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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ολγα Τσικαλάκη 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ

CYBER BULLYING: 
ΚΥΝΕΡΝΟΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
Στέλλα Φλωρά

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
OMIΛΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ 
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩN”

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΖΩΗΣ;
Αγνή Μαριακάκη



• Αποτελεί επιβράβευση των  
προσπαθειών τους όλη τη χρονιά

• Ενισχύει την αυτοπεποίθηση   
και την αυτοεκτίµησή τους

• Αποτελεί ένα στόχο που λειτουργεί  
σαν κίνητρο για να καταβάλουν οι µαθητές 
µεγαλύτερη προσπάθεια κατά τη  
διάρκεια της χρονιάς

• Κινητοποιεί τον µαθητή να συνεχίσει τις 
προσπάθειές του και την επόµενη χρονιά

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ EUROPALSO FOR 
QUALITY TESTING ΕΙΝΑΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΟ∆Ο ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα συµµετέχουν 
στις εξετάσεις Europalso για την απόκτηση των διπλωµάτων 
STARS 1 - STARS 2 - BEGINNERS - ELEMENTARY - BASIC. 
Ξεκινώντας από το επίπεδο της Junior B τάξης, µε το STARS 1, 
τα παιδιά µέχρι την D’ class µε το BASIC, έχουν την ευκαιρία 
να συµµετέχουν σε µια διαδικασία έγκυρης αξιολόγησης των 
γνώσεων που αποκόµισαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

EN ISO 9001:2008

Η διεξαγωγή των εξετάσεων έχει πιστοποιηθεί για την 
ποιότητα και την αξιοπιστία της µε ISO 9001:2008



Οι εξετάσεις Europalso, µε την φιλική δοµή και 
την ποιοτική αξιολόγηση, βοηθούν τους µικρούς 
µαθητές να αναπτύξουν ακόµα περισσότερο την 

γλώσσα, την οποία εξασκούν, µαθαίνουν και 
εµπεδώνουν µέσω της κοινωνικής µάθησης στην 

τάξη. Έτσι, µε ήπιο και οµαλό τρόπο, τα παιδιά 
αποκτούν εµπιστοσύνη στις δυνάµεις

τους και ανοίγουν τα φτερά τους για το µέλλον.  

Ψυχολόγος- Ερευνήτρια

ΑΓΝΗ 
ΜΑΡΙΑΚΑΚΗ

Το καλό αποτέλεσµα στη γνώση, βασίζεται πάντα στην ανατροφοδότηση. Και οι 
εξετάσεις, είναι µια εξαιρετική πηγή ανατροφοδότησης, όταν ο στόχος είναι το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.  Ειδικότερα, µέσω της αξιολόγησης Europalso 

Quality Testing, ο µαθητής ελέγχει την αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών του, 
ο γονιός το επίπεδο γνώσεων του παιδιού του, ο δάσκαλος την αποδοτικότητα της 

διδακτικής του µεθόδου και ο διευθυντής του ξενόγλωσσου κέντρου, την εύρυθµη 
συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Κέντρου του.

Εκπαιδεύτρια Καθηγητών 
Educational & Training Consultants

ΛΙΛΙΚΑ 
ΚΟΥΡΗ

Οι εξετάσεις ∆ΕΝ πρέπει να είναι αυτοσκοπός, ούτε για τον εκπαιδευτικό, αλλά ούτε 
και για τους µαθητές. Είναι ΠΟΛΥ χρήσιµες όταν χρησιµοποιούνται ως “οδηγός” 
ως προς του τί είναι σηµαντικό στο κάθε επίπεδο για την εκµάθηση της γλώσσας. 
Επίσης, όταν “µεταφράζονται” σε ένα εργαλείο αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό, 
γιατί τα αποτελέσµατα δείχνουν πόση έµφαση έδωσαν στην κάθε γλωσσική 
δεξιότητα και πόσο συστηµατική ήταν η διδασκαλία τους ως προς την πραγµατική 
χρήση της ξένης γλώσσας και την “οικειοποίησή” της από τους µαθητές τους. 
Στόχος µας είναι η απόκτηση κάποιου πιστοποιητικού, ΑΛΛΑ ΚΑΙ η ζωντανή 
και αυθεντική χρήση της ξένης γλώσσας. 

ΣΟΥΖΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ 

Ο έλεγχος ποιότητας έχει µια απρόσµενη επίδραση. Σου γυρίζει πίσω. 
Αυτό σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός µπορεί να προβληµατιστεί σχετικά 
µε τα αποτελέσµατα των µαθητών του και να βελτιώσει αναλόγως και 

τις δικές του διδακτικές πρακτικές. Κάθε φορά που ένας µαθητής 
διαγωνίζεται σε µια ξένη γλώσσα προκύπτει ένα διπλό πλεονέκτηµα: (1)  

κάθε νέα εµπειρία εξέτασης ενισχύει την αυτοπεποίθηση του µαθητή 
και (2) δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να σχηµατίσει µια καλύτερη 

εικόνα για το βαθµό αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας του. 

Ψυχολόγος Msc, Συµβουλευτική/ 
Επαγγελµατικός Προσανατολισµός

ΟΛΓΑ 
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ

Εκπαιδευτικός, Εκπαιδεύτρια Καθηγητών ειδικευµένη 
σε θέµατα της Ασφαλούς Πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο

ΣΤΕΛΛΑ 
ΦΛΩΡΑ

Πολύ συχνά οι εξετάσεις συνδέονται µε συναισθήµατα φόβου και άγχους. 
Η αξιολόγηση, όµως, αποτελεί βασικό κοµµάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας 
που συνδέεται µε την ανάγκη του ανθρώπου για αναγνώριση, την παροχή κινήτρων 
για εξέλιξη και την αυτογνωσία. Οι εξετάσεις, λοιπόν, µπορούν να λειτουργήσουν 
βοηθητικά, δίνοντας την ευκαιρία στους µαθητές να σταθµίσουν τις ικανότητές τους, 
να αποτιµήσουν τα αποτελέσµατα των προσπαθειών τους και τελικά, µέσα από την 
κατάλληλη αντιµετώπιση, να ενισχυθούν οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης 
και αυτονοµίας, καθώς και το χτίσιµο της αυτοεκτίµησης του παιδιού.

Εκπαιδεύτρια Καθηγητών 
Educational & Training Consultants

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
STARS 1 - STARS 2 - BEGINNERS - ELEMENTARY - BASIC



ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Στη κοινωνία µας η εκµάθηση της ξένης γλώσσας είναι συ-
νυφασµένη µε τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε κάθε πόλη, σε 
κάθε γειτονιά, εδώ και πολλές δεκαετίες, όπου τα ελληνόπου-
λα µαθαίνουν τις ξένες γλώσσες και µας κάνουν περήφανους 
σε όλο τον κόσµο. Η Ελλάδα µας βρίσκεται ανάµεσα στις υψη-
λότερες θέσεις γλωσσοµάθειας στην Ευρώπη. Όταν ο µέσος 
όρος όλων των Ευρωπαίων που µιλούν µια ξένη γλώσσα εί-
ναι 36% περίπου, στην Ελλάδα ανέρχεται στο 50%. Οι Έλληνες 
µαθητές που διδάσκονται µία ξένη γλώσσα είναι πρώτοι σε 
όλη την Ευρώπη µε ποσοστό 92%. 

Γνωρίζουµε ότι καµία ειδίκευση, ανωτέρα σπουδή, µετα-
πτυχιακό, ή διδακτορικό, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στη κοι-
νωνία µας χωρίς την πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας 
και συγκεκριµένα της Αγγλικής. 

Η ξένη γλώσσα είναι διαβατήριο ζωής για µια πετυχηµένη 
καριέρα και λαµπρή σταδιοδροµία.  Ανοίγει νέους ορίζοντες 
στον εργασιακό και οικονοµικό τοµέα, στη διαδικτυακή 
πληροφόρηση, στα ταξίδια, στην ανάγνωση αυθεντικών 
κειµένων και στην προαγωγή της δια βίου παιδείας.

Τα οφέλη της ξένης γλώσσας δεν σταµατάνε εδώ, διότι: 
1. Η γνώση της ξένης γλώσσας προάγει την ειρήνη. Μι-

λάω µια ξένη γλώσσα σηµαίνει υπεισέρχοµαι σ’έναν κόσµο 
ανθρώπων που σκέπτονται διαφορετικά. Αντιλαµβάνοµαι δια-
φορετικούς τρόπους ζωής, ανακαλύπτω καινούργιες ανθρώ-
πινες συµπεριφορές, νέους πολιτισµούς, ξεδιαλύνω τις προ-
καταλήψεις µου και βελτιώνω την στάση µου στην κοινωνία. 
Γίνοµαι ανεκτικός και σέβοµαι τη διαφορετικότητα. 

2. Η ξένη γλώσσα συµβάλλει αποτελεσµατικά στην ενδυ-
νάµωση των γνωστικών ικανοτήτων του ανθρώπου, στη βα-
θύτερη σύνδεση της γλώσσας µε τη δηµιουργική σκέψη και 
εξελίσσει τις κοινωνικές δεξιότητες. ∆ιαµορφώνει την προ-
σωπικότητα και επιβραδύνει αποτελεσµατικά την εγκεφαλι-
κή γήρανση. 

3. Η γνώση της ξένης γλώσσας συνδράµει στην χρήση πο-
λυπλοκότερων γλωσσικών δοµών της µητρικής γλώσσας και 
δηµιουργεί περισσότερο γλωσσικό χώρο µνήµης. Αυξάνει τον 
εκτελεστικό έλεγχο του εγκεφάλου, που συνδέεται άµεσα µε 
την αδιάπτωτη προσοχή και τις ακαδηµαϊκές ικανότητες.

Καθόλου τυχαίο δεν είναι, λοιπόν, ότι η εκµάθηση της ξέ-

νης γλώσσας αποτελεί έναν αυτόνοµο διεπιστηµονικό κλάδο, 
εµπεριέχοντας επιστήµες όπως την κοινωνιολογία, την ψυχο-
λογία, την εκπαίδευση, τη γλωσσολογία, την ψυχογλωσσολο-
γία, την κοινωνιογλωσσολογία, τη νεύρο-γλωσσολογία, την 
ανάλυση του λόγου και την τεχνολογία.

Εν αντιθέσει µε το παρελθόν, όπου κύριο µέληµα των ακα-
δηµαϊκών για την απόκτηση της ξένης γλώσσας ήταν η διε-
ρεύνηση των µεθόδων της «διδακτικής» ξένων γλωσσών, 
σήµερα οι επιστηµονικές έρευνες εξετάζουν τις µεθόδους 
«µάθησης» της ξένης γλώσσας. ∆ηλαδή, δίδεται έµφαση στο 
πώς µαθαίνουν οι µαθητές τις ξένες γλώσσες και στις κατάλ-
ληλες διαδικασίες που συντελούν στη σωστή µάθηση. Το εν-
διαφέρον εστιάζεται στη µελέτη του ανθρώπινου µυαλού και 
στη γλωσσική συµπεριφορά. Η αποστήθιση κανόνων γραµ-
µατικής και συντακτικού και οι ασκήσεις µετάφρασης π.χ. 
ανήκουν σε πεπαλαιωµένες αντιλήψεις διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών. Η έµφαση δίδεται στη γραπτή και προφορική έκ-
φραση των επικοινωνιακών αναγκών της γλώσσας, δηλαδή 
στις διαδικασίες µάθησης, οι οποίες συντελούνται εντός οµά-
δας.

Οι κοινωνικές επιστήµες είναι αναπόσπαστο κοµµάτι 
της επιστήµης της εκµάθησης ξένων γλωσσών και οι 
αντίστοιχες έρευνες αναφέρονται σε περιβάλλον τάξεων. Εξ’ 
ου, και η σπουδαιότητα της κοινωνικής µάθησης, δηλαδή 
της µάθησης σε οµάδες εντός τάξης ενός οργανωµένου 
κέντρου ξένων γλωσσών, σε αντίθεση µε την ελλιπή 
µάθηση σε ιδιαίτερα µαθήµατα. Ακόµα και όταν τα ιδιαίτερα 
µαθήµατα απευθύνονται σε µαθητές µε σοβαρές µαθησιακές 
ιδιαιτερότητες, ο στόχος είναι η σύντοµη επιστροφή στην 
οµάδα.

Άλλωστε, τα «pragmatics», δηλαδή οι διαφορετικοί τρόποι 
χρησιµοποίησης της ξένης γλώσσας σε διάφορα περιβάλλο-
ντα και καταστάσεις, χρειάζονται οµάδα για να κατανοηθούν. 

Επίσης, η εκµάθηση της ξένης γλώσσας σχετίζεται µε τη 
µάθηση της µητρικής γλώσσας, η οποία συντελείται όταν το 
παιδί αλληλεπιδράει µε άλλους ανθρώπους. Αυτή η αναγκαία 
αλληλεπίδραση µπορεί να αναπαραχθεί στην οµάδα µιας 
τάξης η οποία λειτουργεί ως ένας µικρόκοσµος της κοινωνίας, 
διότι το σηµαντικό είναι «τι µπορεί να κάνει ο µαθητής 
χρησιµοποιώντας τη ξένη γλώσσα και λιγότερο τι ξέρει για 
αυτή τη γλώσσα».

Οµιλία Γ.Ζ., Προέδρου Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. 
στο Συνέδριο του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε θέµα:

«Το µέλλον των γλωσσικών επαγγελµάτων», Σάββατο, 8 Νοεµβρίου 2014
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 Ως εκ τούτου, ο διευθυντής σπουδών, 
ο κατάλληλος δάσκαλος, οι συµµαθητές 
όλοι, το σύγχρονο διδακτικό υλικό, τα 
διαδραστικά µαθήµατα, οι πολιτισµικές και 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και το ανάλογα 
διακοσµηµένο περιβάλλον, δηµιουργούν 
τις προϋποθέσεις που συντελούν στην 
σωστή µάθηση της ξένης γλώσσας. 

Ένας άλλος σπουδαίος παράγοντας 
στην εκµάθηση των ξένων γλωσσών εί-
ναι «το κίνητρο». Ο στόχος, οι σωστές προ-
σπάθειες, η επιθυµία απόκτησης του στό-
χου, οι ευνοϊκές στάσεις προς την συγκε-
κριµένη δραστηριότητα, συνεισφέρουν 
στη µάθηση της ξένης γλώσσας. Κίνητρα 
όπως, µελλοντική καταξίωση στον επαγ-
γελµατικό τοµέα, δύσκολα γίνονται κα-
τανοητά από παιδιά µικρότερης ηλικίας. 
Όµως, η ένταξή τους σε οµάδα µε συγκε-
κριµένους στόχους, σε περιβάλλον ευχά-
ριστο µε ποικίλες δραστηριότητες µαζί µε 
τους συµµαθητές τους και µε δασκάλους 
που εµπνέουν, σε εγκαταστάσεις ειδικά 
διαµορφωµένες, το παιδί έχει τα κίνητρα 
να αποκτήσει τον στόχο του, να µάθει την 
ξένη γλώσσα.

 Όπως τονίζει ο µεγάλος ρώσος ψυχο-
λόγος, ο Vygotsky, η κοινωνική µάθηση 
και η σηµασία της οµαδικής συνεργασίας 
στη µάθηση είναι αναγκαία για να λειτουρ-
γήσει η ξένη γλώσσα ως εργαλείο µεταξύ 
των ατόµων και του περιβάλλοντός τους. 
Με την κοινωνική µάθηση στην τάξη, το 
παιδί µαθαίνει να επικοινωνεί ευχάριστα, 
να συνεργάζεται, να µοιράζεται, να σέβε-
ται τη διαφορετικότητα και να πειθαρχεί-
ται. Επίσης, µαθαίνει να µιλάει σε κοινό, 
να κάνει δηµόσιες εµφανίσεις, να εξηγεί 
τις απόψεις του και να επηρεάζει θετικά 

• Η παρουσίαση του Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής, της Ακαδηµίας 
Αθηνών. Το λεξικό καταγράφει την σηµερινή κατάσταση της ελληνικής γλώσσας. 
• Τα πορίσµατα της έρευνας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς για τις γλωσσικές 
δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις. Η πλειο-
ψηφία των επιχειρήσεων, θέλει υπαλλήλους που να µιλούν αγγλικά και αρκε-
τοί θέλουν υπαλλήλους που να µιλούν δύο γλώσσες. Αυτό που πρέπει να ση-
µειωθεί, είναι ότι το 67% των επιχειρήσεων, θεωρεί ως απόδειξη της γλωσσο-
µάθειας την κατοχή σχετικού πιστοποιητικού, ενώ το 50,8% θεωρεί τη γλωσσο-
µάθεια σηµαντικότερη από τις δεξιότητες πληροφορικής (24,6%).
• Η διαπίστωση ότι οι µεταφραστές είναι περιζήτητοι σε µερικές σπάνιες 
γλώσσες (π.χ. κινέζικα) ή σε γλώσσες που µιλούν µετανάστες, σε ορισµένες 
όµως, πιο διαδεδοµένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, κλπ.) υπάρχει υπερ-
προσφορά µεταφραστών. 
• Η διαπίστωση για την ανάγκη µιας εθνικής στρατηγικής στον τοµέα των 
γλωσσικών εργαλείων, προκειµένου να βελτιωθούν οι προοπτικές της ελληνι-
κής γλώσσας στο παγκόσµιο διαδικτυακό οικοσύστηµα του 21ου αιώνα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ,
αναρτηµένες στο www.blod.gr/ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ,
µε µεγάλη επισκεψιµότητα:

• Χριστόφορος Χαραλαµπάκης, Καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών, “Η ελληνική γλώσσα απέναντι στις προκλήσεις του 21ου αιώ-
να και ο τρόπος αντιµετώπισής τους στο Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής 
Γλώσσας της Ακαδηµίας Αθηνών”
• ∆ιονύσιος Γούτσος, Καθηγητής Κειµενογλωσσολογίας Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, “Γλωσσικά Εργαλεία και το µέλλον της Ελληνικής Γλώσσας”.
• Φωτεινή Ασδεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, “Έρευνα για τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες των εργαζοµένων”.
• Γ. Ζ., Πρόεδρος Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ., “Εκµάθηση Ξένης Γλώσσας και Κέντρα Ξέ-
νων Γλωσσών”.

ΤΑ ΠΙΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ:

Πανεπιστήµιο
Πειραιά

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συνδιοργάνωση:
Γραφείο Αθηνών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τµήµα ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών,
Σχολή Οικονοµικών, Επιχειρηµατικών και ∆ιεθνών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς
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ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

µε εργαλείο την ξένη γλώσσα.
Μελέτες έχουν δείξει ότι, η κοινωνική µάθηση αναπτύσ-

σει τις διαπροσωπικές δεξιότητες και τη νόηση κοινωνι-
κοποίησης των µαθητών. Η οµαδική και η συνεργατική µά-
θηση, αυξάνει σε κάθε µαθητή ξεχωριστά και σε όλους µαζί, 
τη γνώση της ξένης γλώσσας. Καλλιεργούνται οι δεξιότητες 
οµαδικότητας, η αυτοπεποίθηση, οι λύσεις προβληµάτων, η 
συναίσθηση και η ισότητα. Έτσι, δηµιουργείται ένα υποστη-
ρικτικό περιβάλλον µάθησης, το οποίο προάγει την ψυχική 
υγεία, τον αυτοσεβασµό και την αυτοεκτίµηση. 

Επίσης, είναι σηµαντικό να αναφερθεί εδώ η επανάστα-
ση που έφερε η θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης του 
Gardner. Αυτή η θεωρία που έτυχε ευρύτερης αποδοχής 
στην εκµάθηση των ξένων γλωσσών, µπορεί να επιφέρει τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα σε τάξη, σε οµαδική διδα-
σκαλία. Οι οκτώ νοηµοσύνες του Gardner, τις οποίες κατέ-
χουν όλα τα άτοµα και µία εξ’ αυτών συνήθως είναι η πρω-
τεύουσα, είναι οι εξής:

Η λεκτική-γλωσσολογική, η λογική-µαθηµατική, η οπτι-
κή-χωροταξική, η µουσική-ρυθµική, η κιναισθητική, η δι-
απροσωπική, η ενδοπροσωπική και η φυσική νοηµοσύνη.

Στην τάξη µπορούν να καλυφθούν και οι οκτώ νοηµοσύ-
νες και δίνεται η δυνατότητα να αναδυθεί και να αξιολογηθεί 
θετικά, η οποιαδήποτε πρωτεύουσα νοηµοσύνη του κάθε 
µαθητή. Ασκήσεις µε παντοµίµες, µε τραγούδια, οι οµαδι-
κές δραστηριότητες, η αφήγηση και η δηµιουργία ιστοριών, 
η χρησιµοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, τα θεατρικά, 
τα δηµιουργικά και άλλα, ενδείκνυνται σε χώρο τάξης για 
την εξάσκηση της πολυ-νοηµοσύνης, που προάγει τη µάθη-
ση της ξένης γλώσσας. 

Έτσι, η σωστή και ποιοτική εκµάθηση της ξένης γλώσ-
σας, στη βάση της κοινωνικής µάθησης, των απαραίτητων 
εγκαταστάσεων, των σύγχρονων τεχνολογιών και των εκ-
παιδευµένων καθηγητών σε σύγχρονες µεθοδολογίες, 
συνδέεται µε τα νόµιµα λειτουργούντα και πιστοποιηµένα 
από τον ΕΟΠΠΕΠ κέντρα ξένων γλωσσών. Οι απόφοιτοι µα-
θητές, µπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιοδήποτε εργασι-
ακό περιβάλλον αύριο.

 
Η αξιολόγηση των καθηγητών από τον ιδιοκτήτη-

διευθυντή σπουδών, η συνεχής κατάρτιση και η 
επιµόρφωση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, 
η προσήλωση στην κοινωνική µάθηση, όπως γίνεται στα 
κέντρα ξένων γλωσσών EUROPALSO, προάγει την σωστή 
και ποιοτική εκµάθηση των ξένων γλωσσών.  

«Μια ξένη γλώσσα είναι µια δεύτερη ζωή!»
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Αγνή Μαριακάκη,
Ψυχολόγος-Ερευνήτρια

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΖΩΗΣ;

Η ξένη γλώσσα δεν είναι απλά ένα πλεονέκτηµα στην επι-
κοινωνία, είναι η βάση για µια σειρά από ευκαιρίες και δυνα-
τότητες και ο τρόπος να ’χεις µπροστά σου ανοιχτούς ορίζο-
ντες σκέψης και εξέλιξης!

«Μεγάλωσα στην Κόρινθο, σπούδασα στην Αθήνα και στην 
Αγγλία πληροφορική, και τώρα, από το σπίτι µου στο Λυκαβητ-
τό, δουλεύω µέσω του internet για µια Γερµανική εταιρία! Τη 
γυναίκα µου που είναι Γαλλίδα, τη γνώρισα ενώ σπούδαζα και 
είµαι πανευτυχής που µπορούµε και ζούµε στην Ελλάδα και 
µεγαλώνουµε τα παιδιά µας στην οµορφότερη χώρα του κό-
σµου. Νιώθω πολύ τυχερός που µαθαίνουν τα παιδιά µου να 
συνεννοούνται και στα ελληνικά και στα αγγλικά και στα γαλ-
λικά.»

Αυτά λέει ο Γιώργος και συµπληρώνει: «όταν η µητέρα µου 
επέµενε να προχωρήσω στα αγγλικά, όταν ήµουν µικρός, δι-
αµαρτυρόµουν έντονα, λέγοντάς της…: «και τι θα τα κάνω τα 
αγγλικά, αφού εµείς όλοι ελληνικά µιλάµε;». Πού να ήξερα ότι 
κάποια χρόνια µετά, θα επέµενα κι εγώ µε τον ίδιο τρόπο να 
µάθουν τα παιδιά µου όχι µία, όχι δύο, αλλά τρεις γλώσσες, 
πάρα πολύ καλά.

Γιατί είναι σηµαντικό λοιπόν να µαθαίνουν σωστά τα παιδιά 
ξένες γλώσσες;

Η απάντηση φαίνεται απλή… Για να µπορούν να επικοινω-
νούν, να ταξιδεύουν και για να έχουν κι ένα εφόδιο παραπάνω 
στην επαγγελµατική τους ζωή. Κι ωστόσο, πέρα από αυτούς 
τους λόγους που σίγουρα ισχύουν, υπάρχουν και µια σειρά 
ακόµα οφελών που προκύπτουν απο την εκµάθηση της ξέ-
νης γλώσσας.

1. H ξένη γλώσσα οδηγεί σε καλύτερες µαθησιακές επιδό-
σεις συνολικά

Υπάρχουν πλέον πολλές µελέτες που αποδεικνύουν ότι µα-
θητές που µαθαίνουν µια ξένη γλώσσα, τα πηγαίνουν καλύτε-
ρα στις σπουδές, στη µητρική τους γλώσσα. Στην πολιτεία της 
Λουιζιάννα, στην Αµερική, µελετήθηκαν 13.000 µαθητές σε 
δηµόσια σχολεία. Όσα µάθαιναν ξένες γλώσσες, είχαν ελαφρά 
καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο γενικά, ανεξάρτητα απο την 
κοινωνική τάξη, το οικονοµικό ή εκπαιδευτικό επίπεδο των 
γονιών τους. Ακόµα, αυτή η µελέτη έδειξε ότι οι µαθητές που 
µάθαιναν ξένη γλώσσα ήταν γενικότερα καλύτεροι στην ανά-
γνωση, στην κατανόηση και την επεξεργασία κειµένων.

Άρα, όσοι µαθαίνουν ξένες γλώσσες, µαθαίνουν τελικά 
καλύτερα και τη µητρική τους γλώσσα!

2. Η ξένη γλώσσα είναι µια διαρκής άσκηση στη δηµιουρ-
γικότητα

Είναι εύκολο να µιλάς στη µητρική σου γλώσσα αβίαστα, 
σχεδόν αυτόµατα και χωρίς να σκέφτεσαι. Αλλά το να µιλή-
σεις σε µια ξένη γλώσσα, να δηµιουργήσεις προτάσεις µε νό-
ηµα σε αυτήν, απαιτεί µια συνειδητή προσπάθεια, που οξύνει 
το µυαλό και την σκέψη. ∆ηµοσιεύτηκε µόλις µια νέα έρευ-
να από τους Behzad Ghonsooly και Sara Showqi που αποδει-
κνύει ότι η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας ενισχύει τις βα-
σικές ιδιότητες που συνθέτουν τη δηµιουργικότητα, δηλα-
δή: την ευφράδεια, την πρωτότυπη σκέψη, τη γνωστική ευ-
ελιξία, την ελαστικότητα της µνήµης και την ικανότητα του 
µυαλού να προγραµµατίζει.

Άρα, όσο πιο πολύ βάζεις το µυαλό σου να σκεφτεί και να 
µιλήσει σε µια ξένη γλώσσα, τόσο οξύνεις και εκπαιδεύεις τη 
σκέψη σου και τις δηµιουργικές σου ικανότητες.

3. Η ξένη γλώσσα αποδεδειγµένα οξύνει το µυαλό
Έχει αποδειχθεί λοιπόν, ότι η εκµάθηση µιας ξένης γλώσ-

σας ενεργοποιεί ένα βασικό «κέντρο ελέγχου» του εγκεφά-
λου, εκείνο δηλαδή το κέντρο που διαχειρίζεται τις γνωστικές 
λειτουργίες. Η δεύτερη γλώσσα, ενεργοποιεί και ασκεί το κέ-
ντρο αυτό, κάνοντάς το, πιο αποτελεσµατικό. ΄Εγινε µια µελέ-
τη από την ∆ρ. Ellen Bialystok του Πανεπιστηµίου York του 
Καναδά, σε ηλικιωµένους που έπασχαν από Alzheimer. Η 
ερευνήτρια διαπίστωσε ότι οι ασθενείς που µιλούσαν περισ-
σότερες γλώσσες, νόσησαν κατά µέσα όρο, τέσσερα µε πέντε 
χρόνια αργότερα, από αυτούς που δεν µιλούσαν καµία ξένη 
γλώσσα. Η ∆ρ Bialystok έχει βγάλει αντίστοιχα συµπεράσµατα 
και για την παιδική ηλικία. Παιδιά που µαθαίνουν ξένες γλώσ-
σες, κατακτούν γνωστική ωριµότητα, νωρίτερα απο αυτά που 
µένουν µόνο στη µητρική τους γλώσσα. 

Άρα, η εκµάθηση της ξένης γλώσσας κρατά τον εγκέφα-
λο εύπλαστο, ευλύγιστο και συνεισφέρει στο να µένει υγιής ο 
εγκέφαλος επί µακρότερο.
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4. Η ξένη γλώσσα οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις
Τι σχέση έχει η ξένη γλώσσα, θα αναρωτιόταν κανείς, µε 

τις αποφάσεις; Κι όµως, αποδείχθηκε ότι όταν ένας άνθρωπος 
σκέφτεται σε ξένη γλώσσα, αξιολογεί, εξετάζει ένα θέµα πιο 
προσεκτικά, πιο εστιασµένα και πιο αναλυτικά από ότι θα έκα-
νε στη δική του µητρική γλώσσα. Ο ∆ρ Boaz Keysar του Πα-
νεπιστηµίου του Σικάγο, λέει τα εξής: «θα περίµενε κανείς 
ότι η διαδικασία απόφασης, πάνω σε ένα θέµα που προβλη-
µατίζει, δεν θα άλλαζε ανάλογα µε το τι γλώσσα µιλά κανείς. 
Κι όµως, εκτεταµένες µελέτες µας έδειξαν ότι όταν κάποιος 
σκέφτεται αυτό που τον προβληµατίζει, όχι στη µητρική του, 
αλλά στη δεύτερη γλώσσα που έχει µάθει, λειτουργεί πιο 
ψύχραιµα, πιο εστιασµένα και πιο ορθολογικά.» Η εξήγη-
ση είναι, ότι όταν οι άνθρωποι µιλούν σε µια ξένη γλώσσα, 
λειτουργούν χωρίς τους αυτοµατισµούς σκέψης που υιοθε-
τούν στη µητρική τους γλώσσα, µε αποτέλεσµα να σκέφτο-
νται πιο ψύχραιµα. 

Άρα, την επόµενη φορά που θα χρειαστεί να πάρεις µια 
σοβαρή απόφαση, θα βοηθήσεις τον εαυτό σου εάν την σκε-
φτείς στη δεύτερη γλώσσα σου. Σκεπτόµενος στη δεύτερη 
γλώσσα, σκέφτεσαι πιο ψύχραιµα και πιο εστιασµένα.



5. H ξένη γλώσσα οδηγεί σε καλύτερες επαγγελµατικές 
προοπτικές

Παντού στον κόσµο, η γνώση της ξένης γλώσσας και συ-
χνά και της δεύτερης και της τρίτης ξένης γλώσσας, αποτελεί 
εφόδιο που εξασφαλίζει καλύτερες δυνατότητες καριέρας και 
µάλιστα στις αναπτυσσόµενες χώρες, η απαίτηση της ξένης 
γλώσσας οδηγεί σε µεγάλες επαγγελµατικές διαφορές. Σύµ-
φωνα µε τη µελέτη των Azam, Chin και Prakash, στην Ινδία 
οι εργαζόµενοι που µιλούν πολύ καλά αγγλικά, παίρνουν κατά 
µέσο όρο 34% υψηλότερους µισθούς κι όσοι µιλάνε καλούτσι-
κα τα αγγλικά, παίρνουν κατά 13% υψηλότερους µισθούς από 
αυτούς που δεν µιλάνε καθόλου αγγλικά. Φυσικά, η δεύτερη 
γλώσσα συνδέεται µε ένα γενικότερα υψηλό επίπεδο γνώσε-
ων και εκπαίδευσης.

Άρα, µαθαίνοντας µια δεύτερη γλώσσα, δίνεις στον εαυτό 
σου εφόδια καλύτερης επαγγελµατικής αποκατάστασης.

6. Επαγγελµατικές ευκαιρίες
Παράλληλα, η παγκοσµιοποίηση και το διαδίκτυο, διευ-

ρύνουν απέραντα τις επαγγελµατικές ευκαιρίες και εντός και 
εκτός Ελλάδος. Η γνώση της ξένης γλώσσας είναι απόλυτη 

προϋπόθεση για να µπορεί κανείς να αξιοποιεί τις αναδυόµε-
νες ευκαιρίες, σε οικονοµίες και χώρες που είναι πια ιδιαίτε-
ρα προσβάσιµες σε µας, µέσω internet.

H Ελένη λέει: «αποφάσισα, παίρνοντας το πτυχίο µου, να 
δουλέψω στο εξωτερικό για κάποιο διάστηµα, για να µπορέ-
σω να φτιάξω ένα καλό βιογραφικό και να µπορέσω µετά κά-
ποια στιγµή να επιστρέψω στην Ελλάδα. Έστειλα τα βιογραφι-
κά µου µέσω internet και ήταν πολύ ενδιαφέρον το ότι έκα-
να συνέντευξη µε τουλάχιστον τέσσερις εταιρίες µέσω Skype. 
Μιλήσαµε στα αγγλικά, µε ρώτησαν αρκετά πράγµατα και χαί-
ροµαι που µπορούσα να έχω άνεση στη γλώσσα, αφού στο 
Κέντρο Ξένων Γλωσσών που φοίτησα, κάναµε πολλές δρα-
στηριότητες για προφορική εξάσκηση. Εν τέλει, µε προσέλαβε 
µια εταιρία στη Σκωτία, στη Γλασκώβη, µετά απο τρεις τέτοιες 
συνεντεύξεις στο Skype. 

Έτσι λοιπόν, ας πάψουµε να θεωρούµε τα αγγλικά, ή τα 
γαλλικά, ή τα γερµανικά που µαθαίνουν τα παιδιά µας ως ΞΕ-
ΝΕΣ γλώσσες. Στην πραγµατικότητα µιλάµε για τη δεύτερη 
γλώσσα του παιδιού... την απαραίτητη δεύτερη γλώσσα που 
ανοίγει τα µάτια και τα αυτιά του, οξύνει το µυαλό και τη δη-
µιουργικότητά του κι ανοίγει τους ορίζοντές του!



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

To ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους 

µεγαλύτερους πιστοποιηµένους εξεταστικούς φορείς της 

Μεγάλης Βρετανίας, διαπιστευµένος από την αρµόδια αρχή 

της Αγγλίας (Ofqual). Με 62 χρόνια εµπειρίας (ιδρύθηκε 

το 1953), έχει σήµερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισµό 

που δραστηριοποιείται εκτεταµένα εκτός από τη Μεγάλη 

Βρετανία, στην Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή.

Αναγνωρισµένο από το Α.Σ.Ε.Π.
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ΟΙ ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

 ∆ιεξαγωγή εξετάσεων
• Οι εξετάσεις διεξάγονται σε 
όλη την Ελλάδα, δύο φορές 
το χρόνο στα επίπεδα B1, B2, 
C1, C2
• Πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές ποιότητας και 
αδιάβλητης διεξαγωγής
• Επιβλέπονται από 
υπεύθυνο δηµόσιας 
σχολικής µονάδας (δ/ντή, 
γυµνασιάρχη, αρµόδιο από 
δ/µια εκπαίδευση)
• Εποπτεύονται από 
εκπροσώπους του ESB, 
που βρίσκονται κατά τη 

διάρκεια της διεξαγωγής στα 
εξεταστικά κέντρα, ώστε να ελέγχουν το αδιάβλητο και 
την απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων

•  Πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση του 
προσωπικού των εξεταστικών κέντρων (Υπεύθυνοι, 
Τοµεάρχες, Επιτηρητές, Εξεταστές προφορικών) από 
εκπροσώπους του φορέα 

•  Παρέχεται συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των 
ιδιοκτητών, των καθηγητών και των υποψηφίων από 
ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα του Πανεπιστηµίου

•  Υποχρεωτική εξέταση και στις τέσσερεις βασικές 
δεξιότητες που απαιτούνται σύµφωνα µε το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (reading, writing, listening, 
speaking)

Τηλεοπτική 
διαφήµιση

• Οι εξετάσεις διεξάγονται σε 
όλη την Ελλάδα, δύο φορές 
το χρόνο στα επίπεδα B1, B2, 
C1, C2
• Πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές ποιότητας και 
αδιάβλητης διεξαγωγής
• Επιβλέπονται από 
υπεύθυνο δηµόσιας 
σχολικής µονάδας (δ/ντή, 
γυµνασιάρχη, αρµόδιο από γυµνασιάρχη, αρµόδιο από 
δ/µια εκπαίδευση)

διάρκεια της διεξαγωγής στα διάρκεια της διεξαγωγής στα 

Χαρακτηριστικά 
εξετάσεων.
• Με την έναρξη της εξέτασης, οι 

υποψήφιοι παραλαµβάνουν όλα τα 
parts µαζί. ∆εν υπάρχει διάλειµµα 
µέχρι τη λήξη της εξέτασης, η 
οποία ξεκινάει µε το Listening. Στη 
συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν 
οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που 
θα αφιερώσουν για κάθε part

• Οι βαθμολογίες όλων των parts 
(Oral, Listening, Reading/Use, 
Writing) συµψηφίζονται 

• Το Listening ακούγεται δύο φορές 

• Στο Writing επιλέγεται ένα από τα 
τρία προτεινόµενα 
θέµατα

• Η βάση είναι 
το 55% επί του 
συνόλου της 
βαθµολογίας



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Όλγα Τσικαλάκη- Ψυχολόγος Msc Συµβουλευτική
και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός

Η λήψη επαγγελµατικής απόφασης, είναι σηµαντική για το 
άτοµο. Πρόκειται για µια επιλογή µε µακροπρόθεσµες συνέπει-
ες, καθώς επηρεάζει τον τρόπο ζωής του, την ψυχική και φυσική 
του υγεία. Η επιλογή επαγγέλµατος σχετίζεται µε την αυτοπραγ-
µάτωση, τη διοχέτευση της δηµιουργικότητας του ατόµου, την 
αξιοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του και την άντλη-
ση ικανοποίησης από τον επαγγελµατικό ρόλο, ενώ καθορίζει τη 
µελλοντική επαγγελµατική αποκατάσταση και ανέλιξή του. 

Η πρώιµη ηλικιακά λήψη επαγγελµατικής απόφασης, κα-
θίσταται δυσχερής λόγω της εν εξελίξει σωµατικής και ψυ-
χοσυναισθηµατικής ανάπτυξης, αλλά και της αναζήτησης της 
προσωπικής ταυτότητας του ατόµου.

Η διαδικασία επαγγελµατικού προσανατολισµού περιλαµβά-
νει τη διερεύνηση των επαγγελµατικών ενδιαφερόντων, κλίσε-
ων, στοιχείων της προσωπικότητας, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
του ατόµου, καθώς και των σηµαντικών επαγγελµατικών αξι-
ών, όπως  σεβασµός, αναγνώριση, ανεξαρτησία και αυτοδιαχεί-
ριση, κοινωνική προσφορά, συνεργασία, έκφραση και δηµιουρ-
γία, αξιοποίηση και ανάπτυξη ικανοτήτων. Μέσα από αυτή τη δι-
ερεύνηση µε την χρήση κατάλληλων ψυχοµετρικών εργαλείων, 
προκύπτει το επαγγελµατικό προφίλ του ατόµου. 

Επιπλέον, εντοπίζονται οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη 
λήψη επαγγελµατικής απόφασης: αδυναµία προσδιορισµού κυ-
ρίαρχων επαγγελµατικών ενδιαφερόντων, απουσία διαύγειας 
επαγγελµατικής ταυτότητας, έλλειψη επαγγελµατικής ωριµότη-
τας του εργασιακού ρόλου και συνειδητοποίηση της σηµαντικό-
τητας του ρόλου της εργασίας, σταδιοδροµίας στη ζωή, καθώς 
και τα εµπόδια που προέρχονται από το κοινωνικό και οικογε-
νειακό περιβάλλον. Εφόσον εντοπιστούν τέτοιου τύπου δυσκο-
λίες, παρέχεται συµβουλευτική, ώστε να ενισχυθεί το άτοµο στη 
λήψη επαγγελµατικής απόφασης.

Βασικοί στόχοι του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού είναι 
η ενίσχυση επαγγελµατικής ταυτότητας, η διευκόλυνση λήψης 
επαγγελµατικής απόφασης, η εξασφάλιση συµβατότητας µετα-
ξύ της επιλογής και των χαρακτηριστικών του ατόµου, η συσχέ-
τιση επαγγελµατικής επιλογής µε την προοπτική στην αγορά ερ-
γασίας, η κατάρτιση επαγγελµατικού πλάνου, που περιλαµβάνει 
την απαιτούµενη προετοιµασία και εφόδια (σπουδές, προσόντα, 
δεξιότητες), αλλά και τη διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών. 
Σκοπός του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού είναι η ενίσχυ-
ση των δεξιοτήτων λήψης απόφασης και η υποστήριξη και κι-

νητοποίηση του ατόµου ώστε να λάβει την κατάλληλη επαγγελ-
µατική απόφαση.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε, ότι η λήψη επαγγελµατικής απόφα-
σης, είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη γενικότερη ανάπτυξη της 
ταυτότητας και της διαδικασίας ωρίµανσης του ανθρώπου. Η 
παροχή πλούσιων ερεθισµάτων στο παιδί, µέσα από δραστηριό-
τητες µε ελεύθερη επιλογή, δύναται να βοηθήσει στην ανάπτυξη 
των ενδιαφερόντων του και την αύξηση των διαθέσιµων επιλο-
γών του. Το πιο σηµαντικό στοιχείο όµως για τη λήψη επαγγελ-
µατικής απόφασης αλλά και για τις δεξιότητες λήψης αποφάσε-
ων γενικότερα, αποτελεί η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και της 
ανάπτυξης αίσθησης εαυτού του παιδιού, µέσα από την ενθάρ-
ρυνση, τον σεβασµό, την αποδοχή της προσωπικότητας και την 
προαγωγή της αυτονοµίας του.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι εξετάσεις µε το ανθρώπινο πρόσωπο
Οι εξετάσεις T.F.L.F. του Πανεπιστηµίου της Λιέγης βάζουν 
τον υποψήφιο στο κέντρο της εξεταστικής διαδικασίας µε 
σεβασµό και επαγγελµατισµό

Επαναστατικός τρόπος εξέτασης της 
Compréhension orale
Η Compréhension orale εξετάζεται µέσω βίντεο. 
Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να 
εξασκηθεί απεριόριστα και δωρεάν στα επίσηµα γαλλόφωνα 
κανάλια βελτιώνοντας σηµαντικά τις γνώσεις του.

Οικονοµικά εξέταστρα
Τα εξέταστρα των εξετάσεων T.F.L.F. είναι προσαρµοσµένα 
στα απαιτήσεις της εποχής.

Θέµατα από την επικαιρότητα
Τα θέµατα των εξετάσεων T.F.L.F. επιλέγονται από την 
επικαιρότητα και είναι προσαρµοσµένα στο ηλικιακό επίπεδο 
του µέσου υποψηφίου (έως το επίπεδο B1, Β2)

Τρόπος βαθµολόγησης 
Η βάση για την απόκτηση πιστοποιητικού T.F.L.F. είναι το 50% 
µε την προϋπόθεση να έχει επιτύχει 5/20 σε κάθε µια από τις 
δεξιότητες (Compréhension orale, Compréhension ecrite, 
Expression orale, Expression ecrite, Structures)

Οι εξετάσεις T.F.L.F. 
Κατακτούν την Ελλάδα

Με την σφραγίδα
του Πανεπιστηµίου της Λιέγης

Test Francophone de Langue Française (T.F.L.F.)
Certificate de Compétences linguistiques Institut Supérieur des Langues Vivantes (I.S.L.V.) Université de Liége

Ηµεροµηνίες Εξετάσεων:
30, 31 Μαΐου 2015

• Θέματα προηγούμενων ετών 

• Πληροφορίες για τον τρόπο 
βαθµολόγησης 

• Παράρτημα Γλωσσομάθειας       
του ΑΣΕΠ 

• Πληροφορίες για το πώς θα 
αποκτήσετε δωρεάν τα DVD             
µε τα θέµατα της C.O.

• Grilles d’ évaluation

• Εξέταστρα, ημερομηνίες,       
τρόπους εγγραφής

Πληροφορίες στο 210 5249001
και στο info@exams.gr

Στο www.exams.gr
θα βρείτε:



Στέλλα Φλωρά
Εκπαιδευτικός, Εκπαιδεύτρια

CYBER BULLYING:
ΚΥΒΕΡΝΟΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ: ΟΤΑΝ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Ως cyber bullying ή κυβερνοβασανισµός, 
ορίζεται µια σειρά εσκεµµένων και 
επαναλαµβανόµενων πράξεων οι οποίες, µέσω 
της τεχνολογίας, στόχο έχουν να εκφοβίσουν, να 
απειλήσουν, να εξαγριώσουν, να ταπεινώσουν, 
να εξευτελίσουν ή/και να παρενοχλήσουν το 
θύµα. Για να χαρακτηριστεί µια περίπτωση 
κυβερνοβασανισµός θα πρέπει να υπάρχει 
σαφής ανισορροπία ψυχικών δυνάµεων µεταξύ 
των δυο πλευρών (επιτιθέµενου και θύµατος). Το 
φαινόµενο του κυβερνοβασανισµού καλπάζει. 
Ενώ το 2008 14,7% των ερωτηθέντων νεαρών 
χρηστών είχε δηλώσει πως είχε πέσει θύµα 
κυβερνοβασανισµού, το ποσοστό διπλασιάστηκε 
σε τέσσερα χρόνια φτάνοντας το 30,4%.

Συνέπειες για το θύµα
• ∆ιαρκής φόβος, πανικός 
• Αίσθηµα αποµόνωσης
• Απόρριψη
• Άγχος και κατάθλιψη
• Ταπείνωση
• Απελπισία
• Τάσεις αυτοκτονίας
• Μειωµένη αυτοεκτίµηση

Πώς εκδηλώνεται 
• Μηνύµατα µε υβριστικό ή απειλητικό περιεχόµενο (SMS, 

email, µηνύµατα στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους 
messengers)

• Κατασκευή και διάδοση βλαπτικών φηµών
• Ανάρτηση φωτογραφιών του θύµατος µε προσβλητικά σχόλια 

σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης, blogs κ.λ.π.
• Tagging (ετικέτα) του θύµατος στο Facebook σε προσβλητικές 

φωτογραφίες
• Επεξεργασία φωτογραφιών (Photoshop) έτσι ώστε να δίνεται 

η εντύπωση ότι το θύµα συµµετείχε σε ακατάλληλες πράξεις
• Αποκάλυψη µυστικών του θύµατος
• Πλαστοπροσωπία
• ∆ηµοσιοποίηση αποκαλυπτικών φωτογραφιών του θύµατος
• Συστηµατικός αποκλεισµός από οµαδικές δραστηριότητες
• Υποτιµητικά, κοροϊδευτικά και υβριστικά σχόλια κατά του θύµα-

τος στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αναζητώντας το γιατί
Οι θύτες µπορεί να:

• Προσπαθούν να αποκτήσουν έλεγχο της οµάδας ή να παρουσι-
άσουν εικόνα δύναµης

• ∆εν συνειδητοποιούν την σοβαρότητα αυτού που κάνουν 
• ∆εν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν τα συναισθήµατά τους µε 

υγιή και εποικοδοµητικό τρόπο
• Αισθάνονται αµηχανία ερχόµενοι αντιµέτωποι µε την διαφορε-

τικότητα 
• Θέλουν να καλύψουν δικές τους αδυναµίες 
• Θέλουν να δώσουν διέξοδο σε συσσωρευµένο θυµό, ζήλια, 

ανία, ως αντεκδίκηση ή απλώς και µόνο για πλάκα

Οµάδες υψηλού κινδύνου
Οι νταήδες είναι δειλοί! Και στοχεύουν αυτόν που θεωρούν ότι 

είναι ο πιο αδύναµος κρίκος. Παιδιά µε ιδιαιτερότητες, παιδιά που 
ξεφεύγουν από την νόρµα, παιδιά µε αυξηµένες ευαισθησίες, παι-
διά που αντιµετωπίζουν οικογενειακά προβλήµατα, οµοφυλόφιλα 
παιδιά αλλά και παιδιά δηµοφιλή µε αξιοζήλευτες επιδόσεις, µπο-
ρούν να αποτελέσουν στόχο.

Τα θύµατα δεν “µιλούν”
Με βάση τις στατιστικές σε παγκόσµιο επίπεδο, µόνο 1 στα 

10 θύµατα κυβερνοβασανισµού ζητά βοήθεια, διότι αισθάνονται:
• Φόβο ότι θα τους στερηθούν οι ηλεκτρονικοί δίαυλοι επικοι-

νωνίας
• Φόβο αντεκδίκησης 
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• «∆εν είµαι καρφί»
• Αγωνία να “ανήκουν” στην οµάδα πάση θυσία 
• Ανησυχία ότι δεν θα γίνουν πιστευτοί 
• Αίσθηµα ντροπής γι’ αυτό που τους συµβαίνει
• Αίσθηση ότι αξίζουν τέτοια µεταχείριση 

Τρόποι αντιµετώπισης 
Άσχετα µε το πόσο ενηµερωµένοι και αφοσιωµένοι γονείς εί-

στε, δεν είναι δυνατόν - ούτε και υγιές - να παρακολουθείτε το παι-
δί σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Η µόνη λύση 
που υπάρχει για να εξασφαλίσουµε ότι το παιδί µας δεν θα γί-
νει ούτε θύτης, ούτε θύµα, είναι η εκπαίδευση και η συχνή συ-
ζήτηση πάνω στο θέµα.

Όχι στη φυγή
Είναι βέβαιο, ότι θα χρειαστεί να αλλάξουµε ή να περιορίσουµε 

κάποιες από τις δραστηριότητες του παιδιού online, για να αντιµε-
τωπίσουµε την κατάσταση, αλλά ο παντελής αποκλεισµός δεν εί-
ναι καλή ιδέα. Η φυγή δεν είναι πάντα εφικτή, αλλά ούτε και πάντα 
ο ενδεδειγµένος τρόπος αντιµετώπισης. Το παιδί θα πρέπει να δι-
δαχθεί τι είναι πραγµατικό και τι όχι και τι είναι σηµαντικό και τι ου-
σιαστικά ασήµαντο.

Μην απαντάς!
Συµβουλέψτε το παιδί να ΜΗΝ απαντά στις προκλήσεις. Έχει 

παρατηρηθεί, ότι αν ο αποδέκτης αρνηθεί να θυµατοποιηθεί και 
τηρήσει ουδέτερη και ψύχραιµη στάση, αυξάνονται οι πιθανότητες 

ο θύτης να βαρεθεί και να ψάξει για άλλο, πιο εύκολο θήραµα. 
Συµβουλέψτε το παιδί να µπλοκάρει τον ενοχλητικό και να µην 
διαβάζει τα µηνύµατα µόνο του, παρά να τα φέρνει σε εσάς για 
αξιολόγηση. 

Αν είσαι θύµα θυµήσου:
• ∆εν φταις εσύ. Κανένας δεν έχει το δικαίωµα να σε κάνει να 

ντρέπεσαι γι’ αυτό που είσαι
• Ο νταής είναι ένα δυστυχισµένο πλάσµα, που χαίρεται µε τη 

δυστυχία σου. Μην του δίνεις αυτή την ικανοποίηση. Αυ-
τός/ή έχει το πρόβληµα, όχι εσύ

• Μη βασανίζεις τον εαυτό σου. Μην διαβάζεις τα µηνύµατα 
ξανά και ξανά

• Εστίασε στα θετικά σου σηµεία και να είσαι περήφανος/η γι’ 
αυτά που είσαι. Αν κάτι δεν σου αρέσει στον εαυτό σου, άλ-
λαξέ το! Αλλά γιατί το θέλεις εσύ, όχι γιατί σου το λέει ο κάθε 
τυχαίος

• Μην το κρατάς µέσα σου. Μοιράσου το µε κάποιον. Ακόµα 
και αν δεν µπορεί να σε βοηθήσει έµπρακτα, θα νοιώσεις 
ανακούφιση µιλώντας γι’ αυτό

• Τράβα την πρίζα. Υπάρχει ζωή και έξω από το διαδίκτυο 
• Ψάξε για εναλλακτικές. Κάνε πράγµατα που αγαπάς, πάρε 

δύναµη από τους φίλους σου
• Κάνε µια τυχαία πράξη καλοσύνης για έναν άγνωστο. ∆ώσε 

αγάπη και χαρά σε έναν άλλον άνθρωπο. ∆εν φαντάζεσαι 
πόσο καλά θα αισθανθείς για τον εαυτό σου µετά απ’ αυτό

CYBER BULLYING:
ΚΥΒΕΡΝΟΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ: ΟΤΑΝ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Ραδιοφωνική εκπαιδευτική εκποµπή

Κοντά σε εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές µε σηµαντικά και επίκαιρα
Εκπαιδευτικά θέµατα: ξένες γλώσσες, δυσλεξία, ψυχολογία του µαθητή,
επαγγελµατικός προσανατολισµός, συµβουλές σε γονείς και άλλα θέµατα.

Συντονιζόµαστε ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ, 13.00-13.30 στον
ALPHA RADIO 989, στην εκποµπή «Υπόθεση Παιδεία»
µε την έγκριτη δηµοσιογράφο Μάχη Νικολάρα

www.alpha989.com

Ζωντανή
µετάδοση

σε όλη την
Ελλάδα



Έχει πλέον γίνει αντιληπτό ότι η ξένη γλώσσα και η καλή της 
χρήση συµπεριλαµβάνεται στα πρώτα και  πιο σηµαντικά κριτήρια 
όσον αφορά στις προσλήψεις. Όµως ακόµα πιο πριν από το στάδιο 
αυτό, για να συνεχίσει κανείς την εκπαίδευσή του σε οποιοδήπο-
τε τοµέα, θέλοντας να αποκτήσει κάποιο µεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών, χρειάζεται απαραίτητα να προσκοµίσει πιστοποιητικό που να 
αποδεικνύει την άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία γίνονται 
τα µαθήµατα. Τεράστιος ανταγωνισµός.

Ποιοί είναι λοιπόν αυτοί οι υποψήφιοι, που θα επιλεχθούν 
ανάµεσα σε χιλιάδες για να παρακολουθήσουν τα µεταπτυχιακά 
προγράµµατα της αρεσκείας τους ή τελικά θα ξεχωρίσουν; Φυ-
σικά υπάρχουν παράµετροι που δεν µαθαίνονται, αλλά θα πρέ-
πει κανείς να τους έχει αναπτύξει ως κοµµάτια της προσωπικό-
τητάς του, όπως φιλοδοξία, επιµονή, υποµονή, πάθος και όρεξη 
για δουλειά. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν αποκτούνται από τη µια 
στιγµή στην άλλη και δεν φαίνονται από  συνέντευξη µε τον ενδια-
φερόµενο. Υπάρχει όµως τρόπος να φανούν µέσα από ένα σωστό 
βιογραφικό, το οποίο θα αποκαλύπτει σταθερότητα από µικρή ηλι-
κία, συνέχεια µεταξύ των επιτευγµάτων και της µόρφωσης, κατά 
κάποιον τρόπο τον χαρακτήρα του ατόµου, τις φιλοδοξίες του, τις 
επιλογές και τις προσπάθειές του. 

Τι σηµαίνει όµως, σταθερότητα και συγκέντρωση στον στόχο; 
Ας πάρουµε για παράδειγµα την ξένη γλώσσα. Ένα παιδί συνήθως 
ξεκινάει μια ξένη γλώσσα ιδανικά, όταν πλέον έχει φτάσει στη Β’ 
∆ηµοτικού. Αν η αρχή του είναι σωστή και σταθερή, καταφέρνει 
µε σταθερά βήµατα να εξασφαλίσει το πρώτο του πιστοποιητικό 
επιπέδου Β2 στην Γ’ Γυμνασίου. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής έχει 
ήδη 8 χρόνια επαφής και τριβής µε τη γλώσσα και γνωρίζει να την 
χειρίζεται και να επικοινωνεί σε αυτή, σε ένα χαµηλό, αλλά επαρ-
κές για την επικοινωνία, επίπεδο. Είναι όµως το επίπεδο αυτό αρ-
κετό για να ξεχωρίσει ανάµεσα σε τόσους άλλους, όταν θα έρθει η 
ώρα να φανεί ανταγωνιστικός; ∆εν είναι αρκετό. Για αυτό το λόγο 
ο µαθητής θα συνεχίσει την ξένη γλώσσα και ένα χρόνο µετά, στην 

Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ

Μ.Μ. Εκπαιδευτικός
MA Special Educational Needs

Α’ Λυκείου, θα έχει αποκτήσει ένα δεύτερο πιστοποιητικό επιπέ-
δου C1 ή και C2. Το αν βέβαια η απόκτηση του πιστοποιητικού εί-
ναι τελικά ο στόχος, είναι µια άλλη ιστορία που θα πρέπει βέβαια 
να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν, διότι ο ανταγωνισμός δεν κάνει αστεία 
και το πιστοποιητικό από µόνο του, δεν αποτελεί καµία απόδει-
ξη για τον εκάστοτε εργοδότη ή πανεπιστηµιακό ίδρυµα. Η γνώση 
αυτή που θα αποκτήσει ο μαθητής στην Α’ Λυκείου θα πρέπει να 
τον ακολουθήσει περίπου 6-7 χρόνια µετά που θα ξανακαλεστεί 
να την πιστοποιήσει σε πραγµατικό χρόνο. 

Ας γυρίσουµε λοιπόν στον παράγοντα σταθερότητα. Η βαθειά 
γνώση και χρήση της ξένης γλώσσας δεν είναι απλά ένα πακέ-
το γραµµατικών φαινοµένων και λεξιλογίου. Με λίγα λόγια, η συ-
νεχής τριβή είναι αναγκαία. Οι σπασµωδικές λοιπόν κινήσεις δια-
κοπής και έναρξης µαθηµάτων, αναλόγως το ετήσιο βεβαρηµένο 
ή µη πρόγραµµα του καθενός, οδηγούν σε έλλειψη αυτοπεποίθη-
σης και την παραµέληση ανάπτυξης της γλώσσας που αργότερα  
θα καλεστεί να αποδείξει ότι γνωρίζει. Ως αποτέλεσµα, χάνει πολ-
λές ευκαιρίες και η ζωή του ίσως να πάρει άλλη πορεία.

Η πρόγνωση, η σταθερότητα και ο σωστός προγραµµατισµός 
από την πλευρά των γονιών, είναι απαραίτητοι παράγοντες όταν 
καλούνται να πάρουν αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευ-
ση των παιδιών τους όσο είναι ακόµα σε µικρή ηλικία και έχουν 
όλο το χρόνο µπροστά τους να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους. Αυτό σηµαίνει « Έκανα ότι καλύτερο µπορούσα…»
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ε.Φ. Εκπαιδευτικός
M.Ed. (Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση)

Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ Πώς θα βοηθήσω το παιδί µου να µελετά αποτελεσµατικά;

Ποιός είναι ο ρόλος του γονιού στην σχολική εργασία του παιδιού; 

• κάνει τελικές επαναλήψεις, όχι µηχα-
νικά, αλλά έχοντας εντοπίσει τα σηµεία 
στα οποία πρέπει να επιµείνει, αποδίδο-
ντας ελεύθερα την ύλη που µελέτησε

• εντοπίσει και κατανοήσει τα λάθη του
• τοποθετεί στο γεωγραφικό χώρο και 

στον ιστορικό χρόνο τις σχετικές γνώ-
σεις που προσλαµβάνει

Ο γονιός λοιπόν πρέπει µε τη στάση του 
να πείθει το παιδί του ότι είναι πάντα δι-
αθέσιµος να σταθεί δίπλα του, ως βοη-
θός ή σύµβουλος και όχι ως εξουσιαστι-
κός ρυθµιστής της κατ’ οίκον µελέτης του 
παιδιού του.

Ο ρόλος του γονιού, είναι να δώσει στο 
παιδί του ερεθίσµατα για να ψάξει περισ-
σότερο µόνο του, να του δείξει όλους τους 
πιθανούς δρόµους. Εννοείται ότι βρίσκε-
ται πάντα διακριτικά δίπλα του, ώστε να το 
αποτρέψει από κακές επιλογές και ανεπα-
νόρθωτα λάθη. ∆εν χρειάζεται να του τα 
µάθει ο ίδιος όλα. ∆εν µπορεί να του µάθει 
τα πάντα! Χρειάζεται, όµως, να το ωθήσει 
προς την πηγή, τις πολλές µάλλον πηγές 
στις οποίες βρίσκεται η γνώση. Με πράξεις 
και µε προσωπικό παράδειγµα.

Ο γονιός πρέπει να µάθει το παιδί του 
να σκέφτεται. Να του µάθει τη λογική και 
τη µέθοδο µε την οποία θα αντιµετωπίζει 
τις προκλήσεις των µαθηµάτων αλλά και 
της ζωής. 

Πρέπει να του δώσει αρκετό χρόνο 
ώστε να κατακτήσει αυτή τη µέθοδο, να την 
κάνει δική του και ίσως να τη βελτιώσει. Κι 
αυτό γίνεται µόνο µε συνεχή εξάσκηση και 
προσωπική εµπειρία. Έτσι, το παιδί µα-
θαίνει να αγωνίζεται µόνο του, να γίνε-
ται αυτόνοµο, να αποκτά την αυτοπεποί-
θηση του ανθρώπου, που ξέρει ότι µπο-
ρεί να στηρίζεται στις δικές του δυνάµεις.

αγάπη του στο παιδί του, µε καλόπιστη δι-
άθεση και να το ενθαρρύνει. Η ενθάρρυν-
ση δεν πρέπει να εκδηλώνεται ως τυφλή 
επιείκεια ή ανοχή ή και παράβλεψη των 
σφαλµάτων του παιδιού, αλλά ως προ-
τροπή για αποτελεσµατικότερη προσπά-
θεια. Μέσα σ’ αυτό το πνεύµα είναι σηµα-
ντικό να ενθαρρύνουµε το παιδί να ρωτά, 
εκφράζοντας απορίες, αντιρρήσεις και, 
βέβαια, τι δεν κατανοεί ή τι δεν µπορεί να 
µάθει. 

Ο γονιός λοιπόν, θα βοηθήσει το παιδί 
του να ελέγχει καλύτερα τη µελέτη του, τις 
εργασίες του και να το κάνει αποτελεσµατι-
κότερο, αν το ενθαρρύνει να:
• εντοπίζει δυσκολίες και να αναγνωρί-

ζει, πού συγκεκριµένα έχει πρόβληµα
• κρατά επιλεκτικά σηµειώσεις
• οργανώνει την ύλη σε πίνακες, δια-

γράµµατα, σκαριφήµατα, πλάνα
• εκδηλώνει ετοιµότητα να διακόπτει τη 

ροή της µελέτης για να θέσει ερωτή-
σεις: «γιατί», «πώς», «τι σχέση έχει αυτό 
µε...» κ.λπ.

Ενθαρρυντικός! Ο γονιός µε την εν-
θάρρυνση και τη βοήθειά του, πρέπει να 
θέτει το παιδί µπροστά στην πρόκληση 
«να κάνει µόνο του τις εργασίες του». 

Τίποτα δεν ικανοποιεί περισσότερο 
ένα παιδί, από την συναρπαστική αυτό-
επιβεβαίωση ότι τα κατάφερε.

Η όποια εµπλοκή του γονιού, µικρή ή 
µεγάλη αν χρειαστεί, στο δηµοτικό ή στο 
γυµνάσιο, δεν πρέπει να δηµιουργεί φόρ-
τιση, πίεση, δυσάρεστο κλίµα, γιατί έτσι θα 
προκαλέσει αρνητικές στάσεις στο παι-
δί. Παρεµβάσεις και παρατηρήσεις του 
τύπου: «θα κάτσεις να διαβάσεις, θες δε 
θες», δηµιουργούν σιγά σιγά ένα χάσµα 
που θα διαταράξει την επικοινωνία µε το 
παιδί του. Ο µαθητής είναι εξαιρετικά ευ-
άλωτος σε απαξιωτικές επικρίσεις, πολύ 
περισσότερο από όσο νοµίζουµε. Ο γο-
νιός, λοιπόν, αντί να υποκύψει στην αυ-
τόµατη επίκριση, θα πρέπει να κάνει την 
υπέρβασή του και να δείξει έµπρακτα την 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Κάποιες φορές οι σχέσεις ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και 

τους γονείς των µαθητών διαταράσσονται, παρόλο που και οι δυο 
πλευρές έχουν προφανώς τον ίδιο στόχο, ο οποίος είναι η επιτυ-
χία και πρόοδος των παιδιών. 

Φυσικά ένα πρόβληµα είναι, το να ορισθεί και από τις δυο 
πλευρές, πριν την έναρξη της συνεργασίας, το τι θεωρούν επιτυ-
χία και πρόοδο των παιδιών και να φτάσουν σε συναίνεση σε σχέ-
ση µε τον στόχο τους, για το συγκεκριµένο παιδί. Είναι στόχος, οι 

άριστοι βαθµοί µόνο; Είναι στόχος, το να νιώθει ευχάριστα το παι-
δί στο σχολείο; Είναι στόχος, το να µεριµνήσουν για τη σφαιρικότε-
ρη ευηµερία του παιδιού ή µόνο για τη γνωστική του εξέλιξη; Τους 
ενδιαφέρει η κοινωνικοποίησή του, η ανάπτυξη της ανθεκτικότη-
τάς του, η συναισθηµατική του αντοχή, η ανεξαρτησία του;

Αν συναινέσουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για τους στόχους 
τους, τότε έχει γίνει ένα πολύ σηµαντικό βήµα προς την αποτελε-
σµατική τους συνεργασία προς όφελος του παιδιού.

Γιατί γίνονται µερικές φορές δύσκολες οι σχέσεις 
ανάµεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς;

Τις περισσότερες φορές, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών µε 
τους γονείς είναι άριστες, αλλά τις ελάχιστες φορές που διαταράσ-
σονται, η ένταση είναι τόσο έντονη και αξίζει να αναφερθούµε στο 
συγκεκριµένο πρόβληµα. Οι παράγοντες που κάποιες φορές δια-
ταράσσουν την επικοινωνία των γονέων µε τους εκπαιδευτικούς 
είναι οι εξής:

Το πρόβληµα
Οι γονείς µπορεί να έχουν αρνητικές εµπειρίες από το σχο-

λείο και αυτές τις εµπειρίες που απέκτησαν στο δικό τους σχολείο 
µε τους δικούς τους εκπαιδευτικούς, να τις έχουν γενικεύσει στο 
σχολείο των παιδιών τους και τους εκπαιδευτικούς τους. 

Η λύση
Στην προσπάθειά µας να προστατεύσουµε τα παιδιά µας από 

ενδεχόµενες αρνητικές εµπειρίες, θα πρέπει να καταλάβουµε, ότι 
οι δικές µας εµπειρίες δεν πρέπει να µας οδηγούν στην άρνηση, 
αλλά στην προσπάθεια να βελτιώσουµε τα πράγµατα στο µέλλον.

Το πρόβληµα
Κάποιοι γονείς µπορεί να είναι ήδη θυµωµένοι από πριν µε 

πρόσωπα και γεγονότα εκτός σχολείου και να χάνουν γενικά την 
ψυχραιµία τους από την συσσωρευµένη αγανάκτηση, πράγµα το 
οποίο είναι ανθρώπινο και φυσιολογικό. 

Η λύση
Ως ενήλικες όµως, θα πρέπει να ανακτούµε την ψυχραιµία µας 

άµεσα, να διακρίνουµε τις καταστάσεις και να µην φερόµαστε πα-
ρορµητικά. Εξάλλου, η δική µας ψυχραιµία στην αντιµετώπιση 
προβληµάτων είναι ένα πολύτιµο µάθηµα, που µπορούµε να δι-
δάξουµε στα παιδιά µας. Αν εµείς αντιµετωπίζουµε ψύχραιµα τα 
προβλήµατα που προκύπτουν στο σχολείο, το ίδιο θα κάνουν και 
τα παιδιά µας.

Το πρόβληµα
Κάποιοι γονείς, επίσης, µπορεί να καλύπτουν ανασφάλειες 

σε σχέση µε τη δυνατότητα που έχουν να συµµετέχουν σε θέµα-
τα που αφορούν στο παιδί τους. Έτσι, όπως οι περισσότεροι άν-

θρωποι, που νιώθουν αδύναµοι σε κάποιες καταστάσεις, φέρο-
νται επιθετικά. 

Η λύση
Αυτή η συµπεριφορά όµως, µπορεί σαν γονείς να µας κατα-

στήσει ακόµη πιο αδύναµους, διότι ο καλύτερος τρόπος για  να δι-
απραγµατευτούµε ό,τι νοµίζουµε σωστό για το παιδί µας, είναι το 
να το διαπραγµατευτούµε ψύχραιµα.

Το πρόβληµα
Τέλος, πολλοί γονείς, απλά, έτσι έχουν µάθει να αντιδρούν για 

να επιβιώσουν. Σε µια κοινωνία που τους αγνοεί επανειληµµέ-
να, ίσως θεωρούν την επίθεση, τον µόνο τρόπο για να αποσπά-
σουν την προσοχή. 

Η λύση
Όµως, και πάλι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε  ότι τα παι-

διά παρακολουθούν και µιµούνται τους ενήλικες. Αν εµείς είµα-
στε επιθετικοί στην επικοινωνία µας, δεν µπορούµε να περιµέ-
νουµε από τα παιδιά µας να µην είναι επιθετικά.

Το πρόβληµα
Από την πλευρά τους οι καθηγητές, παρόλο που έχουν εκ-

παιδευτεί στο να αντιµετωπίζουν προβλήµατα επικοινωνίας όταν 
προκύπτουν, κάποιες φορές είναι ανθρώπινο να αµελούν τον 
επαγγελµατικό και επιστηµονικό τους ρόλο, λόγω συσσωρευµέ-
νης πίεσης και µε τη συµπεριφορά τους να κλιµακώνουν την κα-
τάσταση, όταν διαταραχθεί η σχέση τους µε τους γονείς. 

Η λύση
Σε προβλήµατα επικοινωνίας, η λύση είναι η αποδοχή. Είναι 

ανθρώπινο και φυσιολογικό να είµαστε πιεσµένοι, αγανακτισµέ-
νοι και ίσως φοβισµένοι, µερικές φορές. Οι διαφορές όµως, µε-
ταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, µπορεί να αµβλυνθούν, αν σκε-
φτόµαστε ότι και οι δυο πλευρές ανησυχούµε για τα παιδιά και 
επιθυµούµε την πρόοδό τους. Ίσως, ο τρόπος που εκφράζουµε τις 
ανησυχίες µας µερικές φορές να είναι έντονος, αλλά η ουσία είναι 
ότι ο στόχος είναι κοινός.

Μ.Κ Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός
∆ιδάκτωρ Παντείου Πανεπιστηµίου 

Εκπαιδευτική Κοινωνική Πολιτική
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Έκδοση του Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. 

Γραφεία: Ακαδηµίας 98-100
Τ.Κ.: 106-77
Τηλ.: 210 3830752, 801 2227777
Fax: 211 76000 80-81-82
www.europalso.gr
e-mail: europalso@europalso.gr

ΕΚ∆ΟΤΗΣ
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραµµατέας
Ταµίας
Έφορος Εκδηλώσεων
Έφορος Εξετάσεων

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Έφορος Εξετάσεων
Γραφείο Τύπου
Γραφείο Εκπαίδευσης
Επιστηµονική Επιτροπή

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βασίλης Παπαδηµητρίου

ΜΑΚΕΤΑ
TopAd Α.Ε.
www.topad.gr

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
COLORPRINT
www.colorprint.gr

Ευχαριστήρια

Ο Πρόεδρος 
και το ∆.Σ. του 
Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. 
ευχαριστούν 
όλους όσους 
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στην έκδοση 
αυτού του 
περιοδικού.

Ευχαρίστως δεχόµαστε 
συνεργασίες

Θέµα επόµενου τεύχους:
“ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ – Βελτίωση 
Μαθητικών Επιδόσεων και 
Κοινωνικών ∆εξιοτήτων.”

Κάθε ξένη γλώσσα που µιλάµε µας ανοίγει 
και µια ή και περισσότερες αγορές εργασίας. 

Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί 
απαραίτητο εφόδιο για την αντιµετώπιση 
της οικονοµικής κρίσης αφού διευκολύνει 
την εργασιακή κινητικότητα και την 
αντιµετώπιση της ανεργίας, καθιστώντας 
ανθεκτικότερα τα άτοµα και τις κοινωνίες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πάνος Καρβούνης

Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Επικεφαλής




