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Résumé 
 

Cette communication expose les résultats d’une enquête sociolinguistique axée sur la 
relation entre les attitudes langagières et les représentations identitaires des 
collégiens issus de l’immigration albanaise en Grèce. L’enquête de terrain se situe 
dans un collège à Athènes. Les données, issues des entretiens semi-directifs avec l

 

es 
élèves, portent sur : (i) les pratiques linguistiques et les attitudes des élèves vis-à-vis 
de la langue albanaise, (ii) les attitudes des élèves à l’égard des langues vivantes et 
les pratiques de leur apprentissage. Dans le discours des enquêtés, les langues sont 
catégorisées selon deux critères : leur utilité et leur valeur ethnonationale. Malgré la 
valeur identitaire de l’albanais, dans leur majorité, les élèves ne visent pas à 
transmettre ‘leur langue’ qu’ils jugent ‘inutile’. Les langues vivantes apparaissent 
dépourvues de valeurs ethnoculturelles et sont assimilées à leur utilité au marché du 
travail. Cependant, leur apprentissage contient une valeur identitaire, puisqu’il 
symbolise leur intégration dans la communauté scolaire. 

Mots-clés 
 
Scolarisation des immigrés, attitudes langagières, représentations identitaires, 
apprentissage des langues, entretiens semi-directifs. 
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1. Εισαγωγή 
Οι ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές για τους μετανάστες μαθητές δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική διδασκαλία υπογραμμίζοντας με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο τη σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και την ταυτότητα. 

Τη δεκαετία του 70 και του 80, στα πλαίσια της ΕΕ και της επίσημης 
προσέγγισης που υιοθετήθηκε (διαπολιτισμική), τα κύρια εκπαιδευτικά μέτρα που 
προτάθηκαν για την εκπαίδευση μεταναστών, αφορούσαν στη διδασκαλία της 
γλώσσας υποδοχής, αλλά και της γλώσσας καταγωγής1 στους μετανάστες μαθητές 
(Ogay 1992). Η διδασκαλία της πρώτης αποσκοπούσε στη γρήγορη και ισότιμη 
ένταξη των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η διδασκαλία της δεύτερης 
συνδέθηκε αρχικά με την προοπτική επιστροφής των μεταναστών στις χώρες 
προέλευσης και την ανάγκη επανένταξης των μαθητών στο εκεί εκπαιδευτικό 
σύστημα. Από το 80 και μετά όμως, οι σκοποί της διευρύνθηκαν για να 
συμπεριλάβουν την αναγνώριση της πολιτισμικής ετερότητας των μαθητών και την 
διευκόλυνση της ένταξής τους στο σχολείο, καθώς και την αλληλεπίδραση των 
πολιτισμών και τον εμπλουτισμό της εγχώριας κουλτούρας.2

Στον τομέα της κοινωνιογλωσσολογίας και της διδακτικής των γλωσσών, η 
σχέση γλωσσικών στάσεων, γλωσσικών πρακτικών και αναπαραστάσεων 
ταυτότητας έχει σημαίνουσα θέση. Στη γαλλική βιβλιογραφία, οι σχετικές μελέτες 
γνωρίζουν δύο κατευθύνσεις. Από τη μια, αφορούν στη σχέση ανάμεσα στις 
πρακτικές και τις στάσεις των μεταναστών απέναντι στη γλώσσας καταγωγής με τις 
αναπαραστάσεις που σχετίζονται με την πρόσληψη της προσωπικής τους ταυτότητας 
(Billiez 1985, Dabène & Billiez 1984, Melliani 2000). Από την άλλη, στον τρόπο 
που οι ξένες γλώσσες απεικονίζονται από τους μαθητές και στην επιρροή των 
αναπαραστάσεων αυτών στην εκμάθησή τους (Castelloti 2001, Matthey 1997, 
Moore 2001). 

 Από το 80 και μετά, η 
διαπολιτισμικότητα συνδέθηκε και με τις ξένες γλώσσες (Carton & Delefosse 1994, 
Byram 2003), η διδασκαλία των οποίων συνδέθηκε με αξίες χρηστικές (διακίνηση 
προϊόντων και αγαθών σε συνθήκες ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς), αλλά και 
πολιτισμικές (πολυγλωσσία, πολιτισμικό άνοιγμα, ανοχή στην ετερότητα, 
δημοκρατική συνείδηση). 

Στην Ελλάδα, το μεταναστευτικό φαινόμενο ανάγεται στη δεκαετία του 90. Τα 
ζητήματα διγλωσσίας, γλωσσικής επαφής και εκπαίδευσης αλλόφωνων μαθητών 
έχουν έρθει στο προσκήνιο μέσα από μια σειρά ακαδημαϊκών ερευνών στον τομέα 
της γλωσσολογίας και της παιδαγωγικής (Δαμανάκης 1997, Σκούρτου 2000). 
Ωστόσο, προς το παρόν, ελάχιστες είναι οι εργασίες που εξετάζουν τις γλωσσικές 
πρακτικές και τις στάσεις απέναντι στη γλώσσα καταγωγής από την οπτική των 
ίδιων των μεταναστών μαθητών (Gogonas 2008, Χατζηδάκη 2005) και απουσιάζουν 
παντελώς, απ’ όσο γνωρίζουμε, έρευνες που να αφορούν στη στάση των μαθητών 
απέναντι στην πολυγλωσσία και τις ξένες γλώσσες. 

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η έρευνα στην οποία βασίζεται η ακόλουθη 
εισήγηση. Στόχος της είναι να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στις γλωσσικές πρακτικές 
                                                           
1 Directive 77/486/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, visant à la scolarisation des enfants des 
travailleurs migrants. 
2 Recommandation (84)9F, du mars 1984, sur les migrants de la deuxième génération, 
Recommandation (1989) 1093, relative à l’éducation des enfants de migrants. 
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και τις στάσεις των μεταναστών μαθητών απέναντι στη γλώσσα καταγωγής και στις 
ξένες γλώσσες, με σκοπό να φωτίσει τη σχέση ανάμεσα στις στάσεις απέναντι στη 
γλώσσα και τις αναπαραστάσεις ταυτότητας. Το πεδίο της έρευνας είναι ένα 
γυμνάσιο της Αθήνας όπου κατά το έτος 2007-2008 διεξήχθη εθνογραφική μελέτη 
εστιασμένη στους μαθητές αλβανικής καταγωγής. 

 
2. Θεωρητικό πλαίσιο 
Το ερευνητικό μας αντικείμενο βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο επιστημονικών 
κλάδων, της κοινωνιογλωσσολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Οι 
κεντρικοί ερευνητικοί άξονες είναι δύο: (1) Οι γλωσσικές πρακτικές των 
μεταναστών και οι στάσεις τους απέναντι στις ξένες γλώσσες και στις γλώσσες 
καταγωγής, (2) Οι αναπαραστάσεις ταυτότητας στους μετανάστες μαθητές. Ο 
πρώτος άξονας εγγράφεται στη συνέχεια κοινωνιογλωσσικών ερευνών όπως αυτή 
των Danèbe & Billiez (1984) σχετικά με τη γλωσσική κατάσταση των νέων με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γαλλία. Ο δεύτερος, επικεντρώνεται στην έννοια της 
ταυτότητας και εγγράφεται στο χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας. 

Η οπτική της ταυτότητας που υιοθετήθηκε είναι αυτή των διαδραστικών 
κοινωνιολόγων (Becker 1985, Goffman 1975), σύμφωνα με την οποία, η προσωπική 
ταυτότητα οριοθετείται και νοηματοδοτείται στις επαφές μεταξύ των Δραστών και 
περικλείει πάντοτε δύο όψεις: την εικόνα που το Υποκείμενο έχει για τον εαυτό του 
και τη εικόνα που του αποδίδεται από τους άλλους. Ως εκ τούτου, παρότι η έρευνα 
εστιάστηκε στην οπτική των μεταναστών μαθητών, το βλέμμα τους διασταυρώθηκε 
με αυτό των υπολοίπων δραστών του σχολείου. Ως προς το περιεχόμενό της, η 
έννοια της ταυτότητας, στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, δεν περιορίζεται στην 
εθνοτική διάσταση, αλλά παραπέμπει στην αίσθηση ανήκειν του Υποκειμένου σε 
διάφορες κοινωνικές ομάδες (σχολείο, οικογένεια, ομάδα συνομηλίκων, χώρα 
καταγωγής) μαζί με την αξία που το Υποκείμενο αποδίδει σε αυτές (Tajfel 1978). 

 
3. Μεθοδολογία & Ερευνητικά δεδομένα 
Ο εθνογραφικός προσανατολισμός της έρευνας 
Η φυσιογνωμία της έρευνάς μας είναι εθνογραφική και διεξήχθη από το Σεπτέμβρη 
του 2007 ως τον Απρίλη του 2008 σε ένα γυμνάσιο της Αθήνας. Το γυμνάσιο αυτό 
επιλέχτηκε με βάση την τοποθεσία του (σε μια περιοχή του Δήμου Αθηναίων όπου 
διαμένουν «μεσαία» κοινωνικά στρώματα) και τις δυνατότητες πρόσβασης. 

Το κύριο μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις με μετανάστες μαθητές (28), το οποίο όμως συμπληρώθηκε και με 
άλλες μεθόδους παρατήρησης (ημιδομημένες συνεντεύξεις και ανεπίσημες 
συζητήσεις με τους καθηγητές του σχολείου, παρατήρηση, μελέτη των σχολικών 
αρχείων).  

 
Χαρακτηριστικά του σχολείου και του μαθητικού πληθυσμού 
Οι ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο συγκεκριμένο γυμνάσιο είναι τα αγγλικά, 
τα γαλλικά και τα γερμανικά. Το σχολείο δε διαθέτει τάξεις υποδοχής και, σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία,3

                                                           
3 Αναφερόμαστε στη λίστα «ομογενών και παλιννοστούντων μαθητών» που ετησίως τα 
σχολεία συμπληρώνουν. 

 το ποσοστό των «παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
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μαθητών» είναι της τάξης του 14% (38 παιδιά), σχετικά κοντά δηλαδή στο μέσο 
εθνικό όρο (11%). Οι χώρες προέλευσης των μαθητών είναι η Αλβανία (79%), ενώ 
πολύ λιγότεροι μαθητές προέρχονται από τη Μολδαβία (7%), τη Ρωσία (5%), τη 
Ρουμανία (5%) και τη Συρία (4%). 

 
Διεξαγωγή συνεντεύξεων 

 
Η επιλογή του ερευνητικού δείγματος 
Η επιλογή των παιδιών που ρωτήθηκαν δε βασίστηκε στα επίσημα κριτήρια 
διάκρισης (υπηκοότητα, εθνότητα), αλλά στη «γλώσσα της χώρας προηγούμενης 
εγκατάστασης των γονιών». Με τη βοήθεια της διευθύντριας, διανείμαμε στα παιδιά 
γράμματα που εξηγούσαν στους γονείς το περιεχόμενο της έρευνας και ζητούσαν 
την άδειά τους για να μιλήσουμε με τα παιδιά τους. Εν συνεχεία, διεξήχθησαν 
ατομικές συνεντεύξεις, των οποίων η διάρκεια κυμάνθηκε από 40΄ ως 60΄, με τα 
παιδιά που ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα.4

Τελικά, 28 συνεντεύξεις διεξήχθησαν με παιδιά των οποίων οι χώρες προέλευσης 
είναι: η Αλβανία (53%), η Μολδαβία (7%), η Ρωσία (7%), η Τουρκία (7%), η 
Αγγλία (3%), η Αυστραλία (3%), ο Καναδάς (3%), οι ΗΠΑ (3%), η Φιλανδία (3%), 
η Ιταλία (3%) και η Πολωνία (3%). Από αυτά τα παιδιά, μόνο τα μισά (14) 
περιλαμβάνονται στη λίστα «παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών».

  

5

 

 Στο 
πλαίσιο αυτής της εισήγησης θα αναφερθούμε μόνο στα παιδιά αλβανικής 
καταγωγής, τα οποία αποτελούν την πλειοψηφία των μεταναστών μαθητών τόσο στο 
σχολείο, όσο και στο κόρπους των συνεντεύξεών μας (15).  

Φυσιογνωμία συνεντεύξεων 
Σε συμφωνία με την ποιοτική φυσιογνωμία της έρευνάς μας, οι συνεντεύξεις που 
διεξήγαμε ήταν ημιδομημένες (Kaufmann 2007). Δηλαδή, σε αντίθεση με τις 
ελεύθερες/μη κατευθυνόμενες συνεντεύξεις, οι κεντρικές θεματικές συζήτησης με 
τους μαθητές είχαν οριστεί εκ των προτέρων και κινούνταν γύρω από τους 
ακόλουθους άξονες:  

1) Τις γλωσσικές πρακτικές και τη στάση των μαθητών απέναντι στα 
αλβανικά.  

2) Τις πρακτικές εκμάθησης ξένων γλωσσών και τη στάση τους απέναντι στις 
ξένες γλώσσες. 

3) Τη σχέση των μαθητών με το σχολείο, τη χώρα καταγωγής, την οικογένεια 
και τις παρέες συνομηλίκων. 

                                                           
4 Στην πραγματικότητα, μέσα από αυτή τη διαδικασία δίναμε τη δυνατότητα και στα παιδιά να 
επιλέξουν αν θα συμμετέχουν ή όχι στην έρευνα. Όπως αποδείχτηκε, για πολλά παιδιά η 
συμμετοχή ήταν μια προσωπική απόφαση για την οποία δε συμβουλεύτηκαν τους γονείς τους. 
Αυτή η παράμετρος έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού μπορούμε να υποθέσουμε ότι πολλά παιδιά 
που αντιμετωπίζουν την καταγωγή τους με όρους «στίγματος», απέφυγαν τη συμμετοχή στην 
έρευνα. 
5 Οι υπόλοιποι μαθητές, είτε είναι παιδιά μικτών γάμων, είτε 2ης γενιάς μετανάστες, είτε 
παιδιά που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται 
στη λίστα. 
 



Άννα Στρούλια 774 

Ωστόσο, το ερωτηματολόγιο δεν είχε τη μορφή κλειστών ερωτήσεων, αλλά οι 
ερωτήσεις προσαρμόζονταν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συνομιλητή. Οι 
ερωτηθέντες καλούνταν να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση, η σειρά των 
θεματικών δεν ήταν προκαθορισμένη και, σε κάποιες περιπτώσεις, η συνέντευξη 
πήρε τη μορφή «αφήγησης ζωής» (Bertaux 2007). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Γενικά χαρακτηριστικά υποκειμένων έρευνας 
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4. Αποτελέσματα 
 
4.1 Γλωσσικές πρακτικές, γλωσσική στάση των μαθητών απέναντι στα αλβανικά και 

αναπαραστάσεις ταυτότητας 
 
Γλωσσικές πρακτικές των μαθητών και αξιολόγηση της γλωσσικής τους 
ικανότητας στην αλβανική γλώσσα 
Εκτός από έναν (Π8), όλοι οι μαθητές δήλωσαν ότι καταλαβαίνουν αλβανικά, ενώ οι 
περισσότεροι μπορούν και να επικοινωνήσουν στα αλβανικά, άλλοι περισσότερο 
(Π1,Π2,Π3, Π4, Π9, Π10, Π13, Π14, Π15) και άλλοι λιγότερο καλά (Π5, Π6, Π7, 
Π11, Π12). Έξι από τα ερωτηθέντα παιδιά δήλωσαν ότι έχουν μάθει να γράφουν και 
να διαβάζουν στα αλβανικά, είτε επειδή έχουν παρακολουθήσει κάποιες σχολικές 
τάξεις στην Αλβανία (3, 10, 14), είτε γιατί έχουν μάθει από γονείς ή άλλα συγγενικά 
πρόσωπα (2, 9, 15). 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι γλώσσες που μιλιούνται στο σπίτι είναι 
και τα ελληνικά και τα αλβανικά, ενώ αποκλειστική χρήση ελληνικών στο σπίτι 
δήλωσαν μόνο τρία παιδιά (Π2, Π8, Π14). Λειτουργικός διαχωρισμός των ελληνικών 
(δημόσια γλώσσα) και των αλβανικών (γλώσσα σπιτιού), απαντήθηκε μόνο στην 
περίπτωση του Π10: «Μισή μέρα μιλάω ελληνικά, εδώ (στο σχολείο). Όταν πάω στο 
σπίτι αλβανικά. Στο φροντιστήριο ελληνικά. Σπίτι αλβανικά». 

Με την εξαίρεση των Π2 και Π15, τα ελληνικά υπερτερούν στην επικοινωνία 
ανάμεσα στα αδέρφια, ενώ τα αλβανικά χρησιμοποιούνται περισσότερο με τους 
γονείς ή με μεγαλύτερα συγγενικά πρόσωπα (Χατζηδάκη 2005: 98). Επίσης, τα 
δεδομένα μάς επιβεβαιώνουν την παρατήρηση του Gogonas (2008: 10), ότι δηλαδή 
τα παιδιά χρησιμοποιούν περισσότερο τα ελληνικά με τη μητέρα τους και τα 
αλβανικά με τον πατέρα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, η χρήση των 
αλβανικών με τον πατέρα γίνεται υπό τη μορφή πίεσης (Π2, Π3, Π9). 

Στην επικοινωνία ανάμεσα στα αδέρφια, η επιλογή των ελληνικών είναι κάποιες 
φορές αναγκαστική, αφού τα μικρότερα αδέρφια συχνά δεν γνωρίζουν την αλβανική. 
Κάτι τέτοιο σχετίζεται με το γεγονός ότι οι γλωσσικές συνήθειες των γονιών 



Άννα Στρούλια 776 

αλλάζουν και, με το πέρασμα του χρόνου, οι γονείς μετακινούνται προς τα ελληνικά 
(Χατζηδάκη 2005: 98): «Όταν ήμουν μικρός, μου μίλαγαν συνέχεια αλβανικά, τώρα 
μόνο ελληνικά» (Π2). 

Όπως έχει επισημάνει η Deprez (1999: 29), τα ταξίδια είναι ένας από τους 
καθοριστικότερους παράγοντες για τη διατήρηση της γλώσσας καταγωγής, αλλά και 
για τον πολιτισμικό και συναισθηματικό εμπλουτισμό των παιδιών. Οι περισσότεροι 
(10), δήλωσαν ότι πηγαίνουν στην Αλβανία τουλάχιστον μία με δύο φορές τον 
χρόνο, ενώ οι υπόλοιποι έχουν επισκεφτεί την Αλβανία τουλάχιστον μία ή δύο 
φορές. Αυτές οι επισκέψεις φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στο επίπεδο 
της γλώσσας, όσο και σε αυτό του εθνοτικού αυτοκαθορισμού. Για τα παιδιά που 
έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν μεταναστεύσει σε προσχολική ηλικία, τα 
ταξίδια μπορεί να είναι, περισσότερο και από τις γλωσσικές πρακτικές στο σπίτι, ο 
τρόπος εκμάθησης της γλώσσας καταγωγής: «Ελληνικά μιλάμε με τον αδερφό μου. 
Δεν τα μιλάει πολύ. Μόνο όταν πήγαμε το καλοκαίρι στην Αλβανία, τότε άρχισε να 
τα μιλάει λίγο και άρχισε να καταλαβαίνει» (Π4). Αλλά και για τα παιδιά με πρώτη 
γλώσσα την αλβανική, τα ταξίδια παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη γλωσσική 
διατήρηση. Για παράδειγμα το Π3, παρότι μετανάστευσε σε ηλικία 8 ετών, «ξέχασε» 
τα αλβανικά, τα οποία «ξαναθυμήθηκε» μετά από τη δίμηνη διαμονή του στην 
Αλβανία. Ανάλογες είναι και οι περιπτώσεις των παιδιών 5 και 7. 

Στο επίπεδο του εθνοτικού αυτοκαθορισμού, τα ταξίδια μπορεί να λειτουργήσουν 
με δύο τρόπους. Από τη μια, μπορεί να ενισχύσουν το αίσθημα «ανήκειν» στη χώρα 
καταγωγής: «Αισθάνομαι…μισό-μισό. Κάτι τέτοιο. Επειδή ζω 14 χρόνια εδώ. Τώρα 
είμαι 14. Και πήγαινα εκεί κάθε καλοκαίρι σχεδόν» (Π2). Η εμπειρία όμως αυτή, 
μπορεί, αντιθέτως, να βιωθεί ως κάτι που ενισχύει την απόσταση του παιδιού με τη 
χώρα καταγωγής: «Οι άνθρωποι μου φάνηκαν πολύ διαφορετικοί. Ούτε αμάξια, ούτε 
τίποτα. Πήγα και σε χωριό και τα χα παίξει και λέω πότε θα φύγω από εδώ» (Π6).  

Στην επικοινωνία τους με συνομηλίκους, εννιά παιδιά (Π1, Π2, Π3, Π5, Π7, Π10, 
Π13, Π14, Π15) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν και τις δύο γλώσσες, είτε 
εναλλάσσοντας, είτε αναμειγνύοντάς τες.6

 

 Για κάποια από αυτά τα παιδιά, τα 
αλβανικά, ή ο μικτός κώδικας, δεν είναι μόνο η γλώσσα που χρησιμοποιούν με 
κάποιους από τους φίλους τους, αλλά η «γλώσσα της παρέας» (Π3, Π7, Π13, Π14).  

Στάσεις των μαθητών απέναντι στην αλβανική γλώσσα 
Για να ορίσουμε τη στάση των μαθητών απέναντι στην αλβανική γλώσσα 
βασιστήκαμε σε δύο κριτήρια: 

1) Τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται για τη γλώσσα καταγωγής (για 
παράδειγμα χρήση προσωπικών αντωνυμιών) και τις αξίες με τις οποίες την 
επενδύουν. 

2) Την επιθυμία τους ή όχι να συνεχίσουν να μιλούν την αλβανική και να την 
μεταδώσουν στα παιδιά τους. 

Στη βάση αυτή, οι ερωτηθέντες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
1) Σε αυτούς που εκφράζουν μια αρνητική στάση απέναντι στα αλβανικά (Π6, 

Π8, Π11, Π12). Οι μαθητές αυτοί αποστασιοποιούνται από την αλβανική 

                                                           
6 «Σε μια πρόταση μπορεί να χρησιμοποιήσω 1000 λέξεις και ελληνικά και αλβανικά (…) Τα 
¾ μιλάω ελληνικά με την αδερφή μου και το ¼ αλβανικά» Π6. 
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γλώσσα, αποφεύγουν την αναφορά της και υποτιμούν τις γλωσσικές 
πρακτικές τους σε αυτή7

2) Σε αυτούς που τοποθετούνται θετικά απέναντι στα αλβανικά, θεωρώντας τα 
ως στοιχείο της προσωπικής τους ταυτότητας (γλώσσα «μου»). Τα 
αλβανικά είναι για τους μαθητές αυτούς η «γλώσσα του ανήκειν»

. 

8

Ωστόσο, οι μαθητές αυτοί διαφοροποιούνται ως προς την πρόθεσή τους να 
μεταδώσουν τα αλβανικά στα παιδιά τους. Για την ακρίβεια, μόνο οι Π5, Π7, Π13, 
Π14 σκοπεύουν να μιλούν αλβανικά στα παιδιά τους, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι 
θα μιλούν στα παιδιά τους ελληνικά ή «τη γλώσσα της χώρας» (δηλαδή ελληνικά 
δεδομένου ότι όλα τα παιδιά σχεδιάζουν το μέλλον τους στην Ελλάδα). 

, την 
οποία συνδέουν με το παρελθόν (γονείς, πρόγονοι, καταγωγή), το παρόν ή 
και το μέλλον: «Θέλω να ξέρω τη γλώσσα μου, να την ξέρω καλά, γιατί πού 
ξέρεις τι μπορεί να συμβεί;» Π4, «Από την ώρα που είναι ο πατέρας μου 
από εκεί, θέλω το παιδί μου να ξέρει και αλβανικά» Π7. 

Η απροθυμία των παιδιών αυτών9 να μεταδώσουν τα αλβανικά φαίνεται να 
σχετίζεται με το γεγονός ότι θεωρούν τη «γλώσσα τους» «άχρηστη», λόγω του 
χαμηλού της κύρους10

 

 τόσο στο πλαίσιο της Ελλάδας, όσο και σε διεθνές επίπεδο: 
«Τι να τα κάνεις τα αλβανικά; Δε μπορείς να πας πουθενά, ούτε για να μιλήσεις. 
Μόνο αν έρθουν Αλβανοί» Π6. 

Τυπολογία των μαθητών με βάση την πρόσληψη της εθνοτικής τους ταυτότητας 
Με βάση τον τρόπο που οι μαθητές αυτό- προσδιορίζονται εθνοτικά, μπορούμε να 
τους διακρίνουμε στις ακόλουθες κατηγορίες. 

1) Στους «ενσωματοποιημένους/ελληνοποιημένους», που τοποθετούνται στο 
«Εμείς οι Έλληνες» και προσλαμβάνουν την αλβανικότητα με όρους 
στίγματος (Π6, Π8, Π11, Π12). Τα παιδιά αυτά αποφεύγουν την αναφορά 
στην Αλβανία11

2) Στους «ενδιάμεσους» που είτε αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στο «Αλβανός» 
και στο «Έλληνας», είτε αυτοκαθορίζονται με διττό τρόπο (και Αλβανός 
και Έλληνας). Τα παιδιά αυτά διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες με βάση 
τον τρόπο που προσλαμβάνουν την σχέση τους με την αλβανικότητα: 

 και όταν το κάνουν η αναφορά τους είναι 
αποστασιοποιημένη και αρνητική.  

                                                           
7 «Ξέρεις και κάποια άλλη γλώσσα; –Όχι. Δηλαδή αλβανικά; –Λίγο βασικά, επειδή ήρθα σε 
μικρή ηλικία και δεν τα πολυθυμάμαι» Π11. 
8 Για τον όρο «γλώσσα του ανήκειν» βλ. Dabène (1994 : 22-24). 
9 Στην περίπτωση του Π3 ωστόσο, η «άρνηση» των αλβανικών φαίνεται να σχετίζεται και με 
μια αντίδραση απέναντι στην πατρική εξουσία και την πίεση που του ασκείται να μιλά 
αλβανικά: ««Με τον πατέρα μου μιλάω αλβανικά γιατί ο πατέρας μου υποτίθεται ότι θέλει να 
μάθω/να μην ξεχάσω την αλβανική γλώσσα και μου λέει ‘μίλα αλβανικά’, ξέρεις, ενώ με τη 
μητέρα μου ελληνικά. (…) Προτιμώ να μιλώ ελληνικά, δεν μπορώ τα αλβανικά δεν ξέρω 
γιατί. Ενώ όταν είμαι με φίλους μπορώ» (Π3). 
10 Στον καθοριστικό ρόλο του στάτους της γλώσσας για τη διατήρησή της ή όχι από τους 
μετανάστες μαθητές αναφέρεται ο Calvet (2002) και η Billiez (1992). 
11 Για παράδειγμα, τα Π6 και Π9 αποφεύγουν συστηματικά τη χρήση του ουσιαστικού 
«Αλβανός»: «Όταν είμαι έξω με κάποιους, ας πούμε με τη θεία μου, και όλα αυτά, ελληνικά 
μιλάμε» (Π9) «Μπορώ να συνεννοηθώ (στα αλβανικά), αλλά όχι και πολύ καλά γιατί από 
μικρή έκανα παρέα…με…άλλα παιδιά, ελληνόπουλα» (Π6).  
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α) Σε αυτούς για τους οποίους το αίσθημα ανήκειν είναι κατά κύριο λόγο 
προσανατολισμένο προς το παρελθόν (καταγωγή). 

β) Σε αυτούς για τους οποίους το αίσθημα ανήκειν είναι προσανατολισμένο 
τόσο προς το παρελθόν, όσο και προς το παρόν και το μέλλον. 

Οι τελευταίοι (Π3, Π7, Π13,Π14), ορίζουν τον εαυτό τους ως μέλη μιας 
κατηγορίας που διακρίνεται τόσο από τους «Αλβανούς της Αλβανίας», όσο και από 
τους «Έλληνες της Ελλάδας». Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι 
κοινωνικοποιούνται κατά κύριο λόγο με όρους εθνοτικούς, αλλά και ότι εκφράζουν 
ένα αίσθημα απόστασης από το σχολείο, τις σχολικές νόρμες συμπεριφοράς, τους 
καθηγητές και τους ‘καλούς μαθητές’12

 

. Το «εμείς» τους είναι ένα ‘εμείς οι κακοί 
μαθητές’ (σε αντιδιαστολή με τους «καλούς»), ‘εμείς οι εργαζόμενοι νέοι’ (σε 
αντιδιαστολή με «τα παιδιά» και με «τους ενήλικες»), ‘εμείς οι Αλβανοί’. Το 
γεγονός ότι αυτό το «εμείς» δεν περιορίζεται στην εθνοτική του διάσταση, το 
φανερώνει η συμμετοχή και Ελλήνων στις παρέες αυτές: «Στην παρέα μου μπορεί να 
είναι και Αλβανοί και Έλληνες. Όταν μαζευόμαστε οι Αλβανοί, ακόμα και οι φίλοι 
μου οι Έλληνες μιλάνε αλβανικά. Αφού τους λέμε ‘δεν έχετε πάρει λόουερ στα 
αγγλικά και θα πάρετε στα αλβανικά’. Τα μιλάνε καλύτερα από εμάς. Επειδή μιλάμε 
μεταξύ μας, τα ακούνε και έχουν μάθει» Π14. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η 
«γλώσσα της παρέας» είναι τα αλβανικά (ή πιο σωστά ο μικτός κώδικας), μπορούμε 
να συμπεράνουμε ότι η σημασία των αλβανικών δεν περιορίζεται στην εθνοτική της 
αξία, αλλά σε μια αξία ταυτότητας με την ευρεία σημασία του όρου. 

4.2 Πρακτικές εκμάθησης και στάσεις των μεταναστών μαθητών έναντι των ξένων 
γλωσσών 

Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών ως ‘μαθητική πρακτική’ 
Η εκμάθηση ξένων γλωσσών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με εξωσχολικές πρακτικές, 
αφού με την εξαίρεση δύο μαθητών (Π3, Π7), όλοι οι υπόλοιποι έχουν πάει ή 
πηγαίνουν σε ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών για να μάθουν είτε τη μία, είτε 
και τις δύο (Π1,Π6,Π9,Π11) από τις διδασκόμενες στο σχολείο γλώσσες. Η 
εκμάθηση της ξένης γλώσσας και η πρακτική του φροντιστηρίου είναι σε τέτοιο 
βαθμό αλληλένδετες που κάποιοι μαθητές φτάνουν να θεωρούν ότι η μόνη γλώσσα 
που ‘μαθαίνουν’ είναι αυτή που μαθαίνουν στο φροντιστήριο: «Ποιες γλώσσες 
μαθαίνεις; –Πάω στο φροντιστήριο αγγλικά. Δεν έχετε 2η

Η πρακτική των φροντιστηρίων με τη σειρά της, δεν είναι ανεξάρτητη από το 
σκοπό εκμάθησης ξένων γλωσσών, ο οποίος για την πλειοψηφία των παιδιών είναι η 
απόκτηση «διπλώματος» γλωσσομάθειας. Έτσι, η κύρια - και στις περισσότερες 
περιπτώσεις η αποκλειστική - αξία που συνδέεται με τις ξένες γλώσσες είναι η 
«χρηστική», αφού τα παιδιά τις θεωρούν «χρήσιμες» ή «απαραίτητες» για την 
εξεύρεση δουλειάς στο μέλλον.  

 γλώσσα στο σχολείο; –Α 
ναι, γερμανικά» Π2. 

Εκ πρώτης όψεως λοιπόν, όχι μόνο οι ξένες γλώσσες φαντάζουν απογυμνωμένες 
από κάθε πολιτισμικό, εθνικό ή και επικοινωνιακό περιεχόμενο, αλλά και η 
εκμάθησή τους φαντάζει ως μια πρακτική «αντι-σχολική», αφού πραγματοποιείται 
                                                           
12 «Στην τάξη μου είναι όλοι πολύ καλοί μαθητές, από 19 και πάνω, είμαι έτσι και εγώ… 
Τώρα τι να συζητήσεις με αυτά; Το μόνο που συζητάνε είναι τι θα πει η μαμά και ο μπαμπάς» 
Π14. 
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εκτός σχολείου. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη παρατήρηση του χρόνου έναρξης του 
φροντιστηρίου, των πρακτικών που οι μαθητές συνδέουν με αυτό και του κριτηρίου 
επιλογής της 2ης

Όλα τα παιδιά (πλην των Π13 και Π15) γράφτηκαν σε φροντιστήριο είτε λίγο 
πριν, είτε ταυτόχρονα με τη χρονιά που η διδασκαλία της εν λόγω γλώσσας ξεκινά 
στο δημόσιο σχολείο. Σε κάποιες περιπτώσεις, μας αναφέρθηκε ρητά ότι ένας από 
τους λόγους εγγραφής στο φροντιστήριο ήταν ακριβώς η ‘προετοιμασία’ για το 
αντίστοιχο σχολικό μάθημα: «(Γερμανικά) ξεκίνησα από πρόπερσι (στην 1

 ξένης γλώσσας φανερώνει το αντίθετο. 

η 
γυμνασίου) που είχα κάνει λίγο το καλοκαίρι, ένα μήνα πριν (την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς), για να προετοιμαστώ (για το μάθημα στην 1η

Για τα παιδιά που, εκτός από τα αγγλικά, μαθαίνουν και δεύτερη ξένη γλώσσα 
στο φροντιστήριο, το κριτήριο επιλογής είναι το κατά πόσο αυτή περιλαμβάνεται ή 
όχι στο πρόγραμμα σπουδών του γυμνασίου. Έτσι, ενώ στην πλειοψηφία τους τα 
παιδιά δήλωσαν ότι θα ήθελαν να μάθουν ιταλικά, κανένα δε μαθαίνει τη γλώσσα 
αυτή στο φροντιστήριο, κάτι το οποίο θα σήμαινε ότι ο μαθητής θα υποχρεούνταν να 
μαθαίνει τρείς ξένες γλώσσες αντί για δύο (ή και τέσσερις για τους μαθητές που 
βρίσκονται στη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής). 

 γυμνασίου)» Π11.  

Για άλλους μαθητές, η εγγραφή στο φροντιστήριο εντάσσεται σε μια λογική 
μίμησης της πρακτικής των πολλών, αφού, είτε οι μετανάστες γονείς εγγράφουν τα 
παιδιά τους σε φροντιστήρια ακολουθώντας τις νόρμες συμπεριφοράς των Ελλήνων 
γονέων, 13

Ο λόγος του Π13 χαρακτηρίζεται από την αποστασιοποίησή του από το σχολείο 
(σχολική γνώση, σχολικές προσδοκίες) και τη μαθητική κοινότητα (συμμαθητές). 
Στα 18 του χρόνια, το Π13 έχει μείνει τρεις φορές στην ίδια τάξη και 
αυτοπροσδιορίζεται ως «κακός μαθητής» και «εργαζόμενος νέος». Ωστόσο, σε 
κάποια στιγμή της σχολικής του σταδιοδρομίας, στο τέλος του δημοτικού, είχε 
επενδύσει στο σχολείο και είναι σε εκείνη τη χρονική συγκυρία που γράφτηκε για 
ένα χρόνο σε φροντιστήριο αγγλικών και γαλλικών: «Πιο παλιά, στην 6

 είτε τα ίδια τα παιδιά το ζητούν στους γονείς τους, εναρμονίζοντας τις 
πρακτικές τους με αυτές των φίλων τους. Αυτή η έμμεση σημασία της εγγραφής στο 
φροντιστήριο, ως πρακτική συμβολικής ‘εγγραφής’ στην ‘κοινότητα των μαθητών’, 
γίνεται εμφανής μέσα από την περίπτωση του Π13.  

η

 

 δημοτικού, 
πήγαινα και φροντιστήριο (…) Ρώτησα τους γονείς μου και μου είπαν εντάξει (…) 
Τότε μ’άρεσαν (τα αγγλικά και τα γαλλικά), από τότε που πέθανε ο πατέρας μου όχι. 
Άλλωστε δεν προλαβαίνω, δουλεύω. [- Και φροντιστήριο θυμάσαι πώς ξεκίνησες;] 
Για να προχωρήσω, όπως τα άλλα παιδιά». 

Η διαφοροποιημένη στάση των μαθητών έναντι των αγγλικών και της δεύτερης 
ξένης γλώσσας 
Οι στάσεις των μαθητών έναντι των αγγλικών και της δεύτερης ξένης γλώσσας είναι 
έντονα διαφοροποιημένες. Ενώ όλα τα παιδιά εκφράζουν θετικά συναισθήματα για 
τα αγγλικά («χρήσιμη», «ωραία» γλώσσα), μόνο πέντε (Π1, Π6, Π7, Π9, Π11) 
εκφράζονται θετικά για τη δεύτερη ξένη γλώσσα, η εκμάθηση της οποίας κρίνεται 
από τους υπόλοιπους αρνητικά («δε μ’αρέσει», «είναι περιττό μάθημα», κλπ.). 

                                                           
13 «Η μαμά μου έβλεπε ότι τα άλλα παιδιά πήγαιναν και, εντάξει, κατάλαβε ότι είναι 
σημαντικό να πάω. Ήξερα και εγώ μερικές λέξεις από την τηλεόραση» Π12 
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Παρατηρώντας τα μαθητικά τους χαρακτηριστικά, βλέπουμε ότι πρόκειται για 
μαθητές με έντονες σχολικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προσδοκίες.14

Αναφορικά με τα κριτήρια που υπεισέρχονται στην επιλογή της δεύτερης ξένης 
γλώσσας αυτά είναι: οι επιλογές των φίλων, η γνώση της μίας εκ των δύο γλωσσών 
από άτομο του συγγενικού περιβάλλοντος, στερεότυπα αναφορικά με τη δυσκολία ή 
την ευκολία εκμάθησης της γλώσσας, στερεότυπα εθνικού τύπου (π.χ. για τα Π2, 
Π3, Π4, Π8 τα γαλλικά είναι «γυναικεία γλώσσα») και ασφαλώς το κριτήριο της 
«αγοραστικότητας» της γλώσσας. 

 Θα 
μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι η επένδυση στην δεύτερη ξένη γλώσσα 
λειτουργεί και ως ένδειξη του ‘καλού μαθητή’. 

 
Η ‘εθνική’ και η ‘υπερεθνική’ αξία των αγγλικών 
Σε αντίθεση με τη δεύτερη ξένη γλώσσα, της οποίας η ‘αξία’ από πολλούς μαθητές 
είναι αμφισβητήσιμη, η αξία των αγγλικών είναι αδιαμφισβήτητη και ανεξάρτητη 
από τις σχολικές επιδόσεις τους. Παρότι, όπως είδαμε, η εκμάθηση των αγγλικών 
συνδέεται κατά κύριο λόγο με την απόκτηση διπλώματος και την αξιοποίησή του 
στην αγορά εργασίας, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο παραμέτρους που 
συνδέονται με την θετική τους πρόσληψη από τους μαθητές. 

Η πρώτη είναι το διεθνές στάτους της γλώσσας, το οποίο διευκολύνει τη 
γεωγραφική κινητικότητα ή και την αλλαγή χώρας. Η παράμετρος αυτή φαίνεται να 
αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τα παιδιά των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα είναι 
αβέβαιη. Για παράδειγμα, το Π4 αντιπαραθέτει τα αλβανικά, των οποίων η αξία 
περιορίζεται στα όρια του αλβανικού κράτους, με τα αγγλικά των οποίων η «αξία» 
είναι ανεξάρτητη από το εθνικό πλαίσιο: «(Τα αλβανικά) δεν είναι και τόσο χρήσιμα. 
Μόνο όταν πας Αλβανία, πού αλλού μιλάς αλβανικά; Ενώ τα αγγλικά είναι χρήσιμη 
γλώσσα». 

Η δεύτερη παράμετρος σχετίζεται με τη θέση των αγγλικών στην Ελλάδα, 
δηλαδή την αξία τους στην εγχώρια «εθνική αγορά», αλλά και την παρουσία τους 
στην ελληνική καθημερινότητα (ΜΜΕ, λεξιλογικά δάνεια στους τομείς της 
τεχνολογίας, της μόδας, κλπ.). Υπό αυτή την έννοια, η αξία των αγγλικών μπορεί να 
πάρει ένα περιεχόμενο «ελληνικό»: «Θεωρείς ότι το να μαθαίνεις πολλές γλώσσες 
είναι σημαντικό; – Ναι. Μπορεί να σου χρησιμεύσουν πολύ. Δηλαδή, μια μέρα 
ήμουν στην Ομόνοια για ψώνια με την αδερφή μου και ήτανε κάποιοι τουρίστες, 
ξένοι, άγγλοι και, εντάξει, η αδερφή μου, έχει πάρει και το λόουερ, και 
συνεννοούνταν» Π6.15

Μια τελευταία παρατήρηση αφορά στην πρόσληψη της έννοιας της 
πολυγλωσσίας από τους μετανάστες μαθητές. Όπως είδαμε, στο πλαίσιο της 
διαπολιτισμικότητας, η έννοια αυτή έχει συνδεθεί με αξίες όπως η επικοινωνία, το 
πολιτισμικό άνοιγμα και ο γλωσσικός πλουραλισμός. Ωστόσο, για την πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων παιδιών, η πολυγλωσσία δεν έχει ούτε επικοινωνιακό, ούτε 

 

                                                           
14 Με την εξαίρεση του Π7 που τα γερμανικά είναι το αγαπημένο του μάθημα γιατί «μόνο εκεί 
τα καταφέρνει». 
15 Στο παράδειγμα αυτό, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι τα αγγλικά γίνονται αντιληπτά 
ως στοιχείο ελληνικότητας, αφού το ομιλούν υποκείμενο, σε αντιδιαστολή με τους «ξένους», 
εγγράφεται στους «αυτόχθονες» και, χρησιμοποιώντας τα αγγλικά υποδέχεται τους 
«τουρίστες» στην Ελλάδα. 
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πολιτισμικό περιεχόμενο. Ειδικότερα, τα περισσότερα παιδιά συνδέουν την 
πολυγλωσσία αποκλειστικά με τις ξένες γλώσσες και τη συσχετίζουν με την αγορά 
εργασίας. Κάποια από αυτά τα παιδιά μάλιστα προχωρούν μέχρι την ταύτιση της 
πολυγλωσσίας με τα αγγλικά: «Θεωρείς ότι το να μαθαίνεις πολλές γλώσσες είναι 
σημαντικό; –Ναι. Γιατί τα αγγλικά είναι ωραία και χρειάζονται για να βρεις δουλειά» 
Π2. Από τα ερωτηθέντα παιδιά, μόνο τρία συνέδεσαν άμεσα ή έμμεσα την 
πολυγλωσσία με την γλώσσα καταγωγής ή/και με την αξία της επικοινωνίας. 
Πρόκειται για το Π10 που, ως νέο- εισερχόμενος, τη συσχέτισε με το προσωπικό του 
βίωμα και για τα Π3, Π7, που αυτο-προσδιορίζονται και ετερο-προσδιορίζονται (από 
τους καθηγητές) ως «μη ενταγμένοι μαθητές».  
 
5. Συζήτηση 
Το περιορισμένο εύρος της έρευνάς μας και η ποιοτική της φυσιογνωμία δεν μας 
επιτρέπουν την εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων. Στόχος μας ήταν να 
διερευνήσουμε τη σχέση γλωσσικών στάσεων- αναπαραστάσεων ταυτότητας στους 
μαθητές αλβανικής καταγωγής, αναδεικνύοντας κάποιες από τις παραμέτρους που 
υπεισέρχονται στην κατηγοριοποίηση των γλωσσών στο ελληνικό σχολείο. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, τα κριτήρια αξιολόγησης των γλωσσών είναι δύο: 
το εθνοπολιτισμικό και το χρηστικό. Αρχικά, τα κριτήρια αυτά φαντάζουν 
αποσυνδεδεμένα, αφού το πρώτο συνδέεται με τη γλώσσα καταγωγής (αλβανικά) και 
το δεύτερο με τις ξένες γλώσσες. Ωστόσο, η συνδυαστική μελέτη των γλωσσικών 
πρακτικών των μαθητών, των γλωσσικών τους στάσεων και του τρόπου που 
αναπαριστούν την προσωπική τους ταυτότητα δείχνει ότι διαπλέκονται. 

Ο εθνοτικός αυτοπροσδιορισμός των μαθητών φαίνεται καθοριστικός στη 
διαμόρφωση της στάσης τους απέναντι στα αλβανικά. Οι μαθητές που 
τοποθετούνται στο ελληνικό «εμείς» απορρίπτουν την αλβανική γλώσσα, ενώ όσοι 
θεωρούν την αλβανικότητα συστατικό κομμάτι της εθνοτικής τους ταυτότητας 
εκφράζουν θετική στάση απέναντι στη γλώσσα. Ωστόσο, από αυτούς τους μαθητές, 
δεν προσβλέπουν όλοι στη διατήρησή της. Στους μαθητές που σκοπεύουν να 
μεταδώσουν τα αλβανικά στα παιδιά τους, παρατηρήσαμε ότι η χρήση των 
αλβανικών στα πλαίσια της παρέας συνομηλίκων εμπεριέχει ένα συμβολισμό 
ανήκειν που δεν περιορίζεται στην εθνοτική του διάσταση. Οι μαθητές αυτοί δεν 
αυτοπροσδιορίζονται απλά ως «Αλβανοί», αλλά και ως «κακοί μαθητές», σε 
αντιδιαστολή με τους «καλούς», και ως «εργαζόμενοι νέοι», σε αντιδιαστολή με 
τους ενήλικες και τα παιδιά. Το παράδειγμα των μαθητών που, παρά τη θετική τους 
στάση απέναντι στην αλβανική γλώσσα, δεν προσβλέπουν στη διατήρησή της, 
φανερώνει ότι το κριτήριο της χρηστικότητας της γλώσσας μπορεί να είναι 
καθοριστικό για τη διατήρησή της. 

Οι ξένες γλώσσες, απογυμνωμένες από κάθε εθνοπολιτισμικό ή και 
επικοινωνιακό περιεχόμενο, φαίνεται να αξιολογούνται αποκλειστικά με βάση τη 
χρηστικότητά τους στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η παράμετρος της ‘ταυτότητας’ 
υπεισέρχεται στις πρακτικές εκμάθησής τους, αφού για τους μετανάστες μαθητές η 
εγγραφή σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών φαίνεται να εμπεριέχει ένα συμβολισμό 
ένταξης στην ‘κοινότητα των μαθητών’, ενώ η επένδυση στη δεύτερη ξένη γλώσσα 
λειτουργεί και ως ένδειξη του ‘καλού μαθητή’. 
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Κλείνουμε υπογραμμίζοντας ότι η ιδιαίτερη θέση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε 
εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, αντικατοπτρίζεται στη στάση των μεταναστών 
απέναντί της. Για κάποιους μαθητές το κριτήριο αξιολόγησης των αγγλικών είναι 
διεθνικό και σχετίζεται με τη γεωγραφική κινητικότητα που η γνώση τους επιτρέπει. 
Για άλλους, είναι εθνικό και σχετίζεται με την αξία των αγγλικών στην ελληνική 
αγορά εργασίας, αλλά και την έντονη παρουσία της γλώσσας αυτής στην ελληνική 
καθημερινότητα. 
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