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Η στροφή προς την κινητικότητα

• Διαφορετικές μορφές και βαθμοί κινητικότητας 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις ζωές των 
ανθρώπων (Faist, 2013; Sheller & Urry, 2006; Urry, 2007).

• Οι άνθρωποι
• βρίσκονται σε μια κατάσταση διαρκούς κινητικότητας για 
ένα ευρύ φάσμα λόγων ή/και

• αλληλεπιδρούν με άλλους, πιο κινητικούς ανθρώπους οι 
οποίοι επηρεάζουν έμμεσα τις ζωές των λιγότερο 
κινητικών.



Μετα-πολυγλωσσία (Li Wei 2018)



Μετα-πολυγλωσσία (Li Wei 2018)

• Je suis convaincu qu’une langue n’a pas de frontière. 
À y regarder de près, dire «ma» langue représente un 
abus de langage. […] Mais on ne peut pas 
s’approprier une langue. On peut la cultiver, la 
transmettre et accomplir de grandes choses grâce à
elle. Mais une langue n’appartient à personne. Elle 
m’appartient autant qu’elle appartient à autrui. […] 
Tu peux empêcher quelqu’un d’entrer dans ton 
champ, dans ta maison […] Mais tu ne peux pas lui
interdire de parler ou d’apprendre «ta» langue. …



Μετα-πολυγλωσσία (Li Wei 2018)

• … La langue ne reconnaît pas le « jus sanguinis », le 
droit du sang. Elle est tout à la fois individuelle et 
collective, locale et universelle. […] Quand tu réussis
à vivre et à travailler dans une langue qui n’est pas ta 
langue maternelle, tu découvres l’universalité dans la 
singularité. Tu découvres que le plus important, en 
définitive, c’est ce que tu dis et non pas la langue 
dans laquelle tu le dis.



Μετα-πολυγλωσσία (Li Wei 2018)

• Μια εποχή όπου
• Οι γλώσσες ανήκουν σε πολλαπλά ενεργά υποκείμενα
• Οι γλωσσικές ποικιλίες διαπλέκονται με σύνθετους τρόπους

• Μια εποχή επαναχάραξης
• Των ορίων μεταξύ των γλωσσών
• Των ορίων μεταξύ των γλωσσών και άλλων επικοινωνιακών 
μέσων

• Της σχέσης μεταξύ γλώσσας και έθνους-κράτους



Αναστοχαστικότητα

• Η κινητικότητα και η ποικιλότητα της ύστερης 
νεωτερικής περιόδου γεννούν αυξημένη 
κοινωνιογλωσσική αναστοχαστικότητα (Coupland, 
2009: 45).

• Καθώς οι ομιλητ·ρι·ες μετακινούνται, εισέρχονται σε 
κοινωνιογλωσσολογικούς χώρους όπου έρχονται για 
πρώτη φορά αντιμέτωποι·ες με συνθέσεις 
γλωσσικών πόρων και πρακτικών που τους ήταν
άγνωστες.



Αναστοχαστικότητα

• Νέα σχήματα γλωσσικών χρήσεων είναι δυνατόν να 
θέσουν υπό αμφισβήτηση γλωσσικές ιδεολογίες, το 
περιεχόμενο εννοιών όπως εθν(ικ)ότητα, 
ταυτότητα, κοινότητα καθώς και τη σχέση μεταξύ 
τους. 

• Οι άνθρωποι γίνονται «όλο και περισσότερο
αναστοχαστικοί όσον αφορά την επικοινωνιακή 
συμπεριφορά των ίδιων αλλά και άλλων»
(Androutsopoulos & Stœhr, 2018, 122).



Γλώσσα και μετανάστευση

• Η γλώσσα καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ 
μεταναστ·ρι·ών που κατασκευάζονται ως ομοεθνείς.

• Γλωσσικές ιδεολογίες μπορούν να δημιουργήσουν 
δεσμούς αλλά και χάσματα μεταξύ τους.
• Bhachu (1985): Σιχ της Ανατολικής Αφρικής και Σιχ που 
μετανάστευσαν απευθείας από το Παντζάμπ στο ΗΒ

• Rubino (2020) και Pepe (2020, 2021): Ιταλοί στην 
Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο

• Della Puppa (2021): Μπανγκλαντεσιανοί μετανάστες στο 
Λονδίνο και Μπανγκλαντεσιανοί διαδοχικοί μετανάστες 
από την Ιταλία



Σήμερα

• Πώς η γλώσσα έγινε πηγή ιδεολογικών συγκρούσεων 
μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών μεταναστών σε 
δύο παροικιακά σχολεία στο Βόρειο Λονδίνο 
• Πώς η αυξημένη αναστοχαστικότητα εκ μέρους των Ελλαδιτών
πήρε τη μορφή διεκδικήσεων γλωσσικής αυθεντίας

• Αρνητικές κρίσεις και γλωσσικές πρακτικές που υποτιμούσαν 
και απονομιμοποιούσαν τα πολύγλωσσα ρεπερτόρια και 
πρακτικές των Ελληνοκυπρίων 

• Κινητοποίηση μονογλωσσικών και μονοδιαλεκτικών
γλωσσικών ιδεολογιών



Ελληνική νεομετανάστευση

• Νέες εγκαταστάσεις Ελλήνων στη Δυτική Ευρώπη, τη 
βόρεια Αμερική και την Αυστραλία (Δαμανάκης κ.ά. 2014)

• Αντίκτυπος στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 
εξωτερικό (Panagiotopoulou et al. 2019, Aravossitas & 

Oikonomakou 2020):
• Αύξηση στον αριθμό των μαθητ·ρι·ών
• Διαφορές στο επίπεδο των Ελληνικών ανάμεσα σε 
μαθητ·ρι·ες που έχουν μόλις έρθει από την Ελλάδα και 
μαθητ·ρι·ες παλαιότερων μεταναστευτικών ροών

• Υψηλό κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των 
νεομεταναστ·ρι·ών



Ελληνική νεομετανάστευση

• Οι νέες πραγματικότητες αναγκάζουν τους φορείς 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης να επανακαθορίσουν

«την αποστολή τους, τα αναλυτικά τους 
προγράμματα και τις παιδαγωγικές τους καθώς και 
τις ταυτότητες και τις προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών και των μαθητ·ρι·ιών, γλωσσικές 
πρακτικές και γλωσσικές ιδεολογίες τους» 

(Lytra 2019:246)



Το Ηνωμένο Βασίλειο

• Συμπαγής ελληνόφωνος πληθυσμός

• Δύο χώρες προέλευσης
• Ελλάδα
• Κύπρος

• Κοινή θρησκεία, 
γλώσσα, πολιτισμός, 
ιστορικές αναφορές

• Διαφορετικές εμπειρίες
μετανάστευσης



Ελληνική μετανάστευση

• Πριν το 2010 (Πρατσινάκης et al. 2021):
1) Οικονομική ελίτ (ναυτιλία, τραπεζικά). 

10,000–12,000 άτομα (Χαρλαύτη 2006)

2) Φοιτητ·ρι·ες. 
2002/2003: πάνω από 22,000 (Koniordos 2017). 
2019/2020: λιγότεροι·ες από 10,000 (Higher Education 
Statistics Agency)

3) Επαγγελματίες (ακαδημαϊκοί, γιατροί, δικηγόροι, 
μηχανικοί)



Ελληνική μετανάστευση

• Μετά το 2010: 
• Ύφεση, αυστηρή λιτότητα, κοινωνικο-
πολιτικές συνέπειες (Πρατσινάκης et al. 2021)

• 498,656 Ελλην·ιδ·ες πολίτες μετανάστευσαν την περίοδο 
2009–2018 (Eurostat), κυρίως προς τη Γερμανία και το ΗΒ

• 124,050 Έλλην·ιδ·ες πολίτες υπέβαλαν αιτήσεις στο EU 
Settlement Scheme (Home Office)

• Μέση ηλικία: 30.5 έτη (πρβλ. 24.3 την περίοδο 1990–1999)
• ⅔ απόφοιτοι πανεπιστημίων, ¼ μεταπτυχιακοί τίτλοι
• 57% οικογενειακή μετανάστευση, 31% οικογένεια στο εξωτ.
• 60% μετανάστευσαν για το μέλλον των παιδιών τους



Κυπριακή μετανάστευση

• Το ΗΒ είναι ο κατεξοχήν προτιμώμενος προορισμός 
Κυπρίων μεταναστών
• Αποικιακό παρελθόν
• Κοινοπολιτεία
• Οικονομική κατάσταση
στο ΗΒ σε σχέση με την 
Κύπρο

• Ομάδες Κυπρίων μεταναστών
στο Λονδίνο από το 1930
(Smith & Varnava 2017)



Κυπριακή μετανάστευση

• 1940–1950:
• Νέοι μετανάστες από αγροτικές περιοχές, κυρίως άντρες
• Εργάτες, αγρότες, ναυτικοί, υποδηματοποιοί
• Κεντρικό Λονδίνο, εστίαση

• 1960:
• Υφαντουργία, ραπτική, υποδηματοποιεία, εστίαση, 
οικογενειακές επιχειρήσεις (εστιατόρια, καφενεία, 
παντοπωλεία)

• 200–300.000 κάτοικοι στο ΗΒ με κυπριακή 
καταγωγή (Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου)



Συγκλίσεις και αποκλίσεις

• Ελληνικός Ορθόδοξος 
Καθεδρικός Ναός της 
Αγίας Σοφίας, 
Bayswater (1882)

• Ελληνικός Ορθόδοξος 
Καθεδρικός Ναός των Αγίων 
Πάντων, Camden (1948)



Συγκλίσεις και αποκλίσεις

• Αρχιεπίσκοπος 
Γρηγόριος (1988–2019)

• Το Ελληνικό Κέντρο (1994)



Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία

• 62 σχολεία στο ΗΒ το 2020/2021
• 24 στο Λονδίνο (20 βόρεια του Τάμεση, 4 νότια)
• 35 στην υπόλοιπη Αγγλία
• 2 στη Σκωτία
• 2 στην Ουαλία

• 5020 μαθητ·ρι·ες



Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία

• Δύο τύποι:
a) Σχολεία που σχετίζονται με κατά τόπους 

ελληνορθόδοξες κοινότητες και τα οποία επιβλέπονται 
από την εκκλησία (49)

b) Μη εκκλησιαστικά σχολεία (13)

• Συντονισμός από την Κυπριακή Δημοκρατία



Η έρευνα

• Έρευνα πεδίου σε δύο ΕΠΣ (Ιανουάριος–Ιούνιος 
2018)

• Δεδομένα:
• Παρατηρήσεις και ηχογραφήσεις μαθημάτων
• Ομαδικές συνεντεύξεις με μαθητ·ρι·ες
• Ατομικές συνεντεύξεις με δασκάλους·ες
• Σημειώσεις πεδίου με παρατηρήσεις εντός και εκτός τάξης
• Εργασίες μαθητ·ρι·ων, βιβλία, πίνακες, επίσημα έγγραφα



Η έρευνα

• 12 εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν σχετικά με τις αλλαγές 
που είχαν παρατηρήσει από το 2010 και μετά
• Λειτουργία του σχολείου
• Διδακτικές πρακτικές
• Σχολικές πολιτικές
• Διαδράσεις εντός και εκτός τάξης
• Σχέσεις μεταξύ των γονέων και του σχολείου
• Σύγκριση με την περίοδο πριν το 2010



Γλωσσικά ρεπερτόρια

• Ε/Κύπριοι·ες γεννημένοι στη Βρετανία
• Δίγλωσσοι·ες στα Αγγλικά και τα Ελληνικά
• Διδιαλεκτικοί·ες σε πρότυπες και μη πρότυπες ποικιλίες

• Πρότυπη Ελληνική: εμφανές γόητρο
• ‘Σωστά Ελληνικά’, ‘γλώσσα’
• Επίσημη γλώσσα, γλώσσα της εκπαίδευσης

• Κυπριακή Ελληνική: αφανές γόητρο
• ‘Χωρκάτικα’, ‘βαρετά’, ‘διάλεκτος’
• Σύμβολο ταυτότητας, καταγωγής, πολιτισμού και ανήκειν



Γλωσσικά ρεπερτόρια

• Ελλην·ιδ·ες νεομετανάστ·ρι·ες
• Δίγλωσσοι·ες στα Αγγλικά και τα Ελληνικά
• Κύρια γλώσσα η Ελληνική

• ‘Νόμιμοι·ες’ ομιλητ·ρι·ες των ‘σωστών’ Ελληνικών 
ένεκα της καταγωγής και της μόρφωσής τους



Γλωσσικά ρεπερτόρια

• Οι Ε/Κύπριοι·ες μαθητ·ρι·ες
• Βρίσκουν ότι η πρότυπη γλώσσα δεν είναι «προσβάσιμη»
• «Δεν μπορούν ούτε να παράγουν λόγο εύκολα στην Κοινή 
Νεοελληνική ούτε να καταλάβουν τόσο εύκολα»

• Βλέπουν «εχθρικά τα Ελληνικά»
• «Με το που ακούνε Ελλάδα νιώθουνε ότι δεν μπορούν να 
μιλήσουν μαζί τους. Δεν νιώθουν ότι είναι ένας από μας.»

• Οι Ελλην·ιδ·ες μαθητ·ρι·ες έχουν μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, άνεση, ικανότητα και ενδιαφέρον να 
μάθουν και να μιλήσουν Ελληνικά.



Πολύγλωσσα πεδία (Lytra & Martin 2010)

• Μαθητ·ρι·ες, εκπαιδευτικοί, διευθυντ·ρι·ες και 
γονείς χρησιμοποιούν αγγλικές και ελληνικές 
ποικιλίες μέσα και έξω από την τάξη

• Στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν 
προσπάθειες για τη συνεχή και συνεπή χρήση της 
Πρότυπης Ελληνικής.

• Καταφεύγουν όμως στη χρήση της Αγγλικής για 
διάφορους παιδαγωγικούς και επικοινωνιακούς 
σκοπούς. 



Πολύγλωσσα πεδία (Lytra & Martin 2010)

• Ελληνοκύπριοι·ες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την 
Κυπριακή Ελληνική για να χτίσουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τους·τις μαθητ·ρι·ες, ειδικά με 
όσους·ες αντιστέκονται στην πρότυπη ποικιλία 
(Ioannidou 2009).

• Αυτές οι πολύγλωσσες και πολυδιαλεκτικές
πραγματικότητες αντιβαίνουν στις προσδοκίες των 
νεομεταναστ·ρι·ών από την Ελλάδα. 



Πολύγλωσσα πεδία (Lytra & Martin 2010)

• Η ηλικιακή τμηματοποίηση δημιουργεί εξαιρετικά 
ετερογενείς τάξεις. 

• Οι μαθητ·ρι·ες εντάσσονται σε τμήματα με βάση την 
ηλικία τους και όχι τις γλωσσικές τους δεξιότητες 
στην Ελληνική. 

• Από στοιχειώδη γνώση μέχρι εξαιρετικά 
ανεπτυγμένες δεξιότητες («φυσικοί·ές
ομιλητ·ρι·ες»)



Πολύγλωσσα πεδία (Lytra & Martin 2010)

• Τέτοια τμήματα έγιναν χώροι μέσα στους οποίους 
μαθητ·ρι·ες με ανεπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες 
αλλά και οι γονείς τους τοποθετήθηκαν ως 
γλωσσικές αυθεντίες, κρίνοντας αρνητικά τόσο την 
ποσότητα όσο και την ποιότητα των Ελληνικών που 
χρησιμοποιούσαν στο σχολείο εκπαιδευτικοί και 
άλλοι·ες μαθητ·ρι·ες



Γλωσσικές αυθεντίες
Το κοριτσάκι πού ’χουμε τώρα έχει λίγο attitude και λέει 
«Μα τι είναι αυτά που λες. Δε λέγεται έτσι.» «Κι όμως 
λέγεται έτσι αγάπη μου απλά εσύ δεν τό ’χεις ακούσει 
ποτέ. Αυτά τα παιδάκια μ’ αυτή τη λέξη έχουνε 
μεγαλώσει.» Και τώρα είναι σε ένα whatsapp group και 
μιλάνε κάθε μέρα και βλέπω ότι την έχουν εντάξει. Στην 
τάξη δεν ήτανε και τόσο φίλη με τα παιδιά λόγω του ότι 
είχε αυτό το attitude. Ήρθα, ξέρω τα Ελληνικά μου, εσείς 
δεν τα ξέρετε και πολύ καλά, πώς τα μιλάτε έτσι. Κι όχι 
μόνο με τα Κυπριακά. Απλά όταν δεν χρησιμοποιούσανε τη 
σωστή λέξη, ας πούμε, έστω κι αν ήταν ελληνική η λέξη 
δεν ήταν της διαλέκτου, ας πούμε, είχε αυτό το attitude 
ας πούμε, ότι δεν τα λες έτσι, δεν πρέπει να το πεις 
αυτό, δεν πρέπει να το κάνεις, γιατί έχεις αυτήν την 
ορθογραφία; 

Ελεόνόρα



Γλωσσικές αυθεντίες
Έχω επίσης δυο παιδάκια από την Ελλάδα. Εχθές 
συγκεκριμένα η μαμά του ενός με πήρε τηλέφωνο και μου 
ζήτησε να το σταματήσει από το σχολείο του χρόνου γιατί 
δεν ακούει Ελληνικά, το μάθημα γίνεται στα Αγγλικά στην 
πρώτη δημοτικού και γιατί δε θα ήθελε να έχει Κύπρια 
δασκάλα. «Δε θέλω Κύπρια, θέλω να ακούει σωστά Ελληνικά. 
Θέλω να έχει Ελληνίδα.» Ειλικρινά δεν περίμενα αυτήν την 
απάντηση γι’ αυτό στο λέω τώρα κιόλας σοκαρισμένη. «Μα», 
λέω, «και Κύπρια να είναι, η γλώσσα που θα μάθει στο 
παιδί θα είναι σωστά. Μου είπε «Δε μιλάει Ελληνικά. Την 
ακούω τη διευθύντρια. Δεν είναι Ελληνικά κατ’ αρχήν 
αυτά.» Εγώ της είπα, «Είναι Ελληνικά, είναι μια 
διαφορετική διάλεκτος. Κι εγώ πού ’μαι απ’ τη 
Θεσσαλονίκη άμα μ’ ακούσεις κι εσύ πού ’σαι απ’ την 
Αθήνα», της είπα, «θα καταλάβεις ότι μιλάω λίγο 
διαφορετικά».                                  Ναυσικά



Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

• Οι εκπαιδευτικοί υπερασπίστηκαν τη νομιμότητα 
των Ελληνοκυπρίων ομιλητ·ρι·ών ως ομιλητ·ρι·ών
της Ελληνικής με αναφορές
• Στη σχέση ανάμεσα στα πολύγλωσσα και πολυδιαλεκτικά
τους ρεπερτόρια και τις βιογραφίες τους

• Στην κανονικότητα της γλωσσικής ποικιλίας



Γλωσσικές αυθεντίες
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ζήτησε να το σταματήσει από το σχολείο του χρόνου γιατί 
δεν ακούει Ελληνικά, το μάθημα γίνεται στα Αγγλικά στην 
πρώτη δημοτικού και γιατί δε θα ήθελε να έχει Κύπρια 
δασκάλα. «Δε θέλω Κύπρια, θέλω να ακούει σωστά Ελληνικά. 
Θέλω να έχει Ελληνίδα» Ειλικρινά δεν περίμενα αυτήν την 
απάντηση γι’ αυτό στο λέω τώρα κιόλας σοκαρισμένη. «Μα», 
λέω, «και Κύπρια να είναι, η γλώσσα που θα μάθει στο 
παιδί θα είναι σωστά. Μου είπε «Δε μιλάει Ελληνικά. Την 
ακούω τη διευθύντρια. Δεν είναι Ελληνικά κατ’ αρχήν 
αυτά.» Εγώ, της είπα, «Είναι Ελληνικά, είναι μια 
διαφορετική διάλεκτος. Κι εγώ πού ’μαι απ’ τη 
Θεσσαλονίκη άμα μ’ ακούσεις κι εσύ πού ’σαι απ’ την 
Αθήνα», της είπα, «θα καταλάβεις ότι μιλάω λίγο 
διαφορετικά».                                  Ναυσικά



Συμπεράσματα

• Η νεομετανάστευση από την Ελλάδα έφερε στην 
επιφάνεια
• Την ετερογένεια των ΕΠΣ
• Την πολυπλοκότητα των γλωσσών, των διαλέκτων και 
των γλωσσικών πρακτικών

• Διαφορές απόψεων σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στη 
γλώσσα, την κοινότητα, την ικανότητα και το σκοπό της 
γλωσσικής διδασκαλίας στη διασπορά (Block 2006, Blommaert 
& Backus 2013, Mac Giolla Chríost 2007)



Συμπεράσματα

• Η άφιξη των νεομεταναστ·ρι·ών από την Ελλάδα 
αναζωπύρωσε εντάσεις και έθεσε νέα ζητήματα 
σχετικά με τα ΕΠΣ ως θεσμούς που στόχο έχουν τη 
διαγενεακή μετάδοση της ελληνικής γλώσσας.

• Διαιώνισε το στιγματισμό των πολύγλωσσων και 
πολυδιαλεκτικών ρεπερτορίων Ελληνοκύπριων 
ομιλητ·ρι·ών, ειδικά ανθρώπων που μιλούν 
διασπορικές ποικιλίες της Κυπριακής Ελληνικής.



Συμπεράσματα

• Τα ΕΠΣ δεν ήταν προετοιμασμένα για τις προκλήσεις 
που προέκυψαν από την ελληνική νεομετανάστευση
και την ανοιχτή κριτική
• Το Αναλυτικό Πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε το 2019 από 
την ΚΕΑ δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στην ελληνική 
νεομετανάστευση και την αυξημένη παρουσία 
μαθητ·ρι·ών από την Ελλάδα στα ΕΠΣ.



Συμπεράσματα

• Οι τριβές είχαν ως αποτέλεσμα 
• Σχολικές διαρροές, αποδυναμώνοντας τα ΕΠΣ και 
θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον τους

• Την ανάδειξη νέων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών με 
επικεφαλής Ελλην·ιδ·ες νεομετανάστ·ρι·ες με σκοπό την 
παροχή βελτιωμένης ελληνόγλωσσης παιδείας

• Κάποιες από τις νέες αυτές πρωτοβουλίες 
βασίζονται στα πρότυπα των υπαρχόντων ΕΠΣ, 
άλλες πειραματίζονται με νέες παιδαγωγικές 
μεθόδους και ψηφιακές πρακτικές



Με το βλέμμα στο μέλλον

• Το σύνθετο πλέγμα κοινωνικής και χωρικής 
κινητικότητας που χαρακτηρίζει τη ζωή στον 21ο

αιώνα σημαίνει ότι

«κανένα έθνος ή κοινότητα δεν μπορεί να εγείρει
απαιτήσεις για την αποκλειστική ιδιοκτησία, αρχή 
και ευθύνη για καμία συγκεκριμένη γλώσσα και 
κανένα άτομο δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζει 
μια ολόκληρη γλώσσα, μόνο κομμάτια πολλών 
διαφορετικών γλωσσών» (Li 2018: 68).



Με το βλέμμα στο μέλλον

• Τα ΕΠΣ πρέπει να αναρωτηθούν:
• Ποια είναι η αποστολή τους;
• Τις ανάγκες ποιων τύπων ομιλητών και ποιων ομάδων 
ανθρώπων έχουν ως σκοπό τους να καλύψουν;

• Τι σημαίνει να μιλά κανείς Ελληνικά;
• Τι μετρά ως γλωσσική ικανότητα στα Ελληνικά;
• Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα την εγγενή 
ετερογένειά τους για να πετύχουν τους στόχους τους;

• Τι αλλαγές θα επιφέρει το Brexit και η πανδημία και πώς 
μπορούν να προετοιμαστούν για αυτές;



Με το βλέμμα στο μέλλον

• Οι διεργασίες αυτές πρέπει να συμπεριλάβουν όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα, δίνοντας 
προτεραιότητα στους·ις μαθητές·ριες. 

• Πρέπει να δείξουν έμπρακτα ότι ενσωματώνουν
«την αποδοχή και ενσωμάτωση στα μαθησιακά 
περιβάλλοντα των γλωσσικών σημείων και των 
φωνών που λειτουργούν ως ενδείκτες των 
τοπικοτήτων, των κοινωνικών ιστοριών και των 
ταυτοτήτων των μαθητ·ρι·ών» (Blackledge & Creese 2013: 
140)



Ευχαριστώ πολύ!


