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Πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος για τη 
Γλώσσα Προέλευσης και Πολιτισµού (ΤΓΠ) 

Εισαγωγή  
Η προώθηση των πολυγλωσσικών και διαπολιτισµικών ικανοτήτων ανήκει στα βασικά καθήκοντα 
του σχολείου. Αυτόν το στόχο έχει και το µάθηµα Γλώσσα Προέλευσης και Πολιτισµού (ΓΠΠ), το 
οποίο συµπληρώνει το δηµόσιο σχολείο. Σε αυτά τα µαθήµατα δίγλωσσα παιδιά και νέοι 
επεκτείνουν τις ικανότητές τους στη γλώσσα προέλευσής τους. Επιπλέον αποκτούν γνώσεις 
σχετικά µε τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τον πολιτισµό της χώρας καταγωγής τους, για 
παράδειγµα στην Ιστορία, τη Γεωγραφία, τη Λογοτεχνία και τις παραδόσεις. Τα µαθήµατα Γλώσσας 
Προέλευσης και Πολιτισµού παρέχονται στο καντόνι της Ζυρίχης από κρατικούς και ιδιωτικούς 
φορείς. Οι φορείς αυτοί έχουν την επιστηµονική και διοικητική στήριξη εδώ και πάνω από σαράντα 
χρόνια από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του καντονιού. 

H Υπηρεσία Δηµόσιων Σχολείων του καντονιού Ζυρίχης εκπόνησε µε τη βοήθεια των φορέων ΓΠΠ 
καθώς και εξωτερικών ειδικών συνεργατών ένα πλαίσιο διδακτικού προγράµµατος για αυτό το 
µάθηµα. Στόχος ήταν η εναρµόνιση των διδακτικών προγραµµάτων των φορέων µεταξύ τους, αλλά 
και µε το διδακτικό πρόγραµµα του Δηµόσιου Σχολείου Ζυρίχης. Το διδακτικό πρόγραµµα διαθέτει 
την έγκριση από εκπροσώπους του εκπαιδευτικού συστήµατος της Ζυρίχης και των φορέων των 
ΓΠΠ. Στις 3 Δεκεµβρίου 2002 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Εκπαίδευσης και την επόµενη χρονιά 
εκδόθηκε. Σύντοµα υιοθετήθηκε και εφαρµόστηκε και από άλλα καντόνια. 

Με νόµο για το δηµοτικό σχολείο του 2005 και το νοµοθετικό διάταγµα του 2006 κατωχυρώθηκε ως 
µάθηµα το ΓΠΠ στο καντόνι της Ζυρίχης. Η παρούσα αναδιατύπωση του αναλυτικού 
προγράµµατος λαµβάνει υπόψη αυτές τις αλλαγές, καθώς συµπεριλαµβάνει το επίπεδο του 
νηπιαγωγείου. Επιπλέον έχουν γίνει περαιτέρω γλωσσικές βελτιώσεις και περιεχοµένου σε 
συνεργασία µε το εκπαιδευτικό προσωπικό της ΓΠΠ, καθώς και µε εξωτερικούς ειδικούς 
συνεργάτες. Αυτή η νέα µορφή έγινε αποδεκτή από τους αναγνωρισµένου φορείς ΓΠΠ. Στις 28 
Φεβρουαρίου 2011 ψηφίστηκε από το Συµβούλιο Εκπαίδευσης. 

Σχετικά µε τη δοµή της παρούσας δηµοσίευσης: Το κεφάλαιο 1 εξηγεί το νόηµα και το σκοπό του 
πλαισίου διδακτικού προγράµµατος. Το κεφάλαιο 2 µε µια ανασκόπηση µας πληροφορεί σχετικά µε 
την ιστορική εξέλιξη του µαθήµατος ΓΠΠ στο καντόνι της Ζυρίχης. Το βασικό πλαίσιο διδακτικού 
προγράµµατος ΓΠΠ προσανατολίζεται στο διδακτικό πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου Ζυρίχης. 
Το κεφάλαιο 3 περιγράφει τις κατευθυντήριες ιδέες, το κεφάλαιο 4 στις διδακτικές αρχές. Τα 
κεφάλαια 5 και 6 αφιερώνονται στους δυο διδακτικούς τοµείς «Γλώσσα» και «Άνθρωπος και 
Περιβάλλον». Παράλληλα περιγράφουν τη σηµασία του κάθε τοµέα και στη συνέχεια ορίζουν τους 
στόχους, οι οποίοι πρέπει να έχουν επιτευχθεί µέχρι το τέλος της ενδεκαετούς υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Γενικοί στόχοι των επιπέδων και των τάξεων δεν υπάρχουν στο υπάρχον διδακτικό 
πρόγραµµα. Η διατύπωση αυτών είναι θέµα του εκάστοτε φορέα και των εκπαιδευτικών. Για αυτό 
το λόγο το κεφάλαιο 7 περιορίζεται σε γενικές σκέψεις και κάνει µια επισκόπηση σε κατάλληλα 
θέµατα για το µάθηµα. 
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Το γλωσσάριο (κεφάλαιο 8) εξηγεί αναλυτικά όλους τους όρους, οι οποίοι έχουν τεθεί σε αυτό το 
κείµενο. Σηµαντικότεροι είναι οι εξής ορισµοί: Η γλώσσα διδασκαλίας στο ΓΠΠ είναι για τα 
περισσότερα παιδιά η πρώτη τους γλώσσα (παλιότερα µητρική γλώσσα), για άλλα είναι µια δεύτερη 
γλώσσα. Χάριν ευκολίας το παρόν αναλυτικό πρόγραµµα ονοµάζει τη γλώσσα διδασκαλίας ως 
γλώσσα προέλευσης. Επίσης δίγλωσσα ονοµάζονται και τα παιδιά που µιλούν περισσότερες από 
δύο γλώσσες. Με την έννοια κουλτούρα προέλευσης ενός παιδιού εννοείται η κουλτούρα της χώρας 
από την οποία κατάγεται η οικογένειά του – ακόµη και αν το ίδιο το παιδί έχει µεγαλώσει στην 
Ελβετία. Το ίδιο ισχύει µε τον όρο χώρα προέλευσης. 

Το παράρτηµα (Κεφάλαιο 9) περιέχει το νοµικό πλαίσιο του µαθήµατος ΓΠΠ. Επιπλέον έχει 
προστεθεί µια περιγραφή από την Υπηρεσία Δηµόσιου Σχολείου για τις ισχύουσες διαδικασίες και 
τις οργανωτικές φόρµες. 
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1 Σκοπός του πλαισίου αναλυτικού 
προγράµµατος 
Το πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος δηµιουργήθηκε ώστε οι στόχοι του ΓΠΠ να 
προσανατολιστούν µε τις σύγχρονες ανάγκες των δίγλωσσων παιδιών και να εναρµονίζονται µε το 
πρόγραµµα µαθηµάτων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο σκοπός χρήσης είναι τριπλός: 

Πρώτα από όλα το πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος είναι για τους φορείς του ΓΠΠ ένα εργαλείο, 
ώστε να αναπτύξουν το δικό τους πρόγραµµα διδασκαλίας και να συντονίστούν µε το πρόγραµµα 
διδασκαλίας του δηµόσιου σχολείου. Βέβαια, οι αρχικές θέσεις είναι διάφορες: Φορείς, οι οποίοι 
οργανώνουν τώρα τα µαθήµατά τους, µπορούν να το χρησιµοποιήσουν για τον προσανατολισµό 
της σύνταξης του προγράµµατος διδασκαλίας. Οι κρατικοί φορείς αντίθετα διαθέτουν κατά κανόνα 
ήδη ένα πρόγραµµα διδασκαλίας, το οποίο έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας της κάθε 
χώρας προέλευσης. Όπου είναι απαραίτητο, προσαρµόζουν το περιεχόµενο του µαθήµατος, έτσι 
ώστε αυτό να καλύπτει τα βασικά σηµεία του πλαίσιου αναλυτικού προγράµµατος και να µην 
έρχεται σε αντίθεση µε αυτό. Όλοι οι φορείς έχουν την επιλογή να εστιάσουν ιδιαίτερα σε κάποιους 
στόχους και θέµατα του πλαισίου αναλυτικού προγράµµατος, σύµφωνα µε τις δικές τους ανάγκες. 
Καθώς έχουν στη διάθεσή τους δυο έως τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδοµάδα και οι οµάδες είναι 
ανοµοιογενείς όσον αφορά την ηλικία, τις γνώσεις και τις επιδόσεις, πρέπει να τεθεί ένα κέντρο 
βάρους. 

Δεύτερον, το πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος αποτελεί σηµείο αναφοράς της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται να εξετάσει την αίτηση ενός εκπαιδευτικού φορέα προς αναγνώριση. 
Αγνωρίζονται µόνο οι φορείς, των οποίων το σχέδιο διδασκαλίας και το µάθηµα ανταποκρίνονται 
στο πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος. Αυτό το αναλυτικό πρόγραµµα είναι για τους 
αναγνωρισµένους φορείς υποχρεωτικό: προσδιορίζει τα πλαίσια, εντός των οποίων καθορίζονται οι 
συγκεκριµένοι στόχοι και τα περιεχόµενα του δικού τους σχεδίου διδασκαλίας για το δικό τους 
µάθηµα. 

Τρίτον, το πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος χρησιµεύει και ως βάση διαπραγµατεύσεων: 
Προσφέρει στους φορείς, στο διδακτικό προσωπικό, στις τοπικές και στις αρχές του καντονιού, 
όπως και στα ιδρύµατα εκπαίδευσης µια κοινή βάση όσον αφορά τις προυποθέσεις, τους στόχους, 
το περιεχόµενο και τους ορισµούς των µαθηµάτων ΓΠΠ. 

Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας ανταποκρίνεται στις τρέχουσες συνθήκες και προδιαγραφές στο 
Καντόνι της Ζυρίχης. Πληροφορίες για τα ΓΠΠ στα άλλα καντόνια µπορείτε να βρείτε στη βάση 
δεδοµένων της Ελβετικής Διάσκεψης Διευθυντών Εκπαίδευσης των Καντονιών (EDK). Πολύ 
χρήσιµα για τα ΓΠΠ είναι κάποια διεθνή µέσα, που δηµιουργήθηκαν για την εκµάθηση ξένων 
γλωσσών. Με αυτό εννοούµε κυρίως το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς (GER), το οποίο 
συγκεκριµενοποιήθηκε µε το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών (ESP)1. 

 

!  
                                            
1 Τη βάση δεδοµένων της Ελβετικής Διάσκεψης Διευθυντών Εκπαίδευσης των Καντονιών (EDK) µπορείτε να δείτε εδώ: 

http://www.edk.ch/dyn/19191.php. Χρήσιµες πληροφορίες για το ESP εδώ: www.sprachenportfolio.ch. 
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2 Εξέλιξη του µαθήµατος Γλώσσας Προέλευσης 
και Πολιτισµού: Από το ξεκίνηµα έως και 
σήµερα 
Με πρωτοβουλία των πολιτικών προσφύγων της Ιταλίας δηµιουργήθηκαν στην δεκαετία του ΄30 του 
τελευταίου αιώνα τα πρώτα µαθήµατα Γλώσσας Προέλευσης και Πολιτισµόυ (ΓΠΠ) στο Καντόνι της 
Ζυρίχης. Με την αυξανόµενη ιταλική µετανάστευση αυξήθηκε ο αριθµός των ιταλικών µαθηµάτων 
ΓΠΠ σταθερά. Στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 και στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 άρχισαν να 
προσφέρουν µαθήµατα και σύλλογοι γονέων από άλλες εθνικότητες. Με την πάροδο του χρόνου 
ανέλαβαν ορισµένες χώρες καταγωγής την οργάνωση αυτών των µαθηµάτων. Η Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης στις 26 Ιουνίου 1966 πήρε την πρώτη απόφαση για αυτό το θέµα και επέτρεπε, 
αρχικώς δοκιµαστικά, να διοργανώνονονται αυτά τα τµήµατα στα πλαίσια της Δηµόσιας 
Εκπαίδευσης. Αρχικά εφαρµόστηκε µόνο για το µάθηµα ιταλικών, το οποίο µέχρι τότε δεν 
επιτρεπόταν να γίνει εντός «κανονικού σχολικού ωραρίου». 

Με µία µεταγενέστερη απόφασή του στις 16 Μαΐου 1972 η Επιτροπή Παιδείας επέτρεπε στις 
σχολικές κοινοτήτες να αποφασίσουν για το αν τα ιταλικά και αργότερα τα ισπανικά τµήµατα θα 
ενταχθούν στο τακτικό ωρολόγιο πρόγραµµα. Τον ίδιο χρόνο η Ελβετική Διάσκεψη των Διευθυντών 
Εκπαίδευσης των Καντονιών (EDK) πρότεινε να ενταχθούν εντός του σχολικού ωρολογίου 
προγράµµατος δυο ώρες µαθηµάτων ΓΠΠ. 

Το 1982 το Ιταλικό και Ισπανικό Προξενείο, καθώς και µια «Συντονιστική Οµάδα της Ένωσης 
Αλλοδαπών Γονέων στο Καντόνι της Ζυρίχης» αιτήθηκαν στο Συµβούλιο Εκπαίδευσης να 
ενσωµατώσει τα ΓΠΠ στην σχολική ζωή και να επιτρέψει την αναγραφή του βαθµού ΓΠΠ στους 
σχολικούς ελέγχους. Με την απόφαση της 8ης Νοεµβρίου1983 η Επιτροπή Παιδείας εκπλήρωσε 
αυτές τις επιθυµίες και επέτρεψε δοκιµαστικά τα ΓΠΠ όλων των εθνικοτήτων. Αυτός η καινούρια 
ρύθµιση αναβάθµισε τα µαθήµατα και τα έκανε πιο γνωστά. Ταυτόχρονα οι φορείς των ΓΠΠ, οι 
υπηρεσίες της Ζυρίχης και οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να συνεργάζονται (δηµιουργία αναλυτικών 
προγραµµάτων ΓΠΠ και εκπαιδευτικού υλικού, επιµορφώσεις, πιλοτικά προγράµµατα). Μετά από 
µια οκτάχρονη δοκιµαστική φάση αξιολογήθηκαν τα αποτελέσµατα. Από αυτό προέκυψε ένας 
κανονισµός σχετικά µε τη «Διεξαγωγή των µαθηµάτων στη Γλώσσα Προέλευσης και Πολιτισµού», ο 
οποίος ψηφίστηκε στις 11 Ιουνίου 1992 από την Επιτροπή Παιδείας. Αυτή η απόφαση θεµελίωσε το 
µάθηµα στο δηµόσιο σχολείο της Ζυρίχης. Άνοιξε το δρόµο ώστε η Διεύθυνση Αγωγής (σήµερα 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης) να αναγνωρίσει µη κρατικούς φορείς. Οι κανονισµοί αυτοί καταργήθηκαν, 
από τη στιγµή που τα ΓΠΠ βρήκαν νέα νοµική βάση στο νόµο του 2005 των δηµόσιων σχολείων 
και στο διάταγµα του 2006 των δηµοτικών σχολείων.  

Μέχρι και τη δεκαετία του ΄80, εκτός από την Ιταλία και την Ισπανία, µόνο λίγες χώρες οργάνωναν 
ΓΠΠ: Γιουγκοσλαβία, Τουρκία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Μόλις στη δεκαετία του ΄90 εµφανίζονται 
συνεχώς επιπλέον προσφορές µαθηµάτων. Τη σχολική χρονιά 2010/11 22 φορείς αναγνωρίζονται 
από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
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Τα προσφερόµενα και αναγνωρισµένα από τα προξενεία και πρεσβείες ΓΠΠ 
(κατάσταση του 2011): 

Ελληνικά Κροατικά  Σερβικά 

Ισπανικά 
(Ισπανία) 

Ουγγρικά  Σλοβένικα 

Ιταλικά  Πορτογαλικά 
(Πορτογαλία) 

Τούρκικα 

 
ΤΓΠ από µη κρατικούς φορείς : 

Αλβανικά Ισπανικά 
(Λατινική Αµερική) 

Πορτογαλικά  
(Βραζιλία) 

Αραβικά Κινέζικα Ρώσικα 

Βοσνιακά Κορεάτικα Σουηδικά 

Βουλγαρικά Κούρδικα (Σοράνι) Φιλανδικά 

Γαλλικά    

 

Οι παραπάνω προσφορές µαθηµάτων είναι αναγνωρισµένες από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
Μαθήµατα προσφέρονται και από άλλες γλώσσες. Οργανώνται από ιδιωτικές οµάδες, οι οποίες 
έως τώρα δεν έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Από το 1992, που η Επιτροπή Εκπαίδευσης εξέδωσε τον κανονισµό για το µάθηµα ΓΠΠ, αυξήθηκε 
αλµατωδώς ο αριθµός των συµµετεχόντων. Τη σχολική χρονιά 2009/10 ανέρχονταν σε πάνω από 
10.000. Το ποσοστό των συµµετεχόντων, ανάλογα µε τη γλώσσα, διαφοροποιείται σηµαντικά. 
Αυτές οι διαφορές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες: το µέγεθος της γλωσσικής οµάδας, την 
οργανωτική και οικονοµική κατάσταση των φορέων, την υποστήριξη από τη χώρα προέλευσης κτλ. 

Επίσης ο σχεδιασµός διδασκαλίας ποικίλει. Η ποικιλοµορφία αυτή αντανακλά το γεγονός ότι οι 
µεµονωµένοι φορείς και οι γλωσσικές κοινότητες από ορισµένες απόψεις διαφέρουν – οι οποίες 
συσχετίζονται µε την κατανόηση της εκπαίδευσης, τους λόγους της µετανάστευσης ή της φυγής, την 
ιστορική εµπειρία ή την αντίληψη της ζωής στην Ελβετία. 

Αρχικώς το µάθηµα σκόπευε στη γενική σχολική (επαν-)ένταξη στη χώρα προέλευσης. Με την 
πάροδο του χρόνου όµως αυτό άλλαξε και για αυτό το λόγο και οι στόχοι του µαθήµατος: Η 
εµπειρία έδειξε πως µόνο ένα µικρό µέρος των µαθητών επιστρέφει στη χώρα προέλευσης. 
Εποµένως στόχος του µαθήµατος έγινε η υποστήριξη των παιδιών της πρώτης και δεύτερης 
µεταναστευτικής γενιάς στην ένταξή τους στην εδώ κοινωνία. Όµως άρχισαν να επισκέπτονται το 
µάθηµα και παιδιά από οικογένειες, οι οποίες ήδη ζούσαν στη χώρα και για τις οποίες ούτε η 
ένταξη, αλλά ούτε η επιστροφή ήταν µείζον θέµα. Για όλους τους µαθητές και µαθήτριες γίνεται η 
διγλωσσία και η υποστήριξη της γλώσσας προέλευσης, ξεχωριστός και σηµαντικός στόχος. Τα 
αποτέλεσµατα από την παιδαγωγική πράξη και έρευνα δείχνουν ότι µε τη υποστήριξη και 
προώθηση της διγλωσσίας, δεν επωφελείται µόνο το άτοµο, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Στο 
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καντόνι της Ζυρίχης σήµερα ένα στα τρία παιδιά µεγαλώνει ως δίγλωσσο (Κατάσταση του 2008, 
ανοδική τάση). Σήµερα τα ΓΠΠ είναι ανοιχτά για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως της εθνικότήτάς τους, 
εφόσον η πρώτη τους γλώσσα ή γλώσσα της οικογένειας είναι η ίδια µε τη γλώσσα του µαθήµατος. 
Οι στόχοι αυτοί αντικατοπτρίζονται στις πρόσφατες εξελίξεις, όπως το µοντέλο "HSKplus", το οποίο 
επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική συνεργασία µε το δηµόσιο σχολείο.Σε αυτό το µοντέλο οι 
εκπαιδευτικοί των ΓΠΠ συνεργάζονται µε τη σχολική οµάδα, ή µε τη διαπολιτισµική σχολική οµάδα 
και έρχονται ακόµη σε συνεργασία µε τους γονείς.2 

 

 
!  

                                            
2 Βλέπε στο φυλλάδιο «Πολύτιµες γλώσσες. Παραδείγµατα καλής συνεργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς ΓΠΠ και σε 
εκείνους του δηµόσιου σχολείου», έκδοση από την υπηρεσία εκπαίδευσης του καντονιού Ζυρίχης, 2011. 
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3 Ορισµοί και κατευθυντήριες αρχές 
3.1 Ο ορισµός 
Στο µάθηµα ΓΠΠ τα παιδιά και οι νέοι διευρύνουν τις δυνατότητές τους στη µη γερµανική γλώσσα 
προέλευσής τους. Κατά κανόνα πρόκειται για µια πρώτη γλώσσα και µερικές φορές για µια δεύτερη 
γλώσσα. Οι µαθήτριες και οι µαθητές εµβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε την κουλτούρα 
προέλευσής τους και τον βιόκοσµό τους. Έρχονται αντιµέτωποι µε διάφορους βιοκόσµους και έτσι 
εντάσσονται ευκολότερα στην κοινωνία, είτε της Ελβετίας είτε της χώρας προέλευσης (σε 
περίπτωση που αργότερα επιστρέψουν εκεί). Μέσω του µαθήµατος στηρίζονται στο σύνολο της 
γλωσσικής, νοητικής, κοινωνικής και συναισθηµατικής τους ανάπτυξης.  

Η ονοµασία «Γλώσσα Προέλευσης και Πολιτισµού» θα διατηρηθεί στο παρόν πλαίσιο αναλυτικού 
προγράµµατος, αν και νοηµατικά είναι ανακριβής: Μόνο για µια µειονότητα των παιδιών, τα οποία 
επισκέπτονται το µάθηµα, είναι αναµφίβολα η χώρα προέλευσής τους (Herkunftsland) και η 
πατρίδα τους (Heimat) (σ.τ.µ. η παράγραφος έχει νόηµα µόνο για την κατανόηση του όρου στη 
γερµανική γλώσσα). Στη πλειοψηφία τους έχουν γεννηθεί στην Ελβετία και κινούνται σε 
διαφορετικούς βιόκοσµους. 

3.2 Κατευθυντήριες αρχές 
• Το µάθηµα ΓΠΠ ενθαρρύνει τις µαθήτριες και τους µαθητές – ανάλογα µε την ηλικία τους, 

τις προηγούµενες γνώσεις και την απόδοσή τους – να µάθουν τη γλώσσα προέλευσής τους.  

• Το µάθηµα ευαισθητοποιεί τους µαθητές/τις µαθήτριες στο ότι η διγλωσσία αποτελεί µια 
επιπλέον δεξιότητα, την οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν. Η πολυγλωσσία ως 
κοινωνικό αγαθό έχει θετική απήχηση.  

• Το µάθηµα ενισχύει τα παιδιά και τους νέους στη συναναστροφή τους µε άτοµα 
διαφορετικής ταυτότητας, από διαφορετικές οµάδες,κουλτούρες, παραδόσεις και ιστορίες. 
Επιπλέον γίνεται αναφορά σε µεµονωµένες εµπειρίες και γνώσεις σχετικά µε την κουλτούρα 
προέλευσης και της Ελβετίας. Σε αυτόν ανήκουν οι αντιλήψεις κοινωνικών αξιών, κανόνες, 
ιστορίες και θρησκεία. Η δογµατική διδασκαλία των θρησκευτικών, κοµατικών και πολιτικών 
ιδεολογιών δεν ανήκουν στο µάθηµα. 

• Τα µαθήµατα υποστηρίζουν τους µαθητές και τις µαθήτριες στην ικανότητα επίλυσης 
διενέξεων, στην ανάπτυξη της ικανότητας διαπολιτισµικών σχέσεων και στην κριτική τους 
ικανότητα. Προωθείται µια ανοικτή, µη ρατσιστική και γεµάτη σεβασµό στάση.  

• Το µάθηµα υποστηρίζει την ένταξη των παιδιών µε µεταναστευτικό υπόβαθρο στο δηµόσιο 
σχολείο. 

• Το µάθηµα θέτει τις προυποθέσεις, ώστε οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν την πολυγλωσσία και τις διαπολιτισµικές τους σχέσεις στην µετέπειτα 
εκπαίδευσή τους καθώς και στο επάγγελµά τους στην Ελβετία ή στη χώρα προέλευσης.  

• Τα µαθήµατα υποστηρίζουν τις µαθήτριες και τους µαθητές στις επαφές µε συγγενείς ή µε 
τη χώρα προέλευσης, όπως και στην οµαλή ένταξή τους σε περίπτωση επιστροφής στη 
χώρα προέλευσης.  
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• Το µάθηµα στο ΓΠΠ προσανατολίζεται στις δέκα βασικές αρχές, τις οποίες διατύπωσε το 
αναλυτικό πρόγραµµα του καντονιού της Ζυρίχης ως υπόδειγµα για τα δηµόσια σχολεία: 
ενδιαφέρον για τη γνώση, κατάλληλος σχολικός προσανατολισµός, υπευθυνότητα, 
µαθησιακή ετοιµότητα, ικανότητα για διάλογο και αλληλεγγύη, συνείδηση της παράδοσης, 
περιβαλλοντική συνείδηση,ικανότητα σχεδιασµού, ικανότητα αξιολόγησης και κριτικής 
σκέψης, κοινωνικότητα, υποχρεώσεις. 



 
Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Griechisch 

!

11 

4 Διδακτικές αρχές 
4.1 Βασική και ολιστική εκπαίδευση 
Στο µάθηµα ΓΠΠ επιλέγονται τα σηµαντικά παραδειγµατικά θέµατα. Ξυπνά το ενδιαφέρον των 
παιδιών ώστε να θέτουν δικά τους ερωτήµατα και να επεξεργάζονται τις απαντήσεις. Αυτά που 
µαθαίνουν µπορούν να επεκταθούν και να ενισχυθούν και σε άλλες καταστάσεις.  

Το µάθηµα ξεκινά από τις εµπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και ξυπνάει νέα 
ενδιαφέροντα. Δίνει την ευκαιρία για άµεση επαφή µε το αντικείµενο µάθησης, που συνδυάζει τη 
µάθησή τους µε τη δική τους φωνή. Τα βήµατα της µάθησης και οι ασκήσεις ανταποκρίνονται όσο 
γίνεται στην κατάσταση των µαθητριών και µαθητών. 

Το µάθηµα αξιοποιεί το γεγονός ότι τα παιδιά κινούνται σε διάφορους γλωσσικές καταστάσεις και 
βιόκοσµους. Καταπιάνεται τακτικά µε µεµονωµένες εµπειρίες των µαθητών και µαθητριών και 
φροντίζει τη σύγκριση ως βασική διδακτική προταιρεότητα. Μέσω της σύγκρισης της γλώσσας 
προέλευσης µε την Γερµανική, εµβαθύνονται οι ικανότητες και στις δυο γλώσσες. Μέσω της 
σύγκρισης των διαφορετικών βιόκοσµων εµβαθύνεται η κατανόηση των κοινών στοιχείων, των 
διαφορών και των ιδιαιτεροτήτων. Χρήσιµη για αυτή τη γλωσσική και διαπολιτισµική 
ευαισθητοποίηση είναι τα προγράµµατα, τα οποία είναι γνωστά µε τη συντοµογραφία ELBE.3 

Το µάθηµα εισάγει παιχνιώδη στοιχεία και την προφορική επικοινωνία. Η εισαγωγή στο 
νηπιαγωγείο είναι κατά κύριο λόγο παιχνιώδης.  

Το µάθηµα καθιστά ικανές τις µαθήτριες και τους µαθητές, ώστε βήµα-βήµα να µαθαίνουν 
αυτόνοµα. 

4.2 Αξιολόγηση των µαθητριών και µαθητών 
Από τη δεύτερη τάξη του δηµοτικού σχολείου οι µαθήτριες και µαθητές λαµβάνουν βαθµό για τις 
επιδόσεις και την πρόοδό τους στο µάθηµα ΓΠΠ. Οι εκπαιδευτικοί των αναγνωρισµένων φορέων 
καταχωρούν τον βαθµό κάθε παιδιού στο τέλος κάθε εξαµήνου σε ένα πιστοποιητικό. Στη συνέχεια 
ο εκπαιδευτικός αντιγράφει τον βαθµό στο ενδεικτικό του ελβετικού δηµοτικού σχολείου.4 Στο 
νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη τα παιδιά δεν παίρνουν βαθµούς. Οι εκπαιδευτικοί των ΓΠΠ 
µπορούν όµως να ενηµερώσουν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους. 

Οι βαθµοί πληροφορούν για τα εξής: σε ποιο βαθµό µια µαθήτρια ή ενας µαθητής έχει κατακτήσει 
τους επιδιωκώµενους µαθησιακούς στόχους στο µάθηµα ΓΠΠ και ποια µαθησιακή πρόοδος έχει 
επιτευχθεί. Προαιρετικά µπορεί ο εκπαιδευτικός ΓΠΠ να αξιολογήσει και τις επι µέρους ικανότητες: 
ακουστική κατανόηση, κατανόηση κειµένου, προφορικός λόγος, άνθρωπος και περιβάλλον. 

 

 

                                            
3  ΕLBE ή αλλού Eveil aux langues – language awareness – γλωσσική επίγνωση. Αυτή η προσέγγιση δεν εστιάζει στην 
απόκτηση γλωσσών και των δοµών τους. Στο κέντρο ενδιαφέροντος βρίσκεται πολύ περισσότερο η εξερεύνηση, η 
σύγκριση και η ανακάλυψη των γλωσσών. Πάνω σε αυτό υπάρχουν διάφορα κατάλληλα βοηθήµατα για το µάθηµα. 

4  Σύµφωνα µε την § 8 του Συντάγµατος σχετικά µε την έκδοση σχολικού ενδεικτικού (διάταγµα σχολικού ενδεικτικού) από 
τις 1 Σεπτεµβρίου 2008. 
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Η βαθµολόγηση αφορά τους στόχους των διδακτικών προγραµµάτων που έχουν τεθεί από τους 
φορείς. Αυτοί οι στόχοι προσανατολίζονται µε αυτούς του υπάρχοντος πλαισίου αναλυτικού 
προγράµµατος. Οι βαθµοί αφορούν τις επιδόσεις και όχι τη συµπεριφορά, την επιµέλεια και τη 
συνέπεια. Για την κρίση της επίδοσης και του βαθµού ισχύει η ίδια βαθµολογική κλίµακα, όπως και 
στο δηµόσιο σχολείο. 

Ο βαθµός αξιολογεί την ολοκληρωµένη επίδοση ενός παιδιού στο µάθηµα. Δεν απεικονίζει µόνο τις 
επιδόσεις επίσηµων εξετάσεων, αλλά συγκεντρώνει παρατηρήσεις των επιδόσεων από τον 
εκπαιδευτικό. Συνεπώς δεν είναι το αποτέλεσµα του µέσο όρου µεµονωµένων εξετάσεων. 

Σαν βοηθητικό µέσο µπορεί – όπου υπαρχει η δυνατότητα και σε συνεργασία µε τους 
εκπαιδευτικούς της καθηµερινής τάξης – να χρησιµοποιηθεί και το Ευρωπαικό Χαρτοφυλάκιο 
Γλωσσών (ESP). Βοηθά τους µαθητευόµενους να αξιολογήσουν και να αποδείξουν τις δεξιότητες 
που έχουν αποκτήσει. Μπορούν επίσης να το χρησιµοποιήσουν σαν εργαλείο για να θέσουν δικούς 
τους στόχους στην περαιτέρω µαθητεία τους. 

Οι εκπαιδευτικοί των ΓΠΠ, κατόπιν αιτήµατος στο σχετικό δάσκαλο της τάξης, υποστηρίζονται κατά 
την κρίση των µαθητριών και µαθητών (κυρίως σχετικά µε αποφάσεις που αφορούν τη σχολική 
τους πορεία). 

4.3 Εργασίες για το σπίτι 
Οι εργασίες για το σπίτι µπορούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία µάθησης µιας και δίνουν τη 
δυνατότητα επαφής µε το αντικείµενο µάθησης και εκτός σχολείου. Τα παιδιά οφείλουν κατά 
κανόνα να λύνουν τις ασκήσεις χωρίς τη βοήθεια των γονέων. Οι γνώσεις των γονέων όµως 
µπορούν αν βοηθήσουν για προφορικές ή παιγνιώδεις δραστηριότητες. Επιπλέον αναµένεται πως 
οι γονείς ενδιαφέρονται για τη µάθηση των παιδιών τους. Οι εκπαιδευτικοί κατά τη παράδοση των 
ασκήσεων λαµβάνουν υπόψη τους τις διαφορετικές επιδόσεις των µαθητριών και µαθητών. 
Αποφεύγει έτσι να τους υπερφορτώνει και τους ενθαρρύνει µε προσαρµοσµένες προκλήσεις. 

4.4 Mέσα µάθησης και βοηθήµατα µαθήµατος 
Τα µέσα µάθησης και τα βοηθήµατα επιλέγονται και διατίθονται από τους φορείς των µαθηµάτων. 
Λαµβάνουν υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα µάθησης και τους στόχους, όπως και τις συγκεκριµένες 
καταστάσεις (διγλωσσία, µεταναστευτική εµπειρία) των µαθητών και µαθητριών. Βοηθούν στην 
εκπλήρωση των απαιτήσεων του πλαίσιου διδακτικού προγράµµατος µε το να προσανατολίζονται 
σύµφωνα µε αυτές. 

4.5 Επιλογή της µεθόδου 
Οι εκπαιδευτικοί είναι για τον σχεδιασµό του µαθήµατος ελεύθεροι – στα πλαίσια των διδακτικών 
αρχών και αυτού του µαθησιακού σχεδίου – να επιλέξουν οποιαδήποτε µέθοδο. Διαλέγουν εκείνη, η 
οποία ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένες µαθησιακές καταστάσεις, στους εκάστοτε στόχους και 
περιεχοµένα, όπως και στους µαθητές και µαθήτριες, αλλά και στους ίδιους. Προσέχουν ώστε να 
χρησιµοποιούν πληθώρα από διδακτικές µεθόδους όπως µετωπική διδασκαλία, ανακαλυπτική 
µάθηση, σχεδιαστική εργασία, πρότζεκτ, οµαδική εργασία κτλ. 

Η επιλογή της µεθόδου οφείλει να λαµβάνει υπόψην την ετερογένεια του σχολικού περιβάλλοντος. 
Οι µαθήτριες και οι µαθητές προέρχονται από διαφορετικές τάξεις ή σχολεία, είναι διαφορετικής 
ηλικίας, έχουν ένα διαφορετικό βιογραφικό υπόβαθρο και ένα διαφορετικό επίπεδο γλώσσας. 
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4.6 Πολιτική και θρησκευτική ουδετερότητα 
Το µάθηµα ΓΠΠ είναι πολιτικά και θρησκευτικά ουδέτερο. Ξεκινά από µια πλουραλιστική 
κοσµοθεώρηση και απέχει από κάθε πολιτική και εθνικιστική κατήχηση. Γίνεται συζήτηση για τη 
θρησκεία και στόχος είναι η γνώση των θρησκειών και όχι η πίστη σε ένα συγκεκριµένο θρήσκευµα 
ή η τέλεση θρησκευτικών πράξεων. 
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5 Διδακτικός τοµέας «Γλώσσα» 
5.1 Σηµασία και ιδιαιτερότητες του µαθήµατος 
Το µάθηµα ΓΠΠ γίνεται στην εκάστοτε επίσηµη γλώσσα. Παράλληλα συµπεριλαµβάνει τις 
γλωσσικές γνώσεις των παιδιών, οι οποίες µεµονωµένα διαφέρουν και µπορεί να περιέχουν 
µορφές διαλέκτου. 

Το µάθηµα λαµβάνει υπόψη ότι οι ικανότητες ενός παιδιού στη γλώσσα προέλευσης 
ανταποκρίνονται σε µια πρώτη ή δεύτερη γλώσσα. Ο εκπαιδευτικός εποµένως εξατοµικεύει το 
µάθηµά του όσο είναι δυνατό και απαραίτητο. Επιπλέον µπορεί να λάβει στοιχεία από διδακτικές, οι 
οποίες χειρίζονται τη γλώσσα διδασκαλίας ως πρώτη γλώσσα, δεύτερη γλώσσα ή ξένη γλώσσα.  

Τα παιδιά και οι νέοι διευρύνουν το γλωσσικό τους επίπεδο µε το να συγκρίνουν – ανάλογα µε το 
επίπεδό τους – τη γλώσσα µαθήµατος µε τα γερµανικά. Διαπιστώνουν παρεµβολές της µίας 
γλώσσας στην άλλη, αλλά και αναλογίες ανάµεσά τους. 

Η τυποποιηµένη χρήση της γλώσσας στη χώρα καταγωγής είναι καθοριστική για τη µετάδοση 
ορθογραφικών και γραµµατικών κανόνων. Οι µαθήτριες και οι µαθητές µαθαίνουν ωστόσο 
ορθογραφία και γραµµατική όχι ως αυτοσκοπό. 

Οι εργασίες µε το λεξιλόγιο δίνουν τη δυνατότητα έκφρασης µέσα σε διαφορετικές καταστάσεις και 
για διαφορετικά θέµατα. 

Οι µαθήτριες και οι µαθητές βιώνουν όσο το δυνατόν πιο συχνά και άµεσα πώς πρέπει να 
χρησιµοποιούν τον προφορικό και γραπτό λόγο. Για αυτό οι εκπαιδευτικοί κάνουν συσχετισµούς και 
αναφορές σε επίκαιρα γεγονότα. Ενισχύουν το ενδιαφέρον τους για την επίσηµη γλώσσα µέσω µιας 
δηµιουργικής επαφής µε επιλεγµένα λογοτεχνικά κείµενα, κλασικά και µοντέρνα. 

Οι µαθήτριες και οι µαθητές διευρύνουν στη γλώσσα καταγωγής τους όχι µόνο τις βασικές 
ικανότητες επικοινωνίας, που χρειάζονται στην καθηµερινή ζωή, τις λεγόµενες Βασικές Ανθρώπινες 
Επικοινωνιακές Ικανότητες (Basic Interpersonal Communicative Skills – BICS). Μαθαίνουν 
επιπλέον τις ικανότητες της γλώσσας, οι οποίες είναι βασικές για τη γνωστική µάθηση: τη Γνωστική 
Ακαδηµαϊκή Ικανότητα της Γλώσσας(Cognitiv Academic Language Proficiency – CALP). Είναι αυτές 
οι CALP ικανότητες που τους επιτρέπουν να κατανοούν περίπλοκες περιστάσεις, να αναγνωρίζουν 
αιτιώδεις συνοχές είτε να δοµούν κείµενα. Εποµένως το µάθηµα ΓΠΠ προάγει το βήµα από το 
BICS στο CALP. Ενδυναµώνει τη συνείδηση των µαθητριών και µαθητών για τις διαφορές των 
γλωσσικών ευρετηρίων και τους µαθαίνει πώς µπορούν να τα εφαρµόζουν. 

Οι µαθήτριες και οι µαθητές αποκτούν µια εικόνα για το πώς αλλάζει και εξελίσσεται η γλώσσα στη 
χώρα προέλευσης. 

Στο δηµόσιο σχολείο τα παιδιά µαθαίνουν τη γερµανική και λατινική αλφάβητο. Στο µάθηµα ΓΠΠ 
µαθαίνουν επιπλέον τη γραφή της γλώσσας προέλευσής τους. Σε περίπτωση που µαθαίνεται µια 
εντελώς διαφορετική γραφή, για παράδειγµα αραβικά ή κινέζικα, τότε η διαδικασία µάθησης γίνεται 
ανεξάρητα η µια από την άλλη και δεν είναι απαραίτητο να συγχρονιστούν. Αντίθετα όµως όταν στο 
µάθηµα ΓΠΠ διδάσκεται η λατινική ή κυριλλική γραφή, πρέπει ο εκπαιδευτικός του ΓΠΠ να εντάξει 
το γερµανικό αλφάβητο έτσι, ώστε να αποφευχθούν συγχύσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει τις διαφορές στο γερµανικό αλφάβητο και να µπορεί να τις 
απεικονίσει. Τέλος, σε περίπτωση που η εισαγωγή λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα και στις δυο 
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γλώσσες, πρέπει ο εκπαιδευτικός να ενηµερώνεται για την κατάσταση και τη µέθοδο της 
αλφαβητοποίησης στις τακτικές τάξεις. Κατά περίπτωση συζητά µε τους εκπαιδευτικούς των 
σχετικών τάξεων. 

5.2 Στόχοι στη «Γλώσσα» 

Επισηµάνσεις στους στόχους της «Γλώσσας» 

Οι ακόλουθες επισηµάνσεις κατά ένα µέρος είναι ίδιοι µε τους στόχους για τη «Γλώσσα» στο σχέδιο 
διδασκαλίας του δηµόσιου σχολείου Ζυρίχης, κατά ένα άλλο µέρος έχουν συµπληρωθεί. Μέχρι το 
τέλος της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης οφείλουν να έχουν επιτευχθεί.  

Στήριξη µιας λειτουργικής πολυγλωσσίας 
Οι µαθήτριες και οι µαθητές αποκτούν στη γλώσσα προέλευσής τους ικανότητες, οι οποίες µαζί µε 
τις ικανότητες στα γερµανικά και στις ξένες γλώσσες συµβάλλουν σε µια λειτουργική πολυγλωσσία. 
Στο κέντρο βρίσκεται η κατανόηση και το να γίνοµαι κατανοητός σε προφορική και γραπτή µορφή. 
Η γλωσσική τελειότητα έχει δευτερεύοντα ρόλο. 

Ακούω και κατανοώ  

Οι µαθήτριες και οι µαθητές µπορούν να καταλάβουν, τι ειπώνεται στη γλώσσα προέλευσής τους. 
Είναι σε θέση να παρακολουθήσουν συζητήσεις, διαλέξεις, ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές για γενικά 
θέµατα και να έχουν κριτική στάση σε όσα έχουν ακούσει. Μαθαίνουν επίσης να ερµηνεύουν τι 
µεταδίδεται µέσω του τόνου της φωνής και της γλώσσα του σώµατος. 

Ανάγνωση 

Οι µαθήτριες και οι µαθητές διαβάζουν µε ευχαρίστηση. Μαθαίνουν πως το διάβασµα µπορεί να 
είναι διασκεδαστικό, αλλά και να εµπλουτίσει. 

Η λογοτεχνία είναι ένα καλλιτεχνικό µέσο έκφρασης σε κάθε κουλτούρα. Οι µαθητές και οι 
µαθήτριες πρέπει να γνωρίσουν διάφορες λογοτεχνικές µορφές. Γνωρίζουν πώς και πού µπορούν 
να προµηθευτούν βιβλία στη γλώσσα προέλευσής τους. 

Γνωρίζουν διαφορα µέσα ενηµέρωσης και είδη κειµένων. 

Είναι ικανοί να εξάγουν πληροφορίες από κείµενα και να ρωτάνε ή να ψάχνουν για οτιδήποτε δεν 
είναι κατανοητό. 

Οµιλία  

Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί καταστάσεις προφορικής επικοινωνίας, οι οποίες έχουν νόηµα για τα 
παιδιά και και τους νέους και προωθούν τη γλωσσική διάδραση ανάµεσά τους. 

Οι µαθήτριες και οι µαθητές είναι σε θέση να διατυπώνουν γεγονότα, καθώς και να εκφράζουν 
απόψεις και συναισθήµατα. Είναι επίσης ικανοί να αντιλαµβάνονται δηλώσεις άλλων και να θέτουν 
ερωτήµατα. 

Μπορούν να διηγηθούν ιστορίες, όπως και να απαγγείλουν, να δηµιουργήσουν και να 
παρουσιάσουν κείµενα. 



 
Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Griechisch 

!

16 

Γραφή 

Οι µαθήτριες και οι µαθητές γράφουν µε ευχαρίστηση.  

Διαβάζουν τακτικά ο ένας στον άλλον τις ιστορίες, που οι ίδιοι έχουν δηµιουργήσει και 
ανατροφοδοτούν µε σχόλια. Mε αυτόν τον τρόπο µαθαίνουν τη γραφή σαν κοινωνική διαδικασία 
στην οποία το κέντρο ενδιαφέροντος δεν εστιάζεται στο τελικό προϊόν. 

Είναι σε θέση να διαµορφώσουν δικές τους ιδέες, πραγµατικές και φανταστικές. Μπορούν, ανάλογα 
µε την ηλικία τους, να γράψουν κείµενα γραµµατικά και ορθογραφικά σωστά, όταν χρειάζεται, µε τη 
βοήθεια εγχειριδίων.  

Βιώνουν πως και στη γλώσσα προέλευσης έχουν ευκαιρίες να εκφραστούν γραπτώς µε ποικίλους 
τρόπους. 

Γλωσσική παρατήρηση 

Συγκρίσεις επιπέδων ανάµεσα στη γλώσσα του µαθήµατος και τα Γερµανικά διευκολύνουν τις 
µαθήτριες και τους µαθητές να αναγνωρίσουν ιδιαιτερότητες και κοινά στοιχεία αυτών των 
γλωσσών. Βιώνουν τη πολυγλωσσία ως όφελος. 

Οι µαθήτριες και οι µαθητές βιώνουν τη γλώσσα ως ποικίλη, ζωντανή και µεταβλητή. Μαθαίνουν να 
τη χρησιµοποιούν ανάλογα τις συνθηκες. Αναγνωρίζουν πως ο πλούτος του λεξιλογίου και της 
εκφραστικότητάς τους µπορεί να βρίσκεται σε άµεση σχέση µε το ενδιαφέρον τους για τη γλώσσα 
προέλευσής τους. Χρησιµοποιούν για επιµέρους θέµατα και ειδική ορολογία στη γλώσσα 
προέλευσής τους.  

Κατά την ακουστική κατανόηση, την ανάγνωση, τη γραφή και την οµιλία οι µαθήτριες και οι µαθητές 
αποκτούν βασικές γραµµατικές γνώσεις και µαθαίνουν να τις χρησιµοποιούν. Μέσω στοχευµένων 
ερωτήσεων και συγκρίσεων καταφέρνουν να διευρύνουν τη γνώση τους στις γλώσσες.  

Οι µαθήτριες και οι µαθητές αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στη διάλεκτο και την επίσηµη 
γλώσσα στη γλώσσα προέλευσής τους και οδηγούνται σταδιακά από τη διαλεκτική µορφή στην 
επίσηµη γλώσσα. 

Γραφή και γραφική διαµόρφωση 

Οι µαθήτριες και οι µαθητές γνωρίζουν τη γραφή της γλώσσας προέλευσής τους.  

Η µέθοδος απόκτησης της γραφής και η δηµιουργική προσπάθεια είναι ανάλογα µε τους στόχους 
του παρόντος εγγράφου.  
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6 Διδακτικός τοµέας «Άνθρωπος και 
περιβάλλον» 
6.1 Σηµασία και ιδιαιτερότητες του µαθήµατος 
Οι µαθήτριες και οι µαθητές στο µάθηµα ΓΠΠ συζητούν για την κατάστασή τους ως δίγλωσσα 
παιδιά από οικογένεις µεταναστών ή από πολύγλωσσες οικογένειες. Καθώς συνδέονται µε µια 
οµάδα εργασίας (τάξη) βιώνουν την ίδια γλώσσα προέλευσης και παρόµοιες µεταναστευτικές, 
µειονοτικές εµπειρίες. Διαφορετικές είναι οι προσωπικές τους εµπειρίες και οι δεσµοί τους µε τη 
χώρα προέλευσης. Το µάθηµα λαµβάνει υπόψη τις διαφορές εντός της ίδιας χώρας προέλευσης 
όσον αφορά τη θρησκεία, την πίστη, την κοινωνική θέση και την τοπική γεωγραφία.  

Η διδασκαλία αναφέρεται σε αντιλήψεις από τη χώρα προέλευσης. Στη συνέχεια µπορεί να 
ακολουθήσει η σύγκριση µε τις αντιλήψεις της Ελβετίας. Οι µαθήτριες και οι µαθητές 
συνειδητοποιούν τις οµοιότητες και διαφορές και ξεκαθαρίζουν τις δικές τους αντιλήψεις. Αυτή η 
διαδικασία προωθεί την ανάπτυξη µιας ανεξάρτητης προσωπικότητας, η οποία ενσωµατώνει 
διάφορα συστήµατα αναφοράς. Ταυτόχρονα ενισχύει την αυτοποπείθηση των µαθητριών και των 
µαθητών. 

Το µάθηµα πραγµατεύεται εξειδικευµένα θέµατα και εµβαθύνει σε γνώσεις της κουλτούρας 
προέλευσης. Με βάση συγκεκριµένα γεγονότα µπορούν να γίνουν συσχετίσεις µε την Ελβετία. 

Το µάθηµα αντικατοπτρίζει εµπειρίες, οι οποίες προκύπτουν από τη µετανάστευση και όσα αυτή 
αφορά στη καθηµερινή διαβίωση σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία.  

Οι µαθήτριες και οι µαθητές µαθαίνουν την ιστορία και τη γεωγραφία της χώρας προέλευσης σε 
παραδειγµατικά αποσπάσµατα. Κάνουν αναφορές στη σύγχρονη ζωή της χώρας προέλευσης και 
της Ελβετίας.  

Το µάθηµα προωθεί µια ανοιχτή και ανεκτική στάση. Οι µαθητές και οι µαθήτριες διευρύνουν τις 
δεξιότητες τους, µαθαίνουν να ζουν και να σέβονται ανθρώπους διαφορετικής πολιτισµικής 
καταγωγής, διαπραγµατεύονται συµβιβασµούς και επιλύουν ειρηνικά συγκρούσεις. Αποκτά αυτές 
τις διαπολιτισµικές ικανότητες µε την αµερόληπτη σύγκριση ανάµεσα σε διαφορετικές περιοχές 
προέλευσης, διαλέκτους, γλώσσες και θρησκείες, είτε µε τη σύγκριση ανάµεσα στη χώρα 
προέλευσης και την Ελβετία ή ανάµεσα στη χώρα προέλευσης και άλλων χωρών.  

6.2 Στόχοι στο µάθηµα «Άνθρωπος και περιβάλλον» 

Προεισαγωγική παρατήρηση για τους γενικούς στόχους 
Οι ακόλουθοι στόχοι διατυπώνονται εν µέρει µε ανάλογο τρόπο µε εκείνους του διδακτικού 
προγράµµατος στο δηµόσιο σχολείο της Ζυρίχης και εν µέρει ορίζονται επιπλέον. Οφείλουν να 
έχουν επιτευχθεί µέχρι το τέλος της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης. 
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Άτοµο και κοινωνία  

Στην επαφή µε τους συνανθρώπους οι µαθήτριες και οι µαθητές µαθαίνουν να ακούν, να 
αντιλαµβάνονται συναισθήµατα και να δείχνουν κατανόηση στους συνοµιλητές τους. Εξετάζουν 
συνεχώς εκ νέου την εικόνα την οποία έχουν σχηµατίσει για τους εαυτούς τους και τους άλλους. 

Ασχολούνται επισταµένα µε τον βιόκοσµο της χώρας προέλευσης και της Ελβετίας και 
αναπτύσσουν την ανεκτικότητά τους για τον πολιτισµό της χώρας υποδοχής. Μαθαίνουν να 
εκφράζουν συναισθήµατα στους διάφορους βιοκόσµους και να εντάσσουν την προσωπικότητά 
τους. Με πολύ διαφορετικές πίστεις, βρίσκουν µια εποικοδοµητική προσέγγιση.  

Μέσα από τη συνειδητή αντιπαράθεση µε πολλές εµπειρίες από την οικογένεια, τους φίλους, το 
σχολείο, τη χώρα προέλευσης, τους οµοεθνείς και τους θρησκευτικούς θεσµούς κατανοούν την 
πολυπλοκότητα των κοινωνικών σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων. Αναγνωρίζουν πως το άτοµο, 
ως κοµµάτι της κοινωνίας, επηρεάζεται από αυτή, αλλά και ασκεί επιρροή σε αυτή. 

Ασχολούνται µε τις θρησκείες, οι οποίες είναι µέρος της ιστορίας και της κουλτούρας της χώρας 
προέλευσής τους. Έτσι σχετίζονται µε την έννοια της θρησκευτικής επιστήµης και δεν γίνεται 
δογµατικό µάθηµα θρησκευτικών (βλ. Κεφ 4.6). Οι µαθητές και οι µαθήτριες διευρύνουν την 
κατανόηση τους για διαφορετικές θρησκείες µε το να συγκρίνουν τις διαφορετικές θρησκείες εντός 
της χώρας προέλευσης ή τις θρησκείες στη χώρα προέλευσης και την Ελβετία.  

Οι µαθητές και οι µαθήτριες συνειδητοποιούν, ότι στην κοινή ζωή µε άλλους συνανθρώπους ο 
σεβασµός και η τήρηση των κανόνων είναι απαραίτητα στοιχεία. Έχουν όµως συνειδητοποιήσει, 
πως αυτοί οι κανόνες βασίζονται σε αρχές και κανονισµούς, οι οποίοι µπορούν να αλλάξουν.  

Διακρίνουν ότι οι απαντήσεις σε πολλά βασικά ερωτήµατα είναι θέµα πίστης και άρα µπορούν να 
κριθούν µόνο βάση προσωπικών αρχών. Γνωρίζουν τους κανόνες αρχών και την παράδοση της 
χώρας προέλευσης και της Ελβετίας και προβληµατίζονται πάνω σε αυτά.  

Είναι σε θέση να αναλάβουν µια κοινωνική ευθύνη. Προσπαθούν να λύσουν τα προβλήµατα µε 
ειρηνικό τρόπο, µε συζητήσεις, µε αλληλοσεβασµό. Καθώς συµµετέχουν στη διαδικασία της 
εξέλιξής τους, µαθαίνουν να χρησιµοποιούν υπεύθυνα την ελευθερία που τους δίνεται.  

Στη µετάβαση προς την ενήλικη ζωή, µαθαίνουν να κατανοµάζουν δικά τους και ξένα 
συναισθήµατα, να διατυπώνουν τους φόβους τους και να αναζητούν νέες προκλήσεις. 

Μια στοιχειώδης γνώση για τις πνευµατικές, ψυχικές και σωµατικές διαδικασίες στον άνθρωπο και 
το αντίστοιχο λεξιλόγιο στη γλώσσα προέλευσης, τους βοηθούν σε µια εκ βαθέων κατανόηση των 
ίδιων και των συνανθρώπων και αυτό τους επιτρέπει να προσανατολισθούν στη δική τους ζωή. 
Κατέχουν τις απαραίτητες έννοιες, οι οποίες τους επιτρέπουν να µιλούν για αυτά που προσωπικά 
αντιλαµβάνονται και αυτά που θέλουν.  

Δρουν µε υπευθυνότητα απέναντι στην ψυχική και σωµατική τους υγεία και αυτή των 
συνανθρώπων τους. 
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Φύση και τεχνολογία 

Οι µαθήτριες και οι µαθητές έχουν επίγνωση για την σύµπραξη της φύσης, της τεχνολογίας και του 
ανθρώπου µε την έννοια των γενικά ισχυόντων νόµων.  

Κατανοούν διαφορετικά (τεχνολογικά) στάδια εξέλιξης. Ασχολούνται µε παραδείγµατα σχετικά µε τη 
φύση, τον άνθρωπο και την τεχνολογία και επεκτείνουν το σχετικό λεξιλόγιο στη γλώσσα 
προέλευσής τους. 

Πατρίδα και κόσµος  
Οι µαθήτριες και οι µαθητές αντιµετωπίζουν το άµεσο περιβάλλον τους και τη χώρα προέλευσης µε 
ενδιαφέρον και χαρά.  

Μέσω των δικών τους εξερευνήσεων και µε τη βοήθεια εικόνων, χαρτών και άλλων µέσων 
αποκτούν χάρη στο συλλογισµό και τη σύγκριση µε την Ελβετία µια διαφοροποιηµένη εικόνα της 
χώρας προέλευσης.  

Γεωγραφικά, οικονοµικά και οικολογικά θέµατα διευρύνουν τις γνώσεις τους για τη χώρα 
προέλευσης. Αυτή η στοιχειώδης γνώση τους βοηθά, να παρατηρούν τη χώρα προέλευσής τους 
πιο συνολικά, να ταξινοµούν και να αντισταθµίζουν πληροφορίες από τις ποικίλες πηγές. Επίσης 
τους βοηθά να βρίσκουν το δρόµο τους στη χώρα προέλευσης.  

Εξετάζουν τον τρόπο ζωής και δουλειάς στη χώρα προέλευσης και τον συγκρίνουν µε αυτόν στην 
Ελβετία.  

Εξοικειώνονται µε τη χώρα προέλευσής τους. Αντιµετωπίζουν τα άτοµα διαφορετικών εθνικοτήτων 
στη χώρα προέλευσής τους και την Ελβετία, όσο το δυνατόν, χωρίς προκαταλήψεις. Ταυτόχρονα 
προσπαθούν να δείχνουν κατανόηση για τις αξίες τους και τον τρόπο ζωής τους. Αναγνωρίζουν 
ξένες και δικές τους προκαταλήψεις και µαθαίνουν έτσι να τις αντιµετωπίζουν εποικοδοµητικά.  

Παρελθόν, παρόν, µέλλον  

Οι µαθήτριες και οι µαθητές γνωρίζουν και σέβονται τη σύγχρονη και παλαιότερη ιστορία και τον 
πολιτιστικό πλούτο της χώρας προέλευσής τους.  

Χάρη σε µια στοιχειώδη ιστορική γνώση, µπορούν να κατατάξουν γεγονότα, εξελίξεις και µαρτυρίες 
από την ιστορία και το παρόν της χώρας προέλευσης. Η ιστορία της µετανάστευσης της δικής τους 
οµάδας παίζει σε αυτό ένα σηµαντικό ρόλο.  

Συνειδητοποιούν µε παραδείγµατα ότι κάθε απεικόνιση είναι υποκειµενική και εµπεριέχει 
αξιολογήσεις. Καταλαβαίνουν ότι οι διαφορετικές θέσεις και τα διαφορετικά ενδιαφέροντα µπορούν 
να κατανοηθούν καλύτερα µέσα από την ιστορική τους θεώρηση.  

Οι µαθήτριες και οι µαθητές συνειδητοποιούν πως οι άνθρωποι επηρεάζουν τις εξελίξεις µέσω των 
συναισθηµάτων τους, της σκέψης και της δράσης τους. Ασχολούνται µε τα περιφερειακά, εθνικά και 
παγκόσµια προβλήµατα και αντιλαµβάνονται τις επιδράσεις τους στον άµεσο ζωτικό τους χώρο.  

Έχουν γνώση των σχέσεων µεταξύ πολιτικής, οικονοµίας και κουλτούρας. 

Γνωρίζουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν οι ίδιοι τις παρούσες και µελλοντικές εξελίξεις και να είναι 
συνυπεύθυνοι. 

Ξέρουν τα κυριότερα δικαιώµατα του ανθρώπου και των παιδιών και προσανατολίζονται σε αυτά.  
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7 Το µάθηµα στα διάφορα επίπεδα 
Σε αυτό το πρόγραµµα σπουδών απουσιάζει η υποδιαίρεση σε στόχους των µεµονωµένων 
σχολικών επιπέδων, διότι αυτό παραµένει στους γενικούς στόχους. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που 
ορίζουν τους γενικούς στόχους των επιπέδων και τα ανάλογα περιεχόµενα, έτσι ώστε να µπορούν 
να προετοιµάσουν το συγκεκριµένο τους µάθηµα. Τα ακόλουθα περιορίζονται σε συλλογισµούς για 
τα διάφορα επίπεδα. 

7.1 Ιδιαιτερότητες των διαφόρων επιπέδων  

Νηπιαγωγείο 

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας µαθαίνουν µέσω αισθητικών εµπειριών και ενεργειών, αυτόνοµα ή 
µέσω µίµησης. Τα γεγονότα τα µαθαίνουν πάντοτε σε σχέση µε κάτι. Αυτό, που τυχαία µαθαίνουν ή 
κατά λάθος, το κατανοούν στη συνέχεια µε την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και το µετατρέπουν 
σε σαφή γνώση. Για παράδειγµα πηδούν από µια σκάλα και µαθαίνουν τι είναι σκάλα, αλλά και την 
τεχνική άλµατος και τα αισθήµατα φόβου ή επιτυχίας. Ως εκ τούτου, η διδασκαλία βασίζεται σε 
καθηµερινές εµπειρίες των παιδιών και δηµιουργεί καταστάσεις για δικές τους ενέργειες και 
εµπειρίες.  

Η διδασκαλία προσφέρει ερεθίσµατα, µέσω των οποίων τα παιδιά είναι σε θέση να εκφράζουν 
λεκτικά εικόνες και ιδέες. Για την προώθηση του λεξιλογίου λαµβάνονται υπόψη – εκτός από τον 
βιόκοσµο των παιδιών – λειτουργικές λέξεις για τον προσανατολισµό στο χώρο (πού, πίσω, πάνω 
κτλ.) και λογικές σχέσεις (περισσότερο, λιγότερο, ίδιο κτλ.). 

Το µάθηµα εξοικειώνει τα παιδιά µε τον κόσµο των βιβλίων και των κειµένων µε παιγνιώδη τρόπο. 
Τα παιδιά µαθαίνουν πως σύµβολα, σηµεία και εικονογράµµατα έχουν ένα νόηµα στην καθηµερινή 
τους ζωή. 

Τα παιδιά αναγνωρίζουν τη γραφή και τις λειτουργίες της. Κάνουν εξάσκηση µε διαφορετικά 
γραφικά υλικά, για να µάθουν να τα µεταχειρίζονται στοχευµένα και ελεγχόµενα. Μαθαίνουν να 
αναγνωρίζουν και να γράφουν το όνοµά τους. Αναλόγως το τι φέρνει το κάθε παιδί ξεχωριστά, 
αρχίζουν να διαβάζουν και να γράφουν. Αυτό δε συµβαίνει µε τον ίδιο τρόπο σε κάθε γλωσσική 
οµάδα: Όταν διδάσκεται η λατινική γραφή, τα παιδιά διαβάζουν και γράφουν µόνο, αν τα ίδια το 
επιθυµούν. Σε άλλες οµάδες η εκµάθηση γραφής µπορεί να έχει µεγαλύτερη σηµασία. (βλ. 
κεφάλαιο 5.1)  

Κατώτερη βαθµίδα 

Σηµείο εκκίνησης είναι οι καθηµερινές και προσωπικές εµπειρίες των παιδιών στην οικογένεια, τη 
χώρα προέλευσης και την Ελβετία. Σε αυτή την ηλικία είναι ακόµη δυνατός ο δεσµός µε τη 
οικογένεια και ο προσανατολισµός στις αξίες της.  

Στο µάθηµα προωθούνται όλοι οι τοµείς της γλώσσας. Ακουστική κατανόηση και οµιλία, ανάγνωση 
και γραφή. Συγχρόνως χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο παιγνιώδεις µορφές µάθησης. Η 
εισαγωγή στην ανάγνωση και τη γραφή συτη περιλαµβάνει τον εγγραµµατισµό στη γερµανική 
σχολική γλώσσα. Όπου είναι αναγκαίο, ο δάσκαλος παρέχει συγκρίσεις µε το γερµανικό αλφάβητο 
για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. (βλ. κεφ. 5.1) 
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Μέση βαθµίδα  

Για τα παιδιά της µέσης βαθµίδας η οµάδα των συνοµιλίκων είναι πολύ σηµαντική. Αυτή η ηλικιακή 
οµάδα αναπτύσσει ένα φυσικό ενδιαφέρον για τους διαφορετικούς τρόπους ζωής και τους 
βιοκόσµους, µε τους οποίους έρχεται σε επαφή. Σε γενικές γραµµές, έχουν θετική στάση για το 
περιβάλλον τους (οικογένεια, σχολείο) και δεν τα αµφισβητούν σχεδόν καθόλου. Συνήθως είναι 
χωρίς προκαταλήψεις, ανοιχτοί, αυθόρµητοι απέναντι στην κουλτούρα προέλευσής τους και 
ενδιαφέρονται για τις σχέσεις και τους δεσµούς µε την οικογένεια στη χώρα προέλευσης.  

Στο µάθηµα προωθούνται όλοι οι τοµείς της γλώσσας, ακουστική κατανόηση και οµιλία, ανάγνωση 
και γραφή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η επέκταση των δεξιοτήτων σε απαιτητικά και περίπλοκα 
γλωσσικά ευρετήρια (Γνωστική Ακαδηµαΐκή Ικανότητα της Γλώσσας, Cognitive Academic Language 
Proficiency, CALP). 

Ανώτερη βαθµίδα  

Οι νέοι στην ανώτερη βαθµίδα ασχολούνται όλο και πιο κριτικά µε τις δικές τους αξίες και αυτές του 
περιβάλλοντός τους. Ως αποτέλεσµα αυτού, απαρνούνται ενδεχοµένως τις ριζωµένες αξίες και 
κανόνες ή τις ιδανικοποιούν. Συχνά αµφισβητούν και το νόηµα του µαθήµατος ΓΠΠ. 

Οι εκπαιδευτικοί κατανοούν αυτή τη στάση και συζητούν κριτικά στο µάθηµα διαφορετικά µοντέλα 
ζωής. Αυτό καθιστά τους νέους ικανούς να προσανατολιστούν, να προάγουν την προσωπικότητά 
τους και να βρουν το δικό τους δρόµο. Ιδιαίτερα υποστηρίζονται οι νέοι να εντάξουν στη ζωή τους 
διαφορετικές εµπειρίες, συστήµατα αξιών και τη συναίσθηση ότι ανήκουν κάπου.  

Το µάθηµα αποδέχεται τις ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις των νέων. Οι µάθητριες και οι µαθητές 
ενθαρρύνονται να φέρουν τις δικές τους ιδιαίτερες, διαπολιτισµικές και πολιτιστικές γνώσεις, όχι 
µόνο στο µάθηµα ΓΠΠ, αλλά και στο δηµόσιο σχολείο και εκτός σχολείου. 

Σηµαντική θέση στο µάθηµα έχουν η προφορική και γραπτή επικοινωνία, οι γλωσσικές θεωρήσεις 
και ο γραµµατισµός στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Οι νέοι έχουν την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν 
τις αποκτειθέντες ικανότητες σε διάφορες γλώσσες (γλώσσα προέλευσης, Γερµανικά, Γαλλικά, 
Αγγλικά), να κάνουν αναλογίες και να δικτυώσουν τη γνώση τους. Έτσι µπορούν να διευρύνουν τις 
γλωσσικές τους ικανότητες. 

Το µάθηµα στηρίζει τους νέους έτσι, ώστε να αναπτύξουν µια επαγγελµατική προοπτική και να 
ενταχθούν στον επαγγελµατικό κόσµο. Ειδικότερα τους ενθαρρύνει να αντιλαµβάνονται και να 
χρησιµοποιούν τις δίγλωσσες και διαπολιτισµικές ικανότητες ως επιπρόσθετες πηγές.  

7.2 Επίπεδα και θέµατα – επισκόπηση 
Ο παρακάτω πίνακας δίνει µια σύνοψη σχετικά µε το ποια θέµατα και σε ποια σχολική βαθµίδα 
µπορούν να επεξεργαστούν µέσω των µαθηµάτων ΤΓΠ. Περιλαµβάνει πολλά προτεινόµενα 
θέµατα. Λόγω του περιορισµένου αριθµού µαθηµάτων, ο εκπαιδευτικός καλείται να κάνει µια 
επιλογή.  

Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος είναι απαραίτητο στα περισσότερα θέµατα να γίνεται σύγκριση 
ανάµεσα στις γλώσσες και στον καθηµερινό βιόκοσµο. Έτσι θα µπορούσε να συζητηθεί για 
παράδειγµα σε ποιο βαθµό κάποιες συνήθειες στο νηπιαγωγείο είναι ίδιες ή διαφέρουν µέσα στην 
ίδια την οικογένεια. Αυτές οι συγκρίσεις δεν αναφέρονται ρητά στο κάθε θέµα.  
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Θέµατα Νηπιαγωγείο Κατώτερη βαθµίδα Μέση βαθµίδα Ανώτερη βαθµίδα 

Εγώ και οι άλλοι 
– ζώντας µε 
άλλους 

Γνωρίζει ο ένας 
τον άλλον 
 
 
 
 
 
 
 
το νηπιαγωγείο: 
κανόνες, 
διαδικασίες και 
τελετουργικά 
 
 
 
 
 
Κάνω ή βιώνω 
κάτι µαζί µε 
άλλους 
 
Φιλία,καβγάς 
 
Τι µπορώ να κάνω 
µόνος µου 

Χαιρετώ, 
συστήνοµαι και 
συστήνω 
 
Τρόποι και 
κανόνες καλής 
συµπεριφοράς 
 
 
το σχολείο: 
κανόνες, 
διαδικασίες και 
τελετουργικά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Φιλία,καβγάς 

 
 
 
 
διαφορετικές 
οµάδες και 
κουλτούρες: ιδιοι 
και διαφορετικοί 
κανόνες και 
αξίες,αµοιβαίος 
σεβασµός και 
εκτίµηση; 
συγκρούσεις και 
στρατηγικές 
επίλυσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποιος είµαι: τι µε 
ενοχλεί, πού 
ανήκω 
 
 
 
 
Ρόλοι των φύλων: 
αγόρια–κορίτσια 
 
 
 
 
Δικαιώµατα των 
παιδιών 
 
 

 
 
 
 
Άτοµο και 
οµάδα,το αίσθηµα 
του ανήκειν και 
του να είσαι ξένος 
 
Ζώντας µε την 
πλειονότητα και τη 
µειονότητα: 
Ένταξη, 
Ρατσισµός, 
επίκαιρες 
συζητήσεις και 
συµβάντα 
 
 
 
 
 
 
 
Πρότυπα και 
είδωλα: από τον 
αθλητισµό, από 
την κουλτούρα, 
από τον πολιτισµό 
και την ιστορία 
 
Σχέσεις µε το άλλο 
φύλλο (καθώς 
επίσης και 
πολιτισµικές 
προσδοκίες) 
 
Ανθρώπινα 
δικαιώµατα 
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Θέµατα Νηπιαγωγείο Κατώτερη βαθµίδα Μέση βαθµίδα Ανώτερη βαθµίδα 

Οικογένεια Η οικογένεια µου 
και οι συγγενείς 

Η οικογένειά µου 
και η συγγένεια, 
κανόνες στην 
οικογένεια 

Καταµερισµός 
καθηκόντων στην 
οικογένεια 
 
 
 
 
 
 
 
Η ιστορία της 
οικογένειάς µου: 
γενιές και 
γενεαλογικό 
δέντρο 
 
 
Διαφορετικές 
οικογενειακές 
µορφές 

Ρόλοι των µελών 
της οικογένειας: 
µέσα στην πάροδο 
του χρόνου, 
πολιτισµικές 
διαφορές 
 
Πώς κατανοώ εγώ 
τους ρόλους 
 
Λειτουργία και 
µορφή της 
οικογένειας σε 
εξάρτηση από την 
ιστορία και την 
κουλτούρα 
 
 
 
 
Προσωπικές αξίες, 
ηθική 

Παιχνίδι και 
ελεύθερος 
χρόνος 

 

Παίζοντας: ο ένας 
µε τον άλλο,σε 
διαφορετικά µέρη, 
µε διαφορετικα 
παιχνίδια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εργαλεία και 
εξοπλισµός 
εργασίας 

Παίζοντας: ο ένας 
µε τον άλλο,σε 
διαφορετικά µέρη, 
µε διαφορετικα 
παιχνίδια, 
µοντέρνα και 
παραδοσιακά 
 
Ελεύθερος χρόνος 
και χόµπι 

Ξεκουράζοµαι και 
ηρεµώ 
 
 
 
 
 
 
Διαµόρφωση 
ελεύθερου 
χρόνου, 
αθλητισµός, 
οµάδες νέων 
 
 
 
 
Συναναστροφή µε 
ψηφιακά και άλλα 
µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης  

Ξεκουράζοµαι και 
ηρεµώ 
 
 
 
 
 
 
Διαµόρφωση 
ελεύθερου 
χρόνου, 
Συνάντηση νέων, 
ο πολιτισµός των 
νέων (µουσική, 
γλώσσα),συµµαθη
τές, Σύλλογοι 
 
Γνωρίζω τα 
ψηφιακά και άλλα 
µέσα 
 
Διαφήµιση 



 
Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Griechisch 

!

24 

Θέµατα Νηπιαγωγείο Κατώτερη βαθµίδα Μέση βαθµίδα Ανώτερη βαθµίδα 

Διαµόνη, 
συνοικία και 
πόλη 

Περιβάλλον στο 
σπίτι και στο 
νηπιαγωγείο 
 
 
ο δρόµος για το 
σχολείο 
 
 
 
Συγκοινωνία και 
µέσα 
συγκοινωνίας 

Το σπίτι µας: σπίτι 
και περιβάλλον 
 
 
 
ο δρόµος για το 
σχολείο 
 
 
 
Μέσα 
συγκοινωνίας 
 

Σπίτια και κατοικία 
(ανάλογα και µε 
την κοινωνική 
τάξη) 
 
Συνοικία/χωριό, 
καταστήµατα 

Κατοικία και 
αρχιτεκτονικός 
ρυθµός, ιστορικές 
εξελίξεις 
 
Πόλεις και 
αστικοποίηση (ως 
παγκόσµια 
εξέλιξη) 

Γιορτές, ήθη και 
έθιµα, µόδα 

Γενέθλια και άλλες 
σηµαντικές γιορτές 
 
 
 
 
Ρούχα  

Γενέθλια και άλλες 
σηµαντικές 
γιορτές, 
διαφορετικά είδη 
γιορτών 
 
Διαφορετικά 
ρούχα ανά 
περίσταση 

Γιορτάζοντας 
διαφορετικές 
γιορτές, 
θρησκευτικές 
παραδόσεις 
 
Η µόδα των 
ρούχων στο το 
πέρασµα του 
χρόνου, ρούχα 
εργασίας, ρούχα 
και κοινωνική 
θέση, επώνυµα 
είδη 

Συνήθειες 
διασκέδασης και 
πάρτυ 
 
 
 
Μόδα και 
τελετουργίες στο 
πέραασµα της 
ιστορίας 

Υγεία και 
διατροφή 

Το σώµα µου: τα 
µέρη του, η δική 
µου σωµατική 
ακεραιότητα και 
των άλλων 
 
Υγιεινή 
 
Γιατρός 
 
 
τρώω και πίνω 
υγιεινά 

 

Το ανθρώπινο 
σώµα, οι πέντε 
αισθήσεις 
 
 
 
Υγιεινή 
 
 
 
 
διατροφικές 
συνήθειες, τρώω 
και πίνω υγιεινά 

 
 
 
 
 
 
Υγεία και 
αρρώστεια, 
υγιεινός τρόπος 
ζωής 
 
από πού 
προέρχονται τα 
τρόφιµα, εποχιακά 
φρούτα και 
λαχανικά 

 
 
 
 
 
 
Αθλητισµός, 
εξάρτηση 
 
 
 
Διαοφή, 
διαφορετικές 
διατροφικές 
συνήθειες σε 
σχέση µε την 
κουλτούρα, την 
ιστορία και το 
περιβάλλον 



 
Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Griechisch 

!

25 

Θέµατα Νηπιαγωγείο Κατώτερη βαθµίδα Μέση βαθµίδα Ανώτερη βαθµίδα 

Γεωγραφία Γεωγραφικοί 
χαρακτηρισµοί 
από το εµπειρικό 
πεδίο των παιδιών 
(τόπος κατοικίας, 
χώρα 
προέλευσης, 
Ελβετία, γειτονικές 
χώρες κτλ.) 

Ορισµοί για 
προσανατολισµό 
χώρου 
 
 
 
 
 
 
 
η χώρα 
προέλευσής µου: 
επισκόπηση της 
γεωγραφίας, του 
κλίµατος 

Ορισµοί για 
προσανατολισµό 
χώρου 
 
 
 
 
 
 
 
σηµαντικά ύδατα, 
βουνά και πόλεις 
στη χώρα 
προέλευσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά 
από περιοχές της 
χώρας 
προέλευσης 

Φύση και 
τεχνολογία  

ζώα 
 
 
 
φρούτα και 
λαχανικά 
 
 
 
 
εποχές και 
αλλαγές στη φύση 
 
ορισµοί για το 
χρόνο (χρόνος, 
µήνας, εβδοµάδα, 
ηµέρα, ώρα, 
βράδυ, µεσηµέρι, 
χθες, σήµερα, 
αύριο κτλ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κατοικίδια ζώα, 
ζώα και φυτά, 
δάσος 
 
φρούτα και 
λαχανικά, τα 
τέσσερα στοιχεία 
(ΣτΜ: φωτιά, νερό, 
αέρας και γη) 
 
εποχές 
 
 
ώρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

είδη ζώων και 
φυτών 
 
 
τροφική αλυσίδα 
 
 
 
 
 
καιρός και 
πρόγνωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
προστασία του 
περιβάλλοντος και 
περιβαλλοντικές 
καταστροφές  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
οικολογία, απειλή 
και προστασία του 
περιβάλλοντος 
(π.χ. ανακύκλωση 
και απόθεση των 
σκουπιδιών) 
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Θέµατα Νηπιαγωγείο Κατώτερη βαθµίδα Μέση βαθµίδα Ανώτερη βαθµίδα 

Φύση και 
τεχνολογία 

 
 
 
 
 
 
Οικιακές συσκευές 

 
 
 
 
 
 
Ποδήλατο 

 Επίκαιρες 
συζητήσεις από 
την επιστήµη  
(πειραµατόζωα, 
γενετική κτλ.) 
 
ψηφιακά παιχνίδια 
και συσκευές 
επικοινωνίας 

Λογοτεχνία και 
τέχνη 

Τραγούδια,οµοιοκ
αταληξίες, 
παραµύθια, 
εικονογραφηµένα 
βιβλία 
 
Χρώµατα 
 
φτιάχνω κάτι 
µόνος και το 
συζητώ µε τους 
άλλους 

Τραγούδια, στίχοι, 
παραµύθια, 
εικονογραφηµένα 
βιβλία 
 
 
Ταινίες 

Ιστορίες, 
θρύλοι,µύθοι, 
ποιήµατα, 
διαπολιτισµική 
βιβλιοθήκη 
 
Ταινίες 

Παραδείγµατα 
κλασικής και 
µοντέρνας 
λογοτεχνίας 
 
 
Ταινίες 
 
εικαστικές τέχνες, 
µουσική, τοµείς 
της τέχνης και 
καλλιτέχνες  

Παρελθόν και 
ιστορία 

«όταν ήµουν 
µικρός» 
 
 
 
Διαφορές 
παλιότερα �– 
σήµερα 
 
προσωπικά 
βιώµατα στη χώρα 
προέλευσης: 
ταξίδια, διακοπές 

«όταν ήµουν 
µικρός» 
 
 
 
 
 
 
 
προσωπικά 
βιώµατα στη χώρα 
προέλευσης: 
ταξίδια, διακοπές 

Ιστορίες της 
οικογένειάς µου, 
µετανάστευση 
 
 
 
 
 
 
Ιστορία της χώρας 
προέλευσης: 
σηµαντικά 
γεγονότα, 
δηµιουργία µύθων  

Η βιογραφία µου 
(π.χ. σχετικά µε τη 
µάθηση ή µε τις 
γλώσσες) 
 
 
 
 
 
επίκαιρες 
κοινωνικές και 
πολιτικές εξελίξεις 
στη χώρα 
προέλευσης 
 
θρησκείες 
 
πολιτική 
εκπαίδευση (για 
παράδειγµα:  
ψήφος και 
εκλογές) 
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Θέµατα Νηπιαγωγείο Κατώτερη βαθµίδα Μέση βαθµίδα Ανώτερη βαθµίδα 

Εργασία και 
εκπαίδευση 

Επαγγέλµατα από 
άτοµα του 
προσωπικού 
περιβάλλοντος 
(µητέρα,πατέρας, 
νηπιαγωγός), 
πωλητές, γιατροί 

Επαγγέλµατα στο 
σχολείο και στο 
δηµόσιο χώρο 
(εστιατόρια, 
αστυνοµία, 
νοσοκοµείο, 
πώληση, κτλ.) 

 

Το επάγγελµα των 
ονείρων µου, 
παραδείγµατα 
προσωπικοτήτων 
από διαφορετικά 
επαγγέλµατα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η σηµασία της 
εκπαίδευσης και 
της εργασίας  

Επιλογή 
επαγγέλµατος και 
το πέρασµα στον 
επαγγελµατικό 
κόσµο ή σε κάποιο 
σχολείο 
δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης στην 
Ελβετία και στη 
χώρα 
προέλευσης: 
επαγγέλµατα και 
προϋποθέσεις, 
διαφορές ανάµεσα 
στις χώρες 
 
Επάγγελµα και 
ταυτότητα,χρήση 
των γλωσσικών 
και 
διαπολιτιστικών 
ικανοτήτων,διαφορ
ετικά διατυπωµένα 
ερωτήµατα, 
ανάλογα µε το 
φύλο 
 
Οικονοµία: 
διάφοροι τοµείς, 
ιστορική εξέλιξη, 
ανεργία, 
συνδικάτα 
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8 Γλωσσάριο 
Οι παρακάτω επεξηγήσεις περιγράφουν πώς θα κατανοηθούν οι σχετικοί όροι στο υπάρχoν 
κείµενο. 

Bilingualismus 

Βλέπε πρώτη γλώσσα και διγλωσσία. 

Βασικές ανθρώπινες επικοινωνιακές ικανότητες (Basic Interpersonal 
Communicative Skills) 

Για την εκµάθηση γλώσσας είναι σκόπιµο να ξεχωρίσουµε δυο βασικές ικανότητες: εκείνες, οι 
οποίες χρησιµοποιούνται στην καθηµερινότητα και στην άµεση προσωπική επικοινωνία 
ονοµάζονται στην ειδική ορολογία BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills, Διαπροσωπικές 
Επικοινωνιακές Δεξιότητες). Ενώ η ικανότητα στη γνωστική – ακαδηµαϊκή γλώσσα, η οποία είναι 
απαραίτητη για τη σχολική µάθηση ονοµάζεται CALP (Cognitive Academic Language Proficiency, 
Γνωστική Ακαδηµαϊκή Γλωσσική Ικανότητα). Οι BICS είναι προσανατολισµένες στην 
προφορικότητα, ακόµα και όταν γράφονται κείµενα: Η πρόταση είναι σπανίως εγκιβωτισµένη, αλλά 
αλυσιδωτη. Το λεξιλόγιο βγαίνει από την καθηµερινότητα. Η γνωστική – ακαδηµαϊκή γλώσσα 
αντίθετα απαιτεί πιο εξελιγµένες γλωσσικές ικανότητες: Πρέπει κάποιος να µπορεί να περιγράψει 
αντικείµενα αναφερόµενος στο χώρο και στο χρόνο και να γνωρίζει τους γραµµατικούς, καθώς και 
τους κανόνες ορθής γραφής. Επιπλέον πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί περίπλοκες προτάσεις, 
αφηγηµατικές τεχνικές και διαφορετικά είδη κειµένων. Τέλος απαιτείται ένα διευρυµένο λεξιλόγιο, η 
ικανότητα µετάδοσης αφηρηµένου περιεχοµένου και η αποκρυπτογράφηση ειδικών κειµένων. 

Βιόκοσµος(-οι) 
Στο πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος µε τον όρο βιόκοσµος εννοούνται όλα τα πράγµατα, τα 
γεγονότα, µε τα οποία ασχολούνται οι άνθρωποι στο παρόν τους. Ο βιόκοσµος είναι µόνο ένα 
µέρος του συνολικού κόσµου – εξαρτηµένο από τις ατοµικές καταστάσεις ζωής. Εποµένως ο 
βιόκοσµος ενός γερµανού γιατρού έχει άλλες αναφορές για αυτόν από µιας αφρικάνας 
αγρεργάτριας, ενός κοριτσιού από το ανώτατο στρώµα της Κροατίας και διαφορετική για ένα αγόρι 
του κατώτερου στρώµατος της Ελβετίας. Το πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος δεν χωρίζει µε 
ακρίβεια την κουλτούρα από τον βιόκοσµο, αλλά µε αυτόν τονίζει περισσότερο τις σχέσεις του 
ατόµου στο παρόν του, όπως και στις δικές του ενέργειες και οµιλίες. 

Γλώσσα µαθήµατος 
Με τη γλώσσα µαθήµατος εννοείται η επίσηµη γλώσσα µιας χώρας ή µιας κοινωνίας, η οποία 
διδάσκεται στο ΓΠΠ. Για αυτό θα χρησιµοποιηθεί επίσης ο ορισµός γλώσσα προέλευσης. 

Γλώσσα προέλευσης 
Η γλώσσα προέλευσης ενός παιδιού είναι εκείνη η γλώσσα, η οποία στη χώρα προέλευσής του 
είναι η γλώσσα του περιβάλλοντος ή η επίσηµη γλώσσα. Όταν το παιδί ανήκει στη δεύτερη ή τρίτη 
γενιά µεταναστών, τότε σε καµία περίπτωση δεν είναι η γλώσσα προέλευσης η πρώτη του γλώσσα. 
Για αυτό το λόγο το πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος χαρακτηρίζει τη γλώσσα του µαθήµατος στη 
ΓΠΠ όχι ως πρώτη γλώσσα, αλλά ως γλώσσα προέλευσης. 
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Γλώσσα Προέλευσης και Πολιτισµού  

Βλέπε σελίδα 7. 

Γλώσσα της οικογένειας 
Πρόκειται για τη γλώσσα, η οποία οµιλείται γενικά σε ολόκληρο τον οικογενειακό κύκλο (πιθανόν 
είναι περισσότερες από µία γλώσσες). 

Γλώσσα του περιβάλλοντος 
Η γλώσσα του περιβάλλοντος είναι η κύρια γλώσσα, η οποία οµιλείται στο περιβάλλον, εδώ η 
γερµανοελβετική διάλεκτος. 

Γνωστική Ακαδηµαϊκή Ικανότητα της Γλώσσας (Cognitive Academic Language 
Proficiency) 

Βλέπε Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS), Βασικές Ανθρώπινες Επικοινωνιακές 
ικανότητες. 

Δεύτερη γλώσσα, Γερµανικά ως δεύτερη γλώσσα (DaZ) 

Η δεύτερη γλώσσα είναι εκείνη η γλώσσα, η οποία µαθαίνεται ως δεύτερη. Σε παιδιά µε 
µεταναστευτικό υπόβαθρο είναι, κατά κανόνα, εκείνη η γλώσσα, η οποία τους επιτρέπει να 
συµµετέχουν στην τοπική γλωσσική κοινότητα – στην περίπτωση µας είναι τα Γερµανικά. Για αυτό 
το λόγο χρησιµοποιείται ο ειδικός όρος Γερµανικα ως Δεύτερη Γλώσσα (Deutsch als Zweitsprache), 
εν συντοµία DaZ. Ωστόσο τα Γερµανικά δεν είναι για όλα τα παιδιά δεύτερη γλώσσα. Όταν, για 
παράδειγµα, ανήκουν στην τρίτη µεταναστευτική γενιά, µαθαίνουν συχνά Γερµανικά ως πρώτη 
γλώσσα και τη γλώσσα προέλευσης ως δεύτερη γλώσσα ή ως δεύτερη πρώτη γλώσσα 
(πρωτεύουσα διγλωσσία). 

Διάλεκτος 
Μια διάλεκτος είναι µια τοπικά ή περιφερειακά περιορισµένη γλώσσα, ή µια περιφερειακή 
παραλλαγή µια γλώσσας. Οι διάλεκτοι εµφανίζονται σπάνια σε γραπτή µορφή. Μπορεί να 
διαφέρουν σηµαντικά από την επίσηµη γλώσσα. Η διάλεκτος µπορεί να αντιστοιχεί στην 
καθοµιλουµένη. 

Διαπολιτισµική Ικανότητα, διαπολιτισµική µάθηση 

Διαπολιτισµική ικανότητα είναι η ικανότητα επιτυχηµένης δράσης µε ανθρώπους άλλης κουλτούρας. 
Μπορεί να υπάρχει από µικρή ηλικία ή να εξελιχθεί µέσω διαπολιτισµικής µάθησης. Εµπειρίες σε 
διαφορετικούς βιοκόσµους – όπως είναι η περίπτωση παιδιών µε µεταναστευτικό υπόβαθρο – 
µπορούν να ευνοήσουν αυτήν τη διαδικασία. 
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Διαπολιτισµική µετάφραση και διαµεσολάβηση 

Αυτή η διατύπωση χαρακτηρίζει την µεσολάβηση ανάµεσα σε διάφορους βιοκόσµους και τρόπους 
ζωής στα πλαίσια της µετανάστευσης. Ένα πρόσωπο διαµεσολάβησης, που περιέχει τη 
διαπολιτισµικότητα, αντιλαµβάνεται τις ανάγκες από διαφορετικές οµάδες πληθυσµού και 
µεµονωµένα πρόσωπα, δίνει τη δυνατότητα για συναντήσεις και ευαισθητοποιεί για τις ανάγκες των 
ενδιαφεροµένων. Είναι υπεύθυνο για τη γλωσσική κατανόηση (δηλ. τη µετάφραση) ανάµεσα στα 
συµβαλλόµενα µέρη συνοµιλιών. Μπορεί να συµβάλει στο να κατανοηθούν από την άλλη µεριά οι 
φόβοι και οι επιφυλάξεις. Μπορεί να βοηθήσει αλλόγλωσσους γονείς να καταλάβουν το ελβετικό 
σχολικό σύστηµα. Λόγω των επαγγελµατικών και βιογραφικών όρων, πολλοί εκπαιδευτικοί της ΓΠΠ 
µετεκπαιδεύονται έτσι, ώστε να µπορούν να ασχοληθούν στη διαπολιτισµική µεσολάβηση. Για αυτό 
υπάρχουν κύκλοι µαθηµάτων και προσφορές µετεκπαίδευσης. 

Διγλωσσία, δίγλωσσος 
Με ευρύτερη έννοια είναι κάποιος δίγλωσσος, όταν κατέχει ενεργές ή παθητικές ικανότητες σε δυο 
γλώσσες. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος χρησιµοποιείται ένας στενότερος 
ορισµός. Εδώ θα χαρακτηρίζονται δίγλωσσα τα παιδιά, όταν µιλούν Γερµανικά και µία ή 
περισσότερες µη γερµανικές γλώσσες προέλευσης. (Η διγλωσσία θα οριστεί σε αυτό το διδακτικό 
σχέδιο διαφορετικά από την πολυγλωσσία, δες για αυτό την ανάλογη λέξη παραπάνω.) 

Ειδική Ορολογία 

Η ειδική ορολογία είναι µια παραλλαγή της επίσηµης γλώσσας, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα 
εξειδικευµένο λεξιλόγιο. 

Εκµάθηση δεύτερης γλώσσας 
Στη διδακτική της γλώσσας ξεχωρίζει κάποιος τη δεύτερη από την εκµάθηση ξένης γλώσσας. Όταν 
ένα παιδί αφοµοιώνει τη γλώσσα στη χώρα όπου αυτή χρησιµοποιείται ως γλώσσα περιβάλλοντος, 
τότε πρόκειται για την ιδιοποίηση µιας δεύτερης γλώσσας. Παιδιά που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα 
τη γερµανική, µαθαίνουν στη γερµανόφωνη Ελβετία Γερµανικά ως δεύτερη γλώσσα (DaZ). Το 
σχετικό γλωσσικό µάθηµα αναφέρεται σε µια διδακτική, η οποία δεν συµπίπτει µε τις διδακτικές για 
τα Γερµανικά ως πρώτη γλώσσα και για τα Γερµανικά ως ξένη γλώσσα. Συγκρίνοντας µε το µάθηµα 
ξένων γλωσσών του δηµοτικού σχολείου, επιδιώκεται ούτως ή άλλως ένα ουσιωδώς υψηλότερο 
επίπεδο γλώσσας. 

Ένταξη  

Με τον όρο ένταξη εννοείται µια διαδικασία, κατά την οποία άτοµα και οµάδες µε διαφορετικό 
κοινωνικό, πολιτισµικό και γλωσσικό υπόβαθρο πετυχαίνουν µια κοινωνικά και πολιτικά ισότιµη 
συµµετοχή σε µια κοινωνία και γίνονται σεβαστοί µε τα ιδιαίτερα γλωσσικά και πολιτισµικά 
υπόβαθρα. 
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Επίσηµη γλώσσα 

Η επίσηµη γλώσσα ισοδυναµεί µε την τυποποιηµένη γλωσσική µορφή µιας γλωσσικής κοινότητας, 
εποµένως µε την γραπτή γλώσσα, την επίσηµη γλώσσα, τη λογοτεχνική γλώσσα. Η αµετάβλητη 
γλώσσα είναι ένα συνώνυµο για τον όρο υψηλού επιπέδου γλώσσα, που σήµερα χρησιµοποιείται 
όλο και λιγότερο. Η επίσηµη γλώσσα υπόκειται εκτεταµένη τυποποίηση, η οποία, µέσω των 
δηµόσιων µέσων µαζικής ενηµέρωσης, αλλά κυρίως από το εκπαιδευτικό σύστηµα µεταδίδεται και 
ελέγχεται. Η επικράτησή της θεωρείται κύριος στόχος των γλωσσοδιδακτικών προσπαθειών του 
σχολείου. 

Κουλτούρα 

Κουλτούρα σε αυτό το πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος θεωρείται το σύνολο των διακριτών 
πνευµατικών, υλικών, διαπολιτισµικών και αισθηµατικών πτυχών, οι οποίες χαρακτηρίζουν µια 
κοινωνία ή µια εθνική οµάδα. Αυτό δεν συµπεριλαµβάνει µόνο την τέχνη και την λογοτεχνία, αλλά 
τρόπους ζωής, τα βασικά δικαιώµατα των ανθρώπων, το σύστηµα αξιών, τα ήθη και έθιµα και την 
κατεύθυνση πίστης. Τα άτοµα δεν περιορίζονται στην κουλτούρα τους ή στο εθνικό τους σύνολο. 
Εποµένως δεν πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, ιδιότητες ή τρόπους 
συµπεριφοράς, µόνο και µόνο γιατί ανήκουν σε µία συγκεκριµένη κουλτούρα. Επιπλέον η 
κουλτούρα µιας κοινωνίας ή µιας εθνικής οµάδας δεν είναι ούτε οµοιογενής, ούτε στατική, ούτε 
αποµονωµένη. Αντίθετα, η πολιτισµική πράξη δηµιουργεί συνεχώς νέες έννοιες και οι διαφορετικές 
πολιτισµικές πρακτικές αναµιγνύονται.  

Κουλτούρα προέλευσης 
Η κουλτούρα προέλευσης ενός παιδιού αντιστοιχεί στην κουλτούρα της χώρας προέλευσης ή την 
κουλτούρα του έθνους, στον οποίο ανήκει. Για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελβετία, ο 
ορισµός αφορά τους γονείς ή το γονέα, εποµένως τη δική τους χώρα προέλευσης ή έθνος. Ο 
ορισµός του πολιτισµού προέλευσης παραπέµπει στην ιστορία: Από εκεί κατάγοµαι εγώ ή 
οικογένειά µου. Για να τονιστεί η τρέχουσα κατάσταση των παιδιών, χρησιµοποιείται συχνά στο 
πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος ο ορισµός βιόκοσµος (Lebenswelt). 

Mεταναστευτικό υπόβαθρο, µε µεταναστευτικό υπόβαθρο 

Η διατύπωση «µε µεταναστευτικό υπόβαθρο» χρησιµοποιείται για να ενώσει ανθρώπους από 
διαφορετικές κατηγορίες. Αναφορικά στην Ελβετία περιλαµβάνει – ανεξάρτητα από την παρούσα 
εθνικότητα! – όλα τα άτοµα τα οποία 1) αυτά τα ίδια µετανάστευσαν στην Ελβετία ή εκείνα 2) που 
έχουν γεννηθεί στην Ελβετία και έχουν τουλάχιστον ένα γονέα που έχει µεταναστεύσει ή 
πολιτογραφήθηκε στη χώρα. Εποµένως πολλά από αυτά τα άτοµα δεν έχουν δική τους 
µεταναστευτική εµπειρία και ζουν από τη γέννησή τους στην Ελβετία ή έχουν την ελβετική 
υπηκοότητα. Η διατύπωση «παιδιά µε µεταναστευτικό υπόβαθρο» συµπεριλαµβάνει και παιδιά, 
που δεν έχουν µεταναστεύσει τα ίδια, αλλά δεν έχουν και ξένη εθνικότητα, των οποίων όµως η 
κατάσταση έχει επηρεαστεί από την µετανάστευση. Αυτή η ανοιχτή ερµηνεία ενέχει τον κίνδυνο 
πως η µετανάστευση σαν σηµασία θα παρερµηνευθεί, αν και για τα εν λόγω άτοµα δεν παίζει 
ιδιαίτερο ρόλο. 
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Μητρική γλώσσα 

Με τον όρο µητρική γλώσσα εννοείται ως η πρώτη αποκτηθείσα γλώσσα. Ο όρος είναι ασαφής, 
γιατί προϋποθέτει ότι µόνο η µητέρα είναι υπεύθυνη για την εκµάθηση της πρώτης γλώσσας. Για 
αυτό το λόγο το πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος κάνει λόγο µόνο για την πρώτη γλώσσα. 

Ξένη γλώσσα 

Μια ξένη γλώσσα είναι η γλώσσα, η οποία µαθαίνεται συµπληρωµατικά στην πρώτη γλώσσα και 
µάλιστα εκτός της χώρας στην οποία οµιλείται. Αυτή η γλώσσα, εποµένως, δεν αντιστοιχεί στη 
γλώσσα περιβάλλοντος, σε αντίθεση µε µια δεύτερη γλώσσα, η οποία µαθαίνεται στη χώρα της 
γλώσσας. Μια ξένη γλώσσα µαθαίνεται, κατά κανόνα, στο σχολείο. Στα δηµόσια σχολεία της 
γερµανόφωνης Ελβετίας αυτές είναι τα Γαλλικά και τα Αγγλικά. 

Ξενόγλωσσος (ή αλλόγλωσσος) 
Ως ξενόγλωσα (ή αλλόγλωσσα) θεωρούνται εκείνα τα παιδιά, τα οποία κατέχουν την πρώτη 
γλώσσα, αλλά δεν κατέχουν καθόλου ή σχεδόν καθόλου τη γλώσσα περιβάλλοντος (σε εµάς τα 
Ελβετικά και τα Γερµανικά). 

Η ξενογλωσσία δεν είναι στατική. Ξενόγλωσσα παιδιά χάνουν µε τον καιρό σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα αυτή την κατάταξη µε το να γίνονται δίγλωσσα. 

Παιδιά µε µεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Βλέπε Μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Παρεµβολή  

Περί παρεµβολής γίνεται λόγος, όταν στοιχεία της πρώτης γλώσσας µεταφέρονται σε µια άλλη 
γλώσσα και εκεί θεωρούνται γραµµατικά ή σηµασιολογικά λάθος (π.χ στα γερµανικά «bekommen» 
και αγγλικά «become»). 

Πολυγλωσσία, πολύγλωσσος 
Ο ορισµός πολυγλωσσία ορίζει το φαινόµενο, στο οποίο υπάρχουν διαθέσιµες ικανότητες σε τρεις ή 
περισσότερες γλώσσες. Ο ορισµός µπορεί να συσχετίζεται είτε µε µεµονοµένα άτοµα, είτε µε 
κοινωνίες. Το φαινόµενο είναι έκδηλο στην Ελβετία, όπου µιλούνται τέσσερις εθνικές γλώσσες. Σε 
αυτό το πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος θα γίνει λόγος για ένα πολύγλωσσο άτοµο όταν αυτό 
κατέχει ενεργητικές ή παθητικές ικανότητες σε τρεις ή παραπάνω γλώσσες – ανεξάρτητα από την 
ατοµική σχέση µε αυτές τις γλώσσες (πρώτη γλώσσα, δεύτερη γλώσσα, γλώσσα προέλευσης, ξένη 
γλώσσα). Με αυτή την έννοια θεωρείται, για παράδειγµα, ένα παιδί ως πολύγλωσσο, όταν µιλά τα 
Γερµανικά ως πρώτη γλώσσα και επιπλέον δυο ξένες γλώσσες. Όταν µία από τις οµιλούµενες 
γλώσσες, είναι µια µη γερµανική γλώσσα προέλευσης, τότε το πλαίσιο αναλυτικού προγράµµατος 
κάνει λόγο για δίγλωσσα παιδιά. 
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Πρώτη Γλώσσα 

Αυτή είναι η πρώτη γλώσσα κοινωνικοποίησης, εποµένως η γλώσσα που µαθαίνεται πρώτη και 
κυρίως οµιλείται στην οικογένεια. Συνήθως αναφέρεται και σαν «Μητρική Γλώσσα». Η αναγνώριση 
και η προώθηση της πρώτης γλώσσας είναι θεµελιώδης για µια καλή γλωσσική εξέλιξη, ακόµα και 
όταν µε το χρόνο µια δεύτερη γλώσσα (στην περίπτωσή µας τα Γερµανικά) θα κυριαρχήσει. Πολλά 
παιδιά µαθαίνουν σαν πρώτη γλώσσα, συγχρόνως ή χρονικά µετατοπισµένα δύο ή και 
περισσότερες γλώσσες – π.χ. όταν ο κάθε γονιός µιλάει µε το παιδί διαφορετική γλώσσα. Σε αυτή 
την περίπτωση το παιδί έχει περισσότερες πρώτες γλώσσες. Τότε αναφερόµαστε στην πρωτογενή 
διπλογλωσσία (Bilingualismus). 

Ταυτότητα, διπολιτισµική ταυτότητα 

Με τον όρο ταυτότητα στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος εννοείται η αυτοερµηνεία ως 
αυτόνοµο άτοµο. Σε αυτό ανήκει η υποκειµενική αντίληψη της κατάστασής του, της συνέχειάς του 
και της ιδιαιτερότητάς του. Η ταυτότητα δεν είναι αµετάβλητη, αλλά δυναµική και εξελίσσεται. 
Διαµορφώνεται αποφασιστικά µέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης µε άλλους ανθρώπους και 
µέσω της γλώσσας. Με τον όρο διπολιτισµική ταυτότητα εννοείται η υποκειµενική εµπειρία του 
συναισθήµατος του να ανήκει κάποιος συγχρόνως σε δυο (ή περισσότερες) διαφορετικές 
συλλογικότητες – εθνότητες, γλωσσικές οµάδες κτλ. 

Χώρα προέλευσης  

Η χώρα προέλευσης ενός παιδιού είναι η χώρα στην οποία το ίδιο ή οι γονείς του (ή ένας γονιός) 
και άλλοι συγγενείς είχαν ζήσει αρχικά.  

 

 

!  
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9 Παράρτηµα: Πλαίσιο κανονισµών του 
πλαισίου σπουδών 
Αυτό το παράρτηµα δεν είναι µέρος της απόφασης της Επιτροπής Εκπαίδευσης από τις 28 
Φεβρουαρίου 2011. Προσφέρει τις νοµικές βάσεις για το µάθηµα ΓΠΠ, οι οποίες ισχύουν σε όλα τα 
καντόνια. Στη συνέχεια περιγράφει η Υπηρεσία των Σχολείων Ζυρίχης την πράξη (διαδικασία, 
οργάνωση, συνεργασία) έτσι όπως έχει διαµορφωθεί στο καντόνι λόγω των νοµικών 
προϋποθέσεων.  

9.1 Αρχές καντονιών 
Η συνδιάσκεψη της Διεύθυνσης Αγωγής (ΕDK) του καντονιού έχει εκφέρει επαναλληµένως γνώµη 
για το µάθηµα ΓΠΠ. Στις «Συστάσεις τους για την εκπαίδευση των ξενόγλωσσων παιδιών » στις 24 
Οκτωβρίου 1991, διαβεβαιώνει το βασικό δικαίωµα για τα παιδιά µε µεταναστευτικό υπόβαθρο, για 
φροντίδα της γλώσσας και του πολιτισµού της χώρας προέλευσης. Συγκεκριµένα, η Διεύθυνση 
Αγωγής προτείνει τις σχετικές υποχρεώσεις, τοπικές και του καντονιού: 

• υποστήριξη του µαθήµατος ΓΠΠ µε την κατάλληλη µορφή και, αν είναι δυνατόν, να 
ενσωµατωθούν το λιγότερο δυο διδακτικές ώρες την εβδοµάδα στην ώρα του µαθήµατος, 

• δωρεάν διάθεση του σχολικού εξοπλισµού, 

• προώθηση της συνεργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς του κανονικού σχολείο και των 
εκπαιδευτικών της ΓΠΠ, 

• επίσκεψη του µαθήµατος ΓΠΠ από τους ενδιαφερόµενους µαθητές και µαθήτριες και 
ενδεχοµένως υπόδειξη της βαθµολόγησης στο ενδεικτικό, 

• ενηµέρωση των γονέων µε µεταναστευτικό υπόβαθρο για τις επιλογές στην εκπαίδευση, 

• κατά την αξιολόγηση των µαθητών, καθώς και για την απόφαση επιλογής της σχολικής 
πορείας, να λαµβάνονται υπόψη οι γλωσσικές ικανότητες που αποδίδονται στην καταγωγή, 
οι οποίες έχουν αποκτηθεί στο µάθηµα ΓΠΠ. 

Η Διεύθυνση Αγωγής προβλέπει στις εθνικές στρατηγικές του 2004 για το γλωσσικό µάθηµα, την 
προώθηση της γλώσσας προέλευσης των παιδιών µε µεταναστευτικό υπόβαθρο.5 �Ο ίδιος στόχος 
ακολουθείται, µετά από συµφωνία των καντονιών, σχετικά µε την εναρµόνιση του υποχρεωτικού 
σχολείου, διότι τα καντόνια υποχρεούνται να στηρίζουν τα θρησκευτικά και πολιτικά ουδέτερα 
διαµορφωµένα µαθήµατα ΓΠΠ.6 

 

 

 

                                            
5 Γλωσσικό µάθηµα στο υποχρεωτικό σχολείο: Στρατηγικές της Διεύθυνσης Αγωγής και το σχέδιο εργασίας για τον 
ελβετικό συντονισµό, από τις 25 Μαρτίου 2004 (βλ. 1.1, 2.1, 2.2, 3.8.2). 

6 Συµφωνία ανάµεσα στα καντόνια σχετικά µε την εναρµόνιση του υποχρεωτικού σχολείου (HarmoS) από τις 14 Ιουνίου 
2007 (βλ. Άρθ. 4.4). 
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9.2 Νοµικές αρχές στο καντόνι της Ζυρίχης  
Στο καντόνι της Ζυρίχης η ΓΠΠ ρυθµίζεται νοµικά µέσω του νόµου και του διατάγµατος για τα 
δηµόσια σχολεία. (Ισχύουν οι γερµανόφωνες διατυπώσεις, οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί και στην 
επίσηµη συλλογή νόµων του καντονιού Ζυρίχης.) 

Νόµος δηµοτικού σχολείου, 7 Φεβρουαρίου 2005  

§ 15.  
1 Η διεύθυνση µπορεί να αναγνωρίσει προσφερόµενα µαθήµατα ΓΠΠ από εξωσχολικούς φορείς. 
2 Το διάταγµα ρυθµίζει τις προϋποθέσεις της αναγνώρισης, καθώς και τις συνέπειές της. 

Διάταγµα για το δηµοτικό σχολείο, 28 Ιουνίου 2006 

§ 13. 
1 Στα µαθήµατα ΓΠΠ διευρύνουν οι µαθητές και οι µαθήτριες τις γνώσεις τους στην πρώτη τους 
γλώσσα και στον πολιτισµό της χώρας προέλευσης.  

2 Φορείς των µαθηµάτων είναι οι πρεσβείες ή τα προξενεία των χωρών προέλευσης. Η Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης µπορεί να αναγνωρίσει µαθήµατα και άλλων φορέων. 

3 Τα µαθήµατα αναγνωρίζονται, όταν το Πλαίσιο Αναλυτικού προγράµµατος ανταποκρίνεται σε 
αυτό του Συµβουλίου Εκπαίδευσης, όταν είναι πολιτικά και θρησκευτικά ουδέτερα και όταν δεν 
είναι κερδοσκοπικά. Τα µαθήµατα συµπεριλαµβάνουν στο νηπιαγωγείο το ανώτερο τέσσερις και 
στην πρώτη τάξη το πολύ δυο διδακτικές ώρες την εβδοµάδα.  

4 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν ικανότητα για διδασκαλία, επαρκή γνώση της γερµανικής 
γλώσσας και να παρακολουθήσουν την υποχρεωτική µετεκπαίδευση. 

§ 14.  
1 Αν είναι δυνατόν τα µαθήµατα ορίζονται εκτός των ωρών διδασκαλίας.  
2 Οι κοινότητες: 

 α. διαθέτουν δωρεάν, αν είναι δυνατό, κατάλληλους χώρους, 

 β. απαλλάσσουν τις µαθήτριες και τους µαθητές από το τακτικό µάθηµα το πολύ για δυο 
διδακτικές ώρες την εβδοµάδα σε περίπτωση που τα µαθήµατα λαµβάνουν χώρα σε ώρες 
µαθήµατος, 

 γ. δηλώνουν στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης ελλείψεις για τη διεξαγωγή του µαθήµατος. 

 δ. οι βαθµοί του µαθήµατος περνούνται στο ενδεικτικό. 

 ε. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ρυθµίζει τη διαδικασία εγγραφής. Κατά τα άλλα η οργάνωση και η 
πραγµατοποίηση των µαθηµάτων είναι υπόθεση των φορέων, κυρίως η χρηµατοδότηση 
όπως και η επιλογή, η πρόσληψη και η εποπτεία των εκπαιδευτικών. 

 

 

!  
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9.3 Οργάνωση και διεξαγωγή του µαθήµατος στο καντόνι 
της Ζυρίχης 

Αναγνώριση των φορέων 

Οι φορείς του ΓΠΠ, οι οποίοι είναι αναγνωρισµένοι από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, έχουν το 
δικαίωµα να οργανωθούν εντός του δηµόσιου σχολείου, σύµφωνα µε τους κανονισµούς των 
σχολικών διαταγµάτων. Η αναγνώριση γίνεται σε ορισµένη από την Υπηρεσία Σχολείων διαδικασία. 
Προκειµένου να αναγνωριστεί ένας φορέας πρέπει κυρίως: 

• να εξασφαλίζει πως το πρόγραµµα διδασκαλίας και το µάθηµα ανταποκρίνονται στο παρόν 
πλαίσιο διδακτικού προγράµµατος, 

• να είναι πολιτικά και θρησκετικά ουδέτερος, 

• να διαθέτει καταρτισµένους εκαπιδευτικούς µε επαρκείς γνώσεις στη γερµανική γλώσσα, 

• να µην έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, 

• να συνεργάζεται µε τοπικά σχολεία και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Πληροφορίες και δηλώσεις 
Όπως οι µεµονωµένοι φορείς, έτσι και τα τοπικά σχολεία πληροφορούν τα παιδιά και/ή τους γονείς 
τους για την υπάρχουσα προσφορά µαθήµατος.  

Η παρακολούθηση του µαθήµατος µπορεί να ξεκινήσει από το νηπιαγωγείο ή αργότερα, ανάλογα 
µε την προσφορά της εκάστοτε γλώσσας. Η δήλωση στο µάθηµα γίνεται µέσω του εκπαιδευτικού 
της εκάστοτε τάξης. Τον Ιανουάριο µοιράζεται στους γονείς µια αίτηση. Μέσω της διεύθυνσης του 
σχολείου προωθείται στους φορείς των µαθηµάτων. Οι γονείς µπορούν να έρθουν σε επαφή µε το 
πρόσωπο που συντονίζει τα ΓΠΠ µαθήµατα.  

Οι εκπαιδευτικοί ενηµερώνουν εγκαίρως και άµεσα τους γονείς σχετικά µε το συγκεκριµένο µάθηµα 
(ώρες,τόπος,εκπαιδευτικοί) ή για τη µη πραγµατοποίηση µαθήµατος. Το µάθηµα αρχίζει µε την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς.  

Η εγγραφή υποχρεώνει σε τακτική παρακολούθηση και ισχύει µέχρι την αίτηση διαγραφής από τους 
γονείς ή µέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Ώρες και χώροι διδασκαλίας 
Οι µαθήτριες και οι µαθητές επισκέπτονται το ΓΠΠ µάθηµα στο νηπιαγωγείο και την πρώτη τάξη 
του δηµοτικού το πολύ δυο διδακτικές ώρες, ενώ στις υπόλοιπες τάξεις το πολύ τέσσερις διδακτικές 
ώρες την εβδοµάδα. Το ΓΠΠ µάθηµα λαµβάνει χώρα, όταν είναι δυνατόν, εντός των κανονικών 
σχολικών ωρών διδασακλίας (8�–�12, 13.30�–�17). Το µάθηµα µπορεί το µέγιστο για δυο 
διδακτικές ώρες να πραγµατοποιηθεί αντί της τακτικής διδασκαλίας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εν 
λόγω παιδιά εξαιρούνται από το µάθηµα.  

Οι φορείς γνωστοποιούν στους τοπικούς υπευθύνους τις επιθυµητές ώρες διδασκαλίας για τη νέα 
σχολική χρονιά το αργότερο µέχρι τέλη Μαρτίου. Οι οριστικές ώρες ορίζονται ύστερα από 
συνεννόηση µεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων και της σχολικής κοινότητας. 
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Το µάθηµα ΓΠΠ λαµβάνει χώρα σε χώρους του δηµόσιου σχολείου όσο το δυνατόν κοντύτερα στον 
τόπο κατοικίας των παιδιών. Οι σχολικές κοινότητες θέτουν για αυτό το λόγο στη διάθεση των 
εκπαιδευτικών φορέων κατάλληλους σχολικούς χώρους. Οι εκπαιδευτικοί του ΓΠΠ φροντίζουν για 
την τήρηση των κανονισµών των σχολείων. 

Οι εκπαιδευτικοί φορείς πληροφορούν τους τοπικούς υπευθύνους και την υπηρεσία των σχολείων 
στην αρχή της σχολικής χρονιάς σχετικά µε την τελική οργάνωση του µαθήµατος (τάξεις, ώρες, 
χώροι, εκπαιδευτικοί). Αυτά τα στοιχεία εξυπηρετούν τη σχολική υπηρεσία ώστε να ενηµερώνουν 
για το ΓΠΠ µάθηµα και να στηρίζουν τον συντονισµό τους.  

Μέσα διδασκαλίας και υλικά διδασκαλίας 
Η αγορά των υλικών διδασκαλίας είναι θέµα των φορέων. 

Στις σχολικές κοινότητες προτείνεται να τίθονται στη διάθεση του ΓΠΠ εκπαιδευτικών δωρεάν 
τεχνικά µέσα διδασκαλίας (φωτοτυπικό µηχάνηµα, προβολέας διαφανειών, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές κ.ά.), όπως και υλικά (κιµωλίες, τετράδια, χαρτί και παρόµοια). 

Ενδεικτικό και καταχώρηση βαθµολογίας 
Βλέπε κεφάλαιο 4.2. 

Εκπαιδευτικοί ΓΠΠ 

Η επιλογή και η πρόσληψη των εκπαιδευτικών ΓΠΠ είναι ζήτηµα των εκπαιδευτικών φορέων. 

Οι εκπαιδευτικοί φορείς φροντίζουν ώστε οι εκπαιδευτικοί που είναι καινούριοι στο καντόνι να: 

• είναι επαρκώς παιδαγωγικά καταρτισµένοι (δίπλωµα διδασκαλίας ή ισάξια εκπαίδευση ή 
ανάλογη εµπειρία και µετεκπαίδευση),  

• κατέχουν ικανές γνώσεις Γερµανικών για προφορική συνεννόηση (οι σχετικές γνώσεις 
αποδυκνύονται µε ένα πιστοποιητικό της γλώσσας, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του 
Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς ή µέσω της επιτυχίας εξετάσεων, οι οποίες διεξάγονται 
από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης), 

• παρακολούθηση της ενηµερωτικής εκδήλωσης, η οποία διοργανώνεται από την Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης, 

• παρακολούθηση του εισαγωγικού µαθήµατος στο σχολικό σύστηµα της Ζυρίχης, το οποίο 
προσφέρεται από τη παιδαγωγική σχολή της Ζυρίχης κατ’έξουσιοδότηση της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης.  

Στην περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός δεν τηρεί τις παραπάνω προυποθέσεις, ζητά η Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης από τον αρµόδιο φορεά να ληφθούν διορθωτικά µέτρα. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
µπορεί στην ανάγκη να ανακαλέσει την έγκριση διδασκαλίας του εν λόγω εκπαιδευτικού στη ΓΠΠ 
της Ζυρίχης.  

Για τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών είναι πολύ σπουδαίο, αν αυτοί εξοικειωθούν µε τις τοπικές 
σχολικές συνθήκες. Για αυτό το λόγο προτείνεται στους εκπαιδευτικούς φορείς να µην αλλάζουν 
τους εκπαιδευτικούς µετά από λίγα χρόνια (καµία «Περιστροφική αρχή »). 
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Χρηµατοδότηση 

Η χρηµατοδότηση της ΓΠΠ µαθήµατος είναι θέµα των εκπαιδευτικών φορέων. Ελάχιστες σχολικές 
κοινότητες παρέχουν οικονοµική εισφορά ή προσλαµβάνουν ΓΠΠ εκπαιδευτικούς. Σε πολλούς 
φορείς συνεισφέρουν και οι γονείς. 

Εποπτεία 

Το ΓΠΠ υπόκειται, όσον αφορά στην παιδαγωγική, το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία, στην 
εποπτεία των εκπαιδευτικών φορέων. Όσον αφορά τα σηµεία, τα οποία ρυθµίζονται από τον 
κανονισµό για τα δηµόσια σχολεία, υπόκειται στην εποπτεία της Υπηρεσίας Φροντίδας των 
Σχολείων (Schulpflege). 

Ο έλεγχος παρουσίας στα τµήµατα και η λήψη γενικών µέτρων για τους µαθητές που απουσιάζουν 
ή αργοπορούν, εναπόκειται στους εκπαιδευτικούς φορείς. Αυτοί παρέχουν την δυνατότητα στην 
Υπηρεσία Φροντίδας των Σχολείων να λάβει γνώση για τη συµµετοχή παιδιών. Δικαίωµα στην 
εποπτεία έχουν και οι εκπαιδευτικοί του δηµόσιου σχολείου, οι οποίοι απαλάσσουν παιδιά από το 
µάθηµα προκειµένου να συµµετέχουν στο ΓΠΠ µάθηµα.  

Σε περίπτωση, που οποιαδήποτε παράπονα δεν µπορούν να επιλυθούν από τους εµπλεκόµενους 
εκπαιδευτικούς, ακολουθεί συζήτηση µεταξύ της αρµόδιας Υπηρεσίας Φροντίδας Σχολείων και τον 
εκπαιδευτικό φορεά. Σε περίπτωση σοβαρών παραπόνων, τα οποία ύστερα από προειδοποιήσεις 
δε λύνονται, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει το δικαίωµα διεξαγωγής 
του κατακριτέου ΓΠΠ µαθήµατος εντός του δηµόσιου σχολείου.  

Συνεργασία ανάµεσα στους ΓΠΠ εκπαιδευτικούς και τα τοπικά σχολεία 

Στους εκπαιδευτικούς του δηµόσιου σχολείου και στους ΓΠΠ εκπαιδευτικούς προτείνεται να 
αναζητούν µια αµοιβαία επαφή. Οι διευθύνσεις ενός σχολείου καλούν τους ΓΠΠ εκπαιδευτικούς (ή 
τους υπεύθυνους του ΓΠΠ) σε σχολικές συσκέψεις, οι οποίες εξετάζουν θέµατα κοινού 
ενδιαφέροντος. Μπορούν να προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς περιστασιακά, για παράδειγµα κάθε 
χρόνο, για µια συνάντηση ανταλλαγής απόψεων. Ο στόχος τέτοιων συναντήσεων µπορεί να είναι η 
αµοιβαία γνωριµία, ανταλλαγή εµπειριών ή συζήτηση κοινών προκλήσεων. 

Το ΓΠΠ µάθηµα είναι µια προσφορά εντός του δηµόσιου σχολείου. Είναι σκόπιµο οι ΓΠΠ 
εκπαιδευτικοί να συµµετέχουν στις δραστηριότητες του σχολείου και στις διαδικασίες της σχολικής 
εξέλιξης. Ιδιαίτερα σχολεία µε µεγάλο ποσοστό δίγλωσσων παιδιών επωφελούνται από µια 
θεσµοθετηµένη συνεργασία. Αυτό µπορεί να σηµαίνει προώθηση συγκεκριµένων παιδιών, 
πραγµατοποίηση πολύγλωσσων και διαπολιτισµικών σχδίων εργασίας ή από κοινού ενηµέρωση 
των γονέων. Οι ΓΠΠ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ανάλογα καταρτισµένοι, ασχολούνται 
επιτυχηµένα µε την διαπολιτισµική µετάφραση και µεσολάβηση, µεταξύ των άλλων σε συγκρούσεις 
µε κοινωνικοπολιτιστικό υπόβαθρο. Είναι πολυ συνετό, να αναµιγνύονται οι ΓΠΠ εκπαιδευτικοί στην 
αξιολόγηση των µαθητών και µαθητριών: στην µαθησιακή αξιολόγηση, στις σχολικές συζητήσεις, 
στις αποφάσεις για επαγγελµατικό προσανατολισµό. Το πρόγραµµα QUIMS (Ποιότητα στα 
Πολυπολιτισµικά Σχολεία) των δηµόσιων σχολείων της Ζυρίχης προτείνει να θεωρηθεί το µάθηµα 
ΓΠΠ ως µέρος της προώθησης της γλώσσας και να ενσωµατωθεί στο τοπικό σχολικό πρόγραµµα. 
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Υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ σχολείου και γονέων 

Η συνεργασία ανάµεσα στο σχολείο και το σπίτι έχει γενικά µεγάλη σηµασία για την σχολική 
επιτυχία των παιδιών και των νέων. Έχει θετική επίδραση στη σχολική επιτυχία, αν οι εκπαιδευτικοί 
έχουν τακτική συνεργασία µε τους γονείς, να τους πληροφορούν για τα συµβαίνοντα στο σχολείο 
και να συζητούν τον τρόπο, µε τον οποίο οι γονείς µπορούν να υποστηρίζουν τα παιδιά τους στη 
µάθηση.  

Οι εκπαιδευτικοί ΓΠΠ µπορούν να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς του δηµόσιου σχολείου στη 
συνεργασία τους µε τους γονείς. Για παράδειγµα συνεργάζονται σε εκδηλώσεις ή µεταφράζουν σε 
συζητήσεις. Παράλληλα µπορούν να ασχοληθούν µε τη διαπολιτισµική µεσολάβηση, κάτι που 
απαιτεί καλές γνώσεις στις δυο γλώσσες και στο σχολικό σύστηµα. Τέτοιου είδους υπηρεσίες 
παρέχονται ύστερα από συνεννόηση µε τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές αρχές, στα πλαίσια 
του δυνατού χρονικού διαστήµατος, στα πλαίσια των επαγγελµατικών υποχρεώσεων ή έναντι 
συµφωνηµένης αµοιβής.  

Συνεργασία µε τις υπηρεσίες φροντίδας των σχολείων  

Οι τοπικές σχολικές αρχές συµβάλλουν ώστε το ΓΠΠ µάθηµα να πραγµατοποιείται εντός του 
δηµόσιου σχολείου κάτω από καλές συνθήκες. Σε αυτούς προτείνεται να διορίζουν ένα αρµοδιο 
πρόσωπο για την επικοινωνία µε την κοινότητα ή τη σχολική µονάδα. Σε αυτό το πρόσωπο 
εναπόκειται να προβεί σε έγκαιρες ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαµόρφωση ωραρίου, τις ανάγκες 
χώρου και να προωθεί τη συνεργασία. 

Συνεργασία και συντονισµός σε επίπεδο καντονιού 

Από τη µεριά της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι η Υπηρεσία Δηµόσιων Σχολείων υπεύθυνη για το 
συντονισµό του ΓΠΠ µαθήµατος και τη διοικητική υποστήριξη. Από τη µεριά του φορέα του 
µαθήµατος ορίζει κάθε φορέας ένα άτοµο, το οποίο είναι υπεύθυνο για το συντονισµό σε τοπικό 
επίπεδο και επίπεδο καντονιού και συνεργάζεται µε την Υπηρεσία δηµόσιων Σχολείων.  

Δυο επιτροπές φροντίζουν για την ανταλλαγή σηµαντικών πληροφοριών, για τη διευκρίνηση 
εννοιολογικών και οργανωτικών θεµάτων όπως και συζήτηση παιδαγωγικών πτυχών. Πρόκειται για 
«την οµάδα συντονισµού για τα µαθήµατα ΓΠΠ » και για «την εκπαιδευτική επιτροπή ΓΠΠ». Και 
στις δυο επιτροπές εκπροσωπούνται οι φορείς, οι τοπικές σχολικές αρχές και οι εκπαιδευτικού του 
δηµόσιου σχολείου. Επίσης συµµετέχει και η Παιδαγωγική Σχολή Ζυρίχης, η οποία διεξάγει 
µετεκπαιδεύσεις για ΓΠΠ εκπαιδευτικούς.  

 




