε από το δίκτυο SMILE, τα Ελλθνικά κεωροφνται ωσ μια τζτοια 

γλϊςςα. Η διδαςκαλία των Ελλθνικϊν ωσ δεφτερθ/ ξζνθ γλϊςςα προβλζπεται από τθν εκνικι νομοκεςία και 

ειδικότερα ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και τθσ εκμάκθςθσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ από τουσ 

απόδθμουσ Ζλλθνεσ (που ηουν ςτο εξωτερικό), τουσ παλιννοςτοφντεσ, τουσ ξζνουσ μετανάςτεσ και τουσ Ρομά. 

Ενδεικτικά αναφζρεται θ ακόλουκθ νομοκεςία: 

 Προεδρικό Διάταγμα 435/ 1984– Κδρυςθ / λειτουργία ςχολείων απόδθμων ελλθνοπαίδων 

 Νόμοσ 1865/1989 – Κδρυςθ / Λειτουργία ςτθν Ελλάδα χολείων Παλιννοςτοφντων (πρϊθν αποδιμων) 

 Νόμοσ 2413/1996 – Η ελλθνικι παιδεία ςτο εξωτερικό, θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και άλλεσ 

διατάξεισ  

 Νόμοσ 2817/2000 – Θζματα Ελλθνικισ Παιδείασ ςτο εξωτερικό και μειονοτικισ εκπαίδευςθσ 

 Νόμοσ 4027/2011 – Ελλθνόγλωςςθ Εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό και άλλεσ διατάξεισ 

Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ παραπάνω αναφερκείςασ νομοκεςίασ είναι θ οργάνωςθ και λειτουργία τθσ 

πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ϊςτε να καλυφκοφν οι εκπαιδευτικζσ, 

πολιτιςτικζσ και γλωςςικζσ ανάγκεσ, κυρίωσ τθσ ελλθνικισ μουςουλμανικισ μειονότθτασ, που είναι 
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ςυγκεντρωμζνθ ςτα βορειοανατολικά τθσ χϊρασ και ςε μικρότερο βακμό οι ανάγκεσ τθσ κοινότθτασ των 

Ρομά. Επιπλζον, θ νομοκεςία προςπακεί να καλφψει τισ εκπαιδευτικζσ, πολιτιςτικζσ και γλωςςικζσ ανάγκεσ 

εκείνων που ζρχονται τθν Ελλάδα, δθλαδι, των παλιννοςτοφντων και των απογόνων τουσ κακϊσ και των ξζνων 

μεταναςτϊν.  

Η ειςαγωγι των ατόμων που δε μιλοφν Ελλθνικά ςτο εκνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα γίνεται με τα 

διαπολιτιςμικά ςχολεία. τα διαπολιτιςμικά ςχολεία, ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ των μακθτϊν ανικουν ςε 

παλιννοςτοφντεσ ι/ και ςε ξζνουσ μακθτζσ και το ςχολικό πρόγραμμα προςαρμόηεται ςτισ ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ ανάγκεσ τουσ. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν ειδικι εκπαίδευςθ και θ 

επιλογι τουσ γίνεται με κριτιριο τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και τθ διδαςκαλία των Ελλθνικϊν ωσ δεφτερθ/ 

ξζνθ γλϊςςα. τθν Ελλάδα, υπάρχουν 26 διαπολιτιςμικά ςχολεία τα οποία λειτουργοφν από το 1996 ζωσ 

ςιμερα. 

τθν Ελλάδα, θ μθ ςυμβατικι (εξωςχολικι) εκπαίδευςθ είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνθ. Σα Αγγλικά διδάςκονται 

ευρζωσ (τόςο επίςθμα όςο και ανεπίςθμα) και ζνα μεγάλο ποςοςτό του πλθκυςμοφ, ειδικότερα των νζων, ζχει 

επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ αυτισ. Η γνϊςθ μίασ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ (ςυνικωσ Γαλλικά ι Γερμανικά) 

είναι επίςθσ διαδεδομζνθ ςτθν Ελλάδα και προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ζχει ςυμβάλλει πολφ θ επίςθμθ 

εκπαίδευςθ. Πρζπει να αναφερκεί ότι θ επίςθμθ εκπαίδευςθ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ ςυχνά υποςτθρίηεται με μθ 

ςυμβατικζσ μεκόδουσ, όπωσ ιδιαίτερα μακιματα ι μακιματα ςε μικρζσ ομάδεσ. Επιπροςκζτωσ, θ εξωςχολικι 

εκμάκθςθ των ξζνων γλωςςϊν απευκφνεται ςε αυτοφσ που κζλουν να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςε 

αυτζσ, να περάςουν εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ ι να γίνουν δεκτοί από πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ. 

Γενικά, μποροφν να διακρικοφν δυο ευρείεσ ομάδεσ ατόμων που ενδιαφζρονται να μάκουν Ελλθνικά: α) οι μθ 

ομιλοφντεσ τθν Ελλθνικι που διαμζνουν ςτθν Ελλάδα (παλιννοςτοφντεσ Ζλλθνεσ, ξζνοι μετανάςτεσ, Ρομά, 

Σουρκικι μειονότθτα) και β) οι μθ ομιλοφντεσ τθν Ελλθνικι που μζνουν ςτο εξωτερικό (Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ 

και όλοι όςοι ενδιαφζρονται για τθν Ελλθνικι γλϊςςα). Αυτζσ οι ομάδεσ μακαίνουν Ελλθνικά κυρίωσ για να 

αποκτιςουν το Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ, να ενςωματωκοφν ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ι/ και 

γιατί ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον και αγάπθ για τθν Ελλάδα και τον πολιτιςμό τθσ. 

υνοψίηοντασ, δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφζρον για τθν εκμάκθςθ των λιγότερο ομιλοφμενων γλωςςϊν ςτθν 

Ελλάδα. Σο ενδιαφζρον για τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν εςτιάηεται ςτισ πιο δθμοφιλείσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, όπωσ τα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά και τα Ιςπανικά. Σο ενδιαφζρον για τθν 

εκμάκθςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ προζρχεται από Ζλλθνεσ πολίτεσ (παλιννοςτοφντεσ, Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ 

και γλωςςικζσ μειονότθτεσ), μετανάςτεσ και ξζνουσ υπθκόουσ με ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Σο ελλθνικό 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα είναι υπεφκυνο για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν, γλωςςικϊν και πολιτιςτικϊν 

αναγκϊν τόςο των ξζνων μακθτϊν όςο και τθσ ελλθνικισ μουςουλμανικισ μειονότθτασ και τθσ μειονότθτασ 

των Ρομά. 
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5. ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ 

Σα μζλθ του δικτφου SMILE διερεφνθςαν τα επιτυχθμζνα προγράμματα εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν και τισ 

πρωτοβουλίεσ που παρουςιάηουν καινοτόμεσ μεκοδολογίεσ για τθν προϊκθςθ και τθν εκμάκθςθ των λιγότερο 

ομιλοφμενων γλωςςϊν, με μθ ςυμβατικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και δθμιοφργθςαν μία βάςθ δεδομζνων 

βζλτιςτων πρακτικϊν από 34 χϊρεσ. Οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτθν εκμάκθςθ των λιγότερο ομιλοφμενων 

γλωςςϊν επιλζχκθκαν βάςει μιασ ςειράσ κριτθρίων (ωσ προσ τθν εφαρμογι και το περιεχόμενο) τα οποία 

καλφπτουν τισ ανάγκεσ των τομζων που επιλζχκθκαν κακϊσ και τισ τρζχουςεσ πολιτικζσ ςε Ευρωπαϊκό και 

Εκνικό επίπεδο. Ειδικότερα: 

 Κοινωνικι Ζνταξθ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ 

 Ζνταξθ ςτθν Αγορά εργαςίασ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ 

 Πολυγλωςςία 

 Λιγότερο Ομιλοφμενεσ και Διδαςκόμενεσ Γλϊςςεσ 

 Μθ ςυμβατικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ  ξζνων γλωςςϊν 

 Εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν με διδακτικό υλικό από τθν κακθμερινότθτα  

 Εκμάκθςθ ξένων γλωςςϊν για ειδικοφσ ςκοποφσ  

 Νζεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ για μθ ςυμβατικοφσ μακθτζσ ξζνων γλωςςϊν 

 Εκπαιδευτικά πακζτα ξζνων γλωςςϊν και υλικά για αυτοδιδαςκαλία 

 Τλικό εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν βάςει των Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ICT) 

 Προςαρμογι και μεταφορά μεκοδολογιϊν ςε διαφορετικζσ ομάδεσ – ςτόχουσ 

 Καινοτόμεσ μεκοδολογίεσ εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτϊν 

 Κινθτικότθτα για τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν  

 Αναγνϊριςθ των δεξιοτιτων ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ που αποκτϊνται μζςω τθσ επίςθμθσ και τθσ 
ανεπίςθμθσ εκπαίδευςθσ 

 Εφαρμογι του Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (CEFR) 

 Γλωςςικι Πολυμορφία και διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ 

 Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ για τθ χριςθ ξζνων γλωςςϊν ςτο χϊρο εργαςίασ 

Η ζρευνα που πραγματοποιικθκε είχε ςτόχο να δθμιουργιςει δεςμοφσ μεταξφ των τομζων τθσ εκπαίδευςθσ, 
τθσ κατάρτιςθσ και τθσ εργαςίασ και να προςδιορίςει τισ ευκαιρίεσ για τθν εφαρμογι των λιγότερο 
ομιλοφμενων γλωςςϊν ςε φιλικό προσ τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν περιβάλλον. Η ςυλλογι των βζλτιςτων 
πρακτικϊν καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα οικονομικϊν, εκπαιδευτικϊν και κοινωνικϊν τομζων και παρζχει 
εργαςιακά πρότυπα για τθν πρακτικι εφαρμογι των μεκοδολογιϊν και των προϊόντων. Οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ 
μποροφν να ζχουν άμεςθ επίδραςθ ςε οριςμζνεσ ομάδεσ ενδιαφερομζνων: 

 Οργανιςμοί που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ αγοράσ εργαςίασ (ςυνδικαλιςτικζσ ενϊςεισ  και 
ςωματεία, ενϊςεισ εργοδοτϊν, κζντρα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ, πάροχοι 
πιςτοποιιςεων, κλπ.) που μποροφν να εξοικειωκοφν με τισ εναλλακτικζσ μεκοδολογίεσ εκμάκθςθσ 
ξζνων γλωςςϊν και με πολφγλωςςα προϊόντα για τθν αφξθςθ των ικανοτιτων, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
και τθσ απαςχόλθςθσ ςε διάφορουσ τομείσ και ζτςι να βελτιωκεί θ εξειδίκευςι τουσ και οι παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ τουσ με ςτόχο τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ.  

 Οργανιςμοί από ςυγκεκριμζνουσ οικονομικοφσ τομείσ (καταςκευζσ, τουριςμόσ, ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ, περιβάλλον κλπ.) οι οποίοι μποροφν να επωφελθκοφν από τισ μθ ςυμβατικζσ μεκόδουσ και 
προϊόντα για τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν, με τθν προϊκθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ με βάςθ τθν 
κακθμερινότθτα ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα εξειδίκευςθσ και δραςτθριοποίθςισ τουσ.  Με αυτό τον 
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τρόπο μπορεί να βελτιωκεί θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τα επαγγελματικά 
προςόντα των παρόχων.  

 Οργανιςμοί που παρζχουν ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ ςε ανκρώπουσ που αντιμετωπίηουν κινδφνουσ 
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ (μετανάςτεσ, άτομα με αναπθρίεσ, άτομα τθσ τρίτθσ θλικίασ, κλπ.), οι οποίοι 
μποροφν να υποςτθριχκοφν ςτθν καλφτερθ ζνταξθ των μειονεκτικϊν ομάδων ςτθν κοινωνία και να 
τουσ παραςχεκοφν κίνθτρα για τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων που ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
αγοράσ εργαςίασ. 

 Οργανιςμοί που παρζχουν επίςθμθ και ανεπίςθμθ εκπαίδευςθ ςτισ ξζνεσ γλώςςεσ (ςχολεία, 
πανεπιςτιμια, κζντρα ξζνων γλωςςϊν, Κζντρα εκπαίδευςθσ ενθλίκων, Κζντρα Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ, ευρφ κοινό κλπ.) που ενκαρρφνονται να εφαρμόςουν 
μεκοδολογίεσ εκμάκθςθσ των λιγότερων ομιλοφμενων ξζνων γλωςςϊν ςτουσ εκπαιδευόμενοφσ τουσ 
με χριςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ βαςιςμζνου ςτθν κακθμερινότθτα. Οι Βζλτιςτεσ πρακτικζσ που 
παρζχουν τζτοιεσ μεκοδολογίεσ είναι διακζςιμεσ και για τουσ τζςςερισ εκπαιδευτικοφσ τομείσ. – 
ςχολικι εκπαίδευςθ, ανϊτερθ εκπαίδευςθ, εκπαίδευςθ ενθλίκων και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και 
Κατάρτιςθ. 

Μζχρι ςιμερα, θ βάςθ δεδομζνων περιλαμβάνει πάνω από 300 βζλτιςτεσ πρακτικζσ από 34 χϊρεσ και είναι 
διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ www.smile-network.eu μζςω μίασ φιλικισ προσ το χριςθ 
μθχανισ αναηιτθςθσ. Οι χριςτεσ μποροφν να ορίςουν τισ προτιμιςεισ τθσ αναηιτθςισ τουσ και να ψάξουν για 
τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ βάςθ κριτθρίων, όπωσ γλϊςςεσ, τομείσ, χϊρεσ, λζξεισ – κλειδιά, κλπ. Για κάκε βζλτιςτθ 
πρακτικι δίνονται πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν επιλεγμζνθ πρωτοβουλία, τισ ομάδεσ – ςτόχουσ και τουσ 
τομείσ που αφορά, τουσ ςτόχουσ που κζτει, τθ μεκοδολογία που χρθςιμοποιικθκε, τα αποτελζςματα και τα 
οφζλθ για τισ ομάδεσ – ςτόχουσ, τισ διακρίςεισ που ζλαβε κακϊσ και τθ δυνατότθτα μεταφοράσ. 

Η ςυλλογι των βζλτιςτων πρακτικϊν καλφπτει 46 γλϊςςεσ, οι οποίεσ μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςφμφωνα με 
τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ. 

το διάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι κατθγορίεσ των διαφορετικϊν γλωςςϊν που 

περιλαμβάνονται ςτθ ςυλλογι των βζλτιςτων πρακτικϊν και ο αρικμόσ που είναι διακζςιμοσ για κάκε γλϊςςα: 
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 Λιγότερο Ομιλοφμενεσ Γλώςςεσ: 

Οι περιςςότερεσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ τθσ βάςθσ δεδομζνων αφοροφν ςτισ λιγότερο ομιλοφμενεσ γλϊςςεσ που 

αποτελοφν επίςθμεσ γλϊςςεσ κρατϊν εντόσ των ορίων τθσ Ευρϊπθσ. Δεν περιλαμβάνονται οι πζντε δθμοφιλείσ 

γλϊςςεσ : Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιςπανικά και Ιταλικά. 

 

 

 Δθμοφιλείσ Γλώςςεσ: 

Οι «δθμοφιλείσ γλϊςςεσ» περιλαμβάνονται ςτισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ όταν προωκοφν τισ λιγότερο ομιλοφμενεσ 

γλϊςςεσ ι παρζχουν ειδικζσ δυνατότθτεσ μεταφοράσ βζλτιςτων πρακτικϊν που κα μποροφςαν να είναι 

επωφελείσ ςτουσ επιλεγμζνουσ τομείσ και τισ ομάδεσ – ςτόχουσ.  
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 Περιφερειακζσ Γλώςςεσ και Γλώςςεσ Μειονοτιτων: 

Οι Περιφερειακζσ Γλϊςςεσ και οι Γλϊςςεσ Μειονοτιτων (περιλαμβανομζνων των διαςυνοριακϊν), όπωσ για 

παράδειγμα τα Καταλανικά ςτθν Ιςπανία, περιλαμβάνονται όταν είναι ςχετικζσ με τουσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ (αγορά εργαςίασ και κοινωνικι ζνταξθ) και τισ ανάγκεσ των ομάδων  - ςτόχων. 

 

 

 

 Στρατθγικζσ Γλώςςεσ: 

Οι ςτρατθγικζσ γλϊςςεσ περιλαμβάνουν τισ γλϊςςεσ των ςτρατθγικϊν εταίρων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 

αυτζσ με ςτρατθγικι ςθμαςία για τθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ζνωςθσ, όπωσ για παράδειγμα τα 

Κινζηικα, τα Ρϊςικα, τα Αραβικά κλπ. 
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6. ΣΟΜΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Σο δίκτυο SMILE ζχει εντοπίςει τουσ τομείσ, οι οποίοι μποροφν να επωφελθκοφν από τθν εφαρμογι μθ-

παραδοςιακϊν προςεγγίςεων εκμάκθςθσ γλωςςϊν, επικεντρωμζνεσ ςτισ Λιγότερο Διαδεδομζνεσ & 

Διδαςκόμενεσ Γλϊςςεσ (LWUTLs), και ζχει δθμιουργιςει κανάλια επικοινωνίασ για τθ ςυμμετοχι των 

αντίςτοιχων ενδιαφερόμενων φορζων. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ δθμιουργία ευκαιριϊν για τθ χριςθ τθσ 

εκμάκθςθσ γλωςςϊν και τθσ προϊκθςισ ωσ μζςο για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ 

απαςχολθςιμότθτασ και τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ ςε διάφορουσ τομείσ μζςω τθσ διερεφνθςθσ και τθσ 

αντιμετϊπιςθσ των ειδικϊν γλωςςικϊν αναγκϊν. 

Οι κφριοι τομείσ για τθν εφαρμογι των LWUTLs που καλφφκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ επιλογισ 

ςτθν Ελλάδα, μεταξφ άλλων, περιλαμβάνουν: 

 Σθν αγορά εργαςίασ  

 Σουσ παλιννοςτοφντεσ και μετανάςτεσ 

 Σθν πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ για τουσ ξζνουσ φοιτθτζσ 

 Σθν εκπαίδευςθ ενθλίκων (τυπικι - μθ τυπικι) 

 Σα μειονεκτοφντα άτομα 

 Σισ επιχειριςεισ και το εμπορίο, και  

 Σον τουριςμό 

Οι τρεισ Ζλλθνεσ εταίροι του δικτφου SMILE εςτίαςαν τθν ζρευνά τουσ ςτουσ παραπάνω τομείσ, όπου ανζλυςαν 

τθν ηιτθςθ του κάκε τομζα ςτισ Λιγότερο Διαδεδομζνεσ & Διδαςκόμενεσ Γλϊςςεσ (LWUTLs) και κατζγραψαν 

αποτελεςματικζσ πρακτικζσ για τθν χριςθ τουσ, τόςο ςτθν τυπικι, όςο και ςτθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ τθσ 

γλϊςςασ. Σα επόμενα βιματα του ζργου κα ςτοχευκοφν προσ τθ διάδοςθ καινοτόμων μεκοδολογιϊν από τισ 

επιλεγμζνεσ καλζσ πρακτικζσ ανά ομάδα ςτόχου, που ζχουν ςυγκεντρωκεί από τουσ Ζλλθνεσ Εταίρουσ. Αυτό κα 

επιτευχκεί μζςω τθσ ςτενισ ςυνεργαςίασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ από τουσ αντίςτοιχουσ τομείσ, διαμζςου 

εκνικϊν και διακρατικϊν εκδθλϊςεων για τθν προϊκθςθ των αποτελεςμάτων του δικτφου, όπωσ: εργαςτιρια, 

ςυνεργαςία με άλλα εκνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, ςυνζργεια με προγράμματα και πρωτοβουλίεσ, 

δραςτθριότθτεσ προϊκθςθσ, κ.λπ. 

Οι επιλεγμζνοι τομείσ ςτθν Ελλάδα αντιπροςωπεφουν ςθμαντικό μζγεκοσ του πλθκυςμοφ όπου μπορεί να 

βρεκεί πρόςφορο ζδαφοσ για τθν προϊκθςθ των ευκαιριϊν, τθν αφξθςθ του το ενδιαφζροντοσ και των 

κίνθτρων για τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν., οι οποίεσ κα μποροφςαν να ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ τθσ ανεργίασ, τθν 

εξεφρεςθ νζων και καλφτερων κζςεων εργαςίασ και τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Παράλλθλα, τα 

τελευταία χρόνια, οι μεταναςτευτικζσ ροζσ προσ τθν Ελλάδα ζχουν εντακεί και ωσ εκ τοφτου υπάρχει μια 

πρόςκετθ πίεςθ τθν εφαρμογι αποτελεςματικότερων μζτρων για τθν ζνταξθ των μεταναςτϊν ςτθν κοινωνία. 

Η πλειοψθφία των επιλεγμζνων καλϊν πρακτικϊν μπορεί να ζχει ταυτόχρονθ εφαρμογι ςε περιςςότερουσ 

από ζναν τομζα προτεραιότθτασ όπου μποροφν να προςφζρουν μοντζλα για αποτελεςματικι διατομεακι 

ςυνεργαςία, δθμιουργϊντασ ζνα ςφνδεςμο μεταξφ των γλωςςϊν τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ αγοράσ εργαςίασ και 

τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. Σα εξαγόμενα μοντζλα τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν και οι προςεγγίςεισ τουσ μποροφν να 

εφαρμοςτοφν ςε διάφορουσ τομείσ. Οι προβλεπόμενεσ μεκοδολογίεσ μποροφν να λειτουργιςουν δθμιουργικά 

και να κζςουν νζεσ ιδζεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθν ενίςχυςθ τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν ςτθν πράξθ, 

αντανακλϊντασ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των διαφόρων τομζων. 

Η βάςθ δεδομζνων παρζχει καλζσ πρακτικζσ οι οποίεσ μποροφν να ζχουν πρακτικι εφαρμογι ςτουσ παραπάνω 

τομείσ και προζρχονται τόςο από τθν Ελλάδα, όςο και από χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Αυτό αποτελεί μια καλι 
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προχπόκεςθ για τθν εξαγωγι επιτυχθμζνων μοντζλων από άλλεσ χϊρεσ, κακϊσ και για τθν ανταλλαγι 

εμπειριϊν μεταξφ των ενδιαφερομζνων ςτουσ ςχετικοφσ τομείσ. 

τα κεφάλαια που ακολουκοφν παρουςιάηονται και περιγράφονται οι κφριοι τομείσ που επιλζχτθκαν από τθν 

Ελλάδα για τθν εφαρμογι των Λιγότερο Διαδεδομζνων & Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs) και οι ομάδεσ-

ςτόχου που μποροφν να επωφελθκοφν από τθ χριςθ αυτϊν των καλϊν πρακτικϊν: 

 

6.1. ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ 

Η ηιτθςθ για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ αυξάνεται ςτακερά ςτθν ευρωπαϊκι αγορά 

εργαςίασ. Σθν ίδια ςτιγμι θ ανεργία αυξάνεται ςτθν Ελλάδα, και θ αγορά εργαςίασ μετατρζπεται ςε ζναν 

κρίςιμο κλάδο τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και πραγματικότθτασ. Οι άνκρωποι προςπακοφν να αποκτιςουν 

βακφτερεσ και πιο εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ προκειμζνου να βρουν μια κζςθ εργαςίασ ι για να γίνουν 

«αναντικατάςτατοι» ςτο υφιςτάμενο εργαςιακό τουσ περιβάλλον. Επιπλζον, οι εργαηόμενοι, οι οποίοι 

εργάηονται ςτο εξωτερικό ι αναηθτοφν μια νζα κζςθ εργαςίασ ςε μια άλλθ χϊρα, πολφ ςυχνά δεν γνωρίηουν 

αρκετά για τον πολιτιςμό τθσ χϊρασ-ςτόχου (χϊρα που παρζχουν ι επικυμοφν να παρζχουν τθν εργαςία τουσ) 

και θ κατανόθςθ - χριςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ δεν είναι επαρκισ. Ωσ εκ τοφτου, θ κινθτικότθτα των εργαηομζνων, 

δθμιουργεί τθν ανάγκθ του ςυνδυαςμοφ τθσ επαγγελματικισ και τθσ πολιτιςτικισ εκπαίδευςθσ, προκειμζνου 

να επικαιροποιιςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ και να προςαρμοςτοφν καλφτερα ςτισ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε αγοράσ 

εργαςίασ. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, υπάρχει ζνα ςτοιχειϊδεσ ενδιαφζρον για τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν. 

Οι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν ςτον τομζα τθσ 

αγοράσ εργαςίασ κα πρζπει να εςτιάηονται ςτον εκπαιδευόμενο και να ςυμπεριλαμβάνουν πρακτικι 

εξάςκθςθ. Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ ςε αυτόν τον τομζα είναι θ ανάπτυξθ διαπολιτιςμικϊν 

ικανοτιτων μζςω τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν, για τθν υποςτιριξθ τθσ εργαςιακισ κινθτικότθτασ, δεδομζνου ότι θ 

ανταλλαγι και θ ηιτθςθ για πρακτικι άςκθςθ ςτο εξωτερικό αυξάνεται. 

Η εκμάκθςθ γλωςςϊν ςτο πλαίςιο του τομζα τθσ αγοράσ εργαςίασ ζχει εφαρμογι ςε ζνα ευρφ φάςμα 

ομάδων-ςτόχου, όπωσ: 

 Εκπαίδευςθ Ενθλίκων  

 Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ (Κακθγθτζσ / Εκπαιδευτζσ)  

 Εκπαιδευτικά Ιδρφματα 

 Εκπαιδευτικά Κζντρα ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ. 

 

Παπάδειγμα: Βέληιζηη ππακηική για ηην αγοπά επγαζίαρ 

 

Αγροτικι υμμαχία ςτθν εκπαίδευςθ Βαςικϊν Ικανοτιτων και Δεξιοτιτων (ACT - Agricultural 

Alliance for Competence and Skills based Training) – Αγροτικι υμμαχία ςτθν εκπαίδευςθ 

Βαςικϊν Ικανοτιτων και Δεξιοτιτων – To ζργο ACT ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ αναντιςτοιχίασ 

μεταξφ των νζων κζςεων εργαςίασ και των υφιςτάμενων δεξιοτιτων. Αναφζρεται ςε αγορζσ 

εργαςίασ, με ζμφαςθ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ και ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ του 

αναςχεδιαςμοφ του προγράμματοσ ςπουδϊν γεωργικισ κατεφκυνςθσ και τθν υλοποίθςθ του μζςα από 

καινοτόμεσ πρακτικζσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, κακϊσ και ςτθν ευρεία διάδοςθ των 

πρακτικϊν του ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Σο ζργο ACT αναμζνει να αυξιςει τον αρικμό των εργαηομζνων με 

αναβακμιςμζνεσ δεξιότθτεσ και ςτοχεφει ςτθν παροχι καινοτόμων εργαλείων και ειδικά διαμορφωμζνων 

εκπαιδεφςεων. Πλθροφορίεσ: http://www.act-now.eu/ 

 

http://www.act-now.eu/
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6.2. ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΝΑΣΔ 

 

Κατά τθν διάρκεια των δφο τελευταίων δεκαετιϊν, θ μεγάλθ ροι μετανάςτευςθσ προσ ςτθν Ελλάδα ζχει 

αλλοιϊςει ςθμαντικά και αμετάκλθτα τα κοινωνικά, πολιτιςτικά και οικονομικά χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ 

που κατοικεί ςτθν χϊρα. Αντιμζτωποι με τθν αυξανόμενθ και μεταβαλλόμενθ πολυμορφία ωσ αποτζλεςμα τθσ 

μετανάςτευςθσ, θ ελλθνικι κοινωνία και θ πολιτεία ζχουν κλθκεί να απαντιςουν ςτθν πρόκλθςθ, να 

προςαρμοςτοφν και να διαμορφϊςουν τισ κατάλλθλεσ πολιτικζσ, μζςω των οποίων να μπορζςει να γίνει 

αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ αυτϊν των μεταμορφϊςεων. Ο τομζασ τθσ εκπαίδευςθσ είναι ίςωσ ζνασ από 

τουσ πιο ευαίςκθτουσ και πολιτικά φορτιςμζνοσ, λόγω του κακοριςτικοφ του ρόλου ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

ταυτότθτασ, τθσ εκνικισ ςυνοχισ και τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ. Είναι εξίςου ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ 

τομείσ ςε κοινωνικο-οικονομικοφσ όρουσ, δεδομζνου ότι κακορίηει τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν 

προςωπικι και οικονομικι ανάπτυξθ. Εκτόσ από τουσ μετανάςτεσ, υπάρχουν και οι παλιννοςτοφντεσ, δθλαδι 

οι Ζλλθνεσ που ζχουν ηιςει ςτο εξωτερικό και επιςτρζφουν ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ με τουσ απογόνουσ τουσ, 

που οι περιςςότεροι από αυτοφσ, μιλοφν ελάχιςτα ι δεν μιλοφν κακόλου τθν εκνικι γλϊςςα. Θα μποροφςε να 

υποςτθριχκεί, ότι ο τομζασ αυτόσ μπορεί να εκμεταλλευτεί και να ωφελθκεί ςτο μζγιςτο βακμό από τθ 

διάδοςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν (μεκοδολογιϊν και προϊόντων) για τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν. 

Σο δίκτυο SMILE ζχει εντοπίςει καλζσ πρακτικζσ, παρζχοντασ επιτυχείσ και αποτελεςματικζσ μεκοδολογίεσ για 

τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν και τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των μεταναςτϊν, που μπορεί να 

λειτουργιςουν ευεργετικά για πολλζσ ομάδεσ-ςτόχουσ, μεταξφ των οποίων και οι ακόλουκεσ: 

 Οι μετανάςτεσ ςπουδαςτζσ και εκπαιδευόμενοι, 

 Οι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτζσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, 

 Οι εκπαιδευτζσ ςτο χϊρο εργαςίασ, 

 Οι ξενόγλωςςοι ςτθν Ελλάδα. 

 

 

Παπάδειγμα: Βέληιζηη ππακηική για ηην ένηαξη ηων παλιννοζηούνηων και μεηαναζηών 

 

 Σο ζργο MIgrant laNGuage and sociaL intEgration (Mingle) αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ και τθ διευκόλυνςθ τθσ ζνταξθσ των μεταναςτϊν εργαηομζνων ςτθν τοπικι 
κοινωνία, μζςα από τθν βελτίωςθ τθσ πρόςβαςισ τουσ ςε μακιματα γλωςςϊν και 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, βοθκϊντασ τουσ να γίνουν ενεργά μζλθ τθσ κοινωνίασ που τουσ 
φιλοξενεί. Αυτό επιτυγχάνεται μζςα από τθ δθμιουργία μιασ εφκολθσ ςτθ χριςθ θλεκτρονικισ 
εξ-αποςτάςεωσ εφαρμογισ μάκθςθσ. τθν εφαρμογι ςυμπεριλαμβάνεται το αντίςτοιχο 

εκπαιδευτικό υλικό για τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ που υποδζχεται τουσ μετανάςτεσ. 
Πλθροφορίεσ: http://mingle.exus.co.uk 

 

 

 

 

http://mingle.exus.co.uk/
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6.3. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ ΓΙΑ ΞΔΝΟΤ ΦΟΙΣΗΣΔ 

Οι εκνικζσ κυβερνιςεισ είναι υπεφκυνεσ για τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ - κατάρτιςισ και τα πανεπιςτιμια 

οργανϊνουν επιμζρουσ τα δικά τουσ προγράμματα ςπουδϊν. Ωςτόςο, οι προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι παρόμοιεσ ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και υπάρχουν ςαφι πλεονεκτιματα 

ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ των δφο μερϊν. Η τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και οι ςχζςεισ τθσ με τθν ζρευνα και τθν 

καινοτομία διαδραματίηουν κρίςιμο ρόλο ςτθν ατομικι και ςτθν κοινωνικι ανάπτυξθ αλλά και ςτθν παροχι 

υψθλισ εξειδίκευςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ που χρειάηεται θ Ευρϊπθ, για να δθμιουργθκοφν κζςεισ 

εργαςίασ και κατ’ επζκταςθ οικονομικι ανάπτυξθ και ευθμερία. Σα ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι 

ηωτικισ ςθμαςίασ εταίροι ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν προϊκθςθ και 

διατιρθςθ τθσ ανάπτυξθσ. Η Ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για το 2020 ζκεςε ωσ ςτόχο ότι μζχρι τότε το 40% των 

νζων Ευρωπαίων πρζπει να ζχουν πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Οι ομάδεσ-ςτόχου, θ οποίεσ μποροφν κυρίωσ επωφελθκοφν από τισ μεκοδολογίεσ που αναπτφςςονται ςτο 

πλαίςιο αυτοφ του τομζα, είναι οι εξισ: 

 Οι φοιτθτζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

 Οι μακθτζσ ςε ινςτιτοφτα εκμάκθςθσ γλωςςϊν, 

 Οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων Comenius / Grundtvig 

 

 

Παπάδειγμα: Βέληιζηη ππακηική για ηα πανεπιζηήμια για ξένοςρ θοιηηηέρ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ (ΔΠΙΗΜΗ – ΑΝΔΠΙΗΜΗ ) 

 

 

 

τισ μικρότερεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ τα τελευταία χρόνια, πολλζσ πολυεκνικζσ εταιρείεσ ζχουν δθμιουργιςει 

υποκαταςτιματα. Σο προςωπικό των εταιρειϊν αυτϊν ανικει ςυνικωσ ςε δφο κατθγορίεσ. τθν πρϊτθ 

κατθγορία ανικει θ Διευκυντικι ομάδα που ςυνικωσ τα ςτελζχθ τθσ ομιλοφν τουλάχιςτον δφο από τισ κφριεσ 

γλϊςςεσ και επιπλζον, πρζπει να μάκουν τθν τοπικι γλϊςςα, τουλάχιςτον ςε βαςικό επίπεδο. τθ δεφτερθ 

κατθγορία ανικει το προςωπικό που ζχει τοπικι ικαγζνεια, μιλάει τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ, αλλά πρζπει να μάκει 

να μιλά και να γράφει τουλάχιςτον ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

 Σα Διεκνι Πανεπιςτθμιακά Προγράμματα που προςφζρονται ςτθν Ελλάδα είναι κυρίωσ από τα ιδιωτικά 

πανεπιςτιμια. Η μεγάλθ πλειοψθφία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ κατθγορίασ αυτισ 

βρίςκονται ςτθν Ακινα ι ςτθ Θεςςαλονίκθ. Μπορείτε να επιλζξετε ανάμεςα ςε ςφντομα μακιματα 

κατάρτιςθσ, μακιματα e-learning, μακιματα για πτυχίο ι τα προγράμματα για μάςτερ, τα οποία διδάςκονται 

ςτα αγγλικά ι ςτα ελλθνικά. 

Επειδι θ Ελλάδα ανικει ςτθ υνκικθ ζνγκεν, εάν ζνασ αλλοδαπόσ φοιτθτισ ζχει διαβατιριο χϊρασ ζνγκεν 
ζχει αυτόματα το δικαίωμα παραμονισ & διαμονισ ςτθν Ελλάδα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι για 
ευκαιρίεσ για υποτροφίεσ μπορείτε να επιςκεφκείτε τισ ιςτοςελίδεσ του:: 
- Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ& Θρθςκευμάτων: http://www.minedu.gov.gr/  
- Κοινωφελοφσ Ιδρφματοσ «Αλζξανδροσ Ωνάςθσ» : http://www.onassis.gr/  
- ι το www.studyinggreece.gr  

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.onassis.gr/
http://www.studyinggreece.gr/
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Η ανάγκθ για μακιματα γλϊςςασ υπάρχει και ςτισ δφο κατθγορίεσ. τθν Ελλάδα υπάρχουν πολλζσ ςχολζσ, 

δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ, που προςφζρουν μακιματα ελλθνικϊν. Παρόμοιεσ δραςτθριότθτεσ γλωςςικισ 

κατάρτιςθσ ζχουν αναπτυχκεί αρκετά και ςτθ ςλοβακικι γλϊςςα. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με μακιματα Ελλθνικϊν, μπορείτε να επιςκεφκείτε τισ ιςτοςελίδεσ: 

 www.dgelearn.com  

 www.lexis.edu.gr  

 en.greekcourses.uoa.gr  

 www.hcc.gr  

 

 

Παπάδειγμα: Βέληιζηη ππακηική για ηην εκπαίδεςζη ενηλίκων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. ΜΔΙΟΝΔΚΣΙΚΔ ΟΜΑΓΔ 

 

Ο αρικμόσ των ανκρϊπων που προζρχονται από ζνα δφςκολο κοινωνικό υπόβακρο και οι οποίοι δεν διακζτουν 

καμία εκπαίδευςθ ι που δυςκολεφονται να βρουν τθν πρϊτθ τουσ δουλειά, αυξάνεται ςυνεχϊσ. Η εκπαίδευςθ 

ενθλίκων ζχει ωσ ςτόχο να παρζχει ςτα άτομα αυτά τθ δυνατότθτα να ολοκλθρϊςουν τα μακιματα 

επιμόρφωςθσ και επομζνωσ να βελτιϊςουν τα προςόντα τουσ. 

Η εμπειρία και οι μελζτεσ από διαφορετικά μζρθ τθσ Ευρϊπθσ δείχνουν ότι θ εκπαίδευςθ ενθλίκων και οι 

μακθςιακζσ ευκαιρίεσ που ζχει να προςφζρει θ δια βίου μάκθςθ, επιλζγονται ωσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ από 

άτομα που διακζτουν ιδθ ζνα βακμό εκπαίδευςθσ. υγκεκριμζνα, οι κοινωνικά μειονεκτοφντεσ ςπάνια 

εκπροςωποφνται μεταξφ των εκπαιδευομζνων. Κάκε άτομο και κάκε οργανιςμόσ που δραςτθριοποιείται ςτον 

τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και τθσ δια βίου μάκθςθσ, είναι υπεφκυνο για τθν προςζγγιςθ μακθτϊν με 

ιδιαιτερότθτεσ. Για να το πετφχουν αυτό κα πρζπει να προςαρμόςουν τθν δομι των εκπαιδευτικϊν εργαλείων 

τουσ για να καλφψουν τισ ανάγκεσ των ατόμων αυτϊν. Οι πολιτικοί, τα ενδιαφερόμενα μζρθ και άλλα άτομα ςε 

Αγγλικά για τθν Εκπαίδευςθ και τθν κινθτικότθτα. Προτείνουν ζνα ευρφ φάςμα 

γλωςςικϊν προγραμμάτων διδαςκαλίασ χριςιμο ςε διάφορα επαγγζλματα και ςε 

δφο τουλάχιςτον Λιγότερο Διαδεδομζνεσ & Διδαςκόμενεσ Γλϊςςεσ (LWUTs).  

Πλθροφορίεσ: www.eftam.com 

 

http://www.dgelearn.com/
http://www.lexis.edu.gr/
http://www.hcc.gr/
http://www.eftam.com/
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κζςεισ ευκφνθσ για τθν εκπαίδευςθ κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τθν κατάςταςθ αυτι και να 

ςυμβάλλουν ςτθν εξάλειψθ τθσ άνιςθσ πρόςβαςθσ ςτθ διά βίου μάκθςθ. 

Η ςυμβολι του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου ςτθν Ελλάδα, μζςα από τα τελευταία αλλά και τα 

προθγοφμενα προγράμματα που υλοποίθςε, ιταν καταλυτικι. Τποςτιριξε και ζδωςε πρόςβαςθ ςτα 

προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ και ςε άτομα με δφςκολο κοινωνικό υπόβακρο ι που αντιμετωπίηουν 

κοινωνικι μειονεξία. 

 

 

Παπάδειγμα: Βέληιζηη ππακηική για ηιρ μειονεκηούζερ ομάδερ 

 

Σο ζργο E.T.O.S. (Effective Training for the Outsiders of the Society) – 

“Αποτελεςματικι Εκπαίδευςθ για τα αουτςάιντερ τθσ Κοινωνίασ”, ανζπτυξε ζνα 

μοντζλο εκπαίδευςθσ που υλοποιείται ςτον χϊρο εργαςίασ και όχι ςε αίκουςεσ 

διδαςκαλίασ. Οι επιχειρθματίεσ μικρϊν ατομικϊν επιχειριςεων γίνονται 

εκπαιδευτζσ ενθλίκων με τθν υποςτιριξθ ζμπειρων εκπαιδευτϊν. Σο ζργο ανζπτυξε επίςθσ μια νζα 

πιςτοποίθςθ δεξιοτιτων ςε επίπεδο ΕΕ, βαςιηόμενθ ςε ζνα καινοτόμο μοντζλο αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ECVET, το οποίο χορθγείται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ. 

Πλθροφορίεσ:  http://www.etosproject.eu/  

 

 

 

6.6. ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΟ 

 
τθν Ελλάδα, μια νζα οικονομία είναι ςτα ςκαριά. Παράλλθλα, οι επενδυτικζσ ευκαιρίεσ είναι άφκονεσ και 
ελκυςτικζσ ςε πολλοφσ τομείσ δραςτθριοτιτων. Οι τεράςτιεσ προςπάκειεσ μεταρρφκμιςθσ ςτθν Ελλάδα 
προετοίμαςαν το ζδαφοσ για το άνοιγμα των ςυνόρων ςε νζεσ επενδφςεισ που μποροφν να ανταμείψουν 
υφιςτάμενουσ και δυνθτικοφσ επενδυτζσ. 
 
Μζςα ςτθν επόμενθ δεκαετία ςτόχοσ είναι να επιτευχτεί βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτον τουριςμό, ςτισ ΣΠΕ, ςτθν 
ενζργεια, ςτισ περιβαλλοντικζσ επιςτιμεσ, ςτα τρόφιμα, τα ποτά, τθ γεωργία, ςτισ υπθρεςίεσ εφοδιαςτικισ 
αλυςίδασ και ςτθν κοινωνικι επιςτιμθ. Σο εξαιρετικό ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Ελλάδασ, οι προθγμζνεσ 
υποδομζσ, θ γεωςτρατθγικι κζςθ και θ δυνατότθτα για οικονομικι ανάπτυξθ προςελκφουν το ενδιαφζρον 
επενδυτϊν από όλο τον κόςμο. Σο πρόςφατα ςχεδιαςμζνο επενδυτικό πλαίςιο ςτθν Ελλάδα υποςτθρίηει τθ 
δθμιουργία νζων επιχειριςεων, νζων ςυνεργιϊν και νζων ςυνεργαςιϊν. 
 
Μια εξωςτρεφισ οικονομία που επικεντρϊνεται ςτθ μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ ςθμαίνει ότι οι επενδυτζσ 
μποροφν να προςβλζπουν ςε πολφ ευνοϊκζσ αποδόςεισ. Ωσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ευρωηϊνθσ, 
θ Ελλάδα εξακολουκεί να είναι ο οικονομικόσ κόμβοσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, μια ιδανικι πφλθ προσ τθ 
Μζςθ Ανατολι, τθ Δυτικι Ευρϊπθ και τθ Βόρεια Αφρικι, κακϊσ και ζνασ αναδυόμενοσ εφοδιαςτικόσ κόμβοσ 
για ολόκλθρθ τθν περιοχι. 
 

http://www.etosproject.eu/
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Η ελλθνικι κυβζρνθςθ ζχει υιοκετιςει τθ φιλικό προσ τισ επενδφςεισ περιβάλλον, προωκεί τθν ανάπτυξθ και 
υποδζχεται τισ νζασ επιχειριςεισ. 
 
 

Παπάδειγμα: Βέληιζηη ππακηική για ηιρ επισειπήζειρ και ηο εμπόπιο 

 

Σο ζργο MARINA ςτοχεφει: 
1) Να δθμιουργιςει μια χριςιμθ προςκικθ ςτθν κατάρτιςθ των εργαηομζνων ςτον 
παράκτιο τουριςμό. 
2) Να δθμιουργιςει ςτρατθγικά δίκτυα, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν, των 
ςυνδικάτων και των παρόχων ευκαιριϊν μάκθςθσ. 

3) Να αυξιςει τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ.  

4) Να αναπτφξει τισ δεξιότθτεσ των ενθλίκων ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Πλθροφορίεσ: http://www.marina-project.com/index.html  

 

 

 

6.7. ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Ο τουριςμόσ είναι ζνασ ταχζωσ αναπτυςςόμενοσ κλάδοσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Κατά τα τελευταία χρόνια 

οι επιςκζπτεσ τθσ Ελλάδα, είναι πολίτεσ όχι μόνο από χϊρεσ τθσ ΕΕ, των ΗΠΑ, του Καναδά, τθσ Αυςτραλίασ 

αλλά και από άλλεσ χϊρεσ με γλϊςςεσ, οι οποίεσ ανικουν ςτισ λιγότερο διαδεδομζνεσ και διδαςκόμενεσ. 

Για τον παραπάνω λόγο γεννάται θ ανάγκθ ςτο ελλθνικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ να 

δθμιουργιςει προγράμματα κατάρτιςθσ για τισ γλϊςςεσ ενδιαφζροντοσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ διαδικαςία τθσ 

μθ-τυπικισ μάκθςθσ. Σα μακιματα μποροφν να διοργανωκοφν από ιδιωτικοφσ φορείσ ι και πολιτιςτικοφσ 

οργανιςμοφσ με ςτόχο να διδάξουν το προςωπικό που εμπλζκεται ςε τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Σο ζργο SMILE κα παρζχει ςε αυτοφσ τουσ φορείσ τθν αναγκαία μεκοδολογία προκειμζνου να μεγιςτοποιθκοφν 

τα αποτελζςματα τθσ εκπαίδευςθσ. 

 

Παπάδειγμα: Βέληιζηη ππακηική για ηον ηοςπιζμό 

 

 

 

Αγγλικά για τθν Εκπαίδευςθ και τθν κινθτικότθτα. Προτείνουν ζνα ευρφ φάςμα 

γλωςςικϊν προγραμμάτων διδαςκαλίασ χριςιμο ςε διάφορα επαγγζλματα και ςε 

δφο τουλάχιςτον Λιγότερο Διαδεδομζνεσ & Διδαςκόμενεσ Γλϊςςεσ (LWUTs).  

Πλθροφορίεσ: www.eftam.com 

 

http://www.marina-project.com/index.html
http://www.eftam.com/
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7. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΔ ΔΚΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΩΝ 

ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΟΜΙΛΟΤΜΔΝΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΛΩΩΝ 

 

Σο δίκτυο SMILE ζχει εντοπίςει καλζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ ζχουν αναπτφξει ι κα αναπτφςςουν καινοτόμα μθ 

παραδοςιακά προϊόντα και μεκόδουσ για τθν προϊκθςθ και τθν εκμάκθςθ των Λιγότερο Ομιλοφμενων & 

Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs) που ςχετίηονται με τισ αγορζσ εργαςίασ και τθν κοινωνικι ζνταξθ. Η βάςθ 

δεδομζνων αντιπροςωπεφει μια ποικιλία από τουσ τομείσ που ενδείκνυνται θ εφαρμογι των Λιγότερο 

Ομιλοφμενων & Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs), όπου διαφορετικζσ μεκοδολογίεσ είναι χριςιμεσ για 

διάφορουσ ςκοποφσ. 

το πλαίςιο των Λιγότερο Ομιλοφμενων & Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs), ωσ βαςικόσ παράγοντασ ζχει 

οριςτεί το επίπεδο των κινιτρων μάκθςθσ των μακθτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα προςωπικά χαρακτθριςτικά 

και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ. Η ζρευνα δείχνει ότι τα κίνθτρα μπορεί να επθρεάςουν τα αποτελζςματα ςτθν 

εκμάκθςθ γλωςςϊν περιςςότερο από τθ γλωςςικι ικανότθτα. φμφωνα με τθν άποψθ αυτι οι Λιγότερο 

Ομιλοφμενεσ & Διδαςκόμενεσ Γλϊςςεσ (LWUTLs) και θ διαδικαςία μάκθςισ τουσ κα πρζπει να αςκθκεί ςε 

πρακτικά πλαίςια και τα κίνθτρα κα πρζπει να προκφψουν από τισ προςωπικζσ ανάγκεσ και τα οφζλθ των 

εκπαιδευομζνων. Είναι κατανοθτό ότι για να ξεπεραςτοφν οι προκλιςεισ τθσ μάκθςθσ των γλωςςϊν αυτϊν, 

από άποψθ κινιτρων, θ διαδικαςία κα πρζπει να τεκεί ςε ζνα λιγότερο επίςθμο και φιλικό περιβάλλον 

μάκθςθσ. Ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθ δθμιουργία ενόσ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ φιλικοφ, οικείου και 

κατανοθτοφ πλαιςίου τθσ γλϊςςασ και του υλικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί. Όπωσ για παράδειγμα πολυ-

αιςκθτθριακζσ δραςτθριότθτεσ, πρακτικό υλικό για τθν εκμάκθςθ γλϊςςασ με πρακτικι εξάςκθςθ και 

αξιολόγθςθ ότι ζχει γίνει κατανοθτό και είναι φιλικό προσ το χριςτθ. 

Εκτόσ από μια ςειρά από χριςιμεσ παραδοςιακζσ μεκόδουσ που ςυγκεντρϊκθκαν για τισ Λιγότερο 

Ομιλοφμενεσ & Διδαςκόμενεσ Γλϊςςεσ (LWUTLs), όπωσ διάλογοι, κεματικϊν βιβλίων φράςεων, λεξικά, 

οδθγοφσ επιβίωςθσ, κλπ. το πλαίςιο του SMILE ζγινε ςυλλογι ορκϊν πρακτικϊν, που περιλαμβάνει επίςθσ και 

μθ-παραδοςιακζσ μεκόδουσ για τθν εκμάκθςθ και τθν προϊκθςθ των γλωςςϊν, οι οποίεσ καλφπτουν τισ 

ανάγκεσ των τομζων που περιγράφθκαν παραπάνω. Οι Μζκοδοι μποροφν να ομαδοποιθκοφν ωσ εξισ: 

 

7.1. ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΩΩΝ ΜΔΩ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Οι διαδικτυακζσ πθγζσ επικοινωνίασ ενιςχφουν τθν πρακτικι εφαρμογι καινοτόμων μεκόδων που ςυμβάλλουν 

ςτθν εκμάκθςθ γλωςςϊν. Σο «Μακαίνοντασ μζςω τθσ διαδικτυακισ επικοινωνίασ» βαςίηεται ςτθν ιδζα ότι θ 

εκμάκθςθ μιασ γλϊςςασ ςυμβαίνει ωσ αποτζλεςμα τθσ επικοινωνίασ (επικοινωνιακι προςζγγιςθ ςτθν 

εκμάκθςθ γλωςςϊν) και ςε απευκείασ ςφνδεςθ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ με τουσ άλλουσ. Με άλλα λόγια, 

αυτι θ μζκοδοσ βαςίηεται ςτθν πλθροφορία/ιεσ διαδικτυακϊν κοινοτιτων ι / και πόλεων, όπου οι μακθτζσ 

αλλθλεπιδροφν και επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και με τουσ δαςκάλουσ τουσ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν πραγματικι 

επικοινωνία με τθ χριςθ πραγματικϊν εργαςιϊν ςε μια ποικιλία γλωςςικϊν αςκιςεων. 

Σο εκπαιδευτικό υλικό ςυχνά περιλαμβάνει διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ, οπτικζσ αναπαραςτάςεισ και 

πολυμζςων (για παράδειγμα, αρχεία ιχου και βίντεο) ςτο διαδικτυακό (on line) περιβάλλον των κοινοτιτων 

μάκθςθσ που βοθκοφν τουσ ςυμμετζχοντεσ να αναπτφξουν τισ τζςςερισ δεξιότθτεσ εκμάκθςθσ τθσ γλϊςςασ 

(ομιλία-ακουςτικι-ανάγνωςθ-γραφι). Επιπλζον, με αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ αποκτοφν μια ολοκλθρωμζνθ 

εκπαίδευςθ κακϊσ ζχουν ζρκει ςε επαφι και με το πολιτιςτικό πλαίςιο που εμπεριζχεται ςτθν εκμάκθςθ τθσ 

γλϊςςασ. Οι ςυμμετζχοντεσ μζςα ςε διαδικτυακζσ κοινότθτεσ μάκθςθσ ειςάγονται ςε καταςτάςεισ του 
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πραγματικοφ κόςμου και αλλθλεπιδροφν και επικοινωνοφν με άλλουσ μακθτζσ και κακθγθτζσ. Η διαδικτυακι 

(on line) μάκθςθ, μζςα από τθν επικοινωνία ενιςχφει τθν διαδικτυακι κοινωνικι δικτφωςθ, τθν 

κοινωνικοποίθςθ, τθν πολιτιςμικι ζνταξθ και αποτελεί ζνα ενδιαφζρον κίνθτρο και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζνα 

παιχνίδι μάκθςθσ. Επιπλζον, οι μακθτζσ μποροφν να προχωριςουν με το δικό τουσ ρυκμό, δεδομζνου ότι 

μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδικτυακό υλικό οποτεδιποτε και από οπουδιποτε. 

 

Παράδειγμα: Καλι πρακτικι για διαδικτυακζσ κοινότθτεσ/ πόλεισ 

 

 Σο Hellas Alive © ανζπτυξε μια διαδικτυακι (on line) πολυεφαρμογι, τθν εικονικι 
πόλθ, και τθν εικονικι «playspaces». Οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να ςυναντθκοφν, να 
ανταλλάξουν κοινωνικά και να ςυνεργαςτοφν με τουσ δαςκάλουσ και άλλουσ μακθτζσ 
χρθςιμοποιϊντασ διάφορα εργαλεία, όπωσ τα θχθτικά μθνφματα, chat, και γραπτζσ 
ανακοινϊςεισ. Η αυκεντικι ελλθνικι γλϊςςα παρουςιάηεται μζςω βίντεο και άλλων 

μζςων ενθμζρωςθσ. Τπάρχει επίςθσ μια γραμμι ανακοινϊςεων για τθν ανατροφοδότθςθ και τθ ςυνεργαςία 
των φοιτθτϊν. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει επίςθσ Podcast Μάκθςθσ, 80 podcasts μποροφν να 
μεταφορτωκοφν ςε μορφι mp3, CD & pdf. 
Πλθροφορίεσ: www.hellasalive.gr  
 

7.2. ΔΚΜΑΘΗΗ ΣΟ ΥΩΡΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Για τθν πλειοψθφία των Λιγότερο Ομιλοφμενων & Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs) δεν είναι πολφ εφκολο και 

κοςτίηει πολλά για να αναπτυχτεί εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό από τθν αρχι, λόγω του μικροφ 

αρικμοφ των ανκρϊπων που κα ικελαν να ςυμμετζχουν ςε παραδοςιακζσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, μακαίνοντασ μια Λιγότερο Ομιλοφμενθ & Διδαςκόμενθ Γλϊςςα (LWUTLs), δεν είναι θ 

πρϊτθ επιλογι για τθ μεγάλθ πλειονότθτα των ανκρϊπων, ςε ςυνδυαςμό επίςθσ με το γεγονόσ ότι δεν κζλουν 

να ξοδεφουν πολφ χρόνο ςε δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ. Για τουσ παραπάνω λόγουσ κα μποροφςε να είναι πολφ 

πιο εφκολο αν κα μποροφςαμε να ςυνδυάςουμε "Βαςικι κεωρθτικι ειςαγωγι" με το "Μακαίνω ςτον τόπο τθσ 

εργαςίασ». 

Η εκμάκθςθ μιασ γλϊςςασ μετά από τθ μεκοδολογία αυτι μπορεί να δϊςει τθν ίδια ςτιγμι το απαραίτθτο 

κεωρθτικό υπόβακρο, τθν ευφράδεια ςτθν ομιλία με τθν κακθμερινι εμπειρία τθσ επικοινωνία και τθν 

κατανόθςθ ςυγκεκριμζνθσ ορολογίασ, θ οποία είναι απαραίτθτθ για το επάγγελμα των εκπαιδευομζνων. 

 

Παπάδειγμα: Καλή ππακηική για εκμάθηζη ζηο σώπο επγαζίαρ 

 

τθν Ελλάδα ζχουμε αρχίςει πρόςφατα να χρθςιμοποιοφμε αυτι τθ μεκοδολογία μζςα από το ζργο MISEEBE, 

μια ςυνεργαςία ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και τθ Ρουμανία. Η ιςτοςελίδα του ζργου κα είναι ζτοιμθ μζςα ςτουσ 

επόμενουσ τρεισ μινεσ. Οι διαδικαςίεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ κα αναπτυχκοφν μζχρι το επτζμβριο του 

2015 και κα παρουςιαςτοφν ςε μία από τισ επόμενεσ ςυναντιςεισ του ζργου SMILE. 

 

http://www.hellasalive.gr/
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8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Η πραγματοποιθκείςα ανάλυςθ ςχετικά με τα βαςικά ζγγραφα που αςχολοφνται με τισ τρζχουςεσ ευρωπαϊκζσ 

πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ ςτον τομζα τθσ εκμάκθςθσ και προϊκθςθσ γλωςςϊν αποκαλφπτει ότι οι 

προτεραιότθτεσ τθσ ΕΕ για τα επόμενα χρόνια είναι εςτιαςμζνεσ ςτθν εφαρμογι νομοκετικϊν και πρακτικϊν 

μζτρων για τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ςε όλα τα κράτθ 

μζλθ. Από αυτι τθν άποψθ, οι προςπάκειεσ κα πρζπει να κατευκυνκοφν προσ τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων 

τθσ αγοράσ εργαςίασ, κακιςτϊντασ τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν να ζχει περιςςότερο, πρακτικό 

προςανατολιςμό και να είναι πιο εφαρμόςιμθ ςε επαγγελματικά πλαίςια. Η ηιτθςθ και θ προςφορά των 

γλωςςικϊν δεξιοτιτων κα πρζπει να εςτιάηονται ςτθν εκμάκθςθ γλωςςϊν ςφμφωνα με τθν ηιτθςθ ςτθν 

απαςχόλθςθ. Λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι οι εργοδότεσ δεν ζχουν ανάγκθ εργαηόμενουσ με γλωςςικζσ 

ικανότθτεσ, μόνο ςτισ ευρζωσ διαδεδομζνεσ γλϊςςεσ (όπωσ Αγγλικά, Γερμανικά, Ιςπανικά, κλπ), αλλά και ςε 

λιγότερο διδαςκομζνεσ γλϊςςεσ που απαιτοφνται για εξειδικευμζνεσ αγορζσ. θμαςία δίνεται επίςθσ ςτθν 

εκμάκθςθ γλωςςϊν των μειονεκτουςϊν ομάδων, προκειμζνου να υποςτθρίξουν καλφτερα τθν κοινωνικι τουσ 

ζνταξθ και τθ μελλοντικι επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ. 

Σο δίκτυο SMILE υιοκζτθςε ζναν οριςμό για τον όρο «λιγότερο ομιλοφμενεσ και διδαςκόμενεσ γλϊςςεσ" 

(LWUTLs) και εςτίαςε τισ εργαςίεσ τθσ για τον εντοπιςμό επιτυχθμζνων μοντζλων και προςεγγίςεων για τθν 

προϊκθςθ και τθν εκμάκθςθ των γλωςςϊν αυτϊν ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ. Ο οριςμόσ διακρίνει τρεισ ομάδεσ 

γλωςςικισ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του δικτφου: α)  γλϊςςεσ που υποςτθρίηουν και ενιςχφουν 

τθν αγορά εργαςία και τθν κοινωνικι ζνταξθ, και ςυγκεκριμζνα τισ Λιγότερο Ομιλοφμενεσ & Διδαςκόμενεσ 

Γλϊςςεσ (LWUTLs), β) τισ περιφερειακζσ και τισ γλϊςςεσ των μειονοτιτων, και γ) τισ γλϊςςεσ των ςτρατθγικϊν 

εταίρων τθσ ΕΕ. Οι κφριεσ γλϊςςεσ (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιςπανικά και τα Ιταλικά) ςυμπεριλαμβάνονται, 

δεδομζνου ότι προςφζρουν προςτικζμενθ αξία και δυνατότθτεσ μεταφοράσ. 

Οι Ελλθνικζσ εκνικζσ πολιτικζσ και πρακτικζσ όςον αφορά τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν δείχνουν ότι θ 

πολιτικι τθσ γλϊςςασ ςτθν Ελλάδα επθρεάηεται από τισ γενικζσ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ και τισ προτεραιότθτεσ, 

κακϊσ και από κοινωνικοφσ ςτόχουσ, όπωσ θ ςυνοχι, θ ενςωμάτωςθ, θ ανοχι και θ αλλθλεγγφθ. Η εκμάκθςθ 

γλωςςϊν ςτθν Ελλάδα, τόςο ςτθν τυπικι όςο και ςτθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ τθσ γλϊςςασ εςτιάηεται ςτισ 

δθμοφιλείσ γλϊςςεσ τθσ ΕΕ αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ακόμα κι αν οι ςπάνιεσ γλϊςςεσ είναι επίςθσ 

παροφςεσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ εκπροςϊπθςθ τουσ είναι χαμθλι και εξαρτάται κυρίωσ από τα 

προςωπικά και επαγγελματικά κίνθτρα των μακθτϊν. 

Η πραγματοποιθκείςα ανάλυςθ ςχετικά με τισ ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ πολιτικζσ για τθ γλϊςςα 

χρθςιμοποιικθκε ωσ βάςθ για τθν επιλογι των καλϊν πρακτικϊν που μποροφν να παρζχουν ευκαιρίεσ για τθν 

εκμάκθςθ των Λιγότερο Ομιλοφμενων & Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs), μζςα από τθ χριςθ φιλικοφ 

μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, με ςτόχο τθ ςτιριξθ τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. Οι καλζσ 

πρακτικζσ που ςυγκεντρϊκθκαν, ςυμπεριλαμβάνουν επιτυχθμζνεσ και καινοτόμεσ μεκόδουσ για τθν προϊκθςθ 

και τθν εκμάκθςθ των Λιγότερο Ομιλοφμενων & Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs). Σο περιεχόμενο και θ δομι 

τουσ απευκφνεται ςε μθ παραδοςιακοφσ ςπουδαςτζσ γλϊςςασ (μειονεκτοφντα άτομα, άνεργοι ι άτομα 

αναηθτοφν πρακτικι άςκθςθ, τομεακζσ οργανϊςεισ, φορείσ ΕΕΚ, κλπ). Μζχρι ςτιγμισ, θ βάςθ δεδομζνων 

περιλαμβάνει πάνω από 300 ορκζσ πρακτικζσ από 34 χϊρεσ και επικεντρϊκθκε ςε 46 γλϊςςεσ. 

Οι τρεισ Ζλλθνεσ εταίροι του δικτφου SMILE κατζγραψαν επτά βαςικοφσ τομείσ, οι οποίοι μποροφν να 

επωφελθκοφν από τθν υποδοχι των Λιγότερο Ομιλοφμενων & Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs) ςτθν Ελλάδα. 

Θεωροφνται ζνα ςθμαντικό περιβάλλον για τθν προϊκθςθ των ευκαιριϊν και τθν αφξθςθ των κινιτρων για τθν 

εκμάκθςθ γλωςςϊν, όςον αφορά τθ ςτιριξθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ βελτίωςθσ τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ. 



 

 

25 
Θετικά αποτελζςματα ςτθν εκμάκθςθ των Λιγότερο Ομιλοφμενων & Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs) είναι 

επίςθσ ςθμαντικό για τθν ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν και των παλιννοςτοφντων. Οι ορκζσ πρακτικζσ ςτον 

τομζα αυτό μπορεί να είναι χριςιμεσ για τουσ μετανάςτεσ, τουσ επαναπατριηόμενουσ και τουσ οργανιςμοφσ 

που εργάηονται για τθν ζνταξθ των μεταναςτϊν, των παροχϊν εκπαίδευςθσ γλωςςϊν, των εκελοντϊν, κ.λπ. 

Η γλωςςικι εκπαίδευςθ ςτα Πανεπιςτιμια εξετάηει κυρίωσ τισ ανάγκεσ των ξζνων φοιτθτϊν για να μάκουν τθ 

γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ. Καλζσ πρακτικζσ ςτον τομζα αυτό, να βοθκιςουν τουσ ξζνουσ φοιτθτζσ να 

μάκουν αποτελεςματικά μια Λιγότερο Ομιλοφμενθ & Διδαςκόμενθ Γλϊςςα (LWUTLs) και να τθν 

χρθςιμοποιοφν, εφόςον διαμζνουν ςτθ χϊρα. 

Η εκπαίδευςθ ενθλίκων προςφζρει ζνα καλό περιβάλλον για τθν προϊκθςθ των Λιγότερο Ομιλοφμενων & 

Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs), επειδι μποροφν να επωφελθκεί από το προςωπικό κίνθτρο και τα 

χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ ςτόχου και να φζρει τθν εκμάκθςθ γλϊςςασ ςτα μζτρα του εκπαιδευόμενου, με 

επίκεντρο τθν αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν του αναγκϊν. Ζτςι το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρθςιμοποιείται 

με επιτυχία και να εφαρμοςτεί ςε πολλαπλοφσ δικαιοφχουσ που επιδιϊκουν τθν προςωπικι ι τθν 

επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ. 

Η εμπειρία και οι μελζτεσ από διαφορετικά μζρθ τθσ Ευρϊπθσ δείχνουν ότι θ εκπαίδευςθ ενθλίκων και οι 

μακθςιακζσ ευκαιρίεσ που ζχει να προςφζρει θ δια βίου μάκθςθ, επιλζγονται ωσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ από 

άτομα που διακζτουν ιδθ ζνα βακμό εκπαίδευςθσ. υγκεκριμζνα, οι κοινωνικά μειονεκτοφντεσ ςπάνια 

εκπροςωποφνται μεταξφ των εκπαιδευομζνων. Η ςυμβολι του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου ςτθν Ελλάδα, 

μζςα από τα τελευταία αλλά και τα προθγοφμενα προγράμματα που υλοποίθςε, ιταν καταλυτικι. Τποςτιριξε 

και ζδωςε πρόςβαςθ ςτα προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ και ςε άτομα με δφςκολο κοινωνικό υπόβακρο ι 

που αντιμετωπίηουν κοινωνικι μειονεξία. 

Η εκμάκθςθ γλωςςϊν είναι ςθμαντικι, επίςθσ, για ςτον τομζα των επιχειριςεων και του εμπορίου κακϊσ ο 

τομζασ αυτόσ απαιτεί διαφορετικζσ γλωςςικζσ ικανότθτεσ και διαπολιτιςμικζσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ για τθν 

επίτευξθ καλφτερων και πιο αποδοτικϊν αποτελεςμάτων. Η ηιτθςθ ςε γλϊςςεσ εδϊ είναι εξαιρετικά ευρεία, 

περιλαμβάνει όχι μόνο μια μεγάλθ ποικιλία των ευρωπαϊκϊν γλωςςϊν (τόςο τισ δθμοφιλισ, όςο και των 

Λιγότερο Ομιλοφμενων & Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs)), αλλά και τισ γλϊςςεσ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για 

τθν επιχείρθςθ, όπωσ τα κινζηικα, τα ρωςικά, τα αραβικά, κ.λπ. 

Ο τομζασ του τουριςμοφ είναι ζνα ευνοϊκό περιβάλλον για τθν υποδοχι των Λιγότερο Ομιλοφμενων & 

Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs) και οι αναβακμιςμζνεσ γλωςςικζσ ικανότθτεσ κεωροφνται ωσ βαςικόσ 

παράγοντασ για τθν τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ αγοράσ. Διάφορεσ ομάδεσ 

ενδιαφερομζνων μποροφν να επωφελθκοφν από τισ επιλεγμζνεσ καλζσ πρακτικζσ, μεταξφ άλλων, οι ξεναγοί, τα 

ταξιδιωτικά γραφεία, το προςωπικό ςτον τομζα τθσ φιλοξενίασ, οι εκελοντζσ, οι άνεργοι, τα Επαγγελματικά 

Εκπαιδευτικά Κζντρα, τα κζντρα εκμάκθςθσ γλωςςϊν, κ.λπ. 

Η ςυλλογι των ορκϊν πρακτικϊν ςτο πλαίςιο SMILE παρζχει μια ςειρά από καινοτόμεσ (out-of-the-box) 

μεκοδολογίεσ για τθν εκμάκθςθ και προϊκθςθ των γλωςςϊν οι οποίεσ καλφπτουν τισ ανάγκεσ των 

επιλεγμζνων τομζων. Μεταξφ άλλων, οι επιτυχθμζνεσ μζκοδοι περιλαμβάνουν τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν μζςω 

διαδικτυακισ (on line) επικοινωνίασ και μάκθςθσ ςτο πεδίο (ςτο χϊρο εργαςίασ). Οι πρακτικζσ εκμάκθςθσ είναι 

εφαρμόςιμεσ ςε διάφορουσ τομείσ και κατθγορίεσ αναγκϊν (τυπικι και μθ τυπικι μάκθςθ) και μποροφν να 

προςαρμοςτοφν για να ανταποκρίνονται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ των διαφορετικϊν ομάδων-ςτόχων και των 

εκπαιδευόμενων τουσ. 

 



 

 

26 
Οι ςυγκεντρωμζνεσ καλζσ πρακτικζσ δεν παρζχουν μόνο ζτοιμα προσ χριςθ γλωςςικά προϊόντα, αλλά το πιο 

ςθμαντικό, δθμιουργικά μοντζλα, ιδζεσ και προςεγγίςεισ για τισ Λιγότερο Ομιλοφμενεσ & Διδαςκόμενεσ 

Γλϊςςεσ (LWUTLs), που μποροφν να μεταφερκοφν ςε άλλεσ γλϊςςεσ και διαφορετικά πλαίςια. Προκειμζνου να 

ξεπεραςτοφν οι προκλιςεισ τθσ μάκθςθσ των Λιγότερο Ομιλοφμενων & Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs), 

κακοριςτικισ ςθμαίασ είναι το κίνθτρο των μακθτϊν και θ ςθμαςία τουσ για τθ γλωςςικι, πολιτιςτικι και 

κοινωνικο-οικονομικι ηωι τθσ Ευρϊπθσ. Περιςςότερεσ προςπάκειεσ πρζπει να καταβλθκοφν για τθν 

προϊκθςθ τθσ ςθμαςίασ αυτϊν των γλωςςϊν για τθν ανταγωνιςτικότθτα, τθν ενοποιθςθ τθσ αγοράσ και τθσ 

κοινωνικισ ζνταξθσ και τα άμεςα οφζλθ που προςφζρουν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ςε πρακτικό επίπεδο. 

ε αυτό το πλαίςιο, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ άμεςα ενδιαφερόμενουσ (μεταναςτϊν, παιδιά μικτϊν 

γάμων γλωςςικό υπόβακρο, κλπ) ι ζμμεςα ενδιαφερόμενουσ μακθτζσ / άτομα (τα άτομα που επιλζγουν να 

μάκουν μια λιγότερο διαδεδομζνθ και διδαςκόμενθ γλϊςςα) μπορεί να είναι ζνασ τρόποσ για να διατθρθκεί θ 

γλϊςςα / εσ αναλλοίωτεσ και ο πολιτιςμόσ πίςω από αυτζσ, ςτο χρόνο. Η προϊκθςθ των Λιγότερο 

Ομιλοφμενων & Διδαςκόμενων Γλωςςϊν (LWUTLs) ςε επίπεδο ΕΕ όςο και ςε κάκε χϊρα ςτο μζτρο του 

δυνατοφ ςε Εκνικό επίπεδο, μπορεί να ζχει μόνο κετικζσ και αποτελεςματικζσ πτυχζσ ςε διάφορουσ τομείσ, 

όπωσ: τθν ζνταξθ των μεταναςτϊν, τθν εξωςτρζφεια των επιχειριςεων και του εμπορίου, τθν ανάπτυξθ του 

τουριςμοφ, τθν αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ (ενθλίκων και τθσ νεολαίασ), τθν αναβάκμιςθ τθσ 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, κακϊσ και ςε διάφορουσ άλλουσ κλάδουσ. 
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