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τις 9 Μαρτίου, το Δίκτυο Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών QLS, ξεκίνησε ένα 

ταξίδι μαζί με τους γονείς των μαθητών 
των μελών του, με σκοπό να τιμήσουν 
από κοινού τις αρχές και τις αξίες
της γονεϊκότητας. 
Το ταξίδι αυτό ολοκληρώθηκε στις 27 
Απριλίου, έχοντας προσφέρει πολύτιμες 
εμπειρίες, πληροφορίες και γνώσεις σε 
όσους συμμετείχαν. Το ταξίδι αυτό δεν 
ήταν άλλο, από το 8ο Συνέδριο Γονέων 
του QLS! 
Το συνέδριο έφερε τον χαρακτηριστικό 
τίτλο «Γονέα Μέρα» ο οποίος και 
δικαιολόγησε απόλυτα την ονομασία 
του, προτρέποντας τους γονείς που 
συμμετείχαν να αντιμετωπίσουν τις 
σύγχρονες προκλήσεις του ρόλου τους, 
με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Οι 
εργασίες του συνεδρίου διέτρεξαν πάρα 
πολλές πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες με 

τη συμβολή των κατά τόπους Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών, μελών του QLS, 
φιλοξένησαν, υποστήριξαν και ανέδειξαν 
τη σημασία αυτής της διοργάνωσης. 
Έτσι, η Τρίπολη, η Αθήνα, ο Τύρναβος, 
η Αλεξανδρούπολη, η Κατερίνη, 
η Θεσσαλονίκη, η Ξάνθη, η Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας, Η Έδεσσα, η Λιβαδειά, 
το Ρέθυμνο και ο Βόλος, έγιναν φάροι 
γνώσης και ενημέρωσης για κάθε 
γονέα που επιθυμεί πρακτικές λύσεις 
και συμβουλές σε καθημερινά αλλά 
πολύ σημαντικά θέματα γονεϊκότητας. 
Κρίνοντας από τη συμμετοχή του 
κόσμου, αυτά τα θέματα ενδιαφέρουν 
πολλούς γονείς. Αν και οι αριθμοί 
συμμετοχής ξεπέρασαν κατά πολύ τις 
αρχικές προβλέψεις των υπευθύνων, η 
οργάνωση, ο επαγγελματισμός και κυρίως 
το μεράκι όσων συμμετείχαν, βοήθησαν 
στο να ξεπεραστούν τις όποιες δυσκολίες, 

προσφέροντας μια ανεπανάληπτη 
εμπειρία σε όσους συμμετείχαν. 
Αυτή η εμπειρία προσέλκυσε και τα φώτα 
της δημοσιότητας, καθώς οι εργασίες του 
συνεδρίου είχαν πλήρη δημοσιογραφική 
κάλυψη από τα τοπικά ΜΜΕ.   
Μέσα από τις άρτιες κατά τόπους 
διοργανώσεις και με την πολύτιμη 
συμβολή ενός συνόλου καταξιωμένων 
ομιλητών, η διοργάνωση «Γονέα 
Μέρα» κατάφερε να διαφοροποιηθεί 
από τα στενά πλαίσια του όρου 
«συνέδριο» και να μετατραπεί σε μία 
επικοινωνιακή πλατφόρμα με έντονη και 
δυναμική συμμετοχή των γονέων που 
έλαβαν μέρος. Ερωτήματα, εμπειρίες, 
προβληματισμοί και απορίες, εντάχθηκαν 
στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού και 
κυρίως ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ 
ομιλητών και κοινού, έτσι ώστε να δοθούν 
προς τους γονείς άμεσες, ρεαλιστικές και 
υλοποιήσιμες κατευθύνσεις στα διάφορα 
θέματα που τους απασχολούν. Όλα 
αυτά χωρίς καμία απολύτως οικονομική 
επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. 

Το QLS για ακόμη μία χρονιά απέδειξε 
με έμπρακτο τρόπο πως είναι κάτι πολύ 
παραπάνω από ένα σύγχρονο Δίκτυο 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών. 
Το QLS στην ουσία αποτελεί, ένα 
σύνολο ευαισθητοποιημένων 
παιδαγωγών και κυρίως ανθρώπων με 
κατανόηση στις ανάγκες και τα «θέλω» 
των μαθητών αλλά και των γονέων. 

Σ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΓΟΝΕΩΝ
σ’ένα Παγκόσμιο Χωριό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

ΚΟΙΤΑΜΕ. 
Δεν βλέπουμε!

ΕΠΙΒΙΩΝΟΝΤΑΣ
σε έναν πολύγλωσσο κόσμο

Μια ΑΛΛΗ άποψη
για το ίδιο γνωστό θέμα 

Μια πραγματική

ΓΕΦΥΡΑ
ΓΝΩΣΗΣ
Ευτυχισμένη τάξη, 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΣΗ!
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ΚΟΙΤΑΜΕ.
Οι γρήγοροι και συχνά πιεστικοί ρυθμοί της σύγχρονης 
ζωής, πολλές φορές μας στερούν ερεθίσματα και 
εμπειρίες που μπορούν να μας προσφέρουν μια πιο 
ποιοτική και ανθρώπινη καθημερινότητα. 
Έτσι, πολλές φορές κοιτάμε αλλά δε βλέπουμε, ακούμε 
αλλά δεν αντιδρούμε… ακόμη και αν δίπλα μας πλανάται 
η μελωδία ενός βιολιού Στραντιβάριους.

τις 12 Ιανουαρίου του 2007, ένας νεαρός κρατώ-
ντας ένα βιολί, πλησίασε σε μία πολυσύχναστη 

αποβάθρα του μετρό της Ουάσιγκτον και στάθηκε δί-
πλα από ένα κάδο απορριμμάτων. 
Ήταν ντυμένος με ένα απλό μακό μπλουζάκι και φορούσε 
ένα καπέλο που έκρυβε αρκετά το πρόσωπό του. 
Οι πρώτες μελωδίες του βιολιού του δεν άργησαν να 
πλημμυρίσουν το χώρο της αποβάθρας νικώντας την πο-
λύβουη ατμόσφαιρα του κόσμου που πηγαινοερχόταν για 
να προλάβει τα δρομολόγια του μετρό. Νίκησε το βουη-
τό, όχι όμως και την αδιαφορία. 
Ο κόσμος πηγαινοερχόταν βιαστικά στις δουλειές του, 
αγνοώντας τον νεαρό μουσικό ο οποίος συνέχιζε να παί-
ζει. Κάποια στιγμή ένας άνδρας στάθηκε για λίγο μπρο-
στά στον νεαρό. Τον παρατήρησε και απομακρύνθηκε 
αδιάφορος. Έπειτα από λίγο μια περαστική γυναίκα, χω-
ρίς καν να σταματήσει, έριξε στο κουτί που είχε μπροστά 
του ο μουσικός, ένα δολάριο. Η ώρα περνούσε και ο κό-
σμος συνέχιζε να αγνοεί τόσο τις μελωδίες, όσο και τον 
νεαρό που με προθυμία συνέχιζε να παίζει. Κάποια στιγ-

καθημερινότητά μας; Πόσες στιγμές ομορφιάς που μπορεί 
να περιέχονται ακόμη και στο χαμόγελο ενός περαστικού 
που συναντήσαμε τυχαία στο δρόμο, φεύγουν μέσα από 
τα χέρια μας; Μήπως τελικά κοιτάμε αλλά δε βλέπουμε; 
Μήπως τελικά δε ζούμε αλλά επιβιώνουμε;

Η ιστορία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Washington 
Post» το 2007 και χάρισε στον δημοσιογράφο που κάλυ-
ψε το θέμα, Τζιν Γουαϊνγκάρτεν, το βραβείο Πούλιτζερ.

μή ένα τρίχρονο αγοράκι σταμάτησε μπροστά στον βιολι-
στή αλλά η μητέρα του το τράβηξε απότομα προς το μέ-
ρος της. 
Μετά από μία ώρα ο βιολιστής σταμάτησε να παίζει. 
Δεν ακούστηκε κανένα χειροκρότημα. Καμία επευφη-
μία από τον διερχόμενο κόσμο. Ο απολογισμός της μίας 
αυτής ώρας, είναι συγκλονιστικός. 1100 άτομα πέρασαν 
μπροστά από το βιολιστή. 20 από αυτά τα άτομα επιβρά-
βευσαν το ταλέντο του με το συνολικό ποσό των 32 δο-
λαρίων. 1 μόλις άτομο κατάφερε να αναγνωρίσει στο 
πρόσωπο του μουσικού, τον πολυβραβευμένο βιολι-
στή, Τζόσουα Μπελ. Μία εβδομάδα πριν, ο Μπελ κατά-
φερε να δημιουργήσει κοσμοσυρροή στην αίθουσα της 
Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστώνης και μάλιστα με ει-
σιτήριο 100 δολάρια το άτομο! Ο ίδιος άνθρωπος λοι-
πόν, ο οποίος πληρώνεται 1.000 δολάρια ανά ώρα, έπαι-
ξε στην αποβάθρα του μετρό τα πιο δύσκολα μουσικά 
έργα του Μπαχ, με ένα σπάνιο βιολί Στρατιβάριους, αξίας 
3.000.000 ευρώ!
Άραγε πόσα πράγματα «χάνουμε» καθημερινά από την 

ΔΕΝΒΛΕΠΟΥΜΕ!
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Την ώρα που ο Τζό-
σουα Μπελ έπαιζε 
με δεξιοτεχνία το 
βιολί του, μία κρυφή 
κάμερα κατέγραφε 
τις αντιδράσεις του 
κόσμου.  

AΘHNA

ASK ΚΑΛΟΔΙΚΗ Δ: Iθώμης 3, Γκύζη
Τ: 2106433050

G. PAPAS Δ: Αρτέμιδος 26, Άλιμος
Τ: 2109884754

TEACH ME
Δ: Αναπαύσεως 27 & 
Μητροπούλου, Βριλήσσια
Τ: 2108037894-5

BYPΩN
Δ: Kριτοβουλίδου 45 & 
Παρασκευοπούλου,
Κ. Πατήσια Τ: 2108311380

ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΝΤΖΙΔΟΥ Δ: Ροδοπόλεως 91, 
Ελληνικό Τ: 2109652640

ΕΥΡΩΣΤΟΧΟΣ Δ: Αντιγόνης 40, 
Ν.Ηράκλειο Τ: 2102816538

ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗ Δ: Πυθίας 3, Κυψέλη
Τ: 2108653384

KIOYPKOY Δ: Mιλτιάδου 23 & Kανάρη, 
Παλλήνη Τ: 2106668890

MOYΣOYPH Δ: Eυρυνόμης 73, 
Zωγράφου Τ: 2107777619

AΛEΞANΔPEIA HMAΘIAΣ

MIXAΛOΠOYΛOΣ Δ: Eθν. Aντιστάσεως 30
Τ: 2333022890

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

GLOBAL DYNAMICS Δ: Ανδρόνικου 66
Τ: 2551084111

BOΛOΣ
ANETOΠOYΛOY- 
HUTTON

Δ: Aριστοτέλους 53 & 
N.Γάτσου Τ: 2421021441

EΔEΣΣA

ENGLISH CENTRE Δ: Ηφαιστίωνος 2
Τ: 2381029655

ΘEΣΣAΛONIKH

LORD BYRON Δ: Tσιμισκή 104, Διαγώνιος 
Τ: 2310268647

YES Δ: Μπιζανίου 3, Πυλαία
Τ: 2310331160

KAΛAMATA
MAKPOΠOYΛOY 
KEΛΛY

Δ: Πολυχάρους 10
Τ: 2721096496

KATEPINH

KOYNTOYPA Δ: Mεγ.Aλεξάνδρου 32
Τ: 2351025115

ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ

Δ: Χρ. Κοντόκαλη 29, 
Κοντόκαλι Τ: 2661099440

ΒΙΚΗ ΣΠΙΤΙΕΡΗ Δ: Μουστοξύδου 7
Τ: 2661048175

ΛIBAΔEIA

ALC ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ Δ: Σοφοκλέους 37
Τ: 2261026095

ΞANΘH

XATZHΣTEΦANOY Δ: 28ης Oκτωβρίου 201
Τ: 2541063680

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΑΣΗΜΕΝΙΑΣ ΦΗΤΑΜ Δ: Επ. Μαρούλη 50, 
Ρέθυμνο Τ: 2831023428

ΣEPPEΣ

TEPMENTZOΓΛOY Δ: Nικ. Φωκά 14
Τ: 2321022312

TPIΠOΛH

MΠOYPTΣOYKΛH Δ: 11ου Συντάγματος 9 & 
Γράνας Τ: 2710232331

TYPNABOΣ

ΚΟΛΙΤΣΑ Δ: Aναλήψεως 19
Τ: 2492025415

XAΛKIΔA

E.L.C. ANYΦANTHΣ Δ: Κουκούλη 6Α
Τ: 2221080130

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΩΣΣΩΝ,
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ QLS

Μια προσφορά του Δικτύου 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Ιδιοκτησία:
QLS

Σύμβουλος έκδοσης:
Θέμης Σαρανταένας

Επιμέλεια έκδοσης:
Monograph

Συντάκτες:
Γλυκερία Ανυφαντή
Σταυρούλα Γεωργιάδου
Σπύρος Καλοδίκης
Αλεξάνδρα Κολίτσα
Ευαγγελία Μακαλέκα
Κέλλυ Μακροπούλου
Παναγιώτα Ν. Μπουρτσουκλή
Διονύσης Πετρόπουλος
Ηλίας Ρουμπάνης
Αθηνά Φολτοπούλου

Η εφημερίδα «2Generations», 
διανέμεται δωρεάν σε γονείς
και μαθητές των σχολείων
μελών του QLS.

Κεντρικά Γραφεία: 
54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 47 & 
Γ. Καρτάλη, 38333, Βόλος 
T/F: 24210 37171
email: qls@qls.gr
http://schools.qls.gr
qlsunday.blogspot.gr
www.facebook.com/qls.gr  

Η πρόκληση

Η καθοδήγηση των 
παιδιών μας είναι δύ-
σκολη, μεταξύ άλλων, 
επειδή δεν μπορούμε να 
διαγνώσουμε εύκολα το 
μέλλον. 
Ένας από τους λόγους 
που η Google χαρτογρα-
φεί τον κόσμο είναι ότι 
θέλει να ηγηθεί της επι-
κείμενης επανάστασης 
στην αυτοματοποιημένη 
οδήγηση. Αυτό σημαίνει 

ότι στο μέλλον θα μπορούμε να στέλνουμε τα παιδιά στα Αγγλι-
κά μόνα τους, ότι 90 χρονών άνθρωποι θα είναι αυτόνομοι σε 
επίπεδο μετακίνησης, ότι ακόμη και οι τυφλοί θα έχουν το δικό 
τους αυτοκίνητο. Τι σημαίνει αυτό όμως για τους οδηγούς ταξί, 
για τους καθηγητές που διδάσκουν οδήγηση, για τους οδηγούς 
φορτηγών; Μεταξύ 2015 και 2020 περιμένουμε τα πρώτα μοντέλα 
να βγουν στην αγορά. Στο μεταξύ, εδώ και περισσότερο από μια 
δεκαετία, υπηρεσίες τύπου «χρυσού οδηγού» και telemarketing 
στις ΗΠΑ προσφέρονται από τηλεφωνητές στην Ιρλανδία και 
στην Ινδία.
Περισσότερο από ποτέ, η προστιθέμενη αξία της εργατοώρας 
μας έχει να κάνει με την ικανότητα προσαρμογής σ’ ένα διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα, το «σύνολο» 
των εμπειριών είναι περισσότερο πολύτιμο από την ασφάλεια 
που προσφέρει μια συγκεκριμένη δεξιότητα, που μπορεί και να 
απαξιωθεί. Τι σημαίνει όμως αυτό για ένα γονέα; 

Στρατηγική:
από το πτυχίο στο χαρτοφυλάκιο εμπειριών 

Στη βάση της στήριξης – οικονομικής και συμβουλευτικής – 
πρέπει να ξαναδούμε τη βασική αφήγηση περί πετυχημένης 
«ολοκλήρωσης» της μόρφωσης των παιδιών μας. Η γλώσσα 
δεν κατακτάται με το proficiency, αλλά με την «εμπειρία». Και 
αυτό σημαίνει ότι εκτός από τη συλλογή πτυχίων, που ακόμα 
είναι σημαντική, κάθ’ ένας από εμάς, τόσο για τον εαυτό του όσο 

σχέση με την ξένη γλώσσα είναι μια πολύ προ-
σωπική υπόθεση: εκείνο που μπορεί να βαθμολο-

γηθεί, να συγκριθεί και εν τέλει να πιστοποιηθεί, έχει 
μικρή σχέση με την πραγματική σημασία της για κάθε 
άτομο. Η ξένη γλώσσα έχει μια ισχυρή βιωματική αξία. 
Ένα πτυχίο ξένης γλώσσας μπορεί να αντιπροσωπεύει 
ένα «πρέπει» της σχολικής ηλικίας, να αποτελεί κριτήριο 
πρόσληψης για έναν εργαζόμενο, ή ακόμη το άπιαστο, 
«απωθημένο» όνειρο για κάποιον που δεν επέμεινε όταν 
έπρεπε. 

ΕΠΙΒΙΩΝΟΝΤΑΣ
ΣΕ ΕΝΑΝ
ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ
ΚΟΣΜΟ

σε πολλούς από εμάς, μέσα κοινωνικής και επαγγελμα-
τικής δικτύωσης, οι μηχανές αναζήτησης, αλλά και οι 
εφαρμογές που διαμοιράζουν πληροφορία, διευκολύνουν 
την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ πολλών 
χρηστών, όπως οι κλήσεις συνδιάσκεψης με skype ή flash.
Στο νέο υπερεθνικό, πολυπολιτισμικό τοπίο που έχει 
διαμορφωθεί με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών πλη-
ροφορίας και επικοινωνίας, η θέση της αγγλικής γλώσσας 
εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένη. Σήμερα, οι περισσό-
τεροι Ευρωπαίοι (περί το 1/3) μαθαίνουν ως πρώτη ξένη 
γλώσσα αγγλικά, που ακολουθούνται από τα γερμανικά 
και τα γαλλικά. Στην έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του 
2004 που αναφέρθηκε προηγούμενα, το 69 % των ερω-
τηθέντων πιστεύει ότι ο κάθε πολίτης της ΕΕ θα έπρεπε να 
είναι σε θέση να μιλά αγγλικά.

Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι τα αγγλικά έχουν 
πάρει κυρίαρχη θέση ως γλώσσα εργασίας στις υπηρε-
σίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των άλλων θεσμών της 
ενωμένης Ευρώπης, αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς 
εν γένει. Η αγγλική γλώσσα είναι το «διαβατήριο» για 
πρόσβαση σε ερευνητικές, επιστημονικές, αναπτυξιακές, 
επαγγελματικές και ποικίλες άλλες ευκαιρίες που συνδέ-
ονται με τους θεσμούς αυτούς, ή με άλλα πλαίσια συνερ-
γασιών. 
Η πιστοποιημένη γνώση των αγγλικών σήμερα δεν δημι-
ουργεί έκπληξη σε ένα βιογραφικό, το οποίο μάλλον θα 
έδειχνε ελλιπές χωρίς αυτό το στοιχείο. Όμως ας μην ξε-
χνάμε η γνώση επιπλέον γλωσσών είναι ένα στοιχείο που 
μπορεί να αναβαθμίσει ένα καλό βιογραφικό, σε σπάνιο 
και περιζήτητο.

Η Γλυκερία Ανυφαντή, 
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Διδάκτωρ Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ένα είναι πλέον βέβαιο: ότι η καλή – και ει δυνατόν απο-
δεδειγμένη - γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι ένας απα-
ραίτητος σταθμός στη βιογραφία του σύγχρονου πολίτη 
της ενωμένης Ευρώπης. Στη μεγάλη, πολύγλωσση ευρω-
παϊκή οικογένεια, η μητρική γλώσσα έχει πάψει προ πολ-
λού να επαρκεί. Σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου της Βαρκελώνης, το 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενθαρρύνει τους πολίτες να μαθαίνουν όχι μία, αλλά δύο 
ξένες γλώσσες, εκτός από τη μητρική τους. Μήπως αυτό 
ακούγεται κάπως υπερβολικό; Σε έρευνα του Ευρωβαρο-
μέτρου που διενεργήθηκε το 2004 1, μόνον το 32% των 
ερωτηθέντων συμφωνεί ότι θα έπρεπε όλοι να μιλούν τη 
μητρική τους συν δύο ακόμη γλώσσες. Οι περισσότεροι 
όσων συμμετείχαν στην έρευνα (71 %), συγκλίνουν στην 
άποψη ότι ο κάθε πολίτης της ΕΕ θα έπρεπε να μιλάει μία 
ακόμη ευρωπαϊκή γλώσσα εκτός από τη μητρική του. 
Βέβαια, οι γονείς πάντα επιζητούν το καλύτερο για τα παι-
διά τους, και η ίδια έρευνα το επιβεβαιώνει: το 93 % των 
γονέων θεωρεί ότι είναι σημαντικό τα παιδιά τους να μά-
θουν άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Δεν είναι τυχαίο ότι η 
ηλικία στην οποία ξεκινά η εκμάθηση ξένης γλώσσας στα 
σχολεία της ενωμένης Ευρώπης μειώθηκε τα τελευταία 20 
χρόνια. Η πλειοψηφία των μαθημάτων ξεκινά στην ηλικία 
των 7-10 ετών. 
Σε εποχές εντεινόμενης πληροφοριακής, πολιτισμικής και 
επαγγελματικής κινητικότητας, μία ξένη γλώσσα αυξάνει 
τις ευκαιρίες για αναζήτηση γνώσης, για απασχόληση, 
κοινωνική δικτύωση και προσωπική ανάπτυξη. Μια ξένη 
γλώσσα αποτελεί αποδεδειγμένα ένα χρήσιμο ‘εργαλείο’, 
που διευκολύνει τις διακοπές στο εξωτερικό, αλλά και την 
πρόσβαση σε πολιτισμικά αγαθά που προέρχονται από 
γλωσσικές κοινότητες διαφορετικές από τη μητρική. Η 
ξένη γλώσσα αποτελεί ανελαστική προϋπόθεση για την 
επιτυχή –αν όχι στοιχειώδη- λειτουργία κάθε επιχειρη-
ματία ή επαγγελματία που αργά  ή γρήγορα θα πρέπει να 
χειριστεί θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, διακρατικών 
ανταλλαγών και συνεργασιών, να επιδιώξει συνεννοήσεις 
και να καλλιεργήσει εταιρικές σχέσεις που υπερβαίνουν 
τα σύνορα. Και αυτή η υπέρβαση δεν εξαρτάται εδώ και 
καιρό από το… τρένο της γραμμής ή το αεροπλάνο. Είναι 
καθημερινά εφικτή και συντελείται στο γνωστό, παράλλη-
λο σύμπαν: το ψηφιακό. Πρώτα και καλύτερα, τα γνωστά 

1. «Πολλές γλώσσες, μία οικογένεια: Οι γλώσσες στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυν-
ση Τύπου και Επικοινωνίας, Ιούλιος 2004, Λουξεμβούργο.

και για το παιδί του, πρέπει επίσης να έχει ένα «χαρτοφυλάκιο 
εμπειριών». 
Σε κάθε γνωστό site εξεύρεσης εργασίας, υπάρχει πλέον ένα 
μεγάλο εύρος προσφοράς εργασίας για ασκούμενους σε ένα 
διεθνές περιβάλλον. Αυτό μπορεί επίσης να έχει κόστος: μπορεί 
μια επιχείρηση να μας ζητήσει ακόμα και $ 3.000 προκειμένου να 
στείλει το παιδί μας στη Σαγκάη ή στη Βομβάη για τρεις μήνες, σε 
ένα δομημένο περιβάλλον, από το οποίο μπορούμε να έχουμε 
συγκεκριμένες προσδοκίες.  
Το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας τέτοιας εμπειρίας είναι η ανάπτυ-
ξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλ-
λον, η εξοικείωση με ένα κλάδο του οποίου οι απαιτήσεις μπορεί 
να μην είναι απόλυτα εναρμονισμένες με υφιστάμενα προγράμ-
ματα σπουδών, η εμπειρία μιας αναδυόμενης αγοράς, η επαφή με 
μια ενδεχόμενη δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα. Πρόκειται, δηλα-
δή, για μια εμπειρία που δίνει μη αναλώσιμη προστιθέμενη αξία. 

Υποστήριξη και δημιουργία επιλογών

Οι εμπειρίες προστιθέμενης αξίας είναι μια πολύ παλιά ιστορία. 
Μια μεσοαστική αμερικανική ή βρετανική οικογένεια, για την 
οποία η χρηματοδότηση των σπουδών του παιδιού δε θεωρείται 
αυτονόητη, ένας χρόνος προσωπικής αναζήτησης μετά το λύκειο 
(year off) θεωρείται απαραίτητη προκειμένου τα «θέλω» του 
παιδιού να αποκτήσουν ένα σημείο αναφοράς στον πραγματικό 
κόσμο. Αυτή η εμπειρία γίνεται συχνά η βάση της διαπραγμάτευ-
σης της στήριξης της οικογένειας σε μια επιλογής σπουδών στη 
βάση ενός πειστικού σχεδίου του ίδιου του παιδιού, τα ενδιαφέ-
ροντα του, τις δεξιότητες του και τις πραγματικές συνθήκες «εκεί 
έξω». Αυτό είναι δύσκολο για κάθε γονέα, επειδή τείνουμε να 
προβάλουμε δικά μας απωθημένα στο παιδί μας. 

Μπορείς να γίνει μαθηματικός ή καλλιτέχνης, αλλά δοκίμασε 
λίγο από τον κόσμο που διεκδικείς: αυτό είναι το μήνυμα.  
Αυτό σημαίνει ανοικτούς ορίζοντες και, αναπόφευκτα, αγγλικά: 
η επιλογή πρώτης ξένης γλώσσας είναι αναγκαστική, όχι για να 
ξεχωρίζει το βιογραφικό, αλλά ως προϋπόθεση άλλων επιλογών.

σ’ ένα Παγκόσμιο Χωριό
ΓΟΝΕΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ηλίας Ρουμπάνης, Πολιτικός Αναλυτής & Σύμβουλος
Δρ. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας

EDITORIAL
Έναν απολογισμό που δε μετριέται απλά σε νούμερα 
συμμετοχών, αριθμούς επισκεπτών, και ποσοστά επιτυχιών, 
αλλά έναν απολογισμό που μεταφράζεται σε χαμόγελα 
ικανοποίησης των γονέων (Συνέδριο Γονέων «Γονέα Μέρα») 
και χαμόγελα ευτυχίας των Μαθητών (Μαθητική Συνάντηση 
«FriendShip»). Από αυτή την καταγραφή δεν μπορεί να λείπει η 
αναδιαμόρφωση της ιστοσελίδας μας (www.qls.gr), 
έτσι ώστε να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους γονείς 
των μαθητών μας, αλλά και οι αθέατες σε όλους εσάς ενέργειες 
που προέβησαν τα μέλη του QLS, ώστε να βελτιώσουν ακόμη 
περισσότερο το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και 
τα αποτελέσματα των οποίων απολαμβάνουν πλέον οι μαθητές 
μας. Κάναμε πολλά και αυτή τη χρονιά. Όχι γιατί μας το ζητήσατε. 
Αλλά γιατί θέλαμε και θα συνεχίσουμε να θέλουμε!

Καλό καλοκαίρι!
Χριστίνα Ανυφαντή
Πρόεδρος QLS

Ακόμη μία 
σχολική 
χρονιά 
πλησιάζει 
προς το 
τέλος της και 
προκαλεί 
όλους 
εμάς τους 
ανθρώπους 
του QLS, 
να κάνουμε 
το δικό μας, 
ιδιαίτερο 
απολογισμό. 
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για το ίδιο γνωστό θέμα
Μια άλλη άποψη

ποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για την 
«ολιστική» ή ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 

εκπαίδευση ενός νέου μαθητή, δε χρειάζεται να επιλέξει 
μεταξύ εξατομικευμένης διδασκαλίας και ομαδικής 
διδασκαλίας. Εξυπακούεται ότι η ομαδική διδασκαλία 
υπερέχει σε πολλά σημεία! 
Πρώτα απ’ όλα αναδεικνύει τον σεβασμό προς το πρόσω-
πο του ίδιου του μαθητή. Σέβομαι σημαίνει δεν εισβάλλω 
στον προσωπικό του χώρο που είναι το δωμάτιό του, το 
οποίο  όπως συμβαίνει για κάθε άνθρωπο, απότελεί έναν 
χώρο ξεκούρασης, αυτοσυγκέντρωσης, ύπνου και προ-
σωπικής εργασίας. Πώς θα αισθανόσασταν αν ερχόταν 
κάποιος άγνωστος (καθηγητής) στον πιο ιδιωτικό σας χώρο; 
Τουλάχιστον άβολα! 
Σέβομαι τον άλλον σημαίνει ότι του προσφέρω το δικαί-
ωμα σε μία συνειδητή επιλογή μάθησης, σύμφωνα με τις 
εξελίξεις της νέας εποχής και των σύγχρονων μεθόδων 
διδασκαλίας. Η ανάπτυξη και η εξάσκηση της γλωσσι-
κής ικανότητας έρχεται παράλληλα με την ανάπτυξη των 
γνωστικών λειτουργιών του εγκεφάλου, την άσκηση της 
κριτικής σκέψης, την ομαδική εργασία, την ευγενή άμιλλα 
και τη συμμετοχικότητα. Όλα αυτά ανθίζουν στο πρόσφορο 
περιβάλλον της τάξης. Ο κατάλληλα εκπαιδευμένος δάσκα-
λος δε θα διευκολύνει απλώς τη μαθησιακή διδασκαλία, 
αλλά θα βοηθήσει ώστε όλοι οι μαθητές της τάξης του, να 
ανταλλάξουν ιδέες, να δημιουργήσουν φιλίες, να εκφρά-
ζουν την άποψή τους και βοηθώντας ο ένας τον άλλο, να 
αναπτύξουν από κοινού το αίσθημα της ομαδικότητας αλλά 
και της δημιουργικότητας. 
Η δοτικότητα και η αφοσίωση του δασκάλου στο σύνολο, 
παίζει μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση χαρακτήρων και ατό-
μων. Η εξέλιξη και ολοκλήρωση της γλωσσικής εκπαίδευ-
σης είναι αλληλένδετη με τη ψυχολογική και πνευματική 
εξέλιξη του ατόμου. 
Η συνεργασία ενός έμπειρου και με «όρεξη», εκπαιδευτι-
κού, με μια ανήσυχη στο πνεύμα ομάδα μαθητών, δημι-
ουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ευχάριστο περιβάλλον 
μάθησης, δημιουργίας, φαντασίας και έμπνευσης που θα 
ακολουθήσει τα παιδιά σ’ όλη τους τη ζωή. Η διαμόρφωση 
του χαρακτήρα μας μετά την οικογένεια μας πλάθεται στην 
τάξη. 
Αλίμονο σ’ αυτούς που θα μάθουν πίσω από κλειστές πόρ-
τες, με χαμηλόφωνους ψιθύρους και απορημένα βλέμματα. 
Ξέρετε αλλά και ξέρουμε πολύ καλά, πως πάντα θα 
υπάρχουν τα σημερινά «κρυφά σχολειά». 
Τουλάχιστον στην εποχή μας υπάρχουν πολλά σχολειά 
(ΚΞΓ) που είναι ανοιχτές αγκαλιές για όλα τα παιδιά. 
Επιλέξτε μαζί με το παιδί σας, για το παιδί σας, το 
καλύτερο! Καλή τύχη!
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Παναγιώτα Ν. Μπουρτσουκλή, Ιδιοκτήτρια Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών «Μπουρτσουκλή» - Τρίπολη

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΗ,

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ!

ποτελεί κοινή 
διαπίστωση 

όλων των εκπαιδευ-
τικών, ότι είναι πρακτικά 
αδύνατο να οδηγήσουμε 
τα σημερινά παιδιά στη 
μάθηση, ακολουθώντας 
εκπαιδευτικά πρότυπα του 
παρελθόντος. Αυτό δεν 
αποδεικνύεται μόνο από τις 
τελευταίες εξελίξεις στη   
     διδακτική μεθοδολογία, 
      αλλά και από την κα
         θημερινή αλληλεπί
           δραση δασκάλων – 
            μαθητών μέσα στην 
              τάξη. 
                Όταν ο δάσκαλος 
                  παρουσιάζει 
                νέες πληροφορί-
                ες θα πρέπει να 
          λαμβάνει υπόψη του 
          τους διάφορους 
        μαθησιακούς τύπους 
των μαθητών (οπτικό, 
ακουστικό, κιναισθητικό) 
και ανάλογα να χρησιμο-
ποιεί τα κατάλληλα εκπαι-
δευτικά μέσα που θα διατη-
ρήσουν το ενδιαφέρον και 

την 
προ-

σοχή 
τους. Υπάρχουν 

πολλοί δρόμοι που 
οδηγούν στην απόκτηση 
της γνώσης και ο δάσκαλος 
πρέπει να είναι έτοιμος να 
φέρει στην επιφάνεια τις 
πολλαπλές δεξιότητες του 
κάθε μαθητή. Όσο περισ-
σότερο το μάθημα θυμίζει 
δημιουργικό παιχνίδι τόσο 
πιο εύκολα θα απορροφή-
σουν οι μαθητές τις καινού-
ριες πληροφορίες. 
Επίσης, χώρος της μάθησης 
είναι πολύ σημαντικός. 
Δάσκαλοι και μαθητές μπο-
ρούν να μετατρέψουν την 
τάξη σε ένα φωτεινό και 
χαρούμενο περιβάλλον με 
posters, θετικά μηνύματα, 
λουλούδια, μουσική και 
κατάλληλα εποπτικά μέσα. 
Η δημιουργία θετικής ατμό-
σφαιρας και ενός περιβάλ-
λοντος χωρίς στρες για το 
φόβο του λάθους, βοη-
θούν τον μαθητή να έρθει 
στην κατάλληλη διάθεση 
για μάθηση. Ο ενθουσι-
ασμός του δασκάλου, η 
πίστη στις ικανότητες των 
μαθητών του και οι υψηλές 
προσδοκίες, μπορούν να 
δημιουργήσουν ένα κλίμα 
επιτυχίας που είναι μεταδο-
τικό και βοηθά στην αποτε-

λε-
σματι-

κή μάθηση 
και εξέλιξη των 

μαθητών. 
Παράλληλα, το διαδίκτυο 

δίνει τη δυνατότητα στους 
δασκάλους να ετοιμάζουν 
εξαιρετικό εκπαιδευτικό 
υλικό και να το χρησιμο-
ποιούν είτε στην τάξη είτε 
εκτός. Οι μαθητές μπορούν 
να βρουν πληροφορίες, να 
προετοιμάσουν εργασίες ή 
να κάνουν tests, χωρίς το 
φόβο του άγχους και της 
αποτυχίας. 
Η χρήση της τεχνολογίας 
για απόκτηση γνώσεων 
διεισδύει στο σπίτι και την 
εργασία, μετατρέποντας την 
καθημερινότητα όλων σε 
ένα ηλεκτρονικό σχολείο 
χωρίς περιορισμούς και 
εμπόδια. 
Οι ανάγκες των μαθητών 
του χθες, δεν έχουν καμία 
απολύτως σχέση με τις ανά-
γκες των μαθητών του σήμε-
ρα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει 
και για τους εκπαιδευτικούς 
του 21ου αιώνα. Πρέπει 
όχι μόνο να είναι εναρμο-
νισμένοι με τις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές μεθόδους, 
αλλά πάντα να βρίσκονται 
και ένα βήμα πιο μπροστά 
από τις εξελίξεις αξιοποιώ-
ντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
διδασκαλίας. 

Ευαγγελία Μακαλέκα, 
Ιδιοκτήτρια Κέντρου 
Ξένων Γλωσσών «Yes» - 
Θεσσαλονίκη

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΓΕΦΥΡΑ
ΓΝΩΣΗΣ

40χρονος Rajesh 
Kumar Sharma, 

είναι πατέρα τριών 
παιδιών και όπως 
πολλοί άλλοι γονείς 
των παραγκουπόλεων 
του Νέου Δελχί, λόγω 
οικονομικών προβλη-
μάτων δεν μπορούσε 
να προσφέρει το δώρο 
της γνώσης στα παιδιά 
του, στέλνοντάς τα στο 
σχολείο. Καθημερινά 
λοιπόν ο Rajesh ξεκι-
νούσε να πάει στη δου-
λειά του και με λύπη 
του διαπίστωνε πως 
εκατοντάδες παιδιά από 
τις γύρω περιοχές ενώ 
κανονικά θα έπρεπε να 
βρίσκονται στο σχολείο, 
σπαταλούσαν το χρόνο 
τους στις φτωχογειτο-
νιές χωρίς να κάνουν 
κάτι δημιουργικό. Πήρε 
λοιπόν την απόφαση να 
δημιουργήσει ένα σχο-
λείο! Δυστυχώς η κακή 
του οικονομική κατά-

Υπάρχει μία γέφυρα στο Νέο Δελχί που καθημερινά εξυπηρετεί όχι μόνο τις ανάγκες
των χιλιάδων οδηγών που τη χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους, αλλά και τις 
ανάγκες πολλών φτωχών παιδιών που ακριβώς κάτω από αυτή τη γέφυρα, διεκδικούν το 
δικαίωμα στη γνώση. 

σταση δεν του επέτρεπε 
να νοικιάσει κάποιον χώρο 
για να τον μετατρέψει σε 
σχολείο και έτσι αποφάσι-
σε να στεγάσει το όραμά 
του κάτω από μία γέφυρα 
του Μετρό. 
Από την αρχή της προσπά-
θειας αυτής διαφάνηκε πως 
ο Rajesh θα είχε να αντιμε-
τωπίσει πολλές δυσκολίες 
με πρώτη και κυριότερη 
τη νοοτροπία των φτωχών 
γονέων της περιοχής. Οι 
περισσότεροι από αυτούς 
είναι εργάτες και αγρότες 
που παρακινούν τα παιδιά 
τους από πάρα πολυ μικρή 
ηλικία, να δουλεύουν για 
να συνεισφέρουν στο οι-
κογενειακό εισόδημα. Στην 
αρχή λίγοι συμμερίστη-
καν την προσπάθεια του 
Rajesh, αλλά μέρα με την 
ημέρα όλο και περισσότε-
ρα φτωχά παιδιά άρχισαν 
να συγκεντρώνονται κάτω 

από τη γέφυρα και να πα-
ρακολουθούν τα μαθήματα 
που παρέδιδε ο 40χρονος. 
Μάλιστα το υπαίθριο αυτό 
σχολείο έφθασε κάποια 
στιγμή να έχει 140 μαθη-
τές! Οι μισοί από αυτούς 
τους μαθητές κατάφεραν 
με κόπους και θέληση να 
συνεχίσουν τις σπουδές 
τους σε κανονικά σχολεία. 
Σήμερα τα μαθήματα του 
σχολείου παρακολου-
θούν 70 παιδιά τα οποία 
υπό άλλες συνθήκες δε 
θα είχαν ούτε αυτή την 
απειροελάχιστη ευκαιρία 
να ξεφύγουν από τον 
κόσμο της φτώχειας και της 
αμάθειας. Αλλά τώρα την 
έχουν. Γιατί ένας 40χρονος 

δε σκέφθηκε μόνο σαν 
γονέας. Δε σκέφθηκε μόνο 
σας ενήλικας. Δε σκέφθηκε 
μόνο τα δικά του παιδιά. 
Αλλά γιατί σκέφθηκε σαν 
άνθρωπος. 

 «Ο δάσκαλός μας, μας 
διδάσκει πως για να αντιμε-
τωπίσεις τη φτώχεια, πρέ-
πει να ανοίγεις το μυαλό 
σου και αυτό γίνεται μόνο 
με τη μόρφωση», δήλωσε 
σε τοπική εφημερίδα ένας 
15χρονος μαθητής του 
Rajesh 


