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Η ζύγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία επηβάιεη ζηνπο ζεκεξηλνύο λένπο ηελ 

απόθηεζε όιν θαη πεξηζζόηεξσλ πξνζόλησλ, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα είλαη ζην 

κέιινλ αληαγσληζηηθνί θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο σο πνιίηεο ηεο 

Επξώπεο θαη ηνπ θόζκνπ. Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ηππηθά αιιά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα ζήκεξα είλαη ε θαιή γλώζε μέλσλ γισζζώλ, ε νπνία αλνίγεη δξόκνπο 

ζηνπο λένπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, ηόζν ζηελ Ειιάδα όζν θαη 

ζην εμσηεξηθό.  

           Οη καζεηέο ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ απαμηώλνπλ ζπρλά ην κάζεκα ησλ μέλσλ 

γισζζώλ θαζώο δελ έρνπλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα λα κάζνπλ ζε βάζνο κηα μέλε 

γιώζζα. Η έιιεηςε μεθάζαξσλ καθξνπξόζεζκσλ θαη βξαρππξόζεζκσλ ζηόρσλ από 

πιεπξάο ησλ καζεηώλ απνηειεί έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα, πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη έλαο εθπαηδεπηηθόο ζηελ ηάμε ηνπ. Από εθεί πεγάδνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη πεηζαξρίαο, θαζώο ε έιιεηςε θηλήηξσλ νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ 

αδηαθνξία θαη ζηελ απαμίσζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.  

          Ξεθηλώληαο ινηπόλ από απηήλ ηελ πεπνίζεζε θαη πηζηεύνληαο απόιπηα, όηη 

όινη νη άλζξσπνη πξέπεη λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηε γλώζε θαη ζηε κόξθσζε, 

εληάμακε ην 2008 ζην κάζεκα ησλ Γεξκαληθώλ ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο 

ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ γισζζνκάζεηαο, νύησο ώζηε νη καζεηέο ηνπ 2
νπ

 

Γπκλαζίνπ Κνξσπίνπ ηειεηώλνληαο ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

γισζζηθέο εμεηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη λα απνθηήζνπλ ηππηθά πξνζόληα, 

πέξαλ ησλ νπζηαζηηθώλ. Η πξνζπάζεηα απηή ζπλερίδεηαη θαη θέηνο, ηόζν ζηα 

Γεξκαληθά όζν θαη ζηα Γαιιηθά, κε ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, νη νπνίνη ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ην Μάην ηνπ 2018.  

           ηόρνο ινηπόλ ήηαλ λα έρνπλ νη καζεηέο ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ ίζεο 

επθαηξίεο κε απηνύο ησλ ηδησηηθώλ εθπαηδεπηεξίσλ, νη νπνίνη απνθηνύλ πηπρία ζηηο 

μέλεο γιώζζεο κε ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ζην ζρνιείν ηνπο. Εμάιινπ αλ 

ζέινπκε λα κηιάκε γηα δσξεάλ παηδεία ζηελ Ειιάδα πξέπεη λα θξνληίζνπκε απηή λα 

θαιύπηεη όιεο ηηο αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ καζεηή θαη λα παξέρεηαη εμίζνπ ζε όινπο 

ηνπο καζεηέο αλεμάξηεηα από ηελ νηθνλνκηθή ζηάζκε ησλ γνληώλ ηνπο.  

 

 


