
 

Εξετάσεις Ελληνοµάθειας στο 2ο ΣΔΕ Τρικάλων:  

µια ιστορία µε συνέχεια… 

Όταν τον Μάη του 2015 οργανώθηκαν για πρώτη φορά εξετάσεις για την 

πιστοποίηση της Ελληνοµάθειας στο σχολείο µας, γνωρίζαµε πως δεν ήταν 

µια ιστορία αυτονόητη αλλά πως θα είχε συνέχεια. Κι αυτό, γιατί ακουµπούσε 

σε πραγµατικές ανάγκες, που προέκυπταν από τον πολυεθνικό, 

πολυπολιτισµικό και πολυγλωσσικό χαρακτήρα του σχολείου…   

Πράγµατι, τέταρτος χρόνος φέτος που το σχολείο µας συνεργάζεται µε 

το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και γίνεται εξεταστικό κέντρο για τις 

εξετάσεις Ελληνοµάθειας! Ο αριθµός όσων επιθυµούν να πάρουν µέρος 

φανερώνει πόσο η διαδικασία αυτή αγκαλιάστηκε από τους µαθητές: από τους 

πέντε (5) µαθητές που συµµετείχαν στις εξετάσεις το 2015, τον επόµενο 

χρόνο έγιναν δεκαπέντε (15) και, φέτος, έφτασαν αισίως στους δεκαεννέα 

(19)!   

Ωστόσο, οι αριθµοί αποτελούν µόνο ένα δείγµα της τάσης που 

επικρατεί στον µαθητικό πληθυσµό του σχολείου… δεν  µπορούν να 

αποτυπώσουν τις προσδοκίες και τα νοήµατα που επενδύονται από τους 

µαθητές, σε µια διαδικασία στην οποία είναι η πρώτη φορά που συµµετέχουν… 

Μακριά από τον εκπαιδευτικό προσανατολισµό για πολλά χρόνια, ενήλικες 

που δεν έχουν αποφοιτήσει από το Γυµνάσιο, η απόκτηση ενός πτυχίου 

σηµαίνει πολλά:  

• «για µένα οι εξετάσεις αυτές δείχνουν πόσο ξέρω τα ελληνικά» 

(Οβίντιου),  

• «Ζω σ’ αυτή τη χώρα, µ’ αρέσει η γλώσσα, είναι σηµαντικό για µένα να 

µπορώ να συνεννοούµαι» (Αχµάντ),  

• «Πιστεύω πως θα µε βοηθήσουν να βρω καλύτερη δουλειά, όταν βγω 

έξω» (Ζαχαρία), 



•  «πήρα µέρος στις εξετάσεις γιατί θέλω να ξέρω τι επίπεδο έχω στα 

ελληνικά» (Χάµζα), 

•  «Είναι η πρώτη φορά για µένα που παίρνω µέρος σε εξετάσεις… ποτέ 

δεν φανταζόµουν τον εαυτό µου ότι θα καθίσω στο θρανίο για να γράψω 

και θα έχω αγωνία για το αποτέλεσµα!» (Κριστιάν). 

 

 

 

Η διεξαγωγή των εξετάσεων έγινε µε την αµέριστη συνδροµή της 

Διεύθυνσης και του σωφρονιστικού προσωπικού της φυλακής. Χρειάζεται 

επίσης να σηµειώσουµε πως όλη η διαδικασία συντελέστηκε µε την 

υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο κάλυψε όλες τις 

δαπάνες, και την εθελοντική συµµετοχή των εξεταστριών, Βασιλικής 

Χαδουλίτση και Μαρίας Γιαννακοπούλου… Την προετοιµασία των µαθητών 

και τον συντονισµό της δράσης ανέλαβε η καθηγήτρια ελληνικής γλώσσας 

Ιωάννα Γιαννακοπούλου.  



Εµείς, ευχόµαστε σε όλους τους µαθητές µας Καλή Επιτυχία! Αλλά 

περισσότερο κι από το αποτέλεσµα, σηµασία ίσως έχει το ταξίδι… το γεγονός 

πως οι έγκλειστοι µαθητές µας βάζουν στόχους σχετικά µε τη µόρφωσή τους, 

ονειρεύονται καλύτερες συνθήκες ζωής µετά από το τέλος της κράτησής 

τους, και τις διεκδικούν µέσω της εκπαίδευσης, είναι ένας δείκτης, µια 

πυξίδα, για το δικό µας έργο: να µεταδίδουµε την αγάπη για τη µάθηση, µια 

ρωγµή στον συµπαγή τοίχο της φυλακής… 

 

 

Η Υποδιευθύντρια 

Ιωάννα Γιαννακοπούλου 

 


