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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια εντάσσεται στο χώρο της ιστορικής 

εκπαιδευτικής έρευνας, την οποία οι Cohen και Manion1 ορίζουν ως το συστηµατικό 

και αντικειµενικό εντοπισµό, την εκτίµηση και τη σύνθεση µαρτυριών, προκειµένου να 

θεµελιωθούν γεγονότα και να συναχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε συµβάντα του 

παρελθόντος. Βασική ιδέα της έρευνας αποτελεί η αποδοχή της πρότασης ότι η 

ιστορική έρευνα στην εκπαίδευση µπορεί να δείξει πώς και γιατί αναπτύχθηκαν 

εκπαιδευτικές θεωρίες και να συµβάλλει σε µία πλήρη κατανόηση της σχέσης 

ανάµεσα στην πολιτική και την εκπαίδευση, ανάµεσα στις τοπικές κοινωνίες, την 

τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική κυβέρνηση. 

Το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας στις ιστορικές µελέτες είναι ποιοτικό από τη 

φύση του. Αυτό συµβαίνει, επειδή το κυρίως αντικείµενο της ιστορικής έρευνας, 

αποτελείται σε µεγάλο βαθµό από λεκτικό και άλλο συµβολικό υλικό, που πηγάζει από 

το παρελθόν µιας κοινωνίας ή ενός πολιτισµού2. 

Στηριζόµενοι στις παραπάνω παραδοχές πραγµατοποιήσαµε αρχειακή έρευνα 

µε βασική επιδίωξη να µελετήσουµε την κρατική πολιτική, που ασκήθηκε στην 

εκπαίδευση των εθνικών µειονοτήτων στη χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας µε βάση 

το παράδειγµα της εκπαίδευσης στη ∆ηµοκρατία του  Μαυροβουνίου, την περίοδο από 

τη λήξη του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου µέχρι τη διάλυσή της. Η έρευνα εξετάζει την 

εκπαιδευτική πολιτική όπως αυτή µεθοδεύτηκε από την πλευρά τόσο της 

Γιουγκοσλαβίας ως Οµόσπονδου κυρίαρχου κράτους, όσο και της ∆ηµοκρατίας του 

Μαυροβουνίου ως µέλος της Οµοσπονδίας. Μέσα από το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο 

της γιουγκοσλαβικής πραγµατικότητας εξετάζεται σε γενικές γραµµές, εάν 

εκπαιδευτική πολιτική, που άσκησε το κράτος για τις εθνικές µειονότητες, ήταν 

αφοµοιωτική δηλαδή στόχος ήταν να αφοµοιώσει τις εθνικές µειονότητες σε µια 

ενιαία πανγιουγκοσλαβική εκπαιδευτική πολιτική ή υποστηρικτική δηλαδή δεχόταν τα 

ιδιαιτέτερα χαρκτηριστικά της µειονότητας και σεβόταν τα δικαιώµατα της τόσο στην 

καθηµερινότητα όσο και κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα 

µελετάµε κατά πόσο τα δικαιώµατα των µειονοτήτων γίνονταν σεβαστά από το 

κράτος, όπως αυτό υποστήριζε, αν πράγµατι προωθήθηκαν και εφαρµόστηκαν τα 

                                                 
1 Cohen L., & Manion L., Mεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα.Μεταίχµιο, 1997, σ.47. 
2 Όπ.παρ., σ.52. 
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απαραίτητα µέτρα για την εκπαίδευση τους και σε γενικές γραµµές, αν επιτεύχθηκαν 

οι στόχοι, που είχαν τεθεί στις διακηρύξεις τους.   

Ο βασικός σκοπός  της διατριβής αυτής, γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται τα 

ερευνητικά ερωτήµατα, είναι η ανάλυση και η ερµηνεία της µειονοτικής πολιτικής, 

που ασκούταν στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Χρονικά η έρευνά µας οριοθετείται στη 

χρονική περίοδο 1945-1990 εποχή µεταγενέστερη του Β΄Παγκοσµίου Πολέµου. Από 

την ίδρυση µέχρι και το διαµελισµό της Γιουγκοσλαβίας  και γεωγραφικά στην 

περιοχή του Μαυροβουνίου (Crna Gora). Ειδικότερος στόχος της έρευνας είναι η 

ανάδειξη επιµέρους στοιχείων της εκπαιδευτικής πολιτικής που αξιοποιήθηκαν για την  

εκπαίδευση των εθνικών µειονοτήτων στην περιοχή του Μαυροβουνίου (Crna Gora) 

κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα µέτρα και οι 

πρακτικές που επιλέχθηκαν, η εφαρµογή τους, τα πολιτικά και κοινωνικά σχέδια που 

υπήρχαν πίσω από την επιλογή των συγκεκριµένων πρακτικών και µέτρων και οι 

παράγοντες που συνέβαλαν στην επίτευξη ή µη των συγκεκριµένων σχεδίων. 

Βασίζεται τόσο σε γιουγκοσλαβικό όσο και σε µαυροβουνιακό αρχειακό υλικό, 

πρωτογενές αλλά και δευτερογενές. 

Μελετώντας το εκπαιδευτικό σύστηµα µιας χώρας και κατά συνέπεια την 

ιστορία, τον πολιτισµό και τον τρόπο µε τον οποίο ένα κράτος οργανώνει το 

εκπαιδευτικό του σύστηµα, µπορούµε να αντιληφθούµε τις αιτίες των διαφορών και 

των οµοιοτήτων που υπάρχουν στο δικό µας εκπαιδευτικό σύστηµα σε σχέση µε το 

εκπαιδευτικό συστήµατα της αντίστοιχης χώρας.   

 

Κεφάλαιο 1: ∆οµή της εργασίας 

 

1.1 Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήµατα 

 

Η παντελής έλλειψη ερευνών στην Ελλάδα σχετικών µε την ιστορική διαδροµή 

της εκπαίδευσης στο γεωπολιτικό χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας σε περιόδους 

σηµαντικών πολιτικών αλλαγών µαρτυρά το µεγάλο βιβλιογραφικό κενό, που 

αποτέλεσε και τη βασική πρόκληση για τον ερευνητή. Απώτερος λοιπόν στόχος της 

έρευνας είναι η καταγραφή, η παρουσίαση, η κατανόηση και η ερµηνεία των 

εκπαιδευτικών φαινοµένων, που έλαβαν χώρα στην εκπαίδευση της αλβανικής 
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µειονότητας του Μαυροβουνίου (Crna Gora), όπως αυτά παρουσιάζονται µέσα από 

ένα πρωτογενές αρχειακό υλικό και την ισχύουσα εκπαιδευτική νοµοθεσία.  

Ειδικότερα το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ως 

χώρα προς µελέτη για την πραγµατοποίηση της παρούσας έρευνας, όχι τυχαία, καθώς 

υπήρχε ευκολότερη προσέγγιση των εξεταζόµενων ιστορικών αρχείων, λόγω γνώσης 

της σερβοκροατικής γλώσσας, που εξ’ αιτίας της έρευνας, βελτιώθηκε σε ακόµα πιο 

ικανοποιητικά επίπεδα. Επιλέχθηκε το Μαυροβούνιο ως µελέτη περίπτωσης, λόγω του 

ενδιαφέροντος του ερευνητή  σε θέµατα διαπολιτισµικής αγωγής και εκπαίδευσης σε 

σχέση µε το αλβανικό εθνικό στοιχείο. 

Ο ερευνητής διαπραγµατεύεται το παραπάνω θέµα, λόγω και της πρότερης 

ενασχόλησής του µε το επιστηµονικό αντικείµενο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

και της διοίκησης της σε πρότερα στάδια σπουδών του.   

 Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της διατριβής είναι να αναδειχθεί -µέσα από 

αρχειακό υλικό- το είδος της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκήθηκε για τις 

µειονότητες την εξεταζόµενη χρονική περίοδο, να παρουσιαστούν οι οµάδες στις 

οποίες αυτή εφαρµόστηκε και να εξεταστεί ο βαθµός επίτευξης των πρακτικών, που 

«θεωρητικά» εφαρµόζονταν για την εκπαίδευσή τους. Ειδικότερα  της εκπαίδευσης 

στο Μαυροβούνιο (Crna Gora) την περίοδο 1945 – 1990 το διάστηµα της ενιαίας 

Γιουγοσλαβίας, από το τέλος του Β΄Παγκοσµίου Πολέµου µέχρι και τη διάλυσή της:  

� Ποια ήταν η εκπαιδευτική πολιτική για τις µειονότητες, εστιάζοντας και 

στη διάσταση του πολιτικοοικονοµικού πλαίσιου που επηρέασε και 

καθόρισε τόσο την πολιτική όσο και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης των 

µειονοτήτων. 

� Ποια προβλήµατα υπήρξαν κατά την εφαρµογή των συγκεκριµένων 

πολιτικών. 

� Ποια ήταν η διάρθρωση, το περιεχόµενο της εκπαίδευσης για την αλβανική 

µειονότητα (οργάνωση, διοίκηση, διάρθρωση σχολικών βαθµίδων, 

ανάπτυξη του µειονοτικού δικτύου σχολείων και επάρκειά του. 

� Ποια η οργάνωση της µειονοτικής εκπαίδευσης και σε ποιους πληθησµούς 

απευθύνθηκε . 

� Ποιο ήταν  το πολιτικό και κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο και πως αυτό καθόρισε και επηρέσε την µειoνοτική 

εκπαιδευτική πολιτική τόσο στο Μαυροβούνιο όσο και στην χώρα. 
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� Ποια ήταν η εξέλιξη του µαθητικού δυναµικού των σχολείων της 

µειονότητας  και ποιοι ήταν οι παράγοντες που είχαν αρνητική  επιρροή. 

(επάγγελµα, µορφωτικό επίπεδο, καταγωγή,). 

 

 

1.2. Η εκπαίδευση των µειονοτήτων στις ευρωπαϊκές χώρες  

 

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, τα εκπαιδευτικά συστήµατα των ευρωπαϊκών 

χωρών αδιαφορούσαν για την πολιτισµική ποικιλία των κοινωνιών τους. Εφάρµοσαν 

µια πολιτική αφοµοίωσης και πολιτισµικής οµοιογένειας µέσα από ένα µονόγλωσσο 

και µονοπολιτισµικό σχολικό πρόγραµµα που είχε ως στόχο τη δηµιουργία ενιαίας 

εθνικής συνείδησης και εθνικής ταυτότητας.3 

        Στην Ευρώπη, η διαπολιτισµική διάσταση στην εκπαίδευση εµφανίστηκε στα 

µέσα της δεκαετίας του 1970 και εστιάσε αρχικά στην εκπαίδευση του 

µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού. Ήταν η περίοδος που στις βιοµηχανικές 

κυρίως χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης (Γερµανία, Σουηδία, Γαλλία, Β. Ιταλία) 

είχαν σχηµατιστεί οµάδες που µιλούσαν µια διαφορετική γλώσσα από τους ντόπιους 

και είχαν άλλες θρησκείες, πεποιθήσεις, κουλτούρες, καθηµερινές συνήθειες. Τα 

εκπαιδευτικά µέτρα για τους µετανάστες περιελάµβαναν: 

α) Εκπαίδευση µε άµεση ένταξη στις κανονικές τάξεις των σχολείων της χώρας 

υποδοχής, µε ή χωρίς παράλληλη φοίτηση σε απογευµατινά τµήµατα µητρικής 

γλώσσας. 

β) Προπαρασκευαστικές τάξεις µόνο για αλλοδαπούς µαθητές µε σκοπό τη µετάβασή 

τους στις κανονικές τάξεις. 

γ) ∆ίγλωσσες τάξεις στις οποίες διδάσκονται µαθήµατα γλώσσας και στοιχείων 

πολιτισµού της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής. 

δ) Εθνικά σχολεία για παιδιά της ίδιας εθνικοπολιτισµικής προέλευσης. 

Η έντονα αρνητική στάση των χωρών υποδοχής απέναντι στους µετανάστες, τους 

οποίους αντιµετώπιζαν ως «ξένο σώµα», είχε ως αποτέλεσµα το σχεδιασµό και την 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τα οποία χαρακτηρίζονταν από µια τάση 

για αφοµοίωση των «ξένων». Η εκπαιδευτική αυτή πολιτική αποδείχτηκε λανθασµένη. 

Επειδή δεν είχαν διαµορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες για την οµαλή ένταξη των 

                                                 
3 ∆αµανάκης, Μ., Μετανάστευση και εκπαίδευση, Αθήνα, Gutenberg και Γιώργος ∆αρδανός, 1993, σ.σ. 
110-118 και Χάρης, Κ., Μετανάστευση και εκπαίδευση, Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, 
Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 1991, σ.σ. 3108-3112. 
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αλλοδαπών µαθητών στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστηµα, η σχολική αποτυχία ήταν 

πολύ µεγάλη.  

Για την αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας ακολουθήθηκε µια γλωσσική 

πολιτική, η οποία περιελάµβανε τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας στη γλώσσα της 

χώρας υποδοχής µε παράλληλη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας, χωρίς να φέρει 

όµως τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.4 

       Συνεπώς, οι ευρωπαϊκές χώρες απέτυχαν να συγκλίνουν προς µια πολυπολιτισµική 

προσέγγιση, στην εκπαίδευση. Όπως την ανοχή της διαφορετικότητας,  τον 

αντιρατσισµό, τη συµφιλίωση του εθνικού στοιχείου µε το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, την 

καταπολέµηση των φυλετικών διακρίσεων, τον αλληλοσεβασµό των λαών. ∆ηλαδή 

προς µια προσπάθεια καλλιέργειας του πολιτισµού των µεταναστών και  

αλληλεπίδρασής του µε τον πολιτισµό της χώρας υποδοχής. Για το λόγο αυτό στην 

υπουργική σύνοδο της Στοκχόλµης το 1975 εκφράστηκε επίσηµα η ανάγκη να 

αρχίσουν διακρατικές συνοµιλίες για τη διασφάλιση και την προώθηση ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα παιδιά των µεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

των χωρών υποδοχής.5 

        Ειδικά όσον αφορά  την εκπαίδευση στη Γιουγκοσλαβία, αυτή στηριζόταν στις 

παραδόσεις και τα «δάνεια», τη λεγόµενη κληρονοµιά, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά 

τις δεκαετίες 1910-1930. Ακόµη, οι συνεχείς πόλεµοι και οι καταστροφές, που αυτοί 

επέφεραν, σε σχολικά ιδρύµατα, δρόµους και βοηθητικές εγκαταστάσεις, κατέστησαν 

επιτακτική την αναδιαµόρφωση της εκπαίδευσης. Το ποσοστό των αναλφάβητων ήταν 

µεγάλο, ενώ το ενδιαφέρον των νέων να µορφωθούν ή να σπουδάσουν βρισκόταν σε 

πολύ χαµηλά επίπεδα.  

          Η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθήθηκε δε βοήθησε σηµαντικά τη νεολαία 

να εκπαιδευθεί, καθώς τα προβλήµατα και οι ελλείψεις καθυστερούσαν την όλη 

διαδικασία µάθησης, από κοινού µε άλλους παράγοντες, όπως η ελλιπής κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών, οι δύσκολες συνθήκες διεξαγωγής της διδασκαλίας, λόγω 

ελλιπούς εξοπλισµού και η δυσκολία πρόσβασης στα ιδρύµατα. Αργότερα, η 

εξειδίκευση των εκπαιδευτικών, µε την παράλληλη έκδοση νόµων που καθιστούσαν 

την εκπαίδευση υποχρεωτική για 4 τουλάχιστον χρόνια, συνέβαλε στην απόκτηση 

ορισµένων στοιχειωδών γνώσεων. 

 

 

                                                 
4 Μάρκου, Γ.Π., Εισαγωγή στην διαπολιτισµική εκπαίδευση,Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 1995, σ. 162. 
5 Μάππα, Σ., Το σχολείο των διaκρίσεων, Αθήνα, Νέα Σκέψη, 1988, σ.σ. 21-24. 
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1.3. ∆ιάρθρωση της εργασίας 

Η διατριβή παρουσιάζει την εκπαίδευση της Αλβανικής µειονότητας στο 

Μαυροβούνιο (Crna Gora) από τη δεκαετία του 1950 έως τις αρχές του 1990, δηλαδή 

µέχρι την έναρξη του εµφύλιου γιουγκοσλαβικού πολέµου. Χωρίζεται σε δυο µέρη: το 

Θεωρητικό (Α΄ Μέρος) και το Ερευνητικό (Β΄Μέρος). Το Θεωρητικό Μέρος 

περιλαµβάνει τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο της διατριβής αναλύει το σκοπό της 

έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήµατα. Το δεύτερο κεφάλαιο µε τίτλο: 

«Γιουγκοσλαβία- εκπαιδευτικές συνθήκες και εκπαιδευτική πολιτική  κατά τη χρονική 

περίοδο 1945- 1990»  παρουσιάζει τη δοµή του οµόσπονδου κράτους αλλά και τις 

εκπαιδευτικές εξελίξεις του δροµολόγησε, ειδικά όσον αφορά τη δηµιουργία της 

πρώτης µειονοτικής πολιτικής. Στο τρίτο κεφάλαιο «Η περίπτωση του 

Μαυροβουνίου» παρουσιάζει  τη διοικητική δοµή της δηµοκρατίας, το ιστορικό της 

πλαίσιο , αλλά και τα µοντέλα εκπαίδευσης των µειονοτήτων που ακολούθησε. 

Στο Ερευνητικό Μέρος αναδεικνύουµε τη λειτουργία και τα προβλήµατα των  

σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις περιοχές των 

αλβανόφωνων περιοχών του Μαυροβουνίου (Crna Gora) χωρισµένα σε κεφάλαια ανά 

δεκαετίες (1950-1960 και 1970,1980,1990) και µε στοιχεία ανά ∆ήµο.  

Οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν είναι διάφορα κρατικά και σχολικά έγγραφα, 

αναφορές και εκθέσεις από φορείς, όσων εµπλέκονταν στα θέµατα της εκπαίδευσης. 

Είναι χωρισµένα σε Παραρτήµατα. Το κάθε Παράρτηµα αντιστοιχεί σε µια χρονική 

περίοδο. Έτσι για την δεκαετία του 1950-60 αντιστοιχεί το Παράρτηµα Ι που 

περιλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα - πηγές εκείνης της εποχής, για τη δεκαετία του 

1960-70 αντιστοιχεί το Παράρτηµα ΙΙ, για τη δεκαετία του 1970-80 το Παράρτηµα ΙΙΙ 

και για την δεκαετία του 1980-90 το Παράρτηµα IV.  

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου αναπτύσσεται συζήτηση και καταγράφονται τα 

συµπεράσµατα, ώστε µε βάση τα δεδοµένα του Θεωρητικού και Ερευνητικού Μέρους 

να δώσουµε απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα της έρευνάς µας.  
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Κεφάλαιο 2: Γιουγκοσλαβία- Εκπαιδευτικές συνθήκες και 

εκπαιδευτική πολιτική  κατά τη χρονική περίοδο 1945-1990 

 

 

Η Γιουγκοσλαβία δηµιουργήθηκε ως κρατική οντότητα µε τη Συνθήκη των 

Βερσαλλιών το 1918. Μετά την ήττα των δυνάµεων του Άξονα και την κατάρρευση 

της Αυστροουγγαρίας και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, η Γιουγκοσλαβία 

ενσωµάτωσε τη γεωγραφική περιοχή της Σλοβενίας και της Κροατίας, που µέχρι τότε 

ανήκαν στην Αυστροουγγαρία, αλλά και τις γεωγραφικές περιοχές της βόρειας 

Μακεδονίας και του Κοσσόβου που είχε αποσπάσει η Σερβία από την Οθωµανική 

Αυτοκρατορία κατά τους Βαλκανικούς Πολέµους. Η Γιουγκοσλαβία έγινε βασίλειο 

και πρώτος βασιλιάς της ήταν ο Αλέξανδρος ο Α΄.  

Στη διάρκεια του Β΄Παγκοσµίου πολέµου καταλήφθηκε από τις δυνάµεις του 

άξονα. Το κίνηµα των Παρτιζάνων µε επικεφαλής- αρχηγό τον Τίτο ήταν αυτό που 

αντιστάθηκε περισσότερο στους εισβολείς. Μετά την απελευθέρωση ιδρύεται η 

Σοσιαλιστική Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας µε πρωθυπουργό και 

αργότερα πρόεδρό της τον Τίτο. Πλέον ο όρος Γιουγκοσλάβος προσδιόριζε όλους τους 

κατοίκους της χώρας. Οι βασικές εθνότητες της χώρας µαζί µε τις ∆ηµοκρατίες που 

απάρτιζαν τη Γιουγοσλαβία  ήταν:    Σλοβενία (Σλοβένοι), Κροατία (Κροάτες, 

Σέρβοι), Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Βόσνιοι, Σέρβοι, Κροάτες), Σερβία (Σέρβοι, Αλβανοί, 

Ούγγροι, Βόσνιοι, Μαυροβούνιοι),  Κόσσοβο (Αλβανοί Σέρβοι, Τούρκοι, Βόσνιοι, 

Μαυροβούνιοι), Βοϊβοντίνα (Σέρβοι, Ούγγροι, Σλοβάκοι, Ρουµάνοι, Ρούθοι, 

Κροάτες), Μαυροβούνιο (Μαυροβούνιοι, Αλβανοί, Βόσνιοι, Σέρβοι, Κροάτες) και 

πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (Σλαβοµακεδόνες, Αλβανοί, 

Τούρκοι, Ροµά, Σέρβοι, Βόσνιοι, Βλάχοι και Έλληνες). 

     Η εκπαίδευση στο νέο οµόσπονδο κράτος αποτελούσε θεσµό που έχρηζε 

άµεσης και µεγάλης οικονοµικής ενίσχυσης, δεδοµένων µάλιστα και των άθλιων 

συνθηκών που επικρατούσαν την περίοδο αυτή. Αυτό οδήγησε σε ένα συνεχές παιχνίδι 

πολιτικής διαπραγµάτευσης εντός των οµοσπονδιακών θεσµών για τον όγκο και την 

κατανοµή των αναδιανεµητικών δαπανών,6 όπου µέσα σε αυτό το πολιτικο-οικονοµικό 

                                                 
6 Hashi, I., The disintegration of Yugoslavia: Regional Disparities and the Nationalities Question, 

Capital and Class 48, 1992, pp 55. 
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πλαίσιο οι ευπορότερες δηµοκρατίες (Σλοβενία και Κροατία) αντιδρούσαν στη 

«συνεισφορά» τους στον οµοσπονδιακό προϋπολογισµό.  

Η δεκαετία του 1950 καθόρισε και δροµολόγησε σηµαντικά τις εκπαιδευτικές 

εξελίξεις, ειδικά όσον αφορά τη δηµιουργία της πρώτης µειονοτικής πολιτικής. Το νέο 

σοσιαλιστικό κράτος της Γιουγκοσλαβίας φρόντισε να ακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα, βάσει του οποίου οι µαθητές θα εκπαιδεύονται στα αντίστοιχα ιδρύµατα, 

διδασκόµενοι τα ιδανικά και τις αντιλήψεις της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας. 

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη φροντίδα θα έπρεπε να  δίνεται στην εκπαίδευση των 

µειονοτικών οµάδων της ευρύτερης χώρας, ώστε να προβληθούν οι ιδιαιτερότητες και 

ιδιοµορφίες τους. Η εκπαίδευση αυτή αφορούσε κυρίως  περιοχές φτωχές και 

αποµονωµένες, όπως αυτή του Μουροβουνίου (Crna Gora), όπου οι γονείς 

αντιµετώπιζαν οικονοµικές δυσχέρειες, ενώ ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η άµεση 

πρόσβαση των µαθητών στις σχολικές µονάδες. Aντίθετα, οι µαθητές των 

αναπτυγµένων περιοχών της χώρας, όπως ήταν η Σερβία (Serbia), η Σλοβενία 

(Slovenia), η Κροατία (Harvatska) και η Βοϊβοντίνα (Voivodina), απολάµβαναν µια 

διαφορετικού τύπου, καλύτερη εκπαίδευση. 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εµπόδιζαν την οµαλή εφαρµογή της 

εκπαιδευτικής πολιτικής σχετίζονταν κυρίως µε τις υποδοµές της χώρας (κατά τις 

δεκαετίες 1950 και 1960). Χαρακτηριστικά προβλήµατα αποτελούσαν η απουσία 

δρόµων (που θα διευκόλυναν την άµεση πρόσβαση των µαθητών στα σχολεία), 

ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και ιδιαίτερα η απουσία σχολικών κτιρίων, που δε 

διευκόλυναν την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.7 Επιπλέον, ο εξοπλισµός των 

σχολείων και το διδακτικό προσωπικό ήταν ελλιπή,8 ενώ  όσοι δάσκαλοι και 

καθηγητές εργάζονταν στα σχολεία είχαν ελάχιστα γνωστικά και διδακτικά προσόντα, 

καθώς είτε δεν είχαν λάβει ολοκληρωµένη εκπαίδευση είτε δεν είχαν αποκτήσει 

συγκεκριµένη εξειδίκευση στο αντικείµενο, που καλούνταν να διδάξουν.9 Κατά τις 

δεκαετίες ωστόσο από το 1960 και 1970 µέχρι και τη δεκαετία του 1980,  η κατάσταση 

άλλαξε, καθώς όλο και µεγαλύτερος αριθµός φοιτητών αποφοιτούσε από τις 

                                                 
7 Μπέσιτς, Ζ., Η ιστορία του Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, 1967 ,(Bešić, Z., Istorija Crne Gore. Titograd, 
1967 σ.σ. 12-16). 
8 Όπ.παρ., σ.σ. 19-22. ( Bešić, Z., Istorija Crne Gore. Titograd, 1967). 
9 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-65, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σ.σ. 23-29 (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni 
materijal. Titograd, 1966.)  
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Παιδαγωγικές Ακαδηµίες και κατά συνέπεια διέθετε την απαραίτητη παιδαγωγική 

κατάρτιση, προκειµένου να εργαστεί σε σχολεία της περιοχής του.10 

Βασικό ζήτηµα αποτελούσε βέβαια και η διγλωσσία, στόχος της οποίας ήταν  οι 

δύο γλώσσες (η µητρική της µειονότητας και η επίσηµη σερβοκροατική) να 

συνυπάρχουν στη σχολική διαδικασία λειτουργώντας οµαλά και ισότιµα και να 

χρησιµοποιούνται σε όλους τους τοµείς του δηµόσιου βίου και της εκπαίδευσης 

Ωστόσο, σε δίγλωσσες περιοχές, η κρατική βοήθεια που δόθηκε στις υπηρεσίες ήταν 

ελάχιστη και τα αποτελέσµατα αντιµετώπισης των προαναφερθέντων ελλείψεων και 

εκπαιδευτικών αδυναµιών αρνητικά. Σταδιακά άρχισαν να γίνονται περαιτέρω 

προσπάθειες επίλυσης των ελειµµάτων της µειονοτικής εκπαίδευσης από το έτος 1965, 

οπότε εισήχθη και το µάθηµα της σερβοκροατικής γλώσσας ήδη από τις πρώτες τάξεις 

του δηµοτικού σχολείου. 

Σηµαντικές επιδιώξεις της εκπαίδευσης των µειονοτήτων της Γιουγκοσλαβίας ήταν 

η ισότιµη και χωρίς διακρίσεις εκπαίδευση και η ελεύθερη πολιτιστική ανάπτυξη των 

µειονοτικών οµάδων, ώστε να ενδυναµωθεί ο πολιτισµός κάθε έθνους και να 

επιτευχθεί η σύνδεση πολιτισµικής και πολιτειακής ταυτότητας. Η εκµάθηση της 

επίσηµης σερβοκροατικής γλώσσας συνοδευόταν από τη διδασκαλία της µητρικής 

γλώσσας των µαθητών, µε ταυτόχρονη ενσωµάτωση στοιχείων των πολιτισµών, της 

ιστορίας και της λογοτεχνίας της κάθε ∆ηµοκρατίας  ξεχωριστά.11 

Η κυριότερη δυσκολία στην εφαρµογή της εκπαίδευσης των µειονοτήτων 

αφορούσε στο περιεχόµενο των  σχολικών εγχειριδίων και βιβλίων, τα οποία  ήταν 

προσκολληµένα στο παρελθόν, χωρίς νεωτερισµούς και σύγχρονες προοδευτικές 

ιδέες.12 Η ίδρυση τµηµάτων µελέτης και παρακολούθησης των αναγνωστικών το 1965 

καθιερώθηκε για να απαλύνει το πρόβληµα.  

Η εκπαιδευτική αυτή πολιτική εφαρµόστηκε σε περιοχές, των οποίων ο µειονοτικός 

πληθυσµός ξεπερνούσε το 15% του συνολικού πληθυσµού. Η εκπαίδευση του 

δηµοτικού σχολείου διαρκούσε 8 χρόνια, ενώ η υποχρεωτική εκπαίδευση ήταν µόνο 4 

χρόνια.13 Μετά το πέρας αυτού του διαστήµατος, οι µαθητές µπορούσαν να διακόψουν 

το σχολείο, φαινόµενο ιδιαίτερα συχνό, ιδίως στο γυναικείο πληθυσµό. Οι 

σηµαντικότεροι λόγοι της µαθητικής διαρροής ήταν η έντονα αρνητική στάση των 

                                                 
10 Υλικό τεκµηρίωσης, Τίτογκραντ  1966, ό.π, σ.σ. 31-33( Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 
1960-65. Dokimentacioni materijal. Titograd, 1966.)  
11 Ό.π., παρ., σ. 43. 
12 Υλικό τεκµηρίωσης, Τίτογκραντ  1966, ό.π, σ.σ. 45-46.( Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 
1960-65. Dokimentacioni materijal. Titograd, 1966.)  
13 Ιστορικά αρχεία, Έτος XIV, Τεύχος 2, Τίτογκραντ, 1962, σ. 35. (Istorijski zapisi. Godina XVI. Broj 2. 
Titograd,1962).  
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γονέων προς το σχολείο, οι δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης και η ελλιπής κρατική 

υποδοµή, καθώς δεν υπήρχε κατάλληλο οδικό δίκτυο και οι αποστάσεις ήταν µεγάλες. 

Κατά τη δεκαετία του 1960 πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές προσπάθειες 

µεταρρυθµίσεων στο εκπαιδευτικό σύστηµα, οι οποίες είχαν στόχο την αρµονική 

συνύπαρξη των δυο γλωσσών (µητρικής και επίσηµης σερβοκροατικής), των δυο 

πολιτισµών, των δυο διδασκαλικών προγραµµάτων.14 Φιλόδοξες προσπάθειες 

καταβλήθηκαν για τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των ανθρώπων των 

µαυροβούνιων περιοχών αλλά και για την αντιµετώπιση της πολιτιστικής και 

εκπαιδευτικής καθυστέρησης. Κατασκευάστηκαν δρόµοι, σχολικά κτίρια και 

βελτιώθηκαν οι συνθήκες υγιεινής.  

Παρόλα αυτά, το οικονοµικό και πολιτιστικό επίπεδο της µειονότητας του 

Μαυροβουνίου (Crna Gora) δεν γνώρισε την προσδοκόµενη ανάπτυξη. Οι 

περισσότεροι δεν είχαν λάβει κάποια εκπαίδευση, ενώ τα επαγγέλµατα που 

κυριαρχούσαν στις περιοχές αυτές ήταν αποκλειστικά αυτά του γεωργού και του 

κτηνοτρόφου. Οι επενδύσεις του κράτους στο Μαυροβούνιο (Crna Gora) ήταν 

µηδαµινές.15 Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των µικρότερων σε ηλικία ήταν 

χαρακτηριστικό, καθώς οι περισσότεροι µαθητές δεν γνώριζαν τη σερβοκροατική 

γλώσσα. Τα σχολεία, επίσης, βρίσκονταν σε άσχηµη κτιριακή και υλικοτεχνική 

κατάσταση. 

Η Γιουγκοσλαβία επί Τίτο παρουσίαζε αντιφατικά µεταξύ τους χαρακτηριστικά. 

Από τη µία κυριαρχούσε η ελευθερία και από την άλλη ο αυταρχισµός.16 Παρά την 

αποτυχία συνέχισής της, η σοσιαλιστική ιδέα αποτέλεσε µια απόπειρα δηµοκρατικής 

συνύπαρξης µεταξύ γηγενών και µειονοτήτων.  

O Ντράγκοµιρ Μπόντζιτς (Dragomir Bondžić) , ερευνητής – συνεργάτης του 

Ινστιτούτου της Σύγχρονης Ιστορίας στο Βελιγράδι,17 συνέγραψε µια µελέτη το 2002, 

η οποία δηµοσιεύτηκε σε περιοδικό του αντίστοιχου ινστιτούτου, που αφορούσε τον 

τοµέα της παιδείας και της επιστήµης στη Γιουγκοσλαβία από το 1945 έως το 1990. 

Σύµφωνα µε αυτήν, η ανάπτυξη της παιδείας και της επιστήµης στη Γιουγκοσλαβία 

                                                 
14 Ιστορικά αρχεία, Έτος XIV, Τεύχος 2, Τίτογκραντ, 1962, σ. 39 (Istorijski zapisi. Godina XVI. Broj 2. 
Titograd,1962.)  
  
15 Υλικό τεκµηρίωσης, Τίτογκραντ  1966, σ.σ. 52-57.( Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 
1960-65. Dokimentacioni materijal. Titograd, 1966.)  
16 Όπ.παρ. σ.σ. 59-61. 
17 Μπόντζιτς, Ντ., Ενηµερωτικός οδηγός για τη Γιουγκοσλαβία, βιβλ. 1 Οκτωβρίου 1948, στην 

Εκπαίδευση στη Γιουγκοσλαβία 1945-1951, 2002, σ.σ. 32-33 (Bodžić, D., Jugoslavenski informativni 

vodič, knj. 1. oktombar 1948. u Obrazovanju u Jugoslaviji 1945.-1951., 2002., st. 32-33). 
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µετά από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο σε µεγάλο βαθµό εξαρτιόταν από την 

κληρονοµιά του παρελθόντος, τις παραδόσεις και µακροπρόθεσµες διαδικασίες, οι 

οποίες κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δεκαετιών εξελίσσονταν στη σερβική και 

τη γιουγκοσλαβική κοινωνία. Αυτές οι διαδικασίες ενθάρρυναν τον εκσυγχρονισµό και 

την υπέρβαση της εµφανούς οικονοµικής υπανάπτυξης, της χαµηλής αστικοποίησης, 

της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και επιστηµονικής καθυστέρησης, του υψηλού 

ποσοστού αναλφαβητισµού και της κακής εκπαιδευτικής δοµής του πληθυσµού.18 

Κανένα ωστόσο επίπεδο της εκπαίδευσης δεν έδωσε σηµαντικά αποτελέσµατα: 

η ανώτατη εκπαίδευση δεν µπόρεσε να βελτιώσει την εκπαιδευτική δοµή και να 

ενθαρρύνει την επιστηµονική, τεχνολογική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη.19 Η 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν µπόρεσε να εκπαιδεύσει πιο µεγάλο αριθµό 

επαγγελµατιών για την οικονοµική ανάπτυξη και να αυξήσει τη ροή των υποψηφίων 

στις ανώτερες και ανώτατες σχολές.20 Όσον αφορά τη βασική εκπαίδευση δεν 

κατόρθωσε να σπάσει και να µειώσει τον αναλφαβητισµό και την πολιτιστική 

καθυστέρηση του λαού.21 Αυτό έχει προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στη εκπαιδευτική 

δοµή και στο πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας του Βασιλείου, οι οποίες 

µεταφέρθηκαν στη µεταπολεµική περίοδο και διαµόρφωσαν την πολιτιστική και 

εκπαιδευτική κατάσταση στη νέα κοινωνία καθώς και τη δράση της νέας κυβέρνησης 

στον τοµέα του πολιτισµού, της παιδείας και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.22 

                                                 
18 Όπ.παρ.,σ.σ.15-16. 
19 Ιστορικά αρχεία, 1962, ό.π., σ.σ. 22-25.( Istorijski zapisi. Godina XVI. Broj 2. Titograd,1962.)  
 
20 Ενηµερωτικός οδηγός για τη Γιουγκοσλαβία, βιβλ. 1 Οκτωβρίου 1948, , Εκπαίδευση στη 

Γιουγκοσλαβία 1945-1951, σελ. 32-33. (Bodžić, D., Jugoslavenski informativni vodič, knj. 1. oktombar 

1948. u Obrazovanju u Jugoslaviji 1945.-1951., 2002., st. 32-33.) 
21 Ό.π., παρ., σ.σ. 35-37. 
22 Ενηµερωτικός οδηγός για τη Γιουγκοσλαβία, βιβλ. 1 Οκτωβρίου 1948, σελ. 36-38, Εκπαίδευση στη 

Γιουγκοσλαβία 1945-1951, Βελιγράδι, 1951, σ.σ. 15-16, (Bodžić, D., Jugoslavenski informativni vodič, 

knj. 1. oktombar 1948. u Obrazovanju u Jugoslaviji 1945.-1951., 2002., st. 36-38). 

Βασικά στατιστικά στοιχεία για την ανάπτυξη και την κατάσταση της εκπαίδευσης στη Γιουγκοσλαβία, 
Βελιγράδι 1957, σ.σ. 30-10 (Osnovne statistike razvoja i stanja obrazovanja u Jugoslaviji  Beograd 
1957) 
Γιουγκοσλαβία 1918 - 1988, Στατιστική Επετηρίδα, Βελιγράδι 1989, σ.σ. 39, 95, (Jugoslavija 1918-1988, 
Statistički godišnjak, Beograd 1989) 
  Μίλιτς, Β., Επανάσταση και κοινωνική δοµή, Βελιγράδι, 1978, σ.σ. 24-35, (Milić B 
 Revolucija i društvena struktura, Beograd 1978) 
  Bogavac, Τ.,  Παιδεία στη Σερβία στην πορεία µεταρρύθµισης ανάπτυξη των σχολείων 1945 - 1975, 
Βελιγράδι, 1980, σ.σ. 33-44, (Bogavac, T., Obrazovanje u Srbiji u procesu reformi razvoj škola 1945 - 
1975 Beograd 1980) 
 Janićijević, Μ.,  ∆ηµιουργική ευφυΐα του µεσοπολεµικού περιόδου στη Γιουγκοσλαβία, Βελιγράδι,1984, 
σ.σ. 23-275, (Janićijević, M., Kreativna inteligencija međuratnog perioda u Jugoslaviji, Beograd, 1984) 
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Το υψηλό επίπεδο του αναλφαβητισµού που κληρονοµήθηκε ήταν ένα 

σηµαντικό πρόβληµα στο νέο κράτος. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1948, στη 

Γιουγκοσλαβία το 25,4% του ανδρικού πληθυσµού ήταν αναλφάβητο, ενώ το ποσοστό 

των γυναικών έφτανε στο 34,4%. Παρόλα αυτά το επίπεδο του αναλφαβητισµού σε 

ορισµένες περιοχές της χώρας ήταν διαφορετικό, ανάλογα µε την οικονοµική 

ανάπτυξη23. Έτσι, στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Σερβίας, το 26,7% του πληθυσµού ήταν 

αναλφάβητο, στο Βελιγράδι το 5%, στο Σαντζάκ το 41,8%, στη Σλοβενία το 2,4%, στη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη το 44,8%.24 Ο αναλφαβητισµός ήταν πιο έντονος στις 

αγροτικές περιοχές και έτσι στις αστικές συνοικίες της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 

Σερβίας οι αναλφάβητοι έφταναν το 6,8% του πληθυσµού και στις αγροτικές το 

93,2%.25 Στον συνολικό αστικό πληθυσµό το 10,1% ήταν αναλφάβητοι, και στο 

σύνολο του αγροτικού πληθυσµού το 30,4%. Σύµφωνα µε την ηλικία, το 94,9% των 

αναλφάβητων ήταν πάνω από 15 χρονών, ενώ πάνω από 45 ετών ήταν το 56,8% του 

πληθυσµού.26 

    Το χαµηλό επίπεδο της κοινωνικό-οικονοµικής ανάπτυξης και η χαµηλή υλική 

και στελεχιακή βάση της εκπαίδευσης και της επιστήµης, που κληρονοµήθηκε, 

επιδεινώθηκαν ακόµη περισσότερο από το γιουγκοσλαβικό πόλεµο. Ο ήδη µικρός 

αριθµός των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του 

πολέµου, η µη αναπτυγµένη γεωργία έγινε χειρότερη, οι ανθρώπινες απώλειες 

υπήρξαν τεράστιες και σε µεγάλο βαθµό απεβίωσε ο ήδη µικρός αριθµός του 

εξειδικευµένου προσωπικού (σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία σκοτώθηκαν 90.000 

ειδικοί, και 40.000 επιστήµονες ).67 

 Στη Γιουγκοσλαβία, κατά τη διάρκεια του πολέµου, από το σύνολο των 

σχολείων, το 14% της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης καταστράφηκε ολοσχερώς, το 36% 

ήταν µερικώς κατεστραµµένο, ενώ στη Σερβία από τα 49.000 δηµοτικά σχολεία 

                                                                                                                                              
Petranović, Br., Ιστορία της Γιουγκοσλαβίας 1918-1988, ΙΙΙ, Βελιγράδι, 1988, σ.σ. 56-85, 310-319, 324-
359, (Petranović, Br., Istorija Jugoslavije 1918-1988, III, Beograd, 1988), 
Pejic, Ρ., Εκπαίδευση στη Γιουγκοσλαβία 1918-1985, Γιουγκοσλαβικό κράτος 1918 -1998, Πρακτικά, 
Βελιγράδι 1999, σ.σ. 585-587, (Pejić, R., Obrazovanje u Jugoslaviji 1918-1985, Jugoslovenska država 
1918-1998, Zbornik radova, Beograd 1999) 
Ljubodrag D., Πολιτιστική πολιτική του Βασίλειου της Γιουγκοσλαβίας 1918-1941, Ι-ΙΙΙ, Βελιγράδι 1996 
(ειδικότερα: I, 23-82, I, 7-313, III, 246-410 (Ljubodrag D., Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 
1918-1941, I-III, Beograd 1996) 
 Momcilo Ίσιτς, Η βασική εκπαίδευση στη Σερβία 1918-1941, Ι, Βελιγράδι 2005). (Momčilo Isić, 
osnovno obrazovanje u Srbiji 1918-1941, I, Beograd 2005). 
23 Ενηµερωτικός οδηγός για τη Γιουγκοσλαβία, (1945-1951),  ό.π., σελ. 32-33. (Jugoslavenski 
informativni vodič (1945-1951) 
24 Στατιστική Επετηρίδα, (1989), ό.π., σ. 113. (Statistički Godišnjak 1989) 
25 Όπ.παρ.,σ. 126. 
26 Πληθυσµός κατά µόρφωση, Βελιγράδι 1955, ΧΙΙΙ-ΧLV, σ.σ. 11-13. (školovano stanovništvo u 
Beogradu 1955, ΧΙΙΙ-ΧLV) 
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καταστράφηκε το 5,7% και το 29,5% των κτιρίων έπαθε σοβαρές ζηµίες. Ο αριθµός 

των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία όλων των βαθµίδων µειώθηκε κατά το 22,5%.27 

Καταστράφηκαν επίσης εργαστήρια, συλλογές, εκπαιδευτικά υλικά, έπιπλα, 

βιβλιοθήκες και αρχεία.28 Το µόνο ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης στη Σερβία, το 

Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου, υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέµου µεγάλη ζηµιά, 

σε αντίθεση µε άλλα πανεπιστήµια της χώρας.29 Πλήρως καταστράφηκαν 71 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ινστιτούτα, γραφεία και κλινικές, άλλα 58 υπέστησαν 

σηµαντικές καταστροφές και 48 µικρότερες ζηµιές, ενώ σε πολλά άλλα τα αποθέµατα, 

ο εξοπλισµός, οι βιβλιοθήκες και κάθε είδους εκπαιδευτικό υλικό είτε καταστράφηκε, 

είτε λεηλατήθηκε.30 

 

   2.1. Οι συνέπειες του πολέµου και της επανάστασης και τα θεµέλια του «νέου» 

σχολείου 

 

Την αρνητική κοινωνικο-οικονοµική, πολιτιστική και εκπαιδευτική κληρονοµιά  

και τις συνέπειες του πολέµου αντιµετώπισαν τα φιλόδοξα πολιτικά, κοινωνικά, 

οικονοµικά και πολιτιστικά προγράµµατα και τα σχέδια της νέας κυβέρνησης. Μετά 

τον πόλεµο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Γιουγκοσλαβίας δηµιούργησε το νέο 

κράτος, το µονοκοµµατικό σύστηµα και τις νέες  κοινωνικό-πολιτικές σχέσεις που 

βασίζονταν στις ιδεολογικές αρχές του µαρξισµού-λενινισµού, υιοθέτησε τις βαθιές 

πολιτικές και κοινωνικό-οικονοµικές αλλαγές, την κρατική ιδιοκτησία των µέσων 

παραγωγής, τη σχεδιασµένη οικονοµία, τα κατασταλτικά µέτρα και την πλήρη 

κυριαρχία της ισχυρής οργάνωσης του κόµµατος, µε επικεφαλής το πολιτικό γραφείο 

της Κεντρικής Επιτροπής και το Γιόσιφ Μπροζ Τίτο ( Josif Bros Tito).31 Στη διάθεση 

της κεντρικής επιτροπής βρισκόταν ο στρατός και η αστυνοµία. Η επιτρποπή 

λειτουργούσε µε βάση τις δηµόσιες αρχές και τις µαζικές οργανώσεις και επιδίωξή της 

                                                 
27  Όπ.παρ. σελ.29-34 
68 Μπόντζιτς, Ντ., Ενηµερωτικός οδηγός για τη Γιουγκοσλαβία, βιβλ. 1 Οκτωβρίου 1948, στο 
Εκπαίδευση στη Γιουγκοσλαβία 1945-1951,Βελιγράδι 2002,(Bodžić, D., Jugoslavenski informativni  

vodič, knj. 1. oktombar 1948. u Obrazovanju u Jugoslaviji 1945.-1951.,  Beogrd 2002) 
 
29 Μπογκάβατς, Τ.,  Εκπαίδευση στη Σερβία, 1971, ό.π., σ.50.(Bogavac, T., Obrazovanje u Srbiji, 1971., 

op., Str. 50)  
30 Όπ..παρ.,σ.55 .  
31 Λάινοβιτς, Α., Σύντοµη περίληψη της ιστορίας του Τίτογκραντ, Τσέτινιε,  1950, p.p.34.( Lainovic , A., 
Kratki rezime istorije Titograda , Cetinje 1950, p.p.34.) 
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ήταν η µορφοποίηση της κοινωνικής, πολιτικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής 

της χώρας. 

Στην εφαρµογή της πολιτικής του κόµµατος και στην επιβολή του µαρξισµού-

λενινισµού σε όλους τους τοµείς της ζωής, ειδικά στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση 

της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και επιστηµονικής πολιτικής, το βασικό ρόλο είχε ο 

«Agitprop»
32 ο (προπαγανδιστικός) κοµµατικός µηχανισµός.33 

Η διαχείριση του δικτύου των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και επιστηµονικών 

ιδρυµάτων και η υλοποίηση των στόχων της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πολιτικής 

ήταν στόχοι προτεραιότητας του κόµµατος. Οι στόχοι αυτοί πραγµατοποιήθηκαν από 

κρατικούς εκπαιδευτικούς οργανισµούς, τους οποίους οδήγησαν οι κοµµουνιστές, οι 

οποίοι, κατά την απόλυτη κυριαρχία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος λειτουργούσαν 

σύµφωνα µε τις εντολές (και υπό τον έλεγχο) του µηχανισµού του Agitprop και της 

Επιτροπής Παιδείας. 

Όσον αφορά τις δηµοκρατίες, τον Απρίλιο του 1947 το Υπουργείο Παιδείας 

της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Σερβίας διαχωρίστηκε από την τριτοβάθµια 

εκαπαίδευση, η οποία και πέρασε στον έλεγχο της Επιτροπής, που ιδρύθηκε, για τα 

επιστηµονικά ιδρύµατα, το Πανεπιστήµιο και τα ανώτερα σχολεία της Σερβίας. Το 

1950 η Επιτροπή καταργήθηκε και ιδρύθηκε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 

της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Σερβίας.34 Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, µέσα στο 

πλαίσιο των γενικών κοινωνικο-πολιτικών αλλαγών έγιναν θεµελιώδεις αλλαγές και 

στη διοίκηση της εκπαίδευσης και της επιστήµης τόσο σε οµοσπονδιακό επίπεδο όσο 

και στις δηµοκρατίες.35 

 Οι πρώτες προσπάθειες των νέων οργάνων της εκπαίδευσης αφορούσαν στις 

αρχές της διδασκαλίας στα σχολεία, στην αποκατάσταση των ζηµιών του πολέµου, 

στην αντιµετώπιση των κληρονοµηµένων προβληµάτων και στην επίλυση τους, στο 

ξεπέρασµα της πολιτιστικής καθυστέρησης, στη δηµιουργία του νέου συστήµατος του 

σχολείου και την προσαρµογή του σχολείου στις νέες ιδεολογικές και πολιτικές 

συνθήκες, τους στόχους και τα καθήκοντα.36 

                                                 
32 Petranović, Β., Ιστορία της Γιουγκοσλαβίας 1918-1988, III, σ.σ. 120-161, Dimic L., Agiptrop 

Πολιτισµός 1945-1952, (Petranović, B., istorija Jugoslavije 1918-1988, III, st. 120-161, Dimic L., 

Agiptrop kultura 1945-1952) 
33Petranović, Β., Ιστορία της Γιουγκοσλαβίας 1918-1988, III, σ.σ. 120-161, σ.σ. 231 – 234. (Petranović, 

B., istorija Jugoslavije 1918-1988, III, st. 120-161) 
34 Κυβερνήσεις της Σερβίας, Βελιγράδι, 2005, σ.σ. 23-27. (Vlada Srbije Beograd 2005) 
35 Όπ. παρ. σ.σ 76-81 
36 Ζάγκρεµπ 1978, σ.σ. 344-346,  ( Zagreb 1978) 
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Οι βασικές αρχές στις οποίες βασιζόταν η παιδεία και η επιστήµη 

διατυπώθηκαν το 194537 και κατοχυρώθηκαν µε το πρώτο Σύνταγµα του νέου 

κράτους, τον Ιανουάριο του 1946.38 Το Σύνταγµα εγγυόταν την ελευθερία του 

επιστηµονικού και καλλιτεχνικού έργου και το κράτος δεσµεύτηκε να βοηθήσει την 

επιστήµη και την τέχνη, προκειµένου να αναπτύξει τον εθνικό πολιτισµό και την 

εθνική ευηµερία.39 Τα σχολεία έγιναν κρατικά και ανεξάρτητα από την εκκλησία και η 

βασική εκπαίδευση έγινε υποχρεωτική και δωρεάν.40 Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στον 

εκδηµοκρατισµό της εκπαίδευσης και στην υποχρέωση του κράτους να διασφαλίσει τα 

σχολεία και τα άλλα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύµατα για να είναι πιο προσιτά 

σε όλες τις τάξεις του λαού, ειδικά στους φτωχούς εργάτες και αγρότες, γεγονός το 

οποίο κατά την επόµενη περίοδο έγινε ο πρωταρχικός στόχος της εκπαιδευτικής 

πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, από το δηµοτικό έως το πανεπιστήµιο.41 Επιπλέον, 

διακηρύχτηκε  αµέσως η προσαρµογή των σχολείων και των άλλων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων στις θέσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Οι φορείς της νέας εξουσίας 

ανοιχτά τάχθηκαν κατά του αιτήµατος για αποπολιτικοποίηση του σχολείου, 

τονίζοντας ότι "τα σχολεία δεν µπορούν να υπάρξουν έξω από τη ζωή, έξω από την 

κοινωνία, έξω από την πολιτική".42 

Τον Απρίλη του 1945 η Εθνοσυνέλευση της Σερβίας ενέκρινε το ψήφισµα για 

τα ανώτατα σχολεία, πανεπιστήµια και ακαδηµίες µε το οποίο ζητούσε οι εν λόγω 

φορείς να «είναι σύµφωνοι µε τις ανάγκες της πατρίδας στη βάση των επιτευγµάτων του 

απελευθερωτικού  εθνικού αγώνα».
43

 Αυτό οδήγησε στην πλήρη περιχαράκωση του 

σχολικού συστήµατος στο ιδεολογικό και πολιτικό σύστηµα του Κοµµουνιστικού 

Κόµµατος και στη µοµφή και περιφρόνηση της αυτονοµίας και των θεµελιωδών 

αρχών των παραδοσιακών θεσµών, όπως του Πανεπιστήµιου του Βελιγραδίου 

(Univerzitet u Beogradu) και της Σερβικής Ακαδηµίας Επιστηµών (Srpska Akademia 

Nauka).44 

                                                 
37 Κόρατς, Λ., Οργάνωση της Οµοσπονδίας της Σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας 1943-1978, σ.σ. 32-34 

(Korać, L., Organizacija federacije socijalističke Jugoslavije 1943-1978, st. 32-34) 
38 Όπ. παρ.,σ.σ. 43-45 
39 Petranović, Β. Ιστορία της Γιουγκοσλαβίας 1918-1988, III, σ.σ. 124-125 (Petranović, B., Istorija 
Jugoslavije 1918-1988, III, st. 120-161) 
40 Όπ. παρ., σ.σ. 126-128 
41 Όπ. παρ., σ.σ. 124-128 
42 Ζάγκρεµπ 1978, ό.π., σ.σ.  ( Zagreb 1978) 
43 Κυβερνήσεις της Σερβίας, 2005, ό.π. (Vlada Srbije Beograd 2005) 
44 Σύνταγµα της ΣΟ∆Γ, 31 Ιανουαρίου 1946, Βελιγράδι 1946, σ.σ.17- 18,    
 περί Εκδηµοκρατισµού σχολείου και Αναθεώρηση παιδείας, αρ. 1, 24 Απριλίου 1945, σ.3 (Ustav 
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 31. Januara 1946. Beograd 1946, o pregledu školske 
demokratije i obrazovanja, br. 1. Aprila 1945), Σχολείο και  εκπαίδευση δεν µπορούν να υπάρξουν έξω 
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Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος ρόλος του σχολικού συστήµατος, πέρα από την 

πολιτιστική ανάπτυξη, ήταν η µορφοποίηση της δοµής των σχολείων και του 

περιεχοµένου της διδασκαλίας τους καθώς και η εκπαίδευση περισσότερων 

µορφωµένων στελεχών, το συντοµότερο δυνατό, µε βάση την ιδεολογία του 

µαρξισµού-λενινισµού.45 

Σύµφωνα µε τους αναφερόµενους στόχους και τη φύση του συστήµατος που 

δηµιουργούνταν, µε πολλά προβλήµατα, πραγµατοποιούταν η δυναµική ανάπτυξη της 

επιστήµης και της εκπαίδευσης στη Γιουγκοσλαβία και στη Σερβία κατά τα πρώτα 

µεταπολεµικά χρόνια. Το κράτος στην αρχή επένδυσε πολλά στην  κατασκευή νέων 

σχολείων.46 Επίσης, µε το χρόνο µεγάλωναν  οι συνολικές δηµόσιες δαπάνες για την 

εκπαίδευση και την επιστήµη.47 

Παράλληλα, δηµιουργούνταν και αναπτυσσόταν το νέο σχολικό σύστηµα, του 

οποίου τα θεµέλια τέθηκαν το 1945 µε την εκ του νόµου υποχρεωτική, επταετή, 

δωρεάν, εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ηλικίας από 7 - 15 χρόνων, στα τετραετούς 

φοιτήσεως πρωτοβάθµια και τριετούς φοιτήσεως δευτεροβάθµια προ-γυµνάσια ή 

κατώτερα γυµνάσια, και από τις αρχές του 1948 στα ειδικά επταετούς φοιτήσεως 

σχολεία.48 Παρά το γεγονός ότι τη λειτουργία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

ακολούθησαν µεγάλες δυσκολίες, ο αριθµός των διαφορετικών τύπων των σχολείων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στα τέλη του ’40 αυξανόταν σταθερά.49 Στις αρχές της 

δεκαετίας του ’50 η υποχρεωτική εκπαίδευση έγινε οκταετούς φοιτήσεως.50 Επιπλέον, 

δηµιουργούνταν διάφορες µορφές σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: τα γενικά 

                                                                                                                                              
από τη ζωή, No.2, 16 Μαΐου 1945, σ.2, (Škola i obrazovanje ne mogu postojati izvan života, Br.2, 16. 
Maja 1945) 
 Επίσηµη εφηµερίδα της Σερβίας, αρ. 10, 21 Απριλίου 1945, σ. 124, (Službeni list Srbije, br.10 21. 
aprila 1945) 
  Σχολικό σύστηµα,  εκπαίδευση και παιδεία  στη Σερβία, σ.σ. 51-54, (Školski sistem, obrazovanje i 
obuka u Srbiji) 
 Τ. Bogavac, Παιδεία στη Σερβία, σ.σ. 46-48. (T. Bogavac, Obrazovanje u Srbiji, s.s. 46-48.) 
45 Κυβερνήσεις της Σερβίας, 2005, ό.π., σ. 65 (Vlada Srbije Beograd 2005) 
46 Petranović, Β. Ιστορία της Γιουγκοσλαβίας 1918-1988, III, σ.σ. 130-132. (Petranović, B., istorija 
Jugoslavije 1918-1988, III,) 
 47 Στατιστική Επετηρίδα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Σερβίας, Βελιγράδι, 1955, σ.291, (Statistički 

godišnjak Narodne Republike Srbije, Beograd, 1955) 
48 Σχολικό σύστηµα,  Εκπαίδευση και Παιδεία  στη Σερβία, σ.σ. 51-54, Bogavac, Τ. ,( Školski sistem, 
obrazovanje i obuka u Srbiji Bogovac T) 
 Παιδεία στη Σερβία στην πορεία µεταρρύθµισης (ανάπτυξη των σχολείων 1945 - 1975), Βελιγράδι, 
1980, σ.σ. 75-80, Bogavac, T. (Obrazovanje u Srbiji u procesu reformi( razvoj škola 1945 – 1975) 
Beograd 1980 Bogavac, T) 
49
 Pavlovic, Μ.,  Παιδεία στη Σερβία 1945-1948,  Εκπαίδευση των Σέρβων κατά τους αιώνες, 

Βελιγράδι, 2003, σ.σ. 23-25.( Pavlović, M., Obrazovanje u Srbiji 1945-1948, Obrazovanje Srba kroz 
vekove, Beograd, 2003.) 
50 Σχολικό σύστηµα, σ.σ. 56-59, ό.π.,  Τ. Bogavac, ό.π. σ.σ. 82-87( Školski sistem, Bogovac T) 
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σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Γυµνάσια) και κατώτερα / δευτεροβάθµια 

επαγγελµατικά σχολεία, στα όποια δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς και διάφορες 

µορφές συνεχούς εκπαίδευσης και εργασίας στα σχολεία που αφορούσαν στην 

οικονοµία, στα τεχνικά έργα, κ.λ.π.51 Παράλληλα, αναπτυσσόταν ένα σύστηµα 

καλλιτεχνικής, ειδικής εκπαίδευσης, τα σχολεία για ενήλικους και τις εθνικές 

µειονότητες, ενώ τα αστικά, εκκλησιαστικά και ιδιωτικά σχολεία, σύµφωνα µε τις νέες 

συνθήκες, είχαν καταργηθεί. Σε όλα τα επίπεδα δινόταν προσοχή στο επίπεδο 

διαβίωσης των µαθητών, ειδικά για την φροντίδα και την εκπαίδευση των 

συµµετεχόντων στον εθνικό-απελευθερωτικό αγώνα,52 των θυµάτων και των παιδιών 

τους. 

Αλλά, παρά τις προσπάθειες και τα επιτεύγµατα στο σχολείο και πέρα από τα 

πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, επέζησε ο «στρατός των αναλφάβητων» και η 

πολιτιστική καθυστέρηση. Παρά τη µαζική εκπαίδευση και τα αποτελέσµατά της, οι 

κύκλοι µαθηµάτων για αναλφάβητους δεν µπορούσαν να καλύψουν όλο τον 

πληθυσµό, χαρακτηρίζονταν από χαµηλή ποιότητα και µικρή διάρκεια.53 Πολύ 

σύντοµα παρατηρήθηκε ότι δηµιουργούνταν ένα είδος «νέων αναλφάβητων».54  

Η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα αντιµετώπιζε πολυάριθµα προβλήµατα. 

Υπήρχε έλλειψη κονδυλίων, εγκαταστάσεων, σχολικών βιβλίων, εκπαιδευτικών 

βοηθηµάτων και διδακτικού προσωπικού, ο αριθµός των οποίων αυξανόταν πιο αργά 

από τον αριθµό των µαθητών.55 Εκτός από την ταχεία κατάρτιση των νέων 

                                                 
51 Ό.π., παρ., σ.σ. 35-39 
52 O Νόµος για την επταετή πρωτοβάθµια εκπαίδευση, Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ΟΓ, αρ. 84, σ.230, 
Οκτώβριος 1945. (Zakon o sedmogodišnjem osnovnom obrazovanju, Službeni list SRJ, br. 84, str 230 
Oktobra 1945), 
 Επίσηµη εφηµερίδα της Σερβίας, αρ. 43, σ.22 ∆εκεµβρίου 1945, σ.σ.761-762, Ίδιο., αρ. 4, 20 
Ιανουαρίου 1948, σ.40, (Službeni list Srbije, br. 43, str. 22. Decembar 1945- Januara 1948) 

   
 Παιδεία στη Γιουγκοσλαβία 1945 - 1951, σ.σ. 34, 53-56, 180 -184, 236, (Obrazovanju u Jugoslaviji 
1945-1951) Σχολικό σύστηµα,  εκπαίδευση και παιδεία  στη Σερβία.( Školski sistem, obrazovanje i 
obuka u Srbiji Bogovac T) 
 ό.π., σ.σ. 51-54, Bogavac, Τ., Παιδεία στη Σερβία στην πορεία µεταρρύθµισης (ανάπτυξη των σχολείων 

1945 - 1975), Βελιγράδι, 1980, σ.σ. 55-79 (Bogavac, T., Obrazovanje u Srbiji u procesu reformi razvoj 
škola 1945 - 1975 Beograd 1980) 
  Petranović, Β. Ιστορία της Γιουγκοσλαβίας 1918-1988, III, σ.σ. 144-146,(Petranović, B., istorija 
Jugoslavije 1918-1988, III), 
 Pavlovic, Μ.,  Παιδεία στη Σερβία 1945-1948,  Εκπαίδευση των Σέρβων κατά τους αιώνες, Βελιγράδι, 
2003, σ.σ. 47-48.( Pavlović, M., Obrazovanje u Srbiji 1945-1948, Obrazovanje Srba kroz vekove, 
Beograd, 2003,str. 47-48.) 
53 Στατιστική Επετηρίδα, ό.π., σ. 198 (Statistički godišnjak) 
54 Ό.π., παρ., σ. 200 
55  Σχολικό σύστηµα στη ΟΛ∆Γ 1945-1951, (Školski sistem u Jugoslaviji 1945-1951) 
 ό.π., Στατιστικά στοιχεία για ανώτατη εκπαίδευση στη ΟΛ∆Γ (Statistika visokog obrazovanja u 
Jugoslaviji) 
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εκπαιδευτικών, το πρόβληµα επιλύθηκε µε την εισαγωγή µη καταρτισµένων ατόµων 

στη διδασκαλία που η εκπαίδευση τους γινόταν σε σειρές µαθηµάτων.56 Ιδρύθηκαν, 

επίσης, ειδικά εργαστήρια για την παραγωγή εκπαιδευτικού δυναµικού57 ενώ το 

πρόβληµα των βιβλίων λύθηκε µε εκτύπωση σηµειώσεων και µεταφράσεις των ξένων 

(κυρίως των σοβιετικών) έργων.58 

Από την άλλη πλευρά, γινόταν συµπληρωµατική επιµόρφωση για να υπάρξει 

ειδικευµένο προσωπικό. Η σύντοµη όµως διάρκεια των επιµορφωτικών 

προγραµµάτων και η γρήγορη και ανεπαρκής εκπαίδευση, αντανακλούσε την χαµηλή 

ποιότητα γνώσης και την αδυναµία εφαρµογής της στην πράξη. Όλα αυτά δυσχέραιναν 

την ήδη δύσκολη κατάσταση της ανεπαρκούς επαγγελµατικής εξειδίκευσης των 

υποψήφιων εργαζοµένων.59 

Τα αναλυτικά προγράµµατα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, από τα 

δηµοτικά ως τις Ανώτατες Σχολές, έπρεπε να αντανακλούν  την πολιτική ιδεολογία και 

τις κοινωνικό-οικονοµικές αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στη Γιουγκοσλαβία.60 Τα 

σχέδια και τα προγράµµατα διαµορφώνονταν από τα οµοσπονδιακά και δηµοκρατικά  

υπουργεία, δηλαδή από τα εκπαιδευτικά συµβούλια στα Υπουργεία και τα  

παρακολουθούσαν τα όργανα Αgitprop (προπαγάνδας), τα οποία καθοδηγούνταν και 

από τα ιδεολογικό-πολιτικά κριτήρια. 

Γινόταν εισαγωγή της ιδεολογίας  του µαρξισµού-λενινισµού στο περιεχόµενο 

των κοινωνικών επιστήµων. Η  διδασκαλία βασιζόταν στον υλισµό, στο «καθάρισµα» 

                                                                                                                                              
Στατιστική Επετηρίδα ΟΛ∆Γ 1945/51 (Statistički godišnjak, Jugoslaviji 1945-1951) ό.π., Σχολές, 
ανώτατα και ανώτερα σχολεία στην Λ∆ Σερβίας. (Škole, vise i visokoškolske ustanove u Srbiji)  
 statistika visokog obrazovanja u Jugoslaviji) 
 Μπόντζιτς, Ντ, (Bontzic D) ό.π., παρ., Bogavac, Τ, Σχολικό σύστηµα στη Σερβία,( Bogavac Τ, Školski 
sistem u Srbiji) 

 Petranović, Β., 1918-1988, ό.π., σ.σ. 154-158.( Petranović, B., Istorija Jugoslavije 1918-1988) 
56  Σχολικό σύστηµα στη ΟΛ∆Γ 1945-1951, σ.σ. 194 -219, (Školski sistem u Jugoslaviji 1945-1951) 
 Στατιστικά στοιχεία για ανώτατη εκπαίδευση στη ΟΛ∆Γ, 5, 50 (Statistika visokog obrazovanja u 
Jugoslaviji) 
 Στατιστική Επετηρίδα ΟΛ∆Γ 1955 (Statistički godišnjak 1955), σ.σ. 299, 325, Σχολές, ανώτατα και 
ανώτερα σχολεία στην Λ∆ Σερβίας, σ.σ. 2-7. (Škole, vise i visokoškolske ustanove u Srbiji), Μπόντζιτς, 
Ντ. , σ.σ. 103-118 (Bontzic D), Bogavac, Τ , Σχολικό σύστηµα στη Σερβία, σ.σ. 79-85, (Bogavac, Τ. 
školski sistem u Srbiji) 

 Petranović, Β., Ιστορία της Γιουγκοσλαβίας 1918-1988, ό.π., σ.σ. 155-156. . (Petranović, B., istorija 

Jugoslavije 1918-1988) 
57  Σχολικό σύστηµα στη ΟΛ∆Γ 1945-1951, σ. 45 (Školski sistem u Jugoslaviji 1945-1951). 
  
58  Στατιστικά στοιχεία για ανώτατη εκπαίδευση στη ΟΛ∆Γ, σ. 56. (Statistika visokog obrazovanja u 
Jugoslaviji) 
59 Σχολικό σύστηµα στη ΟΛ∆Γ 1945-1951, ό.π., σ.σ. 6-8. , (Školski sistem u Jugoslaviji 1945-1951) 
60Petranović, Β., Ιστορία της Γιουγκοσλαβίας, I, σ.σ. 156-169. (Petranović, B., Istorija Jugoslavije 1918-

1988) 
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των «αντιεπιστηµονικών», «αντιδραστικών», «ιδεαλιστικών» ρυθµίσεων της «αστικής 

επιστήµης», την  «αναθεώρηση» της εθνικής ιστορίας και της λογοτεχνίας, την 

εισαγωγή του δαρβινισµού και του λενινισµού στη διδασκαλία της βιολογίας, κτλ61. 

Πολύ σύντοµα η ρωσική γλώσσα εισήχθη σε όλες τις τάξεις και αφαιρέθηκαν η 

γερµανική, η ελληνική και η λατινική.62 Σύµφωνα µε την κοµµουνιστική ιδεολογία, 

υπήρξε η αλλαγή του ρόλου της εκκλησίας και ο διαχωρισµός της από τα σχολεία. 

Όλες οι θρησκευτικές δραστηριότητες, οι θρησκευτικές εορτές καθώς και το µάθηµα 

των θρησκευτικών στις αρχές της δεκαετίας του ’50 καταργήθηκαν από τα σχολεία, 

ενώ το 1952 οι θεολογικές σχολές διαχωρίστηκαν από τα κρατικά πανεπιστήµια.63  

Η έκδοση βιβλίων αποτέλεσε αποκλειστικό δικαίωµα του κράτους, το οποίο, 

µέσω του Υπουργείου Παιδείας και του Εκπαιδευτικού Συµβούλιου καθόριζε και 

εκτύπωνε βιβλία για συγκεκριµένα µαθήµατα.64 Τα βιβλία του πανεπιστήµιου 

περνούσαν από αυστηρό έλεγχο και εκτός από τα µεταφρασµένα και αµετάφραστα 

σοβιετικά σχολικά βιβλία και βιβλία λογοτεχνίας, για πολύ χρόνο η εκµάθηση 

βασιζόταν σε σηµειώσεις διαλέξεων.65  

Την κοµµατική πολιτική και ιδεολογία προωθούσαν στα σχολεία και τα 

πανεπιστήµια οι κοµµατικές οργανώσεις των ιδρυµάτων, µε τη βοήθεια των 

υφιστάµενων οργάνων της Κοµµουνιστικής Νεολαίας της Γιουγκοσλαβίας, της 

Εθνικής Νεολαίας των µαθητών και των φοιτητών.66 Εκτός από την επιτήρηση της 

εκπαίδευσης, ελεγχόταν η συµπεριφορά και η πολιτική στάση των εκπαιδευτικών, των 

µαθητών και των φοιτητών.67 

Βαθιές αλλαγές στην εκπαίδευση, την επιστήµη και την πολιτική και κοινωνική 

ζωή στο σύνολο της έφερε η σύγκρουση µε τη Σοβιετική Ένωση το 1948.68 Οι 

βραχυπρόθεσµες συνέπειες της σύγκρουσης, ήδη από το καλοκαίρι του 1948 

εµφανίστηκαν στα σχολεία και τα πανεπιστήµια µεταξύ των καθηγητών, φοιτητών και 

µαθητών. Από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος γίνονταν προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα 

της εκπαίδευσης να αφαιρεθεί  το σοβιετικό µοντέλο, να αντικατασταθούν τα 

σοβιετικά σχολικά βιβλία µε εγχώρια, να διδάσκεται η ∆υτική λογοτεχνία και οι 

                                                 
61 Petranović, Β., Ιστορία της Γιουγκοσλαβίας 1918-1988, III, σ.σ. 160-172. (Petranović, B., istorija 
Jugoslavije 1918-1988) 
62Ό.π., παρ., σ. 173. 
63 Όπ, παρ., σ.σ. 175-178. 
64Petranović, Β., Ιστορία της Γιουγκοσλαβίας 1918-1988, III, σ.σ. 160-178 (Petranović, B., istorija 
Jugoslavije 1918-1988) 
65 Όπ,.παρ., σ. 185. 
66 Ό.π., παρ., σ.σ. 145-156. 
67 Όπ., παρ. 304,  σ. 202. 
68 Petranović, Β., Ιστορία της Γιουγκοσλαβίας 1918-1988, σ.σ. 162-166.(Petranović, B., istorija 
Jugoslavije 1918-1988) 
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δυτικές γλώσσες, να προωθηθεί η διεθνής επιστηµονική συνεργασία και η συνεργασία 

των φοιτητών µε τη ∆ύση.69 Παρά το γεγονός ότι η σοβιετική επιρροή στη διδασκαλία 

επιβίωσε πολλά έτη, γρήγορα σταµάτησαν οι αντιγραφές του σοβιετικού µοντέλου και 

το Μάρτιο του 1948, πριν βγει η σύγκρουση στο φως, το κράτος και το κόµµα 

αποφάσισαν να µη στέλνουν πια τους µαθητές να σπουδάσουν στο εξωτερικό, ακόµη 

και στην ΕΣΣ∆ και να δηµιουργηθούν ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη 

χώρα, για να εκπαιδεύονται σε αυτά οι σπουδαστές µε τοπικούς επιστήµονες, ώστε η 

χώρα «να γίνει ανεξάρτητη σε επιστηµονικό επίπεδο».70 

Η σύγκρουση είχε εκτεταµένες συνέπειες, οι οποίες επιδρούσαν σταδιακά κατά 

τα τέλη του ’40 και στις αρχές του ’50 οδήγησαν σε µια βαθύτερη αλλαγή της 

πολιτισµικής και εκπαιδευτικής πολιτικής και του κοινωνικού περιβάλλοντος.71 

 

2.2.  Μεταρρύθµιση και  αποτελέσµατα 

 

Σε επίπεδο δηµοκρατιών, µετά το Συνταγµατικό Νόµο το 1953, έγιναν 

θεµελιώδεις αλλαγές στη διοίκηση της εκπαίδευσης και του πολιτισµού, οι οποίες 

αντανακλούσαν την επιθυµία του κράτους για την εισαγωγή κοινωνικής διοίκησης στις 

δηµόσιες υποθέσεις.72 

Η κοινωνική διοίκηση στα σχολεία εισήχθη για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 

1955 µε το Νόµο για τη διοίκηση σχολείων. Ο νόµος πρόβλεπε εκτός από το διευθυντή 

και το συµβούλιο εκπαιδευτικών, τη σχολική επιτροπή που αποτελούνταν από 

εκπροσώπους του σχολείου, πολιτικά και δηµόσια πρόσωπα που διορίζονταν από το 

εθνικό συµβούλιο και πολίτες από την περιοχή του σχολείου. Στις αρµοδιότητες της 

επιτροπής εντάσσονταν θέµατα επίβλεψης γενικότερα αλλά και οικονοµικά θέµατα και 

προβλήµατα του σχολείου, µε τον όρο ότι η σχολική επιτροπή αυτή δεν έπρεπε να 

εµπλακεί σε επαγγελµατικά και θέµατα  εργασίας των εκπαιδευτικών.73 

                                                 
69 Μπόντζιτς, Ντ., Ενηµερωτικός οδηγός για τη Γιουγκοσλαβία, βιβλ. 1 Οκτωβρίου 1948, στο 

Εκπαίδευση στη Γιουγκοσλαβία 1945-1951, 2002, σ.σ. 187-196.(Bodžić, D., Jugoslavenski informativni 

vodič, knj. 1. oktombar 1948. u Obrazovanju u Jugoslaviji 1945.-1951., 2002., st. 32-33). 
70 ΑΓ, ΚΕ ΕΚΓ, 507, Ιδεολογική επιτροπή, VIII/II/4-d-(1-27), (Ideološki odbor VIII/II/4-d) 
 Σηµειώσεις από τη συνάντηση µε φίλους από την Επιτροπή για σχολεία και επιστήµη, 2 Μαρτίου 1948 
(Bilješke sa sastanka sa prijateljima u Odboru za škole i nauke 2/3/1948) 
71 Ό.π., παρ.321, σ.σ. 559-568 
72 Επίσηµη Εφηµερίδα της Λ∆Σ, ό.π., παρ.348, σ. 112. (Službeni glasnik Narodne Republike Srbije) 
73 Γενικός νόµος για τη διοίκηση των σχολείων, Κρατική εφηµερίδα, αρ.11, 16 Μαρτίου 1955, σ.σ. 140-
143. (Opšti zakon o školskoj administraciji, Državni glasnik, broj 11, 16. Mart 1955) 
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Οι µαθητές του λυκείου δηµιουργούσαν επίσης κοινότητες µαθητών, οι οποίες 

συζητούσαν θέµατα της µαθητικής ζωής και σχολικής λειτουργίας και ενηµέρωναν 

τους καθηγητές και τη σχολική επιτροπή. Το καλοκαίρι του 1955 η κοινωνική 

διοίκηση εισήχθη  και στα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά και επιστηµονικά 

ιδρύµατα (βιβλιοθήκες, µουσεία, ινστιτούτα, κλπ..), στα οποία εκτός από τον 

επικεφαλής της κάθε καλλιτεχνικής και επιστηµονικής επιτροπής υπήρχε και ένα 

Συµβούλιο προσωπικού του ιδρύµατος και δηµόσιων υπαλλήλων τους οποίους διόριζε 

ο επικεφαλής αυτών των ιδρυµάτων.74 

Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 1950, την κοινωνική διοίκηση στα 

πανεπιστήµια, τα σχολεία και τα ινστιτούτα ασκούσαν τα όργανα της Ένωσης 

Κοµµουνιστών, ενώ η νοµοθεσία συχνά τροποποιούνταν και συµπληρώνονταν 

σύµφωνα µε τα θέλω της Ένωσης.75 

Το έργο για τη µεταρρύθµιση του σχολικού συστήµατος υλοποιήθηκε µε την 

υιοθέτηση του Γενικού Νόµου για το σχολικό σύστηµα στις 25 Ιούνιου 1958.76 Η 

σύσταση λοιπόν του νέου εκπαιδευτικού συστήµατος δηµιουργησε και την ανάγκη 

αναθεώρησης ορισµένων θεµάτων οργάνωσης και λειτουργείας των σχολείων. 

Επιπλέον επιβεβαιώθηκαν από τον νόµο οι ισχύουσες διατάξεις για την κοινωνική 

διοίκηση και τέθηκαν τα θεµέλια για περαιτέρω µεταρρύθµισεις. Το σχολείο ήταν ένας 

ανεξάρτητος κοινωνικός θεσµός που βασιζόταν  στην κοινωνική διοίκηση. Στόχος του 

ήταν,  µέσω της διδασκαλίας των ελευθέρων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων των 

µαθητών και της γενικής πολιτιστικής και δηµόσιας δραστηριότητας, η δηµιουργία 

"ολόπλευρα ανεπτυγµένων  προσωπικότητων για τη σοσιαλιστική κοινότητα" 

                                                 
74 Όπ., παρ., σ.σ. 135-139, Νόµος για τη διοίκηση των πολιτιστικών-εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών και 
επιστηµονικών ιδρυµάτων, Κρατική Εφηµερίδα της Λ∆Σ, ό.π., σ.σ. 477-478, (Zakon o upravi kulturno-
obrazovnih, umetničkih i naučnih ustanova, Državne novine N.R.S) 
 Τσολάκοβιτς, Ρ.  Με αφορµή τον Νόµο για τη διοίκηση των σχολείων, από την οµιλία του στην Εθνική 

Συνέλευση , 9 Μαρτίου 1955, αρ.19, 10 Μαρτίου 1955, Τέπαβατς, Μ., Σχολείο και Κοινωνία, Πολιτική, 
αρ.114784, 14 Απριλίου 1954, 6, Ντ., Μπόσκοβιτς Επιστηµονικά ιδρύµατα και κοινωνική διοίκηση, 
Μπόρµπα, αρ.46, 24 Φεβρουαρίου 1955, 4, Μάρκοβιτς, Ντ., τρέχοντα ζητήµατα της εκπαιδευτικής 

ανάπτυξης, Η πραγµατικότητα µας, αρ.5, 1955, σ.σ. 483-495,  Jemuović, R., Κοινωνική διοίκηση της 

εκπαίδευσης, σ.σ. 22-80, Εκπαίδευση και παιδεία στη Σερβία, σ.σ. 60-62,  Bogavac, Τ., Σχολικό σύστηµα 

στη Σερβία, 1955, σ.σ. 142-94-427. (Tsolaković, R. Povodom Zakona o školskoj administraciji, iz 
govora u Narodnoj skupštini, 9. marta 1955., 19., 10. marta 1955. Tepavac, M., Škola i društvo, politika, 
br. 114784, 14. aprila 1954., D., Bošković Naučne institucije i društvena uprava , Borba, br. 46, 24. 
februara 1955., Marković, D., Aktuelna pitanja obrazovnog razvoja, Naša stvarnost, br.5, 1955, 
Jemuović, R., Socijalna uprava za obrazovanje, s.s. 22-80, Obrazovanje i obuka u Srbiji, 
Bogavac, T., Školski sistem u Srbiji, 1955) 
75 Γενικός νόµος για τη διοίκηση των σχολείων, ό.π., παρ., σ.σ. 135-139.(Opšti zakon o školskoj 
administraciji) 
76 Μεταρρύθµιση του σχολικού συστήµατος, Γιουγκοσλαβική επιθεώρηση, Ιούνιος 1958 σ.σ.  276-279. 
(Reforma školskog sistema, Jugoslovenski pregled, jun 1958) 
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(sveobuhvatno razvijene ličnosti za socijalističku zajednicu).77 Υπογραµµιζόταν ο 

«µαρξιστικός προσανατολισµός» (marksistička orijentacija)  78 του σχολείου, η 

καλλιέργεια της «αδελφοσύνης και της ενότητας» (bratstvo i jedinstvo) και ο 

«σοσιαλιστικός Γιουγκοσλαβικός πατριωτισµός» (socijalistički jugoslovenski 

patriotizam). Η διδασκαλία έπρεπε να βασίζεται σε παιδαγωγικές µεθόδους και στο 

«ανθρωπιστικό πνεύµα του σοσιαλισµού» (humanitarni duh socijalizma) .79 Το 

κράτος, εκτός από τη δωρεάν εκπαίδευση, ήταν υποχρεωµένο να δίνει σε µαθητές και 

φοιτητές εκτός από οικονοµική βοήθεια, στέγαση, διατροφή και υγειονοµική 

περίθαλψη.80 Προβλέπονταν τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα και η 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών.81 Καθορίσθηκε ο ρόλος των δηµόσιων αρχών και των 

συµβουλίων για την εκπαίδευση, και το δικαίωµα για την ίδρυση σχολείων 

επεκτάθηκε εκτός από τους δήµους και σε εταιρείες και άλλες οργανώσεις.82 Τα 

σχολεία διοικούσαν ο διευθυντής, το συµβούλιο εκπαιδευτικών και η σχολική 

επιτροπή, η οποία επέλεγε για αντιπροσωπευτικά της όργανα, πολίτες, µαθητές 

λυκείου και εκπρόσωπους συλλόγων και επιχειρηµατικών οργανώσεων. Οι συζητήσεις 

µετάξυ των διοικητικών οργάνων αφορούσαν όλα τα θέµατα του σχολείου.83 Οι 

οµοσπονδιακές αρµοδιότητες, σύµφωνα µε το νόµο, µεταφέρθηκαν στις ∆ηµοκρατίες. 

Τα δηµοκρατικά συµβούλια για την εκπαίδευση υιοθετούσαν τα προγράµµατα 

διδασκαλίας για όλα τα σχολεία και είχαν αναλάβει την διαδικασία έκδοσης των 

σχολικών βιβλίων, των εγχειρίδιων και των διδακτικών µέσων. 

Η θεµελιώδης αρχή του Νόµου και όλης της µεταρρύθµισης ήταν η εισαγωγή 

της υποχρεωτικής, δωρεάν, πρωτοβάθµιας, οχταετούς εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά 

ηλικίας από 7 έως 15 ετών, η οποία αποκτιόταν στα οκταετούς φοιτήσεως σχολεία.84 

                                                 
77 Bogavac, Τ., Παιδεία στη Σερβία στην πορεία µεταρρύθµισης (ανάπτυξη των σχολείων 1945 - 1975), 
Βελιγράδι, 1980, σ.σ. 101-106. (Bogavac, T., Obrazovanje u Srbiji na reformskom putu (razvoj škola 
1945. - 1975.), Beograd, 1980) 
78 Όπ, παρ., σ. 107. 
79 Jemuović, R., Κοινωνική διοίκηση στον τοµέα της εκπαίδευσης, 117, AΓ ,σ.σ. 430-436. (Jemuović, R., 
Socijalna uprava u obrazovanju, 117,) 
80
 Gabric, Α., Μεταρρύθµιση σχολικού συστήµατος  1953 - 1963, Λιουµπλιάνα, 2006, σ.σ. 229-231. 

(Gabrić, A., Reforma školskog sistema 1953 - 1963, Ljubljana, 2006) 
81 Όπ., παρ., σ. 235. 
82 Ό.π., παρ.394, σ.σ. 445-449. 
83 Bogavac, Τ., Παιδεία στη Σερβία στην πορεία µεταρρύθµισης (ανάπτυξη των σχολείων 1945 - 1975), 
Βελιγράδι, 1980, σ.117.(Bogavac, T., Obrazovanje u Srbiji na reformskom putu (razvoj škola 1945. - 
1975.), Beograd, 1980) 
84 Οµοσπονδιακός νόµος για την παιδεία-Α/βάθµια εκπαίδευση 5/1952: H οχταετής εκπαίδευση για 
παιδιά από 7 µέχρι 15 ετών ήταν προβλεπόµενη, µε βάση τις αποφάσεις της ΙΙΙ ολοµέλειας, ήδη µε  τη 
Γενική εντολή για την εκπαίδευση στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης το Μάιο του 1952, στο 
δηµοτικό και στις πρώτες τάξεις του γυµνασίου, σταδιακά, ανάλογα µε τις συνθήκες και τις δυνατότητες 
των επιµέρους δηµοκρατιών. Αλλά η χαµηλή οικονοµική ανάπτυξη, το κακό σχολικό δίκτυο και η 
ποικιλία των σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης εµπόδιζαν  την εφαρµογή των κανονισµών. Το 
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Εξασφαλιζόταν δια του νόµου πια η ισότητα πρόσβασης στα σχολεία, η εγγραφή µέσω 

διαγωνισµού και η δυνατότητα συνέχισης της  εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.85 Ο 

νόµος συνέβαλε σηµαντικά στη µεταρρύθµιση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 

στην εξίσωση όλων των ειδών των  σχολείων σε αυτό το επίπεδο της εκπαίδευσης. 

Η νοµοθεσία, τα νέα αναλυτικά προγράµµατα, η έκδοση των σχολικών 

βιβλίων, το έργο των διαφόρων επαγγελµατικών ιδρυµάτων, κρατικών φορέων και η 

αφοσίωση των ίδιων εκπαιδευτικών αποτέλεσαν τη βάση για την πραγµατοποίηση της 

σχολικής µεταρρύθµισης και της περαιτέρω  επεξεργασίας της στο µέλλον.86  

Οι µεταπολεµικές προσπάθειες όσον αφορά τις επενδύσεις στην ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης και της επιστήµης στη Γιουγκοσλαβία µέχρι τη δεκαετία του’ 60 έδωσαν 

σηµαντικά αποτελέσµατα. Πραγµατοποιήθηκε µεγάλη πρόοδος σε όλα τα επίπεδα και 

τις κατηγορίες των σχολείων – από τα νηπιαγωγεία ως τα πανεπιστήµια, στα σχολεία 

για ενήλικους, για τις µειονότητες και την ειδική εκπαίδευση-Αγωγή. Αυξήθηκαν τα 

οικονοµικά µέσα για την παιδεία και την επιστήµη. Ο αριθµός των αναλφάβητων 

µειώθηκε σηµαντικά και η εκπαιδευτική δοµή βελτιώθηκε. 

                                                                                                                                              
Μάρτιο του 1955 η  Εθνοσυνέλευση της Σερβίας υιοθέτησε το Νόµο περί υποχρεώσεως των παιδιών να 
σταλούν στο σχολείο, σύµφωνα µε τον οποίο οι γονείς ήταν υποχρεωµένοι να εξασφαλίσουν να  
πηγαίνουν τα  παιδιά στο σχολείο. Η ποινή  ήταν 10.000 δηνάρια, και  στην περίπτωση να ξαναγίνει 30 
ηµέρες στη φυλακή. Επειδή οι επιβαρυντικές συνθήκες υπήρχαν στο τέλος της δεκαετίας του ‘60 (κακό  
δίκτυο σχολείων, ο αποµακρυσµένα σχολεία, κλπ), ο Νόµος για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση από το 
1959 επέτρεπε το δικαίωµα ότι, εκεί που η διδασκαλία δεν µπορεί να είναι οκτώ, να διαρκεί  πέντε 
τάξεις και στη συνέχεια να οργανώνονται διάφορες µορφές της µετάβασης για την περαιτέρω 
εκπαίδευση . Στο Νόµο παρέµεινε η ποινή για τους γονείς, των οποίων το παιδί απουσιάζει από το 
σχολείο χωρίς αιτιολόγηση ως 10.000, ή 30 ηµέρες στη φυλακή. (Savezni zakon o obrazovanju i 
osnovnom obrazovanju 5/1952.(Osmogodišnje obrazovanje za decu od 7 do 15 godina predviđeno je na 
osnovu odluka III plenarnog zasedanjaveć sa Generalnim nalogom za obrazovanje u školama za opšte 
obrazovanje maja 1952, 
u osnovnoj školi i u prvim razredima srednje škole, postepeno, zavisno od uslova i mogućnosti pojedinih 
demokratija. Ali nizak ekonomski rast, loša školska mreža i raznolikost osnovnih škola, sprečili primenu 
propisa. U martu 1955. Narodna skupština Srbije usvojila je zakon kojim se zahteva deca da budu 
upućena u školu. prema kojem su roditelji morali da obezbede da deca pođu u školu. Kazna mu je bila 
10.000 dinara, iu slučaju ponovo 30 dana zatvora. Jer su otežavajuće okolnosti postojale krajem 1960-
ih(loša školska mreža, udaljene škole itd.), Zakon o osnovnom obrazovanju iz 1959. godine dozvoljavao 
je pravo da gde predavanje ne može biti osam, traje pet časova, a zatim organizovati različite oblike 
tranzicije za dalje obrazovanje.  
U zakonu kazna je ostala roditeljima, čije dete izostaje iz škole bez opravdanja za 10.000, ili 30 dana 
zatvora.) 
 (Κρατική Εφηµερίδα της ΣΟ∆Γ, αρ. 28, 21 Μαΐου 1952, 539-540, Κρατική Εφηµερίδα της Λ∆Σ, αρ. 20, 
16 Απριλίου 1955, 209 , και οµοίως, αρ. 30, 16 Ιουλίου 1959,  σ. 489-500). (Državne novine 
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije br. 2016/4/1955- br. 30 16/7/1959)  
.br. 28., 21. Maja 1952., 539-540,( Državni glasnik Narodne Republike Srbije br. 20, 16. Aprila 1955., 
209 i slično, ne. 30, 16. jula 1959). 
85
 Jemuović, R., Κοινωνική διοίκηση στον τοµέα της εκπαίδευσης Βελιγράδι 1980(Σχ., 117, AΓ,σ.σ. 

451-452.( Jemuović, R.  Socijalna uprava u oblasti obrazovanja Beograd, 1980) 
86  Τσερβενκόφσκι, Κ.,  Σχολείο- ένας ανεξάρτητος κοινωνικός θεσµός, Βελιγράδι 1962, AΓ, ΟΕΕ, σ.σ. 
130-5596-988.  (Cervenkovski, K., Škola - nezavisna društvena ustanova, Beograd 1962, AG) 
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Το ποσοστό του αναλφαβητισµού και το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού 

στη Γιουγκοσλαβία και στη Σερβία διαφοροποιούνταν σύµφωνα µε την οικονοµική 

κατάσταση και το επίπεδο αστικοποίησης. Έτσι, το 1961 στις  πόλεις ζούσε το 2,2% 

των κατοίκων, µε ανώτατη εκπαίδευση το 5,8% στο Βελιγράδι. Στις πόλεις της 

Σερβίας ζούσε το 8,3% του αναλφάβητου πληθυσµού. Οι περισσότεροι βρίσκονταν 

στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές και ο µεγάλος αριθµός των  ατόµων που ήταν 

αναλφάβητοι µετά τον πόλεµο δεν µορφώθηκε παραπάνω. Το Κοσσυφοπέδιο ήταν η 

περιοχή µε τους περισσότερους αναλφάβητους, το 43,5% το1961. Στη δεκαετία του 

'50, το σύστηµα εκπαίδευσης της Γιουγκοσλαβίας κάλυπτε το 19,2% του συνολικού 

πληθυσµού. Στη Σερβία, το 1953, στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση πήγαινε το 94% των 

παιδιών ηλικίας από 7 έως 10 ετών, το 1961 το 97%  από τα παιδιά ηλικίας 11 έως 14, 

το 1953 το 52%, το  1961 το 73% και το 1965-66 το 81,1%. Στα µέσα  της δεκαετίας 

του '60 το οχταετούς φοιτήσεως δηµοτικό σχολείο κάλυψε το 91,1% των παιδιών στην 

ΣΟ∆Γ και το 91,3% στη Σερβία. Στη Γιουγκοσλαβία το 1965-66 στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση πήγαινε το 37% των νέων ενώ το 1939 µόνο το 4%. 

Παρά τις εµφανείς επιτυχίες και την πρόοδο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του '60, δεν επιτεύχθηκαν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ιδιαίτερα ανεπαρκής ήταν η 

επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, επειδή  από τα µέσα της δεκαετίας του 

'60 στη Γιουγκοσλαβία µόλις το 4,2% των εργαζοµένων είχε ολοκληρώσει την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, το 9,3% τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ το 32,5% των 

ατόµων ήταν ανειδίκευτοι.87 

Επιπλέον, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν ανεπίλυτα προβλήµατα 

που παρεµπόδιζαν την εξέλιξή της και επιβράδυναν παράλληλα την ευρύτερη 

κοινωνική ανάπτυξη στο σύνολό της. Το σχολικό δίκτυο δεν ήταν πλήρες και 

οµοιόµορφο, δεν υπήρχε αρκετός χώρος, ο εξοπλισµός µε διδακτικά βοηθήµατα ήταν 

φτωχός και οι καταρτισµένοι καθηγητές δεν ήταν αρκετοί. Επίσης, µε την αύξηση της 

                                                 
87 Bogavac, Τ., Παιδεία στη Σερβία στην πορεία µεταρρύθµισης (ανάπτυξη των σχολείων 1945 - 1975), 
Βελιγράδι, 1980, σ.102-109, 119-138, 153, 160, 166-175, 196-204, 216-277,(Bogavac, T., Obrazovanje 
u Srbiji na reformskom putu (razvoj škola 1945. - 1975.), Beograd, 1980) 
 Pejic, R., Παιδεία, εκπαίδευση µόρφωση  στη Σερβία, σ. 100 - 133, Γιουγκοσλαβία 1918 - 1988,(Pejić, 
R., Obrazovanje, obrazovanje u Srbiji, str. 100 - 133, Jugoslavija 1918 – 1988) 
 Στατιστική Επετηρίδα, ό.π., σ.σ. 39, 354-367, (Statistički godišnjak) 
 Γιουγκοσλαβική αναθεώρηση, Νοέµβριος 1961, σ.σ. 443-445,( Jugoslavenski pregled, novembar 1961) 
Ο  αναλφαβητισµός και η παιδεία, Γιουγκοσλαβική αναθεώρηση , Φεβρουάριος 1963, σ.σ. 79 - 82, 
(Nepismenost i obrazovanje, Jugoslovenski osvrt, februar 1963) 
     Αναλφαβητισµός και σχολική εκπαίδευση, Βελιγράδι 1960, KL - LVI, Απογραφή 1961, τόµος Ι,  
Απογραφή του πληθυσµού και των κατοικιών του 1971, ( Nepismenost i školsko obrazovanje, Beograd 
1960., KL - LVI, Popis stanovništva 1961, tom I, Popis stanovništva i stanova 1971) 
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ηλικίας αυξανόταν και η εγκατάλειψη του σχολείου (περίπου 10% ) λόγω της εργασίας 

στο σπίτι, του κακού σχολικού δικτυού  και της έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας και 

οικοτροφείων. Τα  σχέδια και τα προγράµµατα της διδασκαλίας ήταν ακόµα 

υπερφορτωµένα  και καθόλου καλά συνδεδεµένα µε τις απαιτήσεις της πρακτικής 

εξάσκησης. Αναλύοντας την ανάπτυξη των δηµοτικών σχολείων και σκιαγραφώντας 

τα προβλήµατα, οι κρατικές αρχές το 1964 προγραµµάτιζαν την περαιτέρω ανάπτυξη 

του σχολικού δικτύου, τη βελτίωση της χρηµατοδότησης και του εξοπλισµού, την 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη µείωση του αναλφαβητισµού των ενηλίκων - 

ιδιαίτερα του ενεργού πληθυσµού-, την πρωτοβάθµια εκπαίδευση για όλους, τη 

βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού και ιδεολογικού 

ρόλου του δηµοτικού σχολείου «την ανάπτυξη του γιουγκοσλαβικού πατριωτισµού και  

της σοσιαλιστικής συνείδησης» (razvoj  jugoslovenski patriotizam i socijalistički 

svest) , κλπ.88 

Στα 1965 το λύκειο κάλυπτε µόνο το 37% των παιδιών στη Σερβία και το 36% 

στη Γιουγκοσλαβία, ενώ το 75,8% των αποφοίτων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

συνέχιζε τις σπουδές του και στην επόµενη τουλάχιστον βαθµίδα εκπαίδευσης. Το 

δίκτυο των σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν ήταν καλό. Ένας στους 

τέσσερις δήµους δεν είχε λύκειο. ∆εν υπήρχαν οι κατάλληλοι χώροι, ούτε 

καταρτισµένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Άλλο ένα µεγάλο πρόβληµα ήταν η 

δυσανάλογη ανάπτυξη ορισµένων σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε σχέση µε 

τις ανάγκες της οικονοµίας.  

                                                 
88 Bogavac, Τ., Παιδεία στη Σερβία στην πορεία µεταρρύθµισης (ανάπτυξη των σχολείων 1945 - 1975), 
Βελιγράδι, 1980, σ.σ. 112-119,172-175, (Bogavac, T., Obrazovanje u Srbiji na reformskom putu (razvoj 
škola 1945. - 1975.), Beograd, 1980) 
Pejic, R.,  Παιδεία, εκπαίδευση µόρφωση  στη Σερβία , σ.σ. 141-148,( Pejić, R., Obrazovanje, 
obrazovanje u Srbiji) 
 Πραγµατοποίηση  της υποχρεωτικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, Γιουγκοσλαβική επιθεώρηση, 
Φεβρουάριος 1968, σ.σ. 81-86, ∆απάνες για την εκπαίδευση 1967-1971, Γιουγκοσλαβική επιθεώρηση , 
Ιανουάριος 1973, 21. Κρατική επετηρίδα Σ∆Σ, Αρ. 17, 30 Απρίλη 1964, Η  σύσταση σχετικά µε το 
καθεστώς και τα προβλήµατα στον τοµέα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, Κρατική Εφηµερίδα ΣΟ∆Γ, 
No.14, 1 Απριλίου 1964, σ.σ. 261-264, AΓ, ΕΣ∆Γ,142-128.(Realizacija obaveznog osnovnog 
obrazovanja, Jugoslavenski pregled, februar 1968, s.s. 81-86, Izdaci za obrazovanje 1967-1971 
Jugoslavenski pregled, januar 1973., 21. Državni godišnjak SDS, br. 17. aprila 1964. Preporuka u vezi sa 
statusom i problemima u oblasti osnovnog obrazovanja, Državne novine SFRJ, br.14, 1. aprila 1964 
Preporuka o stanju i problemima u oblasti osnovnog obrazovanja, Državni glasnik SSRJ, br.14, 1. aprila 
1964., s.s. 261-264, AG, SFRJ) 
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Παρά τη µετατόπιση του κέντρου βάρους της εκπαίδευσης από τη γενική στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση, το γυµνάσιο κατά τη διάρκεια του ‘60 επιβίωνε και 

ενισχυόταν. Παρά τη σχετική πρόοδο, το επίπεδο των σχολείων της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης δεν επαρκούσε για τον αριθµό των απόφοιτων του δηµοτικού και έτσι η 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση εµφανίστηκε ως «σηµείο συµφόρησης» του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Λόγω της έλλειψης ευκαιριών απασχόλησης, πάρα πολλοί µαθητές 

γυµνασίου συνέχιζαν την εκπαίδευσή τους, οπότε υπήρχε δυσαναλογία στον αριθµό 

των στελεχών της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Παρά την ύπαρξη 

διαφορετικών κατευθύνσεων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ο αριθµός τους και η 

εκπαιδευτική γνώση που προσέφεραν, καθώς και το ενδιαφέρον των µαθητών, δεν 

ταίριαζαν µε τις ανάγκες της οικονοµίας. 

Στα µέσα της δεκαετίας του ‘60 ενθαρρύνονταν οι περαιτέρω µεταρρυθµίσεις 

σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Απαιτούνταν η  αύξηση των οικονοµικών µέσων 

και ένα πιο ειδικευµένο σύστηµα χρηµατοδότησης µε σκοπό την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των σπουδών. Μέσα σ αυτό το πλαίσιο της 

επίτευξης του µεταρρυθµιστικού στόχου εντασσόταν η ανάπτυξη συνεργασιών µε 

εταιρείες και κοινοτικές οργανώσεις, η εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού, η 

αύξηση των υποτροφιών και των δανείων σε φοιτητές, ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός 

του προφίλ των στελεχών, η ευρύτερη κάλυψη του πληθυσµού µε την εκπαίδευση, η 

επανεξέταση της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου των σχολείων και η ανάπτυξη της 

κοινωνικής διοίκησης και της µαρξιστικής παιδείας. 

Οι ελλείψεις και τα προβλήµατα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της 

επιστήµης γίνονταν πιο µεγάλα και πιο εµφανή ακόµη και µετά την οικονοµική 

µεταρρύθµιση του 1965. Κατά τη διάρκεια του 1965, τροποποιηµένοι νόµοι άλλαξαν 

τις παιδαγωγικές υπηρεσίες, τα νηπιαγωγεία, τα δηµοτικά σχολεία και την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. Ο νέος νόµος για τη χρηµατοδότηση το ∆εκεµβρίου του 1966 άλλαξε το 

σύστηµα. Ενίσχυσε την προσχολική, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τις εταιρείες και τις οργανώσεις, τις σχετικές 

µε τη σχολική εργασία. Χρηµατοδότησε τη λειτουργία των σχολείων µέσω ταµείων, 

στα οποία δινόταν η έκτακτη εισφορά από το προσωπικό εισόδηµα των πολιτών, ένα 

µέρος των φόρων του δήµου και της δηµοκρατίας καθώς και επιδοτήσεις από 

οργανώσεις και επιχειρήσεις. Στο νέο τρόπο χρηµατοδότησης προσαρµόστηκε και η 

επιστηµονική δραστηριότητα. 
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2.3. Η αναζήτηση για ένα αυθεντικό «σοσιαλιστικό σχολείο»– η εφαρµογή  και το 

τέλος της µεταρρύθµισης τις δεκαετίες του’70 και ’80. 

 

Κατά το δεύτερο εξάµηνο της δεκαετίας του ’60,  στα κρατικά κοµµατικά και 

εκπαιδευτικά όργανα και σε κοινωνικές και επαγγελµατικές οργανώσεις γίνονταν 

θεµελιώδεις αναλύσεις και συζητήσεις για βαθύτερες αλλαγές στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα και την προσαρµογή του στις πολιτικές αλλαγές και τις ανάγκες της 

οικονοµίας και της κοινωνίας. Αναζητήθηκε επίµονα  το αυθεντικό «σοσιαλιστικό 

σχολείο» και εξεδόθησαν οι νόµοι και οι διατάξεις που έθεταν τις κατευθυντήριες 

γραµµές για την περαιτέρω µετατροπή της εκπαίδευσης, όπως ήταν η "Έκθεση σχετικά 

µε την ανάπτυξη και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος στη Γιουγκοσλαβία" 

στην αρχή του 1968. Οι απόψεις αυτές βασίζονταν στην ανάλυση των αποτελεσµάτων 

και της κριτικής των ελλείψεων στην εκπαίδευση, κυρίως όσον αφορά στη 

χρηµατοδότηση και τις σχέσεις µεταξύ σχολείου και κοινωνίας. Η µεταρρύθµιση 

έπρεπε να αµβλύνει τις ελλείψεις, να βελτιώσει και να αυξήσει  την 

αποτελεσµατικότητα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, να «ενσωµάτωσει την 

εκπαίδευση στην αυτοδιοίκηση», να εξασφαλίσει την εκπαίδευση για όλους 

καθιερώνοντας την υποχρεωτική πρωτοβάθµια εκπαίδευση, και τελικά να  άρει τον 

"δυισµό" και όλες τις πηγές της κοινωνικής ανισότητας στο σχολικό σύστηµα.89 

Οι στόχοι της µεταρρύθµισης προσδιορίστηκαν µε ακρίβεια στο Ψήφισµα της 

Οµοσπονδιακής Εθνοσυνέλευσης για την ανάπτυξη της παιδείας και εκπαίδευσης το 

Μάρτιο του 1970 και µετά µε τις τροποποιήσεις του Συντάγµατος του 1974 και 

ανακοινώθηκαν συνολικά στα κρατικά και κοµµατικά έγγραφα κατά τη δεκαετία του 

’80. Το Σύνταγµα και το Κογκρέσο έδιναν κατεύθυνση προς µια «ριζοσπαστική 

                                                 
89 AΓ, ΟΕΣ, σ.σ. 130-596-988, Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης το 1968, AΓ, ΟΣ∆Γ, σ.σ. 142-288, 
Συνεδρίες του ΟΣ∆Γ σχετικά µε το σύστηµα της εκπαίδευσης και της επιστήµης το 1968, AΓ, ΟΣ∆Γ, 
σ.σ. 142-288,     Επιτροπή για τη νεολαία, ΧΧΧ-κ.2 / 4, Σηµειώσεις  της συνεδρίασης της Επιτροπής στις 
19 Ιανουαρίου 1968, AΓ, σ.σ. 319-33, Κοινωνικό-οικονοµικές απόψεις της εκπαίδευσης,  Συµπόσιο 
Πανεπιστηµίου του Ζάγκρεµπ, 1968.( Kancelarija Savezne komisije Srbije br. 130-596-988, Razvoj 
obrazovanja 1968., Razvoj obrazovanja 1968.,br,142-288, Sastanci FSDB o sistemu obrazovanja i nauke 
1968. Kancelarija Savezne FSDB br 142-288, Omladinski odbor, XXX-k.2/4 Bilješke sa sastanka 
Komisije 19. januara 1968, KS, Socio-ekonomski pogledi na obrazovanje, Simpozijum Sveučilišta u 
Zagrebu, 1968.) 
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κοινωνικοποίηση» της εκπαίδευσης και την «ολοκλήρωση µε άλλες µορφές εργασίας 

µε στόχο το δηµόσιο συµφέρον». 

Η µεταρρύθµιση έπρεπε να αλλάξει πλήρως το εκπαιδευτικό σύστηµα και 

τελικά να  καταργήσει τη διάκριση της φυσικής και πνευµατικής εργασίας, τις 

κοινωνικές ανισότητες, την έλλειψη συνδέσµου και τη χαµηλή απόδοση. Επίσης, 

όφειλε να διαχειριστέι την έλλειψη λειτουργικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος 

και τον διαχωρισµό του σχολείου από την κοινωνία και την οικονοµία. 

Κατά τη διάρκεια του '70 διαµορφώθηκε το νέο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό 

σύστηµα της Γιουγκοσλαβίας. Η µεταρρύθµιση πραγµατοποιήθηκε σε ολόκληρη τη 

χώρα - στο Βελιγράδι το 1974 δηµιουργήθηκε η  Επιτροπή για τη µεταρρύθµιση του 

συστήµατος της εκπαίδευσης µέσω της οποίας ανταλλάσσονταν οι εµπειρίες και 

προκρίνονταν οι  λύσεις - αλλά ο ρυθµός, τα συγκεκριµένα ερωτήµατα και τα 

αποτελέσµατα ήταν διαφορετικά. Το 1973 στη Σερβία πέρασε ήδη ο Νόµος για την 

προσχολική εκπαίδευση και παιδεία και το νηπιαγωγείο ήρθε πιο κοντά στο σχολικό 

σύστηµα. Ο Νόµος για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ψηφίστηκε το 1974 και αύξησε 

την εκπαιδευτική επιρροή, τον µαρξιστικό προσανατολισµό του σχολείου και την 

πολυτεχνική  εκπαίδευση. 

Οι κυριότερες αλλαγές έγιναν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε το Νόµο για 

τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση το 1974. Το σχολείο βασιζόταν στη µαρξιστική 

ιδεολογία, στην επαγγελµατική και πολυτεχνική παιδεία και έπρεπε να προσφέρει 

γενική εκπαίδευση και γνώση για τα συγκεκριµένα επάγγελµατα. Καταργήθηκε το 

γυµνάσιο και άλλα είδη σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και εισήχθηκαν οι 

δύο φάσεις της εκπαίδευσης. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’70 καθορίστηκε το 

πλαίσιο µέσα στο οποίο θα σχεδιαζόταν η δευτεροβάθµια εκπαίδευση και οι 

κατευθύνσεις της. Τα µαθήµατα  χωρίστηκαν σε γενικά, γενικά-επαγγελµατικά και 

επαγγελµατικά. 

Σύντοµα υιοθετήθηκαν κανονισµοί για το σχολικό χώρο, τα προσόντα του 

προσωπικού σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και τα  βιβλία για την πρωτοβάθµια 

και δευτεροβάθµια εκπαίδευση (1973, 1978). Εκδόθηκαν νέα σχολικά βιβλία και 

δόθηκε προσοχή στο «ιδεολογικό επίπεδο» τους. Η µεταρρύθµιση γινόταν σταδιακά, 

µε διαφορετικούς ρυθµούς και σειρά. Ξεκίνησε πειραµατικά το 1975 στη Βοϊβοντίνα 

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στη Σερβία στην πρωτοβάθµια. Στην αρχή της 
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δεκαετίας του '80, οι πρώτοι φοιτητές ολοκλήρωναν την εκπαίδευσή τους µε το 

σύστηµα των κατευθύνσεων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.90 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, η νοµοθεσία σε όλα τα επίπεδα της 

εκπαίδευσης άλλαζε και βελτιωνόταν. Υιοθετούνταν καλύτερα σχέδια και 

προγράµµατα και καθορίζονταν οι επαγγελµατικοί τίτλοι και το εκπαιδευτικό προφίλ. 

Τον Απρίλιο του 1986 καθορίστηκαν λεπτοµερειακά οι στόχοι της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης, η δηµιουργία εκπαιδευτικών οργανισµών, ο καθορισµός του 

προγράµµατος διδασκαλίας, ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών και συνεργατών, ο 

τρόπος βαθµολόγησης  των µαθητών καθώς και η συµµετοχή της κοινότητας των 

γονέων και µαθητών στην αυτοδιοίκηση.91 

Η ριζοσπαστική µεταρρύθµιση του σχολικού συστήµατος στο τέλος του’70 

ήταν µια ευκαιρία για τη δηµιουργία ενός πιο συµπαγούς εκπαιδευτικού συστήµατος 

στη Γιουγκοσλαβία. Αυτή ήταν η σταθερή επιδίωξη των γιουγκοσλαβικών  αρχών,92 

αλλά οι αρµοδιότητες στον τοµέα της εκπαίδευσης ανήκαν στις διάφορες δηµοκρατίες 

και επαρχίες. Έτσι οι διαφορές στα σχέδια, τα συστήµατα και τα προγράµµατα, στην 

εγγραφή, λειτουργία και στη διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν πολύ µεγάλες. 

Ωστόσο, το έργο της µεταρρύθµισης δεν ήταν συντονισµένο, η εφαρµογή των 

βασικών αρχών ήταν διαφορετική από δηµοκρατία σε δηµοκρατία,  ενώ σε ό,τι 

αφορούσε τη δηµιουργία των σχολικών βιβλίων δεν υπήρχε σχεδόν καµία συνεργασία. 

                                                 
90
 100 χρόνια του Συµβούλιου παιδείας της Σερβίας, ό.π., σ.σ.  204-246, (100 godina Saveta za 

obrazovanje Srbije,) 
 Μπόγκαβατς, Τ., Σχολικό σύστηµα στη Σερβία, σ.σ. 319-324, (Bogavac, T., Školski sistem u Srbiji,) 
 Μπόγκαβατς, Τ.,  Ουσία και περιεχόµενο του σοσιαλιστικό αυτό-διοικητικό  µετασχηµατισµό της 

παιδείας και  επιστήµης, Βελιγράδι, 1978, σ.σ. 41-93,( Bogavac, T., Suština i sadržaj socijalističke 
samoupravne transformacije obrazovanja i nauke, Beograd, 1978), 
 ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και παιδεία, Γιουγκοσλαβική αναθεώρηση, τόµος 4, 1986, σ.σ. 193-210,Α9 
(Srednje obrazovanje i obuka, Jugoslovenski pregled, svezak 4, 1986) 
Αλλαγές στο σύστηµα παιδείας και εκπαίδευσης, Γιουγκοσλαβική αναθεώρηση, αρ.9-10, 1990, σ.σ. 231-
244.( Promjene u obrazovnom sistemu, Jugoslovenska revizija, br. 9-10, 1990) 
91 Ο Νόµος για την κατευθυνόµενη εκπαίδευση και παιδεία, Κρατική επετηρίδα Ο∆Σ, αρ. 14, 18 
Απριλίου 1986, σ.σ. 1029-1065’ ( Zakon o obrazovanju i obuci Državni godišnjak Jugoslavija 14-
18/4/1986) 
92Νόµος για την κατευθυνόµενη εκπαίδευση και παιδεία άρθρα 14-18 4/1968 ( Zakon o obrazovanju i 
obuci Državni godišnjak  Članci 14-18/4/1968) 
  Η ιδέα του Γιουγκοσλαβισµού  και της κοινότητας στη διδασκαλία ήταν πολύ σηµαντικός στόχος, 
αλλά και ένα µεγάλο πρόβληµα της κοµµουνιστικής κυβέρνησης από τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια  . 
.   AΓ ΚΕ ΚΚΓ, 507, VIII/I/4-d- (1-27), 2 Μαρτίου 1948,   
 VIII Συνέδριο του ΚΚΓ, Γιουγκοσλαβία 1918 - 1988,   
 µια θεµατική συλλογή των εγγράφων, η οποία εκπονήθηκε από τον Petranović Momcilo και Zecevic, 
Μπράνκο, Βελιγράδι 1988, σ.σ. 1096-1097 ( Godine Ideja Jugoslavije i nastavne zajednice bila je 
veoma važan cilj, ali i veliki problem komunističke vlade iz prvih posleratnih godina. Vrhovni 
sekretarijat VIII kongres KPJ, Jugoslavija 1918 - 1988Centralnog komiteta Komunističke partije 
Jugoslavije507, VIII / I / 4-d- (1-27), 2. marta 1948 . tematska zbirka dokumenata, priredili Petranović 
Momčilo i Zečević, Branko, Beograd, 1988.) 
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Μια σηµαντική προσπάθεια για να επιτευχθεί στη Γιουγκοσλαβία η ενότητα σε 

αυτούς τους τοµείς ήταν η Συµφωνία των δηµοκρατιών και αυτόνοµων επαρχιών για 

κοινές κατευθύνσεις στο σύστηµα της  εκπαίδευσης και παιδείας που υπογράφηκε το 

Μάρτιο του 1981. Οι κοινοί στόχοι ήταν πάνω απ’ όλα ιδεολογικοί: "η σχέση µε την 

κοινή εργασία, η παιδεία της ευέλικτης σοσιαλιστικής προσωπικότητας, ο 

συστηµατικός µαρξιστικός προσανατολισµός, η ανάπτυξη  των σοσιαλιστικών αυτό-

διοικητικών σχέσεων, τα συναισθήµατα της ισότητας και της ενότητας των λαών της 

Γιουγκοσλαβίας και τον εµπλουτισµό του ανθρώπου µε πολιτιστικές, ηθικές, 

αισθητικές και άλλες σοσιαλιστικές αξίες".93 

Από το 1980 έως το 1987, οι δηµοκρατίες και οι επαρχίες υπέγραψαν πολλές  

κοινωνικές συµβάσεις και συµφωνίες για συνεργασία στους τοµείς της εκπαίδευσης 

και της παιδείας. Στις αρχές του 1982-1983, οι αρχές της Σλοβενίας και η ηγεσία του 

κόµµατος αντιστάθηκαν σθεναρά στην εισαγωγή ενός κοινού εκπαιδευτικού πυρήνα 

για τα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη Γιουγκοσλαβία, θεωρώντας ότι 

αυτό απειλεί τη µητρική τους γλώσσα και τον εθνικό πολιτισµό µε αφοµοίωση94. Κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας, οι γενικές κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και 

πολιτιστικές συνθήκες αυτές οι αντιθέσεις έγιναν ακόµη ισχυρότερες και το 

εκπαιδευτικό σύστηµα ακόµη πιο ανίσχυρο.95 

Στα τέλη του '80 το κράτος έπεφτε σε βαθιά πολιτική και οικονοµική κρίση. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, έγιναν αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα σε όλα τα επίπεδα 

και σε όλες τις δηµοκρατίες, πρώτα απ’ όλα στη Σερβία. Οι αλλαγές έγιναν κυρίως 

στην εκτέλεση και στο περιεχόµενο της διδασκαλίας, µε εκσυγχρονιστικές µεθόδους 

έπρεπε τα προγράµµατα να γίνονται πιο ευέλικτα, να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην 

ανάπτυξη της δηµιουργικής σκέψης και στην ανεξάρτητη εργασία των παιδιών, να 

εκπαιδευθεί το «ελεύθερο δηµιουργικό άτοµο», να προετοιµασθούν οι µαθητές για την 

                                                 
93
 Το σύστηµα εκπαίδευσης και παιδείας, στην Γιουγκοσλαβική επιθεώρηση, Νοέµβριος 1973, σ. 373,( 

Sistem obrazovanja i osposobljavanja, u Jugoslovenskom pregledu, novembar 1973) 
 Η Συµφωνία των δηµοκρατιών και αυτόνοµων επαρχιών για κοινές βάσεις του συστήµατος 
εκπαίδευσης και παιδείας, στην Γιουγκοσλαβική επιθεώρηση, Ιούνιος, 1982, σ.σ. 277-282. (Sporazum o 
demokratijama i autonomnim pokrajinama za zajedničke temelje sistema obrazovanja i vaspitanja, u 
Jugoslovenskom pregledu, juni 1982.) 
94
 Dragovic Jasna-Sοso, "Οι σωτήρες του έθνους". Πνευµατική αντιπολίτευση της Σερβίας και αναβίωση 

του εθνικισµού, Βελιγράδι, 2004, σ.σ. 245-247.(Dragovic Jasna-Sοso "Spasioci nacije." Duhovna 
opozicija Srbije i preporod nacionalizma, Beograd, 2004) 
95 Τα κοινά περιεχόµενα του προγράµµατος της βασικής εκπαίδευσης και παιδείας, στην 
Γιουγκοσλαβική επιθεώρηση, Ιούνιος, 1984, σ.σ. 237-246, (Zajednički sadržaji programa osnovnog 
obrazovanja i osposobljavanja, u Jugoslovenskom pregledu, juni 1984. Godine) 
 Το κοινό και διαφορετικό στο σύστηµα και στην πολιτική παιδείας και στην εκπαίδευση  των 
∆ηµοκρατιών και των αυτόνοµων επαρχιών, Γιουγκοσλαβική επιθεώρηση, τ.4-5, 1988, σ. σ. 209-220 
(Zajedničko i različito u sistemu i obrazovnoj politici i u obrazovanju republika i autonomnih pokrajina, 
Jugoslovenski pregled, vol.4-5, 1988) 
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ένταξή τους σε µια «πλουραλιστική κοινωνία», να δοθεί βαρύτητα στην προστασία 

του περιβάλλοντος, στην πληροφορική και στις ξένες γλώσσες.96 

Σηµαντικές αλλαγές έγιναν στο σύστηµα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το 

συµπέρασµα ήταν ότι το ενιαίο σχολείο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  δεν πέτυχε 

την κύρια αποστολή του - την ταυτόχρονη προετοιµασία για την εργασία και για τη 

συνέχιση της εκπαίδευσής σε ανώτατες σχολές. Για αυτόν το λόγο, το σχολικό έτος 

1987 / 1988 έγιναν αλλαγές, µε τις οποίες το λύκειο γύρισε στον προηγούµενο 

επαγγελµατικό προσανατολισµό, στην παράλληλη γενική και επαγγελµατική 

εκπαίδευση από την πρώτη τάξη (ουσιαστικά καταργήθηκαν οι δυο φάσεις της 

εκπαίδευσης των κατευθύνσεων). Οι µεγάλες αλλαγές έγιναν το 1990-1991, όταν στη 

Σερβία τελικά εγκαταλείφτηκε η ιδέα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 

κατευθύνσεις και το ενιαίο σχολείο. Τα σχολεία διαρέθηκαν σε γυµνάσια, 

επαγγελµατικά λύκεια για τους ειδικευµένους εργαζόµενους (3ο επίπεδο) και 

επαγγελµατικά λύκεια για τεχνικούς (επίπεδο 4ο). Επιπλέον, έγινε η ιδεολογική 

αλλαγή των σκοπών και των στόχων της εκπαίδευσης και αντί για τα προηγούµενα 

αιτήµατα υπέρ µιας «µαρξιστικής κοσµοθεωρίας», από το σχολείο απαιτήθηκε  να 

δηµιουργηθεί µια «επιστηµονική κοσµοθεωρία».97 

Στο τέλος της δεκαετίας του’ 80, κατά τη χρονική στιγµή της κορύφωσης της 

οικονοµικής κρίσης, της κατάρρευσης του σοσιαλιστικού συστήµατος και της 

επικείµενης διάλυσης του γιουγκοσλαβικού κράτους, το εκπαιδευτικό σύστηµα, εκτός 

από τις αλλαγές, αντιµετώπιζε πολλές δυσκολίες. Η οικονοµική ανεπάρκεια είχε σαν 

αποτέλεσµα την αδυναµία εξοπλισµού του εκτεταµένου σχολικού δικτύου που είχε 

δηµιουργηθεί και τελικά την αγκύλωση σε έναν αναχρονιστικό τρόπο διδασκαλίας. 

Αυτή η οικονοµική κρίση κατά το τέλος της δεκαετίας οδήγησε σε συχνές απεργίες 

των εκπαιδευτικών.98 

Σύµφωνα µε την απογραφή από το 1981 στη Γιουγκοσλαβία το 9,5% του 

αναλφάβητου πληθυσµού ήταν άνω των 10 ετών (1,8 εκατοµµύρια). Το µεγαλύτερο 

µέρος των αναλφάβητων ήταν γυναίκες και ηλικιωµένοι στα χωριά. 

Το 1981 για πρώτη φορά ο αριθµός του πληθυσµού µε πλήρη την υποχρεωτική 

εκπαίδευση υπερέβαινε το συνολικό αριθµό των οργανικά και λειτουργικά 

αναλφάβητων. ∆ηµογραφικές έρευνες καταδεικνύουν ότι, παρά τη σχετική πρόοδο, 

                                                 
96 Αλλαγές στο σύστηµα εκπαίδευσης και παιδείας, Γιουγκοσλαβική επιθεώρηση, αρ.9-10, 1990, σ.σ.  
231-234.( Promjene u sistemu obrazovanja i osposobljavanja, Jugoslovenski osvrt, br. 9-10, 1990) 
97 Όπ.παρ., σ.σ. 236-237. 
98 Όπ., παρ., σ.σ. 243-244. 
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υπήρχε ακόµη ένα µεγάλο ποσοστό αγράµµατου πληθυσµού,  µια άνιση γεωγραφική 

κατανοµή και µια µη ευνοϊκή κατανοµή µορφωµένων ανθρώπων και επαγγελµάτων.99 

Η κατάσταση της εκπαίδευσης και της επιστήµης στη σοσιαλιστική 

Γιουγκοσλαβία προς το τέλος της ύπαρξής της ήταν αποτέλεσµα αντικειµενικών 

κοινωνικό-πολιτικών, οικονοµικών, βιοµηχανικών και άλλων  περιστάσεων κατά τη 

δεκαετία του 1990. 

 

Κεφάλαιο 3: Η περίπτωση του Μαυροβουνίου 

 

3.1. ∆ήµοι του Μαυροβουνίου 

 

Η χώρα υποδιαιρείται σε 23 διοικητικές περιφέρειες (Opština) και 2 αστικούς 

δήµους, υποδιαιρέσεις του δήµου της Ποντγκόριτσα (Podgorica). Πρωτεύουσες των 

διοικητικών περιφερειών είναι οι οµώνυµες πόλεις. Οι δήµοι αυτοί είναι 1) 

Αντριέβιτσα (Andrjevica), 2) Ζάµπλιακ (Žabljak), 3) Κολάσιν (Kolašin), 4) Κότορ 

(Kotor), 5) Μόικοβατς (Mojkovac), 6) Μπαρ (Bar), 7) Μπεράνε (Berane), 8) Μπιέλο  

Πόλιε (Bjelo Polje), 9) Μπούντβα (Budva), 10) Νίκσιτς (Nikšić), 11) Ντανίλοβγκραντ 

(Danilovgrad), 12) Ούλτσιν (Ulcinj), 13) Πλαβ (Plav), 14) Πλιέβλια (Plevlja), 15) 

Πλούζινε (Plužine ), 16) Ποντγκόριτσα (Podgorica) Γκολούµποβτσι –(Golubovci), 

Τούζι-(Tuzi) 17) Ρόζαγιε (Rožaje), 18) Σάβνικ (Šavnik), 19) Κετίγνη (Cetinje), 20) 

Τιβάτ (Tivat), 21) Χέρτσεγκ Νόβι (Herceg Novi) 22) Γκούσινιε (Gusinje)  23) 

Πέτνγιτσα (Petnjica) 

Το Μαυροβούνιο, βόρεια συνορεύει µε Κροατία και Βοσνία Εργεγοβίνη, ανατολικά µε 

Σερβία και Κόσοβο, νότια µε Αλβανία και δυτικά βρέχεται από την Αδριατική. 

 

                                                 
99 Μόρφωση του πληθυσµού, Γιουγκοσλαβική αναθεώρηση, τ.2 1986, σ.σ. 57-64.( Obrazovanje 
stanovništva, Jugoslavenski pregled, vol 2. 1986) 
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3.2. Ιστορικό Πλαίσιο  

 

Το Μαυροβούνιο ήταν µέχρι το 1910 ανεξάρτητο πριγκιπάτο. Στην περίοδο 1910 - 

1918 µετετράπη σε βασίλειο, ώσπου ενσωµατώθηκε στο Βασίλειο της 

Γιουγκοσλαβίας. Στη Σοσιαλιστική Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 

από το 1945 έως το 1992, το Μαυροβούνιο λειτουργούσε ως σοσιαλιστική συνιστώσα. 

Μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των υπόλοιπων σοσιαλιστικών δηµοκρατιών (Σλοβενία, 

Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και ΠΓ∆Μ ) αποτέλεσε µέλος της Οµοσπονδιακής 

∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας µε τη Σερβία. 

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2003 η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, 

έπειτα από συµφωνία µετασχηµατίστηκε σε Οµοσπονδία Σερβίας και Μαυροβουνίου. 

Η Οµοσπονδία αυτή διαλύθηκε τον Ιούνιο του 2006 µε την ανεξαρτητοποίηση του 

Μαυροβουνίου ύστερα από δηµοψήφισµα, ενώ νοµικά διάδοχο κράτος της Ένωσης 

Σερβίας και Μαυροβούνιου είναι η Σερβία. 

Στα Παραρτήµατα γίνεται µια προσπάθεια περιγραφής των βαθµίδων εκπαίδευσης 

στο Μαυροβούνιο, µέσα από την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για τις περιόδους 

1945 έως 1990.100 

 

 

                                                 
100 Παραρτήµατα I, II, III, IV, σελ. 238-323. 
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3.3. Θεωρητικά Μοντέλα Εκπαίδευσης των Μειονοτήτων 

 

Η εκπαιδευτική πολιτική των µειονοτήτων συµπεριέλαβε ορισµένα θεωρητικά 

εκπαιδευτικά µοντέλα, τα οποία συνέβαλαν σηµαντικά στην ενίσχυση και την άµεση 

ενσωµάτωση των µαθητών στο νέο σχολικό και κοινωνικό τους κύκλο. Με βάση  το 

πολυπολιτισµικό µοντέλο που τηρήθηκε στα σχολεία της Γιουγκοσλαβίας, 

προωθούνται προγράµµατα που στοχεύουν στην καλλιέργεια του σεβασµού και της 

ανοχής των ατόµων µε διαφορετική εθνική και πολιτισµική προέλευση.   Η κοινωνία 

έκανε ένα βήµα µπροστά, αφού βασικό κριτήριο για τα κοινωνικά φαινόµενα, πλέον 

δεν αποτελούσε µόνο το κυρίαρχο πολιτισµικό µοντέλο, αλλά και οι µειονοτικοί 

πολιτισµοί ο καθένας χωριστά και όλοι µαζί ως σύνολο.101 

Το διαπολιτισµικό µοντέλο αποτελεί µετεξέλιξη του πολυπολιτισµικού µοντέλου. 

Το µοντέλο αυτό προωθεί την εισαγωγή ενός συστήµατος σκέψης, το οποίο 

αποδέχεται ότι οι τρόποι ζωής και οι αξίες των ανθρώπων είναι διαφορετικές. 

Λειτουργεί µε τρόπο που επιτρέπει την ισότητα των ευκαιριών για όλους. Στόχος είναι 

η αύξηση της συµβατότητας ανάµεσα στους µειονοτικούς (αλλοδαποί µαθητές) και 

τον κυρίαρχο πληθυσµό (γηγενείς). Το µοντέλο αυτό συµβάλλει άµεσα στην 

αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων και την υπέρβαση πολιτισµικών 

ανισοτήτων.102 

Η εκπαιδευτική πολιτική της Γιουγκοσλαβίας εφάρµοσε το µοντέλο της 

ενσωµάτωσης, σύµφωνα µε το οποίο η µεταναστευτική οµάδα ασκεί επίδραση στην 

κυρίαρχη οµάδα και ταυτόχρονα γίνεται αποδεκτή η υπάρχουσα παράδοσή της. Το 

φαινόµενο αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει στην 

εκπαίδευση η µητρική γλώσσα των αλβανόφωνων µαθητών, όπως επίσης και η 

εκµάθηση περαιτέρω πολιτισµικών στοιχείων της χώρας τους. Η µειονότητα αποτελεί 

µέρος µιας νέας εθνικής ταυτότητας, ενώ η κυρίαρχη οµάδα µαθαίνει να αποδέχεται το 

διαφορετικό, επικοινωνεί µε διαφορετικούς πολιτισµικούς και ιστορικούς παράγοντες 

και τελικά τους αποδέχεται. Μέσα από το µοντέλο αυτό παύει πλεόν να υπάρχει ο 

ρατσισµός προς το «ξένο» και καλλιεργούνται ήθη.103 

 

                                                 
101 ∆ηµητρίου ∆. Π., Από τη µειονοτική εκπαίδευση στη ∆ιαπολιτισµική: ∆ιαδικασίες ένταξης ή 

περιθωριοποίησης. Πτυχιακή µελέτη, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα, 2003,  σ.σ. 29-31. 
102Όπ.,.παρ, σ.σ. 32-39. 
103 Όπ.,παρ., σ.σ. 34-36. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία της έρευνας 

 

4.1.  Σχεδιασµός και διεξαγωγή της έρευνας 

 

Η Αρχειακή Έρευνα (Archival Research) που πραγµατοποιήσαµε είναι η 

κατεξοχήν ιστορική έρευνα που αποσκοπεί στην εξέταση, ταξινόµηση και ανάλυση 

ιστορικών πηγών πάσης φύσεως (αρχειακό υλικό, σχετική βιβλιογραφία, στατιστικά 

στοιχεία από ινστιτούτα, µαρτυρίες, στοιχεία από ∆ήµους και σχολεία πρωτοβάθµιας, 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και πανεπιστηµίων), που είναι οργανωµένες από 

δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή και από ιδιώτες µε τη µορφή αρχείων. Η ιστορική 

έρευνα σήµερα στρέφεται όλο και περισσότερο προς το αρχειακό υλικό που αποτελεί 

πολύτιµη πηγή πάνω στην οποία βασίζεται σε µεγάλο ποσοστό η σύγχρονη 

µεθοδολογία.104 Το πέρασµα από την αφηγηµατική ιστορία στην εξέταση των 

φαινοµένων και των µεταλλαγών τους, καθώς και της εξέλιξής τους µέσα στο χρόνο, 

έφερε µια διαφοροποίηση στην εκµετάλλευση της πρώτης ύλης που δίνει την 

πληροφορία.105 Ενώ παλαιότερα συγκινούσε το µοναδικό, το ξεχωριστό έγγραφο που 

φώτιζε ένα συγκεκριµένο µοναδικό γεγονός και ακόµα και η ταξινόµηση των αρχείων 

γινόταν µε ανάλογα κριτήρια, από κάποια στιγµή και µετά τα κριτήρια αυτά 

άλλαξαν.106 

Έτσι, ο σύγχρονος µελετητής δεν προσφεύγει πια στο αρχειακό υλικό µόνο για 

να ανασύρει την πληροφορία, αλλά επιδιώκει να βγάλει µέσα από ένα οργανικά 

συναρµολογηµένο σύνολο, όπως είναι η αρχειακή µονάδα, όχι το τυχαίο περιστατικό, 

αλλά τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που προκάλεσαν την εµφάνιση και την 

εξέλιξή του. Ο ερευνητής θα πρέπει να εξετάζει όλο το υλικό για να έχει ιδία άποψη 

του περιεχοµένου του. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικειώνεται όλο και περισσότερο µε 

                                                 
104 Ό.π., παρ.1, σ.49. 

105Όπ.,παρ.6, σ.54. 
106 Ό.π. παρ. σ.55. 
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τη φύση του υλικού και θα είναι σε θέση να ταυτίζει ευκολότερα τα µεµονωµένα 

τεκµήρια και να αποκαθιστά τον αρχικό τους συσχετισµό µε τα υπόλοιπα.107 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η περαιτέρω 

ενασχόλησή του ερευνητή µε την εκµάθηση της σερβοκροατικής γλώσσας. Αφού 

ολοκληρώθηκε το στάδιο αυτό, ζητήθηκε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας του 

Μαυροβουνίου. Όταν αυτή  χορηγήθηκε, µετά από ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες,  

υπήρχε πλέον η δυνατότητα πρόσβασης από µέρους µας στο αρχείο του Υπουργείου, 

στο ιστορικό αρχείο του κράτους, αλλά και στα αρχεία των µειονοτικών σχολείων 

τους που αποδείχτηκαν ιδιαίτερα  σηµαντικά.  

Σε πρώτη φάση ξεκίνησε µια προκαταρκτική έρευνα προκειµένου να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη, η ποσότητα και το είδος του σχετικού µε την έρευνα αρχειακού 

υλικού. Αποφασίσαµε να ξεκινήσουµε µια σειρά ταξιδιών προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί επιτόπια έρευνα. Έγινε επίσκεψη στο αρχείο  του Υπουργείου 

Παιδείας  καθώς και επιτόπιες επισκέψεις στην πόλη Cetinje, όπου εδρεύει το Ιστορικό 

Αρχείο του κράτους, αλλά και σε όλες τις πόλεις και τα χωριά, όπου υπήρχαν 

µειονοτικές σχολικές µονάδες. Στην επόµενη φάση άρχισε η καταγραφή και 

παράλληλα η επιλογή του υλικού που παρουσίαζε ερευνητικό ενδιαφέρον. Σε όλη τη 

διαδικασία στο Ιστορικό Αρχείο του κράτους στο Cetinje συνοδευόµασταν από τον 

αλβανόφωνο καθηγητή της ∆ιεύθυνσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας 

του Μαυροβουνίου κ. Luije Berisha, του οποίου η βοήθεια υπήρξε ιδιαίτερα 

σηµαντική. Κατά τις πολυήµερες επισκέψεις µας στα µειονοτικά σχολεία της χώρας, 

πολύτιµος αρωγός στάθηκε στην έρευνά µας ο οµότιµος καθηγητής της Παιδαγωγικής 

του πανεπιστηµίου της Πρίστινας κ. Paloke Berisha, του οποίου η συµβολή στάθηκε 

καθοριστική στην αντιµετώπιση όχι τόσο της άρνησης, όσο της καχυποψίας που 

αντιµετωπίζαµε από τους διευθυντές των µειονοτικών σχολείων, των τοπικών αιρετών 

αρχόντων, αλλά και των θεσµών της δηµόσιας διοίκησης.  Το υλικό που επιλέχθηκε, 

φωτοτυπήθηκε και µεταφέρθηκε στην Ελλάδα για µετάφραση, επιπλέον µελέτη, 

ανάλυση και επεξεργασία. Ειδικότερα σε σχέση µε το ογκώδες αρχειακό υλικό του 

Υπουργείου Παιδείας αλλά και του Ιστορικού Αρχείου του κράτους που εντοπίσαµε, 

(καθώς στους οδηγούς υπήρχε µόνο µια σύντοµη περιγραφή των αρχειακών µονάδων), 

επιλέχθηκαν, καταγράφηκαν και φωτοτυπήθηκαν τα κοµµάτια  εκείνα των φακέλων, 

το περιεχόµενο των οποίων ενδιέφερε άµεσα την έρευνά  µας. 

                                                 
107Μπάγιας Α., Εγχειρίδιο Αρχειονοµίας, Η επεξεργασία ενός ιστορικού αρχείου, Αθήνα, Κριτική, 1999, 

σ.σ. 23-26. 
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Η πρόσβασή µας στο αρχειακό υλικό και η εξασφάλιση της κατοχής του για 

την έρευνά µας δεν ήταν πάντοτε µια απλή και εύκολη υπόθεση. Επιπλέον, τα 

τεκµήρια, που καταλήξαµε να έχουµε στη διάθεσή µας, αξιολογήθηκαν επαρκώς ως 

προς την αποδεικτική τους ισχύ. Σε όλη αυτήν την προσπάθεια βέβαια ο έγκαιρος 

καθορισµός του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας αλλά και η σαφώς προσδιορισµένη 

µέθοδος επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδοµένων υπήρξαν καταλυτικοί παράγοντες 

ολοκλήρωσης της εν λόγω µελέτης. 

 

4.2.  Το υλικό της έρευνας και η επεξεργασία του  

 

Η µέθοδος, µε βάση την οποία επεξεργαστήκαµε την ιστορική έρευνα και η 

οποία έχει και τη µεγαλύτερη σηµασία για αυτή, είναι η µέθοδος της ανάλυσης 

περιεχοµένου µε τον προσδιορισµο θεµατικών κατηγοριών, µε βαση τις οποίες 

οργανώνονται τα κεφαλαια του ερευνητικού µέρους. Σε αντίθεση µε την απλή 

ανάγνωση του κειµένου των Εκθέσεων Αξιολόγησης, η ανάλυση περιεχοµένου 

επιτρέπει τη συστηµατική του διερεύνηση. Όπως επισηµαίνουν και οι Selltiz, 

Wrightsman, Cook,108 αυτό συνεπάγεται α) ότι το κείµενο εξετάζεται στην ολότητά 

του και όχι επιλεκτικά, β) ότι οι κατηγορίες που χρησιµοποιούνται για την ταξινόµηση 

των δεδοµένων ορίζονται µε σαφήνεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επανάληψη και ο 

έλεγχος της διαδικασίας από άλλους ερευνητές (Κυριαζή, Ν., 2004).109 

Ως τεκµήρια για την παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν αρχειακές µονάδες 

των σχολείων, κατάλογοι µαθητών, σχολικά προγράµµατα, αρχεία του Υπουργείου 

Παιδείας και της Επιθεώρησης των σχολικών µονάδων (σχετικά µε τα σχολεία των 

µειονοτήτων), αλλά και το αντίστοιχο αρχειακό υλικό του Ιστορικού Αρχείου του 

κράτους του Μαυροβουνίου. 

Καθοριστικό παράγοντα στον τρόπο κατάταξης και παρουσίασης των 

ιστορικών δεδοµένων έπαιξε η ιδαιτερότητα του υλικού. Μια συγκριτική παράθεση 

των προβληµάτων που οφείλονται στα συστατικα µέρη του κάθε αρχείου ξεχωριστά 

ήταν αναγκαία για την κατανόηση του συνόλου. 

                                                 
108 Selltiz C., Wrightsman L., Cook S., Metodos de investigation en las relaciones sociales, A. Madrid, 
rialp,1985, p.p. 13-21. 
109 Κυριαζής Ν., Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών, Αθήνα, 

Ελληνικά Γράµµατα, 1999, σ..σ. 34-46. 
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Οι διαφορές που εντοπίστηκαν αφορούν τόσο την εκάστοτε χρονική περίοδο 

όσο και τη µορφή και το είδος των ιστορικών τεκµηρίων που περιλαµβάνουν και 

αποτελούν υλικό προς έρευνα.110 

Το συγκεκριµένο πλαίσιο - ερµηνεία εξετάστηκε µεθοδολογικά σε δύο πεδία 

ανάλυσης, αυτό της µακροκοινωνικής ανάλυσης (του εξω-εκπαιδευτικού γίγνεσθαι), η 

οποία προϋπέθετε  την καταγραφή και την ερµηνεία των οικονοµικών και πολιτικών 

συγκυριών και την ανάλυση του εσωτερικού πεδίου του υπό έρευνα εκπαιδευτικού 

συστήµατος. 

Η συνθετότητα του ερευνητικού θέµατος επέβαλε τη διεπιστηµονική 

προσέγγιση σε όλα τα στάδια της παρούσας έρευνας, καθώς επιχειρήθηκε η σύνδεση 

της ιστορίας των ιδεών µε στοιχεία κοινωνικής ιστορίας, που χρησιµοποιήθηκαν 

συµπληρωµατικά, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί περεταίρω εµβάθυνση στο θέµα 

λόγω της πολυπλοκότητάς του. Η προσέγγιση του θέµατος έγινε µε τα εργαλεία της 

µικροιστορικής ανάλυσης, όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική του Μαυροβουνίου, 

µε πεδίο αναφοράς την ευρύτερη εθνική εκπαιδευτική πολιτική της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. Τέλος, συσχετίστηκε ο ποιοτικός χαρακτήρας των αποτελεσµάτων 

της έρευνας µε ποσοτικά στοιχεία και τεχνικές επεξεργασίας δεδοµένων, έτσι όπως 

αναλύθηκαν στα σχετικά αρχεία.111 

Τα αρχειακά, σχολικά, κυβερνητικά έγγραφα στην πρωτότυπη τους µορφή 

βρίσκονται  στο Παράρτηµα της παρούσας έρευνας. Οι Πίνακες του Θεωρητικού 

µέρους είναι αριθµηµένοι µε τα γράµµατα του ελληνικού αλφαβήτου (Πίνακας Α, Β, 

Γ, κ.λπ.) ενώ οι Πίνακες του Ερευνητικού µέρους είναι αριθµηµένοι µε  αριθµούς 

(1,2,3, κ.λπ.). 

 

4.3.  Εθνογραφικές τεχνικές 

 

  Μέσα στο πλαίσιο αυτό, πρώτο µέληµά µας αποτέλεσε ο εντοπισµός των 

επιµέρους θεµατικών κατηγοριών που προκύπτουν από τα δεδοµένα µας.  Στόχος είναι 

η επικέντρωση στο προφανές περιεχόµενο (manifest content),112 στα νοήµατα δηλαδή 

που εκφράζονται άµεσα από τις στάσεις ή τις απόψεις που περιλαµβάνονται στο 

κείµενο. Τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν παραπάνω αποτελούν και τη βάση 

                                                 
110 Τάχου-Ηλιάδου Σ. Η Εκπαίδευση στη ∆υτική και Βόρεια Μακεδονια (1840-1914), Ηρόδοτος, 
Θεσσαλονίκη, 2001, σ.14. 
111 Τάχου-Ηλιάδου Σ. Η Εκπαιδευτική Πολιτική του Ελληνικού Κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσο του 

Μακεδονικού Ζητήµατος-Το παράδειγµα της ∆υτικής Μακεδονίας. Gutenberg, Αθήνα, 2006, σ.27-30. 
112 Όπ.παρ., σ. 62. 
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για την κωδικοποίηση των δεδοµένων και την κατάταξη του υλικού σε κατηγορίες. Η 

τελική ανάλυση αφορά την επεξεργασία των υποµνηµάτων της έρευνας. Συνεπώς, η 

ανάλυση του υλικού έχει ως αφετηρία την επεξεργασία του.113
 

 

Ανάλυση υλικού 

Μετά το πέρας της κωδικοποίησης κρίνεται απαραίτητο να ανακαλυφθεί το 

λανθάνον περιεχόµενο.114 Στο ερµηνευτικό πλέον στάδιο γίνεται, όπως θα πει ο 

Holsti,115
«ανάγνωση πίσω από τις γραµµές». Η ιστορική-ερµηνευτική µεθόδος 

κρίνεται116 ως η «κατάλληλη µέθοδος ανάγνωσης και κατανόησης των ιστορικών 

τεκµηρίων».
117 Η µέθοδος στηρίζεται στην παραδοχή ότι υπάρχει µόνο η δυνατότητα 

ερµηνείας του τρόπου µε τον οποίο τα άτοµα και οι κοινωνικές οµάδες κατανοούν τα 

πράγµατα. Βασικό στοιχείο της µεθόδου είναι η ιστορικότητα των φαινοµένων. Μέσα 

από το τριµερές σχήµα «κατάσταση, κατανόηση, ερµηνεία», τις επαναλήψεις του 

ερµηνευτικού κύκλου και τη διαλεκτική σχέση «µέρους» και «όλου», στοχεύω στον 

εντοπισµό ενός βαθύτερου νοήµατος των κειµένων, συσχετίζοντας ή 

αντιπαραθέτοντάς το µε το πνεύµα της εποχής. 

Η θεµατική ανοµοιογένεια του αρχειακού υλικού, η οποία οφείλεται σε έντονες 

διαφορές -πολιτισµικές, κοινωνικές, οικονοµικές- από τη µια περιοχή στην άλλη, 

επιβάλλει για λόγους µεθοδολογίας την κατάτµηση της διερεύνησης του υλικού κατά 

περιοχή. Αυτή όµως η κατανοµή του υλικού δεν αποκλείει σε καµιά περίπτωση τη 

συγκριτική προσέγγιση των επιµέρους αρχείων, µε στόχο τη διαµόρφωση µιας πιο 

ξεκάθαρης εικόνας για τη µειονοτική εκπαίδευση που ενδιαφέρει την παρούσα 

έρευνα.118 

                                                 
113 Ό.π.,παρ., σ. 111-116. 
114 Cohen L., & Manion L., Mεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, Μεταίχµιο, 1997, σ.57. 
115 Holsti, Ο., Content analysis for the social sciencies and humanities, London, Adisson – Wesley,  
1969, p.p 12. 
116 Η µέθοδος αυτή δεν προυποθέτει την επιλογή αντιπροσωπευτικού τυχαίου δείγµατος µε τη στενή 
στατιστική του έννοια. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι η επιλογή χαρακτηριστικών περιπτώσεων του 
υπό µελέτη θέµατος. Με την ιστορική-ερµηνευτική µέθοδο λαµβάνονται υπόψη τεχνικές και οδηγίες, 
µε βάση τις οποίες ο ερευνητής κάνει χρήση των αρχικών πηγών και άλλων στοιχείων της έρευνας και 
στη συνέχεια συγγράφει και συνθέτει το περιεχόµενό του.  
117 Μπουζάκης Σ.,  Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, Τοµ. 2, Αθήνα, Gutenberg, 2002, σ.σ. 

45-59. 
118 Τάχου-Ηλιάδου Σ. όπ.π. Ηροδοτος, Θεσσαλονίκη, 2001, σ.17. 
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Με τη συγκριτική µέθοδο119 ανίχνευσα τα όµοια στοιχεία των διαφορετικών 

δοµικών κατηγοριών, τα οποία µε τη σειρά τους κωδικοποιούνται µε βάση τις 

θεµατικές λειτουργικές κατηγορίες. Οι θεµατικές κατηγορίες αποτέλεσαν και τα 

κεφάλαια συγγραφής της έρευνας. Ουσιαστικά οδηγούµαι στην αναλυτική επαγωγή,
120 

µέσω της οποίας καταλήγω στην εξαγωγή των συµπερασµάτων της έρευνας µε βάση 

τις θεµατικές κατηγορίες των δεδοµένων.121 

 Η διαρκής συγκριτική ανάλυση που από το επίπεδο της περιγραφής καταλήγει 

σε θεωρητικές αφαιρέσεις γίνεται τακτικά  στα αναλυτικά παραρτήµατα της έρευνας.  

 

4.4.  Ιστορική τεκµηρίωση: κριτική και ερµηνευτική 

 

Εφόσον η ανάλυση του υλικού ξεκινά ήδη από την επεξεργασία του, η κριτική και 

ερµηνευτική λειτουργία της ιστορικής τεκµηρίωσης εφαρµόζεται από την τακτική 

κωδικοποίηση των τεκµηρίων και τη συγγραφή των αναλυτικών υποµνηµάτων µέχρι 

το τέλος της έρευνας. Για την  ιστορική  κριτική των τεκµηρίων ακολουθήθηκε σε 

γενικές γραµµές το διάγραµµα των Langlois & Seignobos,122 τροποποιώντας το έτσι 

ώστε να προσαρµοστεί στη φύση του αρχειακού µας υλικού. Παρακάτω παρατίθενται 

οι φάσεις της σχετικής διαδικασίας.  

 

                                                 
119 Η Συγκριτική µέθοδος κάνει την εµφάνισή της στο προσκήνιο της διδασκαλίας, όταν δύο ή 

περισσότερα στοιχεία και παρατηρήσεις µπορούν να συγκριθούν για να εντοπιστούν οι οµοιότητες και 

οι διαφορές που ενδέχεται να παρουσιάζουν. Η µέθοδος αυτή έχει περισσότερο βοηθητικό χαρακτήρα 

και στην πράξη εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους. Στην περάτωσή της µπορούν να 

αξιοποιηθούν τόσο η παραγωγική, όσο και η επαγωγική κατά αντιστοιχία προσέγγισης. 

Βλ. σχετικά: Zevin, J., Social Studies for the Twenty- First Century: Methods and Materials for teaching 

in Middle and Secondary Schools, London, Lawrence Erlbaum, 2000, p.p.49.   
120 Πετρουλάκης, N.B., Προγράµµατα, Εκπαιδευτικοί στόχοι, Μεθοδολογία, Αθήνα, Γρηγόρη, 1992, σ.σ. 

76-85 
121Πηγιάκης, Π., Εθνογραφία, η µελέτη της ανθρώπινης διάστασης στην κοινωνική και παιδαγωγική 

έρευνα, Αθήνα, Γρηγόρη, 2004, σ.σ. 121-134. 
122 Η θετικιστική µέθοδος των Langlois & Seignobos, αναλύεται και ερµηνεύεται από τον Robert 

Marichal στο: Η Ιστορία και οι µέθοδοι της, Παρίσι, 1961 για την ελληνική γλώσσα Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 

1980, τόµος ∆΄, σ. 73-248. Το διάγραµµα έχει ως εξής: εξωτερική κριτική, δηλαδή κριτική αναστήλωση 

(αποκατάσταση του κειµένου), τεκµηρίωση της προέλευσης του κειµένου (χρόνος, τόπος, συγγραφέας), 

κριτική ταξινόµηση των πηγών. Εσωτερική κριτική, δηλαδή ερµηνεία (γλώσσα, συµβατική ορολογία 

κλ.π.), κριτική της ακρίβειας και της αξιοπιστίας του κειµένου και προσδιορισµός των ιδιαίτερων 

φαινοµένων και γεγονότων που το αφορούν. 
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4.4α Ανάγνωση των χειρογράφων 

 

Ενώ στα τυπωµένα και τα δακτυλογραφηµένα κείµενα των εγγράφων δεν 

παρουσιάστηκαν δυσκολίες, ιδιαίτερα δύσκολη στάθηκε η ανάγνωση των 

χειρόγραφων κειµένων των αρχειακών µονάδων, καθώς στην πλειοψηφία τους 

περιέχουν µια µορφή πλάγιας επισεσυρµένης γραφής, κατά κανόνα δυσκολοδιάβαστης 

ακόµη και για τους Γιουγκοσλάβους ερευνητές. Κατά την αποκατάσταση των 

χειρόγραφων κειµένων, µεγάλη υπήρξε η συµβολή των αρχών της διπλωµατικής123. 

Πολλές φορές ένα ασαφές σηµείο του χειρόγραφου κειµένου εντάσσεται σε ένα 

λεκτικό σχήµα που αποτελεί πάγια έκφραση ή τυπική συνήθεια της συγκεκριµένης 

δηµόσιας αρχής. Η σύγκριση του σχήµατος αυτού µε τα οµόλογα του που 

συναντώνται στα δακτυλογραφηµένα κείµενα οδηγεί µε µεγάλη βεβαιότητα στην 

αποκατάσταση του συγκεκριµένου σηµείου του κειµένου. 

 

 

4.4β  Τεκµηρίωση της προέλευσης του κειµένου 

 

Σχετικά µε τον προσδιορισµό της πατρότητας του κειµένου που µελετήσαµε, 

πρώτον στα άρθρα της Σχολικής Επιθεώρησης η ταυτότητα του συγγραφέα δηλώνεται 

µε το όνοµα του, που αναγράφεται ολογράφως ή µόνο τα αρχικά του, οπότε έγινε η 

ταυτοποίηση του συγγραφέα κατά την αντιπαραβολή µε τον κατάλογο των 

συνεργατών της εκάστοτε έκδοσης του εγγράφου. ∆εύτερον στην επίσηµη διοικητική 

αλληλογραφία συντάκτες των κειµένων θεωρούνται εξ΄ αρχής αυτοί που υπογράφουν 

ως τέτοιοι. 

 

 

 

 

4.4γ   Ερµηνεία του κειµένου των τεκµηρίων 

 

                                                 
123 Της έλλογης δηλαδή γνώσης των τυπικών κανόνων που εφαρµόζονται στις γραπτές πράξεις και στα 

παρόµοια έγγραφα. Tessier, G., Η Ιστορία και οι µέθοδοι της, Τόµος Β΄ Τεύχος 2, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., σ. 

264. 
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Εµπόδια στην ορθή ερµηνεία των κειµένων στάθηκαν: α) η χρονική απόσταση της 

σύγχρονης σερβοκροατικής γλώσσας από τη γλώσσα των κειµένων, β) η καθιέρωση 

σήµερα νέας σηµασίας ή νέων αποχρώσεων σε πολλές από τις λέξεις των κειµένων και 

αντίστροφα και γ) η χρήση σήµερα διαφορετικών λέξεων στα ίδια σηµασιολογικά 

περιβάλλοντα µε αυτά των κειµένων. Επιπλέον συναντήθηκαν λέξεις που τα σύγχρονα 

λεξικά αγνοούν. Τα εµπόδια ξεπεράστηκαν σε έναν µεγάλο βαθµό µε τη µεθοδική 

εφαρµογή της ερµηνευτικής κριτικής λέξεων, οι οποίες, σύµφωνα µε τον Tessier 

(1980)124 προσδιορίζουν βασικές παιδαγωγικές και πολιτικές έννοιες και 

εκπαιδευτικούς θεσµούς που συναντώνται στα κείµενα.  

Από τα πρώτα στάδια της εφαρµογής της συγκεκριµένης κριτικής µεθόδου 

προέκυψαν προβλήµατα. Σε αφηγηµατικού χαρακτήρα κείµενα η µέθοδος αυτή είναι 

εφαρµόσιµη µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα, π.χ. στις εισηγήσεις των περιφερειακών 

και επαρχιακών σχολικών επιθεωρητών για την κατάσταση των σχολείων στα χωριά 

των µειονοτήτων του Μαυροβουνίου. Τα τεκµήρια όµως της µελέτης αυτής κατά ένα 

µεγάλο µέρος είναι εγκύκλιοι, νόµοι, πρωτόκολλα, αιτήσεις κ.λπ. και όχι 

αφηγηµατικού χαρακτήρα κείµενα. 

Οι µεθοδολογικές κατευθύνσεις αφορούν στις διάφορες πλευρές της 

επεξεργασίας στην οποία πρέπει να υποβληθεί το ίδιο το κείµενο. Οι δεύτερες 

αφορούν στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει ο ερευνητής  να τοποθετείται απέναντι στο 

κείµενο και στην ψυχολογική στάση που πρέπει να τηρεί, προκειµένου να προβεί σε  

µια θετική και αποτελεσµατική εκµετάλλευση της ιστορικής τεκµηρίωσης. Πρέπει να 

σηµειωθεί η συγγένεια που παρουσιάζουν οι µεθοδολογικές αυτές αρχές µε τις 

επιστηµονικές αρχές της εθνογραφίας. Τέλος, στη σταθερή προσπάθεια του 

συγγραφέα της παρούσας εργασίας να δει την εκπαίδευση ως ένα παιδαγωγικό και 

κοινωνικό ταυτόχρονα µηχανισµό, η θεωρία της Παιδαγωγικής και της Ιστορίας της 

Παιδαγωγικής, των Πολιτικών Επιστηµών, όπως και οι οπτικές των κοινωνιολόγων 

της εκπαίδευσης ήταν αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής τεκµηρίωσης. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Ό.π., παρ., σ. 191-193 
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Κεφάλαιο 5: Εκπαιδευτικά προβλήµατα των αλβανόφωνων 

µειονοτήτων στο Μαυροβούνιο τις δεκαετίες 1950-1960  

 

5.1. Η κοινωνική, οικονοµική και πολιτική πραγµατικότητα των δεκαετιών ‘50-

’60 

 

Πριν το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, στις περιοχές του Μαυροβουνίου υπήρχε εθνική 

µειονότητα αλβανόφωνων. Αλβανόφωνα σχολεία για τις µειονότητες δεν υπήρχαν, 

αφού λειτουργούσαν 13 τετραθέσια, αλβανόφωνα, δηµοτικά σχολεία στη σερβο-

κροατική γλώσσα. Από αυτά 5 στεγάζονταν σε δηµόσια και 8 σε ιδιωτικά κτίρια. 

Προς το τέλος του 1958,125 η ειδική οµάδα της Κεντρικής Επιτροπής του 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος για θέµατα εκπαίδευσης µελέτησε τις δράσεις και τα 

διδακτικά πρόγραµµα των σχολείων στις περιοχές µε αλβανική µειονότητα. Μέσα σε 

µια περίοδο 12 ηµερών συναντήθηκε µε διάφορα πολιτικά όργανα της 

Κοµµουνιστικής Οργάνωσης, της Σοσιαλιστικής Ενότητας της Γιουγκοσλαβίας και 

τοπικούς φορείς της περιοχής, πραγµατοποίησε ευρύτερες συναντήσεις µε τις 

γραµµατείες δηµοτικών επιτροπών της Κοµµουνιστικής Ένωσης, συζήτησε µε τους 

αρµόδιους εθνικών επιτροπών, ιδιαίτερα µε αυτούς που εργάζονταν στην εκπαίδευση 

κ.τ.λ.126 Από την έκθεση που ετοίµασε αυτή η οµάδα, από τις απόψεις και από τις 

προτάσεις στη συνάντηση της Γραµµατείας Πολιτικής Οργάνωσης και της Κεντρικής 

Επιτροπής,127 διατυπώθηκαν ορισµένα βασικά προβλήµατα και έγιναν προτάσεις για 

να παρθούν τα κατάλληλα µέτρα όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προβλήµατα των 

µειονοτήτων (Παράρτηµα Ι.α.). Τη χρονιά που συντάχθηκε η έκθεση της Κεντρικής 

Επιτροπής (τέλος του 1958) υπήρχαν 35 δηµοτικά σχολεία στα οποία φοιτούσαν 3.500 

παιδιά αλβανικής καταγωγής. 

                                                 
125 Σάβιτσεβιτς, Μπ., Περίληψη της ανάπτυξης της εκπαίδευσης στο Μαυροβούνιο 1933-1963 (Savićević, 
B., Pregled razvoja prosvjete u Crnoj Gori 1833-1963). Εκθέσεις του περιοδικού του Ινστιτούτου για 
την πρόοδο του σχολικού συστήµατος της Ο∆ Μαυροβουνίου. Έτος IV, Τεύχος 2, Τίτογκραντ, 1964, 
σσ. 124-126( Republički zavod za unapredjivanje školstva Titograd: Obrazovanje i vaspitanje djece i 
omladine albanske narodnosti u SR Crnoj Gori. Titograd, 1977) 
126 Όπ.,.παρ., σ.σ. 136-139. 
127 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο για την πρόοδο του σχολικού συστήµατος του Τίτογκραντ: Εκπαίδευση και 

παιδαγωγία των παιδιών και της νεολαίας της αλβανικής εθνικότητας στην Ο.∆. Μαυροβουνίου, 
Τίτογκραντ, 1977, σσ. 87-93. (Republički zavod za unapredjivanje školstva i Republički sekretarijat za 
obrazovanje, kulturu i nauku Titograd: Informacija o vaspitanju i obrazovanju pripadnika albanske 
narodnosti. Titograd, 1971.)  
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Το γενικό συµπέρασµα της Κεντρικής Επιτροπής ήταν πως η πολιτική κατάσταση 

των µειονοτήτων ήταν αρκετά καλή και η συµµετοχή των Αλβανών στην κοινωνική 

ζωή ήταν ικανοποιητική και πιο ενεργητική από τα προηγούµενα χρόνια.128 Σύµφωνα 

µε την Επιτροπή, αυτό ήταν αποτέλεσµα µιας σωστής εκπαιδευτικής πολιτικής εκ 

µέρους της Πολιτείας, της γενικής και οικονοµικής προόδου της χώρας µετά τον 

Πόλεµο και της εφαρµογής/υλοποίησης των προγραµµάτων ανάπτυξης στην 

εκπαίδευση στις µειονοτικές περιοχές, αφού µέχρι το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο δεν 

υπήρχαν καθόλου σχολεία των µειονοτήτων. 

Οι πραγµατογνώµονες στην έκθεση υποστήριξαν ότι η περιοχή των αλβανόφωνων 

µειονοτήτων είχε κάποια ιδιαίτερα πολιτισµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, που 

καθιστούσαν την εκπαίδευση των παιδιών και γενικότερα το εκπαιδευτικό έργο 

δυσκολότερο από ό,τι σε άλλες περιοχές της Οµοσπονδίας. Τέτοια χαρακτηριστικά 

ήταν η πολιτιστική και µορφωτική καθυστέρηση, διάφορες µορφές εθνολογικού 

πριµιτιβισµού, η οικονοµική υπανάπτυξη της περιοχής, οι θρησκευτικές  

προκαταλήψεις, η σκεπτική ακαµψία και µερικές φορές η µη υιοθέτηση 

(υποχρεωτικών) πολιτικών πρακτικών σε ορισµένα ζητήµατα.129 

Το πρώτο θέµα της έκθεσης ήταν η ανάγκη βελτίωσης της πολιτικής 

δραστηριότητας των οργανώσεων του σοσιαλιστικού κόµµατος στις περιοχές µε 

αλβανική µειονότητα. Η πολιτική ηγεσία στους δήµους έπρεπε µονίµως να 

παρακολουθεί τα προβλήµατα ανάπτυξης τόσο στα πολιτικά, όσο και στα πολιτιστικά 

ζητήµατα και να δώσει έµφαση στην υλοποίηση προγραµµάτων εσωτερικής 

ανάπτυξης και πολιτικής ερµηνείας φλεγόντων θεµάτων στα πλαίσια των εξωτερικών 

σχέσεων.130 Επίσης, τα δηµοτικά συµβούλια θα έπρεπε να είχαν διαµορφώσει ένα 

πρόγραµµα εκπαίδευσης του πολιτικού προσωπικού αυτών των περιοχών. Οι νέοι, που 

τελείωναν ένα οκταετούς φοιτήσεως ή κάποιο άλλο σχολείο, ως κοµµουνιστές θα 

είχαν όλες τις προϋποθέσεις να συνεχίσουν τη µόρφωσή τους. 

Η έκθεση συνεχίζει, δηλώνοντας ότι σχετικά µε την πολιτικο-κοµµατική 

δραστηριότητα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής ζητήµατα: α) να 

αναλύονται µε περισσότερη λεπτοµέρεια οι πράξεις των χωρών της Ανατολικής 

Ευρώπης κατά της Κοµµουνιστικής Ενότητας της Γιουγκοσλαβίας, οι µέθοδοι, οι 

στόχοι και οι συνέπειες για τη χώρα και για το ευρύτερο εργατικό κίνηµα από την 

                                                 
128 Όπ., παρ., 492,  σσ. 145-152 
129 Μπέσιτς, Ζ., Η ιστορία του Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, 1967, σ. 168 (Bešić, Z., Istorija Crne Gore. 
Titograd, 1967) 
130

Ό.π., παρ., 495, σσ. 159-162. 
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πολιτική ηγεσία, β) να εξηγούνται άµεσα τα οικονοµικά, πολιτικά προβλήµατα και 

µέτρα που όφειλαν να πάρουν τα όργανα πολιτικής ηγεσίας, γ) οι οργανώσεις της 

Κοµµουνιστικής Ενότητας και άλλοι πολιτικοί φορείς, όπως και τα συµβούλια του 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος να κάνουν ανάλυση της πολιτικής κατάστασης και βάσει 

αυτής να παίρνουν µέτρα και να κατευθύνουν την οργάνωση της πολιτικής και 

ιδεολογικής δραστηριότητας, δ) η νεολαία να δραστηριοποιηθεί περισσότερο και 

σχετικά µε αυτό, το Κεντρικό Συµβούλιο Εθνικής Νεολαίας (Centralni savet nacionalne 

omladine) να πάρει ορισµένα µέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση και ε) έχοντας υπόψη 

πως στα πλαίσια της δραστηριότητας του κοµµουνιστικού κόµµατος, ένας από τους 

σηµαντικότερους στόχους είναι ο εµπλουτισµός στην εσωκοµµατική ζωή (ο αριθµός 

των Αλβανών κοµµουνιστών ήταν τότε σε συνεχή πτώση, ενώ οι Αλβανίδες σπάνια 

εγγράφονταν στο κοµµουνιστικό κόµµα), να ενισχυθεί η εγγραφή των Αλβανών, 

ιδιαίτερα της νεολαίας στο κόµµα και να ελαφρυνθούν οι ποινές σε σχέση µε την 

υποστήριξη ορισµένων θρησκευτικών εθίµων. Η Γραµµατεία Πολιτικής Οργάνωσης 

(Sekretarijat političke organizacije) οφείλει να πραγµατοποιήσει συζητήσεις µε τους 

αρµόδιους των δηµοτικών συµβούλιων σε όλα τα αναφερόµενα θέµατα, σε όλες τις 

περιοχές που ζουν οι µειονότητες. 

Ένα δεύτερο ζήτηµα που απασχολεί το περιεχόµενο της έκθεσης είναι τα λαϊκά 

συµβούλια και οι υπόλοιπες αρχές στην κοινωνία, οι οποίες έπρεπε να δώσουν 

µεγαλύτερη προσοχή στη λύση ορισµένων προβληµάτων που ταλάνιζαν τις περιοχές 

µε εθνοτικές µειονότητες. Βασικό πρόβληµα σε αυτές τις περιοχές είναι να επιταχυνθεί 

η διαδικασία χειραφέτησης και απελευθέρωσης της νεολαίας από τις παλαιές σχέσεις 

και τους παλαιούς τρόπους ζωής. Γι’ αυτό η νεολαία θα πρέπει να µπει εντατικότερα 

στην οικονοµία και στην παραγωγή. Στην πρώτη θέση ήταν η περιοχή του Ούλτσιν µε 

τη µεγαλύτερη αλβανική µειονότητα (περισσότερο από 70% του συνολικού 

πληθυσµού) και µε µεγάλες δυνατότητες για οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη. 

Ένα τρίτο ζήτηµα ήταν αυτό της εκπαίδευσης και των προβληµάτων της στις 

περιοχές µε εθνοτικές µειονότητες. Στην έκθεση εντοπίζονται πέντε βασικά 

προβλήµατα: 

α. Η πολιτική και οι δυνατότητες υποτροφιών, για να εκπαιδεύονται όσο το 

δυνατόν περισσότεροι Αλβανοί. 

β. Η λήψη άµεσων µέτρων για τη δίγλωσση διδασκαλία ή για τη διδασκαλία 

µόνο στα αλβανικά (όπου δεν εφαρµόζεται ήδη), ξεκινώντας κιόλας από την 

επόµενη σχολική χρονιά (δηλαδή το 1960), έχοντας υπόψη πως σε σχέση µε τη 
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δίγλωσση εκπαίδευση στο παρελθόν έγιναν ορισµένα λάθη (Στόι, Ούλτσιν, 

Μαρτινόβιτσι, Γκούσινγιε). (Štoj, Ulcinj, Martinovići, Gusinje) 

γ. Η κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού των αλβανόφωνων σχολείων, 

ώστε να είναι σε θέση να διδάσκει στα Αλβανικά και στα σερβοκροατικά, 

(σεµινάρια, προγράµµατα κτλ.). 

δ. Η µελέτη της γλώσσας που διδάσκεται στα σχολεία – δηλαδή πόσο η ίδια 

είναι η επίσηµη αλβανική γλώσσα ή αποτελεί κάποια διάλεκτο που οµιλείται 

στο Κόσσοβο. 

ε. Η λύση του προβλήµατος της διδακτικής ύλης, όπως και λύση του 

ζητήµατος ελέγχου της διδασκαλίας στα Αλβανικά (αυτό περιλαµβανόταν στις 

υποχρεώσεις της Επιτροπής για τις Εθνικές Μειονότητες στο Συµβούλιο 

Εκπαίδευσης στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία του Μαυροβουνίου). 

 

Σχετικά µε το ζήτηµα της οµαδικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής 

συνεργασίας, η έκθεση τονίζει ότι έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στα ακόλουθα 

ζητήµατα: 

 α.   Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς πρέπει να καταλάβουν πως εκτός από την 

ανάπτυξη της υπάρχουσας πολιτιστικής κατάστασης, πρέπει να δηµιουργηθούν 

οικονοµικοί πόροι, ώστε µεγαλύτερα χρηµατικά ποσά να βελτιώσουν την 

πολιτιστική ζωή των πολιτών στις περιοχές των εθνοτικών µειονοτήτων και να 

τους δραστηριοποιήσουν  (κινηµατογράφοι, βιβλιοθήκες, ραδιόφωνο, αθλητικά 

και πολιτιστικά κέντρα),. 

 β. Να εξασφαλιστεί καλύτερη χρήση των κινηµατογράφων (οι  

κινηµατογράφοι στο Βλαντιµίρ (Vladimir) και στο Τούζι (Tuzi) πλέον 

λειτουργούσαν, ενώ οι κινητοί κινηµατογράφοι σπάνια επισκέπτονταν τα 

χωριά µε Αλβανική µειονότητα). 

            γ.  Κάποιες κρατικές οργανώσεις, όπως η Εθνική Τεχνική Οργάνωση     

(Nacionalna tehnička organizacija) και οι αθλητικοί σύλλογοι να δώσουν 

µεγαλύτερη έµφαση στη δραστηριοποίηση της νεολαίας και να ανταγωνιστούν 

τη δουλειά του καθολικού ιερέα, ο οποίος οργανώνει ακριβώς τέτοιες 

αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στην περιοχή. 

 

Από την έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για 

τη βελτίωση των δράσεων στις περιοχές µε την αλβανική µειονότητα προκύπτει το 

γενικό συµπέρασµα ότι υπήρξε για πρώτη φορά µετά το Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο, στο 
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τέλος της δεκαετίας του 1950, ένα έντονο πολιτικό ενδιαφέρον για τη βελτίωση του 

µορφωτικού επιπέδου των αλβανόφωνων περιοχών. Στόχος αφενός ήταν η ενεργή 

συµµετοχή των πολιτών στα κοµµατικά πράγµατα του Μαυροβουνίου και αφετέρου η 

εξασφάλιση επιρροής της κοµµατικής ιδεολογίας µέσω των µορφωµένων κατοίκων 

της περιοχής, αφού οι µορφωµένοι άνθρωποι µιας υποανάπτυκτης περιοχής χαίρουν 

µεγαλύτερης εκτίµησης από τον τοπικό πληθυσµό. 

Μια από τις βασικές αρχές πολιτικής και δράσης του Κοµµουνιστικού 

Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας την περίοδο αυτή ήταν η πραγµατοποίηση ενός 

προγράµµατος πλήρους εθνικής ισότητας λαού και µειονοτήτων στη χώρα 

(Παράρτηµα Ι.1). Σύµφωνα µε το ΚΚ,131 µετά την επανάσταση το κοινωνικο-πολιτικό 

σύστηµα επιτρέπει στις µειονότητες ισότιµη συµµετοχή σε όλα τα πλαίσια της 

κοινωνικής ζωής. Οι εθνικές µειονότητες αντιµετωπίζονται ως ισότιµες και έχουν τα 

ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους υπόλοιπους λαούς της γιουγκοσλαβικής 

ενότητας και ταυτόχρονα κρατούν, και συνεχώς αναπτύσσουν όλες τις πτυχές της 

εθνικότητας τους, της οποίας οι ιδιαιτερότητες (πολιτιστικές, εθνολογικές, κοινωνικές) 

αναµειγνύονται και επηρεάζονται µε τις ιδιαιτερότητες του τόπου διαµονής. Γι’αυτό οι 

εθνικές µειονότητες παίζουν σηµαντικό ρόλο ως σύνδεσµος ενότητας µεταξύ των 

διαφόρων εθνικοτήτων. ∆εν αποτελούν µόνο ένα συγκεκριµένο και ιδιαίτερο κοµµάτι 

του έθνους, αλλά ταυτόχρονα έχουν ισχυρούς δεσµούς µε τη χώρα στην οποία ζούνε. 

Αν υπολογίσουµε τη θέση και τα δικαιώµατα που κατέχουν, οι µειονότητες στη χώρα 

αποτελούν αχώριστο κοµµάτι της γιουγκοσλαβικής σοσιαλιστικής ενότητας.132 

Για τη Γιουγκοσλαβία το ζήτηµα των µειονοτήτων εντός και εκτός των 

συνόρων ήταν απολύτως ίδιο και έτσι η χώρα στην πολιτική της πρακτική πάντα είχε 

την ίδια τοποθέτηση σε όλα όσα αφορούσαν τις διαφορετικές µειονότητες. Το ΚΚ 

αναφέρει ότι τα µέλη όλων των εθνικών µειονοτήτων συµµετείχαν όλο και 

περισσότερο στην αυξανόµενη κοινωνική ανάπτυξη και στη δηµιουργία σοσιαλισµού 

και σοσιαλιστικών σχέσεων.133 

Η ταχύτερη ανάπτυξη του κράτους  έφερε όµως στην επιφάνεια και καινούρια 

προβλήµατα, ανάγκες και ζητήµατα τα οποία θα έπρεπε να λυθούν ανάλογα µε τις 

δυνατότητες της Οµοσπονδίας και υπό αυτές τις συνθήκες, δηµιουργήθηκαν και 

διάφορα προβλήµατα στις µειονότητες που είχαν άµεση σχέση µε τη δική τους  

                                                 
131 Κοµµουνιστικό Κόµµα Γιουγκοσλαβίας.(Kommounisticki partja Yougoslavia) 
132 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 156-170. (Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963) 
133 Όπ., παρ., σ.σ. 172-179. 
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οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη. Και αυτό αφορούσε πρώτα από όλα τη 

µεγαλύτερη από όλες τις υπόλοιπες µειονότητες – την αλβανική. 

Σύµφωνα µε την έκθεση (Π.Ι.β), Η αλβανική µειονότητα κατοικούσε και 

ακόµη κατοικεί σε περιοχές µε µειωµένη οικονοµική ανάπτυξη. Οι δύσκολες 

οικονοµικές συνθήκες δηµιουργούν όπως είναι φυσικό προβλήµατα κοινωνικής ζωής, 

όπως για παράδειγµα το γεγονός πως από αυτόν τον πληθυσµό αργεί να µορφωθεί η 

εργατική τάξη ή δεν υπάρχουν εξειδικευµένοι επαγγελµατίες, οι οποίοι θα έπρεπε να 

είναι η κινητήρια δύναµη για προοδευτικές τάσεις και υγιείς οικονοµικές και 

κοινωνικές σχέσεις σε αυτές τις περιοχές. Η πλήρης εθνική ισότητα µεταξύ των λαών 

µείωνε και τις πιθανότητες σοβινιστικών εκφράσεων. Ξεκινώντας από το γεγονός πως  

η ισότητα των διαφορετικών µειονοτήτων δεν βασίζεται µονάχα σε νοµικές αποφάσεις 

και συνταγµατικές κατοχυρώσεις, αλλά και σε ανθρώπινες  και κοινωνικο-οικονοµικές 

σχέσεις, στη µεταπολεµική περίοδο της Γιουγκοσλαβίας, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα 

µέσα και τις δυνατότητες της Οµοσπονδίας, έγιναν σηµαντικές προσπάθειες να 

υπερνικηθεί όσο γρηγορότερα γινόταν η καθυστέρηση στην ανάπτυξη και να 

δηµιουργηθούν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας για τους ανθρώπους σε αυτές 

τις περιοχές.134 

Μέσα σε αυτό το αναπτυξιακό πρόγραµµα των περιοχών µε αλβανόφωνες 

µειονότητες, χτίστηκαν πολλά σχολεία, φτιάχτηκαν αρκετοί δρόµοι, βελτιώθηκαν σε 

µεγάλο βαθµό οι συνθήκες ζωής (νερό και υγειονοµικά έργα), ενώ πολλοί άνθρωποι 

έµαθαν να διαβάζουν και να γράφουν (σε πολλές περιπτώσεις η µόρφωση έπρεπε να 

ξεκινήσει από τη βασική αλφαβήτα). Πολλοί µαθητές της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και φοιτητές προέρχονταν από αυτές τις περιοχές και όλο και 

περισσότερα νέα άτοµα αλβανικής καταγωγής έπιαναν δουλειές σε εργοστάσια και σε 

διάφορες οικοδοµικές εργασίες.  

Οι συνθήκες όµως απαιτούσαν προσπάθειες και προγράµµατα για γρηγορότερη 

ανάπτυξη και για πιο οριστικές αλλαγές στο τρόπο και στις συνθήκες ζωής σε αυτές 

τις περιοχές. Γι’αυτό, η Επιτροπή135 για τις εθνικές µειονότητες σύµφωνα µε την 

έκθεση της είχε ως κύριο στόχο να µελετήσει και να προτείνει ορισµένες λύσεις στο 

                                                 
134 Όπ., παρ. 494, σ. 231. 
135 Σάβιτσεβιτς, Μπ., Περίληψη της ανάπτυξης της εκπαίδευσης στο Μαυροβούνιο 1933-1963. Εκθέσεις 

του περιοδικού του Ινστιτούτου για την πρόοδο του σχολικού συστήµατος της Ο∆ Μαυροβουνίου. Έτος IV, 
Τεύχος 2, Τίτογκραντ, 1964, σσ. 249-259.(Savićević, B., Pregled razvoja prosvjete u Crnoj Gori 1833-
1963. Ogledi biltena zavoda za unapređenje školstva SRCG. Godina IV. Broj 2. Titograd, 1964) 
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Συµβούλιο Εργαζοµένων Μαυροβουνίου,136 το οποίο µε τη σειρά του θα τις 

παρουσίαζε στα ανάλογα κρατικά όργανα µε αίτηση να επιλυθούν τα προβλήµατα και 

να παρθούν τα απαιτούµενα µέτρα. Η Επιτροπή έκανε έλεγχο σε ορισµένες περιοχές, 

πραγµατοποίησε συναντήσεις και συζήτησε µε εκπροσώπους της κυβέρνησης και των 

πολιτικών οργανώσεων, συνέλεξε πληροφορίες, απέκτησε σφαιρικότερη εικόνα των 

προβληµάτων και ετοίµασε εκθέσεις ως βάση για περαιτέρω συζητήσεις.    

Στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία του Μαυροβουνίου  στις αρχές της δεκαετίας 

του 1960 ζούσαν περίπου 27.000 πολίτες αλβανικής καταγωγής στη συνοριακή ζώνη 

µε την Αλβανία, στους δήµους Ούλτσιν (Ulcinj), Μπαρ (Bar), Τίτογκραντ (Titograd) 

και Πλαβ (Plav). 

 Ο µέσος όρος ποσοστού γέννησης στην αλβανική εθνική µειονότητα τη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο ήταν µεγαλύτερος σε σχέση µε το µέσο όρο ποσοστού 

γέννησης του υπόλοιπου πληθυσµού της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας του 

Μαυροβουνίου, γεγονός που δηµιούργησε υπερπληθυσµό σε αυτές τις περιοχές, 

ιδιαιτέρα στο δήµο Ούλτσιν (Ulcinj). 

 Η µειωµένη οικονοµική ανάπτυξη και οι γενικές οικονοµικές, κοινωνικές, 

πολιτικές και πολιτισµικές δυσκολίες που υπήρχαν στη µεταπολεµική περίοδο σε 

αυτές τις περιοχές, κληρονοµήθηκαν από το παρελθόν και αποτελούσαν και τη 

δεκαετία του 1960 ένα οικονοµικο-πολιτισµικό, υπο-ανεπτυγµένο κοµµάτι της 

Γιουγκοσλαβίας.137 Οι οικονοµικές δυνατότητες και οι υπάρχουσες υποδοµές του 

Μαυροβουνίου δεν επέτρεπαν σε αυτές τις περιοχές να δηµιουργηθούν καλύτερες 

συνθήκες για ταχύτερη οικονοµική ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

κατοίκων της. Αυτό βασιζόταν στο γεγονός ότι ολόκληρη η Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία 

του Μαυροβουνίου ήταν µια υπανάπτυκτη περιοχή. Βέβαια, παρόµοιες υπανάπτυκτες 

περιοχές κατοικηµένες µε εθνικές µειονότητες υπήρχαν και σε άλλα µέρη του 

Μαυροβουνίου (Πλούζινιε-Plužine , Σάβνικ-Šavnik, Βελίλιε-Velilje, Γολίγια-Goligja, 

Ζάµπλιακ-Žabljak, Γράχοβο-Grahovo, και άλλες), αλλά αυτές οι αλβανόφωνες 

περιοχές ήταν σε χειρότερη κατάσταση, όπως διαπιστώνεται και από το εθνικό κατά 

κεφαλήν εισόδηµα. 

 

 

                                                 
136 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966.( Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni materijal. 
Titograd, 1966.)  
137Ό.π., παρ.499, σσ. 180-187. 
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5.2 Τα προβλήµατα της εκπαίδευσης στα αλβανόφωνα σχολεία του 

Μαυροβουνίου 

 

Σύµφωνα µε την έκθεση 2/1993 της υποεπιτροπής παιδείας του Κοµµουνιστικού 

Κόµµατος της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, ποσοτικά και ποιοτικά 

στατιστικά έδειξαν ότι τις δεκαετίες 1950-1990 η εκπαίδευση των µειονοτήτων στο 

Μαυροβούνιο χρόνο µε το χρόνο κατέγραφε σηµαντική πρόοδο (Παράρτηµα Ι.α). 

Όταν συντάχθηκε η έκθεση µε τα βασικά προβλήµατα στην εκπαίδευση των 

µειονοτήτων στη Σ∆Μ το 1960, στο Μαυροβούνιο λειτουργούσαν 38 δηµοτικά 

σχολεία µειονοτήτων.138 Τη χρονιά αυτή µάλιστα άνοιξαν µερικά πενταεούς 

φοιτήσεως δηµοτικά σχολεία, πράγµα το οποίο θεωρήθηκε σηµαντική πρόοδος για το 

σύστηµα εκπαίδευσης στις περιοχές µε αλβανόφωνες µειονότητες. Από το συνολικό 

αριθµό των σχολείων, πέντε ήταν οκταετούς (Ούλτσιν (Ulcinj), Βλάντιµιρ (Vladimir), 

Όστρος (Ostros), Τούζι (Tuzi), Γούσινγιε (Gusinje), έξι πενταετούς (Γόρνγι 

Ζατρίγιεµπατς (Gornje Zatrijebač), Βουκσάνλεκιτς (Vuksanlekići), Άρζα (Arza), Στόι 

(Štoj), Κόσιτσι (Koćići), Σούκοµπιν (Sukubin) και 27 τετραετούς φοιτήσεως Ούλτσιν 

(Ulcinj) – 8, Τίτογκραντ (Titograd) – 12, Μπαρ (Bar) – 5, Πλαβ (Plav) – 1 και Ρόζαγιε 

(Rozaje) – 1). ∆ύο οκταετούς φοιτήσεως σχολεία ήταν καθαρά αλβανόφωνα 

(Βλάντιµιρ (Vladimir) και Όστρος (Ostros) και τρία ήταν ανάµικτα Ούλτσιν (Ulcinj), 

Τούζι (Tuzi) και Γούσινγιε (Gusinje). Στα σχολεία της περιοχής της κωµόπολης Πλαβ 

(Plav), στα χωριά Μαρτινόβιτσι (Martinovići), Βόγινο Σέλο (Voginjo Selo), Γόρνγια 

(Gornja) Ρζάνιτσα (Rzanića), Κρούσεβο (Krusevo) και Γρντσάρ (Grnćar) διδάσκονταν 

και αλβανόφωνα παιδιά, αλλά λόγω του ότι ήταν αρκετά λιγότερα από τα παιδιά του 

Μαυροβουνίου (Crna Gora), τα σχολεία αυτά δεν θεωρούνταν σχολεία των 

µειονοτήτων. Στα οκταετούς φοιτήσεως σχολεία εκπαιδεύτηκαν 2.098 µαθητές, στα 

πενταετούς 831 και στα τετραετούς φοιτήσεως 1.411 µαθητές (σύνολο 4.340). 

 

5.2α  Η κατάσταση σχολικών κτηρίων 

Παρόλο που τα περισσότερα σχολεία φιλοξενούνταν σε κρατικά κτίρια, ο 

σχολικός χώρος στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν το µεγαλύτερο πρόβληµα. Όλα 

τα τετραετούς φοιτήσεως σχολεία στην περιοχή του Όστρος (Ostros), εκτός από το 

σχολείο στο Τεάνε, φιλοξενούνταν σε ιδιωτικά κτίρια, από τα οποία κάποια ήταν 

κοντά σε τζαµί µε άσχηµες συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα το χειµώνα. Οι τάξεις είχαν 

                                                 
138 Όπ.,παρ., σσ. 87-99. 
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υγρασία και ήταν κρύες, χωρίς θέρµανση, µε αρνητικές επιπτώσεις  για την υγεία των 

παιδιών.139 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έκθεσης του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, στο Πάπρατ 

(Prapat) παραδείγµατος χάρη, στο σχολικό κτίριο ζούσαν τα µέλη µιας οικογένειας, τα 

οποία έπασχαν από φυµατίωση, ενώ στο Τσιέβνα (Tsievna), στο ισόγειο του σχολείου 

κρατούσαν οι κτηνοτρόφοι ζώα.140 Σε κάποια σχολεία, στους δήµους Ούλτσιν (Ulcinj) 

και Τίτογκραντ, (Titograd) οι αγρότες µαζί µε το λαϊκό συµβούλιο έχτισαν σχολικά 

κτίρια,141 µια πρωτοβουλία που θα έπρεπε να συνεχιστεί και να πραγµατοποιείται 

µέσω των κρατικών οργανώσεων. Στα προηγούµενα χρόνια στο δήµο Τίτογκραντ 

(Titograd) ξοδεύτηκαν πάνω από 2 εκατοµµύρια δηνάρια 142 για την ανακαίνιση και τη 

δηµιουργία καινούριων σχολικών κτιρίων, ενώ στο δήµο Ούλτσιν (Ulcinj) την 

προηγούµενη χρονιά, για το ίδιο σκοπό δεν υπήρχαν καθόλου χρήµατα.143 Οι χωρικοί 

µόνοι τους ξεκίνησαν να χτίζουν το σχολικό κτίριο στο Στόι (Stoi), αλλά έπρεπε να 

σταµατήσουν τα έργα λόγω έλλειψης χρηµάτων.144 Ως αποτέλεσµα  της ανοργάνωτης 

κατάστασης στη χρηµατοδότηση στο δήµο Βίρπαζαρ (Virpazar), όλα τα τετραετούς 

φοιτήσεως σχολεία δεν είχαν τη δυνατότητα να ξοδέψουν χρήµατα για διδακτικά 

υλικά και για βιβλία.145 

Σε παρόµοια κατάσταση βρίσκονταν σχεδόν όλα τα σχολεία των µειονοτήτων 

όσον αφορά τα διδακτικά υλικά. Στα περισσότερα κτίρια τα έπιπλα χρειάζονταν 

αλλαγές, αλλά δεν υπήρχαν χρήµατα. Έλειπαν βιβλιοθήκες, θρανία, βιβλία κ.τ.λ. 

Καταγράφεται ότι τα σχολεία των µειονοτήτων είχαν συνολικά 8 αυλές, 9 ραδιόφωνα, 

3 γραφεία, 4 εργαστήρια και 2 µικροφωνικά συστήµατα.146 

 

 

 

5.2β  Η φοίτηση µαθητών 

                                                 
139 ∆ηµοτικό σχολείο Όστρος (∆ήµος Μπαρ). (Osmogodišnja škola Ostros (Opština Bar) 
140  Χρονικό ∆ηµοτικόυ σχολείο Πάπρατ, ∆ηµοτικό σχολείο Τσιέβνα του Ζάτριγιεµπατς (∆ήµος της 
Ποντγκόριτσα( Ljetopis osnovne škole  Paprat 1958, Osnovna škola Tsjevna, Zatrijebač (Opština 
Podgorica) 
141 Οχταετούς φοιτήσεως σχολείο «Μπ. Στρούγκαρ» Ούλτσινιε (∆ήµος του Ούλτσινιε)( Osmogodišnja 
škola „B. Strugar“ (Opština Ulcinj) 
142 Περίπου 34.000 ΕΥΡΩ  
143 ∆ηµοτικό σχολείο Κολόµζα (∆ήµος του Ούλτσινιε) (Osnovna škola Kolomza(Opština Ulcinj) 
144 Οχταετούς φοιτήσεως σχολείο «Μ. Νούτσουλοβιτς» Στόι (∆ήµος του Ούλτσινιε) (Osmogodišnja 
škola „M. Nuculović“ Štoj(Opština Ulcinj) 
145 Γκάζεβιτς, Ν., Βίρπαζαρ, Μπαρ, Ούλτσινιε, Τσέτινιε – Βελιγράδι, 1974, σ.σ. 23-27. (Gažević, N., 
Virpazar, Bar, Ulcinj, Cetinje. Beograd, 1974.0 
146 ∆ηµοτικά σχολεία των ∆ήµων της Ποντγκόριτσα, του Πλαβ, του Ρόζαγιε, του Μπαρ. (Osnovne 
Skole Orstina Podgorica, Plav)  
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Το επίπεδο των  µαθητών σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές της δεκαετίας 

του 1950 βελτιώθηκε. Στο δήµο Ούλτσιν (Ulcinj), όπως αναφέρει η έκθεση, δεν 

υπήρχαν παιδιά µέχρι την τέταρτη τάξη του δηµοτικού σχολείου που να µην 

παρακολουθούσαν τα µαθήµατα.147 Στο δήµο αυτό στο σχολείο πήγαιναν 64 παιδιά, 

από τα οποία 44 ήταν κορίτσια.148 Ο λόγος ήταν ότι τα παιδιά αυτά έµεναν µακριά από 

το σχολείο και σύµφωνα µε τον τότε ισχύοντα νόµο, αν το σπίτι ήταν πάνω από 6 χλµ. 

µακριά, δεν υποχρεώνονταν να πάνε στο σχολείο.149 Στην περιοχή του Όστρος 

(Ostros) οι µαθητές πήγαιναν τακτικά στο σχολείο. Αναφέρθηκαν µόνο 5-6 

περιπτώσεις γονέων που δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο και η Πολιτεία τους 

έστειλε πρόστιµα.150 Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, το πρόβληµα ήταν στην 

νοοτροπία των γονέων, οι οποίοι έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο (ιδιαίτερα τα 

κορίτσια) περισσότερο για να γλιτώσουν το πρόστιµο, παρά για τη µόρφωσή 

τους.151Τα περισσότερα παιδιά που δεν παρακολουθούσαν τα µαθήµατα του σχολείου 

κατοικούσαν στην περιοχή Τούζι (Tuzi).  και µάλιστα ήταν στις µεγαλύτερες τάξεις. 

Από το σχολείο του Τούζι (Tuzi).  την περίοδο που συντάχθηκε η έκθεση απουσίαζαν 

πάνω από 70 µαθητές, σε σύνολο 196.152 

 

5.2γ Το εκπαιδευτικό προσωπικό 

Ένα από τα καίρια προβλήµατα της εκπαίδευσης των παιδιών των µειονοτήτων 

στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία του Μαυροβουνίου ήταν η κατάσταση που 

επικρατούσε µε το εκπαιδευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα στις δύσκολες περιοχές.153 Σε 

ό,τι αφορούσε την προετοιµασία και τον αριθµό του εκπαιδευτικού προσωπικού, 

καλύτερη ήταν η κατάσταση στην περιοχή του Τούζι (Tuzi). Επίσης και στο Ούλτσιν 

(Ulcinj) η διδασκαλία ήταν σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε τις προηγούµενες 

χρονιές. Ένα ιδιαίτερο ζήτηµα αποτελούσε το εκπαιδευτικό προσωπικό στην περιοχή 

του Όστρος (Ostros). Εκεί, στο οκταετούς φοιτήσεως δηµοτικό σχολείο δεν υπήρχε 

εκείνη την εποχή ούτε ένας δάσκαλος ή καθηγητής ενώ στα τετραετούς φοιτήσεως 

σχολεία εργάζονταν 8 δάσκαλοι, και µόνο δυο από αυτούς είχαν τα απαιτούµενα 
                                                 
147 ∆ηµοτικό σχολείο Άγιος Γεώργιος, δηµοτικό σχολείο Μίντε, οκταετούς φοιτήσεως σχολείο «Μ. 
Τίτο» (∆ήµος του Ούλτσινιε). (Osnovna škola Sveti Đorđe, Osnovna škola Mide  
Osmogodišnja škola „M. Tito“ Ulcinj) 
148 ∆ηµοτικό σχολείο Ράστις (∆ήµος του Ούλτσινιε). (Osnovna škola Rastiš) 
149 ∆ηµοτικά σχολεία των ∆ήµων της Ποντγκόριτσα, του Πλαβ, του Ρόζαγιε, του Μπαρ (Osnove škole 
Podorica, Plav,Rozaje,Bar) 
150 Οχταετούς φοιτήσεως σχολείο Όστρος (∆ήµος Μπαρ) (Osmogodišnja škola Ostros) 
151 Ό.π., παρ.,503, σ.σ. 87-99. 
152 Οχταετούς φοιτήσεως σχολείο «Μ. Λέκιτς» Τούζι ( ∆ήµος της Ποντγκόριτσα) (Osmogodišnja škola 
„M. Lekić“ Tuzi Opstina Podgorica) 
153 Ό.π., παρ. 519, σ.σ. 136-139. 
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προσόντα.154  Οι υπόλοιποι δάσκαλοι είχαν τελειώσει µόνο το δηµοτικό σχολείο και 

κάποιο επιµορφωτικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς.155 ∆άσκαλοι χωρίς την 

απαιτούµενη µόρφωση υπήρχαν και στο δήµο Ούλτσιν (Ulcinj) και στο Τούζι (Tuzi).  

λόγω της έλλειψης διδακτικού προσωπικού.156 

Οι δήµοι προσπαθούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση στέλνοντας τους 

δασκάλους για εκπαίδευση στα αλβανικά παιδαγωγικά σχολεία στην Πρίστινα 

(Pristina) και στα Σκόπια (Skopje) και είχαν πάρει απόφαση να µην προσλαµβάνουν 

δασκάλους χωρίς τα απαιτούµενα προσόντα, επειδή η ποιότητα της διδασκαλίας στα 

σχολεία ήταν ανύπαρκτη.157 Στους δήµους, επίσης, θεωρούσαν πως ήταν καλύτερο να 

δίνονται υποτροφίες στους καινούριους φοιτητές από το να ξοδεύονται χρήµατα για 

την επιµόρφωση του υπάρχοντος προσωπικού. Όµως, σε πολλές περιπτώσεις, οι 

απόφοιτοι που έπαιρναν την υποτροφία δεν ήθελαν να γυρίσουν πίσω στα χωριά τους 

και να δουλέψουν στα σχολεία των περιοχών  τους. 

 

 

 

5.2δ Οι υποτροφίες 

Η πολιτική για τις υποτροφίες που εφαρµόστηκε από το 1960 και µετά ήταν 

καλύτερη από τις προηγούµενες χρονιές και µάλιστα δόθηκαν πολύ περισσότερες 

υποτροφίες σε Αλβανούς φοιτητές. Για παράδειγµα, στο Πλαβ (Plav) τη χρονιά αυτή 

είχε  28 φοιτητές µε υποτροφία, ενώ το 1959 είχε µόνο 5.158 Στα σχολεία της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είχε 24 και στα ανώτερα ιδρύµατα 4 φοιτητές µε 

υποτροφία.159 Μάλιστα ο αριθµός των Αλβανών µαθητών από την περιοχή του δήµου 

Πλαβ (Plav) ζητούσε υποτροφίες, γιατί πολλοί µαθητές πίστευαν πως το κράτος 

έπρεπε να δώσει υποτροφία σε κάθε έναν που τελείωνε το δηµοτικό σχολείο.  

Στο δήµο Τίτογκραντ (Titograd) δεν δόθηκαν περισσότερες υποτροφίες. 

Υποτροφία πήραν 21 µαθητές στα λύκεια και 3 φοιτητές στα Πανεπιστήµια. Από την 

περιοχή του Όστρος (Ostros) υποτροφία πήραν όλοι οι Αλβανοί που τελείωσαν το 

                                                 
154 Οχταετούς φοιτήσεως σχολείο Όστρος (∆ήµος Μπαρ), ό.π. (Osmogodišnja škola Ostros (Opstina 
Plav) 
155 Ό.π., παρ. 521, σ. 156 
156  ∆ηµοτικά σχολεία στο Ούλτσινιε, Οχταετούς φοιτήσεως σχολείο «Μ. Λέκιτς» Τούζι (∆ήµος της 
Ποντγκόριτσα), ό.π. (Osmogodišnja škola Ulcinj Osmogodišnja škola „M. Lekić“ Tuzi Opstina 
Podgorica) 
157 Ρετζέµπαγκιτς Ι . Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 346-348.(Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963). 
158 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο Στατιστικής, ∆ήµος του Πλαβ (Republički zavod za statistiku Plavu) 
159 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο Στατιστικής, ∆ήµος του Πλαβ, ό.π. (Republički zavod za statistiku Plavu) 
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δηµοτικό σχολείο.160 Στο Ούλτσιν (Ulcinj) από τις 106 υποτροφίες που δόθηκαν, 73 

ήταν για αλβανόφωνους µαθητές.161 Στα δευτεροβάθµια σχολεία οι υποτροφίες των 

αλβανόφωνων παιδιών ήταν 59, ενώ στα Πανεπιστήµια και στα ανώτερα ινστιτούτα 

µόνο 14.162 Οι περισσότεροι ήταν εκπαιδευτικοί - στην Παιδαγωγική Σχολή στο 

Νίκσιτς (Nikšić) 10, στην Πρίστινα (Pristina) 25 και 5 στην Ανώτερη Σχολή 

∆ασκάλων.163 Συνολικά, στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία του Μαυροβουνίου υπήρχαν 

138 Αλβανοί µαθητές µε υποτροφία, από αυτούς 23 στα ανώτερα τµήµατα και 115 στα 

σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.164 

 

5.2ε Τα σχολικά βιβλία 

Όλα τα σχολεία µειονοτήτων προµηθεύονταν τα σχολικά βιβλία από το 

Κόσσοβο , από έναν και µοναδικό εκδοτικό οίκο στην Πρίστινα (Pristina). Αυτά τα 

βιβλία ήταν γραµµένα σύµφωνα µε ένα αντίστοιχο πρόγραµµα της Σοσιαλιστικής 

∆ηµοκρατίας της Σερβίας, ενώ κάποια άλλα βιβλία ήταν µεταφρασµένα από τα 

σέρβικα σχολικά βιβλία (όπως π.χ το βιβλίο της ιστορίας).165 Τα βιβλία από το 

Κόσσοβο δεν αντιστοιχούσαν στα ζητήµατα του Μαυροβουνίου, ιδιαίτερα για τις 

µεγαλύτερες τάξεις, ενώ ορισµένα ήταν γραµµένα µε λεξιλόγιο το οποίο δεν 

αντιστοιχούσε στις γνώσεις των µαθητών δηµοτικού σχολείου.166 

Ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα ήταν οι γλωσσικές διαφορές ανάµεσα στις 

δηµοκρατίες. Για παράδειγµα στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία του Μαυροβουνίου 

κανείς δεν είχε µελετήσει πόσο και πώς θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τα βιβλία 

από το Κόσσοβο λαµβάνοντας υπόψη τις γλωσσολογικές  διαφορές. Οι δάσκαλοι από 

τα σχολεία των µειονοτήτων  συχνά δεν ήταν σε θέση να αναφέρουν σε ποιο βαθµό 

αυτά τα βιβλία κάλυπταν το δικό τους πρόγραµµα και έτσι αυτή τη δουλειά έπρεπε να 

την αναλάβει κάποιο από τα κεντρικά όργανα εκπαίδευσης του Μαυροβουνίου. Την 

προµήθεια των βιβλίων την πραγµατοποιούσε κάθε σχολείο ξεχωριστά λόγω έλλειψης 

ενός βιβλιοπωλείου στην περιοχή που να προµηθεύει και να πουλάει βιβλία στα 

αλβανικά. Το µοναδικό βιβλιοπωλείο τέτοιου είδους στο Μαυροβούνιο υπήρχε στο 

                                                 
160 Οχταετούς-∆ηµοτικό φοιτήσεως σχολείο Όστρος (∆ήµος του Μπαρ), ό.π. (Osmogodišnja škola 
Ostros – Plav). 
161 Οχταετούς- ∆ηµοτικό φοιτήσεως σχολείο «Μ. Τίτο» Ούλτσινιε  (Osmogodišnja škola „M. Tito“ 
Ulcinj) 
162 Γυµνάσιο και Λύκειο στο Ούλτσινιε (∆ήµος Ούλτσινιε). (Gimnazija u Ulcinju – srednja škola.) 
163 Ό.π., παρ.525, σσ. 312-327. 
164 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.214. (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni 
materijal. Titograd, 1966) 
165 Ό.π., παρ.525, σσ. 254-259. 
166 Ό.π. παρ.532, σσ. 217-219. 
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οκταετούς φοιτήσεως δηµοτικό σχολείο στο Γκούσινγιε (Gusinje) από το οποίο 

αγόραζαν τα σχολικά  βιβλία όλοι οι µαθητές στην περιοχή.167 

 

5.2στ Τα προγράµµατα εκπαίδευσης 

Το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος των σχολείων των 

µειονοτήτων ήταν παρόµοιο µε το αντίστοιχο των υπόλοιπων σχολείων του 

Μαυροβουνίου.168 Υπήρχε και ένα συµπληρωτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε το 

οποίο οι µαθητές των µειονοτήτων µπορούσαν να αποκτήσουν ορισµένες γνώσεις σε 

σχέση µε τη δική τους ιστορία και το δικό τους πολιτισµό.169 Το εκπαιδευτικό 

συµβούλιο στο Μαυροβούνιο το 1959 έφερε για τα σχολεία των µειονοτήτων ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα στα αλβανικά και στα σερβοκροατικά και ένα συµπληρωτικό 

πρόγραµµα για τη µελέτη της κοινωνίας και της ιστορίας στα δηµοτικά σχολεία µε 

διδασκαλία στα αλβανικά.170 

 

5.2η  Η Σερβοκροατική γλώσσα 

Στο δήµο Ούλτσιν (Ulcinj) παρατηρήθηκε µια τάση για αλλαγή της 

διδασκαλίας στη σερβοκροατική γλώσσα.171 Για αυτό το ζήτηµα, όπως αναφέρθηκε 

στο δήµο, θα αναλάµβαναν τα συµβούλια των ψηφοφόρων, επειδή τα παιδιά 

αλβανικής καταγωγής έδειχναν µικρό ενδιαφέρον για τη µητρική τους γλώσσα.172 Στο 

χωριό Σβετι ∆ιόρδιε, (Sveti Đorđe) οι γονείς των παιδιών (αγρότες και κτηνοτρόφοι 

στο επάγγελµα) ζήτησαν η διδασκαλία να γίνεται στα σερβοκροατικά, επειδή, κατά τη 

γνώµη τους, τα παιδιά θα είχαν καλύτερες προοπτικές για την περαιτέρω µόρφωσή 

τους στα δευτεροβάθµια ιδρύµατα και στα ανώτερα τµήµατα.173 Στο Κοτς (Koč) του 

∆ήµου Τίτογκραντ (Titograd), οι δάσκαλοι και οι µαθητές ήταν Αλβανοί, αλλά η 

διδασκαλία πραγµατοποιούνταν στα σερβοκροατικά.174 Στο Ντόνιε Μουρίτσι     

(Donje Murići) η διδασκαλία στα σερβοκροατικά γινόταν µόνο στην τέταρτη τάξη, 

                                                 
167 ∆ηµοτικό σχολείο Γκούσινιε (∆ήµος του Πλαβ) (Osmogodišnja škola Gusinje-Plav) 
168 Ό.π., παρ. 532, σ.σ. 221-222. 
169 Τσίρκοβιτς, Σ., κ.α. Ιστορία του Μαυροβουνίου, Βιβλίο ΙΙ, Τόµος 2, Τίτογκραντ, 1970, σ.σ. 76-79. 
(Ćirković, S., i drugi. Istorija Crne Gore. Knjiga II. Tom II. Titograd, 1970.) 
170 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.215-218. (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. 
Dokimentacioni materijal. Titograd, 1966.)  
171 Οχταετούς φοιτήσεως σχολείο «Μ. Τίτο» Ούλτσινιε (∆ήµος Ούλτσινιε). (Osmogodišnja škola „M. 
Tito“ Ulcinj) 
172 Τσίρκοβιτς, Σ., κ.α. Ιστορία του Μαυροβουνίου, Βιβλίο ΙΙ, Τόµος 2, Τίτογκραντ, 1970, σ.σ. 54-58 
(Ćirković, S., i drugi. Istorija Crne Gore. Knjiga II. Tom II. Titograd, 1970). 
173 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος  της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 219-258.( Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963) 
174 Ό.π., παρ.538, σσ. 67-82.   
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αλλά στο πρόγραµµα ήταν να εφαρµοστεί σε όλες τις χρονιές του δηµοτικού. Οι 

δάσκαλοι στο Στόι  (Štoj) πάντως, οι οποίοι σπούδασαν στην Παιδαγωγική Σχολή στα 

αλβανικά επέµεναν ότι η διδασκαλία στα σχολεία έπρεπε να γίνεται στην αλβανική 

γλώσσα και όχι στη σερβοκροατική, όπως ζητούσαν οι γονείς, αλλά και εκπρόσωποι 

των αλβανικών αρχών και αυτό ήταν η αφορµή για προστριβές µεταξύ τους.175 

Στο δηµοτικό σχολείο στο Ούλτσιν (Ulcinj) η διδασκαλία πραγµατοποιούνταν 

στα σερβοκροατικά από την πρώτη έως την όγδοη τάξη και µόνο από την πέµπτη έως 

την όγδοη τάξη η αλβανική γλώσσα διδάσκονταν εθελοντικά και εφόσον το 

επιθυµούσαν οι µαθητές.176 Στο οκταετούς φοιτήσεως δηµοτικό σχολείο στο Τούζι 

(Tuzi), η διδασκαλία γινόταν παράλληλα και στις δυο γλώσσες σε όλες τις τάξεις. Στο 

Γκούσινγιε (Gusinje) σε µερικές τάξεις η διδασκαλία ήταν στα αλβανικά ενώ στα 

οκταετούς φοιτήσεως δηµοτικά σχολεία στο Βλάντιµιρ (Vladimir) και στο Όστρος 

(Ostros), ορισµένα µαθήµατα διδάσκονταν στα αλβανικά.177 

Η εκπαιδευτική επιτροπή δεν παρακολουθούσε τακτικά την κατάσταση της 

διδασκαλίας της αλβανικής γλώσσας στο Μαυροβούνιο. ∆εν υπήρχε, δηλαδή, 

εξειδικευµένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο να µπορούσε να διδάξει 

αποτελεσµατικά και επαγγελµατικά και έτσι παρατηρήθηκαν πολλές παραβλέψεις, οι 

οποίες γίνονταν καθαρά λόγω έλλειψης γνώσεων στα βασικά θέµατα της 

µεθοδολογίας της διδασκαλίας. 

Επιλογικά η έκθεση αναφέρει ορισµένα ζητήµατα τα οποία ζητούσαν άµεσες 

λύσεις όπως:178 

- Η Επιτροπή για τις µειονότητες στο Κεντρικό Συµβούλιο να παρακολουθεί τα 

προβλήµατα πολιτικά, ενώ το Συµβούλιο για την εκπαίδευση στη Σοσιαλιστική 

∆ηµοκρατία του Μαυροβουνίου να εφαρµόζει το Νόµο για τα σχολεία των 

µειονοτήτων και να παίρνει πραγµατικά µέτρα για τη λύση ορισµένων προβληµάτων 

σχετικά µε την εκπαίδευσή τους. 

                                                 
175 Οχταετούς φοιτήσεως σχολείο «Μ. Νούτσουλοβιτς» Στόι (∆ήµος του Ούλτσινιε). (Osmogodišnja 
škola „M. Nuculović“ Štoj) 
176 Οχταετούς φοιτήσεως σχολείο «Μπ. Στρούγκα» Ούλτσινιε (∆ήµος του Ούλτσινιε). (Osmogodišnja 
škola „B. Struga“ Ulcinj) 
177 Οχταετούς φοιτήσεως σχολείο «Μπ. Ελέζαγκα» Βλάντιµιρ (∆ήµος του Ούλτσινιε), Οχταετούς 
φοιτήσεως σχολείο Οστρός (∆ήµος του Μπαρ). 
(Osmogodišnja škola „B. Elezaga“ Vladimir Ulcinj, Osmogodišnja škola Ostros).  
178 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.181-186.(Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni 
materijal. Titograd, 1966.)  
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- Η Επιτροπή για τα σχολεία των µειονοτήτων, η οποία λειτουργούσε στο 

Συµβούλιο για την εκπαίδευση, στο Μαυροβούνιο να οργανωθεί καλύτερα και να 

ξεκινήσει να λύνει ορισµένα από τα προβλήµατα. 

- Να λυθεί το ζήτηµα του εκπαιδευτικού συµβούλου για τα σχολεία των 

µειονοτήτων στο Τµήµα Αναβάθµισης της εκπαίδευσης του Μαυροβουνίου. Το 1960 

για τη θέση αυτή ενδιαφερθήκαν δυο υποψήφιοι, αλλά οι αιτήσεις τους απορρίφτηκαν 

λόγω έλλειψης απαιτούµενων προσόντων. Ο υποψήφιος έπρεπε να γνωρίζει καλά τη 

σερβοκροατική και την αλβανική γλώσσα, όπως και τα προβλήµατα διδασκαλίας, 

αλλά και να αµείβεται καλά. 

- Το Συµβούλιο για την εκπαίδευση στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία του 

Μαυροβουνίου και οι περιοχές στις οποίες διέµενε η αλβανική µειονότητα να 

σχεδιάσουν ένα πενταετές πρόγραµµα εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού 

και βάσει αυτού του προγράµµατος να κατευθύνουν την πολιτική των υποτροφιών των 

εθνικών µειονοτήτων. 

- Στο Κέντρο Εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της 

Γιουγκοσλαβίας να οργανωθεί ένα καλοκαιρινό σεµινάριο για τους Αλβανούς 

εκπαιδευτές από το Μαυροβούνιο. Επίσης να πραγµατοποιηθεί και ένα συµπόσιο µε 

όλους τους Αλβανούς δασκάλους και εκπαιδευτές, στο οποίο θα συζητούσαν τα 

γενικότερα προβλήµατα στην εκπαίδευση των µειονοτήτων στην Οµοσπονδία. 

- Το Συµβούλιο για την Εκπαίδευση στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία του 

Μαυροβουνίου να µελετήσει τι ποσό από τον κρατικό προϋπολογισµό θα έπρεπε να 

κατευθύνεται για τις ανάγκες των σχολείων των µειονοτήτων. Επίσης, το άνοιγµα και 

άλλων δηµοτικών σχολείων θεωρήθηκε αναγκαίο και θα γινόταν ανάλογα µε τον 

αριθµό των παιδιών σχολικής ηλικίας. 

- Τα εκπαιδευτικά όργανα στη Σ∆Μ να παρακολουθούν τη διαδικασία 

διδασκαλίας στα σχολεία των µειονοτήτων σε σχέση µε τη χρήση βιβλίων από το 

Κόσσοβο, την εφαρµογή του πρόσθετου προγράµµατος και το πρόγραµµα, µέσω του 

οποίου οι µαθητές αποκτούν γνώσεις για τον πολιτισµό τους. Επειδή το σύστηµα 

δίγλωσσης εκπαίδευσης, ως καινούρια µορφή διδασκαλίας εφαρµόστηκε πειραµατικά 

σε ορισµένα σχολεία των µειονοτήτων, το Τµήµα Αναβάθµισης της εκπαίδευσης να 

µελετήσει αυτό το σύστηµα διδασκαλίας και να ελέγξει αν είναι αποτελεσµατικό για 

τα αλβανόφωνα σχολεία179. 

                                                 
179 Ό.π., παρ. 546, σ.σ. 159-167. 
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- Στις περιοχές που µένει η αλβανική µειονότητα να µελετηθεί το ζήτηµα 

ύπαρξης τουλάχιστον ενός βιβλιοπωλείου ή τµήµατος µέσα σε κάποιο από τα 

υπάρχοντα βιβλιοπωλεία, µέσω του οποίου θα ήταν εφικτή η αγορά αλβανικών 

βιβλίων και άλλων σχολικών βοηθηµάτων. 

- Επίσης, σύµφωνα µε την έκθεση ήταν ανάγκη να ξανανοίξει από την επόµενη 

σχολική χρονιά (1961-1962) η πέµπτη τάξη στο δηµοτικό σχολείο στο Βουσάνγιε 

(Vusanje), της οποίας η λειτουργία σταµάτησε χωρίς κανένα λόγο και ενάντια στο 

νόµο. 

 

5.3 Το Πρόβληµα της ∆ιγλωσσίας και η παιδαγωγική δραστηριότητα στα 
σχολεία της Οµοσπονδίας της πρώην Γιουγκοσλαβίας 

  Από τη δεκαετία του 1960 διατυπώθηκαν οι προβληµατισµοί και τα ζητήµατα 

σχετικά µε τη δίγλωσση εκπαίδευση των παιδιών των εθνοτικών µειονοτήτων στην 

πρώην ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.  Το έγγραφο χωρίζει τη δίγλωσση 

εκπαίδευση σε α) δίγλωσση διδασκαλία και β) δίγλωσση παιδαγωγική 

δραστηριότητα, δυο αντικείµενα παιδαγωγικής µελέτης που παρόλο ότι και τα δυο 

έχουν την ίδια κοινωνικο-παιδαγωγική λειτουργία: καλύτερη κατανόηση µεταξύ των 

παιδιών µε διαφορετική γλώσσα και εθνοτική προέλευση, δηµιουργία υγιούς 

ατµόσφαιρας στις κοινότητες µε πολυεθνική νεολαία, εν τούτοις διαφέρουν µεταξύ 

τους ως εξής :180 

- ∆ίγλωσση διδασκαλία σηµαίνει µια οργανωµένη δραστηριότητα η οποία 

πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε τους µαθητές δύο διαφορετικών εθνικοτήτων, 

εναλλάξ στη µια γλώσσα και στην άλλη, στις ανάµικτες τάξεις, στα πλαίσια 

των προγραµµατισµένων µαθηµάτων µε σκοπό οι µαθητές διαφορετικών 

εθνικοτήτων να έρθουν σταδιακά µεταξύ τους πιο κοντά. 

- Η ∆ίγλωσση παιδαγωγική δραστηριότητα έχει πιο ευρεία και πιο 

ολοκληρωτική έννοια δίγλωσσης εκπαίδευσης, επειδή στα σχολεία µιας 

συγκεκριµένης κοινότητας ενσωµατώνει όλα τα επίπεδα της σχολικής 

δραστηριότητας, τα οποία πραγµατοποιούνται σε δύο γλώσσες (δίγλωσση 

σχολική ζωή). Ως εκ τούτου, η δίγλωσση παιδαγωγική δραστηριότητα έχει 

ευρύτερη κοινωνικο-παιδαγωγική έννοια σε σχέση µε τη δίγλωσση διδασκαλία. 

 

                                                 
180 Όπ, παρ., σ. 367. 
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 5.4 Η ∆ίγλωσση ∆ιδασκαλία 

Η δίγλωσση διδασκαλία στα γιουγκοσλάβικα σχολεία βασίζεται σε δύο αρχές: 

στην αρχή διγλωσσίας της περιοχής και στην αρχή διγλωσσίας των ατόµων. 181 

1) Η αρχή της διγλωσσίας µιας περιοχής βασίζεται στο γεγονός ότι µια πολιτικο-

εδαφική µονάδα (∆ήµος, Νοµός, γεωγραφική περιοχή κ.λ.π.), µε βάση ορισµένα 

κριτήρια ονοµάζεται δίγλωσση περιοχή και όλα τα σχολεία είναι υποχρεωµένα να 

πραγµατοποιούν τη διδασκαλία σε δυο γλώσσες. Το αν θα δηµιουργηθεί µερική ή 

ολοκληρωτική δίγλωσση διδακτική διδασκαλία εξαρτάται από την κοινωνική και 

γλωσσική κατάσταση µιας περιοχής, από το βαθµό ανάµιξης και από τον τρόπο 

κατοίκησης  των διαφορετικών εθνικοτήτων στους ∆ήµους, από την οικονοµική και 

πολιτιστική παράδοση, το γενικό βαθµό σχολικής ανάπτυξης και εξειδίκευσης του 

προσωπικού κ.λπ.. Σε αυτή την αρχή λειτουργούν τα δίγλωσσα σχολεία στο Νοµό 

Μούρσκα (Murska) και Σούµπιτα (Subita) στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία της 

Σλοβενίας, όπου στην ολοκληρωτική ή την εν µέρει  δίγλωσση διδασκαλία τη σχολική 

χρονιά 1959/1960 συµµετείχαν 911 µαθητές (639 ουγγαρέζικης και 272 σλοβενικής 

εθνικότητας).182 

2) Η αρχή της διγλωσσίας των ατόµων εφαρµόζεται µε τον εξής τρόπο: για κάθε 

µαθητή/υποψήφιο για τη δίγλωσση εκπαίδευση, µέσω γραπτής εξέτασης 

προσδιορίζεται η γνώση της µη µητρικής γλώσσας και µε βάση τα αποτελέσµατα και 

τη γονική συνεννόηση,  πραγµατοποιείται εγγραφή των µαθητών και δηµιουργούνται 

τάξεις µε ολοκληρωτική δίγλωσση διδασκαλία.183 Η διδασκαλία στις ολοκληρωτικά 

δίγλωσσες τάξεις πρέπει να πραγµατοποιείται κάτω από κατάλληλες συνθήκες όσον 

αφορά το προσωπικό, τα διδακτικά υλικά κ.τ.λ., συνθήκες που αρκετά σχολεία δεν τις 

διαθέτουν. Παρόλα αυτά, η αρχή πρέπει  να εφαρµόζεται µε στόχο να απαντηθούν 

ορισµένα πολύ σηµαντικά ζητήµατα, όπως: α. αν η εξ ολοκλήρου δίγλωσση 

διδασκαλία εγγυάται την κανονική εκπαίδευση των µαθητών, β. ποια η πρόοδος των 

µαθητών σε σχέση µε τη γνώση της µητρικής και της µη µητρικής γλώσσας όταν η 

διδασκαλία είναι αποκλειστικά δίγλωσση, γ. αν η εξ ολοκλήρου δίγλωσση εκπαίδευση 

πρέπει να ξεκινήσει στην πρώτη, στη δεύτερη ή στην τρίτη τάξη, δ. αν είναι καλύτερα 

το κάθε µάθηµα να γίνεται εναλλάξ, µία στη µία γλώσσα και µία στην άλλη ή αν είναι 

                                                 
181Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 245-247. (Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963) 
182 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., σ. 56  (Istorijski zapisi 1962) 
183 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.87. (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni 
materijal. Titograd, 1966).  
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πιο αποτελεσµατικό ορισµένα µαθήµατα να διδάσκονται όλη τη σχολική χρονιά στη 

µια γλώσσα και άλλα µαθήµατα στην άλλη.184 

Και οι δυο αρχές έχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία. Η εφαρµογή της διγλωσσίας 

µιας περιοχής δηµιουργεί µια µεγάλη βάση για την άριστη δίγλωσση εκπαιδευτική 

ανάπτυξη των µαθητών, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί ορισµένα κοινωνικο-πολιτικά 

προβλήµατα. Η αρχή της ατοµικής διγλωσσίας συνολικά µειώνει την παραπάνω 

µεγάλη βάση, επειδή επιλέγει τους µαθητές και τους καλύτερους δασκάλους και µε 

αυτόν τον τρόπο επιτρέπει µεγαλύτερη εξειδικευµένη επιρροή.185 

Η πρακτική εφαρµογή της δίγλωσσης διδασκαλίας προσδιόρισε ορισµένα 

προβλήµατα: 

- Η εξ ολοκλήρου δίγλωσση διδασκαλία δηµιουργεί πιο ρηχές και επιφανειακές 

γνώσεις, ακόµα µπορεί να έχει βλαβερές επιπτώσεις στη διανοητική ανάπτυξη, 

ιδιαίτερα στα παιδιά λόγω διαφορετικών σηµασιολογικών εννοιών στις διαφορετικές 

γλώσσες. Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει στο παιδί ανασφάλειες στη σκεπτική 

(διανοητική) διεργασία και στην επικοινωνία του µε τον υπόλοιπο κόσµο186. 

- ∆ηµιουργείται ζήτηµα κάθετης διεύρυνσης της εξ ολοκλήρου δίγλωσσης 

διδασκαλίας στις περισσότερες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, στα λύκεια και στα 

σχολεία εκπαίδευσης εκπαιδευτικού προσωπικού. Η επικρατέστερη άποψη είναι η 

δίγλωσση διδασκαλία να παραµείνει στο επίπεδο της προ-σχολικής εκπαίδευσης και 

στις µικρότερες σχολικές τάξεις.187 

- ∆ηµιουργείται ζήτηµα για το πόσο η δίγλωσση διδασκαλία επιτρέπει την καλή γνώση 

της µητρικής γλώσσας. Υποστηρίζεται πως η δίγλωσση διδασκαλία δηµιουργεί 

εµπόδια στη σηµαντικότητα και λειτουργικότητα της µητρικής γλώσσας, στην 

εκπαίδευση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών.188 

                                                 
184 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 154-157 (Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963.) 
185 Μπέσιτς, Ζ., Η ιστορία του Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, 1967, σ. 169. (Bešić, Z., Istorija Crne Gore. 
Titograd, 1967.) 
186 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.345 (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni 
materijal. Titograd, 1966). 
187 Ό.π., παρ. 553, σ. 172. 
188 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο για την προαγωγή του σχολικού συστήµατος και η ∆ηµοκρατική 
γραµµατεία για την εκπαίδευση, τον πολιτισµό και την επιστήµη στο Τίτογκραντ: Πληροφορίες για την 
εκπαίδευση και παιδαγωγία των µελών της αλβανικής εθνικότητας, Τίτογκραντ, 1971 ( Republički 
zavod za unapredjivanje školstva i Republički sekretarijat za obrazovanje, kulturu i nauku Titograd: 
Informacija o vaspitanju i obrazovanju pripadnika albanske narodnosti. Titograd, 1971).  
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- Η εξ ολοκλήρου δίγλωσση διδασκαλία υπογραµµίζει την ανάγκη για κοινές 

δραστηριότητες µεταξύ των µαθητών διαφορετικών εθνικών πολιτισµών.189 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η δίγλωσση διδασκαλία οφείλει να ενώνει τους 

µαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων και ίσως να µπορούσε να εφαρµοστεί µόνο στην 

εκµάθηση της προφορικής γλώσσας µέσω της δηµιουργίας ευρύτερης κοινωνικής 

δίγλωσσης δραστηριότητας και γενικά µέσω µιας υγιούς κοινωνικής ατµόσφαιρας 

µεταξύ των µαθητών από διαφορετικές εθνικότητες.190 Σε σχέση µε το προηγούµενο, 

τίθεται η ερώτηση αν για την πραγµατοποίηση τέτοιου στόχου χρειάζεται η 

εκπαίδευση να είναι ολοκληρωτικά δίγλωσση και να συµµετέχει ολόκληρος ο 

σχολικός µηχανισµός. 

Το πρόβληµα της δίγλωσσης εκπαίδευσης τη σχολική χρονιά 1959-1960 

αναλύθηκε σε κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο, ενώ σε κάποιους νοµούς καθυστέρησε 

σηµαντικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές 

υπηρεσίες δεν ήταν οργανωµένες και δεν διέθεταν το απαιτούµενο προσωπικό για τη 

συστηµατική παρακολούθηση και µελέτη του προβλήµατος. Στις δίγλωσσες περιοχές 

οι υπηρεσίες χρειάζονταν περισσότερη κρατική βοήθεια και καλύτερη οργάνωση. 

 

5.5 Η ∆ίγλωσση Παιδαγωγική ∆ραστηριότητα 

Η βασική λύση του προβλήµατος της διγλωσσίας στα σχολεία σύµφωνα µε  τη 

γνώµη των ειδικών, οφείλει να βρίσκεται στις αρχές διγλωσσίας µιας περιοχής και 

πάντα προσεγγίζοντας σφαιρικά το πρόβληµα. Έτσι, η συζήτηση των ειδικών δεν 

αναφερόταν σε µια γιουγκοσλαβική γλωσσική οµοιοµορφία στα σχολεία διότι η 

κοινωνική ζωή και οι συνθήκες µεταξύ των κοινοτήτων διέφεραν πολύ. Σε όλες 

σχεδόν τις περιοχές της Σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας διέµεναν µειονότητες και 

θεωρούνταν δίγλωσσες. Ακόµη και νοµικά, η ανάγκη κατοχύρωσης κατάλληλων 

συνθηκών εκπαιδευτικής και διδασκαλικής δραστηριότητας και πολιτισµικής ζωής της 

νεολαίας των διαφόρων εθνικοτήτων ήταν µεγάλη, για να µπορεί η διγλωσσία να έχει 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.191 

Τα σχολεία που ήταν οργανωµένα βάσει της αρχής της διγλωσσίας σε µια 

περιοχή ήδη από τη σχολική χρονιά 1960-1961 ξεκίνησαν την εφαρµογή της 

δίγλωσσης  εξωσχολικής δραστηριότητας. Όµως, η δια-γλωσσική εκπαίδευση έπρεπε 
                                                 
189  Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.352 (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni 
materijal. Titograd, 1966).  
190 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., παρ., σ. 127. (Istorijski zapisi. Godina XVI. Broj 2. Titograd,1962).  
 
191 Ό.π., παρ. 557, σσ. 49-65 
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να υπάρχει µόνο στις τάξεις στις οποίες υπήρχε εξειδικευµένο προσωπικό και όλες οι 

υπόλοιπες προϋποθέσεις: όπως να υπάρχει ένα ορισµένο επίπεδο διγλωσσίας των 

µαθητών, τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία, δίγλωσσες σχολικές βιβλιοθήκες 

κ.τ.λ. Το γενικό συµπέρασµα των ειδικών ήταν ότι έπρεπε να ενοποιηθεί το 

εκπαιδευτικό και διδακτικό πρόγραµµα και η διγλωσσία έπρεπε να εφαρµόζεται σε 

όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες, όπου υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες.192 

Στις περιοχές που ζούσαν ανάµικτες εθνικότητες, η διδασκαλία δεύτερης 

γλώσσας τη δεκαετία του 1960 εφαρµόζονταν σε πολλά σχολεία.193 Για παράδειγµα, 

τη σχολική χρονιά 1959/60 περίπου 90% των µαθητών σερβικής και µαυροβουνικής 

εθνικότητας διδάσκονταν την αλβανική γλώσσα µε 2-3 ώρες την βδοµάδα.194 Στα 

σχολεία των νοµών Μούρσκα (Murska) και Σούµποτα (Subota) 2.247 µαθητές 

σλοβενικής εθνικότητας µάθαιναν την ουγγαρέζικη γλώσσα.195 Σε πολλά σχολεία στην 

Ανεξάρτητη Περιοχή Βοϊβοντίνας (Voivodina) µαθητές σερβικής, κροατικής και 

µαυροβουνικής εθνικότητας διδάσκονταν ουγγαρέζικα, και σε λιγότερο βαθµό τις 

γλώσσες άλλων µειονοτήτων.196 

Σχετικά µε την έκδοση δίγλωσσης γραπτής εκπαιδευτικής ύλης και σχολικών 

βιβλίων, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι θεωρούσαν πως δεν χρειάζονταν τα 

βιβλία να είναι δίγλωσσα, ενώ  άλλοι πίστευαν πως όχι µόνο τα βιβλία έπρεπε να είναι 

δίγλωσσα, αλλά και όλη η υπόλοιπη γραπτή ύλη (περιοδικά, βοηθήµατα κ.τ.λ.).197 

Υπήρχε η άποψη πως η έκδοση δίγλωσσης σχολικής εκπαιδευτικής ύλης είναι τεχνικό 

ζήτηµα που συνδέεται άµεσα µε τη χρηµατοδότηση και πως η δίγλωσση διδασκαλία 

θα µπορούσε να πραγµατοποιείται µε τα υπάρχοντα, µονόγλωσσα βιβλία.198 

                                                 
192 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 87-93.9 (Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963.) 
193 Μπέσιτς, Ζ., Η ιστορία του Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, 1967, σ. 176. (Bešić, Z., Istorija Crne Gore. 
Titograd, 1967.) 
194 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., παρ., σ. 224 (Istorijski zapisi. Godina XVI. Broj 2. Titograd,1962.)  
195 Όπ. παρ., σ.σ. 235-236 
196 Janoši G.  Ανάπτυξη σχολείων στην ουγγρική γλώσσα στη Βοϊβοδίνα. Περιοδικό για παιδαγωγικά 
θέµατα «Σύγχρονο σχολείο», Βελιγράδι  (έτος IV); αρ.4-5, 1969, σ.σ. 89-90.( Janoši G., (1969).   Razvoj 
škola na mađarskom jeziku u Vojvodini. Pedagoški časopis Savremena škola , Beograd (god. IV );br.4-5 
st. 89-90.) 
197 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο για την προαγωγή του σχολικού συστήµατος και η ∆ηµοκρατική 
γραµµατεία για την εκπαίδευση, τον πολιτισµό και την επιστήµη στο Τίτογκραντ 1971, ό.π. παρ., σ.34 
(Republički zavod za unapredjivanje školstva i Republički sekretarijat za obrazovanje, kulturu i nauku 
Titograd: Informacija o vaspitanju i obrazovanju pripadnika albanske narodnosti. Titograd, 1971).  
197  Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.65-69.(Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni 
materijal. Titograd, 1966).  
198 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., παρ., σσ. 43-48 (Istorijski zapisi. Godina XVI. Broj 2. Titograd,1962) 
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Τα πρώτα αποτελέσµατα έδειξαν να είναι θετικά και έδειξαν επίσης πως 

έπρεπε να δηµιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την οµαλή λειτουργία των 

σχολείων, ενώ παράλληλα υπήρχαν θετικές αλλαγές και στη συνείδηση των 

εκπαιδευτών σε ό,τι αφορούσε τη δίγλωσση εκπαίδευση και δραστηριότητα. Τα 

προβλήµατα που προσδιορίστηκαν και ο στόχοι που τέθηκαν στο έγγραφο για τη 

δίγλωσση διδασκαλία και την παιδαγωγική δραστηριότητα στα σχολεία ήταν τα 

εξής:199 

1. Σαφής προσδιορισµός των εκπαιδευτικών στόχων της δίγλωσσης διδασκαλίας 

ειδικά σε σχέση µε τη (δεύτερη) µη µητρική γλώσσα. 

2. Μελέτη της λειτουργικότητας της µητρικής γλώσσας στην εκπαίδευση και 

ανάπτυξη ενός προγράµµατος επιµόρφωσης των µαθητών σε συνθήκες δίγλωσσης 

διδασκαλίας. 

3. Μελέτη του εκπαιδευτικού προγράµµατος και των βιβλίων δίγλωσσης 

διδασκαλίας σε σχέση µε τις κοινές δραστηριότητες πάνω σε θέµατα εθνικού 

πολιτισµού. 

4. Οργάνωση ενός ενιαίου, σύνθετου ερευνητικού προγράµµατος σχετικά µε τα 

προβλήµατα της διγλωσσίας στα σχολεία των µεικτών περιοχών, συµπεριλαµβάνοντας 

εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές υπηρεσίες και τµήµατα σχολικής ανάπτυξης. 

5. Μελέτη υπαρχουσών παιδαγωγικών και οργανωτικών προβληµάτων στα 

επαρχιακά σχολεία σε σχέση µε τη διγλωσσία. Ανάπτυξη δίγλωσσων εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων και πολιτιστικής ζωής των µαθητών. 

6. Κάθετη επέκταση της ολοκληρωτικής δίγλωσσης εκπαίδευσης στις 

περισσότερες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες 

συνθήκες. 

7. Έναρξη έκδοσης δίγλωσσων βιβλίων και άλλων σχολικών βοηθηµάτων 

8. Προαιρετικά µέτρα για την έναρξη ελάχιστων τάξεων µε ολοκληρωτική 

δίγλωσση διδασκαλία, όπου οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν σε αυτές τις τάξεις, θα 

παίρνουν επίδοµα δυσκολότερης εργασίας  

9.  Πρακτική υποψηφίων εκπαιδευτών σε σχολεία δίγλωσσης διδασκαλίας µε 

στόχο να εξοικειωθούν µε τις συνθήκες δουλειάς και να αποκτήσουν περισσότερες 

εµπειρίες 

10. Εισαγωγή της δίγλωσσης διδασκαλίας στα νηπιαγωγεία 

                                                 
199Ό.π. παρ.565, σ. 34. 
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11. Κίνητρα ανάπτυξης της διγλωσσίας και εκτός σχολείου στα πλαίσια των 

κοινωνικο-πολιτιστικών δραστηριοτήτων µέσω των διαφόρων πολιτιστικών φορέων 

της Σοσιαλιστικής Ενότητας της Γιουγκοσλαβίας. 

 

5.6 Η Εφαρµογή των Αρχών ∆ιγλωσσίας στο Γιουγκοσλαβικό Εκπαιδευτικό 
Σύστηµα 

To 1965 οργανώθηκε ένα οµοσπονδιακό σεµινάριο για την κοινή  διδασκαλία 

και εκπαίδευση των µαθητών διαφόρων εθνικοτήτων σε αυτήν.200 Στην εισαγωγική 

αναφορά περί εφαρµογής των αρχών της διγλωσσίας στο γιουγκοσλαβικό σχολικό 

σύστηµα, ο αυτόνοµος ερευνητής του Γιουγκοσλαβικού γραφείου µελέτης σχολικών 

και εκπαιδευτικών θεµάτων στο Βελιγράδι, Γκάµπορ Γιανόσι,201 ανέπτυξε µια σειρά 

προβληµατισµών της τότε γιουγκοσλαβικής κοινότητας που αφορούσαν τη σύνθετη 

εθνική ποικιλία στον καθολικό κοινωνικό της ιστό και τη θέση του συστήµατος 

εκπαίδευσης και παιδαγωγίας (Π.ΙΙ.α).  

Σύµφωνα µε την αναφορά του σεµιναρίου, η ανάγκη της γνώσης δεύτερης 

γλώσσας εκτός της µητρικής θεωρούνταν τη συγκεκριµένη περίοδο που γράφτηκε, το 

1965 δηλαδή, πιο µεγάλη από κάθε άλλη φορά.202 Η αναφορά επισηµαίνει ότι η γνώση 

περισσότερων γλωσσών δηµιουργεί προϋποθέσεις για πιο στενή και άµεση 

συνεργασία µεταξύ των ανθρώπων διάφορων εθνών, την οποία  επιβάλλει η σύγχρονη 

ανάπτυξη της επιστήµης, του πολιτισµού και της τεχνολογίας.203 Ο προφορικός 

πολιτισµός σε τέτοιες συνθήκες έχει περισσότερη σηµασία, επειδή ταιριάζει µε τα 

χαρακτηριστικά µαζικών επαφών των ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και 

πολιτισµούς. Εκτός από τους προφανείς πρακτικούς λόγους, η γνώση άλλων γλωσσών 

έχει µεγαλύτερη σηµασία σε σχέση µε την άµεση επαφή µε τα επιστηµονικά και 

πολιτιστικά επιτεύγµατα των άλλων λαών µέσω του γραπτού λόγου, και µε αυτό τον 

τρόπο διαδίδονται περισσότερο οι ιδέες και οι αξίες αυτές, και όλα αυτά µαζί 

                                                 
200 Σοκόλοβιτς Ν., Προσχολική παιδαγωγία και εκπαίδευση στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του 
σχολικού συστήµατος στο Μαυροβούνιο. Παιδαγωγία και εκπαίδευση, Έτος ΙΙ, Τεύχος 1, Τίτογκραντ, 
1976, σ. 45. (Sokolović, N., Predškolski vapsitanje i obrazovanje u sklopu reforme vaspitno-obrazovnog 
sistema.) 
201 Janoši G.,  Ανάπτυξη σχολείων στην ουγγρική γλώσσα στη Βοϊβοδίνα. Περιοδικό για παιδαγωγικά 
θέµατα Σύγχρονο σχολείο, Βελιγράδι  (έτος IV); αρ.4-5, 1969, σ.σ. 91-93.(Janoši G., (1969).  Razvoj 
škola na mađarskom jeziku u Vojvodini. Pedagoški časopis Savremena škola , Beograd (god. IV );br.4-5 
st. 89-90.) 
202 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., παρ. σ. 119 (Istorijski zapisi. Godina 1962) 
203 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 346-349.(Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963.)  
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επηρεάζουν θετικά την αµοιβαία γνωριµία και την πολύπλευρη συνεργασία των 

διάφορων λαών.204 

Αλλά η ανάγκη της γνώσης και άλλων γλωσσών ακόµη και σε µικρές περιοχές 

– δηλαδή όχι απαραίτητα η γνώση των διεθνών γλωσσών, αλλά η γνώση διαφόρων 

µικρών γλωσσών που µιλιούνται σε πολυεθνικές κοινότητες, όπως στη σύγχρονη 

γιουγκοσλαβική σοσιαλιστική κοινότητα, έχει ιδιαίτερη σηµασία και λειτουργία, 

πρωτίστως στη διαδικασία των καθηµερινών επαφών των πολιτών της, που είναι µέλη 

διάφορων εθνών και εθνικοτήτων.205 

Σε προηγούµενες ιστορικές περιόδους ανάπτυξης των περιοχών της σηµερινής 

Γιουγκοσλαβίας, πολύ ισχυρές µεταναστευτικές κινήσεις και εποικισµοί, πέρα του ότι 

επηρέασαν την ανάµιξη του πληθυσµού, δηµιούργησαν και στον τοµέα της γλώσσας 

µια εξαιρετικά σύνθετη και ενδιαφέρουσα κατάσταση.206 Οι µετακινήσεις των 

διαφόρων εθνοτικών οµάδων στη Γιουγκοσλαβία από αποµονωµένες περιοχές σε 

περιοχές που ήταν οικονοµικά καταλληλότερες διήρκεσαν µέχρι και τη δεκαετία του 

1960.207 Όλες αυτές οι µετακινήσεις συνεισέφεραν στο γεγονός ότι η γιουγκοσλαβική 

κοινότητα στα µέσα της δεκαετίας του 1960 ήταν ένας πολυσύνθετος κοινωνικός 

οργανισµός και ταυτόχρονα µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περιοχή από άποψη 

κοινωνιολογικής και παιδαγωγικής µελέτης. Σε µια τέτοια πολυεθνική δοµή 

πληθυσµού, η γνωριµία και η επαφή των διαφόρων εθνών µέσα στη γιουγκοσλαβική 

οµοσπονδιακή πολυεθνική κοινότητα, αποτελούσε ένα από πρώτα καθήκοντα των 

κρατικών φορέων, µεταξύ των οποίων και το σύστηµα εκπαίδευσης και παιδαγωγίας. 

Σχετικά µε το παιδαγωγικό ζήτηµα, σε περιοχές µε µικτά έθνη, σχεδιάστηκε 

ένα πρόγραµµα που περιελάµβανε πιο πλούσια παιδαγωγική δραστηριότητα σε 

σχολεία µε πολλές διδακτικές γλώσσες.208 Η αξιολόγηση της µέχρι τότε παιδαγωγικής 

δράσης στα σχολεία αυτά ήταν θετική.209 Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό των 

                                                 
204 Ό.π., παρ. 569, σ. 91-92 
205 Σοκόλοβιτς Ν., Προσχολική παιδαγωγία και εκπαίδευση στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του 
σχολικού συστήµατος στο Μαυροβούνιο. Παιδαγωγία και εκπαίδευση, Έτος ΙΙ, Τεύχος 1, Τίτογκραντ, 
1976, σ.σ. 54-64. (Sokolović, N., Predškolski vapsitanje i obrazovanje u sklopu reforme vaspitno-
obrazovnog sistema.) 
206 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 87-94.( Redžepagić, J., Razvoj prosvjete 
i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963.)  
207 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., παρ., σ. 145 Istorijski zapisi. Godina XVI. Broj 2. Titograd,1962.  
208 Janoši G.,  Ανάπτυξη σχολείων στην ουγγρική γλώσσα στη Βοϊβοδίνα. Περιοδικό για παιδαγωγικά 
θέµατα Σύγχρονο σχολείο, Βελιγράδι  (έτος IV); αρ.4-5, 1969, σ.σ. 92-93. (Janoši G., (1969).  Razvoj 
škola na mađarskom jeziku u Vojvodini. Pedagoški časopis Savremena škola , Beograd (god. IV ) 
209 Σοκόλοβιτς Ν., Προσχολική παιδαγωγία και εκπαίδευση στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του 
σχολικού συστήµατος στο Μαυροβούνιο. Παιδαγωγία και εκπαίδευση, Έτος ΙΙ, Τεύχος 1, Τίτογκραντ, 
1976, σ.σ. 212-215. (Sokolović, N., Predškolski vapsitanje i obrazovanje u sklopu reforme vaspitno-
obrazovnog sistema.) 



 72 

περιοχών µε µικτά έθνη αποτελούσε το υψηλό ποσοστό κοινής κατοίκησης των 

διάφορων εθνών στην ίδια περιοχή, στην ίδια πόλη και στην ίδια κοινότητα. Υπό 

τέτοιες συνθήκες, οι καθηµερινές επαφές µεταξύ των µελών των διάφορων 

εθνικοτήτων απαιτούσαν τη γνώση, όχι µόνο της µητρικής γλώσσας της κάθε 

εθνικότητας ξεχωριστά, αλλά και τη γνώση µιας δεύτερης, κοινής γλώσσας. Στην πόλη 

Σούµποτιτσα για παράδειγµα ο αριθµός των ανθρώπων που µιλούσαν δύο ή 

περισσότερες γλώσσες ήταν πολύ µεγάλος και µεγάλωνε κάθε µέρα λόγω του ότι οι 

συνθήκες της κοινής ζωής των εθνικοτήτων που ζούσαν µαζί το επέβαλλαν και το 

απαιτούσαν.210 Οι συνθήκες και ο τρόπος ζωής σε αυτήν την περιοχή και σε άλλες 

παρόµοιες περιοχές που ήταν πολλές στον αριθµό στη Γιουγκοσλαβία εκείνη την 

εποχή, δηµιουργήθηκαν ασυνείδητα και µη οργανωµένα, οµάδες ανθρώπων που 

ταυτόχρονα υιοθετούσαν, εκτός από τη µητρική τους γλώσσα, επιπλέον µία γλώσσα, 

συνήθως τη γλώσσα που οµιλούνταν πιο πολύ στο κοινωνικό τους περιβάλλον.211 

Σε τέτοιες περιπτώσεις προφορικών επαφών, ο Γιανόσι212 θεωρεί στην 

αναφορά του ότι υπάρχουν συνήθως δύο, αλλά και περισσότερες οµάδες ανθρώπων 

που υιοθέτησαν δεύτερη γλώσσα σαν πρώτη. Σε ορισµένες περιπτώσεις αναφέρει 

µάλιστα ότι υπήρχε ένα «µεταβατικό στρώµα» ανθρώπων, οι οποίοι είχαν ταυτόχρονα 

υιοθετήσει και τις δύο γλώσσες και αυτοί θεωρούνταν ως πλήρως δίγλωσσα άτοµα.213 

Αναφέρεται επίσης ότι ορισµένες έρευνες214 έδειξαν πως η διγλωσσία είναι 

σπάνιο φαινόµενο στα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας και ότι αρχίζει να 

αναπτύσσεται, όταν ένα παιδί αρχίσει να βγαίνει από τον οικογενειακό κύκλο, όταν 

αναπτύσσονται οι κοινωνικές επαφές στο πολυεθνικό περιβάλλον που ζει. Με άλλα 

λόγια, η διγλωσσία σε παιδιά σπάνια γίνεται στον οικογενειακό κύκλο αλλά 

αποκτιέται σε κοινωνίες που αποτελούνται από δυο ή περισσότερα έθνη, στις διάφορες 

και πολυποίκιλες κοινωνικές επαφές των ανθρώπων.215  

                                                 
210 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ, (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ.) από το σχολικό 
1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα).   (Republički 
zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. godine (pojedinačni 
formulari za škole na albanskom jeziku).  
211 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 49-68.( Redžepagić, J., Razvoj prosvjete 
i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963. ) 
212 Janoši G.,  Ανάπτυξη σχολείων στην ουγγρική γλώσσα στη Βοϊβοδίνα. Περιοδικό για παιδαγωγικά 
θέµατα Σύγχρονο σχολείο, Βελιγράδι  (έτος IV); αρ.4-5, 1969, σ.σ. 94-97.( Janoši G., (1969).  Razvoj 
škola na mađarskom jeziku u Vojvodini. Pedagoški časopis Savremena škola , Beograd (god. IV ) 
213 Ό.π., παρ., σσ. 101-105 
214 Ό.π., παρ., σσ. 106-119 
215 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.319-333.( Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. 
Dokimentacioni materijal. Titograd, 1966.)  
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 Η διγλωσσία αναπτύσσεται ήδη από το νηπιαγωγείο, όταν υπάρχουν οι 

κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή εάν δοθεί στα µικρά παιδιά η ευκαιρία να 

δηµιουργήσουν µια δίγλωσση βάση µε τους συνοµηλίκους τους, οργανωµένα σε 

παιδαγωγικές οµάδες, ή εάν θα σταµατήσει η µέχρι τότε διαδικασία της αυθόρµητης 

ανάπτυξης διγλωσσίας, µε το χωρισµό των παιδιών µε βάση την εθνική τους καταγωγή 

και γλώσσα. Σε περιπτώσεις που η διγλωσσία είναι γενικό φαινόµενο σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, οι δραστηριότητες των παιδιών πρέπει όλες να γίνονται και στις 

δυο γλώσσες.216 Ο Γιανόσι συνεχίζοντας αναφέρει ότι παρουσιάστηκε µια ειδική 

µορφή διγλωσσίας στα προσχολικά ιδρύµατα και τα δηµοτικά σχολεία περιοχών µε 

εθνικό-οµοιογενές περιβάλλον. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν υπάρχουν δίγλωσσα 

παιδιά. Έτσι, στη Σούµποτιτσα (Subotica), Κάνιζα (Kaniza) και σε κάποια άλλα µέρη, 

εκπαιδευτικοί σε προσχολικά ιδρύµατα έκαναν συστηµατικές προσπάθειες, 

δηµιουργώντας µια δίγλωσση οργάνωση εργασίας, µε πρωτοβουλία που άρχισε από 

τους γονείς των παιδιών. Αυτή  η πρωτοβουλία είχε ως στόχο την υιοθέτηση της πιο 

ευρείας γλώσσας που µιλάει η κοινότητα (της επίσηµης γλώσσας της οµοσπονδίας), 

ούτως ώστε τα παιδιά σε µεγαλύτερη ηλικία να είναι σε θέση να συµµετέχουν στο 

σύστηµα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης ή να βρουν δουλειά σε περιοχή που δεν 

µιλιέται η µητρική τους γλώσσα. Τα συµπεράσµατα της αναφοράς του Γιανόσι 

συνοψίζονται ως εξής: 

 Α. Για την επιτυχηµένη ανάπτυξη της διγλωσσίας χρειάζεται να 

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες στην οικογένεια, στα παιδαγωγικά ιδρύµατα, 

αλλά και σε ολόκληρο το κοινωνικό περιβάλλον.   

 Β. Η διγλωσσία πρέπει να εφαρµόζεται σε ολόκληρο το παιδαγωγικό σύστηµα 

της γενικής εκπαίδευσης, και στα προσχολικά ιδρύµατα πρέπει να εφαρµόζεται η 

δίγλωσση παιδαγωγική εργασία.217 

Σύµφωνα µε το Γιανόσι, αυτές οι αρχές, στον τοµέα της προσχολικής 

παιδαγωγίας πραγµατοποιούνται επιτυχώς σχεδόν σε όλες τις περιοχές µε εθνικά µικτό 

πληθυσµό: στην Ανεξάρτητη Επαρχία Βοϊβοντίνα (Voivodina), Ανεξάρτητη Επαρχία 

Κόσσοβο  (Kosovo), στην Κροατία (Harvtska) , στις περιοχές  Ίστρα (Istra),  Ριγιέκα 

                                                 
216 Janoši G.,  Ανάπτυξη σχολείων στην ουγγρική γλώσσα στη Βοϊβοδίνα. Περιοδικό για παιδαγωγικά 
θέµατα Σύγχρονο σχολείο, Βελιγράδι  (έτος IV); αρ.4-5, 1969, σ.σ. 120-126. .( Janoši G., (1969).  
Razvoj škola na mađarskom jeziku u Vojvodini. Pedagoški časopis Savremena škola , Beograd (god. IV 
) 
217 Ό.π., παρ., σσ. 92-96. 
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(Rjeka) και στο Όσιγιεκ (Osijek), στη Σλοβενία (Slovenia), στο Πρεκόµουργιε 

(Prekomurje).218 

Όσον αφορά το θέµα της διγλωσσίας στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο ίδιος επισηµαίνει κάποια πολύ βασικά σηµεία. 

Καταρχήν, η εφαρµογή της διγλωσσίας στη σχολική πράξη εξαρτάται αποκλειστικά 

από το καθεστώς και τη λειτουργία των δύο γλωσσών ενός ορισµένου κοινωνικού 

περιβάλλοντος και από το ίδιο το κοινωνικό περιβάλλον, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές 

σχέσεις, τα ιδρύµατα και τις οργανώσεις της δηµόσιας, πολιτιστικής, οικονοµικής και 

πολιτικής ζωής. Μόνο σε µια κατάλληλη κοινωνικό-πολιτική ατµόσφαιρα, στην οποία 

και οι δύο γλώσσες λειτουργούν ισότιµα σε όλους τοµείς της καθηµερινής ζωής και 

εργασίας, δηλαδή σε συνθήκες στις οποίες και οι δύο γλώσσες έχουν την ίδια αξία 

χρησιµοποίησης, µόνο τότε η διγλωσσία µπορεί να αποκτήσει το πλήρες πολιτικό της 

δικαίωµα και στα σχολεία. Αντίθετα, σε ένα κοινωνικό-πολιτικό   περιβάλλον στο 

οποίο η µια γλώσσα επικρατεί επί µιας άλλης, καταστρέφεται η αρχή ισότητάς τους, η 

διγλωσσία χάνει την πραγµατική της αξία ακόµη και αν εφαρµόζεται στα σχολεία µε 

βάση το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, µένει χωρίς κοινωνική εφαρµογή, χωρίς προώθηση 

και αναγνώριση. ∆ηλαδή το βασικότερο ζήτηµα είναι το θέµα της πραγµατικής 

λειτουργίας και της πραγµατικής αξίας των δύο γλωσσών σε µια ορισµένη κοινωνική 

οµάδα.219 

Στη γιουγκοσλαβική σοσιαλιστική κοινότητα του 1965 υπήρχαν ευνοϊκές 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της διγλωσσίας, σε όλες της τις µορφές, στο 

παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό σύστηµα. Στα συντάγµατα της οµοσπονδίας και των 

σοσιαλιστικών δηµοκρατιών και των αυτόνοµων επαρχιών, στους δήµους και στις 

οργανώσεις, στη σχολική νοµοθεσία, δόθηκε αρκετή προσοχή στο ζήτηµα της 

διγλωσσίας.220 Στο Σύνταγµα της Σερβίας και του Μαυροβουνίου,221 η διγλωσσία 

αποτελούσε ζήτηµα συνταγµατικής αρχής. Σύµφωνα µε αυτό, η διγλωσσία έπρεπε να 

                                                 
218 Ό.π., παρ., σσ. 96-97.  
219 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.156.(Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni 
materijal. Titograd, 1966.)  
220Janoši G.,  Ανάπτυξη σχολείων στην ουγγρική γλώσσα στη Βοϊβοδίνα. Περιοδικό για παιδαγωγικά 
θέµατα Σύγχρονο σχολείο, Βελιγράδι  (έτος IV); αρ.4-5, 1969, σ.σ. 102-106. .( Janoši G., (1969).  
Razvoj škola na mađarskom jeziku u Vojvodini. Pedagoški časopis Savremena škola , Beograd (god. IV 
) 
221 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.189-191.(Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni 
materijal. Titograd, 1966).  
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εφαρµόζεται σε ολόκληρο το κοινωνικό σύστηµα και ειδικά στο σύστηµα της 

σχολικής νοµοθεσίας και εκπαίδευσης.222 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τονίστηκε η ανάγκη της προώθησης και ανάπτυξης 

του συστήµατος της κοινωνικής αυτοδιοίκησης. Τις προηγούµενες δεκαετίες (’40- ’50) 

στο σύστηµα της κεντρικής κρατικής διοίκησης όλα κινούνταν από πάνω προς τα 

κάτω σε µία γλώσσα, αυτή της πλειονότητας, έτσι η πολυγλωσσία δεν χρειαζόταν. 

Όµως µετά τον Πόλεµο δόθηκε το δικαίωµα σε όλες τις δηµοκρατίες της Οµοσπονδίας 

να λύνουν και να αποφασίζουν µόνες τους για τα προβλήµατα διαβίωσης τους, είχαν 

εκατοµµύρια άτοµα, τα οποία δεν µιλούσαν την ίδια γλώσσα και µε βάση ένα 

εξαιρετικά ευρύ δίκτυο διαφόρων οργάνων κοινωνικής αυτοδιοίκησης, σε όλους τους 

δήµους της χώρας, βρέθηκαν σε καθηµερινή χρήση όλες οι υπάρχουσες γλώσσες των 

εθνικοτήτων της Γιουγκοσλαβίας. Οι πολίτες στους φορείς της κοινωνικής και 

πολιτικής αυτοδιοίκησης ασκούσαν τα δικαιώµατα και εκπλήρωναν τα καθήκοντά 

τους στη γλώσσα τους, και έπρεπε να τακτοποιούν τις υποθέσεις σε όλα τα δηµόσια 

ιδρύµατα στη µητρική τους γλώσσα,. Έτσι, η ανάγκη για πολυγλωσσία πήρε µια 

εξαιρετικά βαθιά κοινωνικό-πολιτική έννοια και αξία.  

Η διγλωσσία ή πολυγλωσσία σε εθνικά µικτές περιοχές, τη δεκαετία του 1960, 

εφαρµόστηκε σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας ζωής, σε δηµοτικά συµβούλια και σε 

υπηρεσίες, σε δικαστήρια, σχολεία, νοσοκοµεία, ταχυδροµεία, σιδηροδρόµους, 

τράπεζες κτλ.223 Εισήχθη µε άλλα λόγια η δίγλωσση διοίκηση, η οποία προβλεπόταν 

από το Σύνταγµα. Έτσι οι νεότερες γενιές της Γιουγκοσλαβίας, µετά τον Πόλεµο 

έπρεπε να ετοιµάζονται για ένα τέτοιο σύστηµα, γνωρίζοντας και άλλες γλώσσες εκτός 

της µητρικής τους, λόγω του ότι όλοι οι πολίτες της Γιουγκοσλαβίας είχαν το 

δικαίωµα να αποφασίζουν και να λύνουν από κοινού θέµατα της αυτοδιοίκησης 

ανεξάρτητα από εθνικότητα.224 

Στο γιουγκοσλαβικό εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό σύστηµα, η αρχή της 

διγλωσσίας είχε πρακτική εφαρµογή, αλλά µε µερικές βασικές παραλλαγές, ανάλογα 

µε τη γενική γλωσσική κατάσταση του σχολείου. Η επικρατέστερη µορφή διγλωσσίας 

ήταν εκείνη που εκφραζόταν µε τον όρο «ευρεία δίγλωσση παιδαγωγική 

                                                 
222 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., παρ., σσ. 176-182.( Istorijski zapisi. Godina XVI. Broj 2. Titograd,1962).  
223 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο για την πρόοδο του σχολικού συστήµατος του Τίτογκραντ 1977, ό.π. 
παρ., σ.67. (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni materijal. Titograd, 
1977.)  
224 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.184.( Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni 
materijal. Titograd, 1966.0 
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δραστηριότητα».225 Αυτός ο όρος περιελάµβανε και όλα τα είδη και τις µορφές των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων σε ένα σχολείο (εκτός από τη διδασκαλία µέσα στην 

τάξη), σχετικά µε την επιστήµη, τον πολιτισµό την τέχνη, τον αθλητισµό. Όλες αυτές 

οι δραστηριότητες ήταν οργανωµένες σύµφωνα µε την προγραµµατισµένη και 

συστηµατική εφαρµογή των αρχών της διγλωσσίας. Αυτό το είδος της διγλωσσίας 

εφαρµόστηκε σε όλα τα σχολεία στη χώρα, τα οποία ήταν εκείνη τη χρονιά 654 (575 

δηµοτικά και 79 λύκεια), µε περίπου 500.000 µαθητές από όλα τα γιουγκοσλαβικά 

έθνη.226 

 Η διγλωσσία στη διδασκαλία εφαρµόζονταν σε τρεις βασικές µορφές: 1. αρχή 

απόκλισης, 2. αρχή παραλληλισµού, και 3. µέσω εισαγωγής των παραγόντων της άλλης- 

µη µητρικής γλώσσας, στη διδακτική διαδικασία.227
  

1. Σύµφωνα µε την αρχή της απόκλισης, κάποια µαθήµατα διδάσκονται στη 

µητρική και κάποια άλλα στη δεύτερη γλώσσα. Η εφαρµογή αυτής της 

αρχής ήταν γνωστή ως «πράξη της Σούµποτιτσα».228 Αυτό το είδος 

διδασκαλίας της διγλωσσίας ήταν κατάλληλο για λύκεια και ουσιαστικά 

αποτελούσε µια καλή λύση στο πρόβληµα των γλωσσικών δυσκολιών 

µαθητών-µέλη εθνικοτήτων στην παρακολούθηση διδασκαλίας σε γλώσσες  

των γιουγκοσλαβικών εθνών  (σερβοκροατική, µακεδονική και σλοβενική). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του είδους διγλωσσίας ήταν η 

συστηµατικότητα στην εκµάθηση των γλωσσών αυτών µε τακτική 

εκπαιδευτική εργασία και ταυτόχρονη ανάπτυξη της µητρικής γλώσσας των 

µαθητών.   

2. Σύµφωνα µε την αρχή του παραλληλισµού, και οι δύο γλώσσες στη 

διδασκαλία ήταν ίσες και µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τους ίδιους 

στόχους. Εφαρµόζονταν µε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος να διδάσκεται 

διαδοχικά η ίδια διδακτέα ύλη σε δύο γλώσσες. Αυτός ο τρόπος εφαρµογής 

                                                 
225 Μπέσιτς, Ζ., Η ιστορία του Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, 1967, σ.σ. 89-95.( Bešić, Z., Istorija Crne 
Gore. Titograd, 1967.)  
226 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ, (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ.) από το σχολικό 
1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα), ό.π. παρ., σελ.34 
(Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. godine 
(pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku).  
227 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σ.σ. 159-162.( Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 
1944/45 do školske 1990/91. godine (pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku).  
228 Σάβιτσεβιτς, Μπ., Περίληψη της ανάπτυξης της εκπαίδευσης στο Μαυροβούνιο 1933-1963. Εκθέσεις 
του περιοδικού του Ινστιτούτου για την πρόοδο του σχολικού συστήµατος της Ο.∆. Μαυροβουνίου. 
Έτος IV, Τεύχος 2, Τίτογκραντ, 1964, σ.σ. 187-189 (Savićević, B., Sažetak razvoja obrazovanja u Crnoj 
Gori 1933-1963. Izveštaji iz časopisa Instituta o napretku školskog sistema O.D. Montenegro. Godina 
IV, broj 2, Titograd, 1964, str.str. 187-189) 
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του παραλληλισµού στη Γιουγκοσλαβία το 1965 εφαρµόζονταν σε 21 

σχολεία (16 δηµοτικά και 5 λύκεια) µε συνολικά 3.200 µαθητές (14 ή 2/3 

των σχολείων αυτών βρίσκονταν στο Πρεκοµούργιε (Prekomurje) στη 

Σλοβενία (Slovenia).229 Ο δεύτερος τρόπος ήταν στη διάρκεια µιας 

ορισµένης χρονικής περιόδου, µέρας, εβδοµάδας ή µήνα, η διδακτική ύλη 

διδάσκονταν σε µια διδακτική γλώσσα και όταν τελείωνε η περίοδος, στην 

επόµενη που είχε την ίδια διάρκεια µε την προηγούµενη, η ίδια διδακτική 

ύλη διδασκόταν στην άλλη γλώσσα. Ο δεύτερος τρόπος δεν εφαρµόστηκε, 

εάν και κάποια σχολεία είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για αυτό το 

είδος διδασκαλίας.  

3. Η συστηµατική εισαγωγή των παραγόντων της άλλης, µη µητρικής 

γλώσσας στη διδακτική διαδικασία έδειξε ότι ένας κατάλληλος και 

αποτελεσµατικός τρόπος ήταν η διδασκαλία που πραγµατοποιούνταν στη 

µητρική γλώσσα µαθητών που ήταν µέλη εθνικοτήτων σε περιοχές στις 

οποίες αποτελούσαν την πλειοψηφία.  

Υπήρχαν ασφαλώς και εξωσχολικοί παράγοντες που επηρέαζαν τη σωστή 

εφαρµογή της διγλωσσίας στη διδακτική πρακτική όπως π.χ. η αντίληψη των γονέων 

των µαθητών για το ζήτηµα της διδασκαλίας της διγλωσσίας, ο γενικός γλωσσικός 

πολιτισµός του περιβάλλοντος, τα ποσοστά των εθνικών οµάδων και ο τρόπος της 

εδαφικής εγκατάστασής τους, πολιτιστικές και άλλες παραδόσεις, ανάπτυξη και 

εξοπλισµός των σχολικών κτιρίων, επαγγελµατική και µορφωτική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών.230 Σύµφωνα µε την εισαγωγική αναφορά του Γιανόσι,231 για πρώτη 

φορά το 1965 το Γιουγκοσλαβικό Γραφείο για τη Μελέτη των Σχολικών και 

Εκπαιδευτικών Θεµάτων, µε την υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης και 

Πολιτισµού, καθώς και του Συµβούλιου για Εκπαιδευτικά Θέµατα των Εθνικοτήτων της 

Γιουγκοσλαβίας, άρχισε τη συστηµατική µελέτη των προβληµάτων της διγλωσσίας, µε 

                                                 
229 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ , (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ.) από το σχολικό 
1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα), ό.π.παρ., σελ.34 
(Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. godine 
(pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku).  
. 
230 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.182-187. (Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 
1944/45 do školske 1990/91. godine (pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku). 
231Janoši G.,  Ανάπτυξη σχολείων στην ουγγρική γλώσσα στη Βοϊβοδίνα. Περιοδικό για παιδαγωγικά 
θέµατα Σύγχρονο σχολείο, Βελιγράδι  (έτος IV); αρ.4-5, 1969, σ.σ. 5-6. .( Janoši G., (1969).  Razvoj 
škola na mađarskom jeziku u Vojvodini. Pedagoški časopis Savremena škola , Beograd (god. IV ) 
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βάση ένα πρόγραµµα έρευνας, µε τη συµµετοχή δυο δηµοκρατικών φορέων για το 

σχολικό σύστηµα από τα Σκόπια (Skopje) και το Τίτογκραντ (Titograd), δύο φορέων 

για το σχολικό σύστηµα των αυτόνοµων επαρχείων από το Νόβι Σαντ (NoviSad) και 

την Πρίστινα (Pristina), καθώς και δηµοτικών γραφείων από τη Σούµποτιτσα 

(Subotica), το Νόβι Σαντ (NoviSad), το Όσιγιεκ (Osijek), τη Μούρσκα και Σούµποτα 

(Murska-Subota) και το Τέτοβο (Tetove). Η ερευνητική εργασία σχεδιάστηκε να 

πραγµατοποιηθεί σε δύο φάσεις, µε τελικό στόχο τη δηµιουργία ενός εγχειριδίου για 

εκπαιδευτικούς που εφάρµοζαν το σύστηµα της διγλωσσίας στις τάξεις τους, καθώς 

και για σπουδαστές Σχολών, οι οποίοι προετοιµάζονταν µε την έξοδο τους από τις 

Σχολές να εργαστούν σε δίγλωσσα σχολεία.  

 

5.7 Η ∆ιδασκαλία της Σερβοκροατικής Γλώσσας στα Αλβανόφωνα Σχολεία 
του Μαυροβουνίου 

To 1965 συντάχθηκε µια αναφορά (Παράρτηµα.ΙΙ.β) που περιέγραφε τη 

διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας στα σχολεία που φοιτούσαν παιδιά 

αλβανικής εθνικότητας στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία του Μαυροβούνιου. Στις 

αρχές της δεκαετίας του 1960, λειτουργούσαν 125 τµήµατα µε διδασκαλία στα 

αλβανικά, σε 9 συλλογικά δηµοτικά σχολεία.  

Σύµφωνα µε την έκθεση, η διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας στα 

σχολεία αυτά διεξαγόταν σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα. Στην τρίτη τάξη ήταν 4 

ώρες, ενώ από την  έκτη ως την όγδοη ήταν 3 ώρες. Στην πρώτη και δεύτερη τάξη του 

δηµοτικού εισήχθη κατά το σχολικό έτος 1964-1965 το µάθηµα προετοιµασίας της 

σερβοκροατικής γλώσσας.232 

Τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας της σερβοκροατικής γλώσσας σε αυτά τα 

σχολεία έδειξαν ότι το πρόγραµµα δεν πραγµατοποιούνταν µε συνέπεια και σύµφωνα 

µε τις επίσηµες οδηγίες. Οι µαθητές, όταν τελείωναν το δηµοτικό σχολείο, δεν ήταν 

ικανοί να µιλήσουν επαρκώς τα σερβοκροατικά και δυσκολεύονταν να συνεχίσουν 

περαιτέρω την εκπαίδευση τους σε σχολεία µε διδασκαλία στα σερβοκροατικά. Αυτό 

φάνηκε στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα λύκεια στην Ποντγκόριτσα (Podgorica).233 

Κατά το σχολικό έτος 1964-1965 πέτυχαν µόνο 3 Αλβανοί µαθητές στο Οικονοµικό 

Λύκειο, 4 στο Γυµνάσιο και 15 στο σχολείο για την επαγγελµατική εκπαίδευση 
                                                 
232 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ  1944/45 - 1990/91, ό.π., παρ., σσ. 113. 
(Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. godine 
(pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku). 
233 Λύκεια του ∆ήµου της Ποντγκόριτσα. (srednja škola Opština Podgorica ) 
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στελεχών στην οικονοµία, ενώ στα τεχνικά σχολεία δεν πέτυχε κανένας στις 

εξετάσεις.234 Η µη επαρκής γνώση της σερβοκροατικής γλώσσας ήταν εµπόδιο για 

τους Αλβανούς µαθητές να εγγράφονται στα λύκεια ή να δουλεύουν σε επαγγελµατικό 

περιβάλλον που αποκλειστικά χρησιµοποιούνταν η σερβοκροατική γλώσσα.235 Οι 

σχολικοί σύλλογοι και άλλοι δηµοτικοί φορείς έβλεπαν τη διδασκαλία της 

σερβοκροατικής γλώσσας ως ένα απλό σχολικό µάθηµα µιας ξένης γλώσσας. Η 

διδασκαλία συνήθως ήταν η ανάγνωση και η µετάφραση, ενώ άλλες µέθοδοι εργασίας 

πάνω στη γλώσσα ήταν ανύπαρκτες.  

 Άλλο ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα ήταν ότι τη σερβοκροατική γλώσσα στα 

αλβανόφωνα σχολεία τη δίδασκαν δάσκαλοι, αλλά και ένας σηµαντικός αριθµός µη 

επαγγελµατιών δασκάλων. Στις ανώτερες τάξεις, εκτός από 2 σχολεία, αυτό το µάθηµα 

το δίδασκαν µη επαγγελµατίες εκπαιδευτές, οι οποίοι  δεν γνώριζαν αρκετά καλά τη 

σερβοκροατική γλώσσα και έτσι στο µάθηµα έκαναν συχνά γλωσσικά και 

ορθογραφικά λάθη.236 Εκτός αυτού, δεν υπήρχε αρκετός παιδαγωγικός εξοπλισµός και 

οι µέθοδοι διδασκαλίας ήταν ξεπερασµένες.237 Επίσης, η διδασκαλία ήταν αρκετά 

δύσκολη ειδικά στα αποµακρυσµένα µέρη που ο πληθυσµός δεν ήταν µικτός. Οι 

δάσκαλοι που δίδασκαν σερβοκροατικά χρησιµοποιούσαν κατά κάποιο τρόπο τις 

εµπειρίες άλλων εκπαιδευτών µε περισσότερη εµπειρία, αν και δεν είχαν πολλές 

ευκαιρίες να επισκεφτούν τα µαθήµατα των συναδέλφων τους και να δουν πώς θα 

µπορούσε να οργανωθεί καλύτερα και µεθοδικότερα το µάθηµα αυτό.238 Ένας µεγάλος 

αριθµός δασκάλων δεν είχε τη δυνατότητα να προµηθευτεί τα απαραίτητα 

επαγγελµατικά και παιδαγωγικά βιβλία και περιοδικά και αυτός ήταν ένας επιπλέον 

λόγος που η διδασκαλία βρισκόταν σε χαµηλό επίπεδο.239 Ορισµένοι δάσκαλοι στα πιο 

αναπτυγµένα σχολικά κέντρα έκαναν συχνές συναντήσεις µεταξύ τους και 

                                                 
234 ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ  1944/45 - 1990/91, ό.π.,  παρ.,σ. 145 
(Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. godine 
(pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku).   
235 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.167-169. (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. 
Dokimentacioni materijal. Titograd, 1966) 
236 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, Υλικό τεκµηρίωσης, 1960, ό.π., σσ. 343-348. (Strucno 
osposobljavanje Dokimentacioni materijal 1960) 
237 Μπέσιτς, Ζ., Η ιστορία του Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, 1967, σ.σ. 45-56. (Bešić, Z., Istorija Crne 
Gore. Titograd, 1967).  
238 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, Υλικό τεκµηρίωσης, 1960, όπ.., παρ., σσ. 35-39 
(Strucno osposobljavanje Dokimentacioni materijal 1960) 
239 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 152-164.( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
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προσπαθούσαν µε την ανταλλαγή εµπειριών, αλλά και µε την προσωπική εξειδίκευση 

να βελτιώσουν την ποιότητα του µαθήµατος της σερβοκροατικής γλώσσας.240 

 Η εµπειρία σε κάποια σχολεία έδειξε ότι οι εκπαιδευτές, των οποίων η µητρική 

γλώσσα ήταν σερβοκροατική, πιο καλά και πιο µεθοδικά διεξήγαγαν τη διδασκαλία 

και έτσι οι µαθητές τους µάθαιναν καλύτερα τη γλώσσα. Για να βελτιωθεί η ποιότητα 

της διδασκαλίας της σερβοκροατικής στα αλβανικά σχολεία υπήρχε άµεση ανάγκη να 

εκπαιδευτεί το απαιτούµενο εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικά σε ό,τι αφορούσε τη 

διδασκαλία στις ανώτερες τάξεις του δηµοτικού. Τη δεκαετία του 1960, στην 

Παιδαγωγική Ακαδηµία σπούδαζαν σερβοκροατική φιλολογία µερικοί Αλβανοί 

φοιτητές που θα µπορούσαν να διδάξουν µετά την αποφοίτησή τους σε αλβανόφωνα 

σχολεία, αλλά αυτός ήταν πολύ µικρός αριθµός σε σχέση µε τις ανάγκες των 

σχολείων.241 

 Σύµφωνα µε τις τότε συνθήκες και τις διδακτικές ανάγκες έπρεπε να 

οργανωθούν σεµινάρια σερβοκροατικής γλώσσας για τους δασκάλους των 

αλβανόφωνων σχολείων και επισκέψεις των δασκάλων αυτών σε σχολεία άλλων 

περιοχών της Γιουγκοσλαβίας, όπου το σύστηµα της εκµάθησης της σερβοκροατικής 

γλώσσας ήταν καλύτερα οργανωµένο όπως π.χ. στη Βοϊβοδίνα (Voivodina) και στο 

Κόσµετ (Kosmet). Το Σεπτέµβριο του 1963 οργανώθηκε µε επιτυχία στο Ούλτσινιε 

(Ulcinj), το σεµινάριο για το σύστηµα εκµάθησης της σερβοκροατικής γλώσσας στην 

πρώτη και δεύτερη τάξη του δηµοτικού σχολείου µε σκοπό να γνωριστούν οι 

δάσκαλοι του µαθήµατος αυτού και να ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους.242 

 Τα εκπαιδευτικά µέσα για τη σωστή και επιτυχηµένη διεξαγωγή του 

προγράµµατος της σερβοκροατικής γλώσσας στα σχολεία ήταν λιγοστά. Σε κάποια 

σχολεία υπήρχε ένας περιορισµένος αριθµός εκπαιδευτικών µέσων, αλλά δεν 

χρησιµοποιούνταν αρκετά. Σπάνια χρησιµοποιούνταν ο πολύγραφος, ενώ το 

µαγνητόφωνο σχεδόν ποτέ. Τα βιβλία βελτιώθηκαν λίγο περισσότερο συγκριτικά µε τα 

παλαιότερα. Τα βιβλία περιελάµβαναν ερωτήσεις στο τέλος του κείµενου για τους 

εκπαιδευτές που δεν είχαν αρκετή παιδαγωγική και επαγγελµατική εµπειρία, αλλά 

σύµφωνα µε την αναφορά (Π.ΙΙ.γ)  θα ήταν καλό αν υπήρχαν εξηγήσεις από τις 

γλωσσικές παροιµίες που διδάσκονταν µέσα από το βιβλίο. Επίσης, το λεξικό του 

βιβλίου θεωρούνταν απαραίτητο.  
                                                 
240 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, Υλικό τεκµηρίωσης, 1960, ό.π., σσ. 356-357. (Strucno 
osposobljavanje Dokimentacioni materijal 1960) 
241 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ  1944/45 - 1990/91, ό.π., σ. 127. 
(Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) 
242 Σεµινάριο για το σύστηµα εκµάθησης της σερβοκροατικής γλώσσας (∆ήµος Ούλτσινιε).(Seminar za 
uchenje Srpskoharvactko jezik (Opština Ulcinj) 
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 Στα σχολεία δεν υπήρχε συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου της 

σερβοκροατικής, επειδή τα κείµενα, που ήταν γεµάτα µε άγνωστες λέξεις, δυσκόλευαν 

τους µαθητές να καταλάβουν την ουσία του περιεχοµένου τους και απλά µάθαιναν 

µηχανικά τη γλώσσα.243 Ορισµένα σχολεία δεν προµηθεύονταν από τον εκδοτικό οίκο 

τις νεότερες εκδόσεις και έτσι στη διδασκαλία δεν χρησιµοποιούνταν τα καινούργια 

βιβλία. Έτσι, π.χ. για την 8η τάξη χρησιµοποιούνταν το αναγνωστικό της 5ης, και για 

την 5η το αναγνωστικό της 2ης τάξης δηµοτικού. Από τη στιγµή που εκδόθηκαν 

καινούργια εµπλουτισµένα αναγνωστικά της σερβοκροατικής, το πρόβληµα έπρεπε να 

λυθεί άµεσα.244 

 Τα αλβανόφωνα σχολεία δεν ήταν επαρκώς εξοπλισµένα µε τους απαραίτητους 

οδηγούς διδασκαλίας για τους εκπαιδευτές, ούτε µε βιβλία λογοτεχνίας που 

χρειάζονταν για τη σωστή διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας. Υπήρχε άµεση 

ανάγκη να δηµιουργηθούν οδηγίες µεθοδολογίας που θα βοηθούσαν τους εκπαιδευτές 

να διεξάγουν το µάθηµα της σερβοκροατικής πιο αποτελεσµατικά και ουσιαστικά.245 

Τα προβλήµατα στη διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας στα 

αλβανόφωνα σχολεία τόνισαν πολλές φορές οι γονείς των µαθητών, οι οποίοι 

ενδιαφέρονταν πολύ να µάθουν τα παιδία τους σερβοκροατικά.246 Μάλιστα ορισµένοι 

γονείς ζήτησαν η διδασκαλία να γίνεται αποκλειστικά στα σερβοκροατικά, όπως 

παραδείγµατος χάρη στο Ούλτσιν(Ulcinj), ενώ σε µερικά άλλα σχολεία, στα όποια το 

επέτρεπαν οι συνθήκες, ορισµένα µαθήµατα όπως τα µαθηµατικά, η φυσική, η τεχνική 

αγωγή, η ζωγραφική και η µουσική αγωγή, διδάσκονταν στη σερβική γλώσσα χωρίς 

δυσκολίες247. Το γεγονός ότι τα µαθήµατα αυτά δίδασκαν δάσκαλοι των οποίων η 

µητρική γλώσσα ήταν η σερβοκροατική, επηρέαζε θετικά τους µαθητές και διευκόλυνε 

τη δυνατότητά τους να εκφραστούν σωστότερα και να αποκτήσουν σωστή προφορά  

και καλό λεξιλόγιο.  

Για την καλύτερη διδαχή της σερβοκροατικής γλώσσας, σύµφωνα µε το 

διδακτικό πρόγραµµα, εισάχθηκε τον Οκτώβρη του σχολικού έτους 1964-1965 η 

                                                 
243 Εγκυκλοπαιδικό λεξικό της παιδαγωγίας, Ζάγκρεµπ, 1963, σ. 76 (Enciklopedijski riječnik 
pedagogije. Zagreb, 1963) 
244 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 156-159. (Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
245 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, Υλικό τεκµηρίωσης, 1960, ό.π., σσ. 359-361 (Strucno 
osposobljavanje Dokimentacioni materijal 1960) 
246 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο για την πρόοδο του σχολικού συστήµατος του Τίτογκραντ 1977, ό.π., 
σσ. 39-65 (Republički zavod za unapredjivanje školstva 1977) 
247 ∆ηµοτικά σχολεία ∆ήµου Ούλτσινιε, Μπαρ και Ποντγκόριτσα. (Osmogodišnja škole Ulcinj, Bar, 
Podgorica) 
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σερβοκροατική γλώσσα στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού.248 Η εισαγωγή της 

σερβοκροατικής γλώσσας από τις πρώτες τάξεις προκάλεσε αντιδράσεις εκ µέρους 

των εκπαιδευτών και για αυτό την ίδια χρονιά αποφασίστηκε να οργανωθεί ένα 

σεµινάριο για αυτούς, στο οποίο θα ενηµερώνονταν για την οργάνωση, τη 

µεθοδολογία και την πρακτική διδαχή του µαθήµατος.249 Στα σχολεία που υπήρχαν 

τµήµατα µε διδασκαλία τόσο στη σερβοκροατική όσο και στην αλβανική γλώσσα, 

όλες τις ελεύθερες δραστηριότητες, οι µαθητές των δύο εθνικοτήτων, τις 

πραγµατοποιούσαν από κοινού, ειδικότερα τις αθλητικές και τις πολιτιστικές. 

Παράλληλα, µέσα από αυτές, τα παιδιά γνωρίζονταν καλύτερα και ταυτόχρονα 

µάθαιναν και τις δυο γλώσσες.250 

Η αναφορά251 µάλιστα επισηµαίνει ότι στα σχολεία της δεκαετίας του 1960, 

όπου υπήρχε δίγλωσση διδασκαλία, ανακοινώνονταν στους τοίχους οι εργασίες των 

Αλβανών µαθητών στη σερβοκροατική γλώσσα και αντίστροφα, ενώ υπήρχαν 

ανακοινώσεις µεταφρασµένες και στις δυο γλώσσες. Τα παιδικά περιοδικά 

αποτελούσαν επίσης ένα εργαλείο εκµάθησης της δεύτερης γλώσσας. Οι αλβανόφωνοι 

µαθητές σε κάποια σχολεία διάβαζαν το περιοδικό «Τιτόβ Πιονίρ» (Titov-Pionir)252 

και άλλα παιδικά έντυπα στα σερβοκροατικά.253 Κάποιοι δάσκαλοι το περιοδικό αυτό 

το χρησιµοποιούσαν στη διάρκεια του µαθήµατος, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούσαν ότι 

στα αλβανικά παιδικά περιοδικά θα έπρεπε να υπάρχουν ενδιαφέροντα κείµενα στα 

σερβοκροατικά µε στόχο να ελκύουν την προσοχή των παιδιών για τη σερβοκροατική 

γλώσσα, κάτι το οποίο θα βοηθούσε στη διδασκαλία της.254 

 

5.8 Λειτουργικά Προβλήµατα στα Αλβανόφωνα Σχολεία του Μαυροβουνίου 

Τη σχολική χρονιά 1962-1963 επισηµάνθηκαν για πρώτη φορά από το Τµήµα 

Αναβάθµισης της Εκπαίδευσης της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου 

κάποια σηµαντικά λειτουργικά προβλήµατα στα σχολεία του Μαυροβουνίου µε 

                                                 
248 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.256-258. (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. 
Dokimentacioni materijal. Titograd, 1966) 
249 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, Υλικό τεκµηρίωσης, 1960, ό.π., σσ. 365-369( Strucno 
osposobljavanje Dokimentacioni materijal 1960) 
250 Ό.π., παρ. 616, σ. 78 
251 Όπ., παρ., σ. 97 
252 Παιδικό Περιοδικό Τιτόβ Πιονιρ, σσ. 36-59 (Deca knija “Titov Pioneer”) 
253 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π. , σ. 178 (Istorijski zapisi 1962) 
254 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σελ.216-220. (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. 
Dokimentacioni materijal. Titograd, 1966.)  
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διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας (Π.ΙΙ.δ). Ως πιο σηµαντικά αναφέρθηκαν το 

σχολικό κτίριο, η παρακολούθηση των µαθηµάτων, ο σχολικός εξοπλισµός, το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, τα σχολικά βιβλία, οι βιβλιοθήκες, η εγγραφή των µαθητών 

στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι υποτροφίες, οι παιδικές εφηµερίδες και 

τα περιοδικά, η οργάνωση των µαθηµάτων, η ύπαρξη επαγγελµατικής βοήθειας, η 

σχολική διοίκηση και το ζήτηµα εκµάθησης της σερβοκροατικής γλώσσας. 

Σχεδόν σε όλα τα χωριά µε αλβανική µειονότητα, τη συγκεκριµένη χρονιά 

υπήρχαν επτά συλλογικά κέντρα µε 35 σχολεία και 120 τάξεις µε διδασκαλία στην 

αλβανική γλώσσα. Η διδασκαλία εκτελούνταν σε 25 κρατικά και σε 10 ιδιωτικά 

κτίρια, κυρίως στο ∆ήµο Μπαρ, ενώ παράλληλα χτίζονταν επτά καινούρια σχολικά 

κτίρια, από τα οποία έξι στο ∆ήµο Τίτογραντ (Titograd) και ένα στο ∆ήµο Ούλτσιν 

(Ulcinj).255 Οι συνθήκες στα σχολεία των ιδιωτικών κτιρίων ήταν αρκετά δύσκολες, 

αλλά ακόµα και στα κρατικά κτίρια ο χώρος δεν εκπλήρωνε πλήρως τις προϋποθέσεις 

ενός σύγχρονου σχολείου. 

Κατά το σχολικό έτος 1962/63 σε αυτά τα σχολεία υπήρχαν 3.848 µαθητές.256 

Ο αριθµός των παιδιών που δεν εγγράφονταν στο σχολείο µειωνόταν από χρονιά σε 

χρονιά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του εγγράφου, δεν παρακολούθησαν µαθήµατα 12 

µαθητές στο συλλογικό σχολείο του Όστρος (Ostros) και 29 µαθητές στο συλλογικό 

σχολείο «Μάχµουτ Λέκιτς ( Mahmut Lekic)» στο Τούζι (Tuzi).257 Σε ορισµένα 

σχολεία, ιδιαίτερα στο ∆ήµο Ούλτσιν (Ulcinj) δεν σηµειώθηκαν προβλήµατα στην 

προσέλευση των µαθητών στις µικρότερες τάξεις. Το µεγαλύτερο πρόβληµα ήταν η µη 

τακτική παρακολούθηση µαθηµάτων στις ορεινές περιοχές, όπως στο συλλογικό 

δηµοτικό σχολείο «Γκόρνι Ζατριγιέµπατς» (Gorni Zatrijebač) και Γκούσινγιε 

(Gusinje) λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών του χειµώνα.258 Επίσης, ορισµένος 

αριθµός παιδιών δεν παρακολούθησε τα µαθήµατα, επειδή οι γονείς τους ήταν 

κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κατοικούσαν στο βουνό από την άνοιξη και γύριζαν στα χωριά 

προς το τέλος του φθινοπώρου, πράγµα το οποίο εµπόδιζε την οµαλή οργάνωση 

διδασκαλίας στα σχολεία αυτά.259 

                                                 
255 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ  1944/45 - 1990/91, ό.π., παρ., σ. 167 
(Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske.) 
256  ό.π., σ. σ. 172-173. 
257 Οχταετούς φοιτήσεως σχολείο «Μ. Λέκιτς» Τούζι (∆ήµος της Ποντγκόριτσα), ό.π. παρ., σελ. 67 
(Osmogodišnja škola „M. Lekić“ Tuzi- Opština Podgorica) 
258 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Γκούσινιε, Γκούσινιε, 1991, σσ. 32-36. (Ljetopis osnovne 
škole Gusinje. Gusinje, 1991.) 
259 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σ.σ. 112-143. (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. 
Dokimentacioni materijal. Titograd, 1966.) 
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Στις µεγαλύτερες τάξεις, αρκετά παιδιά δεν παρακολουθούσαν τα µαθήµατα.260 

Στις τελευταίες τάξεις µάλιστα του δηµοτικού παρατηρήθηκε πολύ µικρός αριθµός 

κοριτσιών, µε αποτέλεσµα σε ορισµένα σχολεία στην όγδοη τάξη να µην υπάρχει ούτε 

µια µαθήτρια. Τα κορίτσια συνήθως έµεναν στο σχολείο µέχρι τα  15 τους χρόνια, 

ηλικία στην οποία, από εκεί και µετά, νοµικά δεν ήταν υποχρεωµένες να συνεχίσουν 

την εκπαίδευση τους.261 

Στο συλλογικό δίγλωσσο σχολείο Γκούσινγιε, (Gusinje) το 1963 στην πρώτη 

τάξη ήταν 26 αγόρια και 27 κορίτσια, στην πέµπτη τάξη 18 αγόρια και 20 κορίτσια, 

στην όγδοη τάξη 28 αγόρια και 5 κορίτσια , στο Όστρος (Ostros)  στην πρώτη τάξη 57 

αγόρια και 61 κορίτσια, στην πέµπτη τάξη 43 αγόρια και 33 κορίτσια, στην όγδοη 

τάξη 18 αγόρια και 6 κορίτσια, στην Άρζα (Arza) στην πρώτη τάξη 21 αγόρια και 19 

κορίτσια, στην πέµπτη τάξη 18 αγόρια και 10 κορίτσια, στην έβδοµη τάξη 4 αγόρια 

και 8 κορίτσια.262 

Οι απουσίες των κοριτσιών στις µεγαλύτερες τάξεις δεν καταγράφονταν 

τακτικά από τη σχολική διοίκηση, ενώ οι κοινωνικο-πολιτικές οργανώσεις δεν 

ασχολούνταν µε το ζήτηµα της υποχρεωτικής παρακολούθησης των µαθηµάτων και 

στις µεγαλύτερες τάξεις. Η σχολική διοίκηση έπρεπε να είχε ισχυρό λόγο στην 

εκπαίδευση των µαθητριών και να ακολουθεί το νόµο, πράγµα όµως που δεν 

συνέβαινε. 

Στα δηµοτικά σχολεία µε διδασκαλία στα αλβανικά  στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς  1962/63 εργάζονταν 102 εκπαιδευτές, από τους οποίους 60 ήταν δάσκαλοι, 6 

καθηγητές γυµνασίου, 2 καθηγητές λυκείου και 34 αναπληρωτές δάσκαλοι.263 Οι 

περισσότεροι µη ειδικευµένοι καθηγητές εργάζονταν στις περιοχές Μπαρ (Bar), 

Ούλτσιν (Ulcinj)  και Πλαβ (Plav).264 Στο συλλογικό σχολείο Όστρος (Ostros) από 

τους 18 εκπαιδευτές, δέκα ήταν αναπληρωτές δάσκαλοι. Στις µεγαλύτερες τάξεις του 

σχολείου δεν υπήρχε ούτε ένας ειδικευµένος  καθηγητής. Από τους 12 εκπαιδευτές στο 

Γκούσινγιε (Gusinje), 6 τελείωσαν την παιδαγωγική σχολή και οι υπόλοιποι ήταν 

αναπληρωτές δάσκαλοι. Στις µεγαλύτερες τάξεις δεν υπήρχαν καθόλου ειδικευµένοι  

                                                 
260 Χρονικό δηµοτικού σχολείου της Κλέζνα, 1960, σσ. 13-19. (Ljetopis osnovne škole Klezna. Klezna, 
1960.) 
261 Ό.π., παρ., 627, σ.σ. 146-149. 
262 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ  1944/45 - 1990/91, ό.π., σ. 167. 
(Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91). 
263 Όπ., παρ., σ. 215. 
264 Μίγιοβιτς, Π., Η πιο παλιά µόρφωση και το σχολικό σύστηµα στο Μπαρ, Μνηµόσυνο του Γυµνασίου 

στο Μπαρ, Μπαρ, 1971, &  Χρονικό του Γυµνασίου του Όύλτσινιε, Ούλτσινιε, 1990, Χρονικό του 
δηµοτικού σχολείου του Πλαβ, Πλαβ, 1970, σσ. 29-43. (Mijović, P., O najstarijoj pismenosti i školstvu 
Bara. Spomenica barske gimnazije. Bar, 1971. Ljetopis gimnazije Ulcinj 1990 Ljetopis osnovne škole 
Plav. Plav, 1970) 
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καθηγητές. Παρόµοια ήταν η κατάσταση στις µεγαλύτερες τάξεις και στα υπόλοιπα 

σχολεία της περιοχής.265 

Κάποιοι αναπληρωτές δάσκαλοι εργάζονταν σε αυτά τα σχολεία περισσότερο 

από 15 χρόνια, ενώ κάποιοι λιγότερο. Είχαν διαφορετικά προσόντα, ορισµένοι είχαν 

τελειώσει µόνο το δηµοτικό σχολείο και είχαν κάνει 2-3 σεµινάρια παιδαγωγικής, 

κάποιοι άλλοι τελείωσαν ή σχεδόν τελείωσαν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.266 Οι 

περισσότεροι παρακολούθησαν µερικά παιδαγωγικά σεµινάρια στο Μαυροβούνιο και 

στο Κόσσοβο, για να γίνουν δάσκαλοι στα αλβανόφωνα σχολεία, αλλά δεν απέκτησαν 

τα απαιτούµενα προσόντα. Τη σχολική χρονιά 1962-1963 δεν οργανώθηκε σεµινάριο 

στο Μαυροβούνιο εξαιτίας των διαφορετικών προσόντων των εκπαιδευτικών και 

επειδή µετά το τέλος λειτουργίας της παιδαγωγικής σχολής δεν επιτράπηκε στους 

υποψηφίους να δώσουν τις τελικές εξετάσεις.267 Για τον λόγο αυτό, το Τµήµα 

Αναβάθµισης της Εκπαίδευσης της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου 

απευθύνθηκε στη Γραµµατεία Εκπαίδευσης και Κουλτούρας στην Αυτόνοµη Περιοχή 

του Κοσσόβου και στα Μετόχια (ΑΠΚΜ) και ενηµερώθηκε από εκεί ότι τα 

παιδαγωγικά σεµινάρια οργανώθηκαν στη ∆γιακόβιτσα (Diagoviča) και στην Πρίστινα 

(Pristina).268 Όµως οι υποψήφιοι από το Μαυροβούνιο δεν µπόρεσαν να πάρουν µέρος, 

γιατί δεν διέθεταν τα απαραίτητα πτυχία, αφού τα σεµινάρια που παρακολούθησαν δεν 

είχαν εγκριθεί.269 

Το ζήτηµα θα λυνόταν µε την αποφοίτηση φοιτητών από την Παιδαγωγική 

Σχολή, οι οποίοι κατάγονταν από τα µέρη αυτά και πήραν υποτροφία για να 

σπουδάσουν και να διδάξουν αργότερα στα σχολεία της περιοχής τους. Η ανάγκη για 

εξειδικευµένους καθηγητές σε διάφορα µαθήµατα παρέµεινε ωστόσο επιτακτική. Έτσι 

θεωρήθηκε άµεση προτεραιότητα να δοθούν υποτροφίες σε ορισµένο αριθµό φοιτητών 

στην Παιδαγωγική Σχολή, ώστε να συµπληρωθούν οι κενές θέσεις, κάτι που εκείνη τη 

χρονική στιγµή αποτελούσε το µοναδικό τρόπο για να πετύχει η αναβάθµιση της 

εκπαίδευσης σε αυτά τα σχολεία.270 

                                                 
265 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, Υλικό τεκµηρίωσης, 1960, ό.π., σσ. 371-373. (Strucno 
osposobljavanje Dokimentacioni materijal 1960) 
266 Ό.π., παρ., σσ.  378-384. 
267 Ό.π., παρ. 643, σσ. 385-387. 
268 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 235-238. (Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963.)  
269 Ό.π., παρ. 633, σσ. 390-394 
270 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σ.σ. 180-186. (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. 
Dokimentacioni materijal. Titograd, 1966.)  
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Συζητήθηκε επίσης η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού προσωπικού µε 

σεµινάρια από απόσταση, δηλαδή η δηµιουργία ενός Κέντρου Εκπαίδευσης εξ 

Αποστάσεως από το Τµήµα Εκπαίδευσης ή ακόµα µέσω της Γραµµατείας  Μόρφωσης 

και Κουλτούρας του Μαυροβουνίου.271 Επίσης, το κέντρο αυτό θα προµήθευε τους 

φοιτητές µε βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό, θα έδινε χρήσιµες πληροφορίες, θα 

οργάνωνε συµβουλευτικές συναντήσεις µε τους φοιτητές.  

Κάποια σχολικά βιβλία παραδόθηκαν πέντε µήνες µετά την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς. Προτάθηκε οι παιδικές βιβλιοθήκες στα συλλογικά κέντρα να 

αποκτήσουν έναν ορισµένο αριθµό σχολικών βιβλίων που θα δανείζονται στα πιο 

φτωχά παιδιά ή στα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν ενδιαφέρονται για τη µόρφωση 

και εποµένως δεν τους αγοράζουν τα σχολικά βιβλία. 

Τα σχολεία µέχρι το 1962272 δεν είχαν βιβλία στα αλβανικά, ιδιαίτερα το βιβλίο 

του αναγνωστικού της αλβανικής γλώσσας. Το Τµήµα Αναβάθµισης της Εκπαίδευσης 

του Μαυροβουνίου  και η Γραµµατεία Μόρφωσης και Κουλτούρας αγόρασαν σχολικά 

βιβλία για περίπου 800.000 δηνάρια.273 Όµως η ανάγκη να προµηθευτούνε 

εξειδικευµένα παιδαγωγικά βιβλία και περιοδικά για τις ανάγκες των δασκάλων 

παρέµεινε επιτακτική. Ένας µικρός αριθµός σχολείων στην περιοχή οργάνωσε 

συνδροµή για αλβανικά παιδικά περιοδικά και µάλιστα ως καλύτερο παράδειγµα 

αναφέρθηκε το δεύτερο συλλογικό δηµοτικό σχολείο στο Ούλτσιν (Ulcinj).274 

Όσον αφορά το θέµα του σχολικού εξοπλισµού, παρατηρήθηκε ότι τα σχολεία 

ήταν καλύτερα εξοπλισµένα σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, αλλά όχι καλά, 

δηλαδή τα σχολεία στην περιοχή των αλβανικών µειονοτήτων είχαν ελλείψεις σε 

έπιπλα, διδακτικό υλικό και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα µέσα.275 Σε λίγο καλύτερη 

κατάσταση βρίσκονταν τα σχολεία στο Βλάντιµιρ (Vladimir) και στο Τούζι (Tuzi), 

ενώ τα δηµοτικά σχολεία στο Γκόρνγι Ζατρίγιεµπατς (Gorni Zatrijebač), στο Στόι 

(Stoi) και στο ΄Οστρος (Ostos) δεν είχαν σχεδόν καθόλου διδακτική ύλη.276 Στο Στόι 

                                                 
271 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, Υλικό τεκµηρίωσης, 1960, ό.π., σσ. 395-397. (Strucno 
osposobljavanje Dokimentacioni materijal 1960) 
 
272 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 87-112.( Jovanović, N., Stepen organizovanosti 
i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i obrazovanje. Godina VI. 
Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
273 Περίπου 130.000 ΕΥΡΩ 
274 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου της οικονοµίας, Ούλτσινιε, Ούλτσινιε, 1985, σ.σ 12-34 (Ljetopis 
gimnazije Ulcinj. Ulcinj 1985) 
275 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., σσ. 249-251. (Istorijski zapisi 1962) 
276 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Στόι, Στόι, 1990, Ljetopis osnovne škole Štoj.  Štoj, 1990. 
 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Όστρος, 1975, σσ. 34-39.( Ljetopis osnovne škole Ostros, 1975). 
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για πέντε τάξεις υπήρχαν µόνο δυο σχολικοί µαυροπίνακες, ενώ στις υπόλοιπες τάξεις 

χρησιµοποιούσαν καρτέλες και ξύλινες σανίδες. Στο Γκόρνγι Ζατρίγιεµπατς (Gorni  

Zatrijebač), για παράδειγµα, ο καθηγητής γεωγραφίας δεν είχε τους απαραίτητους 

χάρτες και χρησιµοποιούσε µόνο έναν Άτλα για όλες τις τάξεις.277 

Σε όλα τα συλλογικά σχολεία, όπως και στις εξωτερικές τάξεις υπήρχαν 

συµβουλευτικές οµάδες, οι οποίες αποφάσιζαν για τα σηµαντικότερα ζητήµατα σε 

σχέση µε τη λειτουργία και τη σχολική οργάνωση  και µε αυτό τον τρόπο 

αποτελούσαν ένα είδος οργάνου δηµόσιας διοίκησης.  

Η εκπαιδευτική και διδακτική δουλειά σε αυτά τα σχολεία σηµείωνε βελτίωση  

χρόνο µε το χρόνο, γεγονός το οποίο βασίστηκε στον ερχοµό καινούριου 

εκπαιδευτικού προσωπικού, καλύτερης απόδοσης των εργαζοµένων και µεγαλύτερου 

ενδιαφέροντος των γονέων. Όµως, παρέµειναν ορισµένα κενά στη διδασκαλία 

κάποιων µαθηµάτων, τα οποία προέρχονταν από το µεγάλο αριθµό µαθηµάτων που 

δίδασκαν ορισµένοι δάσκαλοι, οι οποίοι δεν είχαν την απαραίτητη παιδαγωγική 

επαγγελµατική εµπειρία. 

Τα προηγούµενα χρόνια οργανώνονταν σεµινάρια για την επιµόρφωση των 

δασκάλων και για την αναβάθµιση της εκπαίδευσης στα αλβανόφωνα σχολεία. Τη 

σχολική χρονιά 1961-1962 και 1962-1963 πραγµατοποιήθηκαν σεµινάρια κατά τη 

διάρκεια των χειµερινών διακοπών, στα οποία συζητηθήκαν ορισµένα παιδαγωγικά 

ζήτηµα σε κάποια µαθήµατα. Εκτός από τα σεµινάρια, και κατά τη διάρκεια των 

ετήσιων ελέγχων που έγιναν στα σχολεία, επισηµάνθηκαν κενά στην εκπαίδευση. Σε 

ορισµένα σχολεία έπρεπε να γίνονται πιο συχνοί έλεγχοι (όχι µια φορά το χρόνο), έτσι 

ώστε να ελέγχεται η εκτέλεση των προβλεπόµενων στόχων και να βοηθιούνται οι 

δάσκαλοι στη δουλειά τους. 

Όσον αφορά το µάθηµα της µητρικής γλώσσας, δεν υπήρχε συστηµατικός 

τρόπος στην προφορική και γραπτή διδασκαλία. Η εκµάθηση βασιζόταν στην απλή 

ανάγνωση και διήγηση των κειµένων. ∆εν αναλύονταν τα κείµενα σε βάθος και αυτό 

επειδή οι ίδιοι οι δάσκαλοι δεν παρακολουθούσαν τις σύγχρονες µεθόδους 

διδασκαλίας και δεν ενηµερώνονταν µέσω εξειδικευµένων βιβλίων στα αλβανικά.  

Επίσης, δεν χρησιµοποιούνταν διδακτικές µέθοδοι στις προφορικές και γραπτές 

εργασίες των µαθητών στα αλβανικά και οι καθηγητές δεν ήταν συνδροµητές 

                                                 
277 Οχταετούς φοιτήσεως σχολείου Ζατρίγιεµπατς (∆ήµος της Ποντγκόριτσα) (Osmogodišnja škola 
Zatrijebač Opština Podgorica)  
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αλβανικών περιοδικών, κάτι που θα τους εξασφάλιζε ενηµέρωση, αλλά και βελτίωση 

των εκφραστικών και συντακτικών τους γνώσεων.  

Η εκµάθηση της σερβοκροατικής γλώσσας δεν εκπλήρωνε τις απαιτούµενες 

προϋποθέσεις.  Η γνώση των µαθητών δεν ήταν σε επιθυµητό επίπεδο και µετά την 

ολοκλήρωση του δηµοτικού σχολείου, οι µαθητές δεν µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν 

σχεδόν καθόλου τη σερβοκροατική γλώσσα, πράγµα το οποίο τους εµπόδιζε στη 

συνέχιση της επαγγελµατικής τους εκπαίδευσης. Μια από τις προϋποθέσεις του 

προγράµµατος ήταν να αγαπήσουν οι µαθητές την επίσηµη γλώσσα τους, να 

υιοθετήσουν τη σωστή προφορά και οµιλία και να µάθουν έναν ορισµένο αριθµό 

λέξεων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν στη µελλοντική κοινωνική και 

πολιτική τους ζωή. Γι’αυτό η δηµιουργία προϋποθέσεων που θα επέτρεπε στους 

µαθητές να µάθουν µια γλώσσα, την οποία θα χρησιµοποιούσαν στην επαγγελµατική 

τους ζωή ήταν απαραίτητη. Η πράξη έδειξε πως οι µαθητές δυσκολεύονταν να µάθουν 

µια µη-µητρική γλώσσα, αν αυτή διδάσκονταν σαν ξεχωριστό µάθηµα. Έτσι έπρεπε 

σύµφωνα µε την αναφορά, η εκµάθηση της σερβοκροατικής γλώσσας να γινόταν µέσω 

της δίγλωσσης διδασκαλίας. 

Σε κάποια σχολεία στην περιοχή της Αυτόνοµης Περιοχής Βοϊβοντίνας 

(Voivodina) (Α.Π.Β) και στην Ανεξάρτητη Περιοχή Κόσσοβο Μετόχια (Α.Π.Κ.Μ.) 

(Kosovo)  εισήχθη σε ορισµένες τάξεις η δίγλωσση διδασκαλία.   Σε αυτές, στην ΑΠΒ 

η διδασκαλία - όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ενότητα- πραγµατοποιούνταν 

στα ουγγαρέζικα και στα Σέρβο-κροατικά, ενώ στην ΑΠΚΜ στα αλβανικά και στα 

σερβοκροατικά. Στη Σουµπότιτσα (Subotica) και στο Πετς (Peč) ορισµένα µαθήµατα 

διδάσκονταν αποκλειστικά στα ουγγαρέζικα ή αντίστοιχα, στα αλβανικά, και τα 

υπόλοιπα στα σερβοκροατικά. 

Στο δηµοτικό σχολείο «Ιβο Λόλα Ρίµπαρ» (Ivo Lola Ribar) στο Πετς (Peč), 

στα αλβανικά διδάσκονταν η αλβανική γλώσσα, τα µαθηµατικά, η εισαγωγή στο 

περιβάλλον, η γεωγραφία και η γυµναστική, και στα Σέρβο-κροατικά διδάσκονταν η 

ιστορία, η µουσική και τα εικαστικά. Στο δηµοτικό σχολείο «Πετάρ Πέτροβιτς 

Νιέγκος» (Petar Petrovič Niegos) στην Γκλαβίτσιτσα (Glaviciča) κοντά στο Πετς 

(Peč), στα αλβανικά διδάσκονταν τα µαθηµατικά, η εισαγωγή στο περιβάλλον, η 

γεωγραφία, η γυµναστική, η αλβανική και γαλλική γλώσσα, και στα σερβοκροατικά 

διδάσκονταν η ιστορία, η τέχνη, η µουσική, τα καλλιτεχνικά, η σερβοκροατική 

γλώσσα και τα εικαστικά. 

Στο Νόβι Σαντ (Novi Sad) και στη Βάγισα (Vagića) όλα τα µαθήµατα 

διδάσκονταν και στις δυο γλώσσες. Στο ένα µάθηµα η διδασκαλία γινόταν στα 
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σερβοκροατικά και στο άλλο στα ουγγαρέζικα. Στην οργάνωση διδασκαλίας σε δυο 

γλώσσες υπήρχαν σε αυτά τα σχολεία δυο τύποι : α) κάθε µάθηµα διδάσκονταν 

εναλλάξ σε δυο γλώσσες, και β) ορισµένα µαθήµατα διδάσκονταν στην επίσηµη και 

άλλα στη µητρική γλώσσα. Με το δεύτερο τύπο εκµάθησης, η σερβοκροατική γλώσσα 

στην πρώτη και δεύτερη τάξη δεν διδασκόταν σαν ξεχωριστό µάθηµα, αλλά 

χρησιµοποιούνταν στα µαθήµατα  εισαγωγής στο περιβάλλον, των καλλιτεχνικών, της 

µουσικής και της γυµναστικής. Αυτός ο τρόπος ήταν πολύ πιο εύκολος για εκµάθηση 

άλλης γλώσσας, σε σχέση µε τον πρώτο τρόπο. 

Σύµφωνα µε το έγγραφο, µε περισσότερες ώρες µαθηµάτων, τα Σέρβο-

κροατικά σαν ξεχωριστό µάθηµα έπρεπε να ξεκινούν στην τρίτη τάξη δηµοτικού, ενώ 

στην πέµπτη και έκτη τάξη οι µαθητές να αποκτούν γνώσεις ορισµένης ορολογίας σε 

µαθήµατα όπως η φυσική, τα µαθηµατικά, κ.τ.λ. Στην έβδοµη τάξη, ένα µάθηµα θα 

έπρεπε να διδάσκεται αποκλειστικά στα σερβοκροατικά, ενώ στην όγδοη τάξη θα 

έπρεπε να διδάσκονται δυο µαθήµατα. Η γνώση τον µαθητών έπρεπε να είναι σε 

τέτοιο επίπεδο, ώστε να µπορούν να παρακολουθούν χωρίς πρόβληµα τη διδασκαλία. 

Η διάρκεια των µαθηµάτων στα Σερβο-κροατικά στην πρώτη και δεύτερη τάξη θα 

έπρεπε να είναι 10-20΄.278 

Το σύνολο εκµάθησης της σερβοκροατικής γλώσσας θα έπρεπε να µοιραστεί 

ανάµεσα στα µαθήµατα της Εισαγωγής στο Περιβάλλον και στην Κοινωνία και της 

µουσικής, των καλλιτεχνικών και της γυµναστικής. Αυτό πρακτικά σήµαινε πως η 

προβλεπόµενη ύλη θα διδάσκονταν µέσω διαφορετικών προγραµµάτων και µεθόδων. 

Τέτοιο σύστηµα όµως χρειαζόταν καθηµερινή εφαρµογή και δυο φορές  την 

εβδοµάδα, θα πραγµατοποιούνταν προφορικές ασκήσεις (ερωτήσεις – απαντήσεις), 

ενώ τον υπόλοιπο χρόνο η εκµάθηση θα γινόταν µέσω παιχνιδιού, τραγουδιών και 

ζωγραφικής. Ο δάσκαλος, µέσω παιχνιδιού θα έδινε στους µαθητές των πρώτων 

τάξεων µεγαλύτερο κίνητρο για να µάθουν τη γλώσσα, να καταλαβαίνουν αυτά που 

ακούνε και να αποκτούν τη σωστή προφορά. Σχετικά µε την καλλιτεχνική εκπαίδευση, 

οι βασικές κατευθύνσεις θα δίνονταν στη µητρική γλώσσα, αλλά οι µαθητές θα 

εξηγούσαν τι και πώς ζωγράφισαν στα σερβοκροατικά.279 Για την εκµάθηση της 

σερβοκροατικής γλώσσας στα µαθήµατα της γυµναστικής και της µουσικής, το πιο 

βασικό πρόβληµα ήταν να βρεθούν τα κατάλληλα βιβλία µε παιχνίδια και τραγούδια. 

                                                 
278 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σ.128.( Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni 
materijal. Titograd, 1966).  
279 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., παρ.,σ. 78. (Istorijski zapisi. Godina XVI. Broj 2. Titograd,1962.)  
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Σε αυτή την περίπτωση ο δάσκαλος θα µπορούσε εύκολα να βρει τρόπους να 

απασχολήσει τους µαθητές µε διασκεδαστικό τρόπο. 

Τη σχολική χρονιά 1961-1962 υπήρχε εκπαιδευτικό βιβλίο για την εκµάθηση 

της σερβοκροατικής γλώσσας για τα παιδιά της πρώτης και δεύτερης τάξης του 

δηµοτικού σχολείου, το οποίο διδάσκονταν στα σχολεία της Βοϊβοντίνας και 

µπορούσε να εφαρµοστεί και στο Μαυροβούνιο. Το βιβλίο είχε εντατικό ρυθµό 

εκµάθησης της σερβοκροατικής και έτσι οι µαθητές θα µπορούσαν γρήγορα και 

εύκολα να µάθουν µια µη-µητρική γλώσσα, τα σερβοκροατικά και να µπορούν να 

χρησιµοποιούν τη γλώσσα αυτή στο µέλλον µε ένα λεξιλόγιο που στο τέλος του 

δηµοτικού σχολείου θα περιελάµβανε 1.700-2.000 λέξεις.280 

Αυτό το σύστηµα εκµάθησης της σερβοκροατικής γλώσσας θα έπρεπε να 

εφαρµοστεί στα σχολεία, στα οποία υπήρχε µεγαλύτερη ανάγκη από την επόµενη 

κιόλας σχολική χρονιά (δηλαδή 1962-1963). Αυτό όµως είχε σαν προϋπόθεση πρώτα 

οι δάσκαλοι να µάθουν τη βασική πρακτική της καινούριας εκπαίδευσης. Γι’αυτό 

προτάθηκε από το Τµήµα Αναβάθµισης της Εκπαίδευσης του Μαυροβουνίου τέσσερις-

πέντε δάσκαλοι να παρακολουθήσουν τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο του 1962 

σεµινάρια στην πόλη Σέντα (Centa) και στο Μάλι Ίδγιος (Mali Igdios). Ακόµη, στο 

ίδιο έγγραφο του Τµήµατος αναφέρεται  ότι  ο εµπειρογνώµονας Elemer Brunet θα 

διοργάνωνε επιπλέον µερικές ηµερίδες σε δυο-τρία εκπαιδευτικά κέντρα στο 

Μαυροβούνιο.281 

Η αναφορά του Τµήµατος για το σχολικό έτος 1962-1963 κλείνει, 

διαπιστώνοντας ότι η κατάσταση σχετικά µε τη µόρφωση και εκπαίδευση στις 

µεγαλύτερες τάξεις του δηµοτικού, ακόµα δεν ήταν στο απαιτούµενο επίπεδο λόγω της 

ανυπαρξίας εξειδικευµένου προσωπικού, αλλά και της συντηρητικής στάσης της 

αλβανικής κοινότητας απέναντι στην εκπαίδευση. Έχοντας υπόψη τα αναφερόµενα, η 

ανάγκη µέτρων για επιπλέον εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού θεωρήθηκε 

επιτακτική.282 

 

5.9 Το Πρόβληµα των ∆ιδακτικών Βιβλίων 
                                                 
280 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 135-139.( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
281 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, Υλικό τεκµηρίωσης, 1963, ό.π., παρ. σσ. 399-403 
(Strucno osposobljavanje Dokimentacioni materijal 1963) 
282 Ό.π., παρ., σσ. 404-407. 
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∆ύο χρόνια αργότερα, το Νοέµβριο του 1965, ο Βόισλσαβ Οκίγιεβιτς (Vojislav 

Okiljević), βοηθός του Γραµµατέα Εκπαίδευσης της Αυτόνοµης επαρχίας Κοσσόβου 

και Μετοχής παρουσίασε ορισµένα προβλήµατα σχετικά µε τα συµπληρωµατικά 

εκπαιδευτικά προγράµµατα και τα βιβλία στα σχολεία των εθνικοτήτων, στο 

οµοσπονδιακό σεµινάριο για την κοινή παιδαγωγία και εκπαίδευση των µαθητών µε 

διαφορετική εθνο-πολιτιστική καταγωγή και γλώσσα (Π.ΙΙ.ε). 

 Σύµφωνα µε την αναφορά, από πλευρά οργάνωσης, τα σχολεία των 

εθνικοτήτων είχαν κάποιες ιδιαιτερότητες στο πρόγραµµα της διδασκαλίας, το οποίο 

καθοριζόταν σύµφωνα µε τους νόµους των ∆ηµοκρατιών και αφορούσαν τα εξής 

θέµατα: τους στόχους της εκπαίδευσης, τη νοµιµοποίηση της µητρικής γλώσσας, την 

ενηµέρωση των µαθητών σχετικά µε πολιτιστικά και εθνολογικά ζητήµατα, τη 

δηµιουργία δίγλωσσων τµηµάτων και σχολείων.  

 Όλα αυτά αναπτύχθηκαν µε βάση το εκπαιδευτικό πλαίσιο που καθορίστηκε 

από το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Γιουγκοσλαβίας τον Απρίλιο του 1961283 σε 

επίσηµο έγγραφο, σύµφωνα µε το οποίο θα διεξαγόταν η διδασκαλία στις γλώσσες των 

διαφορετικών εθνικοτήτων. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο όφειλε να είναι συνδεδεµένο 

µεταξύ της εθνικής - ειδικής και γενικής – γιουγκοσλαβικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Στο αναφερόµενο έγγραφο διατυπωνόταν η βασική αρχή ότι τα σχολεία για τα µέλη 

των εθνικών µειονοτήτων είναι µέρος του επίσηµου γιουγκοσλαβικού σχολικού 

συστήµατος, στα οποία η εκπαίδευση γίνεται κάτω από τις ίδιες συνθήκες και µε τα ίδια 

δικαιώµατα όπως σε όλα τα γιουγκοσλαβικά σχολεία σύµφωνα µε τις συνταγµατικές 

αρχές περί ισότητας όλων των εθνικών µειονοτήτων, περί δικαιώµατος ευρείας και 

εθνικής ανάπτυξης και χρήσης της µητρικής γλώσσας 

 (Π.ΙΙ.ε). 

 Στο ίδιο έγγραφο αναφέρονταν οι κοινοί στόχοι της διαπαιδαγώγησης και 

εκπαίδευσης της νέας γενιάς στην Οµοσπονδιακή Λαϊκή ∆ηµοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας, οι οποίοι συµπεριλήφθηκαν στο Γενικό Νόµο Περί Σχολικού 

Συστήµατος και βάσει των αρχών της κοινωνικής διοίκησης.  

 Σύµφωνα µε τους κοινούς στόχους, η διαπαιδαγώγηση και η εκπαίδευση των 

µαθητών-µελών των εθνικών µειονοτήτων εκτελείται µε βάση το σοσιαλιστικό 

διεθνισµό
284 και τις ιδέες της γιουγκοσλαβικής σοσιαλιστικής επανάστασης.285 Οι 

                                                 
283 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, Υλικό τεκµηρίωσης, 1960, σσ. 407-408 (Strucno 
osposobljavanje Dokimentacioni materijal 1960) 
284 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 175-177.( Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963) 
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µαθητές στα σχολεία των εθνικών µειονοτήτων διαπαιδαγωγούνται µέσα σε ένα 

πνεύµα ισότητας, αδελφοσύνης και ενότητας όλων των γιουγκοσλαβικών εθνών και 

εθνικών µειονοτήτων και του γιουγκοσλαβικού σοσιαλιστικού πατριωτισµού.286 

Τέτοιες αρχές διαπαιδαγώγησης αναπτύσσουν στους µαθητές τη συνείδηση των 

κοινών συµφερόντων και την αίσθηση ότι ανήκουν σε µια ενωµένη γιουγκοσλαβική 

σοσιαλιστική κοινότητα.287 

 Η κοινή διαβίωση των γιουγκοσλαβικών εθνών και εθνικών µειονοτήτων στη 

σοσιαλιστική Γιουγκοσλαβία, βασίζεται στις συνταγµατικές αρχές της ισότητας, όπου 

τα συµφέροντα των εργαζόµενων ανθρώπων είναι κοινά, σύµφωνα µε τις 

σοσιαλιστικές κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες προϋποθέτουν την ελεύθερη και ίση 

ανάπτυξη της γλώσσας και του πολιτισµού όλων των εθνών και των εθνικών 

µειονοτήτων.  Η ελεύθερη και επιδιωκόµενη ανάπτυξη των εθνικών µειονοτήτων στη 

Γιουγκοσλαβία δίνει τη δυνατότητα να βελτιωθεί ο πολιτισµός της κάθε εθνότητας 

ξεχωριστά, ενώ σε διεθνές επίπεδο αποτελεί παράγοντα σύνδεσης και εγγύτητας λαών 

και κρατών.288 

 Σύµφωνα µε αυτές τις αρχές, τα σχολεία για τα µέλη των εθνικών µειονοτήτων 

εκτελούν τη διδασκαλία στη µητρική γλώσσα των µειονοτήτων, γνωρίζουν στους 

µαθητές τον εθνικό τους πολιτισµό, αναπτύσσουν θετικά  το πατριωτικό συναίσθηµα 

και τη συνείδηση ότι όλοι ανήκουν στη γιουγκοσλαβική σοσιαλιστική κοινότητα. 

 Σε ό,τι αφορά το διδακτικό πρόγραµµα, έγγραφο289 αναφέρει ότι τα σχολεία 

στα οποία η διδασκαλία πραγµατοποιείται στις γλώσσες των µειονοτήτων λειτουργούν 

µε τα ίδια προγράµµατα των σχολείων µε διδασκαλία στη σερβοκροατική, σκοπιανή 

(µακεδονική) και σλοβενική γλώσσα. Το συµπληρωτικό διδακτικό πρόγραµµα
290 και 

στοιχεία του εθνικού πολιτισµού για κάθε µειονότητα ξεχωριστά διδάσκονται στη 

µητρική γλώσσα, όπως είναι η λογοτεχνία και µέρος της ιστορίας. Περαιτέρω 

αναφέρεται ότι σε αυτά τα σχολεία η γενική διδασκαλία διεξάγεται στη γλώσσα της 

µειονότητας, ενώ  η επίσηµη (σερβοκροατική) γλώσσα εκµαθαίνεται ως ξεχωριστό 

µάθηµα. 

                                                                                                                                              
285 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σ.σ. 45-53. (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. Dokimentacioni 
materijal. Titograd, 1966.) 
286 Ό.π., παρ., σσ. 67-69.  
287 Ό.π., παρ., σσ. 81-87.  
288 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 102-106 (Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963.) 
289
 Επίσηµο έγγραφο του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Γιουγκοσλαβίας (Απρίλιος 1961)( Službeni 

dokument Saveta za obrazovanje Jugoslavije (april 1961) 
290 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., σσ. 57-59.( Istorijski zapisi 1962) 
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 Η διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας στοχεύει στο να διδάξει τους 

µαθητές τον ενιαίο γιουγκοσλαβικό πολιτισµό, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία του.291 

Με την εκµάθηση της σερβοκροατικής γλώσσας, οι µαθητές είναι σε θέση να 

αντιληφθούν την κοινωνική πραγµατικότητα και προετοιµάζονται για τη µελλοντική 

ενεργητική τους πολιτική, κοινοτική και κοινωνική συµµετοχή.292 Τα λογοτεχνικά 

έργα στις γλώσσες των εθνικών µειονοτήτων, τα λογοτεχνικά έργα στη σερβοκροατική 

γλώσσα και ορισµένα έργα από την παγκόσµια λογοτεχνία αποτελούν την 

εκπαιδευτική βάση της διδασκαλίας αυτής.293 

 Η επιλογή των λογοτεχνικών έργων πρέπει να προσανατολίζεται στο να 

εξασφαλίζει την παρουσίαση του εθνικού πολιτισµού των κοινών πολιτισµικών 

κληρονοµιών και πάνω απ’ όλα τον παγκόσµιο σοσιαλιστικό πολιτισµό.294 Τα 

λογοτεχνικά κείµενα που πρέπει να επιλέγονται οφείλουν να είναι κατάλληλα και 

προσαρµοσµένα στην ηλικία των µαθητών και να συνεισφέρουν στην επιτυχή 

διδασκαλία τόσο της µητρικής, όσο και της σερβοκροατικής γλώσσας. Η διδασκαλία 

της ιστορίας στα σχολεία στη γλώσσα των εθνικοτήτων διεξάγεται µε βάση τα 

διδακτικά προγράµµατα των ∆ηµοκρατιών, ενώ η ύλη του µαθήµατος συµπληρώνεται 

µε ύλη  από την εθνική ιστορία των µειονοτήτων.295 

Το συµπληρωµατικό υλικό ιστορίας έχει ως στόχο να γνωρίσει στους µαθητές 

τα βασικότερα γεγονότα του εθνικού τους παρελθόντος, σε σχέση πάντα µε την 

ιστορία των εθνών της Γιουγκοσλαβίας, και έτσι το συµπληρωµατικό υλικό είναι 

συγχρονισµένο και χρονολογικά προσαρµοσµένο µε τη διδακτική ύλη της ιστορίας 

των γιουγκοσλαβικών εθνών.296 Κατά τη διδασκαλία του ιστορικού υλικού πρέπει να 

τονιστούν ιδιαίτερα εκείνα τα ιστορικά γεγονότα που οι λαοί της Γιουγκοσλαβίας και 

οι γειτονικοί λαοί βρέθηκαν σε κοινή ιστορική πορεία και εξέλιξη, οι χρονικές 

                                                 
291 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 76-82. (Jovanović, N., Stepen organizovanosti i 
neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i obrazovanje. Godina VI. 
Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
292 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 560-568. (Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963.)  
293 Ό.π., παρ., σσ. 573-574  .  
294 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 234-237.( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980).  
295 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., σ. 156(Istorijski zapisi 1962) 
296 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 575-578. (Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963.)  
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περίοδοι που τους συνέδεσαν στην ιστορία, καθώς και οι βασικές αντιθέσεις οι οποίες 

εµφανίστηκαν. Για να διευκολυνθεί η συµµετοχή των εθνικών µειονοτήτων στην κοινή 

προσπάθεια προόδου της γιουγκοσλαβικής σοσιαλιστικής κοινότητας, στα σχολεία 

των µειονοτήτων πρέπει να διδάσκεται η επίσηµη γλώσσα της ∆ηµοκρατίας και η 

γιουγκοσλαβική λογοτεχνία.297 Η επιλογή των λογοτεχνικών έργων πραγµατοποιείται 

µε στόχο να γνωρίσουν οι µαθητές τα πιο σηµαντικά έργα λογοτεχνίας όλων των 

γιουγκοσλαβικών εθνών. Κατά την επιλογή υλικού διαφόρων εθνικών πολιτισµών σε 

διαφορετικές δηµοκρατίες, επιλέχθηκε διαφορετικό υλικό και φυσικά αυτό επηρέασε 

τα βιβλία, τα οποία δεν χρησιµοποιούνται αρκετά και µε λίγη επιτυχία στη σχολική 

πράξη. Προσπάθειες να ξανα-µελετηθούν τα συµπληρωτικά διδακτικά προγράµµατα 

στα σχολεία των εθνικών µειονοτήτων και να εξασφαλιστεί η εφαρµογή των επίσηµων 

διδακτικών προγραµµάτων και βιβλίων για όλους τους µαθητές ανεξαρτήτου 

εθνικότητας έγιναν πολλές, χωρίς όµως σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα.298 

Μια µεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση έγινε µε τη δηµιουργία του 

διδακτικού προγράµµατος της ιστορίας ορισµένων εθνικοτήτων, π.χ. της αλβανικής, 

όπου η ιστορία των Αλβανών στο διδακτικό πρόγραµµα των σχολείων των αυτόνοµων 

επαρχιών Κοσσόβου και Μετοχής δεν διδάσκεται µόνο σε Αλβανούς µαθητές, αλλά 

προσαρµόστηκε χρονολογικά στο ενιαίο, επίσηµο διδακτικό πρόγραµµα της ιστορίας, 

το οποίο, ανεξάρτητα από την εθνικότητα των µαθητών, πραγµατοποιείται σε όλα 

σχολεία της ΑΕΚΜ.299 Αυτό σηµαίνει ότι µε την ιστορία των Αλβανών, καθώς και µε 

τη ιστορία των Σέρβων και άλλων γιουγκοσλαβικών εθνών, γνωρίζονται όλοι οι 

µαθητές στο Κόσσοβο και τα  Μετόχια. Στην αυτόνοµη επαρχία της Βοϊβοδίνα ακόµα 

πραγµατοποιούνται τα ειδικά συµπληρωτικά εθνικά διδακτικά προγράµµατα 

ορισµένων εθνικοτήτων, αλλά γίνονται και επιπλέον προσπάθειες να ξεπεραστεί αυτή 

η κατάσταση στο µάθηµα της ιστορίας.300 Έτσι, δηµιουργήθηκε ένα καινούργιο 

διδακτικό πρόγραµµα για τα επαρχιακά δηµοτικά σχολεία, το οποίο από το σχολικό 

έτος 1963-1964 εφαρµόστηκε πειραµατικά σε ορισµένο αριθµό δηµοτικών 

σχολείων.301 

                                                 
297 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 240-247.( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
298 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., σ. 112.( Istorijski zapisi 1962) 
299 Αυτόνοµη Επαρχία Κοσσόβου.(Autonomno pokrajino Kosova.) 
300 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., σ. 167. Istorijski zapisi 1962 
301 ∆ηµοτικά σχολεία του ∆ήµου του Ούλτσινιε, του Μπαρ και της Ποντγκόριτσα, ό.π. (Osmogodišnja 
škola Opština Ulcinj, Bar, Podgorica.) 
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Η αρχική ιδέα του προγράµµατος ήταν οι µαθητές ορισµένων εθνικοτήτων 

στην επαρχία αυτή να µαθαίνουν, εκτός από την εθνική τους ιστορία, την ιστορία των 

άλλων εθνικοτήτων. Συνεπώς στην ύλη της ιστορίας εισήχθησαν συµπληρωµατικά 

θέµατα από την ιστορία των Ούγγρων, των Ρουµάνων, των Ρώσων και των 

Σλοβάκων.302 Έτσι οι Σέρβοι, Μαυροβούνιοι, Ούγγροι, Ρουµάνοι και Σλοβάκοι 

µαθητές έκτος από την ιστορία των γιουγκοσλαβικών λαών, µάθαιναν την ιστορία 

όλων των εθνικοτήτων που µένουν και συµβιώνουν στην επαρχία της Βοϊβοδίνας.  Με 

αυτόν τον τρόπο αφενός ξεπεράστηκε η «τεχνητή αφαίρεση» του ιστορικού υλικού, 

αφετέρου πρακτικά εφαρµόστηκαν οι αρχές που είχαν στόχο τη σοσιαλιστική 

ολοκλήρωση των εθνών.  

 Στη φάση ανάπτυξης του γιουγκοσλαβικού σχολικού συστήµατος, η 

διδασκαλία της µητρικής και σερβοκροατικής, µακεδονικής και σλοβάκικης γλώσσας 

στα σχολεία των εθνικοτήτων υπερέβαινε τα στενά πλαίσια του κλασικού σχολικού 

µαθήµατος και επιβαλλόταν σαν εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο αποτελούσε ένα 

δυνατό µέσο ενίσχυσης της αδελφοσύνης και ενότητας όλων των εθνών της 

Γιουγκοσλαβίας και της διαπαιδαγώγησης στο πνεύµα του γιουγκοσλαβικού 

σοσιαλιστικού πατριωτισµού και ανθρωπισµού.303 

 Σε ορισµένα σχολεία µε διδασκαλία σε γλώσσες εθνικοτήτων οργανώθηκαν 

πειραµατικές προσπάθειες για την εκµάθηση της σερβοκροατικής, σκοπιανής και 

σλοβακικής γλώσσας. Στα σχολεία αυτά ξεπεράστηκε η εκµάθηση της γλώσσας αυτής 

µόνο στο πλαίσιο του διδακτικού µαθήµατος µέσα στην τάξη και εφαρµόστηκε και 

στις εξω-σχολικές δραστηριότητες των µαθητών, στις προ-παιδευτικές τάξεις µέσω 

χορών, τραγουδιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, στις µετέπειτα πρώτες τάξεις του 

δηµοτικού µέσω παιδικών βιβλίων, γραφής και προφορικού λόγου, ενώ στις ανώτερες 

τάξεις µέσω δηµόσιων παρουσιάσεων, δραµατοποίησης κειµένων, ακρόασης 

ραδιοφωνικών εκποµπών και παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραµµάτων, 

ανάγνωσης εφηµερίδων, περιοδικών και λογοτεχνικών έργων, οµαδικών εργασιών.304 

Καταλυτικός παράγοντας στην επιτυχία της εκµάθησης της γλώσσας και στην 

ποιότητα του µαθήµατος αποτελούσε ο εκπαιδευτικός ο οποίος, σύµφωνα µε το 

                                                 
302 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., σ. 153( Istorijski zapisi 1962) 
303 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 249-253.( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
304 Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σ.σ. 143-149. (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. 
Dokimentacioni materijal. Titograd, 1966).  
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έγγραφο, έπρεπε να κατέχει το γνωστικό αντικείµενο επαρκώς, ώστε η διδακτική του 

καθοδήγηση να είναι σωστή.305 

Το γεγονός ότι η τότε εκπαιδευτική πολιτική επεδίωκε το πολύπλευρο 

πλησίασµα όλων των γιουγκοσλαβικών εθνών και εθνικοτήτων και θεµελιωνόταν στην 

ανάπτυξη των κοινών σοσιαλιστικών περιεχόµενων, αξιών και κληρονοµιών, το 

καθήκον κάθε σχολείου ήταν να µεταφέρει και να γνωρίζει στους µαθητές 

παιδαγωγικά περιεχόµενα που αναδείκνυαν τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα και 

κληρονοµιές όλων των γιουγκοσλαβικών λαών.306 

Οι απαιτήσεις σχετικά µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της ιστορίας, της 

λογοτεχνίας, της σερβοκροατικής γλώσσας και των άλλων γλωσσών των εθνών της 

Γιουγκοσλαβίας ήταν σύνθετες και αποτελούσαν ευαίσθητα ζητήµατα που 

χρειάζονταν µελέτη, γιατί συνέβαλαν στην ανάπτυξη και εδραίωση της πολιτικής 

ιδεολογίας της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.  

 Το πρόβληµα των βιβλίων έχρηζε άµεσης λύσης. Οι σχολικές εκδόσεις 

γινόντουσαν σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες κάθε δηµοκρατίας, δηλαδή κάθε 

δηµοκρατία µπορούσε να εκδώσει βιβλία για τις ανάγκες των σχολείων των 

εθνικοτήτων που έµεναν σε µία περιοχή. Ορισµένες εθνικότητες έµεναν σε διάφορες 

δηµοκρατίες και ο αριθµός του πληθυσµού αυτών των εθνικοτήτων διαφοροποιούνταν 

από δηµοκρατία σε δηµοκρατία. Η λύση δόθηκε µε την έκδοση βιβλίων µιας 

εθνικότητας σε ένα συγκεκριµένο µέρος, ανεξάρτητα από το πού διέµεναν οι 

εθνικότητες αυτές. ∆ηµιουργήθηκαν µε άλλα λόγια κέντρα έκδοσης σχολικών βιβλίων 

µε βάση τον αριθµό πληθυσµού της εθνικής µειονότητας. Η εκδοτική δραστηριότητα 

βιβλίων και εγχειριδίων στις γλώσσες των εθνικοτήτων γινόταν τη δεκαετία του 1960 

σε τρεις δηµοκρατίες, και περιελάµβανε εκδόσεις σε εννιά διαφορετικές γλώσσες:  

 Α) Η Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία της Σερβίας εξέδιδε βιβλία για όλα σχολεία 

της χώρας στα αλβανικά, ουγγρικά, σλοβάκικα, ρωσικά και ρουµανικά.  

 Β)  Η Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία της Κροατίας εξέδιδε βιβλία για όλα τα 

σχολεία της χώρας στα ιταλικά και τσέχικα και 

 Γ) Η Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξέδιδε βιβλία στα 

τούρκικα.307  

                                                 
305Ό.π., παρ., σσ.  407-408 
306Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 230-238.( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
307Ό.π., παρ., σσ. 184-189. 
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Κατά την περίοδο 1945-1964 εκδόθηκαν περίπου 1.500 τίτλοι βιβλίων σε όλες 

τις γλώσσες των εθνικοτήτων.308 Εκτός αυτού, εκδίδονταν εκπαιδευτικά περιοδικά και 

εφηµερίδες που χρησιµοποιούνταν ως σχολικά έντυπα για µαθητές, σπουδαστές και 

εκπαιδευτικούς.309 

Τα µεγαλύτερα προβλήµατα παρουσίαζαν τα βιβλία της ιστορίας, της 

λογοτεχνίας και της σερβοκροατικής γλώσσας και για την επίλυση των προβληµάτων 

έγιναν διάφορες συζητήσεις, ειδικά από το Γραφείο για την Έκδοση Βιβλίων της 

Σερβίας.310  Η βασική αδυναµία των εν λόγω βιβλίων ήταν η µονοµερής παρουσίαση 

των περιεχοµένων, ο προσανατολισµός στο παρελθόν και η αποφυγή των πρόσφατων 

ιστορικών εξελίξεων.311 Η έλλειψη µοντέρνων λογοτεχνικών έργων, καθώς και η 

ταυτόχρονη ανύπαρκτη παρουσίαση του γιουγκοσλαβικού συστήµατος και του 

ιδεολογικού και πολιτικού του χαρακτήρα. Επίσης οι διδακτικές και µεθοδολογικές 

πρακτικές αυτών των βιβλίων δεν ήταν κατάλληλες για την ηλικία µαθητών δηµοτικού 

σχολείου.312 

Τα βιβλία και η διδασκαλία της ιστορίας επικεντρώνονταν περισσότερο στο να 

µαθαίνουν οι µαθητές την ιστορία της εθνότητας τους, κάτι το οποίο σήµαινε την 

αποµόνωση του µαθήµατος από τη γενική γιουγκοσλαβική ιδεολογική ολοκλήρωση 

και διαπαιδαγώγηση.  Εκτός από κατάλληλα βιβλία για το µάθηµα της ιστορίας, 

υπήρχε ανάγκη συµπληρωµατικών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως: ιστορικά 

αναγνωστικά, Άτλας, εγχειρίδια για µαθητές και εκπαιδευτικούς, ιστορικά λεξικά.313 

Σχετικά µε τα βιβλία της σερβοκροατικής γλώσσας και της γιουγκοσλαβικής 

λογοτεχνίας, καθώς και της µητρικής γλώσσας στα σχολεία των εθνικοτήτων η 

κατάσταση είχε βελτιωθεί λίγο. Τα δηµοτικά σχολεία στα οποία η διδασκαλία 

διεξαγόταν στα αλβανικά και ουγγρικά, είχαν βιβλία για τη διδασκαλία της 

σερβοκροατικής γλώσσας και λογοτεχνίας από την 3η ως την 8η τάξη. Επίσης, υπήρχε 

και ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς που δίδασκαν το εν λόγω µάθηµα στην 1η και 2η 

τάξη του δηµοτικού, ενώ ήταν στο πρόγραµµα  και η έκδοση ενός εγχειριδίου µε 

                                                 
308 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., παρ., σσ. 98-103.( Istorijski zapisi 1962) 
309  Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 211-234. (Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
310 Ό.π., παρ., σσ. 235-237. 
311  Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σ.σ. 249-252. (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. 
Dokimentacioni materijal. Titograd, 1966) 
312 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., σσ. 245-259. (Istorijski zapisi 1962) 
313 Ό.π., παρ. 679, σ. 178 . 
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οδηγίες µεθοδολογίας για τη διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας στα σχολεία 

εθνικοτήτων.314 

Το ζήτηµα των βιβλίων όµως της σερβοκροατικής αφορούσε κυρίως τον 

εκσυγχρονισµό τους, γιατί αυτά που χρησιµοποιούνταν ήταν παλιά, περιείχαν µη 

λογοτεχνικά κείµενα, κακές µεταφράσεις από άλλες γλώσσες στη µητρική γλώσσα,  

ενώ δεν υπήρχε µεθοδολογία και διδακτικό σύστηµα  για τη διδασκαλία της σερβο-

κροατικής γλώσσας.315 Μέχρι το 1965 δεν είχε γίνει συστηµατικός έλεγχος των 

περιεχοµένων των σχολικών βιβλίων στη διδακτική πράξη. Στο αρµόδιο γραφείο για 

τα σχολικά βιβλία της Σερβίας έγιναν αρκετές προσπάθειες ελέγχου της ποιότητας των 

σχολικών βιβλίων. Ιδρύθηκαν τρία τµήµατα µελέτης και παρακολούθησης των 

αναγνωστικών του δηµοτικού σχολείου στη γλώσσα των εθνικοτήτων. 

∆ηµιουργήθηκαν ερωτηµατολόγια, οδηγίες παρακολούθησης των αναγνωστικών, 

αρχεία εγγράφων και χρησιµοποίηση κειµένων.  

Με στόχο την οικονοµική οργάνωση της έκδοσης νέων βιβλίων, για 

ποιοτικότερο και φθηνότερο βιβλίο, προτάθηκε να συνεργαστούν οι εθνικότητες που 

ζούσαν σε πολλές δηµοκρατίες, αλλά το κυριότερο πρόβληµα ήταν ο συντονισµός εκ 

µέρους της Οµοσπονδίας, η εξασφάλιση µιας κοινής γιουγκοσλαβικής εκδοτικής 

πολιτικής µε βάση την καλή συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων των δηµοκρατιών 

και των εκδοτικών οίκων316 . 

 

 

 5.10 Τα Προβλήµατα των σχολείων µε Εθνικές Μειονότητες ανά ∆ήµο τη 

δεκαετία του ’60 

∆ήµος Πλαβ 

Τον Οκτώβριο του 1961, η αντιπροσωπεία του Συµβουλίου για την 

Εκπαίδευση της ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου που αποτελείτο από τους Χάµντια 

Φετάκοβιτς (Hamdia Fetaković), Γιόβαν Τζαστένοβιτς  (Giovan Tsatzjenović) και  

                                                 
314 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 215-219. .( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
315  Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και παιδαγωγίας στο Μαυροβούνιο 1960-1965, Υλικό τεκµηρίωσης, 
Τίτογκραντ, 1966, σ.σ. 182-189. (Razvoj obrazovanj ai vaspitanja u Crnoj Gori 1960-65. 
Dokimentacioni materijal. Titograd, 1966) 
316 Ό.π., παρ. 682, σ.σ. 221-223. 
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Μίλο Στρούγκαρ (Milo Strugar), επισκέφθηκε το ∆ήµο Πλάβ (Plav), µε σκοπό να 

µελετήσει το σχολικό σύστηµα των µειονοτήτων στο δήµο αυτό και συνέταξε µια 

αναφορά περί των προβληµάτων του σχολικού συστήµατος και της διδασκαλίας των 

µαθηµάτων στα παιδιά των εθνολογικών µειονοτήτων (Π.ΙΙ.στ.) 

Η αντιπροσωπεία κατά την επίσκεψή της (23-24.10.1961), αντάλλαξε απόψεις 

για τα πιο σηµαντικά προβλήµατα των σχολείων µε τους εκπρόσωπους των 

κοινωνικών οργανώσεων του Πλαβ (Plav) και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Παρατηρήθηκε ότι η κοινότητα του ∆ήµου Πλαβ (Plav)  αντιµετώπιζε πολλές 

οικονοµικές δυσκολίες λόγω του χαµηλού ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος στην 

περιοχή, το οποίο ήταν µεταξύ των χαµηλοτέρων στο Μαυροβούνιο. Μάλιστα η 

αύξησή του κατά τα τελευταία 4 χρόνια δεν ήταν αντίστοιχη µε την αύξηση σε άλλες 

κοινότητες. 

Με βάση τα στοιχεία φαίνονται τα πενιχρά εισοδήµατα του σχολικού 

συστήµατος του δήµου Πλαβ (Plav), ο οποίος είχε δυνατότητες µόνο για την ανάπτυξη 

του δικτύου των δηµοτικών σχολείων. Στην κοινότητα λειτουργούσαν 13 τετραετούς  

και 3 οχταετούς φοιτήσεως δηµοτικά σχολεία. Λειτουργούσαν επίσης ειδικά σχολεία 

στελεχών- σχολεία στα οποία ενεργά µέλη του κόµµατος, χωρίς ιδιαίτερα τυπικά 

προσόντα λάµβαναν επαγγελµατική κατάρτιση- ενώ λύκεια δεν υπήρχαν στη 

κοινότητα. Ωστόσο, την περίοδο που συντάχθηκε η αναφορά δεν υπήρχε προοπτική να 

ανοίξει ένα ειδικό σχολείο, ενώ τα όργανα του ∆ήµου µελετούσαν τις πιθανές 

δυνατότητες να ανοίξουν παραρτήµατα του Λυκείου του Ιβανγράντ (Ivangrad) στο 

∆ηµοτικό σχολείο στο Πλάβ (Plav).317 Στα δηµοτικά σχολεία ο αριθµός των µαθητών 

αυξανόταν κατά 250 ανά έτος, από τους οποίους το 20% ήταν παιδιά αλβανικής 

εθνικότητας. Περίπου 150 µαθητές τελείωναν το τετραετούς φοιτήσεως δηµοτικό 

σχολείο, αλλά δεν συνέχιζαν όλοι την εκπαίδευση στις ανώτερες τάξεις λόγω της 

µεγαλύτερης απόστασης που είχαν να διανύσουν από αυτή που προέβλεπε ο νόµος 

(περίπου το 80-90% δεν συνέχιζε την εκπαίδευση του).318 Για ένα 20% από αυτούς 

τους µαθητές που δεν συνέχιζαν λόγω απόστασης σπιτιού από το σχολείο, υπήρχαν 

σχέδια για την κατασκευή ενός οκταετούς δηµοτικού σχολείου στη Βέλικα (Velika). 

Στην κοινότητα δεν πήγαιναν σχολείο περίπου 60 παιδιά ηλικίας 7 – 11 χρόνων, από 

τα όποια 18 στο Πλάβ (Plav)  και 20 στο Γκούσινιε (Gusinje). Οι 300 µαθητές από 11-

                                                 
317 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Πλαβ, 1970, ό.π., σσ. 49-53( Ljetopis osnovne škole Plav) 
318 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ 1944/45 –1990/91, σ.45. (Republički zavod 
za statistiku Titograd 1944/45-1990/91) 
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15 χρόνων δεν συµπεριλαµβάνονταν στη βασική εκπαίδευση, από τους οποίους 84 θα 

έπρεπε, σύµφωνα µε την απόσταση, υποχρεωτικά να πάνε στο σχολείο.319 

Στα σχολεία του ∆ήµου Πλαβ (Plav) δούλευαν στις αρχές της δεκαετίας του 

1960, 4 καθηγητές, 17 εκπαιδευτέςi, 9 εκπαιδευτές µερικής απασχόλησης, 60 

δάσκαλοι, 17 δασκάλες οικοκυρικών, 7 εξειδικευµένοι δάσκαλοι πλήρους 

απασχόλησης και 2 εξειδικευµένοι δάσκαλοι µερικής απασχόλησης, συνολικά 121. 

Σύµφωνα µε τις θέσεις εργασίας στο δήµο έλειπαν 65 εκπαιδευτές.320 

 Η αντιπροσωπεία επισηµαίνει το γεγονός ότι οι εκπαιδευτές πληρώνονταν 

τακτικά, λόγω όµως των πολλών οικονοµικών προβληµάτων οι µισθοί τους ήταν 

πραγµατικά χαµηλοί. Σε µια συζήτηση που έγινε µε τους εκπροσώπους των τοπικών 

οργανώσεων και των φορέων της Εθνικής Επιτροπής του ∆ήµου Πλαβ (Plav), και 

ειδικότερα µε εκπροσώπους του Συνδικάτου Εκπαιδευτών και Επιστηµόνων, 

διατυπώθηκε η γενική άποψη ότι το Πλάβ (Plav)  και το Γκούσινιε (Gusinje) έπρεπε 

να είχαν από την Οµοσπονδία προνόµια περιοχών µε δύσκολες συνθήκες εργασίας και 

διαβίωσης και ότι θα έπρεπε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα για 

αυτούς.321 Οι εκπαιδευτές στις περιοχές αυτές δύσκολα έβρισκαν διαµερίσµατα και 

γενικά η κατάσταση στέγασής τους ήταν δύσκολη. 

 Για τις ανάγκες του σχολικού συστήµατος, το έτος 1961 ο συνολικός 

προϋπολογισµός εξόδων ήταν 120 εκατοµµύρια δηνάρια, ή 28 χιλιάδες δηνάρια ανά 

µαθητή. Τελικά αποφασίστηκε να δοθούν συνολικά 77 εκατοµµύρια δηνάρια ή κατά 

µέσο όρο 16 χιλιάδες δηνάρια ανά µαθητή. Αυτό δείχνει σαφώς ότι, για την επίλυση 

των υλικών προβληµάτων των σχολείων έµεναν πολύ λίγα χρήµατα µετά την πληρωµή 

των εκπαιδευτών.322  

Η αλβανική εθνική µειονότητα κατοικούσε σε 14 χωριά του ∆ήµου Πλαβ  (Plav).  
Αλλά από αυτά, µόνο σε 2 η πλειονοψηφία των κατοίκων ήταν Αλβανοί, στο 
Βούσανιε (Vusanje) και στο Μαρτίνοβιτσι (Martinovići) . Στα άλλα χωριά το 
πληθυσµιακό ποσοστό των Αλβανών ήταν µικρότερο, αλλά υπήρχαν και χωριά στα 
οποία δεν ζούσαν πάνω από 3 – 4. Το συνολικό ποσοστό των  Αλβανών στο Πλάβ 
(Plav)  ήταν της τάξεως του 16.02%.323 
 Η διδασκαλία στα αλβανικά στο σχολείο του Μαρτινόβιτσι  (Martinovići)  

άρχισε από το σχολικό έτος 1958-1959. Το σχολείο στο Μαρτίνοβιτσι   (Martinovići)  

                                                 
319 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Πλαβ, 1970, σ. 65 & Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του 
Γκούσινιε, 1991, σ. 43.( Ljetopis osnovne škole Plav 1970. Ljetopis osnovne škole Gusinje 1991.) 
320 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ 1944/45 – 1990/91, σ. 46. (Republički 
zavod za statistiku Titograd, 1944/45-1990/91) 
321 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Πλαβ, 1970, σ. 67 & Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του 
Γκούσινιε, 1991, σ. 82 (Ljetopis osnovne škole Plav 1970. Ljetopis osnovne škole Gusinje 1991). 
322 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ 1944/45 – 1990/91, σ. 34. (Republički 
zavod za statistiku Titograd 1944/45-1990/91 
323 Όπ. παρ., σ.47.) 
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ήταν τετραετούς φοιτήσεως. Η διδασκαλία πραγµατοποιούνταν στα σερβικά και 

αλβανικά. Στη σερβοκροατική γλώσσα, τα µαθήµατα παρακολουθούσαν το 1960-

1961, στην πρώτη τάξη 6 αγόρια και 3 κοπέλες, στη δεύτερη τάξη 3 αγόρια και 1 

κοπέλα, στην τρίτη τάξη 8 αγόρια και 6 κοπέλες και στην τέταρτη τάξη 6 αγόρια και 6 

κοπέλες, σύνολο 39 µαθητές. Στην αλβανική γλώσσα, τα µαθήµατα παρακολουθούσαν 

στην πρώτη τάξη 10 αγόρια και 15 κοπέλες, στη δεύτερη τάξη 15 αγόρια και 5 

κοπέλες, στην τρίτη τάξη 8 αγόρια και 4 κοπέλες και στην τέταρτη τάξη 5 αγόρια και 2 

κοπέλες. Τα στοιχεία δείχνουν µείωση των κοριτσιών από τάξη σε τάξη. Επίσης, 

µερικά αλβανόφωνα παιδιά παρακολουθούσαν τα µαθήµατα στα σερβοκροατικά στην 

πρώτη τάξη 1 αγόρι, στη δεύτερη ένα αγόρι, στην τρίτη εφτά αγόρια και στην τέταρτη 

έξι, συνολικά δηλαδή 15 µαθητές. Αυτοί οι 15 µαθητές διδάσκονταν στα 

σερβοκροατικά κατόπιν επιθυµίας των γονέων τους.  

Τη διδασκαλία στα αλβανικά πραγµατοποιούσε ένας δάσκαλος πλήρους 

απασχόλησης και δυο δάσκαλοι µερικής απασχόλησης που είχαν φοιτήσει µόνο για 

ένα χρόνο στο ∆ιδασκαλείο και είχαν κάνει 4-5 χρόνια πρακτική σε σχολεία, ενώ τη 

διδασκαλία στα σερβοκροατικά την πραγµατοποιούσε µια δασκάλα, η οποία είχε δυο 

µικτά τµήµατα (4 τάξεις).324 Κάποιοι τοπικοί παράγοντες ανέφεραν ότι οι 

Μαυροβούνιοι γενικά ήταν αντίθετοι µε την εισαγωγή της δίγλωσσης διδασκαλίας. 

Επίσης, κάποιοι γονείς στο Ρετς (Reč) δεν συµφωνούσαν τα παιδιά τους να 

διδάσκονται και στα αλβανικά.325 

Ένα τεράστιο πρόβληµα ήταν ότι σταµατούσαν τα παιδιά να πηγαίνουν στο 

σχολείο στη µέση της χρονιάς. To 50% των παιδιών δεν άρχιζε το σχολείο κανονικά το 

Σεπτέµβρη, αλλά ξεκινούσε τον Οκτώβρη, γιατί οι γονείς ασχολούνταν µε την 

κτηνοτροφία και γυρνούσαν τότε στα χωριά από τα βουνά.326 Τα αλβανόφωνα παιδιά 

από το Μαρτίνοβιτσι (Martinovići) άφηναν το σχολείο πριν τελειώσει, και αυτό 

συνέβαινε και σε άλλα χωριά µε παρόµοιες συνθήκες.327 Υπήρχαν µάλιστα και 

περιπτώσεις που οι γονείς έπειθαν τα παιδιά τους να µην πάνε στο σχολείο και έτσι τα 

παιδιά, αναγκασµένα από το κράτος, αλλά όχι από τους γονείς, δεν εκπαιδεύονταν 

σωστά, οι γονείς σε αρκετές περιπτώσεις δεν τους αγοράζουν τα βιβλία.328 

                                                 
324 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Μαρτινόβιτσι,  Μαρτινόβιτσι, 1960, σ.28( Ljetopis osnovne 
škole Martinovići) 
325 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Ρετς, Ρετς, 1960, σ. 34.( Ljetopis osnovne škole Reč. Reč, 
1960). 
326 Ιστορικά αρχεία, 1962, ό.π., σσ. 178-181( Istorijski zapisi 1962) 
327 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Μίντε, Μίντε, 1968, σ. 69 (Ljetopis osnovne škole Mide. Mide, 
1968.) 
328 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Μαρτινόβιτσι, Μαρτινόβιτσι, 1960, σσ.27-28. (Ljetopis 
osnovne škole Martinovići 1960) 
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Στην αρχή του σχολικού έτους 1960-1961 πραγµατοποιήθηκε η ανακαίνιση 

του σχολικού κτιρίου στο χωριό Μαρτίνοβιτσι (Martinovići),  η οποία κόστισε 

1.300.000 δηνάρια. Άλλαξε η οροφή του σχολικού κτιρίου και έγιναν δυο καινούργιες 

αίθουσες διδασκαλίας και ένα γυµναστήριο. Ο κήπος δεν διαµορφώθηκε και η 

εξωτερική εικόνα του σχολείου δεν ήταν καλή. Παραγγέλθηκαν τρεις πίνακες, πέντε 

καρέκλες, ένας γλόµπος και άβακας, ενώ έλειπαν δεκαπέντε θρανία, τρεις έδρες, 

µερικοί γεωγραφικοί και ιστορικοί χάρτες κτλ. Ο εξοπλισµός του σχολείου ήταν πολύ 

φτωχός και η κοινότητα του Μαρτίνοβιτσι  (Martinovići) δεν είχε χρήµατα να 

αγοράσει τα απαιτούµενα σχολικά µέσα. Επίσης, το σχολείο δεν είχε βιβλιοθήκη. Είχε 

περίπου 100 βιβλία, τα οποία δεν ήταν τα πλέον κατάλληλα για να χρησιµοποιηθούν 

στη διδασκαλία, ενώ οι δάσκαλοι έπαιρναν το περιοδικό «Εκπαιδευτικό Έργο» και 

τρεις εφηµερίδες από το Κόσµετ.329 

Από το χωριό αυτό, δυο µαθητές εκπαιδεύτηκαν στο αλβανικό διδασκαλείο 

στην Πρίστινα, παίρνοντας 7.000 και 8.000 δηνάρια υποτροφία.330 Το σχέδιο ήταν, 

τελειώνοντας το σχολείο να επιστρέψουν στο Μαρτίνοβιτσι (Martinovići), ώστε να 

λυθεί κατά κάποιο τρόπο το θέµα του εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα παιδιά από το 

Μαρτίνοβιτσι  (Martinovići) συνέχιζαν την εκπαίδευση στο Γκούσινιε (Gusinje), που 

ήταν 4 χιλιόµετρα µακριά.331 Χαρακτηριστικό είναι ότι, όταν τελείωναν τα τέσσερα 

χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης του δηµοτικού, την εκπαίδευση συνέχιζαν σχεδόν 

αποκλειστικά τα αγόρια, ενώ οι κοπέλες έµεναν στο σπίτι. Οι µαθητές που τελείωναν 

και τις οκτώ χρονιές του δηµοτικού σχολείου συνήθως συνέχιζαν την εκπαίδευση τους 

στο Κόσµετ. Τη χρονιά του 1961 από το Μαρτίνοβιτσι (Martinovići), στα 

επαγγελµατικά σχολεία και λύκεια, καθώς και στα ανώτερα και ανώτατα σχολεία 

σπούδαζαν 16 µαθητές.332 

Το σχολείο στο Βούσανιε (Vusanje) που βρίσκεται στα σύνορα µε την Αλβανία 

ήταν επίσης τετραετούς φοιτήσεως, αλλά αποτελούσε καθαρά µειονοτικό σχολείο. 

Σύµφωνα µε το έγγραφο και την αντιπροσωπεία, το σχολείο δεν είχε ποτέ πέµπτη 

                                                 
329 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 245-249. .( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
330 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 276-281. . (Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963.)  
331 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Μαρτινόβιτσι, Μαρτινόβιτσι, 1960, σ. 57 & Χρονικό του 
δηµοτικού σχολείου του Γκούσινιε, Γκούσινιε, 1991, σσ. 54-59.( Ljetopis osnovne škole Martinovići, 
Ljetopis osnovne škole Gusinje. Gusinje, 1991) 
332 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Μαρτινόβιτσι, Μαρτινόβιτσι, 1960, σσ. 29-31. (Ljetopis 
osnovne škole Martinovići 1960) 
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τάξη. Όλοι οι τοπικοί παράγοντες στην κοινότητα θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να ανοίξει 

η πέµπτη τάξη λόγω του ότι το σχολείο είχε 104 µαθητές. Αλλά δεν υπήρχαν τα µέσα 

για να γίνει αυτό. Οι µαθητές στις τάξεις ήταν κατανεµηµένοι ως εξής: στην πρώτη 

τάξη φοιτούσαν 14 αγόρια και 16 κοπέλες, στη δεύτερη τάξη 15 αγόρια και 13 

κοπέλες, στην τρίτη τάξη 12 αγόρια και 12 κοπέλες, και στην 4 τάξη 8 αγόρια και 14 

κοπέλες.333 Όλα τα παιδιά του χωριού ηλικίας από 7 ως 11 χρόνων πήγαιναν κανονικά 

στο σχολείο εκτός από ένα µεγαλύτερο παιδί. Την προηγούµενη χρονιά (1959-1960), 

την τέταρτη τάξη τελείωσαν 19 µαθητές, από τους οποίους οι 18 εγγράφηκαν στην 

πέµπτη τάξη του δηµοτικού σχολείου στο Γκούσινιε (Gusinje).334 

Το σχολικό κτίριο ανακαινίσθηκε στην αρχή του σχολικού έτους και 

ξοδεύτηκαν 1.460.000 δηνάρια. Η οροφή του κτιρίου που ήταν µε πλάκες χτίστηκε µε 

τούβλα. Το κτίριο είχε 3 αίθουσες και ένα γραφείο, το οποίο µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί σαν αίθουσα διδασκαλίας, εάν υπήρχε ανάγκη. Η επιφάνεια της 

πρώτης αίθουσας ήταν 48 τµ., της δεύτερης 32 τµ και της τρίτης 22 τµ. Η θέση του 

σχολείου όµως δεν ήταν καλή λόγω του ότι από τη µία πλευρά υπήρχε ρυάκι και από 

την άλλη δρόµος. Παρόλα αυτά, και επειδή το χωριό δεν είχε πολιτιστικό κέντρο, το 

κτίριο θα έπρεπε στο µέλλον να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και να χτιστεί νέο, καταλληλότερο κτίριο. Επίσης, το σχολικό κτίριο θα 

έπρεπε να συνδεθεί µε υδραγωγείο, µε ηλεκτροδότηση, να αλλάξει το ταβάνι και ένα 

µέρος του πατώµατος και να αποκτήσει εξοπλισµό αξίας περίπου 2.000.000 

δηναρίων.335 

Οι µαθητές δεν είχαν όλα τα βιβλία για τη δεύτερη και τέταρτη τάξη, ενώ για την τρίτη 
δεν είχαν κανένα βιβλίο. Τα βιβλία τα προµηθεύονταν από την Πρίστινα (Pristina). Η 
σχολική βιβλιοθήκη είχε 180 βιβλία που οι δάσκαλοι τα χρησιµοποιούσαν για τις 
µαθητικές εργασίες. Από τις εφηµερίδες και τα περιοδικά έπαιρναν τα «Νέα Ζωή» 
(Jeta e re) «Πρόοδος» (Perparimi) από την Πρίστινα (Pristina), το «Εκπαιδευτικό 
Έργο», (Obrazovni rad) 
τις «Συναντήσεις» (Sastanci), τη «Μάχη» (Bitka) και το «Κοµµουνιστής» 

(Komunista). Από το Κόσµετ έπαιρναν τα τεύχη του περιοδικού «Πρωτοπόρος » 

(Pionir). Τα εν λόγω περιοδικά και εφηµερίδες τα αγόραζαν οι δάσκαλοι µε 

προσωπική τους συνδροµή, ενώ το σχολείο σαν συνδροµητής έπαιρνε µόνο το 

«Εκπαιδευτικό Έργο» », (Obrazovni rad).336 

                                                 
333 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ, 1944/45 – 1990/91, σ.56. (Republički 
zavod za statistiku Titograd 1944/45-1990/91) 
334 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Γκούσινιε, Γκούσινιε ,1991, σσ. 34-39. (Ljetopis osnovne 
škole Gusinje. Gusinje, 1991) 
335 Περίπου 300.000 ΕΥΡΩ. 
336 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο για την προαγωγή του σχολικού συστήµατος και η ∆ηµοκρατική 
γραµµατεία για την εκπαίδευση, τον πολιτισµό και την επιστήµη στο Τίτογκραντ, Τίτογκραντ, 1971, σ. 
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 Τη διδασκαλία στο χωριό Βούσανιε (Vusanje) την πραγµατοποιούσαν 4 

δάσκαλοι, από τους οποίους δυο ήταν πλήρους απασχόλησης (ένας µε 4 και άλλος µε 

8 χρόνια προϋπηρεσία) και δύο προσωρινοί που είχαν τελειώσει το δηµοτικό σχολείο 

και δυο εκπαιδευτικά σεµινάρια διάρκειας τριών µηνών. Ο ένας δίδασκε 13 χρόνια, 

ενώ ο άλλος µόνο 2.337  

 Από το χωριό Βούσανιε (Vusanje) το 1960 σπούδαζαν στο ιδασκαλείο  11 

µαθητές (στο Πετς-Peč, στην Πρίστινα-Pristina και το Πρίζρεν-Prizren), στο Λύκειο 5, 

στη Γεωργική Σχολή 5, στην Οικονοµική Σχολή 2, στην Ανωτέρα Παιδαγωγική 2, στη 

Φιλοσοφική Σχολή 2, στη Σχολή Καλών Τεχνών 1 και στη Σχολή ∆ιοίκησης 1. 

Τέσσερις µαθητές από το χωριό είχαν ήδη τελειώσει το ∆ιδασκαλείο, ενώ όλο και 

περισσότεροι έπαιρναν υποτροφία.338 Όταν οι µαθητές τελείωναν τα διδασκαλεία, οι 

προσωρινοί δάσκαλοι µπορούσαν να αντικατασταθούν µε διδακτικό προσωπικό που 

απαρτιζόταν από επαγγελµατίες. 

 Η Σχολική Επιτροπή, ως διοικητικό όργανο είχε 7 µέλη, από τα όποια 5 ήταν 

στο κοµµουνιστικό κόµµα. Πραγµατοποιούσε περίπου 10 συναντήσεις το χρόνο, 

εξασφάλιζε την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο και έλυνε τα οικονοµικά θέµατα 

που προέκυπταν.339 Η Επιτροπή εξασφάλιζε την πλήρη συνεργασία µε το 

κοµµουνιστικό κόµµα και το ∆ήµο. Οι τοπικοί παράγοντες κάθε χρόνο ενδιαφέρονταν  

όλο και περισσότερο για την επιµόρφωση των παιδιών της περιοχής. Οι γονείς 

µάλιστα των µαθητών πίστευαν ότι τα παιδιά έπρεπε να τελειώσουν το δηµοτικό 

σχολείο και υπήρχε η επιθυµία να τα στείλουν σε άλλη περιοχή για να συνεχίσουν την 

εκπαίδευση τους. Οι γονείς τακτικά εξασφάλιζαν τα βιβλία για τα παιδιά τους, αν και 

ήταν ακριβά.340 Στο χωριό υπήρχαν 110 αλβανικές οικογένειες από τις οποίες µόνο 20 

είχαν ηλεκτροδότηση στα σπίτια τους, ενώ µόνο 10 διέθεταν ραδιόφωνο.341 

Το δηµοτικό σχολείο στο Γκούσινιε (Gusinje) λειτουργούσε από το 1900 και 

είχε το µεγαλύτερο αριθµό παιδιών εθνικής µειονότητας. Έγινε επταετούς φοιτήσεως 

                                                                                                                                              
34. (Republički zavod za unapredjivanje školstva Titograd: Obrazovanje i vaspitanje djece i omladine 
Titograd 1971) 
337 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Βούσανιε, Βούσανιε, 1960,  σ.10. (Ljetopis osnovne škole 
Vusanje) 
338 Ό.π., παρ., σσ.14-15 
339 Λάινοβιτς, Α., Σύντοµη περίληψη της ιστορίας του Τίτογκραντ, Τσέτινιε,1950, σ.σ. 52-67.( Lainović, 
A., Kratak pregled na prošlost Titograda. Cetinje, 1950) 
340 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 259-365.( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
341 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ, 1944/45 – 1990/91, σ. 54. (Republički 
zavod za statistiku Titograd, 1944/45-1990/91) 
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το 1947-48, όταν στη χώρα άρχισε η υποχρεωτική εκπαίδευση των επτά ετών, και 

µετά έγινε οκταετούς φοιτήσεως. Το σχολείο είχε 1.118 µαθητές, 679 αγόρια και 439 

κορίτσια. Τα αλβανόφωνα παιδιά ήταν 201, από τα οποία 149 διδάσκονταν στα 

αλβανικά και 52 στα σερβοκροατικά. Η διδασκαλία στα αλβανικά καθιερώθηκε τη 

σχολική χρονιά 1949-1950, και καταργήθηκε τη σχολική χρονιά 1955-56, για να 

εισαχθεί πάλι το 1958-1959.342 

Τα παιδιά των εθνοτικών µειονοτήτων από 7 ως 11 χρονών πήγαιναν όλα στο 

σχολείο, ενώ µόνο είκοσι παιδιά ηλικίας 11-15 χρόνων συνέχιζαν την πέµπτη ως την 

όγδοη τάξη του δηµοτικού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, τα όποια διέθεσε το σχολείο και 

χρησιµοποιήθηκαν στην αναφορά, στην πέµπτη τάξη δεν πήγαινε ένα αγόρι και 17 

κορίτσια, στην 7 τάξη ένα κορίτσι, που σηµαίνει ότι υπήρχαν 19 µαθητές και 

µαθήτριες που δεν υποχρεώθηκαν να συνεχίσουν στις ανώτερες τάξεις του δηµοτικού, 

ενώ στον αναφερόµενο αριθµό δεν υπολογίστηκαν τα παιδιά που έµεναν σε περιοχές 

πάνω από 6 χιλιόµετρα  µακριά από το σχολείο.343 

Τα αλβανόφωνα παιδιά του χωριού Γούσινιε (Gusinje), όταν τελείωναν το 

δηµοτικό συνέχιζαν την εκπαίδευση τους σε επαγγελµατικά σχολεία, λύκεια, και σε 

κάποιες ανώτερες και ανώτατες σχολές. Στα ∆ιδασκαλεία εγγράφτηκαν το 1960 17 

αγόρια και ένα κορίτσι. Στα λύκεια 5 αγόρια και 5 κορίτσια. Στην Οικονοµική σχολή 

ένα αγόρι, στη Γεωργική Σχολή 3 αγόρια. Στη Σχολή Καλών Τεχνών ένα αγόρι, και 

στο Τεχνικό Λύκειο 3 αγόρια. Στις διετούς φοιτήσεως σχολές για ενήλικους 

εγγράφτηκαν 8 αγόρια, από τα οποία 5 στο Οικονοµικό τµήµα, 1 στο τµήµα τουρισµού 

και 1 στο ορυκτολογικό. Υποτροφίες από αυτούς τους µαθητές πήραν 14 αγόρια και 1 

κορίτσι. Σε ολόκληρο το ∆ήµο δόθηκαν 70 υποτροφίες, από τις οποίες 35 δόθηκαν σε 

αλβανόφωνα παιδιά.344 

Από τους µαθητές της µειονότητας, που αποφοίτησαν από το δηµοτικό στο 

Γκούσινιε (Gusinje) το σχολικό έτος 1946-1947 µέχρι και το 1961-1962, µόλις 5 

τελείωσαν το ∆ιδασκαλείο, 2 την ανώτερη Παιδαγωγική Σχολή και 3 το 

Πανεπιστήµιο. Όλοι γύρισαν στο Πλάβ (Plav) και δούλεψαν εκεί, εκτός από τους 2 

τελειόφοιτους της Ανώτερης Παιδαγωγικής Σχολής που πήγαν στο Κόσµετ για να 

δουλέψουν. Τη διδασκαλία στα αλβανικά είχαν αναλάβει δύο δάσκαλοι πλήρους 

απασχόλησης και τρεις µερικής απασχόλησης. Από τους δασκάλους µερικής 

                                                 
342 Ό.π. παρ., σ.65. 
343 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Γκούσινιε, Γκούσινιε, 1990,  σ.σ.42-43. (Ljetopis osnovne 
škole Gusinje. Gusinje, 1991) 
344 Ό.π., παρ., σσ.45-47 
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απασχόλησης, ένας είχε τελειώσει το Λύκειο, ένας 2 τάξεις του Λυκείου και ένας µόνο 

το δηµοτικό.345 

Όσον αφορά το σχολικό κτίριο στο Γκούσινιε, αυτό άρχισε να χτίζεται το 1937 

και τελείωσε το 1947. Είχε συνολικό εµβαδόν 682 τµ. Από αυτά, 250 τµ. ήταν µη 

αναπτυσσόµενου χώρου και 432 τµ αναπτυσσόµενου. Το σχολείο είχε 35 τµήµατα 

αλλά µόνο 15 αίθουσες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, το σχολείο θα έπρεπε να έχει 10 

τµήµατα επιπλέον για τη σωστή λειτουργία όλων των τάξεων. Για να επιτευχθεί όµως 

κάτι τέτοιο, θα χρειαζόταν ακόµη ένας όροφος µε σχολικές αίθουσες. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση στο Γκούσινιε (Gusinje) θεώρησε ότι µόνο µε το καινούργιο κτίριο και 

µε επιπλέον 20 νέα  τµήµατα θα λυνόταν το θέµα του χώρου, παρότι, η ετήσια αύξηση 

των µαθητών ήταν περίπου 100 παιδιά.346 

Για τη διδασκαλία των µαθηµάτων στα αλβανικά υπήρχε ανάγκη 4 

εκπαιδευτικών για τις ανώτερες τάξεις. Αυτό το θέµα ήλπιζαν οι αρχές να το λύσουν 

σε δύο – τρία χρόνια. Στη διδασκαλία στα αλβανικά χρησιµοποιούνταν βιβλία από το 

Κοσµέτ που εξασφαλίζονταν µέσω του σχολικού βιβλιοπωλείου που λειτουργούσε στο 

πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Οι γονείς των µαθητών θεωρούσαν ότι τα βιβλία 

που εκδίδονταν στο Μαυροβούνιο ήταν πάρα πολύ ακριβά. Για αυτόν το λόγο δεν 

πουλήθηκε το βιβλίο των µαθηµατικών της 5ης και 6ης τάξης. Τα βιβλία στα αλβανικά 

γράφτηκαν σύµφωνα µε το πρόγραµµα της αυτόνοµης περιοχής του Κοσσόβου και της 

Μετόχης. Το καινούργιο αναγνωστικό για την 3η τάξη θεωρήθηκε επαρκές, εκδόθηκε 

το 1961, περιελάµβανε 250 σελίδες, και κόστιζε 250 δηνάρια. Από Μαυροβούνιους 

συγγραφείς υπήρχε µόνο το κείµενο του Τσέντο Βούκοβιτς (Tsento Vukovič), και 

αυτό επεξεργασµένο. Έτσι γινόταν και µε τα αναγνωστικά των άλλων τάξεων, την 

ιστορία και τη γνώση της κοινωνίας. Το υλικό της ιστορίας συµπλήρωναν οι δάσκαλοι 

µε υλικό της ιστορίας του Μαυροβούνιου. Με αυτόν τον τρόπο µειώνονταν τα 

ελλείµµατα των βιβλίων στα αλβανικά. Παρόλα αυτά η έγκαιρη παράδοση των 

βιβλίων στα σχολεία αποτελούσε µέγιστο πρόβληµα.347 

Η παιδική βιβλιοθήκη του σχολείου βρισκόταν στο διάδροµο µέσα σε µια 

ντουλάπα, επειδή δεν υπήρχε χώρος. Υπήρχαν µόνο µερικά αλβανικά βιβλία. Το 

                                                 
345 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού,1960, σσ. 351-354 (Strucno osposobljavanje 
Dokimentacioni materijal 1960) 
346 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ, 1944/45 – 1990/91, σ. 87. (Republički 
zavod za statistiku Titograd, 1944/45-1990/91) 
347 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 371-378.( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
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σχολείο εκείνη τη χρονιά παρήγγειλε 40 τίτλους βιλίων από δυο αντίγραφα. Η 

βιβλιοθήκη των εκπαιδευτών ήταν κάπως καλύτερη, έχοντας 400 βιβλία, αλλά και 

αυτά δεν ήταν επαρκή για ένα τόσο µεγάλο σχολείο σαν το Γούσινιε (Gusinje). Το 

σχολείο έπαιρνε τα αλβανικά περιοδικά «Πρόοδος» «Preparimi» (6 αντίγραφα), «Νέα 

Ζωή»  (Jeta e ore)   (6 αντίγραφα), «Αναγέννηση» (Rilindia) (4 αντίγραφα.), 

«Πρωτοπόρος»  (Pionir) (45 τεύχη) και µερικά στη σερβοκροατική γλώσσα, όπως τα 

«Παιδαγωγικό Έργο», (Pedagoški projekat) «Παιδαγωγική Εφηµερίδα» (Pedagoške 

novine), «Το Σχολείο µας» (Naša škola), «Σύγχρονο Σχολείο» (Savremeni škola), 

«∆ιδασκαλία και Παιδαγωγία», (Nastava i pedagogija) και για τους µαθητές, «Μικρή 

Εφηµερίδα» (Mala novine), «Χαρούµενο Τετράδιο» (Srećna sveska),  «Τεχνική 

Εφηµερίδα» (Tehnički novine). Συµπερασµατικά, το σχολείο έπαιρνε έναν 

ικανοποιητικό αριθµό εφηµερίδων και περιοδικών, κάτι που ήταν σηµαντικό για την 

παιδαγωγία και εκπαίδευση των µαθητών. Μέσα στο σχολείο υπήρχε εκτός από τη 

µικρή βιβλιοθήκη και ένα µικρό βιβλιοπωλείο που δηµιουργήθηκε για την ευκολότερη 

προµήθεια των βιβλίων και του σχολικού υλικού.348 

Η Σχολική Επιτροπή αποτελούνταν από 13 µέλη. Ο Πρόεδρος και ένα ακόµη 

µέλος ήταν αλβανικής καταγωγής και ασχολείτο µε θέµατα θέρµανσης, εγγραφής 

µαθητών, λειτουργίας του σχολείου, σχολικής κουζίνας κτλ.349 Επίσης, η σχολική 

επιτροπή ήταν υπεύθυνη µέσω µικρών επιτροπών για την περιποίηση του σχολικού 

κήπου και τη διατήρηση του κτιρίου. Παρόλες τις προσπάθειες, και κυρίως της 

σχολικής επιτροπής, για την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου, αυτό δεν απέκτησε 

ούτε τα απαιτούµενα µέσα, ούτε και τα χρήµατα για να προµηθευτεί ή να κάνει όλα 

αυτά που ήταν απαραίτητα για την ανάπτυξη και την οργάνωση του σχολείου και του 

σχολικού περιβάλλοντος.350 Ακόµη, σύµφωνα µε το έγγραφο (Π.ΙΙ.ζ), υπήρχε µεγάλο 

ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των ενηλίκων στο Πλάβ (Plav). Υπήρχαν υπάλληλοι 

που είχαν τελειώσει µόνο τις τέσσερις τάξεις του δηµοτικού και αρκετοί άνεργοι νέοι, 

οι οποίοι αποφάσισαν την περαιτέρω εκπαίδευση τους, ώστε να έχουν περισσότερα 

προσόντα στην εύρεση µελλοντικής εργασίας. 

Το 1967 στο ίδιο έγγραφο  από το δηµοτικό σχολείο του Γκούσινιε (Gusinje)     

(Π.ΙΙ.ζ) στο Γραφείο για την Ανάπτυξη του Σχολικού Συστήµατος του Μαυροβουνίου, 

αναφέροντας ότι η διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας στο σχολείο αυτό 

                                                 
348 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Γκούσινιε, Γκούσινιε, 1990, σσ.50-52.(Ljetopis osnovne škole 
Gusinje. Gusinje, 1991.) 
349 Μπέσιτς, Ζ., Η ιστορία του Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, 1967, σ.σ. 398-401.( Bešić, Z., Istorija Crne 
Gore. Titograd, 1967.)  
350 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., παρ., σσ. 328-333.( Istorijski zapisi. Godina XVII) 
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µπορούσε να διεξαχθεί µόνο µερικώς, λόγω έλλειψης επαγγελµατικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού, κάτι που δυσκόλευε την επιτυχώς πραγµατοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος για τη σερβοκροατική γλώσσα, ειδικά στις ανώτερες τάξεις. Ως 

επιπρόσθετες σηµαντικές δυσκολίες στην οµαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας της 

σερβοκροατικής γλώσσας αναφέρεται ακόµη η αδιαφορία των γονέων, η έλλειψη των 

κατάλληλων βιβλίων και η έλλειψη εκπαιδευτικών µεθόδων.351 

 

∆ήµος Μπαρ (Bar) 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του 1961, στην περιοχή του δήµου Μπαρ 

(Bar) διέµεναν περίπου 2.000 κάτοικοι αλβανικής εθνικότητας. Στο δήµο αυτό 

λειτουργούσαν πέντε σχολεία µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα, από τα οποία 

τέσσερα ήταν τετραετoύς (Τέγιανι-Tejane, Μπόµποβιστε- Bobovište, Κοστάνιτσα-

Kocaniča και Άρµαπνες- Arbaneš) και ένα οκταετούς φοιτήσεως. Όλα αυτά τα 

σχολεία ήταν περιφερειακά του κεντρικού σχολείου στο Όστρος(Ostros). Σε αυτά τα 

περιφερειακά σχολεία η διδασκαλία γινόταν στα αλβανικά, και τη συγκεκριµένη 

σχολική χρονιά, το 1961 πήγαιναν στο σχολείο 541 µαθητές, εκ των οποίων οι 87 σε 

ανώτερες τάξεις.352 

Όσον αφορά τους σχολικούς χώρους, τα προαναφερόµενα σχολεία στην 

περιοχή αυτή εκτός από δύο, στεγάζονταν σε ιδιωτικά κτίρια, όπου οι συνθήκες ήταν 

πάρα πολύ δύσκολες για τα παιδιά και τους δασκάλους τους. Το σχολικό κτίριο στο 

Τέγιανι, παρά το ότι ήταν κοινοτικό, δεν ικανοποιούσε τις βασικές ανάγκες 

διδασκαλίας, και έχρηζε ανακατασκευής. Όµως η γενική ανάγκη να χτιστούν στην 

περιοχή νέα σχολικά κτίρια στο ΄Αρµπανες ( Arbaneš), Μπόµποβιστε (Bobovište) και 

Καστανίτσα (Kocaniča) ήταν άµεση.353 

Η πιο µεγάλη απόσταση που έπρεπε τα παιδιά στην περιοχή αυτή να διανύσουν 

για τα τετραετούς φοιτήσεως δηµοτικά τους σχολεία ήταν 3-4 χµ. Για τις ανώτερες 

τάξεις η απόσταση των χωριών από το Όστρος (Ostos) δεν παρουσίαζε πρόβληµα, 

εκτός από τα χωριά Τέγιανε (Tejane) και το Μπόµποβιστε ( Bobovište), τα όποια ήταν 

πολύ µακριά. Τα περιφερειακά σχολεία δεν ήταν επαρκώς εξοπλισµένα µε έπιπλα, 

µέσα διδασκαλίας και το απαιτούµενο υλικό για την ορθή οργάνωση της διδασκαλίας, 

                                                 
351 Ό.π., παρ., σ.56. 
352 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Όστρος, 1975, σ.30. Ljetopis osnovne škole Ostros, 1975. 
353 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Μπόµποβιστε, Μπόµποβιστε, 1970, σ. 67. Ljetopis osnovne 
škole Bobovište. Bobovište, 1970. 
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ενώ το σχολείο στο Όστρος (Ostros) δεν είχε µέσα για την επιτυχή διεξαγωγή της 

διδασκαλίας στις ανώτερες τάξεις, ενώ τα διαθέσιµα µέσα είτε ήταν πενιχρά, είτε δεν 

παρέχονταν, είτε δεν χρησιµοποιούνταν αρκετά στη διδασκαλία.354 

Τα σχολεία µε διδασκαλία στα αλβανικά στην περιοχή του δήµου Μπαρ είχαν 

15 εκπαιδευτικούς, από τους οποίους 9 ήταν δάσκαλοι µερικής απασχόλησης χωρίς να 

έχουν τελειώσει το οκταετούς φοιτήσεως δηµοτικό σχολείο, ένας είχε φοιτήσει για 

έναν χρόνο στο Λύκειο έχοντας πάρει κατεύθυνση στα οικονοµικά, άλλος είχε 

τελειώσει το Λύκειο και ένας άλλος τη  Γεωργική Σχολή. Στις ανώτερες τάξεις των 

σχολείων του ∆ήµου Μπαρ (Bar) και ιδιαίτερα στο Όστρος (Ostros) δεν υπήρχε ούτε 

ένας επαγγελµατίας εκπαιδευτικός.355 Ο µεγαλύτερος αριθµός των δασκάλων  µερικής 

απασχόλησης  δούλευε στα σχολεία αυτά 10 -16 χρόνια και είχε παρακολουθήσει 

κάποια εκπαιδευτικά σεµινάρια διάρκειας ενός έως δύο µηνών. Κατά την 

προηγούµενη σχολική χρονιά 1959-1960, το αρµόδιο γραφείο, για την ανάπτυξη του 

σχολικού συστήµατος προσπάθησε να τους εντάξει στα παιδαγωγικά σεµινάρια που 

έγιναν στο Κόσµετ, ώστε να δώσουν εξετάσεις για την 3 και την 4 τάξη του 

∆ιδασκαλείου, αλλά επειδή δεν είχαν την απαραίτητη ειδικότητα, όπως οι υποψήφιοι 

από το Κόσµετ, δεν µπόρεσαν να ενταχθούν στα σεµινάρια. Με στόχο τη βελτίωση της 

διδασκαλίας στα σχολεία αυτά, προβλέφθηκε να πραγµατοποιηθούν σεµινάρια στα 

κεντρικά σχολεία πάνω στη διδασκαλία της σερβοκροατικής και αλβανικής γλώσσας 

και της µαθηµατικής.356 

Την πολιτική υποτροφιών του εκπαιδευτικού προσωπικού των αλβανικών 

σχολείων κατεύθυναν αποκλειστικά οι τοπικοί φορείς του ∆ήµου Μπαρ (Bar). Αυτοί 

χορηγούσαν υποτροφίες σύµφωνα µε τις βασικές ανάγκες στο επαγγελµατικό 

προσωπικό. Τη σχολική χρονιά 1960-1961 πήραν υποτροφία 13 αλβανόφωνοι 

εκπαιδευτές, 10 για το ∆ιδασκαλείο και 3 για τη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά ο αριθµός 

των αλβανόφωνων κοριτσιών που πήραν υποτροφία ήταν πραγµατικά 

απογοητευτικός.357 Επίσης, τα περισσότερα παιδιά της περιοχής δεν µπορούσαν να 

συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στα Λύκεια λόγω της κακής οικονοµικής 

κατάστασης των γονιών τους, και έτσι χρειάζονταν περισσότερο από τα άλλα να 

πάρουν υποτροφία. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερα παιδιά αποφοιτούσαν από το 

                                                 
354 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Όστρος, 1975, σσ. 78-79 (Ljetopis osnovne škole Ostros, 
1975). 
355 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού,  1960,  ό.π., παρ., σσ. 351-354( Stručno 
osposobljavanje 1960) 
356 Ό.π., παρ., σ.39 
357 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ, 1944/45 – 1990/91, ό.π. παρ., σ. 67. 
(Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) 
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δηµοτικό σχολείο, αλλά το πρόβληµα της περαιτέρω εκπαίδευσής τους ήταν αρκετά 

σοβαρό.358 Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 τα παιδιά συνέχιζαν την εκπαίδευση 

τους στο Κοσµέτ και αυτό σήµαινε περισσότερα οικονοµικά έξοδα, για αυτό και η 

ανάγκη να ανοίξει σε κάποιο λύκειο στην Ποντγκόριτσα (Podgorica) ένα τµήµα στα 

αλβανικά ήταν µεγάλη.  

Τα σχολεία από την περιοχή αυτή προµηθεύονταν τα βιβλία από το Κοσµέτ, τα 

οποία ήταν γραµµένα σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας 

της Σερβίας. Η σχολική πράξη έδειξε ότι τα βιβλία αυτά δεν ανταποκρίνονταν στις 

ανάγκες του σχολικού προγράµµατος των αλβανόφωνων περιοχών για αυτό και το 

Γραφείο για την Ανάπτυξη Σχολικού Συστήµατος, σε συµφωνία µε το Συµβούλιο για 

την Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό της ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου πήρε όλα τα 

απαραίτητα µέτρα και δηµιούργησε κάποιους κανόνες περιεχοµένου για τα 

αναγνωστικά της αλβανικής γλώσσας από την 4η ως την 8η τάξη και για την ιστορία 

από την 6η ως την 8η τάξη.359 Τη χρονιά 1960-1961 το σχολείο δεν εξασφάλισε 

ορισµένα βιβλία στους µαθητές, όπως το βιβλίο της φυσικής για την 8η τάξη. Το 

σχολείο έπρεπε λοιπόν να συνεννοηθεί µε τους εκδοτικούς οίκους στην Πρίστινα για 

την έγκαιρη προµήθεια των βιβλίων.360 Τα βιβλία λογοτεχνίας στα αλβανικά ήταν λίγα 

και δεν χρησιµοποιούνταν αρκετά στη διδασκαλία. Τα σχολεία είχαν ελάχιστη 

συνδροµή στα παιδικά και στα επαγγελµατικά-παιδαγωγικά περιοδικά προορισµένα 

για τους εκπαιδευτικούς. Για τις ανάγκες της διδασκαλίας χρειαζόταν να 

εξασφαλισθούν περισσότερα επαγγελµατικά παιδαγωγικά βιβλία, βιβλία λογοτεχνίας 

και εγχειρίδια, γιατί αυτό θα ενίσχυε την ποιότητα της διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών.361  

Επίσης, η πολιτιστική καθυστέρηση της κοινωνίας στην περιοχή επηρέαζε 

κατά πολύ µεγάλο βαθµό την επίλυση των σχολικών προβληµάτων. Τα κορίτσια στις 

ανώτερες τάξεις µόνο θεωρητικά παρακολουθούσαν τα µαθήµατα. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, το σχολείο δεν µπορούσε να προωθήσει την αλλαγή πολιτιστικών 

συµπεριφορών που θα άλλαζαν τις στάσεις και τις αντιλήψεις για την παιδεία στην 

                                                 
358 Ιστορικά αρχεία 1962, σσ. 149-156 (Istorijski zapisi 1962) 
359 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 379-381. (Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980).  
360 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 282-284. (Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963).  
361 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, 1960,  ό.π., σσ. 356-358. (Stručno osposobljavanje 
1960) 



 111 

περιοχή. Άλλο ένα σηµαντικό πρόβληµα ήταν η µη τακτική προσέλευση των µαθητών 

στο σχολείο. Αρκετοί µαθητές πήγαιναν στο σχολείο περιοδικά, κάτι που δυσκόλευε 

τη φυσιολογική οργάνωση της παιδαγωγικής δουλειάς µέσα στην τάξη.362 

Η διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας δεν ικανοποιούσε τις βασικές 

απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Όταν αποφοιτούσαν από το δηµοτικό 

σχολείο, οι µαθητές δεν ήταν ικανοί να χρησιµοποιήσουν αυτή τη γλώσσα σωστά. Με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας της σερβοκροατικής γλώσσας στα 

σχολεία µε αλβανική εθνικότητα, χρειάστηκε η διδασκαλία της να εισαχθεί ένα 20- 

λεπτο διδασκαλίας της από τις δυο πρώτες κιόλας τάξεις του δηµοτικού προς το τέλος 

του µαθήµατος.363 Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα συνήθιζαν από νωρίς την επαφή 

µε τη σερβοκροατική γλώσσα και θα ήταν έτοιµα να την µελετήσουν 

συστηµατικότερα στην 3η τάξη. 

Επιλογικά, το έγγραφο παρουσίαζε µια σειρά προτάσεων που ενδεχοµένως να 

έλυναν τα προβλήµατα των σχολείων στα αλβανικά: 

1. Τη συστηµατική και επίµονη διαχείριση του ζητήµατος της 

εκπαίδευσης προσωπικού για την πρωτοβάθµια διδασκαλία στο 

Όστρος. 

2. Την εξασφάλιση υποτροφιών για την εκπαίδευση των µαθητών 

αλβανικής εθνικότητας, ειδικά για τα κορίτσια 

3. Την εξασφάλιση µιας πιο στενής συνεργασίας µε το Κόσµετ για την 

έγκαιρη προµήθεια σχολικών και λογοτεχνικών βιβλίων κτλ. 

4. Τη συµπλήρωση της παιδικής βιβλιοθήκης µε λογοτεχνικά βιβλία 

στα αλβανικά 

5. Τη βελτίωση του συστήµατος εκµάθησης της σερβοκροατικής 

γλώσσας στα αλβανικά σχολεία, εισάγοντας την από την 1 τάξη, 

καθώς και τη γνωριµία των µαθητών µε διάφορους τεχνικούς όρους 

στη σερβοκροατική γλώσσα.  

6. Τις απαραίτητες επενδύσεις για την επέκταση του σχολικού χώρου 

στο Όστρος, το κτίσιµο νέων σχολικών κτιρίων στο Μπόµποβιστε   

(Bobovište), στην Κόστανιτσα (Kocaniča) και στο Άρµπανες  

                                                 
362Μπέσιτς, Ζ., Η ιστορία του Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, 1967, σ.σ. 206-209. Bešić, Z., Istorija Crne 
Gore. Titograd, 1967.  
363 Σοκόλοβιτς, Ν., Προσχολική παιδαγωγία και εκπαίδευση στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του 
σχολικού συστήµατος στο Μαυροβούνιο, Παιδαγωγία και εκπαίδευση, Έτος ΙΙ, Τεύχος 1, Τίτογκραντ, 
1976, σ.σ. 209-212. Sokolović, N., Predškolski vapsitanje i obrazovanje u sklopu reforme vaspitno-
obrazovnog sistema u Crnoj Gori. Vaspitanje i obrazovanje. Godina II. Broj 1. Titograd, 1976.  
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(Arbaneš) και την ανάπλαση του σχολικού χώρου στο Τέγιανε 

(Tegjane).364 

 Σύµφωνα µε ένα άλλο έγγραφο που στάλθηκε στις 5 Αυγούστου του 1964 από 

το δηµοτικό σχολείο στο Όστρος (Ostros) στο Γραφείο Ανάπτυξης του Σχολικού 

Συστήµατος στο Τίτογκραντ (Titograd) σχετικά µε την κατάσταση και τη διδασκαλία 

στο σχολείο αυτό κατά το σχολικό έτος 1963-1964 (Π.ΙΙ.η), είναι προφανές πως τα 

προβλήµατα παρέµειναν ίδια µε αυτά της σχολικής χρονιάς 1960-1961.365 

Η διδασκαλία άρχισε εγκαίρως, στις 5 Σεπτεµβρίου 1963 και τελείωσε στις 15 

Ιουνίου 1964, σε γενικές γραµµές χωρίς προβλήµατα, αν και δεν λειτούργησε από 23 

ως 29 Μαρτίου 1964 λόγω της επιδηµίας γρίπης στο Όστρος (Ostros).366 

Το κυριότερο πρόβληµα ήταν η απουσία µιας µεγάλης µερίδας επαγγελµατικού 

διδακτικού προσωπικού και έτσι όλα τα µαθήµατα διδάχτηκαν από µη επαγγελµατίες 

εκπαιδευτικούς. Από την αρχή ως το τέλος του έτους υπήρχαν πολλές δυσκολίες 

σχετικά µε τη διδασκαλία, λόγω του ότι πολύ συχνά τα µαθήµατα στους 

εκπαιδευτικούς έπρεπε να µοιραστούν και κάποιοι δάσκαλοι είχαν ένα πολύ 

επιβαρηµένο πρόγραµµα έχοντας ο καθένας επιπλέον 10-12 ώρες την εβδοµάδα και 

παραπάνω από τρία µαθήµατα.367 

 Το σχολικό έτος άρχισε µε 16 δασκάλους, από τους οποίους µόνο 7 ήταν 

δάσκαλοι σχολών, ένας µε πτυχίο της Γεωργικής Σχολής, ένας µε τέσσερα έτη 

∆ιδασκαλείου, ένας µε πτυχίο λυκείου, και οι υπόλοιποι 6 είχαν βγάλει µόνο το 

δηµοτικό σχολείο και είχαν κάνει µερικά σεµινάρια διδασκαλίας.368 Στο τέλος 

Σεπτεµβρίου ένας δάσκαλος έφυγε, λόγω προσωπικών προβληµάτων και 

προβληµάτων υγείας, και τρείς δάσκαλοι στο τέλος του Οκτωβρίου έφυγαν για να 

συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, στην Παιδαγωγική Σχολή στην Πρίστινα (Pristina). 

Τον ∆εκέµβριο, όταν τέλειωσε την στρατιωτική του θητεία, ήρθε ένας δάσκαλος µε 

πτυχίο και έτσι η κατάσταση στο σχολείο βελτιώθηκε λίγο. Παρά τις δυσκολίες που 

αντιµετώπιζαν οι εκπαιδευτικοί, προσπαθούσαν να πραγµατοποιήσουν τη διδασκαλία 

χωρίς πρόβληµα, και χωρίς χάσιµο διδακτικών ωρών. Το µόνο µάθηµα που δεν 

γινόταν ήταν η ρωσική γλώσσα. Την αλβανική γλώσσα, από την αρχή ως το τέλος του 

                                                 
364 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Όστρος, 1975,  σ.σ.70-75.( Ljetopis osnovne škole Ostros, 
1975.) 
365 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π.παρ., σ 34. (Istorijski zapisi. Godina XVI.) 
366 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Όστρος, 1975, σσ. 81-86. (Ljetopis osnovne škole Ostros, 
1975.) 
367 Τσίρκοβιτς, Σ., κ.α. Ιστορία του Μαυροβουνίου, Βιβλίο ΙΙ, Τόµος 2, Τίτογκραντ, 1970, σ.σ. 198-201. 
(Ćirković, S., i drugi. Istorija Crne Gore. Knjiga II. Tom II. Titograd, 1970.) 
368 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού,1960, σσ. 359-361. (Stručno osposobljavanje 1960) 
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σχολικού έτους, δίδασκε ένας δάσκαλος µερικής απασχόλησης σε όλες τις τάξεις, 

δηλαδή από την 5η ως την 8η τάξη και είχε συνολικά 28 ώρες την εβδοµάδα.369 

Το γενικό πρόβληµα µε τα µαθήµατα όµως ήταν η µη τακτική προσέλευση των 

µαθητών και το περιορισµένο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των κοριτσιών στις 

ανώτερες τάξεις. Οι µαθήτριες ηλικίας 13-15 χρονών µόνο στα χαρτιά ήταν γραµµένες 

στο σχολείο, δεν παρακολουθούσαν τα µαθήµατα και οι γονείς τους δεν τις 

προµήθευαν µε τα κατάλληλα εκπαιδευτικά µέσα.370 

Τη σερβοκροατική γλώσσα δίδασκε, από την αρχή ως το τέλος του σχολικού 

έτους ένας δάσκαλος, του οποίου η µητρική γλώσσα δεν ήταν η σερβοκροατική, αλλά 

η αλβανική, ωστόσο γνώριζε τα σερβοκροατικά λόγω του ότι τελείωσε την 4 τάξη του 

διδασκαλείου στο Νίκσιτς (Nikšić). Για να βελτιωθεί η κατάσταση του µαθήµατος 

αυτού, έπρεπε να δηµιουργηθούν οµάδες εργασίας, όπως είχε προβλέψει το 

πρόγραµµα του σχολείου, αλλά το µάθηµα γίνονταν µόνο µε θεατρική αγωγή.  Η 

θεατρική οµάδα  παρουσίαζε το πρόγραµµα στη σερβοκροατική γλώσσα για να 

εµπεδώνεται καλύτερα από τους µαθητές και να είναι πιο πλούσιο το λεξιλόγιο τους. 

Το  µάθηµα των σερβικών  είχε επιτυχία ειδικά στην 8η τάξη.371 

Τα µαθηµατικά δίδασκε ένας δάσκαλος, ο οποίος σχεδίασε καλά τη διδασκαλία 

του µαθήµατος και προµήθευσε εγκαίρως τους µαθητές µε τα βιβλία των µαθηµατικών 

Ο ίδιος δίδασκε και τη φυσική και είχε συνολικά 31 ώρες την εβδοµάδα. Τα υπόλοιπα 

µαθήµατα δεν είχαν εξειδικευµένα στελέχη, αλλά οι προσπάθειες που γινόντουσαν για 

την καλύτερη απόδοση των µαθητών ήταν µεγάλη. Ενισχυτική διδασκαλία για τους 

αδύνατους µαθητές δεν οργανώθηκε λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών και χώρου. Η 

διδασκαλία στα παραρτήµατα πραγµατοποιούνταν χωρίς πρόβληµα, µόνο που οι 

δάσκαλοι δεν ήταν εξειδικευµένοι και δούλευαν όλη την ήµερα και το απόγευµα. Κάθε 

δάσκαλος της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σχεδίαζε το πρόγραµµα διδασκαλίας 

σύµφωνα µε το προβλεπόµενο πρόγραµµα, το οποίο και πραγµατοποιήθηκε.372 

Όσον αφορά τις ελεύθερες δραστηριότητες των µαθητών, και αυτές δεν 

πραγµατοποιήθηκαν για τους ίδιους λόγους, δηλαδή την έλλειψη εκπαιδευτικών 

στελεχών και χώρου. Οι σχολικές οµάδες δεν δραστηριοποιήθηκαν µε ελεύθερες 

δραστηριότητες, κάτι που προβλεπόταν σύµφωνα µε το πρόγραµµα του σχολείου στην 

αρχή του σχολικού έτους. Από την αρχή του έτους οργανώθηκαν θεατρικές και 

                                                 
369 Ό.π., παρ., σ. σ. 363-367 
370 Ιστορικά αρχεία 1962, σσ. 98-99. (Istorijski zapisi. Godina XV) 
371 Ό.π., παρ., σσ. 110-111 
372 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, ίδιο, 1960,  ό.π., σσ. 368-371.  (Stručno 
osposobljavanje 1960) 
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αθλητικές οµάδες, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν ειδικά στις γιορτές της κοινότητας. 

Η Οργάνωση Πρωτοπόρων (Pionirska organizacija), η Νεολαία του Ερυθρού Σταυρού 

(Omladina Crvenog Krsta) καθώς και η Ένωση Νεολαίας του Σχολείου  (Udruženje 

omladinske škole) λειτούργησαν καλά, ενώ οι υπόλοιπες οργανώσεις που προβλεπόταν 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα του σχολείου δεν λειτούργησαν όπως έπρεπε.373 

Η δηµόσια δραστηριότητα του σχολείου και η σχέση του σχολείου µε άλλες 

οργανώσεις σε σχέση µε το προηγούµενο σχολικό έτος ήταν καλή, αλλά η αµοιβαία 

ηθική κυρίως βοήθεια δεν ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Παρόλα αυτά, έγιναν σπουδαίες 

προσπάθειες από κοινού για την οργάνωση του κινηµατογράφου και µιας 15ηµερης 

ενηµέρωσης εκπαιδευτικών και µαθητών σχετικά µε τις εξωσχολικές 

δραστηριότητες.374 

Η Σχολική Επιτροπή πραγµατοποίησε πέντε τακτικές συναντήσεις, όλες 

προβλεπόµενες από το πρόγραµµα του σχολείου, στις οποίες µελετηθήκαν τα εξής 

θέµατα: το ετήσιο πρόγραµµα του σχολείου, το οικονοµικό πρόγραµµα του σχολείου, 

ο τελικός προϋπολογισµός, το προσχέδιο του Κανονισµού του σχολείου, η 

παρακολούθηση µαθηµάτων και η επιτυχία τους, διοικητικά θέµατα, θέµατα της 

σχολικής κουζίνας κτλ. Η σχολική επιτροπή έκανε ό,τι µπορούσε, αλλά οι 

προσπάθειες έπρεπε να είναι πιο συντονισµένες και αποδοτικότερες.  

Το Συµβούλιο των Εκπαιδευτικών είχε επίσης τακτικές συναντήσεις, στις 

οποίες συζητήθηκε το θέµα καταµερισµού των µαθηµάτων. Λόγω της έλλειψης 

εκπαιδευτικών στελεχών, το συµβούλιο των εκπαιδευτικών δεν µπορούσε να λύνει 

αποτελεσµατικά ορισµένα θέµατα που αφορούσαν τη λειτουργία του σχολείου και τη 

γενική πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.375 

Το Συµβούλιο των Εκπαιδευτικών είχε την ευθύνη για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας µέσα στις τάξεις αλλά, παρόλες τις προσπάθειες, η επιτυχία της 7ης τάξης 

δεν ήταν καθόλου καλή στο τέλος του σχολικού έτους. Ο ∆ιευθυντής του σχολείου 

προσπάθησε να παρακολουθεί την εύρυθµη λειτουργία του προβλεπόµενου σχολικού 

προγράµµατος. Επισκεπτόταν  2-3 φορές την εβδοµάδα τα παραρτήµατα και όλες τις 

τάξεις του κεντρικού σχολείου, οργάνωσε τις συναντήσεις του συµβουλίου των 

εκπαιδευτικών και της Σχολικής επιτροπής αλλά και τις συναντήσεις µε τους γονείς . 

                                                 
373 Ό.π., παρ. 738, σ. 114. 
374 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, 1960,  ό.π., σ. 374. .  (Stručno osposobljavanje 1960) 
375 Στάνογιεβιτς, Ε., Ιστορία του Μαυροβουνίου, Βιβλίο ΙΙ, Τόµος 2, Τίτογκραντ, 1970, σσ. 46-49. 
(Stanojević, E., Istorija Crne Gore. Knjiga II. Tom 2. Titograd, 1975). 
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Προσπάθησε να δώσει επαγγελµατικές συµβουλές στους δασκάλους και κάθε βοήθεια 

που χρειάζονταν.376 

Κατά το σχολικό έτος 1963-1964 οι µαθητές πήραν τα βιβλία τους έγκαιρα. 

Βιβλία για τη σερβοκροατική γλώσσα δεν υπήρχαν καινούργια και έτσι 

χρησιµοποιήθηκαν τα παλιά, ενώ τα υπόλοιπα µέσα εξασφαλίστηκαν από το 

Ζάγκρεµπ (Zagreb). Το πρόβληµα της έλλειψης ενδιαφέροντος των περισσότερων 

γονέων να συνεχίσουν τα κορίτσια την εκπαίδευση τους στις ανώτερες τάξεις του 

δηµοτικού παρέµεινε.377 

Ένα άλλο έγγραφο (Π.ΙΙ.ι) που στάλθηκε στο Εκπαιδευτικό & Παιδαγωγικό 

Γραφείο του ∆ήµου Τίτογκραντ (Titograd) από το δηµοτικό σχολείο στο Όστρος 

(Ostros), στις 22 Σεπτεµβρίου 1967, τρία χρόνια µετά, φαίνεται ότι η κατάσταση των 

αλβανόφωνων σχολείων της περιοχής δεν παρουσίασε καµία σηµαντική αλλαγή 

βελτίωσης. 

Όλα τα βιβλία για την εκµάθηση της αλβανικής γλώσσας (γραµµατική, αναγνωστικά 

και λογοτεχνία) δεν ταίριαζαν µε το πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου στο Όστρος 

(Ostros). Μόνο τα αναγνωστικά και τα βιβλία λογοτεχνίας είχαν κάποια 

αποσπασµατικά και ελάχιστα έργα από την αλβανική λογοτεχνία, τα περισσότερα 

περιείχαν έργα από την παγκόσµια και γιουγκοσλαβική λογοτεχνία. Ήταν σίγουρα 

χρησιµότερο να περιλαµβάνουν θέµατα από την αλβανική λογοτεχνία, γιατί τα θέµατα 

από τη γιουγκοσλαβική ήδη συµπεριλαµβάνονταν στο µάθηµα της σερβοκροατικής 

γλώσσας. Στην Πρίστινα (Pristina) εκείνη τη χρονική περίοδο εκτυπώνονταν τα έργα 

των σύγχρονων Αλβανών συγγραφέων από την Αλβανία, όπως το µυθιστόρηµα της 

Πέτρα Μάρκα (Petra Marka) ‘Αντίο’, «Hasta lja vista»,  «Ο νεκρός στρατηγός» 

“Gjenerali I ushtrise se vdekur”, «Γάµος»  “Martesë” 
 και κάποια ποιήµατα του Ισµαήλ Καδάρα (Ismail Kadara), κάποια έργα του Στέρια 

Σπάσα (Steria Spasa), του Φότσιον Ποστόλι (Focion Postoli) κτλ,  τα οποία θα 

δίνονταν στα δηµοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος του 1968 για τη διδασκαλία της 

αλβανικής γλώσσας.378 

Τα τελευταία δύο χρόνια από τότε που στάλθηκε η επιστολή, δηλαδή από το 

1965-1967, λογοτέχνες, επιστήµονες, πολιτιστικοί σύλλογοι που αγαπούσαν την 

αλβανική γλώσσα και λογοτεχνία ήθελαν να χρησιµοποιείται στα σχολεία η επίσηµη 

αλβανική γλώσσα, δηλαδή η  διάλεκτος (Toski), την οποία χρησιµοποιούσαν και 

ακόµη χρησιµοποιούν όλοι οι Αλβανοί σε όλον τον κόσµο, και όχι η διάλεκτος 
                                                 
376 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Όστρος, 1960, σσ.81-87 (Ljetopis osnovne škole Ostros, 19750 
377 Ιστορικά αρχεία 1965, σσ. 116-118 .( Istorijski zapisi 1965) 
378 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 246-248.( Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963.)  
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(Gegski) που χρησιµοποιούνταν στα σχολεία από τους δασκάλους. Ειδικά τα βιβλία 

της αλβανικής γραµµατικής για τις ανώτερες τάξεις του δηµοτικού σχολείου δεν ήταν 

σχεδιασµένα κατάλληλα και έπρεπε να αντικατασταθούν. Τα αναγνωστικά από την 1η 

έως την 8η τάξη έπρεπε να περιλαµβάνουν τα απαραίτητα συµπληρωµατικά θέµατα 

για τους Αλβανούς µαθητές στο Μαυροβούνιο σχετικά µε το γεωγραφικό µέρος που 

µένουν, τις µεγάλες εγκαταστάσεις και πόλεις του Μαυροβουνίου, πχ: το Λιµάνι στο 

Μπαρ (Bar), τον τουρισµό στο Ουλτσίν (Ulcinju), τις πόλεις Κράινα (Kraina), 

Μαλέσια (Malećia), Πλάβ (Plav), Γούσινιε (Gusinje), Ρόζαγιε (Rozaje).379  

Οι ελλείψεις, που έπρεπε να καλυφθούν, ήταν αποτέλεσµα των αντικειµενικών 

δυσκολιών της περιοχής. Τα προβλεπόµενα προγράµµατα που αφορούσαν στην 

ανάπτυξη του πολιτισµού και της γραπτής έκφρασης των µαθητών δεν εφαρµόζονταν, 

εξαιτίας του κοινωνικού περιβάλλοντος των µαθητών, αλλά και των γονέων τους που 

δεν µιλούσαν σωστά την επίσηµη αλβανική γλώσσα και χρησιµοποιούσαν ξενικές και 

τοπικές εκφράσεις. Στο Μαυροβούνιο εξάλλου δεν υπήρχε ούτε ένα περιοδικό ή 

εφηµερίδα στα αλβανικά και εκείνα από το Κόσµετ δεν ασχολούνταν µε τα 

προβλήµατα και τα επίκαιρα θέµατα της περιοχής.     

Επίσης το σχολείο δεν είχε τα σύγχρονα µέσα για τη σωστή διεξαγωγή της 

διδασκαλίας. ∆εν είχε γραµµόφωνο, µαγνητόφωνο και προβολείς ταινιών, επειδή δεν 

είχε ηλεκτρικό ρεύµα. Όµως, υπήρχε πλούσια βιβλιοθήκη µε περίπου 3.000 βιβλία στα 

αλβανικά και στα σερβοκροατικά. Πολλοί µαθητές είχαν συνδροµή σε αλβανικά 

περιοδικά και εφηµερίδες, όµως το µάθηµα, λόγω των πολλών ελλείψεων αλλά και της 

απουσίας γραπτών και προφορικών ασκήσεων στην τάξη, δεν προχωρούσε σε 

ικανοποιητικό επίπεδο από την 1η ήδη τάξη του δηµοτικού.380 

 

∆ήµος Ούλτσιν (Ulcinj) 

Σχετικά µε την έκθεση (Π.ΙΙ.κ) του ∆ιευθυντή του σχολείου του Ρετς (Rec)381 

στο ∆ήµο Ούλτσιν (Ulcinj), Βίτο Ελέζαγκα (Vito Elezaga), στις 13/03/1961, προς την 

Παιδαγωγική Υπηρεσία στην Ποντγκόρισα (Podgorica), η κατάσταση στο σχολείο 

                                                 
379 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 383-384. . (Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
380 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Όστρος, 1975, σ.92. (Ljetopis osnovne škole Ostros, 1975) 
381 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Ρετς, 1960, σ.61. Ljetopis osnovne škole Reč, 1960. 
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ήταν αρκετά δύσκολη. Σύµφωνα µε αυτήν, η σερβική γλώσσα διδασκόταν 2 ώρες κάθε 

εβδοµάδα. Το σχολείο δεν είχε εργαστήριο, ούτε αίθουσα ζωγραφικής, η βιβλιοθήκη 

των εκπαιδευτικών ήταν αρκετά φτωχή µε µόνο 266 βιβλία, η βιβλιοθήκη των 

µαθητών περιελάµβανε µόνο 14 µυθιστορήµατα, ενώ τα τελευταία δυο χρόνια οι 

εκπαιδευτικές εκδροµές που πραγµατοποιήθηκαν ήταν µόνο 20. 

Την ίδια χρονιά, το 1961, στάλθηκε στο Γραφείο για την εκπαιδευτική 

παιδαγωγική υπηρεσία στο Τίτογκραντ (Titograd) έγγραφο από το ∆ηµοτικό Σχολείο 

του Αγίου Γεωργίου (Sveti Đorđe) από το διευθυντή του Μουστάφοβιτς Έλεζ 

(Mustafovic Elez), που περιέγραφε την κατάσταση του σχολείου (Π.ΙΙ.λ). Σύµφωνα µε 

αυτό και σχετικά µε τις ελεύθερες δραστηριότητες του σχολείου, αναφέρεται ότι 

υπήρχαν δύο οργανώσεις, ο Σύλλογος Αθλητισµού και Πολιτισµού-Τέχνης και η 

Οµάδα των ∆ηµοτικών Χορών. Κάθε οργάνωση αποτελούνταν από 6 µέλη και η 

λειτουργία της χαρακτηρίζονταν καλή.  

Παρότι το κτίριο του σχολείου βρισκόταν σε ιδιωτική περιοχή και δεν υπήρχε 

κήπος ή κάποιος άλλος χώρος για τις δραστηριότητες των παιδιών, το σχολείο 

ανέπτυξε πολλές δράσεις. Ως µέλος της Κεντρικής Κοµµουνιστικής Επιτροπής της 

Γιουγκοσλαβίας συνεισέφερε στην πραγµατοποίηση του σχεδίου αυτο-συνεισφοράς, 

και στις πολιτικές δραστηριότητες του κόµµατος. Τα τελευταία δυο χρόνια δηλαδή, το 

1959-1961 πραγµατοποιήθηκαν έξι πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ η  χορευτική οµάδα 

του σχολείου έλαβε µέρος σε έναν διαγωνισµό στο Ούλτσινιε (Ulcinju). Το σχολείο 

του Αγίου Γεωργίου (Sveti Đorđe) είχε δική του, αλλά περιορισµένη βιβλιοθήκη, ενώ 

έπαιρνε και κάποια περιοδικά όπως το «Νέο Βιβλίο» (Nova knjiga), «Αναγέννηση» 

(Rilindia)  κτλ., τα οποία ήταν διαθέσιµα και για τους πολίτες. Η βιβλιοθήκη των 

εκπαιδευτικών είχε 180 βιβλία, η βιβλιοθήκη των µαθητών είχε µόνο 18 βιβλία. 

Σχολικό εργαστήριο δεν υπήρχε στο σχολείο. Τέλος, το σχολείο από το 1959 µέχρι το 

1961 διοργάνωσε µόνο 6 εκδροµές, µε στόχο την γνωριµία των παιδιών µε τη φύση. 

      Στις 22/04/1965 διαβιβάστηκε από το ∆ηµοτικό Σχολείο στο Στόι (Štoj)382 στο 

Γραφείο για την Ανάπτυξη του Σχολικού Συστήµατος στην Ποντγκόριτσα(Podgorica) 

ένα έγγραφο που περιέγραφε την σχολική κατάσταση στο Στόι (Štoj) (Π.ΙΙ.µ). Το 

έγγραφο περιελάµβανε µια πλήρη έκθεση για τα προβλήµατα του µαθήµατος 

σερβοκροατικής γλώσσας στις τάξεις του Στόι (Štoj)383.   

1.  Στο δηµοτικό σχολείο του Στόι (Štoj), τα µαθήµατα στην αλβανική και στη 

σερβοκροατική γλώσσα πργµατοποιούνταν από την 1η ως την 8η τάξη.  Η διδασκαλία 

                                                 
382 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Στόι, 1990, σσ.13-17. Ljetopis osnovne škole  Štoj, 1990 
383 Ό.π., παρ., σ. 48-49. 
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στα αλβανικά πραγµατοποιούνταν στις χαµηλότερες τάξεις των µικτών τµηµάτων, 

καθώς και στα παραρτήµατα του δηµοτικού σχολείου στον Άγιο Γεώργιο (Sveti 

Đorđe) και στο Ρετς (Reč) από την 1η ως την 4η τάξη. Στα τµήµατα αυτά, υπήρξαν 

δυσχέρειες στη διεξαγωγή του µαθήµατος της σερβικής γλώσσας λόγω του ότι όλα τα 

τµήµατα ήταν µαζί στο µάθηµα αυτό από την πρώτη ως την τέταρτη τάξη, γινόταν 

δηλαδή συνδιδασκαλία. Η διδασκαλία στα τµήµατα αυτά διαρκούσε 25 λεπτά στην 

αλβανική και 20 λεπτά στη σερβοκροατική γλώσσα.  

Η διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας από την πέµπτη ως την όγδοη 

τάξη διεξαγόταν από έναν εκπαιδευτικό, ειδικευµένο σε αυτό το µάθηµα µε πολλές 

δυσκολίες που προέρχονταν από τα προηγούµενα χρόνια λόγω του ότι η διδασκαλία 

της σερβικής γλώσσας δεν πραγµατοποιούνταν στις χαµηλότερες τάξεις.  

Το 1965 έγιναν προσπάθειες να γίνει η διδασκαλία της σερβοκροατικής 

αποτελεσµατικότερη, επειδή οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έκαναν προσπάθειες µε την 

παρακολούθηση ενός πολύ σηµαντικού εκπαιδευτικού σεµιναρίου για τη διεξαγωγή 

της διδασκαλίας της σερβοκροατικής γλώσσας σε αλβανικά τµήµατα. Το σεµινάριο 

έγινε στο Ούλτσιν (Ulcinj) µαζί µε παιδαγωγικούς συµβούλους από τη Βοϊβοδίνα 

(Voivodina), το Κόσσοβο (Kossovo) και το Μαυροβούνιο (Crna Gora).  

2. Η συνδιδασκαλία αποτελούσε σοβαρό πρόβληµα και σύµφωνα µε το 

έγγραφο θα έπρεπε να καθορισθούν στο πρόγραµµα για την πρώτη και τη δεύτερη 

τάξη 2 ώρες διδασκαλίας της σερβοκροατικής γλώσσας την εβδοµάδα, για την τρίτη 

και τέταρτη τάξη 5 ώρες, και για την πέµπτη µέχρι την όγδοη 5 ώρες. ∆εν υπήρχαν τα 

κατάλληλα σχολικά βιβλία, ούτε βιβλία λογοτεχνίας, ούτε άλλα σχολικά µέσα για τη 

συστηµατική διδασκαλία της γλώσσας. Σύµφωνα λοιπόν µε το έγγραφο προτάθηκε η 

δηµιουργία καινούργιων βιβλίων και η αύξηση του ωραρίου διδασκαλίας της 

σερβοκροατικής γλώσσας.  

3. Η διδασκαλία οργανώνονταν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα των 

µαθηµάτων και προσαρµόζονταν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα.  

4. Το πρόγραµµα της σερβοκροατικής γλώσσας στα µικτά τµήµατα στην πρώτη 

και δεύτερη τάξη γινόταν κάθε µέρα για 20 λεπτά στα µαθήµατα φυσικής, 

ζωγραφικής, µουσικής και γνώσης της φύσης και κοινωνίας ενώ θα έπρεπε να 

εισαχθούν ξεχωριστές ώρες µόνο για την εκµάθηση της σερβοκροατικής.  

5. Τα βιβλία αποτελούσαν µεγάλο πρόβληµα, γιατί δεν εκπλήρωναν τις 

απαιτήσεις της διδασκαλίας της σερβοκροατικής γλώσσας και για αυτό προτάθηκε η 

δηµιουργία καινούργιων παιδαγωγικών βιβλίων µε φωτογραφίες και µε κατάλληλα 

περιεχόµενα και κείµενα από την πρώτη ως την όγδοη τάξη. Τα βιβλία θα έπρεπε να 
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είναι γραµµένα σε δίγλωσσο κείµενο: στα αλβανικά και στα σερβοκροατικά µε 

άγνωστες λέξεις ανά µάθηµα και µε γενικό λεξικό και γραµµατικές και συντακτικές 

επεξηγήσεις, καθώς και ερωτήσεις και απαντήσεις επί των κειµένων. 

6. Ο δάσκαλος της σερβοκροατικής γλώσσας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

στο Στόι  (Štoj) είχε ως γνωστικό αντικείµενο τη σερβοκροατική γλώσσα, οι δάσκαλοι 

όµως των χαµηλότερων µικτών τάξεων δεν ήταν ειδικευµένοι και δεν προσπαθούσαν 

να παρακολουθούν κάθε χρόνο σεµινάρια, αν και το πρώτο σεµινάριο που 

πραγµατοποιήθηκε ήταν  µεγάλης σηµασίας  για αυτούς. 

Την επόµενη σχολική χρονιά και συγκεκριµένα το ∆εκέµβριο του 1966, το 

δηµοτικό σχολείο στο Στόι (Štoj) 384 έστειλε προειδοποίηση στους γονείς (Π.ΙΙ.ν) που 

δεν έγραψαν τα παιδιά τους στο δηµοτικό σχολείο να το κάνουν εγκαίρως, αλλιώς θα 

έπρεπε να υποστούν τις νοµικές συνέπειες.385 Το δηµοτικό όργανο για την εκπαίδευση 

θα τους υπέβαλε µήνυση στο ∆ηµοτικό ∆ικαστήριο του Ούλτσιν (Ulcinj), ενώ µε βάση 

το άρθρο 165 του Νόµου για τα δηµοτικά σχολεία, οι γονείς θα πλήρωναν το 

χρηµατικό πρόστιµο των 150 δηναρίων.  Το ίδιο έγγραφο ανέφερε ότι το σχολείο στο 

Στόι (Štoj), αλλά και τα υπόλοιπα σχολεία του ∆ήµου Ούλτσιν (Ulcinj) δεν είχε ούτε 

σχολικές κουζίνες, ούτε κατάλληλο κήπο για τις δραστηριότητες των παιδιών, ο 

οποίος πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολείο. Σηµαντικό θέµα ήταν το ζήτηµα της 

υγιεινής και της αισθητικής εµφάνισης των σχολικών κτιρίων, γιατί οι συνθήκες δεν 

ήταν καθόλου ικανοποιητικές για µικρά παιδιά δηµοτικού σχολείου.  

Σχετικά µε τα οικονοµικά των σχολείων στο ∆ήµο αυτό, η κατάσταση ήταν 

εξίσου προβληµατική. Στο τέλος Σεπτεµβρίου του ίδιου χρόνου, οι υπεύθυνοι δεν 

ήξεραν τα οικονοµικά µέσα που διέθεταν. Οι εργαζόµενοι στα σχολεία του ∆ήµου 

Ούλτσιν (Ulcinj) δεν είχαν πληρωθεί 2 µήνες, γιατί το Ταµείο του ∆ήµου για θέµατα 

εκπαίδευσης ανέφερε ότι δεν είχε καθόλου έσοδα. Έτσι στο έγγραφο προτάθηκε το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο να παρέχει στα σχολεία ένα ορισµένο κεφάλαιο κίνησης στην 

αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και θα ήταν ακόµη καλύτερο, εάν το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο µπορούσε να δώσει χρήµατα από το αποθεµατικό ταµείο του ∆ήµου.  

  Σύµφωνα µε τα συγκεντρωµένα στοιχεία, 2.851 µαθητές ήταν κατανεµηµένοι 

σε 100 τµήµατα. 1.683 µαθητές παρακολουθούσαν τα µαθήµατα στο σχολείο 

«Μπ.Στρούγκαρ» (B. Strugar) (406 στην αλβανική γλώσσα), 898 στο Βλάντιµιρ 
                                                 
384 Όπ. παρ., σσ.21-22. 
385 Σάβιτσεβιτς, Μπ., Περίληψη της ανάπτυξης της εκπαίδευσης στο Μαυροβούνιο 1933-1963. Εκθέσεις 

του περιοδικού του Ινστιτούτου για την πρόοδο του σχολικού συστήµατος της Ο.∆. Μαυροβουνίου. Έτος 
IV, Τεύχος 2, Τίτογκραντ, 1964, σ.σ. 125-129.( Savićević, B., Pregled razvoja prosvjete u Crnoj Gori 
1833-1963.) (Ogledi biltena zavoda za unapređenje školstva SRCG. Godina IV. Broj 2. Titograd, 1964.)  
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(Vladimir), και 270 στο Στόι (Štoj). Στο µητρικό σχολείο και στα παραρτήµατα, ο 

αριθµός των µαθητών ήταν ως εξής: στο Ούλτσινιε (Ulcinj), στο κεντρικό σχολείο 

φοιτούσαν 1.457, στα επτά παραρτήµατα  226, στο Βλάντιµιρ (Vladimir) στο κεντρικό 

σχολείο 377, στα δεκαοχτώ παραρτήµατα  521, στο Στόι (Štoj) στο κεντρικό σχολείο 

190 και στα τέσσερα παραρτήµατα 80 µαθητές.  

Ούτε ένα σχολείο από αυτή την περιοχή δεν παρακολουθούσε την κατάσταση 

των παιδιών  που ήταν κοινωνικά παραµεληµένα και είχαν µαθησιακές δυσκολίες. 

Επίσης, ούτε σε ένα σχολείο του ∆ήµου Ούλτσιν (Ulcinj), εκτός από το Βλάντιµιρ 

(Vladimir), δεν διατηρούνταν ούτε ηµερήσιο πρόγραµµα, ούτε ηµερολόγιο εργασίας. 

Ο σχεδιασµός του προγράµµατος διδασκαλίας ήταν προβληµατικός, αφού αργούσε να 

γίνει σε όλα τα σχολεία της περιοχής αυτής και παραδινόταν κατά τα τέλη 

Σεπτεµβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Την ίδια σχολική χρονιά δεν δηµιουργήθηκαν οµάδες 

για ελεύθερες δραστηριότητες, ούτε συµβούλιο νεολαίας. Οι γενικές συναντήσεις των 

γονέων δεν πραγµατοποιήθηκαν, εκτός από µια συνάντηση µε γονείς των παιδιών από 

ένα τµήµα στο Στόι (Štoj). 

 Σε όλα τα κεντρικά σχολεία (Ούλτσιν-Ulcinj, Βλάντιµιρ-Vladimir, Στόι-Štoj) 

στην αρχή του σχολικού έτους δούλευαν 105 εκπαιδευτικοί χωρίς ικανοποιητικά 

προσόντα, µάλιστα πάνω από το 77% των εκπαιδευτικών είχαν ανεπάρκεια γνώσεων 

και ειδικότητας. Ο αριθµός των µαθηµάτων, τα οποία διδάσκουν οι µη επαγγελµατίες  

εκπαιδευτικοί ήταν 349 (133 στο Στόι-Stoi, 151 στο Βλάντιµιρ (Vladimir) και 65 στο 

Ούλτσινιε (Ulcinj). Τα µαθήµατα που διδάσκονταν από µη επαγγελµατίες 

εκπαιδευτικούς ήταν: οικοκυρικά στο σχολείο «Μπ.Στρούγκα» (Bosko Strugar), όλα 

τα µαθήµατα των ανωτέρων τάξεων στο Βλάντιµιρ (Vladimir), εκτός από τη 

σερβοκροατική γλώσσα, και 13 µαθήµατα στο Στόι (Štoj) στις ανώτερες τάξεις. 

Επίσης, δεν ανακοινώνονταν διαγωνισµοί που θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν θέσεις 

επαγγελµατιών εκπαιδευτικών στα σχολεία αυτά. Στο ίδιο έγγραφο (Π.ΙΙ.ν) γίνεται 

λόγος και για τον ανησυχητικά µικρό αριθµό των επαγγελµατικών περιοδικών, τα 

οποία λάµβαναν τα σχολεία το Ούλτσινιε (Ulcinj)  και το Βλάντιµιρ (Vladimir) 3, το 

Στόι (Štoj) 1.  

Την ίδια χρονιά, το 1965, το δηµοτικό σχολείο «Μπόσκο Στρούγκαρ» (Bosko 

Strugar) έστειλε έγγραφο (αρ. 03-134, 20/03/1965) στο γραφείο για την ανάπτυξη του 

σχολικού συστήµατος του Μαυροβουνίου (Π.ΙΙ.ξ), αναφέροντας ότι στα τµήµατα µε 

διδασκαλία στα αλβανικά διεξαγόταν κανονικά η σερβοκροατική γλώσσα. Στην 1η και 

2η τάξη πραγµατοποιούνταν σύµφωνα µε το Πρόγραµµα του Γραφείου, καθώς και µε 

τις οδηγίες από το σεµινάριο που πραγµατοποιήθηκε στο σχολείο αυτό. Οι ίδιοι 
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µάλιστα οι εκπαιδευτές εισήγαγαν µόνοι τους τη σερβοκροατική γλώσσα στο σχολείο, 

πριν υλοποιηθεί το αναφερόµενο σεµινάριο και πριν τους διαβιβαστεί το πρόγραµµα 

λειτουργίας. Το πρόβληµα όµως ήταν η έλλειψη των µέσων για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος αυτού. Το έγγραφο υπογραµµίζει ότι οι συνθήκες για τη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας ήταν χειρότερες από εκείνες στην πόλη και οι γνώσεις των µαθητών πάνω 

στη σερβοκροατική ήταν λίγες ή ανύπαρκτες. Όµως η εισαγωγή της σερβοκροατικής 

γλώσσας στην 1η και 2η τάξη ήταν µεγάλης σηµασίας λόγω του ότι τα παιδιά πιο 

γρήγορα και πιο εύκολα µάθαιναν τα µαθήµατα µέσω της µουσικής, της φυσικής και 

της ζωγραφικής καθώς και της γνώσης της φύσης και της κοινωνίας. Οι εµπειρίες στο 

σχολείο αυτό έδειξαν ότι µέσω της διδασκαλίας αυτής, οι Αλβανοί µαθητές 

µπορούσαν να προχωρήσουν καλύτερα στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του σχολείου.  

Στο σχολείο τα παρεχόµενα βιβλία ήταν γενικά καλά, ενώ η διδακτέα ύλη 

συµπληρώνονταν µε εκτυπώσεις και µε άλλα κατάλληλα παιδικά βιβλία, ενώ στη 2η 

τάξη του δηµοτικού σχολείου, η διδασκαλία συµπληρώνονταν µε το αλφαβητάριο  - 

έκδοση στα λατινικά. Τέλος, το σχολείο «Μπόσκο Στρούγκαρ» (Bosko Strugar) 

αναφέρει ότι η σερβοκροατική γλώσσα στα τµήµατα που η διδασκαλία διεξαγόταν στα 

αλβανικά δεν ήταν προβληµατική λόγω του ότι όλοι οι µαθητές είχαν πιο πλούσιο 

λεξιλόγιο στη σερβοκροατική γλώσσα από αυτό που προέβλεπε το Πρόγραµµα.  

Το δηµοτικό σχολείο «Μπέντρι Ελέζακα» (Berni Elezaga) στο Βλάντιµιρ 

(Vladimir) επισκέφθηκε σχολικό έτος 1963/64 και έκανε την εκθεσή του. Ο 

Σύµβουλος  για την Ανάπτυξη Σχολικού Συστήµατος του Μαυροβουνίου Λιούτσα 

Λίουσταϊ (Ljuca Lioucaj). (Π.ΙΙ.ο), όπου αναφέρει ότι η διδασκαλία της 

σερβοκροατικής γλώσσας πραγµατοποιούνταν σε όλα τα τµήµατα του σχολείου από 

την 3η ως την 8η τάξη σύµφωνα µε το διδακτικό πρόγραµµα, το οποίο υιοθέτησε το 

Συµβούλιο για την εκπαίδευση του Μαυροβουνίου το 1959 (Αρ. 01-3471/59) και µε 

βάση το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, το οποίο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο για την 

Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό του Μαυροβουνίου το 1963 (αρ.01-1932).  

Το µάθηµα της σερβοκροατικής γλώσσας, σύµφωνα µε το έγγραφο, 

πραγµατοποιούνταν µε έλλειψη του απαιτούµενου αριθµού των κατάλληλων 

εκπαιδευτών και χωρίς τα απαραίτητα οπτικο-ακουστικά εκπαιδευτικά µέσα. Τα 

προβλήµατα της εκµάθησης της σερβοκροατικής γλώσσας ήταν ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτές δεν γνώριζαν καλά τη γλώσσα. Επίσης έλειπαν τα κατάλληλα βιβλία και  

εγχειρίδια οδηγιών. Οι µαθητές δεν είχαν την ευκαιρία να ακούν τη γλώσσα έξω από 

το σχολείο και το πρόγραµµα για τις ανώτερες τάξεις προέβλεπε λίγες ώρες για την 
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αναφερόµενη γλώσσα, ειδικά όταν αυτή αποτελούσε την επίσηµη κρατική της 

Οµοσπονδίας.  

Για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, το σχολείο πρότεινε την 

οργάνωση ετήσιων ειδικών σεµιναρίων για δασκάλους του σχολείου κατά την 

καλοκαιρινή άδεια. Εξασφάλισαν ακόµα τουλάχιστον 7 µαγνητόφωνα και 7 

γραµµόφωνα για τα σχολεία που είχαν ηλεκτρικό ρεύµα και τοποθέτησαν στους 

κήπους ηχεία, από τα οποία θα ακούγονταν τα µαθήµατα κατά τα διαλείµµατα, καθώς 

επίσης και κατάλληλα διηγήµατα, ανέκδοτα, ποιήµατα, τραγούδια µε στόχο να 

προσελκύουν τα παιδιά σε συζήτηση και εργασία. Η παροχή παιδικών περιοδικών που 

παρείχαν µαθήµατα σερβοκροατικών στην αλβανική γλώσσα και εφηµερίδων που 

παρείχαν µαθήµατα ρωσικών, αγγλικών ή γαλλικών στη σερβοκροατική θεωρούνταν 

απαραίτητα διδακτικά µέσα. 

Για την πραγµατοποίηση του προβλεπόµενου προγράµµατος και την επιτυχία 

της διδασκαλίας της σερβοκροατικής, το σχολείο  δηµιούργησε οµάδες, ώστε όλοι οι 

δάσκαλοι µίας τάξης να ανήκουν σε µια εκπαιδευτική οµάδα. Αυτές οι οµάδες 

συγκεντρώνονταν συχνά και συζητούσαν θέµατα σχετικά µε τη διεξαγωγή του 

µαθήµατος της σερβοκροατικής γλώσσας, ενώ παράλληλα έκαναν πρακτικά 

µαθήµατα. Το σχολείο, αν και έκανε τα πάντα για να αποκτήσει βελτιωµένη 

διδασκαλία, υπήρχαν πολλές ελλείψεις των απαραίτητων διδακτικών µέσων, τα οποία 

δεν µπορούσε να εξασφαλίσει εξαιτίας του χαµηλού προϋπολογισµού, και έτσι τα 

αποτελέσµατα δεν ήταν ικανοποιητικά. 

Το πρόγραµµα σερβοκροατικής γλώσσας για την 1η και την 2η τάξη όλων των 

τµηµάτων του σχολείου εφαρµόζονταν σύµφωνα µε τις εµπειρίες που απέκτησαν οι 

εκπαιδευτές στο σεµινάριο που πραγµατοποιήθηκε στην αρχή του σχολικού έτους στο 

Ούλτσινιε (Ulcinj), καθώς και µε τη µελέτη εκπαιδευτικών άρθρων από διαφορετικά 

επιστηµονικά περιοδικά και εφηµερίδες. Το πρόγραµµα, µε λίγες αλλαγές, σύµφωνα 

µε το έγγραφο (Π.ΙΙ.π) θα µπορούσε να είναι κατάλληλο για την τακτική και επιτυχή 

οργάνωση της διδασκαλίας σε αναφερόµενες τάξεις, ειδικά εάν οι δάσκαλοι έκαναν 

περισσότερες προσπάθειες για να µάθουν οι µαθητές λέξεις στην καθηµερινή 

συζήτηση.  

Το σχολείο αναφέρει ότι το µόνο κατάλληλο από τα υπάρχοντα βιβλία για την 

εκµάθηση της σερβοκροατικής γλώσσας ήταν το αναγνωστικό της 3ης τάξης από τους 

Γιόβαν Λούκιτς (Giovan Lukić), Φίλιπ Ζντούιτς (Filip Zduić) και Μίλοραντ 

Ντόλασεβιτς (Milorad Ntolasević), αλλά και αυτό είχε σηµαντικές ελλείψεις. Όλα τα 
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άλλα αναγνωστικά από την 4η έως και την 8η τάξη θεωρήθηκαν ανεπαρκή για την 

εκµάθηση της γλώσσας των σερβοκροατικών στα σχολεία της µειονότητας.    

Ο στόχος του µαθήµατος αυτού ήταν να αναπτύξει την αγάπη για τη γλώσσα, 

να συνηθίσουν οι µαθητές να καταλαβαίνουν τα σερβοκροατικά και να τα 

χρησιµοποιούν σε κάθε ευκαιρία. Ο στόχος αυτός µε τα διαθέσιµα αναγνωστικά από 

την 4η ως την 8η τάξη δεν ήταν επιτεύξιµος, διότι οι µαθητές µάθαιναν µόνο 

ανάγνωση, µετάφραση, περιγραφή και απάντηση ερωτήσεων χωρίς ουσιαστική 

εκµάθηση της γλώσσας. Το σχολείο λοιπόν µε το σχετικό έγγραφο ζήτησε την αλλαγή 

των αναγνωστικών, λόγω του ότι η εµπειρία έδειξε ότι αυτά περιορίζουν την 

ουσιαστική µάθηση στα σχολεία της µειονότητας. 

Στο σχολείο «Μπένρι Ελέζαγκα» (Berni Elezaga) αναφέρεται ότι 

χρησιµοποιούνταν όλα τα διαθέσιµα µέσα για την εκµάθηση των σερβοκροατικών, 

διαφορετικές ζωγραφιές, φωτογραφίες από εφηµερίδες, έγχρωµες κιµωλίες, σχολικό 

πάρκο, σχολικό γήπεδο µε µέσα για φυσική αγωγή, µαθησιακά εργαλεία κτλ. Επίσης, 

κάποιοι δάσκαλοι χρησιµοποιούσαν τη µιµητική, ενώ άλλοι εφάρµοζαν τις τεχνικές 

των προφορικών ασκήσεων: ερωτήσεις και απαντήσεις, το διάλογο µεταξύ του 

δασκάλου και µαθητή, το διάλογο µεταξύ των µαθητών µε τη βοήθεια του δασκάλου, 

ενώ κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν να συνηθίσουν τους µαθητές να κάνουν ερωτήσεις 

µόνοι τους.  Παρόλα αυτά, το εκπαιδευτικό προσωπικό σύµφωνα µε το έγγραφο δεν 

ήταν κατάλληλο να οργανώνει και να πραγµατοποιεί επαγγελµατικά και σωστά τη 

διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας, ακόµη και αν προσπαθούσε πολύ και αυτό 

γιατί όλοι αυτοί οι εκπαιδευτές τελείωσαν σχολεία στα αλβανικά. 

Συνοπτικά η κατάσταση και τα προβλήµατα στα σχολεία µε τη διδασκαλία στα 

αλβανικά στο δήµο του Ούλτσινιε (Ulcinj)  το 1965 ήταν η εξής: 

Στο τέλος του σχολικού έτος 1964/65 στο δήµο αυτό λειτουργούσαν 12 

σχολεία µε διδασκαλία στα αλβανικά, τα οποία περιελάµβαναν 3 συλλογικά κέντρα. Η 

διδασκαλία στα σχολεία αυτά συνήθως πραγµατοποιούνταν στα αλβανικά εκτός από 

το Στόι (Štoj) και το Ούλτσινιε (Ulcinj) , που η διδασκαλία πραγµατοποιούνταν και 

στις δύο γλώσσες ταυτόχρονα, λόγω του ότι στα σχολεία αυτά υπήρχαν παράλληλα 

τµήµατα από την 1η έως την 4η τάξη στο Ούλτσινιε (Ulcinj)   και από την 1η έως την 

8η στο Στόι (Štoj). Στα σχολεία αυτά υπήρχαν συνολικά 45 τµήµατα µε διδασκαλία 

στα αλβανικά. 

 Ο χώρος των σχολείων δεν ικανοποιούσε τις ανάγκες ενός σύγχρονου 

σχολείου. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες πραγµατοποιούνταν σε δύο βάρδιες ενώ η  

διδασκαλία γινόταν σε 10 κτίρια κοινοτικής περιουσίας και σε 2 ιδιωτικής περιουσίας. 
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Όλα τα κοινοτικά κτίρια γενικά ικανοποιούσαν τις ανάγκες της διδασκαλίας, αν και 

χρειάζονταν ορισµένες αλλαγές (π.χ. στο Μίντε-Mide, Κράβαρ –Kravar και Άµπουλα-

Abula)), ενώ τη σχολική χρονιά 1963/1964 επενδύθηκαν ορισµένα χρήµατα για να 

τελειώσει το σχολείο στην Άµπουλα (Abula), στο Ρετς (Reč) και στο Στόι (Štoj). 

Επίσης, δόθηκαν και χρήµατα για να κτισθούν διαµερίσµατα για τους εκπαιδευτικούς 

στο Στόι (Štoj). Ο πιο ακατάλληλος σχολικός χώρος θεωρήθηκε το σχολείο στην 

Πίστουλα (Pistula) και στον Άγιο Γεώργιο    (Sveti Đorđe), όπου οι εγκαταστάσεις 

ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση.  

 Τα αλβανόφωνα σχολεία, ειδικά τα παραρτήµατα, δεν είχαν τον απαραίτητο 

εξοπλισµό, ούτε τα διδακτικά µέσα που χρειάζονταν για τη σωστή, µεθοδική και 

συστηµατική οργάνωση της διδασκαλίας. Αντίθετα, τα συλλογικά κέντρα αυτών των 

σχολείων ήταν καλά εξοπλισµένα µε έπιπλα και διδακτικά µέσα. Τα έπιπλα και τα 

εκπαιδευτικά µέσα στα παραρτήµατα γενικά ήταν παλιά, ενώ το σχολείο στο 

Βλάντιµιρ είχε κάποια καλά εκπαιδευτικά µέσα, όµως στη διδασκαλία δεν 

χρησιµοποιούνταν επαρκώς. 

 Σε όλα τα αλβανόφωνα δηµοτικά σχολεία κατά το σχολικό 1964/65, υπήρχαν 

42 εκπαιδευτικοί από τους οποίους 26 δάσκαλοι, 5 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, 1 καθηγητής και 10 δάσκαλοι µερικής απασχόλησης, οι οποίοι λόγω της 

γενικής έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού δίδασκαν τόσο στις κατώτερες, όσο και 

στις ανώτερες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Το µη εκπαιδευµένο εκπαιδευτικό 

προσωπικό δούλευε περισσότερο στις κατώτερες τάξεις του δηµοτικού, ενώ στις 

υψηλότερες τάξεις δίδασκαν συνήθως καταρτισµένοι δάσκαλοι. Επαγγελµατίες 

εκπαιδευτικοί δούλευαν µόνο για την αλβανική και τη σερβοκροατική γλώσσα στο 

Βλάντιµιρ και για το µάθηµα της ιστορίας στο Στόι  (Štoj). Όλα τα άλλα µαθήµατα 

είχαν µη επαγγελµατίες δασκάλους. Στο σχολείο στο Βλάντιµιρ (Vladimir) 

καταργήθηκε η µουσική αγωγή σε όλες τις τάξεις, η ρωσική γλώσσα στην 5η  και 6η 

τάξη  και τα οικοκυρικά στο Στόι ( Štoj). Το σχολικό έτος 1963/1964 δεν έγινε καµία 

προσπάθεια εκπαίδευσης, ενώ τη σχολική χρονιά 1964/1965 έγιναν κάποιες 

προσπάθειες για την επιµόρφωση των δασκάλων µερικής απασχόλησης.  

 Το εκπαιδευτικό προσωπικό που δίδασκε στα αλβανικά γενικά επιβαρυνόταν 

µε πολλή σχολική δουλειά. Ορισµένοι δάσκαλοι µερικής απασχόλησης δούλευαν και 

µε τα 2 τµήµατα, και αυτοί που δούλευαν στα συλλογικά κέντρα δούλευαν µε ένα 

τµήµα και κάποιο µάθηµα στις ανώτερες τάξεις του δηµοτικού. Εκτός από τη 

διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί ήταν φορείς της κοινωνικής-πολιτικής και πολιτιστικής 

ζωής των περιοχών αυτών, κάτι που τους έπαιρνε πολύ χρόνο για να προετοιµάζονται 
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σωστά. Είχαν συχνές συναντήσεις στο κέντρο της κοινότητας και δουλειά στις τοπικές 

οργανώσεις, διαλέξεις και ενηµερώσεις σε διάφορα χωριά και πολλές άλλες 

υποχρεώσεις που επηρέαζαν όµως αρνητικά την ποιότητα της εκπαίδευσης των 

µαθητών και την προσωπική εξειδίκευση των ίδιων. 

 Το σχολικό δίκτυο των τετραετούς φοιτήσεως σχολείων ήταν καλό, έτσι ώστε 

και το παιδί που έµενε µακριά από το σχολείο να µην είχε να διανύσει απόσταση πάνω 

από 4 χ.µ. για το σχολείο του. Όταν λειτούργησαν όµως οι ανώτερες τάξεις του 

δηµοτικού, δεν έγινε καλή διευθέτηση του δικτύου, και έτσι τα παιδιά από τα 

αποµακρυσµένα χωριά περπατούσαν πάνω από 7 χ.µ. προς µία κατεύθυνση. 

Παραδείγµατος χάρη, τα παιδιά από το Μίντε (Mide), Καλίµαν (Kaliman), Κράβαρ 

(Kravar) και Κρούτε (Kruče) περπατούσαν ως το Βλάντιµιρ (Vladimir) πάνω από 7 

χ.µ. Η απόσταση επηρέαζε τη διάθεση των παιδιών να πάνε στο σχολείο, ειδικά των 

κοριτσιών και οι γονείς δύσκολα αποφάσιζαν να τα στείλουν στις ανώτερες τάξεις του 

δηµοτικού σε άλλα χωριά, οπότε είχαν µεγαλύτερο πρόβληµα.  

 Σε αυτή την περιοχή υπήρχε ακόµα ένα σοβαρό πρόβληµα ότι τα παιδιά που 

ήταν σε κατάλληλη ηλικία για το σχολείο δεν ήταν εγγεγραµµένα και έτσι το 

πρόβληµα αυτό έπρεπε να αντιµετωπιστεί άµεσα. Επίσης την 8-έτη εκπαίδευση σε 

κάποια συλλογικά σχολικά κέντρα της περιοχής αυτής, το 50% των µαθητών δεν την 

τελείωνε.  

 Στην αρχή του σχολικού έτους 1964/65 σε όλα τα σχολεία µε διδασκαλία στα 

αλβανικά ήταν εγγεγραµµένοι 1.311 µαθητές. Στη διάρκεια του σχολικού έτους, 26 

µαθητές παράτησαν το σχολείο λόγω αρρώστιας ή µεταγραφής. Η πιο µεγάλη µείωση 

των µαθητών παρατηρήθηκε στην 5η τάξη. Η 8-ετής εκπαίδευση στο Βλάντιµιρ 

(Vladimir) και στο Στόι (Štoj) δεν περιελάµβανε στις ανώτερες τάξεις πάνω από το 

50% των κοριτσιών, µε αποτέλεσµα στις τελικές τάξεις να υπάρχει πολύ µικρός 

αριθµός κοριτσιών. Στο σχολείο στο Στόι (Štoj), στην 5η τάξη στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς ήταν εγγεγραµµένοι 25 µαθητές, από τους οποίους 13 δεν παρακολούθησαν τα 

µαθήµατα. Στο σχολείο στο Βλάντιµιρ (Vladimir) κατά το ίδιο σχολικό έτος, 11 

µαθητές στην 5η τάξη δεν παρακολουθήσαν τα µαθήµατα. Στο τέλους του χρόνου σε 

όλα τα σχολεία φοιτούσαν 1.285 µαθητές. Οι 26 δεν βαθµολογήθηκαν, οι 312 είχαν 

αρνητικούς βαθµούς, οι 160 έµειναν µετεξεταστέοι, ενώ τελικά προβιβάστηκαν 937 

µαθητές.   

 Η διδακτική διαδικασία στα σχολεία αυτά διεξαγόταν σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα µαθηµάτων. Ο προγραµµατισµός της διδακτικής ύλης σε κάποια σχολεία 

ήταν καλός, αν και δεν δόθηκε πολλή προσοχή στις ώρες, το χώρο, τους τρόπους 
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εργασίας, την ποιότητα της προαπαιτούµενης γνώσης των µαθητών κτλ. Κατά το 

σχεδιασµό της διδακτικής ύλης των ανώτερων τάξεων, κάθε εκπαιδευτικός µόνος του 

σχεδίαζε το υλικό, χωρίς να συµβουλεύεται άλλους εκπαιδευτικούς. Περίπου όλα τα 

µαθήµατα των ανώτερων τάξεων του δηµοτικού διδάσκονταν από µη επαγγελµατίες 

εκπαιδευτικούς, εκτός από την αλβανική και τη σερβοκροατική γλώσσα στο Βλάντιµιρ 

(Vladimir) και της ιστορίας και της σερβικής γλώσσας στο Στόι (Štoj ). 

 Επιπλέον, δε δινόταν µεγάλη προσοχή στη συµπληρωτική διδασκαλία στα 

σχολεία αυτά, µε εξαίρεση το σχολείο στο Βλάντιµιρ (Vladimir) και µάλιστα  παρά το 

γεγονός ότι πολλοί µαθητές τελείωσαν µε αρνητική βαθµολογία. Στην οργάνωση της 

συµπληρωµατικής διδασκαλίας, το πρόβληµα από τη µια πλευρά ήταν η απόσταση 

των παιδιών από το σχολείο και η λειτουργία των σχολείων σε δύο βάρδιες, και από 

την άλλη οι εκπαιδευτικοί  που ήταν παραφορτωµένοι µε εργασίες εντός και εκτός 

σχολείου.  

 Στο τέλος του σχολικού έτους σε όλα τα σχολεία µε διδασκαλία στα αλβανικά 

ήταν 1.285 µαθητές, και από αυτούς το σχολείο τελείωσαν µε θετική βαθµολογία 937, 

άριστοι ήταν 157, λίαν καλοί 237 και καλοί 320 µαθητές.  Οι περισσότεροι µε άριστη 

βαθµολογία βρίσκονταν στην 1η τάξη (52), στην 3η τάξη (38) και ελάχιστοι στην 6η 

και 7η τάξη. Στην 6η και 7η τάξη στο Στόι (Štoj) δεν υπήρχε ούτε ένας µαθητής που 

τελείωσε την τάξη µε άριστη βαθµολογία. Οι περισσότεροι που δεν βαθµολογήθηκαν 

ήταν στο Στόι (Stoi) στην 5η τάξη (13 µαθητές) και στο Βλάντιµιρ (Vladimir) στην 6η 

τάξη (11 µαθητές). Στο Στόι (Štoj ), από τους 25 µαθητές της 5ης τάξης, οι 13 δεν 

παρακολουθήσαν τα µαθήµατα. Τα παιδιά στην τάξη αυτή, στην αρχή του έτους δεν 

ήταν εγγεγραµµένα στο βιβλίο εγγραφής και έτσι στον κατάλογο γράφτηκαν ως 

απόντες. Υποθέσεις όπως αυτές έκαναν µαθητές και γονείς να µην έχουν εµπιστοσύνη 

στο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά την σωστή επίλυση των σχολικών 

προβληµάτων. 

Η διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας δεν είχε βρει ακόµη τη θέση στα 

σχολεία των αλβανόφωνων µαθητών. Το διδακτικό υλικό που υποστήριζε  τη 

διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας δεν χρησιµοποιούνταν σωστά και µεθοδικά 

σε όλη την περιοχή του ∆ήµου Ούλτσινιε (Ulcinj)  . Στην αρχή του σχολικού έτους 

1964/65 εισήχθη µια σειρά µαθηµάτων που είχε στόχο την προετοιµασία των µαθητών 

για τη σερβοκροατική γλώσσα από την 1η κιόλας τάξη του δηµοτικού σχολείου χωρίς 

θετικά αποτελέσµατα, ως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Το µηνιαίο πρόγραµµα 

µαθηµάτων προέβλεπε προφορικές ασκήσεις, ανάγνωση και παροιµίες για τη γλώσσα, 

αν και προτάθηκε να υπάρχει κάθε εβδοµάδα µια ώρα συζήτηση και διάβασµα ενός 
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βιβλίου λογοτεχνίας. Κάποιοι εκπαιδευτικοί έπρεπε µε περισσότερη κατανόηση, 

παιδαγωγική πείρα και τεχνική να διεξαγάγουν το µάθηµα αυτό. Λίγοι εκπαιδευτικοί 

χρησιµοποίησαν τις µεθοδολογικές οδηγίες που πήραν µαζί µε το σχέδιο κατεύθυνσης 

και το πρόγραµµα σπουδών του µαθήµατος αυτού στην 1η και τη 2η τάξη, ενώ δεν 

χρησιµοποιούσαν τη µέθοδο σύνδεσης των λέξεων στις προτάσεις, αλλά τη µέθοδο 

εκµάθησης των λέξεων. 

Τις υπόλοιπες ξένες γλώσσες στα σχολεία τις δίδασκαν µη επαγγελµατίες 

εκπαιδευτικοί. Για παράδειγµα τη ρωσική γλώσσα στο Βλάντιµιρ (Vladimir) δίδασκε 

ένας, ο οποίος απέκτησε την εκπαίδευση µέσω µιας σειράς µαθηµάτων και της διετούς 

φοιτήσεώς του στο Νίκσιτς (Nikšić). Το µάθηµα της ρωσικής γλώσσας δεν υπήρχε 

στην 5η και 6η τάξη. 

Το µάθηµα των καλλιτεχνικών γινόταν από µη επαγγελµατία εκπαιδευτικό. Στο 

Βλάντιµιρ (Vladimir) µε µικρή επιτυχία πραγµατοποιούνταν το µάθηµα της γενικής 

τεχνικής εκπαίδευσης ενώ και στα άλλα σχολεία και παραρτήµατα αυτό το µάθηµα 

διεξαγόταν µονό σαν µάθηµα χειροτεχνίας. Σε όλες τις ανώτερες τάξεις του δηµοτικού 

σχολείου στο Βλάντιµρ (Vladimir) δεν υπήρχε µουσική αγωγή, ενώ στο Στόι δεν 

υπήρχε το µάθηµα των οικοκυρικών. 

Τα περισσότερα σχολεία της περιοχής αυτής αποτελούσαν το βασικό φορέα 

πολιτιστικής ζωής µέσω των συλλόγων πολιτισµού, οι οποίοι υπήρχαν  σε κάθε 

κέντρο. ∆ιάφορες οµάδες οργάνωναν για τους πολίτες εκδηλώσεις µε αφορµή κάποια 

κρατική ή σχολική γιορτή. Τα καλύτερα αποτελέσµατα στην οργάνωση τέτοιου είδους 

πολιτιστικών εκδηλώσεων την είχε το σχολείο στο Βλάντιµιρ (Vladimir). 

Τέλος, τα σχολεία δεν είχαν αναπτύξει την απαραίτητη συνεργασία µε τους 

γονείς των µαθητών, ενώ όποιες συναντήσεις γίνονταν µεταξύ δασκάλων και γονέων 

ήταν ενηµερωτικού χαρακτήρα και η συµβολή των γονέων στις σχολικές 

δραστηριότητες των παιδιών τους ήταν πολύ µικρή. 

 

∆ήµος Τίτογκραντ (Titograd) 

Σε µερικούς ∆ήµους συµβιώνουν πολιτισµοί που µιλούν διαφορετικές γλώσσες, 

πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες, ανήκουν σε διαφορετικές εθνότητες, έχουν 

γενικά διαφορετικές αξίες και εφαρµόζουν διαφορετικές πρακτικές στην 

καθηµερινότητά τους. Στην προκειµένη περίπτωση στον ∆ήµο Τίτογκραντ   (Titograd) 

συµβιώνουν κοινότητες, όπως η σερβική και αλβανική, µέσα στην ίδια κοινωνία και 
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συνιστούν γλωσσο-πολιτισµικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς θύλακες µέσα σε ένα 

πολιτικά και εκπαιδευτικά ενιαίο κράτος, όπως αυτό της Γιουγκοσλαβίας.386 

Το σχολείο Γκόρνι Ζατρίγεµπατς  (Gornji Zatrijebač) του ∆ήµου Τίτογκραντ  

(Titograd) 387 έστειλε το 1963 έγγραφο (3/12/1963) (Π.2.Ρ) στο Γραφείο για την 

Ανάπτυξη του Σχολικού Συστήµατος του Μαυροβουνίου   σύµφωνα µε το οποίο, η 

διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας διεξαγόταν από την 1η έως την 8η τάξη 

σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα. Η διεξαγωγή της διδασκαλίας της 

σερβοκροατικής γλώσσας αναφέρεται ως προβληµατική  λόγω του ότι οι δάσκαλοι 

δούλευαν µε µικτά τµήµατα. Το έγγραφο προτείνει τη λύση της εξασφάλισης 

επαγγελµατιών στελεχών και την εισαγωγή µιας νέας εκπαιδευτικής µεθόδου, η οποία 

έλειπε από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Το πρόγραµµα της σερβοκροατικής 

γλώσσας εφαρµοζόταν ικανοποιητικά στην 1η και τη 2η τάξη µε ζωγραφιές και 

συζήτηση και ήταν µερικώς κατάλληλο για τις συνθήκες του σχολείου, όµως τα βιβλία 

θεωρήθηκαν από την επιτροπή του σχολείου ακατάλληλα. 

        Το εκπαιδευτικό προσωπικό, σύµφωνα µε το έγγραφο θεωρείται µερικώς ικανό 

να πραγµατοποιήσει επαγγελµατικά και ποιοτικά το µάθηµα της σερβοκροατικής 

γλώσσας, αφού το σχολείο είχε 3 δασκάλους µερικής απασχόλησης που δούλευαν σε 

κατώτερες τάξεις. Οι εκπαιδευτές προσπαθούσαν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους 

για τη σερβοκροατική γλώσσα. Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι η διδασκαλία της 

σερβοκροατικής γλώσσας αναµενόταν στο επόµενο έτος, δηλαδή το 1966 να γίνει 

καλύτερη λόγω του ότι το 1965 ήταν η πρώτη φορά που εισάχθηκε στην 1η και 2η 

τάξη του Γκόρνι Ζατριγιέµπατς (Gorni Zatrijebac)  και οι δάσκαλοι θα µπορούσαν να 

βρουν τις κατάλληλες µεθόδους διδασκαλίας. 

 Μόλις δυο χρόνια πριν, το Νοέµβριο του 1963, πραγµατοποιήθηκε στο 

δηµοτικό σχολείο Ντόνι Ζατριγιέµπατς (Donji Zatrijebač)  και των παραρτηµάτων του 

επίσκεψη για τη διδακτικό-επαγγελµατική του λειτουργία. ∆ιαπιστώθηκε ότι το 

σχολείο δεν λειτουργούσε σύµφωνα µε το πρόγραµµα µαθηµάτων που είχε ετοιµαστεί 

κατά την περασµένη σχολική χρονιά. Η έκθεση που συντάχθηκε (Π.ΙΙ.ρ) αναφερόταν 

σε µη συστηµατική, µεθοδική και επιτυχή λειτουργία του σχολείου µε κυριότερο 

πρόβληµα τη µη τακτική παρακολούθηση µαθηµάτων από τους µαθητές και την 

                                                 
386 Γκότοβος, Αθ., Πρόλογος  στο Ηθική και Εκπαίδευση-∆ιλήµµατα και  Προοπτικές, Σακελλαρίου Μ, 
Ζέµπιλα Μ., Πέτρου Α. επιµ, Αθήνα: Κριτική, σ.σ.12-13. 
387 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο για την πρόοδο του σχολικού συστήµατος του Τίτογκραντ. (1977), 
Εκπαίδευση και παιδαγωγία των παιδιών και της νεολαίας της αλβανικής εθνικότητας στην Ο.∆. 
Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, σ.σ. 29-30(Republički zavod za unapredjivanje školstva Titograd: 
Obrazovanje i vaspitanje djece i omladine albanske narodnosti u SR Crnoj Gori. Titograd, 1977).  
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έλλειψη επαγγελµατισµού του εκπαιδευτικού προσωπικού. Μάλιστα οι απουσίες των 

παιδιών ήταν τόσες που ο ∆ιευθυντής του σχολείου, ∆ηµήτρη Μαρκόβιτς (Dimitri 

Markovič), έκλεισε την έκθεση λέγοντας πως, αν δεν εξασφαλιστεί η τακτικότερη 

παρακολούθηση µαθηµάτων από τους µαθητές, το σχολείο δεν είχε κανένα νόηµα 

ύπαρξης. 

Το 1966, το σχολείο στην περιοχή Άρζα (Arza) του ∆ήµου Τίτογκραντ 

(Titograd)388 έστειλε έγγραφο  στο Γραφείο Ανάπτυξης του Σχολικού Προγράµµατος 

του Μαυροβουνίου (Π.ΙΙ.ρ) αναφέροντας  ότι η διδασκαλία της σερβοκροατικής 

γλώσσας διεξαγόταν µέσω των τακτικών µαθηµάτων. Στη διδασκαλία όµως του 

µαθήµατος αυτού το βασικότερο πρόβληµα ήταν ότι τα βιβλία σερβοκροατικής 

γλώσσας δεν ταίριαζαν στις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου στην Άρζα (Arza), 

από τη στιγµή που ο πληθυσµός της περιοχής δε µιλούσε πάρα ελάχιστα 

σερβοκροατικά. Τα βιβλία επίσης ήταν ακατάλληλα, διότι σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 

των δασκάλων στην Άρζα (Arza), θα έπρεπε να έχουν δίπλα σε κάθε κείµενο τη 

µετάφραση. Με αυτό τον τρόπο, οι µαθητές θα ήξεραν 50% καλύτερα τη γλώσσα, 

όταν τελείωναν το οκταετούς φοιτήσεως δηµοτικό σχολείο. Οι δάσκαλοι όµως έδιναν 

µεγάλη προσοχή και ακολουθούσαν το Πρόγραµµα Σπουδών που στάλθηκε από το 

Γραφείο. Όσον αφορούσε τη διδασκαλία της σερβοκροατικής γλώσσας για την 1η και 

2η τάξη, οι δάσκαλοι της Άρζα (Arza) το θεώρησαν κατάλληλο τόσο για τους µαθητές, 

όσο και για τις συνθήκες, αν και η επιτυχία του δεν ήταν επιβεβαιωµένη το 1965, 

καθώς το εφάρµοζαν µόλις 4 µήνες (δηλαδή από τον Οκτώβριο του 1964). 

Στις χαµηλότερες τάξεις χρησιµοποιούνταν βιβλία µε ζωγραφιές και ο 

διάλογος. Στις µεγαλύτερες τάξεις χρησιµοποιούνταν η µέθοδος της συζήτησης, όταν 

τελείωνε µια ενότητα. Οι εκπαιδευτές της περιοχής Άρζα (Arza) που δίδασκαν τα 

σερβοκροατικά, σύµφωνα µε το έγγραφο, είχαν γνώσεις για αυτό που δίδασκαν. 

Υπήρχαν όµως και κάποιοι που δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα να ετοιµάσουν τα 

µαθήµατα της επόµενης µέρας και δεν ενηµερώνονταν από διάφορα παιδαγωγικά 

βιβλία και εφηµερίδες. Έτσι, η επιτυχία στις τάξεις αυτές δεν ήταν µεγάλη. Η σωστή 

διδασκαλία της σερβοκροατικής εποµένως δεν εξαρτιόταν µόνο από τη σωστή 

εκπαιδευτική ύλη, αλλά και από τους δασκάλους. 

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι πολλοί µαθητές της περιοχής αυτής, όταν 

τελείωναν το οκταετούς φοιτήσεως δηµοτικό αποφάσιζαν να συνεχίσουν την 

εκπαίδευση τους για να γίνουν δάσκαλοι στο Κόσµετ, αλλά συναντούσαν πολλά 
                                                 
388Όπ., παρ., σ.σ. 32-33. 
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προβλήµατα λόγω του ότι δεν ήξεραν καλά τα σερβοκροατικά για να 

παρακολουθήσουν τα µαθήµατα στα σχολεία µε σερβοκροατικά. Έτσι προτάθηκαν 

δραστικά µέτρα για τη βελτίωση αυτού του τόσο σηµαντικού µαθήµατος. Επίσης, 

έγιναν οι εξής προτάσεις: να προσαρµοσθούν τα βιβλία για την ηλικία και τις 

συνθήκες των µαθητών, να βελτιωθούν οι ώρες των µαθηµάτων της σερβοκροατικής 

γλώσσας και να οργανωθεί ένα 15-ήµερο σεµινάριο κατά την καλοκαιρινή άδεια για 

τους δάσκαλους µε γνωστικό αντικείµενο τη διδασκαλία της σερβοκροατικής 

γλώσσας. 

Τον Οκτώβριο του 1966 πραγµατοποιήθηκε έλεγχος της διδασκαλίας 

µαθηµάτων στο σχολείο Γιέντινστβο (Jedinstvo)) στην Άρζα (Arza) και συντάχθηκε 

µια έκθεση (Π.ΙΙ.σ) που παρουσίαζε την κατάσταση του σχολείου για το σχολικό έτος 

1966/1967. Ο σχολικός χώρος ήταν πολύ κακός. Στο σχολείο υπήρχαν µόνο τρεις 

κανονικές αίθουσες και µία µικρή χωρητικότητας 15-20 µαθητών. Το σχολείο 

λειτούργησε σε δύο βάρδιες. Η καθαριότητα στο εσωτερικό του σχολείου ήταν 

σχετικά καλή, αλλά το προαύλιο ήταν πολύ λασπώδες µε αποτέλεσµα η διατήρηση της 

καθαριότητας να είναι αρκετά δύσκολη. Το γραφείο των δασκάλων ήταν καλύτερα 

επιπλωµένο, ενώ παράλληλα το ίδιο το σχολείο εξασφάλισε τα απαραίτητα έπιπλα 

όπως 10 θρανία, µια καθέδρα, ένα γραφείο και δύο πίνακες.  Σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια, τη χρονιά 1966/1967, σύµφωνα µε το έγγραφο ελέγχου δόθηκε 

περισσότερη προσοχή στα εκπαιδευτικά µέσα. Τα εκπαιδευτικά µέσα που 

αγοράστηκαν ήταν µαγνητόφωνο µε 5 κασέτες, ράδιο-γραµµόφωνο, όργανα χηµείας 

και γεωµετρίας, εικόνες ανθρωπολογίας, πίνακες γραµµάτων και ένας γεωγραφικός 

χάρτης. Η βιβλιοθήκη θεωρήθηκε φτωχή, χωρίς νέα βιβλία λογοτεχνίας. Το σχολείο 

προέβλεψε ως το τέλος της σχολικής χρονιάς του 1967 να αγοράσει κάποια καινούργια 

βιβλία, αλλά υπήρχε έλλειψη κατάλληλου χώρου για την τοποθέτησή τους. 

Στις ανώτερες τάξεις του δηµοτικού δίδασκαν µη επαγγελµατίες δάσκαλοι, 

εκτός από την αλβανική γλώσσα και τα µαθηµατικά. Κάποιοι µη επαγγελµατίες 

εκπαιδευτικοί δίδασκαν ακόµη και τέσσερα µαθήµατα, όταν αυτά ήταν λίγων ωρών. 

Οι εκπαιδευτικοί δεν παρακολουθούσαν συχνά τα επαγγελµατικά παιδαγωγικά έντυπα. 

∆ηλαδή λίγοι από αυτούς έπαιρναν περιοδικά και άλλα έντυπα, ενώ για τη βελτίωση 

των γνώσεων των εκπαιδευτικών στελεχών προβλέπονταν διαφόρων ειδών διαλέξεις. 

Στον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πρόγραµµα που προέβλεπε την 

υλοποίηση κάποιων σηµαντικών ζητηµάτων, όπως την επέκταση του σχολικού χώρου, 

διάφορες διορθώσεις και εξασφάλιση εκπαιδευτικών µέσων. Επίσης, προέβλεπε 

προγραµµατισµένες εκδροµές και διαλέξεις για γονείς, αλλά και πολιτιστικές 
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εκδηλώσεις. Οι εκπαιδευτές ήταν αυτοί που προγραµµάτιζαν την εκπαιδευτική ύλη. 

Κάποιοι έφτιαχναν το γενικό πρόγραµµα ως το τέλος του πρώτου εξαµήνου και άλλοι 

για όλο το χρόνο. Οι εκπαιδευτικοί σπάνια κρατούσαν ηµερήσια γραπτή 

προετοιµασία, αν και αυτή σύµφωνα µε το έγγραφο ήταν ο καλύτερος τρόπος για τη 

σωστή διεξαγωγή και οργάνωση του µαθήµατος. 

Η διοίκηση του σχολείου την χρονιά αυτή πραγµατοποίησε τρεις συναντήσεις, 

στις οποίες συζητηθήκαν θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία του σχολείου, όπως 

πώληση της παλιάς ξύλινης ύλης και χτίσιµο νέου κτιρίου µε διαµερίσµατα, χορήγηση 

νέων υποτροφιών, υιοθέτηση του ετήσιου προγράµµατος εργασίας, διόρθωση των 

σχολικών κτιρίων, λειτουργία της σχολικής κουζίνας κτλ. 

Επίσης το συµβούλιο των εκπαιδευτικών είχε δύο συναντήσεις και σε αυτές 

συζήτησε τη διανοµή των µαθηµάτων στους εκπαιδευτικούς, τη διανοµή των ωρών 

υπηρεσίας, το σχηµατισµό διάφορων οργανώσεων και οµάδων για τους µαθητές, την 

επανάληψη διανοµής των µαθηµάτων, θέµατα επιτυχίας και πειθαρχίας στο σχολείο 

κτλ. Το σχολείο κρατούσε επίσης και όλα τα απαραίτητα διοικητικά βιβλία, όπως του 

ληξιαρχείου των υπαλλήλων, της κοινότητας εργασίας, των απουσιών, των 

αναρρωτικών αδειών και των παρατηρήσεων των εκπαιδευτικών συµβούλων. 

Οι µισθοί των καθηγητών ήταν τακτικοί. Το έγγραφο αναφέρει ότι έλειπαν από 

το σχολείο στοιχεία για τη συνεργασία των δασκάλων µε τους γονείς, για τις 

εκπαιδευτικές εκδροµές και οι σηµειώσεις από τις συναντήσεις του εκπαιδευτικού 

συµβουλίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, πραγµατοποιήθηκε µόνο µια γραπτή εξέταση. 

Κάποιοι δάσκαλοι, υπεύθυνοι των τάξεων, δεν έγραφαν τακτικά τις απουσίες 

των µαθητών, ενώ κάποιοι δεν συµπλήρωναν τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε 

τµήµα, όπως είναι η διανοµή των µαθηµάτων ανά εκπαιδευτή, η ανασκόπηση των 

προγραµµατισµένων, πραγµατοποιηµένων και µη πραγµατοποιηµένων µαθηµάτων, ο 

αριθµός των εβδοµαδιαίων απουσιών (στην 7η και 8η τάξη). Μάλιστα για κάποια 

µαθήµατα δεν υπήρχαν καθόλου βαθµοί. Οι περισσότεροι βαθµοί ήταν της 

σερβοκροατικής γλώσσας, των µαθηµατικών, της χηµείας, της αλβανικής, γνώσης της 

φύσης και της γνώσης της κοινωνίας. 

Όσον αφορά το διδακτικό υλικό, το µάθηµα της γνώσης της φύσης και της 

κοινωνίας παρουσίασε πολλά προβλήµατα, διότι οι εκπαιδευτικοί που το δίδασκαν 

στις προηγούµενες τάξεις δεν εκτίµησαν σωστά τη σηµασία του και οι µαθητές δεν 

συνήθισαν στη συστηµατική εργασία, ούτε στην ικανότητα σκέψης και παρατήρησης 

για την απόκτηση γνώσεων. Οι δάσκαλοι έπρεπε να φροντίσουν τα παιδιά να κάνουν 

εργασίες µε διάφορα πράγµατα από χαρτί, µακέτες, ανάγλυφα, ζωγραφιές χαρτών, 
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µοντέλων κτλ. Η διδασκαλία του αναγνωστικού πραγµατοποιούνταν σωστά σε όλα τα 

τµήµατα, όµως τα παιδιά δεν είχαν τον κατάλληλο εξοπλισµό που θα τους βοηθούσε 

στην ευκολότερη µάθηση του συγκεκριµένου µαθήµατος. Για το εν λόγω µάθηµα 

προτάθηκε η αξιοποίηση υλικού από την ίδια τη φύση, φωτογραφιών και σχεδίων. Ο 

δάσκαλος έπρεπε επίσης να αναθέτει στους µαθητές εργασία στο σπίτι συλλογών 

σχετικές µε το φυσικό περιβάλλον. 

Στις ανώτερες τάξεις του δηµοτικού η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας ήταν 

φτωχή, ενώ σε κάποια τµήµατα ελάχιστη. Οι µαθητές δεν διάβαζαν καλά,  ενώ οι 

γνώσεις τους στη γραµµατική ήταν ελλιπείς. Τα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία 

χρησιµοποιούνταν πολύ λίγο στη διδασκαλία, ενώ λίγες εργασίες έκαναν τα παιδιά στο 

σπίτι. Οι γραπτές εξετάσεις στις ανώτερες τάξεις διεξάγονταν χωρίς πρόγραµµα και 

προετοιµασία. Η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας περιελάµβανε µόνο ανάγνωση και 

περιγραφή. Το έγγραφο (Π.ΙΙ.σ) προτείνει διάφορες µεθόδους για την εκµάθησή της, 

όπως ζωγραφιές, συγγραφή κειµένων και ηµερολογίου κτλ. Η διδασκαλία των 

µαθηµατικών διεξαγόταν µε τον κλασικό τρόπο, ενώ έλειπαν τα απαραίτητα εργαλεία 

για τη σωστή διεξαγωγή του µαθήµατος. Μάλιστα οι µαθητές έφερναν µόνο ένα 

τετράδιο και ένα µολύβι για το µάθηµα αυτό.  

Όσον αφορά το µάθηµα της ζωγραφικής, αυτό αµελούνταν. Βασική αιτία ήταν 

η έλλειψη εργαλείων. Κάποιοι νέοι δάσκαλοι σωστά οδηγούσαν το µάθηµα αυτό στην 

ελεύθερη έκφραση των µαθητών. Αλλά οι µεγαλύτεροι σε ηλικία ακολουθούσαν την 

τυπική µέθοδο διδασκαλίας µε αποτέλεσµα το µάθηµα να γίνεται ανιαρό για τους 

µαθητές. Τα µαθήµατα της σωµατικής αγωγής ήταν οργανωµένα καλά. Όλοι οι 

µαθητές ταυτόχρονα έκαναν ασκήσεις σύµφωνα µε την ηλικία τους, 30 λεπτά κάθε 

µέρα. 

Σύµφωνα µε τον έλεγχο, το µάθηµα της σερβοκροατικής γλώσσας αποτελούσε 

διδακτικό πρόβληµα. Από την 1η τάξη έπρεπε να διεξαγόταν σύµφωνα µε το 

Πρόγραµµα του Υπουργείου. Η προφορική µέθοδος έπρεπε να είναι η κύρια διδακτική 

µέθοδος ως το τέλος του πρώτου εξάµηνου στην 3η τάξη, για να υπάρχει αρκετός 

χρόνος για τους µαθητές να υιοθετήσουν τις βασικές προφορικές γνώσεις ώσπου να 

αρχίσει η ανάλυση της γραπτής µεθόδου διδασκαλίας. 

Η αλβανική γλώσσα διδασκόταν στην 5η και 6η τάξη από το δάσκαλο Βούλαι 

Φράνιο (Vulai Franio) και στην 7η και 8η τάξη από το Μίρας Γοϊτσάι (Miras Goicai). 

∆ίδασκαν σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Ο εκπαιδευτικός της 5ης και 6ης τάξης 

προσπαθούσε στη διδασκαλία να χρησιµοποιεί διαφορετικά είδη εργασίας. Ο 

εκπαιδευτικός της 7ης και 8ης τάξης ανέλυε το µάθηµα, δίνοντας προσοχή στους 
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γραµµατικούς κανόνες και παίρνοντας παραδείγµατα από τα βιβλία λογοτεχνίας. Το 

έγγραφο ελέγχου πάντως υπογραµµίζει την ανάγκη να δίνουν οι δύο εκπαιδευτικοί 

ειδική προσοχή στις προφορικές και γραπτές ασκήσεις. 

Για το µάθηµα της ιστορίας, το έγγραφο ελέγχου υπογραµµίζει την 

αναγκαιότητα να χρησιµοποιούνται όλα τα νέα εκπαιδευτικά µέσα για τη διδασκαλία 

του µαθήµατος της ιστορίας. Ο πίνακας πρέπει να χρησιµοποιείται πάντα, εκεί να 

γράφονται βασικά ιατρικά γεγονότα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να συνδέει το µάθηµα 

αυτό µε άλλα µαθήµατα, όπως µε το µάθηµα της µητρικής γλώσσας και της 

γεωγραφίας, να χρησιµοποιεί εικόνες, φωτογραφίες, διάφορα κείµενα από το ιστορικό 

αναγνωστικό κτλ. 

Όσον αφορά το µάθηµα της γαλλικής γλώσσας, διδασκόταν και αυτό από µη 

επαγγελµατία δάσκαλο, ο οποίος µε προσεκτική προετοιµασία προσπάθησε να 

οργανώσει όσο πιο καλά γινόταν τη διδασκαλία. Το έγγραφο ελέγχου υποδεικνύει τη  

χρησιµοποίηση µαγνητοφώνου, εικονογραφηµένων βιβλίων και την αποφυγή της 

µετάφρασης. Επίσης την αναγραφή άγνωστων λέξεων σε ειδικό τετράδιο- λεξικό, ενώ 

έπρεπε να δίνεται η απαιτούµενη προσοχή στους γραµµατικούς κανόνες. 

Τέλος, η βιολογία διδάσκονταν επίσης από µη επαγγελµατία εκπαιδευτικό. Το 

έγγραφο ελέγχου επισηµαίνει ότι και για αυτό το µάθηµα η χρησιµοποίηση όλων των 

διαθέσιµων µέσων όπως φωτογραφίες, µοντέλα, σχέδια κτλ ήταν απολύτως αναγκαία. 

 

 

5.11 Συµπεράσµατα για την εκπαιδευτική πολιτική των δεκαετιών ‘50-‘60  

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των επίσηµων εγγράφων που µελετήθηκαν και ένα 

έγγραφο της UNESCO για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στη Γιουγκοσλαβία το 

1957389 αναφέρεται ότι, ήδη από το 1953, η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας ενεπλάκη σε ένα πρόγραµµα για ριζική αλλαγή του σχολικού 

συστήµατος µε τη βοήθεια της UNESCO στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού και 

χρηµατικής βοήθειας.390 Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας αποτελούσε ένα σύνθετο 

πλαίσιο, στο οποίο η κυβέρνηση έπρεπε να ασχοληθεί µε την εφαρµογή µιας σειράς 

                                                 
389 UNESCO, Report on Educational Reform in Yugoslavia – 1957, ανακτήθηκε από 

unesdoc.unesco.org/images/0018/001843/18430eb.pdf στις 09.11.2011. 
390 Όπ.παρ., τελευταία ανάκτηση 11.11.2011. 
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σοσιαλιστικών αρχών σε µια συγκεκριµένη κοινωνική, οικονοµική και πολιτική 

κατάσταση. 

Αυτή η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση θα πρέπει να εξεταστεί µέσα από το 

πολιτικό και οικονοµικό πλαίσιο των δεκαετιών 1950-1960. Ιστορικά, µετά το 

Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο, ο Τίτο εγκαθίδρυσε ένα σοσιαλιστικό καθεστώς µε 

οµοσπονδιακές δοµές. Η οµοσπονδία αποτελούνταν από έξι οµόσπονδα κράτη 1) της 

Σλοβενίας (Slovenia), που ήταν εθνικώς αµιγές, 2) της Κροατίας (Harvatska), που 

περιλάµβανε µια ευάριθµη σερβική µειονότητα, 3) της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης (Bosna-

Hergegnovi), µε πολυεθνική σύνθεση πληθυσµού, 4) του Μαυροβουνίου Crna Gora), 

5) της αυτόνοµης δηµοκρατίας της Μακεδονίας (Macedonia), που ουσιαστικά 

αποτελούσε το νότιο τµήµα της Σερβίας (Serbia), και 6) της Σερβίας (Serbia), το οποίο 

περιλάµβανε τις αυτόνοµες περιοχές της Βοϊβοντίνας (Voivodina), µε έντονη την 

παρουσία της ουγγρικής µειονότητας και του Κοσσυφοπεδίου (Cossovo), µε µεγάλη 

αλβανική µειονότητα. Το Σύνταγµα του νέου κράτους εγκρίθηκε στις 31 Ιανουαρίου 

1946.391 Ο Τίτο εθνικοποίησε µεγάλους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας και 

επέβαλε αρχικά µια σοβιετικού τύπου οργάνωση της οικονοµίας και της εξουσίας.392 

Τα πρώτα οικονοµικά προγράµµατα του νέου κράτους υπήρξαν ιδιαίτερα φιλόδοξα, 

αποβλέποντας κυρίως στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας.393 Μετά το 1948, οι σχέσεις 

της Γιουγκοσλαβίας µε την ΕΣΣ∆ επιδεινώθηκαν ραγδαία, µε αποτέλεσµα η 

Γιουγκοσλαβία να καταδικαστεί από την Κοµινφόρµ για εχθρική στάση απέναντι στην 

ΕΣΣ∆ και για αποµάκρυνση από τις κοµµουνιστικές αρχές και να επιδιώξει την 

ανάπτυξη στενότερων σχέσεων µε τις χώρες της ∆ύσης.394 Μετά το θάνατο του Ιωσήφ 

Στάλιν, το 1953, η ΕΣΣ∆ προσέγγισε και πάλι τη Γιουγκοσλαβία, η οποία όµως 

συνέχισε τη χάραξη της δικής της, αδέσµευτης και αυτόνοµης, πολιτικής στο διεθνή 

χώρο.395 Μετά το 1950 εφαρµόστηκε ευρέως στη Γιουγκοσλαβία ένα σοσιαλιστικό 

σύστηµα αυτοδιαχείρισης και αποκέντρωσης της οικονοµίας, ενώ στα µέσα της 

δεκαετίας του 1960 επιχειρήθηκε µια κοινωνική και οικονοµική µεταρρύθµιση προς 

την κατεύθυνση της ανάπτυξης της αυτοδιαχείρισης και της εφαρµογής των αρχών της 

                                                 
391 Μπέσιτς, Ζ., Η ιστορία του Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, 1967, σ.σ. 99-102. (Bešić, Z., Istorija Crne 
Gore. Titograd, 1967).  
392 Τσίρκοβιτς, Σ., κ.α. Ιστορία του Μαυροβουνίου, Βιβλίο ΙΙ, Τόµος 2, Τίτογκραντ, 1970, σ.σ. 145-149 
(Ćirković, S., i drugi. Istorija Crne Gore. Knjiga II. Tom II. Titograd, 1970). 
393 Στάνογιεβιτς, Ε., Ιστορία του Μαυροβουνίου, Βιβλίο ΙΙ, Τόµος 2, Τίτογκραντ, 1970, σσ. 186-189. 
(Stanojević, E., Istorija Crne Gore. Knjiga III. Tom I. Titograd, 1975) 
394 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σ.σ. 179-183. (Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963) 
395 Ιστορικά αρχεία 1962, ό.π., παρ., σσ. 67-69(Istorijski zapisi Titograd,1962) 
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οικονοµίας της αγοράς.396 Η χώρα γνώρισε µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1960, η οποία τερµατίστηκε µε την οικονοµική ύφεση του 

τέλους της δεκαετίας του 1970.397 Αυτή όµως η ανάπτυξη δεν είχε αντίκτυπο άξιο 

λόγου στο εκπαιδευτικό σύστηµα των σχολείων των µειονοτήτων. 

Όπως παρουσιάστηκε µέσω των διάφορων δηµοσίων εγγράφων από τις 

δεκαετίες του 1950-1960, στα σχολεία της µειονότητας του Μαυροβουνίου, σε όλους 

τους εξεταζόµενους ∆ήµους υπήρχαν πάρα πολύ βασικά προβλήµατα που έπρεπε να 

αντιµετωπιστούν άµεσα. Ο γενικός στόχος του προγράµµατος ήταν τα σχολεία να 

διεξάγουν τα µαθήµατα τους στις γλώσσες των µειονοτήτων, όταν αυτοί αποτελούσαν 

την πληθυσµιακή πλειοψηφία της περιοχής.398 Το περιεχόµενο της διδασκαλίας ήταν 

το ίδιο για όλα τα σχολεία της Οµοσπονδίας. Το συµπληρωµατικό διδακτικό 

πρόγραµµα  και τα στοιχεία του εθνικού πολιτισµού για κάθε µειονότητα διδάσκονταν 

ξεχωριστά µε τα µαθήµατα της λογοτεχνίας και της ιστορίας.  

Η επίσηµη σερβοκροατική γλώσσα διδασκόταν ως ξεχωριστό µάθηµα, το 

οποίο στόχευε να διδάξει στους µαθητές τον ενιαίο παν-γιουγκοσλαβικό πολιτισµό, να 

αντιληφθούν τις αξίες του σοσιαλισµού και να προετοιµαστούν για µια µελλοντική 

ενεργή κοινωνική, πολιτική και επαγγελµατική ζωή. 

Το Μαυροβούνιο αποτελούσε µια φτωχή, αγροτική περιοχή µε την 

πλειονότητα του πληθυσµού να είναι αναλφάβητη. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα µια 

σειρά τεχνικών, αλλά και κοινωνικών προβληµάτων. Τα τεχνικά προβλήµατα ήταν 

καταρχήν η κατάλληλη στέγαση των σχολείων σε σχολικά κτίρια. Πολλά σχολεία 

φιλοξενούνταν σε ιδιωτικά κτίρια, τα οποία λειτουργούσαν και ως χώροι αποθήκευσης 

και ως κατοικίες ενώ δεν υπήρχαν χώροι για τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Ακόµη, 

οι εξωτερικοί χώροι των σχολείων δεν ενδείκνυνται για την παραµονή των µαθητών 

στη διάρκεια των διαλειµµάτων τους ή για παιδαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες. 

Όσον αφορά το σχολικό εξοπλισµό, αυτός ήταν είτε σχεδόν ανύπαρκτος, είτε 

πάρα πολύ παλιός (θρανία, έδρες, πίνακας και σχολικά µέσα, όπως χάρτες, γεωµετρικά 

όργανα, όργανα βιολογίας κ.λπ.). Οι βιβλιοθήκες ήταν επίσης ανεπαρκείς. Τα βιβλία 

ήταν πολύ λίγα και σε πολλές περιπτώσεις αναχρονιστικά. 

Ένα πάρα πολύ σηµαντικό πρόβληµα ήταν επίσης η έλλειψη επαγγελµατικού 

διδακτικού προσωπικού. Οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν ήταν απόφοιτοι της 

Παιδαγωγικής Ακαδηµίας, αλλά είχαν λάβει µια επαγγελµατική κατάρτιση µέσω 

                                                 
396 Ό.π., παρ. 758, σσ. 45-49 
397 Στίπτσεβιτς, Α., Οι Ιλλύριοι. Ιστορία. Ζωή. Πολιτισµός. Ζάγκρεµπ, 1975, σ.σ. 30-53. (Stipčević, A., 
Iliri. Povijest. Život. Kultura. Zagreb, 1974) 
398 Ό.π., παρ. 759, σσ. 90-111. 
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ειδικών σεµιναρίων για να πληρώσουν τις ανάγκες των κενών θέσεων. Ούτε είχαν τη 

δυνατότητα της επιµόρφωσης µέσω τακτικών σεµιναρίων ή παιδαγωγικών περιοδικών 

προς ενηµέρωσή τους, ενώ πολλοί δεν ακολουθούσαν, είτε για τεχνικούς, είτε για 

προσωπικούς λόγους το επίσηµο Πρόγραµµα του Υπουργείου. 

Το µάθηµα της επίσηµης γλώσσας της Οµοσπονδίας, η σερβοκροατική, 

παράλληλα µε την αλβανική, τη µητρική γλώσσα της µειονότητας, παρουσίαζε πολλά 

προβλήµατα, γιατί δεν είχε ακόµη βρεθεί η κατάλληλη εκπαιδευτική φόρµουλα για τη 

σωστή διδασκαλία, αλλά ούτε και τα απαραίτητα διδακτικά µέσα υπήρχαν και τα 

κατάλληλα αναγνωστικά και άλλα σχετικά σχολικά εγχειρίδια. Επίσης, το διδακτικό 

προσωπικό ήταν ανεπαρκές και πολλές φορές ανειδίκευτο για τη σωστή διδασκαλία 

της γλώσσας, αφού οι περισσότεροι δάσκαλοι µιλούσαν πολύ λίγο τα σερβοκροατικά. 

Εκτός από τα τεχνικά προβλήµατα, η περιοχή παρουσίαζε και πολλά 

κοινωνικά. Πολλοί γονείς δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο, ενώ µετά την 

υποχρεωτική εκπαίδευση των τεσσάρων πρώτων τάξεων του δηµοτικού, πολλά 

κορίτσια σταµατούσαν να πηγαίνουν στο σχολείο, γιατί οι γονείς δεν θεωρούσαν ότι 

είναι απαραίτητη η περαιτέρω εκπαίδευση τους. Ακόµη και τα αγόρια έπρεπε να 

βοηθούν τους γονείς τους στις εποχιακές, αγροτικές και κτηνοτροφικές τους ασχολίες, 

µε αποτέλεσµα είτε να εγγράφονται αργά και να σταµατούν πριν την επίσηµη λήξη το 

σχολείο, είτε να χάνουν πολλές ώρες µαθηµάτων. Η ανώτερη και η ανώτατη 

εκπαίδευση ήταν σπάνια για τα παιδιά των αλβανόφωνων σχολείων αφενός γιατί δεν 

υπήρχε η γονική ή οικονοµική στήριξη, αφετέρου γιατί υπήρχε το πρόβληµα της 

σερβοκροατικής γλώσσας, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση των σπουδών 

τους µετά το δηµοτικό σχολείο.  

 

 

Κεφάλαιο 6: Τα προβλήµατα των αλβανόφωνων σχολείων 

στο Μαυροβούνιο οι δεκαετίες 1970-1990399 

 

 

6.1 Η εκπαίδευση τη δεκαετία του 1970 στα σχολεία της αλβανικής µειονότητας 

   
                                                 
399 Σηµειώνεται ότι το Μαυροβούνιο αυτονοµήθηκε και  έγινε ανεξάρτητο εθνικό κράτος το 2006. 
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Σύµφωνα µε έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης της Παιδείας του 

Μαυροβουνίου στο οποίο υπογράφει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Παιδείας και 

Πολιτισµού, µετά την απελευθέρωση της χώρας το βασικό θέµα των συζητήσεων ήταν 

η υποχρεωτική βασική εκπαίδευση των παιδιών της αλβανικής µειονότητας.400 

Μεγάλη προσπάθεια καταβλήθηκε για να διδάσκονται οι µαθητές στη µητρική τους 

γλώσσα401. Έτσι κτίσθηκαν τετραθέσια και πενταθέσια σχολεία σε όλες τις περιοχές, 

όπου υπήρχαν οι απαραίτητες συνθήκες (επαρκής αριθµός παιδιών, σχολικοί χώροι 

κτλ)402. Στις περιοχές όπου ζει η αλβανική µειονότητα, στις αρχές της δεκαετίας του 

1970 υπήρχαν 9 καινούρια σχολεία, στα οποία η διδασκαλία γινόταν είτε στην 

αλβανική, είτε παράλληλα και στις δύο γλώσσες. Εκτός από αυτά τα σχολεία, υπήρχαν 

και άλλα 3 που είχαν χωριστά τµήµατα, όπου οι µαθητές παρακολουθούσαν τη 

διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα (Πλαβ-Plav, Ρόζαε-Rozaje και Ούλτσιν-Ulcinj). 

Συνολικά υπήρχαν 233 τµήµατα, όπου φοιτούσαν 5.261 µαθητές της αλβανικής 

εθνικότητας (40 τµήµατα από αυτά ήταν χωριστά). 4.456 µαθητές διδάσκονταν στη 

µητρική τους γλώσσα, ενώ 805 διδάσκονταν στα σερβοκροατικά. Οι µαθητές που 

φοιτούσαν στα χωριστά τµήµατα ήταν λίγοι και για αυτό δεν υπήρχε η δυνατότητα τα 

χωριστά τµήµατα να γίνουν οχταθέσια σχολεία, αφού ήταν δύσκολο να βρεθούν 

καταρτισµένοι καθηγητές.403 Η παραπάνω πολιτική εφαρµόστηκε από το κράτος µε 

στόχο την οµαλή, ειρηνική και αρµονική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισµικών 

στοιχείων και γλωσσών. 

Βασικό µέληµα ήταν οι µαθητές να µην λησµονήσουν τη µητρική τους γλώσσα 

και στοιχεία της παράδοσης της χώρας τους, αλλά και ταυτόχρονα να διδαχτούν και να 

αφοµοιώσουν νέα πολιτισµικά και γλωσσικά στοιχεία της κυρίαρχης πολιτισµικής 

οµάδας. 

 

6.2 Η Φοίτηση των Μαθητών στα ∆ηµοτικά Σχολεία 

 Τα υπάρχοντα χωριστά τµήµατα εξασφάλιζαν την εκπαίδευση των παιδιών από 

8 έως 11 ετών.404 Οι περισσότεροι µαθητές των χωριστών τµηµάτων δεν συνέχιζαν την 

                                                 
400 Μπέσιτς, Ζ., Η ιστορία του Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, 1967, σ.σ. 211-214. (Bešić, Z., Istorija Crne 
Gore. Titograd, 1967) 
401 Τσίρκοβιτς, Σ., κ.α. Ιστορία του Μαυροβουνίου, Βιβλίο ΙΙ, Τόµος 2, Τίτογκραντ, 1970, σ.σ. 69-82. 
(Ćirković, S., i drugi. Istorija Crne Gore. Knjiga II. Tom II. Titograd, 1970) 
402 Στίπτσεβιτς, Α., Οι Ιλλύριοι. Ιστορία. Ζωή. Πολιτισµός, Ζάγκρεµπ, 1975, σ.σ. 86-89. (Stipčević, A., 
Iliri. Povijest. Život. Kultura. Zagreb, 1974) 
403 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, 1960,  ό.π., σ. 135( Stručno osposobljavanje 1960) 
404 Ιστορικά αρχεία 1962,  σσ. 45-53. (Istorijski zapisi 1962) 
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εκπαίδευσή τους στα κεντρικά σχολεία λόγω των µεγάλων αποστάσεων που υπήρχαν 

ανάµεσα στα σπίτια τους και στα σχολεία αυτά. Όµως, υπήρχαν και άλλοι παράγοντες 

που επηρέαζαν τη συνέχεια της εκπαίδευσής τους: 

- οι συντηρητικοί γονείς και οι οπισθοδροµικές αντιλήψεις τους σχετικά µε την 

εκπαίδευση των παιδιών τους (ειδικά στις περιοχές που ήταν µακριά από τα 

κέντρα των χωριών), 

- η οικονοµική κατάσταση και επιθυµία των γονιών να αρχίσουν τα παιδιά τους 

να εργάζονται όσο πιο γρήγορα γίνεται (ειδικά τα κορίτσια που σταµατάνε να 

παρακολουθούν τα µαθήµατα τους µετά τη 4η τάξη), 

- οι γονείς που δεν ήταν έτοιµοι να πληρώνουν την εκπαίδευση των παιδιών τους 

στις υψηλότερες τάξεις (τα βιβλία τους, το σχολικό εξοπλισµό κτλ), επειδή 

θεωρούσαν ότι δεν είναι δυνατόν τα παιδιά τους να γραφτούν στα σχολεία 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ότι οι πιθανότητες να εργαστούν µόλις 

αποφοιτήσουν ήταν µικρές 

- η ανεπαρκής προσπάθεια των σχολείων να συνεργαστούν µε την υπόλοιπη 

κοινωνία και να συµβάλλουν στην πολιτιστική της µεταµόρφωση. Μια και στις 

περιοχές δεν υπήρχαν άλλα πολιτιστικά ιδρύµατα, τα σχολεία αποτελούσαν τον 

µοναδικό διοργανωτή της πολιτιστικής και αθλητικής ζωής, και σε περίπτωση 

που δεν µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν τα πολιτιστικά τους καθήκοντα, οι 

γονείς επηρεάζονταν αρνητικά και δεν ενδιαφέρονταν για την εκπαίδευση των 

παιδιών τους, 

- µερικοί καθηγητές που δεν ενδιαφέρονταν για την ελλιπή φοίτηση ή για την 

απόφαση των µαθητών να σταµατήσουν την εκπαίδευσή τους  (µάλιστα δεν 

είχαν επαφή µε τους γονείς των παιδιών αυτών και έτσι, ούτε την ευκαιρία να 

τους εξηγήσουν την ανάγκη για βασική ή/και περαιτέρω εκπαίδευση) 

- η καθυστέρηση εφαρµογής των δικαστικών ενεργειών που ήταν η τελευταία 

µέθοδος να πειστούν οι γονείς και να στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία. 

Συνήθως, οι δικαστικές διαδικασίες ολοκληρώνονταν  στο τέλος του πρώτου 

εξαµήνου ή στο τέλος της σχολικής χρονιάς και γι’ αυτό δεν ήταν 

αποτελεσµατικές.405  

Όλοι  οι παραπάνω παράγοντες αποµάκρυναν τη νέα γενιά από τη δυνατότητα να 

µετατραπούν σε ενεργά υποκείµενα που θα συµβάλλουν στην κοινωνική αλλάγη, 

καθώς η εκπαίδευση είναι αυτή που µπορεί να βοηθήσει τα άτοµα να γίνουν 

                                                 
405 Ιστορικά αρχεία 1962, σσ. 55-56. Istorijski zapisi 1962 
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πληρέστεροι άνθρωποι, «ενσυνείδητα ζωντανοί», δηµιουργικοί, ελεύθεροι και 

στοχαζόµενοι πολίτες.406 

 

6.3 Τα αποτέλεσµατα της εκπαιδευτικής πολιτικής κατά τη Σχολική Χρονιά 
1970/1971 

Στο ίδιο έγγραφο για τη χρονιά 1970/1971 αναλύεται η γενική επίδοση των 

µαθητών σε διάφορα σχολεία και συνοψίζεται ως εξής: Το ποσοστό των µαθητών του 

σχολείου «Μπ. Στρούγαρ» (B. Strugar) που είχε λαβει άριστα (20,98%) ήταν 

µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών που ολοκλήρωσαν την τάξη τους 

µε λίαν καλώς (16,05%), ενώ στο σχολείο «Μπ. Έλεζαγα» (B. Elezaga) παρατηρείται 

το αντίθετο: οι µαθητές που είχαν επίδοση λίαν καλώς ήταν περισσότεροι από τους 

µαθητές που είχαν λάβει άριστη βαθµολόγηση. Ωστόσο, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

µαθητών που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στις τάξεις τους µε καλό βαθµό 

βρισκόταν στα σχολεία «Μ. Νουτσούλοβιτς» ( M. Nuculović) (µε ποσοστό 30,58%) 

και «Μπ. Έλεζαγα» (B. Elezaga)  ( µε ποσοστό 25,74%). Στα ίδια σχολεία, το ποσοστό 

των µαθητών που είχαν λάβει χαµηλή βαθµολογία ήταν 21,48% και 19,96% 

αντίστοιχα.  (Π. ΙΙΙ πίνακες 67-68-69-70)   

Το ποσοστό των µαθητών που είχαν έναν ή δύο κακούς βαθµούς τη σχολική 

χρονιά 1971/1972 αυξήθηκε σε σχέση µε την προηγούµενη σχολική χρονιά, ενώ το 

ποσοστό των µαθητών µε τρεις έως πέντε (ή περισσότερους) κακούς βαθµούς 

µειώθηκε που σηµαίνει ότι ο αριθµός των µετεξεταστέων µαθητών µειώθηκε και 

αυτός. 

Όσον αφορά την επίδοση των µαθητών ανά µάθηµα, τις σχολικές χρονιές 

1970/1971 και 1971/1972  φαίνεται ότι υπήρχε ελάχιστη διαφορά ανάµεσα στους 

µέσους βαθµούς της σχολικής χρονιάς 1970/1971 και 1971/1972. Ο µέσος βαθµός 

ήταν µεγαλύτερος το 1971-1972 – από 0,02% στη γυµναστική µέχρι 0,34% στον 

τουρισµό, 0,27% στη χηµεία, 0,19% στη φυσική, στη µελέτη περιβάλλοντος 0,17%, 

στη χειροτεχνία 0,21% κτλ. Ο µέσος βαθµός της σχολικής χρονιάς 1971-1972 ήταν 

χαµηλότερος µόνο στη σερβοκροατική και στη ρωσική γλώσσα, καθώς και στη 

χειροτεχνία. 

Ο µέσος βαθµός των µαθηµάτων που υπάρχουν σε κάθε τάξη ενός δηµοτικού 

σχολείου είναι συνήθως µεγαλύτερος στις πρώτες τάξεις. Ο µέσος βαθµός µερικών 

                                                 
406 Σακελλαρίου Μ, «Αναλυτικά Προγράµµατα και Ηθική Εκπαίδευση-Μια µετανεωτερική πρόκληση», 
στο Ηθική και Εκπαίδευση-∆ιλήµµατα και Προοπτικές, 2010,Αθήνα: Κριτική, σ. 331. 
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µαθηµάτων, όπως τα µαθηµατικά, η αλβανική και η σερβοκροατική γλώσσα, 

µειωνόταν από τάξη σε τάξη. Ο µέσος βαθµός στη µουσική κυµαινόταν από 3,34 έως 

3,94 στις πρώτες τάξεις, ενώ στις τελευταίες από 2,83 έως 3,09. Το ίδιο φαινόµενο 

παρατηρείται και σχετικά µε το µέσο βαθµό στη γυµναστική. Το έγγραφο αναφέρει 

επίσης ότι οι µαθητές είχαν όλο και καλύτερους βαθµούς στη γερµανική γλώσσα και 

αυτό επειδή καταλάβαιναν ότι η εκµάθησή της τους βοηθούσε να επικοινωνούν µε 

τους τουρίστες. Ο χαµηλότερος µέσος βαθµός ήταν στα µαθηµατικά 2,16 (7η τάξη) 

και στη γαλλική γλώσσα 2,23 (7η τάξη). Χαµηλούς βαθµούς οι µαθητές φαίνεται να 

πήραν και στις γλώσσες (2,50), στην κοινωνική και πολιτική αγωγή 2,65 (5η τάξη), 

στην ιστορία 2,41 (6η τάξη), στη γεωγραφία 2,26 (8η τάξη) και στη χηµεία 2,49 (7η 

τάξη). Οι µεγαλύτεροι µέσοι βαθµοί κυµαίνονται από 2,61 στη φυσική (8η τάξη), 2,65 

στη χηµεία (8η τάξη), 3,04 στην κοινωνική και πολιτική αγωγή (4η τάξη), 2,77 στη 

βιολογία (8η τάξη), 3,23 στη σερβοκροατική γλώσσα (2η τάξη), 3,22 στην αλβανική 

γλώσσα (2η τάξη) έως 4,06 στη γυµναστική και στη µουσική (8η τάξη).  

 

6.4 Η ∆ιαγωγή και η Φοίτηση των Μαθητών   

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1971-1972, από τους 2.844 µαθητές, 

2.741 είχαν παραδειγµατική συµπεριφορά (βαθµός 5), 52 είχαν καλή (βαθµός 3) και 

16 κάκιστη (βαθµός 1). Αβαθµολόγητοι έµειναν συνολικά 35 µαθητές. Ένας µαθητής 

της 2ης τάξης στο σχολείο «Μπ. Στρούγαρ» (B Strugar) και ένας της 3ης τάξης στο 

δηµοτικό σχολείο «Μ.Τίτο» (M. Tito) ήταν αβαθµολόγητοι στα µαθήµατα, αλλά 

βαθµολογήθηκαν για τη διαγωγή τους. Ο µεγαλύτερος αριθµός των µαθητών, που 

βαθµολογήθηκαν µε βαθµό 3 ήταν στην 7η τάξη (11) στην 5η (9) και στην 6η τάξη (9). 

Σχετικά µε τη σχολική χρονιά 1970-1971, ο αριθµός των µαθητών, που είχαν κακή 

συµπεριφορά αυξήθηκε σε 12. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των σχολείων, 11 µαθητές 

τιµωρήθηκαν µε επίπληξη από το συµβούλιο των καθηγητών και 5 τιµωρήθηκαν λόγω 

απουσιών. Επίσης, 27 µαθητές πήραν χαµηλό βαθµό στη διαγωγή τους λόγω 

αδικαιολόγητων απουσιών. Στο τέλος του σχολικού έτους 1971-1972 επαινέθηκαν για 

την επιµέλεια τους 320 µαθητές : 154 από τον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης και 166 

από το Συµβούλιο των Καθηγητών. Οι βραβευµένοι µαθητές ήταν 472 (318 από το 

Συµβούλιο των Καθηγητών και 154 από το Συµβούλιο του Σχολείου). Τους 

περισσότερους βραβευµένους µαθητές είχαν τα σχολεία «Μπ. Στρούγαρ» (B Strugar) 
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(166), «Μπ. Έλεζαγα» (B. Elezaga)   (125) και «Μ. Τίτο» (M. Tito) (154), ενώ το 

σχολείο «Μ. Νουτσούλοβιτς» ( M. Nuculović)  µόνον 27.407 

 

6.5 Το ∆ιδακτικό Προσωπικό 

Ανειδίκευτοι εκπαιδευτικοί δίδασκαν σε σχολεία που βρίσκονταν στα χωριά. 

Στο Όστρος (Ostros) π.χ. δεν υπήρχε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ούτε ένας 

καταρτισµένος καθηγητής, ενώ στο Ζάτριεµπατς (Zatrijebač) υπήρχε µόνο για την 

αλβανική γλώσσα και ζωγραφική. Στο Στόι (Štoj) δεν υπήρχαν καταρτισµένοι 

καθηγητές για τη διδασκαλία της βιολογίας, των µαθηµατικών, της χειροτεχνίας, της 

γεωγραφίας, της µουσικής. Στο Βλάντιµιρ (Vladimir) απουσίαζαν ειδικευµένοι 

καθηγητές της γεωγραφίας, της ιστορίας, της ξένης γλώσσας και της χειροτεχνίας. Στο 

Γκούσινιε (Gusinje) της γεωγραφίας, της ιστορίας, της σερβοκροατικής γλώσσας, της 

χειροτεχνίας, της µουσικής, της γυµναστικής, της ζωγραφικής και στο σχολείο της 

Άρζας (Arza) της αλβανικής γλώσσας, της φυσικής, της χειροτεχνίας, της 

σερβοκροατικής γλώσσας, της ξένης γλώσσας, της µουσικής, της γυµναστικής και της 

ζωγραφικής. Σε όλα αυτά τα σχολεία ακόµη δίδασκαν 43 δάσκαλοι, οι οποίοι 

σύµφωνα µε το νόµο δεν έπρεπε να διδάσκουν, επειδή δεν ήταν καταρτισµένοι (δεν 

είχαν αρκετές επαγγελµατικές και παιδαγωγικές γνώσεις για να διδάσκουν µετά τη 4η 

τάξη). Τα σχολεία προσπάθησαν να λύσουν το πρόβληµα αυτό δίνοντας την ευκαιρία 

πρόσληψης σε καταρτισµένους καθηγητές, αλλά χωρίς επιτυχία. Πρώτα από όλα δεν 

υπήρχαν καταρτισµένοι καθηγητές για πολλά µαθήµατα και δεν υπήρχαν αρκετά 

κατάλληλα διαµερίσµατα στα χωριά που θα µπορούσαν να µείνουν οι καθηγητές που 

δίδασκαν. Άλλωστε, τα ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών  που δίδασκαν και δεν 

πληρώνονταν καλά ήταν περιορισµένο. Υπήρχαν όµως δάσκαλοι που ήθελαν να 

καταρτιστούν επαγγελµατικά, αλλά δεν τους βοηθούσε το κράτος. ∆εν δίνονταν 

υποτροφίες βάσει της ανάγκης του προσωπικού που είχαν τα σχολεία.  

 

                                                 
 
    

407 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο για την Πρόοδο του Σχολικού Συστήµατος Τίτογκραντ (Titograd) 
Τµήµα εκπαίδευσης και παιδαγωγίας των παιδιών και της νεολαίας της Αλβανικής µειονότητας 
(Έκθεση 1971- 1972) Republički zavod za unapredjivanje školstva vaspitanju i obrazovanju pripadnika 
albanske narodnosti. Titograd, (Izveštaj 1971- 1972) 
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6.6 Πρόγραµµα ∆ιδασκαλίας και ∆ιδακτέα Ύλη 

Τα σχολεία της αλβανικής εθνικότητας λειτουργούσαν µε βάση το πλάνο 

διδασκαλίας που εφαρµοζόταν και στα σχολεία µε διδασκαλία στη σερβοκροατική 

γλώσσα. ∆ιέφερε η διδακτέα ύλη µόνο στα µαθήµατα της αλβανικής γλώσσας, της 

σερβοκροατικής γλώσσας και της ιστορίας.  

Η διδακτέα ύλη ήταν ελλιπής και έπρεπε να γίνουν διορθώσεις. Επίσης, 

έπρεπε να συµπληρωθεί η ύλη για την αλβανική γλώσσα και την ιστορία, µε 

συµπληρωµατικές γνώσεις σχετικά µε την Αλβανία και τον αλβανικό πολιτισµό. 

Προκειµένου να επεξεργαστεί κατάλληλα τη διδακτέα ύλη για τα σχολεία αυτά, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεργάστηκε µε το Συµβούλιο Παιδείας του Κοσσόβου 

(Kossovo). Όλα τα σχολικά βιβλία εκδίδονταν από τον ίδιο εκδότη, όπως και τις 

προηγούµενες χρονιές, ο οποίος βρισκόταν στη Πρίστινα (Prisrina) και ήταν ο 

µοναδικός που τύπωνε βιβλία στην αλβανική γλώσσα. Παρόλο που το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο συνεργαζόταν µε το Συµβούλιο Παιδείας του Κοσσόβου (Kossovo), η 

διδακτέα ύλη παρέµεινε ελλιπής και έτσι, αποφασίστηκε να τυπωθεί και το βιβλίο της 

ιστορίας µε περισσότερα στοιχεία που αφορούσαν την ιστορία της Αλβανίας.  

 

6.7 Εφαρµογή του Πλάνου ∆ιδασκαλίας και Ποιότητα της Εκπαίδευσης     

Το επίσηµο Πρόγραµµα ∆ιδασκαλίας δεν εφαρµόστηκε πλήρως είτε λόγω 

έλλειψης καταρτισµένου διδακτικού προσωπικού και κατάλληλου σχολικού 

εξοπλισµού, είτε επειδή οι διδάσκοντες, πολλές φορές δεν καταλάβαιναν τι ακριβώς 

απαιτούσε αυτό το πρόγραµµα. Η διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας δεν βρισκόταν 

σε ικανοποιητικό επίπεδο στα περισσότερα σχολεία λόγω έλλειψης ειδικευµένου 

προσωπικού. ∆εν διδασκόταν αρκετά ο επίσηµος προφορικός λόγος και δεν δινόταν 

µεγάλη σηµασία στις γραπτές εκθέσεις. Εφόσον οι σχολικές βιβλιοθήκες δεν παρείχαν 

αρκετά λογοτεχνικά βιβλία στην αλβανική γλώσσα, τα µαθήµατα ήταν ελλιπή. Επίσης, 

στην εκµάθηση της αλβανικής γλώσσας, οι καθηγητές δεν χρησιµοποιούσαν αρκετά 

αλβανικά, εκπαιδευτικά, παιδικά περιοδικά. Την εκµάθηση της γλώσσας επηρέαζαν 

και οι διάφορες διάλεκτοι που χρησιµοποιούνταν στις περιοχές αυτές, όµως οι 

καθηγητές δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα µε το πρόβληµα αυτό. 

Από την άλλη πλευρά όσον αφορά την ανάλυση της ποιότητας της παιδείας 

των σχολείων «Μπ. Στρούγαρ» (B. Strugar) και «Μ. Νουτσούλοβιτς»(M. Nuculović), 

το ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι ήταν πλήρης, ενώ η αναφορά για το σχολείου «Μ. Τίτο» 
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(M. Tito) δόθηκε πολύ πρόχειρα και µε πολλές ασάφειες. Συγκεκριµένα γράφει το 

εξής: «Η επίδοση των µαθητών θα ήταν καλύτερη, αν είχαµε κατάλληλες συνθήκες 

εργασίας και αν οι µαθητές διάβαζαν περισσότερο». Όµως, η αναφορά του σχολείου 

«Μ. Νουτσούλοβιτς» (M. Nuculović), εκτός των άλλων αναφέρει ότι η επίδοση που 

είχαν οι µαθητές ήταν ικανοποιητική, επειδή δεν απουσίαζαν πολύ και είχαν 

κατάλληλους χώρους. Το πρόγραµµα διδασκαλίας αυτού του σχολείου 

πραγµατοποιήθηκε κανονικά σε όλα τα µαθήµατα, εκτός από την ιστορία της 6ης 

τάξης. Επίσης, οι µαθητές διάβαζαν τακτικά τα βιβλία που προσέφερε η σχολική 

βιβλιοθήκη. Και η αναφορά του σχολείου «Μπ. Στρούγαρ»(B. Strugar) αναφέρει 

λεπτοµερειακά τους παράγοντες που συνέβαλαν στην καλύτερη επίδοση των µαθητών: 

καταρτισµένοι καθηγητές, απαραίτητος σχολικός εξοπλισµός,  συµπληρωµατικά 

µαθήµατα κτλ. Η αναφορά του σχολείου «Μπ. Έλεζαγα» (B. Elezaga) καθιστά σαφές 

ότι το πρόγραµµα διδασκαλίας πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας. Αναφέρεται, επίσης, ότι υπήρχε πρόβληµα µε τη συχνή αλλαγή 

των καθηγητών λόγω αναρρωτικών αδειών. Οι καθηγητές δεν διοργάνωναν 

συµπληρωµατικά µαθήµατα και η χρήση των εργαστηρίων δεν ήταν εφικτή λόγω 

εργασιών που γίνονταν, προκειµένου να ολοκληρωθεί το καινούριο σχολικό κτίριο. 

Για τη διδασκαλία της χειροτεχνίας δεν υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισµός. Από τα 

προβλήµατα που υπήρχαν διαπιστώνουµε ότι το πρόγραµµα διδασκαλίας δεν 

πραγµατοποιήθηκε πλήρως, όπως αναφέρεται στην αρχή.  

 

 

6.8 Η Σερβοκροατική Γλώσσα 

 Η αποτελεσµατική εκµάθηση της σερβοκροατικής γλώσσας εξαρτιόταν από τη 

σωστή χρήση της αλβανικής γλώσσας. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Υπουργείου 

Παιδείας, η σερβοκροατική γλώσσα διδασκόταν τέσσερις φορές την εβδοµάδα από την 

3η έως την 5η τάξη και τρεις φορές την εβδοµάδα από την 6η έως την 8η τάξη.408 Από 

τη σχολική χρονιά 1964-1965 εισήχθη στα δηµοτικά σχολεία µια σειρά µαθηµάτων 

της σερβοκροατικής γλώσσας για τους µαθητές της 1ης και 2ης τάξης, έτσι ώστε να 

προετοιµαστούν για τα µαθήµατα γλώσσας της 3ης τάξης.409 Έως τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 αποδείχτηκε ότι το πρόγραµµα διδασκαλίας της σερβοκροατικής 

                                                 
408 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής 1944/45 – 1990/91, σ.65. (Republički zavod za statistiku 
Titograd (dalje: RZST)  1944/45-1990/91) 
409 Ιστορικά αρχεία 1961, σσ. 34-39. (Istorijski zapisi 1961) 
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γλώσσας δεν εφαρµοζόταν πλήρως, ενώ οι γονείς συµφώνησαν ότι η διδασκαλία της 

δεν ανταποκρινόταν στις στοιχειώδεις ανάγκες των µαθητών και της κοινωνίας.410 

Σπάνια οι καθηγητές δίδασκαν ειδικούς όρους, οι οποίοι ήταν χρήσιµοι για να 

παρακολουθούν οι µαθητές µαθήµατα υψηλότερων τάξεων (µαθηµατικά, φυσική, 

χηµεία, βιολογία, γεωγραφία κτλ.). Η ποιότητα της διδασκαλίας δεν ήταν καλή, διότι 

υπήρχε το σοβαρό πρόβληµα της έλλειψης καταρτισµένων καθηγητών. Η διδασκαλία 

δεν περιελάµβανε γραπτές ασκήσεις και έτσι το πρόγραµµα πραγµατοποιούνταν µε 

πολλές ελλείψεις, εποµένως όφειλαν οι παιδαγωγικές υπηρεσίες να µεριµνήσουν για 

τη λύση των προβληµάτων αυτών.411 

 

6.9 Η Παιδαγωγική Υπηρεσία των Σχολείων για τη  ∆ιδασκαλία στην 
Αλβανική Γλώσσα 

 Σύµφωνα µε νόµο του Μαυροβουνίου, η Παιδαγωγική Υπηρεσία ανήκε στα 

Παιδαγωγικά Συµβούλια των δήµων.412 Μόνο στο Παιδαγωγικό Συµβούλιο του 

Τίτογκραντ (Titograd) (το οποίο κάλυπτε τους δήµους: Τίτογκραντ (Titograd), Μπαρ 

(Bar), Ούλτσιν (Ulcinj), Ντάνιλοβγκραντ (Danilovgrad) και Κολάσιν (Kolacin) 

εργάζονταν δύο παιδαγωγικοί σύµβουλοι για τα σχολεία µε διδασκαλία των 

µαθηµάτων στην αλβανική γλώσσα, αλλά µόνο για τις πρώτες τέσσερις τάξεις. 

Εποµένως, η Παιδαγωγική Υπηρεσία για τα σχολεία αυτά δεν είχε αρκετούς 

υπαλλήλους που θα επέβλεπαν τα σχολεία του Ρόζαε (Rozaje) και του Πλάβ (Plav). 

Κατά τη γνώµη των ειδικών, η υπηρεσία αυτή δεν κατέβαλε αρκετή προσπάθεια να 

προσλάβει και άλλους συµβούλους που θα βοηθούσαν τα αλβανόφωνα σχολεία να 

λειτουργούν αποτελεσµατικότερα. Η ανάγκη να προσληφθούν στο Παιδαγωγικό 

Συµβούλιο του Τίτογκραντ (Titograd) τουλάχιστον άλλοι τρεις σύµβουλοι, οι οποίοι 

θα µπορούσαν µαζί µε τους δύο συµβούλους που υπήρχαν ήδη και τη Παιδαγωγική 

Υπηρεσία του Ίβανγκραντ (Ivangrad) να επιβλέπουν τα σχολεία του Πλαβ (Plav) και 

του Ρόζαε (Rozaje), ήταν επιτακτική. Επίσης, έπρεπε να υπάρχει και ένας υπεύθυνος 

                                                 
410 Σάβιτσεβιτς, Μπ., Περίληψη της ανάπτυξης της εκπαίδευσης στο Μαυροβούνιο 1933-1963. Εκθέσεις 

του περιοδικού του Ινστιτούτου για την πρόοδο του σχολικού συστήµατος της Ο.∆. Μαυροβουνίου. Έτος 
IV, Τεύχος 2, Τίτογκραντ, 1964, σ.σ. 116-122. (Savićević, B., Pregled razvoja prosvjete u Crnoj Gori 
1833-1963. Ogledi biltena zavoda za unapređenje školstva SRCG. Godina IV. Broj 2. Titograd, 1964) 
411 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, 1960, σσ. 142-147. (Strucno osposobljavanje 
Dokimentacioni materijal 1960) 
412 Νόµος του Μαυροβουνίου 1964, σ. 34.(Crnogorsko pravo 1964) 
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που θα εργαζόταν στο Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος θα παρακολουθούσε τη 

λειτουργία όλων των σχολείων µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα.413 

 

6.10 Οι Απουσίες και οι Αναρρωτικές Άδειες Μαθητών και Καθηγητών 

Το σχετικό έγγραφο (Π.ΙΙΙ.β) αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς 1971-1972 σηµειώθηκαν 39.258 δικαιολογηµένες και 14.720 αδικαιολόγητες 

απουσίες µαθητών (από τις οποίες στο β’ εξάµηνο οι 18.419 ήταν δικαιολογηµένες και 

οι 6.870 αδικαιολόγητες). Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, οι µαθητές έκαναν λιγότερες 

απουσίες στο β’ εξάµηνο. Οι πολλές και συχνές απουσίες των µαθητών επηρέαζαν την 

επίδοσή τους. Οι καθηγητές όλων των σχολείων απουσίασαν συνολικά 1.034 µέρες 

(λείπουν τα στοιχεία του σχολείου «Μπ. Στρούγαρ» (B. Strugar) για το β’ εξάµηνο). 

Οι απουσίες των καθηγητών ανέρχονταν στις 267 δικαιολογηµένες, 34 

αδικαιολόγητες, 161 για επαγγελµατικούς λόγους, ενώ οι αναρρωτικές άδειες 572. Οι 

καθηγητές του σχολείου «Μπ. Έλεζαγα» (B. Elezaga) του Βλάντιµιρ (Vladimir) 

απουσίασαν 212 µέρες στο β’ εξάµηνο. Οι συχνές απουσίες των καθηγητών 

επηρέασαν τη κανονική λειτουργία των σχολείων.414 

 

 

 

 

6.11 Οι δραστηριότητες των σχολείων και οι εθελοντικές εργασίες των 
Μαθητών  

        Σύµφωνα µε τα στοιχεία των σχολείων που αναφέρονται στο έγγραφο (Π.ΙΙΙ.β), 

στις ελεύθερες δραστηριότητες συµµετείχαν 1.524 µαθητές. Συνολικά υπήρχαν 62 

σύλλογοι µαθητών. Οι περισσότεροι σύλλογοι (22) και οι µαθητές που συµµετείχαν 

(787) ανήκαν στο σχολείο «Μπ. Έλεζαγα» (B. Elezaga). Το σχολείο «Μπ. Στρούγαρ» 

(B. Strugar) διοργάνωσε 28 διαφορετικές δραστηριότητες, στις οποίες συµµετείχαν 

508 µαθητές. Το σχολείο «Μ. Νουτσούλοβιτς» (M. Nuculović ) είχε 9 συλλόγους και 

                                                 
413 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, 1960, σσ. 148-151. (Strucno osposobljavanje 
Dokimentacioni materijal 1960) 
414 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Βλάντιµιρ, Βλάντιµιρ, 1980, σσ. 34-49. (Ljetopis osnovne 
škole Vladimir. Vladimir, 1980) 
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121 συµµετέχοντες. Εκτός από τα στοιχεία αυτά, δεν αναφέρεται αν τα αποτελέσµατα 

που είχαν οι σύλλογοι αυτοί ήταν ικανοποιητικά ή όχι. 

Η πολιτιστική και δηµόσια δραστηριότητα των σχολείων κατά τη σχολική 

χρονιά 1971-1972 ήταν ποικίλη. Η συνεργασία µεταξύ των γονέων και των καθηγητών 

πραγµατοποιούνταν µέσα από τις συναντήσεις γονέων και κηδεµόνων. Το σχολείο 

«Μπ. Στρούγαρ» (B. Strugar)  διοργάνωσε µερικά σεµινάρια για τους γονείς των 

µαθητών, όπου οι γονείς είχαν την ευκαιρία να µάθουν πώς να διαπαιδαγωγούν 

καλύτερα τα παιδιά τους. Όλα τα σχολεία διοργάνωναν παραστάσεις για δηµόσιες και 

σχολικές γιορτές και διάφορους µαθητικούς διαγωνισµούς. Ο θεατρικός και 

χορευτικός σύλλογος του σχολείου «Μ. Νουτσούλοβιτς» (M. Nuculović ) είχε πολύ 

καλά αποτελέσµατα σε έναν διαγωνισµό που διοργανώθηκε, ενώ ο αθλητικός 

σύλλογος του σχολείου «Μπ. Έλεζαγα» (B. Elezaga) είχε επίσης ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα. Τα σχολεία «Μ. Τίτο» (M. Tito) και «Μπ. Στρούγαρ» (B. Strugar)  

διοργάνωσαν επιτυχηµένες παραστάσεις για διάφορες εθνικές γιορτές, αλλά και για τη 

γιορτή  της ηµέρας του σχολείου. 

Οι µαθητές του σχολείου «Μπ. Στρούγαρ» (B. Strugar)  βοήθησαν στη 

διαµόρφωση του σχολικού κήπου. Οι µαθητές του σχολείου «Μπ. Έλεζαγα» (B. 

Elezaga) δούλευαν στο κυλικείο και συντήρησαν το σχολικό κήπο και το 

µελισσοκοµείο. ∆εν υπάρχουν αναφορές εθελοντικών εργασιών των µαθητών για τα 

σχολεία «Μ. Τίτο» (M. Tito)  και «Μ. Νουτσούλοβιτς» (M. Nuculović). 

 

6.12 Οι Βιβλιοθήκες Καθηγητών και Μαθητών 

Τρεις βιβλιοθήκες δηµοτικών σχολείων παρέχουν συνολικά 6.320 βιβλία, από 

τα οποία τα 5.786 είναι για τους µαθητές και τα υπόλοιπα για τους δασκάλους. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αναφοράς, οι µαθητές σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της 

περιοχής όλο το χρόνο διάβασαν συνολικά 1.151 βιβλία. Τα περισσότερα βιβλία (553) 

διάβασαν οι µαθητές του σχολείου «Μπ. Στρούγαρ» (B. Strugar). 

 

 

6.13 Τα Αλβανόφωνα Σχολεία ανά ∆ήµο στις αρχές της ∆εκαετίας του 1970 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρατίθενται στο ίδιο έγγραφο (Π.ΙΙΙ.γ), το 1971 τα 

στοιχεία για τα σχολεία της εθνικής µειονότητας και τα χωριστά τους τµήµατα ήταν τα 

εξής: 

 

∆ΗΜΟΣ ΟΥΛΤΣΙΝ :(Ulcinj) 

 

1) ∆ηµοτικό σχολείο «Μπ. Στρούγα» (B. Strugar) 

- 25 τµήµατα 

-χωριστά τµήµατα στην Μπράτιτσα (Bratica) (2), στο Κρούτσε (Kruče) (2) και στην 

Κόλοµζα (Kolomza) (1) 

2) «Β’ δηµοτικό σχολείο» 

-28 τµήµατα 

- χωριστά τµήµατα στην Πίστουλα (Pistula) (1), στο Ζόγιανε (Zoganje) (2) και στην 

Ντάρζα (Darza) (2) 

3) «Βλάντιµιρ» (Vladimir) 

-18 τµήµατα 

-χωριστά τµήµατα στο Κράβαρ (Kravar) (2), στο Σουκόµπιν (Sukubin) (5), στη 

Στόδρα (Štodra) (2), στο                                      

(1),Φράσκανελ (Fraskanjel) (1), στην Κλέζνα (Klezna) (2), στο Κόσιτσι (Koćići ) (5), 
στο Μίντε (Mide) (2) και στο  Μέντουρετσιε (Međureč ) (1) 
                         

4) «Στόι» (Štoj) 

 -9 τµήµατα 

- ένα χωριστό τµήµα στο Ρετς (Reč ) 

 

∆ΗΜΟΣ ΜΠΑΡ: (Bar) 

  

1) «Όστρος» (Osrtos) 

- 12 τµήµατα 

-χωριστά τµήµατα στο Άρµπανες (Arbaneš) (2), στη Σκλα (Ckla) (1), στο 

Μπόµποβιστε (Bobovište)( 2), στην Κόστανιτσα (Kocanica) (2) και στο Τέγιανι 

(Tejane) (1) 
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∆ΗΜΟΣ ΤΙΤΟΓΚΡΑΝΤ: (Titograd) 

 

(1) «Ζάτριεµπατς» (Zatrijebač ) 
-6 τµήµατα 

Χωριστά τµήµατα στο Πόπρατ ( Paprat) (1), στην Τσιέβνα(Cijevna) (1) και στο ∆όνι 
Ζάτριεµπατς (Donji Zatrijebač ) (2) «Άρζα» (Arza) 
- 9 τµήµατα 

-χωριστά τµήµατα στο Γούρετς (Gurec) (2), στο Σπίνιε (Spinje) (2) και στο Τράµπογιν 

(Trabojin) (2) 

3) «Τούζι» (Tuzi)  

-29 τµήµατα 

-χωριστά τµήµατα στο Βουκσανάλεκιτς (  Vuksanlekići ) (7), στο Ντίνοσα (Dinosa) 

(6), στο Ντόνε Ντρούµε  (Donje Drume)(2), στο Γόρνε Ντρούµε (Gornje Drume) (2), 

στο Πρίφτε (Prifte) (2), στο Κρούσεβο (Krusevo) (2) και στο Σέλιστε ( Selište ) (1) 

4) «Ούµπλι» (Ubli) 

-2 χωριστά τµήµατα στο Κόσιτσι (Koćići ) 

 

∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΒ: (Plav) 

 

1) «Πλάβ» (Plav) 

-2 χωριστά τµήµατα στο Χότι (Hoti) 

2) «Γούσινε» (Gusinje) 

-7 τµήµατα 

-χωριστά τµήµατα στο Βούσανε (Vusanje) (4), στο Μαρτίνοβιτσι ( Martinovići) (4) 

και στο Βίσνεβο (Višnjevo) (4) 

 

∆ΗΜΟΣ ΡΟΖΑΕ : (Rozaje) 

 

1) «Ρόζαε» (Rozaje) 

-χωριστά τµήµατα στο Ντάτσιτσε (Dacići) (2) και στο Μπάντσοβ  (Bandžov) (1). 

 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, συνολικά υπήρχαν 11 δηµοτικά σχολεία που 

είχαν 142 τµήµατα και 90 χωριστά τµήµατα (συνολικά 232 τµήµατα).  

 Σύµφωνα µε έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης της Παιδείας και του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου Παιδείας και Πολιτισµού, (Savod za Unapredjivanje Skolstva) 

το θέµα της παιδείας και της διαγωγής των µαθητών της αλβανικής εθνικότητας του 
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Μαυροβουνίου απασχόλησε τις εξειδικευµένες παιδαγωγικές υπηρεσίες των δήµων 

στους οποίους ζει η αλβανική µειονότητα.415 Αποτέλεσε όµως και θέµα συζητήσεων 

του Κοινοβουλίου της χώρας.416 Μία τέτοια συζήτηση έγινε στις 12 Απριλίου 1971 

στο Υπουργείο Ανάπτυξης της Παιδείας ανάµεσα στους διευθυντές των σχολείων και 

στους αντιπροσώπους των δήµων, όπου ανέλυσαν τη γενική κατάσταση στα σχολεία, 

επεσήµαναν τα κυριότερα προβλήµατα που υπήρχαν και έδωσαν προτάσεις για την 

επίλυσή τους.417 ∆εδοµένου ότι υπήρχε ανάγκη δίγλωσσης διδασκαλίας, ήταν 

απαραίτητο να αποφασιστούν ποια µέτρα θα οδηγούσαν στη γρήγορη λύση του 

προβλήµατος. Εκτός από τα προβλήµατα που υπήρχαν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 

υπήρχαν και άλλα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και τη λειτουργία των 

παιδαγωγικών υπηρεσιών. Τα προβλήµατα των δηµοτικών σχολείων που η διδασκαλία 

γινόταν παράλληλα στη σερβοκροατική και αλβανική γλώσσα, συζητήθηκαν στις 6 

και 7 Ιουλίου 1967 από το Πολιτιστικό & Παιδαγωγικό Συµβούλιο του Τίτογκραντ 

(Titogradsko Kulturno-Pedagoško Veće ).418 Τα συµπεράσµατα των συζητήσεων ήταν 

τα εξής: υπήρχαν προβλήµατα φοίτησης των µαθητών, έλλειψη ειδικευµένου 

προσωπικού και µη πραγµατοποίηση του προγράµµατος διδασκαλίας στα 

αλβανόφωνα σχολεία. Επίσης, µερικά σχολικά κτίρια δεν ανταποκρίνονταν στις 

στοιχειώδεις ανάγκες των διδασκοµένων και των καθηγητών. Άλλο ένα δυσεπίλυτο 

πρόβληµα ήταν ότι τα περισσότερα χωριστά τµήµατα βρίσκονταν σε ιδιωτικά 

κτίρια.419 

Για να λυθούν τα υπάρχοντα προβλήµατα, το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 1967 

έκανε µερικές προτάσεις:420 

1) να συµβάλλουν όλοι στην προσπάθεια υποχρεωτικής εκπαίδευσης των παιδιών της 

αλβανικής µειονότητας, 

2) να τηρείται το Σύνταγµα του Μαυροβουνίου σε ό,τι αφορά την ύπαρξη κατάλληλων 

συνθηκών εκπαίδευσης των παιδιών της αλβανικής µειονότητας και το δικαίωµα να 

διδάσκονται στη µητρική τους γλώσσα,  

3) η επαγγελµατική κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού να αποτελεί 

προτεραιότητα,  

                                                 
415 Ιστορικά αρχεία 1961, σ 112-119.( Istorijski zapisi 1961) 
416 Τσίρκοβιτς, Σ., κ.α. Ιστορία του Μαυροβουνίου, Βιβλίο ΙΙ, Τόµος 2, Τίτογκραντ, 1970, σ.σ. 231-236 
(Ćirković, S., i drugi. Istorija Crne Gore. Knjiga II. Tom II. Titograd, 1970.) 
417 Ιστορικά αρχεία 1961, ό.π., σσ 121-123. (Istorijski zapisi 1961) 
418 Μπέσιτς, Ζ., Η ιστορία του Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, 1967, σ.σ. 99-102.( Bešić, Z., Istorija Crne 
Gore. Titograd, 1967) 
419 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, ίδιο, 1960,  ό.π., σσ. 132-139. (Strucno 
osposobljavanje Dokimentacioni materijal 1960) 
420 Ό.π., παρ. 783, σσ. 111-114. 
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4) ειδική σηµασία πρέπει να δοθεί στη διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας και στην 

ιστορία της, 

5) η έγκαιρη εξασφάλιση των βιβλίων στην αλβανική γλώσσα είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία των σχολείων, 

6) η κοινωνία οφείλει να έχει υπόψη την ιδιαιτερότητα των σχολείων αυτών και να 

συνεισφέρει στη λύση των προβληµάτων τους. 

 Παρόλο που η κατάσταση καλυτέρεψε από την προηγούµενη δεκαετία, κάποια  

προβλήµατα δεν ξεπεράστηκαν και είχαν ως επακόλουθο την καθυστέρηση του 

εκσυγχρονισµού της εκπαίδευσης ταυτόχρονα µε το χαµηλό επίπεδο επίδοσης των 

µαθητών.  

6.14 Τα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

 

   Από τη δεκαετία του 1950, το θέµα της εκπαίδευσης των παιδιών της αλβανικής 

µειονότητας στο Μαυροβούνιο µελετήθηκε πολύ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να 

ανοίξει ένα σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (δηλαδή γυµνάσιο, όπου γράφονται 

όσοι θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε Ανώτερα και Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα) στο Ούλτσιν (Ulcinj). Η διδασκαλία γινόταν στην αλβανική 

γλώσσα, ενώ παράλληλα υπήρχαν και τµήµατα µε διδασκαλία στη σερβοκροατική 

γλώσσα. ΄Ετσι το πρόβληµα λύθηκε εν µέρει για όσους ήθελαν να συνεχίσουν την 

εκπαίδευσή τους µετά το δηµοτικό σχολείο.421 

 Μελετήθηκε και το θέµα έναρξης ενός τµήµατος σε κάποιο από τα υπάρχοντα 

σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Τίτογκραντ (Titograd). Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αποφάσισε να ανοίξει ένα τµήµα στο Τεχνικό Σχολείο (Tehnicka Skola) 

και παρόλο που το σχολείο αυτό συµφώνησε, το άνοιγµα του τµήµατος αναβλήθηκε, 

επειδή δεν υπήρχαν αρκετοί µαθητές.  

Στο Γυµνάσιο του Ούλτσιν (Ulcinj),422 τη σχολική χρονιά 1970-1971 φοίτησαν 

συνολικά 320 µαθητές (46 µαθητές περισσότεροι από την προηγούµενη σχολική 

χρονιά) σε 14 τµήµατα. Τα µαθήµατα µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα 

παρακολουθούσαν 142 µαθητές (44%). Το σχολικό κτίριο ήταν καινούριο (λόγω του 

                                                 
421 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 126-137.( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
422 Χρονικό του Γυµνασίου του Ούλτσιν, 1990, σσ.13-17. (Ljetopis gimnazije  Ulcinj, 1990). 
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σεισµού που είχε πλήξει την περιοχή), επεκτείνονταν σε 2.800 µ2, είχε 12 πλήρως 

επιπλωµένες αίθουσες, 4 µελετητήρια, µια αίθουσα γυµναστικής, βιβλιοθήκη κτλ. 

Όµως έπρεπε να πραγµατοποιείται πλήρως το πρόγραµµα διδασκαλίας. Το σχολείο δεν 

διέθετε τον απαραίτητο σχολικό εξοπλισµό. Τα µελετητήρια και το εργαστήριο δεν 

είχαν ούτε τα βασικά µέσα. Το Παιδαγωγικό Συµβούλιο προσπάθησε να εξασφαλίσει 

το βασικό εξοπλισµό, απαιτώντας χρηµατική βοήθεια από το Κοινοβούλιο και τις 

κοινωνικο-πολιτικές οργανώσεις του Ούλτσιν (Ulcinj). Το αµέσως επόµενο σοβαρό 

πρόβληµα που υπήρχε ήταν η έλλειψη καταρτισµένου προσωπικού που µπορούσε να 

διδάξει παράλληλα  και στις δύο γλώσσες.423 

 Οι εκπαιδευτικοί του Γυµνασίου ήταν συνολικά 25: 13 µόνιµοι καθηγητές, 3 

καθηγητές µε σύµβαση, 2 τελειόφοιτοι της Παιδαγωγικής Σχολής και 7 καθηγητές 

µερικής απασχόλησης. Στα τµήµατα µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα δίδασκαν 

8 καθηγητές, από αυτούς οι 4 ήταν µερικής απασχόλησης. Κάθε εβδοµάδα σύµφωνα 

µε το πρόγραµµα διδασκαλίας έπρεπε να πραγµατοποιούνται 478 µαθήµατα (247 

µαθήµατα από ειδικευµένους και 231 δηλαδή 48% από ανειδίκευτους καθηγητές). Στα 

σχολεία µε διδασκαλία στα αλβανικά δεν διδάσκονταν η ρωσική γλώσσα, η τέχνη, η 

λατινική και η γαλλική γλώσσα. 

 Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν το γεγονός ότι το πρόβληµα έλλειψης 

ειδικευµένου προσωπικού υπήρχε στη διδασκαλία µαθηµάτων και στις δύο γλώσσες. 

Για να διδάσκουν µόνο καταρτισµένοι καθηγητές, χρειαζόταν να προσληφθούν τότε 

10 καθηγητές – 6 για τη διδασκαλία στη σερβοκροατική και 4 για τη διδασκαλία στην 

αλβανική γλώσσα. Το διοικητικό συµβούλιο προσπάθησε να βρει καταρτισµένους 

καθηγητές αλλά χωρίς αποτέλεσµα, επειδή δεν µπορούσαν να εξασφαλίσουν 

διαµερίσµατα στέγασής τους. Το συγκεκριµένο πρόβληµα έχρηζε άµεσων µέτρων και 

αποτελεσµατικών λύσεων, αφού το Γυµνάσιο κινδύνευε να κλείσει από την έλλειψη 

επαγγελµατικού εκπαιδευτικού προσωπικού που θα δίδασκε και στις δυο γλώσσες. 

   

 

 

                                        7. Η εκπαίδευση του 1980 

 

                                                 
423 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, 1960, σσ. 122-134. (Strucno osposobljavanje 
Dokimentacioni materijal 1960) 
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7.1 Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

Η µεγαλύτερη εθνική µειονότητα του Μαυροβουνίου ήταν η αλβανική. Σύµφωνα 

µε την απογραφή του 1971, ο συνολικός αριθµός των Αλβανών που ζούσε στο 

Μαυροβούνιο ήταν 35.671, από τους οποίους οι περισσότεροι ζούσαν στο Ούλτσιν 

(Ulcinj) 13.706, στο Μπαρ (Bar) 4.272, στο Τίτογκραντ (Titograd) 12.156 στο Πλαβ 

(Plav) 3.736 και στο Ρόζαε (Rozaje) 922. Όµως στο Μαυροβούνιο στα τέλη του έτους 

1980, δέκα χρόνια µετά την τελευταία απογραφή, υπήρχαν περισσότεροι Αλβανοί 

(περίπου 40.000) σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της έκθεσης. 

Το Νοέµβριο του 1980 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Παιδείας και Πολιτισµού του 

Υπουργείου Ανάπτυξης της Παιδείας του Μαυροβουνίου συνέταξε στο Τίτογκραντ 

(Titograd) µια έκθεση, στην οποία ανέπτυξε την κατάσταση και τα τρέχοντα 

προβλήµατα που αντιµετώπιζε η αλβανική µειονότητα στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία 

του Μαυροβουνίου (Π.VI.α).  

Σύµφωνα µε την έκθεση, η αρµονική ανάπτυξη του Μαυροβουνίου, η εξοµάλυνση 

και η αναβάθµιση των συνθηκών ζωής και εργασίας όλων των πολιτών και η 

εξασφάλιση της µελλοντικής αποτελεσµατικής σοσιαλιστικής ανάπτυξης του 

Μαυροβουνίου εξαρτώνταιι πολύ από τη γρήγορη ανάπτυξη της οικονοµίας, της 

εκπαίδευσης και του πολιτισµού των λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών, ειδικά αυτών 

που βρίσκονται κοντά στα σύνορα όπου ζει η αλβανική µειονότητα.424 Σχετικά µε 

αυτό, η αναφορά της έκθεσης που ανήκει στο Πρόγραµµα Εργασίας του Εκτελεστικού 

Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου για τη χρονιά 1980, είχε ως 

στόχο να περιγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά και προβλήµατα της τότε κατάστασης 

και το πλάνο της µελλοντικής πολιτιστικής ανάπτυξης της αλβανικής εθνικότητας που 

αφορούσε το καινούριο τετράχρονο πρόγραµµα 1981-1985.425 

 Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, 

όλες οι εθνικές µειονότητες που ζουν εκεί έχουν δικαίωµα να εκφράζουν ελεύθερα τις 

εθνικές τους αξίες, τις πολιτιστικές τους ιδιαιτερότητες και τα έθιµα, σύµφωνα µε τους 

στόχους και τις απαιτήσεις µίας σοσιαλιστικής ανάπτυξης και µίας κοινής ζωής όλων 

                                                 
424 Σοκόλοβιτς, Ν., Προσχολική παιδαγωγία και εκπαίδευση στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του 
σχολικού συστήµατος στο Μαυροβούνιο, Παιδαγωγία και εκπαίδευση, Έτος ΙΙ, Τεύχος 1, Τίτογκραντ, 
1976, σ.σ. 219-234. (Sokolović, N., Predškolski vapsitanje i obrazovanje u sklopu reforme vaspitno-
obrazovnog sistema u Crnoj Gori. Vaspitanje i obrazovanje. Godina II. Broj 1. Titograd, 1976). 
425 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ 1980, σσ. 256-259.( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.)  
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των Οµοσπονδιών. Πράγµατι, ολόκληρη η πολιτιστική και  οικονοµική ανάπτυξη της 

αλβανικής µειονότητας του Μαυροβουνίου συνδυαζόταν και εξαρτιόταν από τη γενική 

ανάπτυξη του Μαυροβουνίου, σύµφωνα µε τα εθνικά σχέδια κοινωνικής ανάπτυξης 

της χώρας. Στα σχέδια κοινωνικής ανάπτυξης του Μαυροβουνίου, από το Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι τη δεκαετία του 1980 και ειδικά στο σχέδιο που υπήρχε από 

το 1976 έως το 1980, η αλβανική µειονότητα και η θέση της στη γιουγκοσλαβική 

κοινωνία γενικώς, κατείχε σηµαντική θέση, µε στόχο την πιο γρήγορη ανάπτυξη της 

περιοχής.426 Το κράτος κατέβαλε µεγάλη προσπάθεια και ανάλογα µε τις οικονοµικές 

του δυνατότητες, έφτιαξε δρόµους έτσι ώστε να συνδέσει τις περιοχές που ζει η 

αλβανική εθνικότητα µε τα κέντρα όλων των δήµων, έχτισε κτίρια για τις ανάγκες της 

παιδείας, του πολιτισµού και της υγείας και εξασφάλισε την παροχή ρεύµατος σε όλα 

τα χωριά. Σε σχέση µε τη µεταπολεµική περίοδο, που δεν υπήρχαν εκπαιδευτικά και 

πολιτιστικά ιδρύµατα, σηµειώθηκε µεγάλη πρόοδος. Αυτό αποδεικνύεται επίσης από 

τα αποτελέσµατα που σηµειώθηκαν στην παιδεία, στον πολιτισµό, στις τέχνες κτλ. Η 

ανοικοδόµηση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είχε γενικά µεγάλη επιρροή στην 

ανάπτυξη του πολιτισµού µιας περιοχής.427 Η παιδεία ήταν αναµφισβήτητα µια από τις 

πιο βασικές παραµέτρους της κοινωνικής ανάπτυξης. Στις περιοχές που ζούσαν οι 

Αλβανοί, οι οποίες δεν ήταν αναπτυγµένες πολιτιστικά και οικονοµικά, ο ρόλος της 

παιδείας ήταν ακόµη µεγαλύτερος. 

 Πριν το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο στο Μαυροβούνιο δεν υπήρχε ούτε ένα σχολείο 

µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα, ενώ το 1980 υπήρχαν 11 κεντρικά σχολεία µε 

περίπου 40 χωριστά τµήµατα και 3 Τεχνικές Σχολές «Μάρσαλ Τίτο» (Marsal Tito) και 

«Μπόσκο Στρούγαρ» (Bosko Strugar) στο Ούλτσιν (Ulcinj), «Μπέντρι Έλεζαγα» 

(Berdi Elezaga) στο Βλάντιµιρ (Vladimir), «Μάρκο Νουτσούλοβιτς» (Marko 

Nuculović) στο Στόι (Štoj), «Κ. Σκέδερµπεου» (K. Skederbeu) στο Όστρος (Ostros), 

«Μάχµουτ Λέκιτς» (Mahmut Lekić) στο Τούζι (Tuzi), «Γεντίνστβο» (Gendincvo) 

στην Άρζα (Arza), «Κ. Σκέδερµπεου» (K.Skenderbeu) στο Ζάτριεµπατς (Zatrijebač), 

«29. Νοεµβρίου» (29 Novebre) στη Ντίνοσα (Dinosa), «Ντάφερ Νικότσεβιτς» (Ntafer 

Nikocević) στο Γούσιν (Gusinje), «Μούσταφα Πότσανιν» (Mustafa Pocanin) στο 

Ντάτσιτσι (Dacići) και ένα χωριστό τµήµα του σχολείου «Χάιρο Σαχµάνοβιτς» (Hairo 

Sahmanovič) στο Πλαβ (Plav).428 

                                                 
426 Ιστορικά αρχεία, 1960, σσ. 231-236. (Istorijski zapisi 1960) 
427 Στίπτσεβιτς, Α., Οι Ιλλύριοι. Ιστορία. Ζωή. Πολιτισµός, Ζάγκρεµπ, 1974, σ.σ. 145-152. (Stipčević, A., 
Iliri. Povijest. Život. Kultura. Zagreb, 1974) 
428 Χρονικό δηµοτικού σχολείου του Ούλτσινιε, 1985, σ. 34-39, Χρονικό δηµοτικού σχολείου του 
Βλάντιµιρ, 1980, σσ. 22-34, Χρονικό δηµοτικού σχολείου του Στόι, 1990, σσ. 76-79, Χρονικό 
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 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Τούζι (Tuzi), του Ούλτσιν (Ulcinj) και του Πλαβ 

(Plav) (Π.VI.β), τη διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα συνολικά παρακολουθούσαν 

5.000 µαθητές. Πάνω από 500 µαθητές αλβανικής εθνικότητας σπούδαζαν σε διάφορα 

σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας, από τους οποίους πάνω από 350 

πήραν υποτροφίες και φοιτητικά δάνεια. Όσον αφορά τον αναλφαβητισµό που υπήρχε 

σε µεγάλο βαθµό πριν τον πόλεµο στις περιοχές που ζούσε η αλβανική µειονότητα, 

έγινε πολύ µεγάλη πρόοδος, αφού πλέον σχεδόν όλα τα παιδιά ολοκλήρωναν τη 

βασική εκπαίδευση. Επίσης, όλο και περισσότερα κορίτσια φοιτούσαν στα σχολεία 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που µέχρι τότε αποτελούσε µεγάλο κοινωνικό 

πρόβληµα.429 

 Συνολικά δίδασκαν 320 εκπαιδευτικοί (125 δάσκαλοι, 184 καθηγητές, 9 

τελειόφοιτοι και 2 εκπαιδευτικοί που αποφοίτησαν από Τεχνικές Σχολές). Έτσι, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, παρόλο που αντιµετώπιζαν προβλήµατα και δυσκολίες, 

αποτελούσαν τη βάση της πολιτιστικής ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια, οι 

προσπάθειες που καταβάλλονταν, προκειµένου τα σχολεία να λειτουργούν κάτω από 

καλύτερες συνθήκες (χρηµατικές βοήθειες, επεκτάσεις των σχολικών χώρων και 

επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών), ήταν και οι µοναδικές που ταυτόχρονα 

αναβαθµίζαν το βιοτικό επίπεδο και αύξαναν τις δυνατότητες µελλοντικής ανάπτυξης 

του πολιτισµού.430 

 

7.2 Οι Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις και Γιορτές 

Τα περισσότερα µέλη των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών συλλόγων ήταν µαθητές 

και καθηγητές. Οι σύλλογοι, που τα µέλη τους ήταν διαφορετικής εθνικότητας, 

ασχολούνταν περισσότερο µε τους παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, µε τα έθιµα, 

ακόµη και µε τη ζωγραφική και το θέατρο. Οι δράσεις αυτές σχετίζονται άµεσα µε την 

εκπαιδευτική πολιτική, καθώς αποτελούν δραστηριότητες που συµβάλλουν στη 

διαπαιδαγώγηση των µαθητών, στην κοινωνικοποίησή τους, στην εκµάθηση κανόνων 

συµπεριφοράς, εθίµων και στοιχείων της παράδοσης. Ακόµη, καλλιεργείται η 

                                                                                                                                              
δηµοτικού σχολείου του Όστρος 1975, σσ.  69-73, Χρονικό δηµοτικού σχολείου του Τούζι, 1989, σσ. 
55-59. (Ljetopis osnovne  Ulcinj, 1985, Ljetopis osnovne škole  Vladimir, 1980, Ljetopis osnovne škole 
Štoj , 1990. Ljetopis osnovne škole Ostros, 1975. Ljetopis osnovne škole Tuzi. Tuzi, 1989). 
429 Γιάνκοβιτς, Σ., Αγραµµατοσύνη των παιδιών, Παιδαγωγικό έργο, Έτος XIV, Τεύχος 14, Τίτογκραντ, 
1967, σσ. 39-56. (Janković, S., Neškolovanost djece u Donjim Šestanima. Prosvjetni rad. Godina XIV. 
Broj 14. Titograd 1967).  
430 Το σύστηµα χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης 1961, σσ. 78-92. (Sistem finansiranja obuke 1961) 
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γλωσσική ικανότητα των µαθητών, οι οποίοι µέσω αυτών πλουτίζουν το λεξιλόγιό 

τους, αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη και ικανότητα, λαµβάνουν σηµαντικά 

πολιτιστικά στοιχεία και σχετικές γνώσεις των τοπικών παραδόσεων. Οι πιο γνωστές 

οργανώσεις των περιοχών αυτών ήταν: «Μπόσκο Στρούγαρ» (Bosko Strugar) του 

Ούλτσιν (Ulcinj), «Ντίµι» (Dimi) του Σούκοµπιν  – Βλάντιµιρ (Sukubin-Vladimir), 

«Ράµανταν Σάρκιτς» (Ramadan Sarkič) του Τούζι 9 (Tuzi), «Κόχα» της Ντίνοσας 

(Dinosa), «Μπέσα» του Ζάτριεµπατς (Zatrijebač), «Χέτι» του Χότ (Hoti), «Ντ. 

Νικότσεβιτς» (D.Nikocevič) του Γούσιν (Gusinje) και «Βρέλα Ίµπρα» (Vrela Ibra) του 

Ρόζαε (Rozaje).  

 Το έργο αυτών των συλλόγων ήταν ικανοποιητικό και ο ερασιτεχνικός τους 

ρόλος ήταν σηµαντικός για την τοπική πολιτιστική ανάπτυξη. Τη µεγαλύτερη επιτυχία 

στις εκδηλώσεις παραδοσιακού χορού και τραγουδιού είχε ο σύλλογος «Μπόσκο 

Στρούγαρ» (Bosko Strugar) του Ούλτσιν (Ulcinj), ο οποίος τον Οκτώβριο του 1980 

έκανε τουρνέ στην Αλβανία µαζί µε µία οµάδα µουσικών, καθώς και οι σύλλογοι «Ντ. 

Νικότσεβιτς» (D.Nikocevič) και «Ράµανταν Σάρκιτς» (Ramadan Sarkič)  του Τούζι 

(Tuzi) που είχαν ήδη επισκεφτεί την Αλβανία δύο φορές. Επίσης, µεγάλη επιτυχία στο 

ερασιτεχνικό θέατρο και σε διεθνές επίπεδο σηµείωσε και ο πολιτιστικός σύλλογος 

«Μπέσα» του Ζάτριεµπατς, (Zatrijebač) του οποίου ιδρυτές ήταν οι καθηγητές των 

σχολείων του Ζάτριεµπατς (Zatrijebač). Αναµφισβήτητα, µε τις τουρνέ που 

διοργάνωναν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της αλβανικής εθνικότητας αναπτύσσονταν 

καλές σχέσεις µε την Αλβανία. Όµως η  λειτουργία των συλλόγων αυτών δεν ήταν 

συνεχόµενη, επειδή δεν είχαν αρκετά χρήµατα και κατάλληλους χώρους. Επίσης ένα 

από τα µειονεκτήµατα που υπήρχαν ήταν η έλλειψη των ειδικευµένων δασκάλων 

χορού και τραγουδιού.431 

Η δηµοκρατία του Μαυροβουνίου κατέβαλε µεγάλη προσπάθεια, προκειµένου να 

διοργανώσει σηµαντικές  καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στις περιοχές που ζούσε η 

αλβανική µειονότητα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ο πολιτισµός τους και να ξεπεραστούν 

οι δυσκολίες που υπήρχαν. Οι τοπικές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές οργανώσεις του 

Μαυροβουνίου αποφάσισαν ότι η Μεγάλη Γιορτή Παραδοσιακού Χορού και 

Τραγουδιού (Veliki praznik tradicionalnog plesa i pesme) θα γίνεται κάθε χρόνο στο 

δήµο Ούλτσιν (Ulcinj)  και η έκθεση ζωγραφικής των µαθητών των δηµοτικών 

σχολείων της Γιουγκοσλαβίας θα πραγµατοποιείται στο Ρόζαε (Rozaje). Επίσης, οι 

διαγωνισµοί των καλλιτεχνικών οργανώσεων που γίνονταν κάθε χρόνο στο 

                                                 
431 Εκπαίδευση του επαγγελµατικού προσωπικού, 1960,  ό.π., σσ. 12-35 (Strucno osposobljavanje 
Dokimentacioni materijal 1960) 
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Τίτογκραντ (Titograd), όπου µετά το Ούλτσιν (Ulcinj) ζούσαν οι περισσότεροι 

Αλβανοί, συνεισέφεραν και αυτοί στην ανάπτυξη του πολιτισµού των αλβανόφωνων 

περιοχών του Μαυροβουνίου. Η Τέχνη και ιδίως η ζωγραφική, αναπτύσσονταν όλο 

και περισσότερο και αυτό επειδή δόθηκε µεγάλη σηµασία στη διδασκαλία του 

µαθήµατος σε όλα τα δηµοτικά σχολεία και επειδή αναπτύσσονταν γενικώς και τα 

Γράµµατα και οι Τέχνες.432 

Εκτός από τις ατοµικές εικαστικές εκθέσεις και τις επισκέψεις διάφορων 

θεάτρων και καλλιτεχνικών συλλόγων, το 1976 διοργανώθηκαν «Οι µέρες Πολιτισµού 

του Μαυροβουνίου» στο Κόσσοβο (Kossovo), όπου πήραν µέρος οι καλλιτέχνες και οι 

ορχήστρες της αλβανικής µειονότητας του Μαυροβουνίου. Μετά από ένα σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, οι καλλιτέχνες του Κοσσόβου (Kossovo) επισκέφθηκαν το 

Μαυροβούνιο. Τη συνεργασία αυτή προέβαλε επιµελώς το περιοδικό «Νίκη» 

(Pobeda), περιγράφοντας την πολιτιστική ζωή των πολιτών του Κοσσόβου (Kossovo), 

καθώς και την έκθεση που διοργανώθηκε στο Τίτογκραντ (Titograd) από το γνωστό 

ζωγράφο Μούσλιµ Μουλίτσιε (Muslim Mulčie) από την Πρίστινα (Pristina).  

 

7.3 Οι Εκδόσεις   

Αρχές της δεκαετίας του 1980 στο Μαυροβούνιο εκδιδόταν τακτικά ένα περιοδικό 

και διάφορα λογοτεχνικά και σχολικά βιβλία όλων των µαθηµάτων στην αλβανική 

γλώσσα. Η προώθησή του περιοδικού «Κοhα» (Χρόνος), που οι αναγνώστες 

µπορούσαν να ενηµερώνονται για την επιστήµη, τον πολιτισµό και γενικώς για την 

κοινωνία τους, άρχισε να βγαίνει στις αρχές του 1979, ανά δύο µήνες στο Τίτογκραντ, 

αποτελώντας σηµαντική συµβολή στην ανάδειξη του πολιτισµού της αλβανικής 

µειονότητας. Σε διάστηµα δύο χρόνων εκδόθηκαν 11 τεύχη και το κάθε τεύχος 

κυκλοφόρησε σε 2.000 αντίτυπα. Το περιοδικό αυτό έβγαινε και εκτός Μαυροβουνίου, 

στο Κόσσοβο στη «Μακεδονία», στην Αλβανία και κατά παραγγελία των Αλβανών 

που ζούσαν στην Αµερική, Αυστραλία και στις χώρες της δυτικής Ευρώπης. Το 

περιοδικό περιείχε άρθρα που αφορούσαν πολιτικά και κοινωνικά θέµατα της χώρας, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα όλων των λαών που 

ζούσαν στο Μαυροβούνιο, καθώς και θέµατα από την παγκόσµια λογοτεχνία. Το 

περιοδικό αυτό δηµιουργήθηκε µε στόχο να ενωθούν όλοι οι καλλιτέχνες της 

                                                 
432 Στίπτσεβιτς, Α., Οι Ιλλύριοι. Ιστορία. Ζωή. Πολιτισµός, Ζάγκρεµπ, 1975, σ.σ. 98-103. (Stipčević, A., 
Iliri. Povijest. Život. Kultura. Zagreb, 1974.) 
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αλβανικής µειονότητας του Μαυροβούνιου και ήταν ανοιχτό προς όλους τους 

καλλιτέχνες. Το πιο σηµαντικό ήταν ότι το περιοδικό προωθούσε τα έργα πολλών 

καλλιτεχνών αλβανικής εθνικότητας του Μαυροβουνίου, και ειδικά τα έργα νέων και 

µαθητών, στους οποίους µε αυτόν τον τρόπο δινόταν η δυνατότητα να γίνουν γνωστοί 

στο ευρύτερο κοινό. Όµως υπήρχε το πρόβληµα µε τη δυνατότητα έκδοσης του 

περιοδικού. Με το ίδιο όνοµα, «Koha» ( Χρόνος), εκδόθηκαν έξι βιβλία στην 

αλβανική γλώσσα,. Στα βιβλία αυτά ήταν γραµµένα διάφορα λογοτεχνικά κείµενα και 

ποιητικά κείµενα από τους συγγραφείς του Μαυροβουνίου, από τους οποίους µερικοί 

ζούσαν και εργάζονταν εκτός χώρας.  

 Από το 1976, το Υπουργείο Ανάπτυξης της Παιδείας του Μαυροβουνίου 

εξέδωσε 11 διαφορετικά σχολικά βιβλία για τη βασική και τεχνική εκπαίδευση των 

µαθητών: 

1) Βασική Εκπαίδευση: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και Μελέτη Περιβάλλοντος 

για την α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τάξη και βιβλία ασκήσεων για την α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τάξη, το 

εγχειρίδιο «U krilu novog života» (Στην αγκαλιά της καινούριας ζωής) για τη γ΄ µέχρι 

τη θ΄ τάξη,  

2) Τεχνική Εκπαίδευση: Ιστορία για την α΄ και β΄ τάξη, Φυσική για τη γ΄ και δ΄ τάξη, 

3) Το εικονογραφηµένο βιβλίο για παιδιά προσχολικής ηλικίας « Zeleno idi - crveno 

stoj) (Πράσινο πήγαινε – κόκκινο σταµάτα).  

 Παρόλο που τα βιβλία που εκδόθηκαν είχαν πολλές ελλείψεις, αποτελούσαν 

µια καλή βάση για µελλοντικές εκδόσεις. Υπήρχε επίσης και το περιοδικό που εξέδιδε 

το σχολικό κέντρο «Bratsvo i jedinstvo» (Αδελφότητα-Ενότητα) του Ούλτσιν (Ulcinj). 

Το περιοδικό αυτό έβγαινε κάθε δύο µήνες και περιέγραφε την πολιτιστική και 

κοινωνική ζωή των µαθητών. Επίσης, υπήρχαν και αποσπάσµατα στην αλβανική 

γλώσσα στην εφηµερίδα «Susreti» (Συναντήσεις). Το Υπουργείο Ανάπτυξης της 

Παιδείας του Μαυροβουνίου πρότεινε να τυπώνεται και συµπλήρωµα στην αλβανική 

γλώσσα µαζί µε το περιοδικό «Fito» (Νίκη) αλλά και γενικώς σε όλα τα περιοδικά που 

εκδίδονταν στο Μαυροβούνιο. 

Σχετικά µε τα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε το καινούργιο 

πρόγραµµα διδασκαλίας, εµφανίστηκε έλλειψη κατάλληλων βιβλίων. Αυτό το 

πρόβληµα υπήρχε στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε διδασκαλία στη 

σερβοκροατική γλώσσα, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό, επειδή τα βιβλία για τα σχολεία 

αυτά προµηθεύονταν από τη Σερβία (Serbia), τη Βοσνία και Ερτσεγκοβίνη (Bosna- 

Hergegnovi), τη Βόιβοντινα (Voivodina) και το Μαυροβούνιο (Crna Gora). Η 

αποτελεσµατική λύση ήταν να χρησιµοποιούνται τα υπάρχοντα βιβλία µέχρι να 
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εκδοθούν καινούργια στο Κόσσοβο (Kossovo), τα οποία θα ήταν κατάλληλα για τη 

διδασκαλία στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Εάν και τα καινούργια βιβλία 

είχαν παραλείψεις, θα έπρεπε να µεταφρασθούν τα βιβλία που χρησιµοποιούνταν στη 

διδασκαλία στη σερβοκροατική γλώσσα στο Μαυροβούνιο (Crna Gora) και να 

προστεθούν τα εγχειρίδια, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο πρόγραµµα διδασκαλίας 

στην αλβανική γλώσσα.  

Το 1979 µεταφράστηκαν δύο σχολικά βιβλία της ιστορίας της 1ης και 2ης 

τάξης (έκδοση του Υπουργείου για την Ανάπτυξη της Παιδείας), έτσι ώστε να 

χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία που γίνεται στην αλβανική γλώσσα. Τα 

αναφερόµενα βιβλία συµπληρώθηκαν µε γεγονότα από την ιστορία της Αλβανίας και 

µε κατάλληλες εικονογραφήσεις. Εποµένως, εκδόθηκαν δέκα βιβλία στην αλβανική 

γλώσσα που χρησιµοποιούνταν στη διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα. Με αυτόν τον 

τρόπο θα µπορούσαν να επεξεργαστούν και τα υπόλοιπα βιβλία.  

Όσον αφορά τα σχολικά έγγραφα, οι αιτήσεις, τα βιβλιάρια των µαθητών, τα 

βιβλία ύλης και όλα τα δηµόσια εκπαιδευτικά έγγραφα ήταν στη σερβοκροατική 

γλώσσα, ενώ η διδασκαλία γινόταν στην αλβανική (τα πιστοποιητικά σπουδών των 

δηµοτικών και των ανώτερων σχολείων και οι αναφορές των καθηγητών ήταν 

µεταφρασµένες στην αλβανική γλώσσα). Συνέβαινε λοιπόν τα σχολεία στην ίδια 

περιοχή να είχαν διαφορετικά βιβλία ύλης, έγγραφα κτλ. Εφόσον η διδασκαλία των 

περισσότερων σχολείων γινόταν παράλληλα και στις δύο γλώσσες, θα έπρεπε να 

υπάρχουν τα ίδια έγγραφα µεταφρασµένα και στις δύο γλώσσες. Επίσης, τα βιβλία 

ύλης και τα έγγραφα που αγοράζονταν στο Κόσσοβο δεν ανταποκρίνονταν στις 

ανάγκες των σχολείων του Μαυροβουνίου και γι’ αυτό το Υπουργείο για την 

Ανάπτυξη της Παιδείας έπρεπε να τα εκδίδει και στις δύο γλώσσες, προκειµένου να 

καλύψει τις ανάγκες των δίγλωσσων σχολείων και των σχολείων που η διδασκαλία 

γινόταν µόνο στην αλβανική γλώσσα.433 

 

7.4 Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

                                                 
433 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ, 1980, σσ. 171-186.( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.) 
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Αναµφισβήτητα, τα ΜΜΕ έχουν µεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη του πολιτισµού 

και της εκπαίδευσης ενός λαού. Στον τοµέα µαζικής ενηµέρωσης στην αλβανική 

γλώσσα η κατάσταση δεν ήταν ικανοποιητική. Στη συνάντηση που διοργανώθηκε τον 

Απρίλιο του 1980 στο Τίτογκραντ (Titograd), οι συµµετέχοντες συµφώνησαν ότι η 

ενηµέρωση αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της διεθνούς συνεργασίας 

και ισότητας µεταξύ του γιουγκοσλαβικού λαού και των εθνικών του µειονοτήτων.  

 Τη δεκαετία του 1980, το Ράδιο Τίτογκραντ µετέδιδε εκποµπή στην αλβανική 

γλώσσα καθηµερινά, που διαρκούσε ένα τέταρτο (µέχρι τον Οκτώβριο της 

προηγούµενης χρονιάς η εκποµπή αυτή είχε διάρκεια 10 λεπτών). Επιπλέον, κάθε 

Τρίτη µεταδιδόταν µία εκποµπή που εκτός από ειδήσεις, περιελάµβανε και 

παραδοσιακή µουσική και διάφορα πολιτιστικά νέα διάρκειας 30 λεπτών. Το Ράδιο-

Τίτογκραντ είχε επίσης καθηµερινά στις 22.50 µία εκποµπή στην αλβανική γλώσσα 

από το Ράδιο-Γιουγκοσλάβια για τους ακροατές που ζούσαν στο εξωτερικό. Έτσι η 

ενηµέρωση γινόταν και σε διεθνές επίπεδο. Η δηµιουργία ενός τηλεοπτικού καναλιού 

στην αλβανική γλώσσα ή ενός ραδιοφωνικού σταθµού, λόγω της οικονοµικής 

κατάστασης δεν ήταν εφικτή.  

 Προβάλλονταν επίσης οι πρώτες ειδήσεις της «Τηλεόραση Πρίστινα» 

καθηµερινά στο δεύτερο κανάλι και κάθε Τετάρτη οι δεύτερες ειδήσεις. Το άνοιγµα 

του καινούριου κτιρίου Ράδιο-Τηλεόρασης επρόκειτο να εξασφαλίσει ένα στούντιο 

που θα ετοιµάζονταν οι εκποµπές στην αλβανική γλώσσα και, για αρχή, θα 

µεταδίδονταν µία πρωινή ραδιοφωνική εκποµπή και µία εκποµπή που θα προβαλλόταν 

κάθε Κυριακή, διάρκειας 15 λεπτών. Επίσης, ήταν στα σχέδια να δηµιουργηθούν 

διάφορες εκποµπές µορφωτικού χαρακτήρα, όπου θα συµµετείχαν πολιτιστικοί 

σύλλογοι και ορχήστρες αλβανικής εθνικότητας. 

 Ένα µεγάλο πρόβληµα ήταν ότι οι περιοχές που ζούσε η αλβανική µειονότητα 

δεν είχαν καλό σήµα από τηλεοπτικό δέκτη και γι’ αυτό η εικόνα και ο ήχος δεν ήταν 

καλής ποιότητας. Γίνονταν εργασίες για την εξασφάλιση καλού σήµατος στους δήµους 

Τίτογκραντ (Titograd), Ούλτσιν (Ulcinj) και Πλαβ (Plav). 

 

7.5 Κινηµατογράφοι, Βιβλιοθήκες, Πολιτιστικά Ιδρύµατα 

Οι περιοχές µε κατοίκους αλβανικής εθνικότητας αναπτύσσονταν πολύ αργά, 

εξαιτίας της αργής ανάπτυξης της οικονοµίας και γενικά, της αργής πολιτιστικής 

ανάπτυξης της χώρας. 
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Στις περιοχές που ζούσαν κάτοικοι αλβανικής εθνικότητας δεν υπήρχαν 

κινηµατογράφοι, αλλά αυτό ήταν χαρακτηριστικό για όλο το Μαυροβούνιο (Crna 

Gora). Οι κινηµατογράφοι στο Ούλτσιν (Ulcinj), Τούζι (Tuzi), Ρόζαε (Rozaje) και 

Πλαβ (Plav) λειτουργούσαν σχετικά τακτικά, αλλά οι χώροι τους ήταν σε πολύ κακή 

κατάσταση και µε παλιά τεχνική υποστήριξη. Για να καλυτερέψουν αυτές οι 

καταστάσεις, ήταν σηµαντική η οικονοµική βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά 

και των πολιτιστικών κρατικών οργανώσεων. Οι κρατικές οργανώσεις πολιτισµού 

υποστήριξαν τους κινηµατογράφους σε αυτές τις περιοχές, ανακαινίζοντας τους 

κινηµατογραφικούς χώρους στο Πλαβ (Plav) και στο Ούλτσιν (Ulcinj). 

Η Κρατική Οργάνωση Πολιτισµού (Državna organizacija za kulturu) από το 

1976-1980 υποχρεώθηκε να χτίσει καινούργια πολιτιστικά κέντρα. Προτεραιότητα 

δόθηκε στην περιοχή του Πλαβ µε το ποσό του 1 δις. παλιών δηναρίων. Αυτό το 

πρόγραµµα επίσης συµπεριλαµβάνει και οικονοµική βοήθεια για το Ούλτσιν (Ulcinj) 

και το Ρόζαε (Rozaje). Η έλλειψη κινηµατογράφων στις υπόλοιπες περιοχές 

αναπληρωνόταν από το Κρατικό Κέντρο για την Πολιτιστική και Καλλιτεχνική 

Ανάπτυξη (Državni Centar za Kulturni i Umetnički Razvoj) και τη ∆ιεθνή Πολιτιστική 

Οργάνωση (Međunarodna kulturna organizacija)   από τα Πλιέβλια (Pljevlje)  που µε 

τα δικά τους λεωφορεία έφταναν στα πιο αποµακρυσµένα µέρη, για να 

παρακολουθούν κινηµατογραφικά έργα οι κάτοικοι των παραµεθόριων περιοχών. 

Παλαιότερα διοργάνωναν και διάφορες ζωγραφικές εκθέσεις, αλλά αυτή η 

δραστηριότητα σταδιακά γινόταν όλο και πιο σπάνια. Είναι γεγονός ότι, εκείνη την 

εποχή το Κρατικό Κέντρο για την Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Ανάπτυξη και η ∆ιεθνής 

Πολιτιστική Οργάνωση (Državni centar za kulturni i umetnički razvoj i Međunarodna 

kulturna organizacija) από τα Πλιέβλια (Pljevlje) δεν ήταν σε καλή οικονοµική 

κατάσταση, και επιπλέον δεν υπήρχαν πολλές ταινίες στην αλβανική γλώσσα. Επίσης, 

οι χώροι που χρησιµοποιούνταν για πολιτιστικές δραστηριότητες µετατράπηκαν σε 

εµπορικά κέντρα, όπως στο Τούζι (Tuzi), Βλάντιµιρ (Vladimir) κτλ, ενώ κανονικά θα 

έπρεπε να λειτουργούν ως κέντρα πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Η κατάσταση των βιβλιοθηκών στις περιοχές αυτές επίσης δεν ήταν 

ικανοποιητική. Οι βιβλιοθήκες που υπήρχαν συνήθως βρίσκονταν στα σχολεία και 

ήταν κλειστού τύπου. ∆εν είχαν µεγάλη ποικιλία βιβλίων και όλες ανεξαιρέτως δεν 

είχαν κατάλληλους χώρους, δηλαδή αναγνωστήρια. Ο αριθµός των βιβλίων ήταν 

αρκετά περιορισµένος,  ιδιαίτερα στην αλβανική γλώσσα. Η καλύτερη βιβλιοθήκη 

βρισκόταν στο Ούλτσιν (Ulcinj), η «Ν. Σρζεντιτς» (N.Srendič), όπου υπήρχε και 

αναγνωστήριο. Στο Τούζι (Tuzi) επρόκειτο να ανοίξει χωριστή βιβλιοθήκη, η οποία θα 
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ανήκε στη βιβλιοθήκη «Ράντοσλαβ Λιούµοβιτς» (Radoslav Liumovič) του Τίτογκραντ 

9Titograd). Αυτή η βιβλιοθήκη θα είχε 10.000 βιβλία περίπου στα αλβανικά και 5.000 

στα σερβοκροατικά. Η αύξηση του αριθµού των βιβλίων και της ποικιλίας των 

θεµάτων στην αλβανική γλώσσα οφειλόταν στις δωρεές βιβλίων, τα οποία στάλθηκαν 

από το Κόσσοβο σαν κίνηση αλληλεγγύης µετά το σεισµό το 1979. Περισσότερα από 

τα βιβλία αυτά στάλθηκαν στο Ούλτσιν (Ulcinj), στο Όστρος (Osros), στο Τούζι 

(Tuzi) και σε άλλες περιοχές. Όµως το ζήτηµα της έλλειψης χώρου και υπαλλήλων 

ήταν ακόµα ανοιχτό και έχρηζε άµεσης επίλυσης. Στο Πλαβ (Plav) και στο Ρόζαε 

(Rozaje) υπήρχαν µόνο βασικές µορφές βιβλιοθηκών, επειδή οι χώροι τους 

χρησιµοποιούνταν για διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες και δεν υπήρχαν 

δυνατότητες να φτιαχτούν δηµοτικές βιβλιοθήκες µέσα σε αυτούς.  

 

7.6 Η Πολιτιστική Κληρονοµία 

Στο Μαυροβούνιο δεν υπήρχαν χώροι διαµορφωµένοι κατάλληλα που να 

αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονοµιά της αλβανικής εθνικότητας. Στις αρχές του 

1980 αναµένονταν κάποια θετικά αποτελέσµατα µε τα εγκαίνια λειτουργίας του 

Ιστορικού Μουσείου του Μαυροβουνίου, ενώ έπρεπε να είχαν οργανωθεί καλύτερα τα 

ήδη υπάρχοντα δηµοτικά µουσεία και δηµοτικά αρχεία, ανεξάρτητα µε τα οικονοµικά 

και οργανωτικά προβλήµατα που αντιµετώπιζαν. Αναµφίβολα καταβλήθηκαν κάποιες 

αξιόλογες προσπάθειες ώστε η πολιτιστική κληρονοµία των Αλβανών να βρει την 

κατάλληλη θέση στη γενική παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονοµιάς του 

Μαυροβουνίου, αλλά τα αποτελέσµατα δεν ήταν µέχρι τότε ικανοποιητικά. Επίσης, 

πραγµατοποιούνταν τα πρώτα βήµατα στις επιστηµονικές έρευνες που αφορούσαν 

στον πολιτισµό της αλβανικής εθνικότητας (στους τοµείς της αλβανικής φιλολογίας, 

της κοινωνιολογίας, της εθνογραφίας,της αρχαιολογίας και των αλβανικών ιστορικών 

µνηµείων). 

 

7.7 Οι Υπάλληλοι 

Ένας από τους παράγοντες της αργής ανάπτυξης του πολιτισµού και, για την 

ακρίβεια, του πολιτισµού της αλβανικής εθνικότητας ήταν και η έλλειψη ανάλογου 

διδακτικού προσωπικού. Μέχρι τότε µόνο λίγοι Αλβανοί ήταν κάτοχοι τίτλων ή 

µεταπτυχιακών σπουδών, οι οποίοι έµεναν και εργάζονταν στην περιοχή. Η 
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κατάσταση άλλαζε σταδιακά, αφού υπήρχαν αρκετοί φοιτητές που έκαναν 

µεταπτυχιακές σπουδές για να εργαστούν και να ασχοληθούν µε την επιστηµονική 

έρευνα. Επίσης, ήταν µεγάλο το ποσοστό των υπαλλήλων Αλβανών, άλλα και 

Μαυροβουνίων, οι οποίοι έφευγαν σε άλλες περιοχές. Οι συνθήκες για την πολιτιστική 

και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής βελτιώθηκαν και στα πανεπιστήµια του 

Μαυροβουνίου. Αρχές της δεκαετίας του 1980 σπούδαζαν 500 Αλβανοί φοιτητές 

διάφορων ειδικοτήτων. Ακόµη, µερικές εκατοντάδες µορφωµένοι Αλβανοί από το 

Μαυροβούνιο (διδάκτορες, καθηγητές πανεπιστήµιων και υπάλληλοι στους 

πολιτιστικούς οργανισµούς) έµεναν σε άλλες δηµοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας αλλά  

υπήρχαν πιθανότητες να γυρίσουν στις περιοχές καταγωγής τους, αν παρουσιάζονταν 

καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας, µε στόχο να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του 

πολιτισµού της αλβανικής εθνικότητας στη ∆ηµοκρατία του Μαυροβουνίου. 

  

7.8 Η Πολιτιστική Συνεργασία µε την ∆ηµοκρατία της Αλβανίας 

Η συνεργασία µε τη ∆ηµοκρατία της Αλβανίας ήταν πολύ σηµαντική για την 

πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της αλβανικής εθνικότητας. Εκτός από 

ανταλλαγές πολιτιστικών προγραµµάτων και συναυλιών, τα προγράµµατα 

συνεργασίας, τα οποία πραγµατοποιούσε το Πανεπιστήµιο «Βέλικο Βλάχοβατς» 

(Veliko Vlahavač) µε το Πανεπιστήµιο από τα Τίρανα ήταν πολύ σηµαντικά. Το 1973 

και το 1979 κατατέθηκαν οι προτάσεις του προγράµµατος συνεργασίας. Σύµφωνα µε 

αυτές, το 1979 στα Τίρανα υπογράφηκε το σχετικό πρωτόκολλο,434 το οποίο 

προέβλεπε µεµονωµένες και οµαδικές, παράλληλες έρευνες στον τοµέα της ιστορίας, 

αρχαιολογίας, λογοτεχνίας, γλώσσας, µουσικής και εθνογραφίας. Προέβλεπε επίσης 

την ανταλλαγή περιοδικών, µεταφρασµένων λογοτεχνικών και επιστηµονικών έργων, 

σχολικών συγγραµµάτων και συνεργασία σε τηλεοπτικά προγράµµατα. Χρήσιµη 

φάνηκε µία σειρά αλβανικών ταινιών, η οποία παρουσιάστηκε στο Τίτογκραντ 

(Titogrd) και στο Τούζι (Tuzi) τον Απρίλιο το 1978.435 Επίσης το 1979 επισκέφτηκαν 

την Αλβανία δύο µέλη του ULUGCG (Ένωση Καλλιτεχνών Ζωγράφων του 

                                                 
434
 Πρωτόκολλο για έρευνες σε διαφορετικούς τοµείς της επιστήµης, 1979, σ.89. (Protokol za 

istraživanja u različitim oblastima nauk) 
435 Σοκόλοβιτς, Ν., Προσχολική παιδαγωγία και εκπαίδευση στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του 
σχολικού συστήµατος στο Μαυροβούνιο, Παιδαγωγία και εκπαίδευση, Έτος ΙΙ, Τεύχος 1, Τίτογκραντ, 
1976, σ.σ. 67-82. (Sokolović, N., Predškolski vapsitanje i obrazovanje u sklopu reforme vaspitno-
obrazovnog sistema u Crnoj Gori. Vaspitanje i obrazovanje. Godina II. Broj 1. Titograd, 1976). 
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Μαυροβουνίου).436 Η πολιτιστική καθυστέρηση στους ∆ήµους που ζούσαν οι Αλβανοί 

οφειλόταν στα κατάλοιπα του παρελθόντος. Το πρόβληµα δεν µπορούσε να 

ξεπεραστεί στα πλαίσια µίας µικρής σοσιαλιστικής και αυτοδιοικητικής περιόδου 

ανάπτυξης. Η πολιτική ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές έπρεπε να αρχίσει, αφού πρώτα 

γίνει αντικειµενική αξιολόγηση των καταστάσεων της περιοχής. Σύµφωνα µε την 

έκθεση  θετικά αποτελέσµατα υπήρχαν µόνο µε τη συνεργασία όλων των εθνικών και 

τοπικών δυνάµεων. Για τη γρήγορη ανάπτυξη του πολιτισµού της αλβανικής 

εθνικότητας στο Μαυροβούνιο και της προσάρτησής της στην ευρύτερη πολιτιστική 

κοινωνία του Μαυροβουνίου, κρίθηκε απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν τα 

παρακάτω: 1. Να παρθούν δραστικά µέτρα για την ανάπτυξη των λιγότερο 

αναπτυγµένων περιοχών όπου µένει η αλβανική µειονότητα, ιδιαίτερα κοντά στα 

σύνορα. 

2. Να ανοικοδοµηθούν καινούργια κτίρια, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν ως µέρη 

εκπαίδευσης και πολιτιστικών δράσεων, όπως κινηµατογράφος, βιβλιοθήκες, εκθέσεις 

κ.λπ. 

3. Να ενισχυθούν οι πολιτιστικές δραστηριότητες των ερασιτεχνών και να 

υποστηριχθούν οικονοµικά και επαγγελµατικά οι υπάρχοντες πολιτικοί σύλλογοι µε 

την πρόσληψη κατάλληλων δασκάλων µουσικής, χορού και εικαστικών και να 

παρακινούνται καινούργιες µορφές πολιτιστικής έκφρασης.  

4. Στα σχολεία αυτών των περιοχών να προωθούνται κάποιες µορφές καλλιτεχνικής 

έκφρασης (µουσική, µπαλέτο, χορός, θέατρο κ.λπ.), για να ανακαλύπτονται και να 

αναδεικνύονται τα καλλιτεχνικά ταλέντα των παιδιών, κατευθύνοντάς τα προς τη 

σωστή κατεύθυνση. 

 

7.9 Τα Μέτρα για καλύτερες συνθήκες παιδείας και διαγωγής των νέων της 
αλβανικής εθνικότητας στο Μαυροβούνιο 

Την ίδια χρονιά, το 1980, το Υπουργείο Ανάπτυξης της Παιδείας του 

Μαυροβουνίου εξέδωσε στο Τίτογκραντ µια έκθεση για τα µέτρα, που θα είχαν ως 

                                                 
436 Γιοβάνοβιτς, Ν., Το επίπεδο της οργάνωσης και τα επόµενα καθήκοντα στην ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών στα σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, Παιδαγωγία και 

εκπαίδευση, Έτος VI, Τεύχος 2-3, Τίτογκραντ, 1980, σσ. 156-167.( Jovanović, N., Stepen 
organizovanosti i neki dalji zadaci u razvoju biblioteka u školama SR Crne Gore. Vaspitanje i 
obrazovanje. Godina VI. Broj 2-3. Titograd, 1980.) 
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αποτέλεσµα καλύτερες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές συνθήκες στα αλβανόφωνα 

σχολεία του Μαυροβουνίου (Π.VI.δ). 

 Σύµφωνα µε το έγγραφο, το πρόγραµµα του 1979 του Υπουργείου Ανάπτυξης 

της Παιδείας θα έπρεπε να δηµιουργήσει µία αναφορά σχετική µε τα συµπεράσµατα 

και τα µέτρα που τέθηκαν στην ανάλυση «Παιδεία και ∆ιαγωγή των Νέων της 

Αλβανικής Εθνικότητας στο Μαυροβούνιο». Αυτή η ανάλυση έγινε το 1977 στο 

Υπουργείο και µετά αποτέλεσε θέµα συζητήσεων των ειδικών του Τµήµατος Παιδείας, 

Πολιτισµού και Επιστήµης της χώρας, του Παιδαγωγικού Συµβουλίου του 

Μαυροβουνίου, των διάφορων υπηρεσιών όλων των δήµων που αφορούν στην παιδεία 

όπου ζει η αλβανική εθνικότητα (Ούλτσιν (Ulcinj), Μπάρ (Bar), Τίτογκραντ 

(Titograd), Πλάβ (Plav), Ρόζαε (Rozaje) και των σχολείων της πρωτοβάθµιας και της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα.  

 Συζητήθηκαν και µερικά θέµατα που δεν αφορούσαν το Υπουργείο Παιδείας  

για τα ΜΜΕ στην αλβανική γλώσσα, (ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές), τις 

ηµερήσιες εφηµερίδες «Νίκη», (Pobeda) και «Εξέδρα», (Tribina), θέµατα τα οποία 

θεωρούνταν σηµαντικά για τη γενική µόρφωση και την ανάπτυξη του πολιτισµού της 

αλβανικής εθνικότητας.  

 Σχετικά µε την εκπαίδευση των αλβανόφωνων νέων στον δήµο Τίτογκραντ, τα 

µέτρα που λήφθηκαν αφορούσαν κυρίως στην επέκταση των σχολικών κτιρίων και 

στην ανοικοδόµηση καινούργιων στο Τούζι (Tuzi) Ντίνοσα (Dinosa) και Σούκουρουτς 

(Sukruć). Άνοιξε ένα χωριστό τµήµα του δηµοτικού σχολείου «Μάχµουτ Λέκιτς» (M. 

Lekić) του Τούζι (Tuzi) (παλαιότερα το ίδιο τµήµα λειτουργούσε στην Ντίνοσα 

(Dinosa) και ξανάρχισε να λειτουργεί το οχταθέσιο σχολείο «29 Νοεµβρίου». 

Κατέβαλαν µεγάλη προσπάθεια να εξασφαλίσουν καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό 

και αγόρασαν µερικά σχολικά έπιπλα. Όµως οι αίθουσες έµειναν χωρίς ανακαίνιση και 

η διδασκαλία γινόταν χωρίς την ύπαρξη µελετητηρίων. Το προσωπικό του σχολείου 

έλαβε µέτρα σχετικά µε τις ανάγκες που είχε το σχολείο και, πρώτα από όλα βρήκε 

αρχιτέκτονες που σχεδίασαν πώς θα είναι οι καινούργιες αίθουσες, που θα 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σχολικού κτιρίου για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με 

το άνοιγµα του σχολείου, οι µαθητές 6ης, 7ης και 8ης τάξης δεν περπατούσαν πλέον για 

δέκα και περισσότερα χιλιόµετρα προκειµένου να φτάσουν στο µάθηµά τους, όµως ο 

απαραίτητος σχολικός εξοπλισµός και οι αίθουσες χηµείας, φυσικής και βιολογίας 

έπρεπε να φτιαχτούν γρήγορα για µια αποτελεσµατική διδασκαλία.437 

                                                 
437 Παιδαγωγικο-εκπαιδευτικό του Τίτογκραντ 1976, σσ. 145-157. (Prosvjetno-pedagoški zavod 
Titograd 1976) 
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 Λίγο µετά την απόφαση να ανοίξει ένα χωριστό τµήµα του δηµοτικού σχολείου 

«Μάχµουτ Λέκιτς» (Mahmut Lekić) στο Σούκουρουτς  (Sukruć), ο δήµος Τίτογκραντ 

(Titograd) επένδυσε περίπου 500.000 δηνάρια, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι 

εργασίες που είχαν ήδη αρχίσει πάνω στις αίθουσες. Με τη λειτουργία του τµήµατος 

αυτού, οι µαθητές από την 1η έως την 4η τάξη δεν ταλαιπωρούνταν περπατώντας 

πολλή ώρα µέχρι το σχολείο τους. Όµως, το κεντρικό σχολείο και ο δήµος Τίτογκραντ 

(Titograd) έπρεπε να εξασφαλίσουν και τον απαραίτητο εξοπλισµό τόσο για το τµήµα 

αυτό, όσο και για τα υπόλοιπα χωριστά τµήµατα του σχολείου. Απαραίτητος 

εξοπλισµός και αίθουσες γυµναστικής έλειπαν και σε άλλα σχολεία (Τούζι (Tuzi), 

Τράµποιν (Trabojin), Ζάτριεµπατς (Zatrijebač), και Ντίνοσα (Dinosa).  

 Ελήφθησαν µερικά µέτρα που αφορούσαν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση των 

µαθητών της αλβανικής εθνικότητας του δήµου Πλαβ (Plav). Συγκεκριµένα, από τη 

σχολική χρονιά 1978-1979 οι µαθητές µπορούσαν να φοιτούν στο σχολείο στην 

περιοχή τους, στο Γυµνάσιο Πλαβ (Plav). Έπρεπε όµως να εξασφαλιστεί το 

καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό, αλλά και τα απαραίτητα λογοτεχνικά βιβλία στην 

αλβανική γλώσσα.  

  Πολλές δυσκολίες ξεπεράστηκαν και στο δήµο Ρόζαε (Rozaje), όταν το 

κεντρικό σχολείο «Μούσταφα Πετσάνιν» (Mustafa Petsanin) µε τη βοήθεια του δήµου 

επέκτεινε τους χώρους του χωριστού τµήµατος στο Ντάτσιτσι (Dacići), εξασφάλισε το 

κατάλληλο διδακτικό προσωπικό για το ίδιο το τµήµα, αλλά και για το χωριστό τµήµα 

στο Μπάντζοβ (Bantžov) και σχολικά βιβλία για τους µαθητές.  Όλοι οι µαθητές της 

αλβανικής εθνικότητας πήραν τα βιβλία όλων των µαθηµάτων για τη σχολική χρονιά 

1978-1979 δωρεάν. Επίσης, το διδακτικό προσωπικό του χωριστού τµήµατος στο 

Ντάτσιτσι (Daćici) πήρε ένα µέρος της διδακτέας ύλης που χρειαζόταν για τη 

διδασκαλία των µαθητών της αλβανικής εθνικότητας. Με αυτόν τον τρόπο 

δηµιουργήθηκαν οι απαραίτητες συνθήκες οκτάχρονης εκπαίδευσης των µαθητών στις 

περιοχές αυτές, αφού µέχρι εκείνη την εποχή, πολλά παιδιά σταµατούσαν την 

εκπαίδευσή τους στις υψηλότερες τάξεις λόγω των δύσκολων συνθηκών ή επειδή ήταν 

αναγκασµένα να πηγαίνουν στο Κόσσοβο. 

 

7.10 Η κατάσταση των ∆ηµοτικών αλβανόφωνων σχολείων ανά ∆ήµο 

Όπως και στο προηγούµενο κεφάλαιο, επιχειρείται µια παρουσίαση της 

εκπαιδευτικής πραγµατικότητας ανά δήµο τη δεκαετία του ’80:  
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Α) ∆ήµος Μπαρ ( Bar) 

Στον δήµο Μπαρ ( Bar), η διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα γινόταν στο 

δηµοτικό σχολείο «∆. Καστριότι Σκένδερµπεου» (D.Kastrioti Skenderbeu) του Όστρος 

(Ostros) (κεντρικό σχολείο), το οποίο είχε πέντε χωριστά τµήµα στο Σκλα (Ckla), 

Άρµπνες ( Arbaneš), Κέστεν ( Kecen), Μπόµποβστ (Bobovište) και Φτιάν (Ftian) και 

δύο χωριστά τµήµατα στο Μούριτσι (Muriči) και στο Πίντσιτσι (Pintciči) του 

δηµοτικού σχολείου «Ντιούραβτσι» (Đuravci). Στα σχολεία του δήµου Μπαρ 

φοιτούσαν συνολικά 580 µαθητές αλβανικής εθνικότητας, σε ένα κεντρικό σχολείο 

του Όστρος (Ostros) και σε επτά χωριστά τµήµατα. Συνολικά υπήρχαν 25 τµήµατα 

από την 1η έως την 8η τάξη, από τα οποία τα 11 ήταν µεικτά. 

Η διδασκαλία του κεντρικού σχολείου του Όστρος (Ostros) «∆. Κ. 

Σκέντερµπεου» (D.Kastrioti Skenderbeu)  και των χωριστών τµηµάτων στο Μούριτσι 

(Muriči) και στο Πίντσιτσι (Pintciči)  γινόταν από το διδακτικό προσωπικό που το 

αποτελούσαν 19 δάσκαλοι, 4 απόφοιτοι, 3 καθηγητές και 1 τελειόφοιτος της 

Παιδαγωγικής Ακαδηµίας. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το κεντρικό σχολείο και τα 

χωριστά του τµήµατα βρίσκονταν σε µη ανεπτυγµένες περιοχές και ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν πληρώνονταν καλά, η σύνθεση του προσωπικού ήταν 

ικανοποιητική. Το σχολείο αυτό χρειαζόταν έναν απόφοιτο ή καθηγητή µαθηµατικών, 

έναν απόφοιτο χειροτεχνίας (παρόλο που υπήρχαν τρεις καθηγητές που δεν ήταν 

ειδικευµένοι για το µάθηµα αυτό) και από έναν απόφοιτο για τη διδασκαλία της 

γυµναστικής, της µουσικής και της ζωγραφικής. Εκτός από την έλλειψη διδακτικού 

προσωπικού, υπήρχαν και άλλα προβλήµατα στο σχολείο αυτό. Χρειαζόταν να 

επεκταθούν οι σχολικοί χώροι, επειδή το σχολείο είχε 12 τµήµατα και µόνο 6 

αίθουσες.  

Επίσης, το κεντρικό σχολείο δεν είχε αίθουσα γυµναστικής και η σχολική αυλή δεν 

ήταν περιφραγµένη, έτσι ώστε τα µαθήµατα γυµναστικής να πραγµατοποιούνται κάτω 

από δύσκολες συνθήκες. Εφόσον τα κτίρια των χωριστών τµηµάτων καταστράφηκαν 

από το σεισµό του 1979, κτίσθηκαν καινούρια, καλύτερα και µεγαλύτερα από τα 

προηγούµενα. Όµως, ο σχολικός εξοπλισµός παρέµεινε ελλιπής και παλιός. Οι 

υπεύθυνοι του σχολείου έκαναν µία λίστα µε όλον τον απαραίτητο σχολικό εξοπλισµό, 

αλλά επειδή χρειάζονταν περίπου 900.000 δηνάρια, ανέβαλαν την αγορά.  

 

Β) ∆ήµος Ούλτσιν (Ulcinju) 
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Η διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα στο δήµο Ούλτσιν (Ulcinju) γινόταν σε 

τέσσερα σχολεία: «Μάρσαλ Τίτο» (Marsal Tito), «Μπέντρι Έλεζαγα» (Berdi Elezaga), 

«Μπόσκο Συτρούγαρ» (Bosko Strugar) και «Μάρκο Νουτσούλοβιτς» (Marko 

Nuculović). Στα δηµοτικά σχολεία «Μπέντρι Έλεζαγα» (Berdi Elezaga) (Βλάντιµιρ - 

Vladimir) και «Μάρκο Νουτσούλοβιτς» (Marko Nuculović ) (Štoj), η διδασκαλία 

γινόταν µόνο στην αλβανική γλώσσα, ενώ στα δηµοτικά σχολεία  «Μπόσκο 

Συτρούγαρ» (Bosko Strugar) και «Μάρσαλ Τίτο» (Marsal Tito) γινόταν παράλληλα 

και στην αλβανική και στη σερβοκροατική γλώσσα. Ο σεισµός που έγινε στις 15 

Απριλίου του 1979 προκάλεσε ζηµιά σε όλα τα σχολικά κτίρια τόσο των κεντρικών 

σχολείων, όσο και των παραρτηµάτων τους. των χωριστών τµηµάτων.438 Ο σεισµός 

προκάλεσε τις µεγαλύτερες ζηµιές στα σχολεία «Μάρσαλ Τίτο» (Marsal Tito) και 

«Μπέντρι Έλεζαγα» (Berdi Elezaga). Τα κτίρια αυτά ήταν τα µεγαλύτερα και 

αντιστοίχως φοιτούσαν οι περισσότεροι µαθητές. Επίσης, το δηµοτικό σχολείο 

«Μάρκο Νουτσούλοβιτς» (Marko Nuculović) του Στόι (Štoj) έπαθε µεγάλη ζηµιά, 

αλλά επειδή το κτίριο αυτό δεν ήταν µεγάλο και δεν φοιτούσαν πολλοί µαθητές, ήταν 

πιο εύκολο να ανακατασκευαστεί και να ξεκινήσει άµεσα η διδασκαλία. Το σχολείο 

«Μπόσκο Στρούγαρ» (Bosko Strugar) είχε επίσης ζηµιές, αλλά συντηρήθηκε καλά και 

έτσι η σχολική χρονιά 1979-1980 ξεκίνησε κανονικά. Από το σεισµό καταστράφηκαν 

το κτίριο του κεντρικού σχολείου «Μπέντρι Έλεζαγα» (Berdi Elezaga) στο Βλάντιµιρ 

(Vladimir)  και τα παραρτήµατά του, εκτός από αυτά στο Μίντε (Minde), Κράβαρ 

(Kravar) και Ράστις (Rastiš).439 .Το συγκεκριµένο Σχολείο µε τα παραρτήµατά του 

κάλυπταν σχεδόν τη µισή περιοχή του δήµου Ούλτσιν (Ulcinj). 

Ό,τι απέµεινε από τα κτίρια Κρούτσε (Kruče), Σουκόµπιν (Sukubin), Στόντρ  

(Štodra),Κλέζνα (Klezna) και Φράσκανελ (Fraskanjel) γκρεµίστηκε και 

τοποθετήθηκαν προκατασκευασµένοι χώροι, ώστε να µην σταµατήσουν τα µαθήµατα. 

Παρόλο που η λύση αυτή ήταν προσωρινή, οι χώροι ήταν πολύ µικροί και η 

διδασκαλία γινόταν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Το κεντρικό σχολείο 

στο Βλάντιµιρ(Vladimir) δεν είχε αίθουσα γυµναστικής και υπήρχε ανάγκη για 

τέσσερις αίθουσες ακόµη, δηλαδή για επέκταση του σχολικού κτιρίου. ∆εδοµένου ότι 

το σχολείο αυτό ήταν πολύ σηµαντικό για τις περιοχές αυτές επειδή φοιτούσαν πολλοί 

                                                 
438 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Ούλτσιν, 1980, σσ. 51-53. 9Ljetopis osnovne škole Ulcinj. 

Ulcinj, 1985) 
439 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Βλάντιµιρ, 1980, σ. 41. (Ljetopis osnovne škole Vladimir. 
Vladimir, 1980.) 
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µαθητές, ο δήµος και οι παιδαγωγικές υπηρεσίες έπρεπε να καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για την επέκταση των χώρων, αλλά και το χτίσιµο νέων. Το σχολείο, αν  

και διέθετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό και καινούρια σχολικά έπιπλα, η 

διδασκαλία δεν µπορούσε να οργανωθεί όπως έπρεπε λόγω της έλλειψης κατάλληλων 

χώρων. Το σχολείο διέθετε επίσης πολλά βιβλία (4.140), από τα οποία τα 3.260 είχε η 

βιβλιοθήκη των µαθητών. 

Το δηµοτικό σχολείο «Μπέντρι Έλεζαγα» (Berdi Elezaga) κάλυπτε σχεδόν τη µισή 

περιοχή του δήµου Ούλτσιν (Ulcinj) (στις ανώτερες τάξεις φοιτούσαν οι µαθητές των 

παραρτηµάτων του Σούκοµπιν (Sukubin), Κράβαρ (Kravar), Κρουτ (Krjte) και 

Φράσκανελ (Fraskanjel). Πολλοί µαθητές ανώτερων τάξεων (σύνολο 290) ταξίδευαν 

µια αρκετά µεγάλη απόσταση για να φτάσουν στα σχολεία τους. Παρόλο που ο δήµος 

και το σχολείο συµφώνησαν µε το πρακτορείο  «Αουτοµπούκ» (Autobuk) να 

µεταφέρει τους µαθητές από και προς το σχολείο, η µεταφορά αυτή δεν µπορούσε να 

γίνεται κάθε µέρα και όταν γινόταν, πραγµατοποιούνταν µε καθυστέρηση. Το 

µεγαλύτερο πρόβληµα που υπήρχε σε αυτό το σχολείο κάθε χρόνο, ήταν ότι οι 

µαθητές µετά την 5η ή την 6η τάξη σταµατούσαν να παρακολουθούν τα µαθήµατά 

τους. Περίπου 35 µε 40 µαθητές κάθε χρόνο δεν ολοκλήρωναν τη σχολική χρονιά, 

ειδικά τα κορίτσια από το Κράβαρ (Kravar), επειδή βρισκόταν πολύ µακριά από το 

σχολείο. Οι υπεύθυνοι του σχολείου και ο ∆ήµος έπρεπε να βρουν λύση σε αυτό το 

πρόβληµα άµεσα. 

          Η διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα γινόταν και στα σχολεία «Μάρσαλ Τίτο», 

«Μπόσικο Στρούγαρ» και «Μάρκο Νουτσούλοβιτς» (Marko Nuculović). Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί των σχολείων «Μάρσαλ Τίτο» (Marsl Tito) και «Μπόσκο 

Στρούγαρ» (Bosko Strugar) ήταν καταρτισµένοι, ενώ στο σχολείο «Μάρκο 

Νουτσούλοβιτς» (Marko Nuculović)  του Στόι (Štoj) τα µαθήµατα των µεγαλύτερων 

 τάξεων διδάσκονται από ανειδίκευτους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είχαν τα προσόντα 

µόνο για τις τέσσερις πρώτες τάξης του δηµοτικού σχολείου.  

 Όσον αφορά τα σχολεία που βρίσκονταν στις πόλεις, η διδασκαλία του 

σχολείου «Μάρσαλ Τίτο» (Marsal Tito)  γινόταν υπό δύσκολες συνθήκες και έπρεπε 

γρήγορα να πραγµατοποιηθεί η επέκταση του σχολικού κτιρίου, έτσι ώστε η 

διδασκαλία της σχολικής χρονιάς 1980-1981 να συνεχιστεί στις καινούργιες αίθουσες. 

Επίσης, το σχολείο αυτό δεν διέθετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό και αυτό το 

πρόβληµα έχρηζε άµεσης λύσης. Η επίδοση που είχαν οι µαθητές δεν ήταν 

ικανοποιητική λόγω έλλειψης σχολικών βιβλίων, αφού τα βιβλιοπωλεία του Ούλτσιν 

(Ulcinj) δεν λειτουργούσαν σωστά. Το πρόβληµα έλλειψης των σχολικών βιβλίων θα 
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µπορούσε να λυθεί, εάν παραγγέλνονταν έγκαιρα για όλους τους µαθητές. Το 

πρόβληµα που υπήρχε σχετικά µε τη µεταφορά των µαθητών από και προς το σχολείο 

θα µπορούσε να λυθεί µε καλή οργάνωση, αφού συνολικά φοιτούσε ένας αρκετά 

µεγάλος αριθµός µαθητών εκεί, γύρω στα 150 παιδιά. 

 Γενικώς, τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν σχεδόν όλα τα σχολεία δεν 

λύνονταν µόνο µε τις θεωρητικές συζητήσεις των εγγράφων και των εκθέσεων των 

διαφόρων εκπαιδευτικών φορέων. Η συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων 

(υπεύθυνοι των σχολείων, παιδαγωγικές υπηρεσίες, υπεύθυνοι των βιβλιοπωλείων και 

των υπηρεσιών µεταφοράς, ∆ήµοι και πολιτικές οργανώσεις που υπήρχαν στις 

περιοχές αυτές) ήταν απαραίτητη. Ιδιαίτερα οι συνθήκες λειτουργίας του σχολείου 

«Μπόσκο Στρούγαρ» (Bosko Strugar) ήταν ικανοποιητικές και η διδασκαλία γινόταν 

ανεµπόδιστα. Η κατάσταση του σχολείου «Μάρκο Νουτσούλοβιτς» (Marko 

Nuculović)  καλυτέρεψε, όταν άρχισε η λειτουργία τεσσάρων επιπλέον αιθουσών. 

Όµως δεν υπήρχε αρκετός χώρος για τα γραφεία, τα εργαστήρια και τη βιβλιοθήκη. 

Επίσης, δεν υπήρχε παροχή νερού και ρεύµατος και για αυτούς τους λόγους οι µαθητές 

και το διδακτικό προσωπικό αντιµετώπιζαν πολλά προβλήµατα. Εκτός από αυτά τα 

βασικότατα προβλήµατα, µε το σεισµό του 1979 καταστράφηκαν όλα τα διαµερίσµατα 

των καθηγητών (και τα ιδιόκτητα και τα δηµόσια), οπότε εµφανίστηκε και το 

πρόβληµα της στέγασης των εκπαιδευτικών .  

  Στο δήµο Ούλτσιν (Ulcinju) υπήρχε και ένα σχολείο δευτεροβάθµιαςεκπαίδευσης 

που λεγόταν Αδελφότητα-Ενότητα, (Brastvo i Jedinstvo) το οποίο λειτουργούσε από το 

1965. Μέχρι τις αρχές του 1980 υπήρχε ακόµη ένα σχολείο δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, η Οικονοµική Σχολή, (Finansijska škola) 

 που ήταν παλιότερο από το σχολείο Αδελφότητα-Ενότητα (Brastvo i Jedinstvo),  αλλά 

τη σχολική χρονιά 1975-1976 ενώθηκε µε αυτό. Η ύπαρξη του σχολείου αυτού ήταν 

πολύ σηµαντική, επειδή κάλυπτε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων που ζούσαν στις 

περιοχές αυτές. Πολλοί σπουδαστές αποφοίτησαν από τη συγκεκριµένη Σχολή, ενώ το 

πιο σηµαντικό ήταν ότι µε τη λειτουργία της έδινε  τη δυνατότητα στους νέους να 

σπουδάσουν στον τόπο τους. Χωρίς να είναι  αναγκασµένοι να σπουδάζουν στα 

σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Κοσσόβου. Πριν ανοίξει αυτό το σχολείο, 

πολλά κορίτσια σταµατούσαν τις σπουδές τους, επειδή δεν µπορούσαν να αφήνουν τα 

σπίτια τους για να σπουδάζουν στο Κόσσοβο. Με το άνοιγµα του σχολείου δεν υπήρχε 

αυτό το πρόβληµα και µάλιστα, τα περισσότερα κορίτσια είτε αποφάσιζαν να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Πανεπιστήµια, είτε άρχιζαν να εργάζονται  αµέσως 

µετά την αποφοίτηση τους από τη συγκεκριµένη Σχολή σχολείο. Είναι αξιοσηµείωτο 
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ότι από τη Σχολή αυτή αποφοίτησαν πολλοί τουριστικοί υπάλληλοι και έµποροι, οι 

οποίοι βρήκαν αµέσως εργασία στις περιοχές τους. 

 Στην 3η τάξη υπήρχαν τα εξής τµήµατα: τµήµα διοίκησης των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, όπου η διδασκαλία γινόταν στη σερβοκροατική γλώσσα και 

φοιτούσαν 35 µαθητές. Υπήρχαν άλλα τέσσερα τµήµατα µε τη διαφορά ότι η 

διδασκαλία γινόταν στην αλβανική γλώσσα και φοιτούσαν 29 µαθητές. Επίσης, ένα 

τµήµα βοηθών χηµείας που φοιτούσαν 25 µαθητές, ένα τµήµα 36 µαθητών που 

εκπαιδεύονταν στα τουριστικά επαγγέλµατα και ένα τµήµα 15 µαθητών που 

εκπαιδεύονταν για σερβιτόροι. 

 Στην 4η τάξη υπήρχαν τα εξής τµήµατα: τµήµα διοίκησης πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων που η διδασκαλία γινόταν στη σερβοκροατική γλώσσα και φοιτούν 

35 µαθητές και τρία επιπλέον τµήµατα που η διδασκαλία γινόταν στην αλβανική (ένα 

τµήµα 34 µαθητών που εκπαιδεύονταν για βοηθοί βιολογίας, ένα τµήµα 32 µαθητών 

που εκπαιδεύονταν για λογιστές και ένα τµήµα 25 µαθητών που εκπαιδεύονταν για 

σερβιτόροι και µάγειρες). 

 Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου αυτού ήταν επαγγελµατικά 

καταρτισµένο. ∆εν υπήρχαν καταρτισµένοι καθηγητές στα µαθηµατικά και στη 

φυσική, και ένα ποσοστό για τη γερµανική γλώσσα, τη χηµεία, τους υπολογιστές κτλ. 

Τη χρονιά 1980 υπήρχαν συνολικά 93 ειδικευµένοι (81,51%) και 13 ανειδίκευτοι 

εκπαιδευτικοί (18,49%)440. Παρόλο που το σχολικό κτίριο του σχολείου σχεδόν 

καταστράφηκε λόγω σεισµού, ο δήµος και το διδακτικό προσωπικό δηµιούργησαν 

κατάλληλες συνθήκες εργασίας και η σχολική χρονιά 1979-1980 ξεκίνησε κανονικά. 

Αντικαταστάθηκαν οι γύψινες οροφές µε αλουµίνιο, τοποθετήθηκαν καινούργια 

παράθυρα, επιδιορθώθηκαν οι ραγισµένοι τοίχοι. Έτσι οι µαθητές µπορούσαν να 

παρακολουθούν τα µαθήµατά τους αλλά, επειδή η διδασκαλία γινόταν σε τρεις 

βάρδιες (στο ίδιο κτίριο πραγµατοποιούνταν επίσης η διδασκαλία του δηµοτικού 

σχολείου «Μάρσαλ Τίτο» (Marsal Tito)) και επειδή ο αριθµός των µαθητών 

αυξανόταν µε ταχύτατο ρυθµό (852 µαθητές και 28 τµήµατα), το σχολείο έπρεπε να 

επεκταθεί. Εκτός από τους εσωτερικούς χώρους, το σχολείο χρειαζόταν να 

διαµορφώσει το σχολικό του κήπο, ο οποίος για καιρό µολυνόταν από τα απόβλητα 

των υπονόµων της πόλης και έµοιαζε µε άθλιο βάλτο. Για την κατάσταση αυτή δεν 

ήταν υπεύθυνοι οι εργαζόµενοι του σχολείου, αλλά οι υπηρεσίες καθαριότητας της 

πόλης.  

                                                 
440 Γραφείο Ανάπτυξης της Εκπαίδευσης «Έκθεση Πεπραγµένων 1980» Υπουργείο Παιδείας Ο.∆.Μ 
(Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας Μαυροβουνίου) (Zavod za unapređivanje školstva NR Crne Gore 1980) 
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 Οι υπεύθυνοι έπρεπε επίσης να λαµβάνουν υπόψη τους τους πολλούς µαθητές 

που ταξίδευαν καθηµερινά και τους µαθητές της αλβανικής εθνικότητας του δήµου 

Πλαβ (Plav) και του δήµου Τούζι (Tuzi), οι οποίοι όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται 

να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αυτό το σχολείο και να χτίσουν µία φοιτητική 

εστία δίπλα στο σχολείο. Αυτή η εστία θα διευκόλυνε τη ζωή των µαθητών, ενώ 

παράλληλα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τουριστικούς σκοπούς κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού, µια και το Ούλτσιν (Ulcinju) είναι παραθαλάσσιο µέρος.  

 Όσον αφορά την εκπαίδευση που προσέφερε αυτό το σχολείο, για τα τµήµατα 

βοηθών βιολογίας και χηµείας ενδιαφέρονταν πολλοί µαθητές, επειδή το Ούλτσιν 

(Ulcinju) ήταν γνωστό για τη βιοµηχανία παραγωγής και επεξεργασίας αλατιού που 

είχε. Για αυτόν το λόγο, τα εργαστήρια της χηµείας και της φυσικής του σχολείου 

όφειλαν να είναι πάντα εξοπλισµένα πλήρως, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του ∆ήµου.441 

 

 

Γ. ∆ήµος Τίτογκραντ (Titograd) 

 

Η βασική δηµοτική εκπαίδευση του δήµου Τίτογκραντ (Titograd) γινόταν σε 

τέσσερα δηµοτικά σχολεία και στα χωριστά τους τµήµατα. Με το άνοιγµα του 

οχταθέσιου σχολείου «29 Νοεµβρίου» στην Ντίνοσα (Dinose) και του χωριστού 

τµήµατος του δηµοτικού σχολείου «Μ. Λέκιτς» (M. Lekić) στο Σούκουρουτς  

(Sukruć), η εκπαίδευση στην αλβανική γλώσσα του δήµου αυτού ανταποκρινόταν 

πλήρως στις ανάγκες των µαθητών της αλβανικής εθνικότητας.  

Σύµφωνα µε τους πίνακες 30-34442, που αφορούν τους εκπαιδευτικούς που 

δίδασκαν στα δηµοτικά σχολεία του δήµου Τίτογκραντ (Titograd), «Ενότητα» 

                                                 
441 Χρονικό του σχολείου της οικονοµίας, 1970, σσ. 63-70.)( Ljetopis ekonomska škola 1970) 
442 Παράρτηµα III, σελ. 313-316. Aneks III (Republički zavod za unapredjivanje školstva i Republički 
sekretarijat za obrazovanje, kulturu i nauku Titograd: Informacija o vaspitanju i obrazovanju pripadnika 
albanske narodnosti. Titograd, 1971).το συνταγµα του 5/1952 έδινε το δικαίωµα σε µέλη του 
κοµουνιστικού κόµµατος να διδάξουν σε τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου αν είχαν απολυτήριο 
Γυµνασίου ή και ∆ηµοτικού ακόµα, χαρακτηρίζοντάς τους όχι ως εκπαιδευτικούς, αλλά ως εµπειρικούς 
εκπαιδευτές. (Savezni zakon o obrazovanju i osnovnom obrazovanju 5/1952 dao pravo članovima 
Komunističke partije da predaje u učionicama osnovne škole ako su još uvek imali srednju ili osnovnu 
školu, karakterišući ih ne kao nastavnike, već kao empirijske trenere. 
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(Jedinstvo), «29 Νοεµβρίου», «∆. Κ. Σκένδερµπεου» (D.K.Skenderbeu) και 

«Μάχµουντ Λέκιτς» (M. Lekić), οι περισσότεροι έµπειροι εκπαιδευτικοί- 

(επαγγελµατίες εκπαιδευτικοί) δίδασκαν στα σχολεία «Μάχµουντ Λέκιτς» (M. Lekić)  

του Τούζι (Tuzi) και «29 Νοεµβρίου» της Ντίνοσας (Dinose). Στα σχολεία «Ενότητα» 

(Jedinstvo) της Άρζα (Arza) και «∆. Κ. Σκένδερµπεου» (D.K.Skenderbeu)  του 

Ζάτριεµπατς (Zatrijebač) υπήρχαν πολλοί εµπειρικοί εκπαιδευτές . Για τη διδασκαλία 

των µαθηµατικών, της αλβανικής και της σερβοκροατικής γλώσσας καταρτίζονταν 

εκείνη την εποχή τρεις εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε, όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή 

τους, να αρχίσουν τη διδασκαλία. Επίσης, αναµενόταν να αποφοιτήσουν οι φοιτητές 

των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων, ώστε να βελτιωθεί η διδασκαλία αυτών των δηµοτικών σχολείων. Οι δήµοι 

και οι υπηρεσίες πολιτισµού κατέβαλαν µεγάλη προσπάθεια προκειµένου να 

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα. 

Πρώτα από όλα εξασφαλίστηκε η λειτουργία αρκετών δηµοτικών σχολείων και των 

χωριστών τους τµηµάτων και άνοιξαν και τα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

Υπήρχαν µερικά χωριστά τµήµατα δηµοτικού στην Άρζα (Arza) και στο 

Ζάτριεµπατς, (Zatrijebač) του κεντρικού σχολείου του δήµου Τίτογκραντ (Titograd), 

που βρίσκονταν είτε σε ιδιωτικά κτίρια που δεν ήταν περιφραγµένα, είτε σε ορεινές 

περιοχές που δεν υπήρχε πόσιµο νερό και ρεύµα ειδικά στο Ζάτριεµπάτς (Zatrijebač) 

και στο Γρούντε (Grounte)443. Παρόλο που ο δήµος προσπάθησε να εξασφαλίσει τον 

απαραίτητο εξοπλισµό για τα σχολεία αυτά, υπήρχαν ακόµη πολλές ελλείψεις σε 

έπιπλα και χώρους. Μερικά σχολεία, όπως αυτά του Τούζι (Tuzi) και της Ντίνοσας 

(Dinosa) και τα χωριστά τµήµατα που βρίσκονταν σε ιδιωτικά κτίρια δεν είχαν 

επάρκεια σχολικών χώρων. Κανένα σχολείο (εκτός από το σχολείο του Τούζι (Tuzi)) 

δεν είχε αίθουσα γυµναστικής, όπου θα µπορούσαν να γίνονται οι ελεύθερες 

δραστηριότητες των µαθητών. Ακόµη και το καλύτερο δηµοτικό σχολείο του Τούζι 

(Tuzi) λειτουργούσε σε χώρους που δεν ήταν ειδικά κατασκευασµένοι για σχολείο 

(δύο κτίρια αποµακρυσµένα 150 µέτρα το ένα από το άλλο). Πράγµατι, τα κτίρια αυτά 

τα χώριζε ο κεντρικός δρόµος Τίτογκραντ- Σκάνταρ,(Titograg- Skantar) ενώ η είσοδος 

και η έξοδος βρίσκονταν σχεδόν πάνω στο δρόµο, ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα παιδιά. 

Το συγκεκριµένο σχολείο έπρεπε να µεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία444.  

                                                 
443 Γραφείο Ανάπτυξης της Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας Ο.∆.Μ (Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας 
Μαυροβουνίου) (Zavod za unapređivanje školstva NR Crne Gore) 
444 Γραφείο Ανάπτυξης της Εκπαίδευσης «Έκθεση Πεπραγµένων 1980» υπουργείο Παιδείας Ο.∆.Μ 
(Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας Μαυροβουνίου) (Biro za Razvoj obrazovanj školstva Zavod za 
unapređivanje školstva NR Crne Gore) 
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Η Υπηρεσία Προστασίας των Παιδιών
445 του δήµου χάρισε µία σχολική κουζίνα 

στο σχολείο του Ζάτριεµπατς (Zatrijebač)  και µία στο σχολείο της Άρζας(Arza). 

Επιπλέον, χρηµατοδότησε την ανοικοδόµηση του καινούργιου σχολικού κτιρίου στην 

Άρζα (Arza), ενώ παράλληλα βοηθούσε στη µεταφορά των µαθητών από και προς τα 

σχολεία τους. Έπρεπε να δηµιουργηθούν οι εξής γραµµές λεωφορείων: Τίτογκραντ 

Όµερµποτζοβιτσι – Ντίνοσα – Μίλες Τούζι ( Titograd- Omerbochivici- Dinosa-Miles-

Tuzi), Τούζι – Άρζα (Tuzi-Arza), Τούζι-Σούκουρτς (Tuzi- Sukruć), έτσι ώστε οι 

µαθητές του δηµοτικού σχολείου «Μάχµουντ Λέκιτς» (M. Lekic)   και του Γυµνασίου 

«25 Μαΐου» να µην αντιµετωπίζουν πλέον πρόβληµα µεταφοράς446.  

 Ο σεισµός του 1979 (25 Μαΐου)  κατάστρεψε σχεδόν ολόκληρο το σχολικό 

κτίριο του Γυµνασίου και γι’ αυτόν το λόγο το κτίριο δεν χρησιµοποιούνταν για 

διδασκαλία. Το σχολείο αυτό είχε πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο για µαθήµατα 

γλωσσών και ένα εργαστήριο για τη διδασκαλία της βιολογίας, της χηµείας και της 

φυσικής. Οι µαθητές και οι καθηγητές του σχολείου αυτού µεταφέρθηκαν στο σχολείο 

«Μάχµουντ Λέκιτς» (M. Lekić)   και έκαναν τα µαθήµατα τους στη δεύτερη βάρδια 

υπό δύσκολες συνθήκες, επειδή δεν υπήρχαν εργαστήρια και ο απαραίτητος 

εξοπλισµός447.  

 Το διδακτικό προσωπικό που δίδασκε εκεί ήταν καλύτερα καταρτισµένο 

συγκριτικά µε τη σχολική χρονιά 1977. Στη Γ’ τάξη του σχολείου αυτού υπήρχαν τα 

εξής τµήµατα: τρία τµήµατα µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα, ένα τµήµα 

διοίκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων µε 38 µαθητές, ένα τµήµα 40 µαθητών 

γεωπονίας και ένα τµήµα 39 µαθητών παιδαγωγικής. Για τη διδασκαλία στη 

σερβοκροατική γλώσσα υπήρχε µόνο ένα τµήµα 38 µαθητών γεωπονίας. Στην 4η τάξη 

υπήρχαν δύο τµήµατα µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα – ένα παιδαγωγίας µε 32 

µαθητές και ένα γεωπονίας µε 37 µαθητές. Για τη διδασκαλία στη σερβοκροατική 

γλώσσα υπήρχε ένα τµήµα γεωπονίας 28 µαθητών. Ο αριθµός των µαθητών του 

σχολείου αυτού αυξήθηκε απότοµα, επειδή γράφτηκαν παιδιά από τις περιοχές Τούζι 

(Tuzi), Ντίνοσα (Dinose), Μίλες (Mileš), Τρέµπογιν (Trabojin), Σούκουριτς (Sukruć), 

Ζάτριεµπατς (Zatrijebač), Βραν (Vran) και Ματαγούζι  (Mataguzi). Έτσι, τη σχολική 

χρονιά 1971-1972 φοίτησαν 78 µαθητές, τη σχολική χρονιά 1976-1977 412 µαθητές, 

ενώ τρία χρόνια αργότερα, 1979-1980 647 µαθητές.  
                                                 
445 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο για την Πρόοδο του Σχολικού Συστήµατος Τίτογκραντ (Titograd)  
Republički zavod za unapredjivanje školstva) 
446 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο για την Πρόοδο του Σχολικού Συστήµατος Τίτογκραντ (Titograd) 
(Republički zavod za unapredjivanje školstva) 
447 ∆ηµοκρατική Γραµµατεία για την εκπαίδευση  τον Πολιτισµό και την Επιστήµη Τίτογκραντ 
(Titograd) 1979-1980 ( Republički sekretarijat za obrazovanje, kulturu i nauku Titograd) 
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 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 36448, υπήρχε έλλειψη ειδικευµένων 

καθηγητών στο µάθηµα της γεωπονίας (οι καθηγητές ήταν εξωτερικοί συνεργάτες, 

δηλαδή δεν εργάζονταν µόνιµα), των µαθηµατικών και της γυµναστικής. Το επίκαιρο 

θέµα αυτού του σχολείου ήταν η επέκταση του κτιρίου που καταστράφηκε από το 

σεισµό. Επίσης, επειδή η διδασκαλία του Γυµνασίου πραγµατοποιούνταν στους 

χώρους του δηµοτικού σχολείου «Μάχµουντ Λέκιτς» (M. Lekić)  , υπήρχαν πολλές 

βάρδιες και τα µαθήµατα δεν διαρκούσαν όσο έπρεπε. Επίσης, δεν υπήρχαν 

κατάλληλοι χώροι για ελεύθερες δραστηριότητες και γυµναστική.  

 Ένα άλλο πρόβληµα που έπρεπε  να λυθεί ήταν η µεταφορά των µαθητών από 

και προς το σχολείο, καθώς περπατούσαν µέχρι και 12 χ.µ. σε µία κατεύθυνση. 

Υπήρχαν πολλοί µαθητές από αποµακρυσµένες περιοχές, όπως Σέλιστε (Selište), 

Πίκαλια (Pikalija), Ντίνοσα (Dinosa), Όµερµποζοβιτσι (Omerbochivići), Άρζα (Arza), 

Σπίνιε (Spinje) κτλ. Γι’ αυτόν το λόγο, οι υπεύθυνοι του πρακτορείου µεταφοράς 

έπρεπε να συζητήσουν την πιθανότητα δηµιουργίας καινούργιας γραµµής λεωφορείου 

µε τους διευθυντές των σχολείων «Μάχµουντ Λέκιτς» (M. Lekić)   και «25 Μαΐου», 

που θα συνέδεε τις εξής περιοχές: Τίτογκραντ- Όµερµποζοβιτσι-Ντίνοσα-Μίλες-

Τούζι-Τίτογκραντ( Titograd- Omerbochivići-Dinosa- Mileš -Tuzi Titograd), και Τούζι-

Άρζα (Tuzi-Arza)449.  

 Ακόµη, η επίδοση των µαθητών θα ήταν καλύτερη, εάν δεν ξόδευαν χρόνο 

περπατώντας χιλιόµετρα κάθε µέρα. Εφόσον το Γυµνάσιο του Τούζι (Tuzi) ανήκε στο 

Κέντρο Κοινωνικοοικονοµικής Εκπαίδευσης του Τίτογκραντ (Centar za socijalno 

ekonomsko obrazovanje,Titograd), τα παιδιά που αποφοιτούσαν από το Γυµνάσιο 

µπορούσαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε αυτό το κέντρο εκπαίδευσης. Ήταν 

άµεση η ανάγκη να ανοίξουν περισσότερα τµήµατα µε διδασκαλία στην αλβανική 

γλώσσα (ειδικά στη χηµεία και φυσική), έτσι ώστε οι µαθητές της αλβανικής 

εθνικότητας να µην δυσκολεύονται παρακολουθώντας τα µαθήµατά τους στη 

σερβοκροατική γλώσσα450.  

 

∆) ∆ήµος Πλαβ (Plav) 

 

                                                 
448 Παράρτηµα III, σελ. 317. Aneks III) 
449 Γραφείο Ανάπτυξης της Εκπαίδευσης «Έκθεση Πεπραγµένων 1980» υπουργείο Παιδείας Ο.∆.Μ 
(Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας Μαυροβουνίου) ( Biro za Razvoj obrazovanj školstva Zavod za 
unapređivanje školstva NR Crne Gore Zavod za unapređivanje) 
450 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο Στατιστικής Τίτογκραντ (Titograd) Republički zavod za statistiku.) 
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Στο ∆ήµο Πλαβ (Plav), η διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα γινόταν στο 

κεντρικό δηµοτικό σχολείο «Τζάφερ Νικότσεβιτς» (Jafer Nikocević) και στα τρία 

χωριστά τµήµατα, τα οποία βρίσκονταν στο Βούσανε (Vusanje), Βίσνεβο (Visnjevo) 

και Μαρτίνοβιτσι (Martinovići). Ακόµη σε ένα άλλο χωριστό τµήµα η διδασκαλία 

γινόταν στην αλβανική γλώσσα, συγκεκριµένα στο Χότι (Hoti), στο δηµοτικό σχολείο 

«Χάιρο Σαχµάνοβιτς» (Hairo Sahmanović).  

 Στα δηµοτικά σχολεία µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα φοιτούσαν 

συνολικά 509 µαθητές σε 20 τµήµατα. Οι συνθήκες εργασίας του σχολείου ήταν σε 

γενικές γραµµές καλές. Το µεγαλύτερο πρόβληµα που υπήρχε και εκεί ήταν η 

επέκταση του σχολικού κτιρίου στο Βούσανε (Vusanje)και η µεταφορά των µαθητών 

των υψηλότερων τάξεων που τα µαθήµατά τους τα παρακολουθούσαν στο κεντρικό 

σχολείο. Ούτε το σχολείο του Γούσιν (Gusinje) δεν είχε αρκετούς χώρους για τη 

διοργάνωση ελεύθερων δραστηριοτήτων –αθλητικού, µορφωτικού και πολιτιστικού 

χαρακτήρα, οι οποίες µπορούσαν και φέρνουν κοντά τους µαθητές διάφορων 

εθνικοτήτων. Η έλλειψη κατάλληλου χώρου και η µεγάλη απόσταση εµπόδιζαν τους 

µαθητές της αλβανικής εθνικότητας να συµµετέχουν. Επίσης, υπήρχαν και άλλες 

δυσκολίες (έγκαιρη αγορά σχολικών βιβλίων, έλλειψη λογοτεχνικών βιβλίων στην 

αλβανική γλώσσα, συνδροµή σε περιοδικά στην αλβανική γλώσσα), οι οποίες δεν 

µπορούσαν να ξεπεραστούν µόνο από τους υπεύθυνους των σχολείων, αλλά µε τη 

βοήθεια του δήµου και του Υπουργείου Παιδείας451. Οι µαθητές της αλβανικής 

εθνικότητας έπρεπε να µαθαίνουν περισσότερα πράγµατα για τους ποιητές, τους 

επαναστάτες και τους ήρωες της Γιουγκοσλαβίας και για την πολιτική του Τίτο. Το 

διδακτικό προσωπικό και οι µαθητές έπρεπε να συνεργάζονται περισσότερο και πιο 

αποτελεσµατικά µε τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας. Υπήρχαν περισσότεροι 

ειδικευµένοι καθηγητές (71,43%), όµως τη γαλλική γλώσσα, τη φυσική, τα 

µαθηµατικά και τη χειροτεχνία δίδασκαν ανειδίκευτοι εκπαιδευτικοί (28,57%)452. 

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ∆ηµοκρατικού Ινστιτούτου για την προαγωγή του 

σχολικού συστήµατος του Τιτογραντ (Titograd) 1980 

 Οι υπεύθυνοι του σχολείου προσπάθησαν να βρουν κατάλληλα καταρτισµένο 

διδακτικό προσωπικό αλλά χωρίς επιτυχία, επειδή δεν µπόρεσαν να προσφέρουν ούτε 

διαµερίσµατα για τη διαµονή των καθηγητών, ούτε καλό µισθό. Το σχολείο έπρεπε να 

συνεργάζεται περισσότερο µε τις παιδαγωγικές υπηρεσίες του Τίτογκραντ (Titogrd) 

                                                 
451 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο Στατιστικής Τίτογκραντ (Titograd) Ειδικά Έντυπα Σχολικής Μονάδας 
(Republički zavod za statistiku(pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku). 
452

∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο για την Πρόοδο του Σχολικού Συστήµατος Τίτογκραντ (Titograd) 
(Republički zavod za unapredjivanje školstva) 
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και του Ίβανγκραντ (Ivangrad) και να στέλνει τους εκπαιδευτικούς σε διάφορα 

σεµινάρια που διοργάνωναν οι υπηρεσίες αυτές και το Υπουργείο Ανάπτυξης της 

Παιδείας.  

 Στο Γυµνάσιο του δήµου Πλαβ (Plav) υπήρχαν τµήµατα τεχνικής εκπαίδευσης 

µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα. Η διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα στο 

Γυµνάσιο ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 1978-1979 και τότε γράφτηκαν 48 µαθητές. 

Από αυτούς, 35 ολοκλήρωσαν την πρώτη τάξη, 5 έµειναν στην ίδια τάξη λόγω κακής 

επίδοσης, ενώ 8 σταµάτησαν να παρακολουθούν τα µαθήµατα. Τη σχολική χρονιά 

1979-1980 γράφτηκαν 51 µαθητές σε 2 τµήµατα. Mετά την έναρξη της σχολικής 

χρονιά προσλήφθηκε ένας καθηγητής αλβανικής γλώσσας, ενώ έπρεπε να βρεθούν δύο 

ακόµη καθηγητές, της ιστορίας και των µαθηµατικών, οι οποίοι θα ήταν σε θέση να 

διδάσκουν στην αλβανική γλώσσα453.  

 

 

 

 

 

Ε) ∆ήµος Ρόζαε (Rozaje) 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία η διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα στον δήµο Ρόζαε 

(Rozaje) γίνονταν στα χωριστά τµήµατα του δηµοτικού σχολείου «Μούσταφα 

Πέτσανιν» (Mustafa Pečanin), τα οποία βρίσκονταν στο Ντάτσιτσι (Dacići) και στο 

Μπάντζοβ (Bandžov). Στο Ντάτσιτσι (Dacići) υπήρχαν τµήµατα µέχρι την 7η τάξη, 

ενώ στο Μπάντζοβ (Bandžov) µέχρι την 3η τάξη.  

 Στα τµήµατα του Ντάτσιτσι (Dacići ) φοιτούσαν συνολικά 78 µαθητές και στα 

τµήµατα του Μπάντζοβ (Bandžov) µόνο 8 µαθητές. Το 1977 φοιτούσαν λιγότεροι 

µαθητές, επειδή δεν υπήρχαν τµήµατα στην 6η και 7η τάξη και γι’ αυτόν το λόγο οι 

µαθητές είτε σταµατούσαν την εκπαίδευσή τους, είτε συνέχιζαν στα σχολεία του 

Κοσσόβου. Αρχές της δεκαετίας του 1980, οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να 

παρακολουθούν τα µαθήµατά τους στην περιοχή που έµεναν.  

 Επιπλέον, το 71,73% των εκπαιδευτικών ήταν ειδικευµένοι στα µαθήµατα 

αυτά, ενώ οι υπόλοιποι (28,28%) εκπαιδευτικοί της αλβανικής γλώσσας, της 

                                                 
453 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο για την Πρόοδο του Σχολικού Συστήµατος Τίτογκραντ (Titograd) 
(Republički zavod za unapredjivanje školstva) 



 177 

βιολογίας, της χηµείας, της χειροτεχνίας, της γυµναστικής, της µουσικής και της 

ζωγραφικής χρειάζονταν επαγγελµατική κατάρτιση. 

Το σχολείο «Μούσταφα Πέτσανιν» (Mustafa Pečanin) έπρεπε να κηρύξει 

διαγωνισµό για να προσλάβει έναν καθηγητή αλβανικής γλώσσας και έναν καθηγητή 

χηµείας και βιολογίας, που θα δίδασκαν στο χωριστό τµήµα στο Ντάτσιτι (Dacići). 

Μόνο έτσι οι µαθητές της περιοχής αυτής θα είχαν οχταετή εκπαίδευση. Οι υπεύθυνοι 

του χωριστού τµήµατος στο Ντάτσιτσι (Dacići) έπρεπε επίσης να εξασφαλίσουν τον 

εξοπλισµό που τους έλειπε και να επιµεληθούν το σχολικό κήπο, δηλαδή να τον 

περιφράξουν και να εξασφαλίσουν µια ασφαλή διάβαση πάνω από το ποτάµι που 

υπήρχε απέναντι από το σχολείο. Επίσης, έπρεπε να συνεργάζονται περισσότερο µε τα 

υπόλοιπα σχολεία και να διοργανώνουν διάφορες δραστηριότητες µε τη συµµετοχή 

όλων των µαθητών και καθηγητών των σχολείων αυτών. Οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου έπρεπε να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά σεµινάρια που διοργανώνονταν 

από το Υπουργείο Παιδείας και από το Παιδαγωγικό Συµβούλιο του Τίτογκραντ 

(Titograd), επειδή οι περισσότεροι δεν είχαν µεγάλη εµπειρία και τα µαθήµατα που 

δίδασκαν δεν γινόντουσαν µε ικανοποιητικό τρόπο.  

Στους πίνακες 41-46454 παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθµός των δηµοτικών 

σχολείων του Μαυροβουνίου (Crna Gora)  µε διδασκαλία στα αλβανικά τη σχολική 

χρονιά 1979-1980 και ο αριθµός των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του 

Μαυροβουνίου (Crna Gora) την ίδια χρονιά, καθώς επίσης και ο αριθµός των 

εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση ανά µάθηµα.  

 

7.11 Οι φοιτητές της αλβανικής εθνικότητας στα ανώτερα και ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

Στο ίδιο έγγραφο (Παράρτηµα ΙΙΙ.πίνακες 46,47,48,49,) αναφέρεται ότι στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 πολλοί φοιτητές σπούδαζαν στα Πανεπιστήµια της 

χώρας. Οι περισσότεροι σπούδαζαν στο Πανεπιστήµιο της Πρίστινας (Pristina), επειδή 

πολλά µαθήµατα διδάσκονταν στην αλβανική γλώσσα. Όµως αρκετοί φοιτητές 

διδάσκονταν και στη σερβοκροατική γλώσσα, διότι ήταν ήδη προετοιµασµένοι από τα 

µαθήµατα που παρακολούθησαν στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το 

έγγραφο αναφέρει επίσης ότι ήταν ανέφικτο να βρεθούν τα στοιχεία των φοιτητών που 

σπούδαζαν στα ανώτερα και ανώτατα σχολεία και γι’αυτό αναφέρονται µόνο τα 

                                                 
454 Παράρτηµα III, σελ. 320-323. Aneks III 
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στοιχεία των φοιτητών που πήραν υποτροφίες (σύµφωνα µε τις λίστες των δανείων 

που δόθηκαν). 

Από τα στοιχεία των καταγραφής- απογραφής των Πινάκων455 που βρίσκουµε 

στα αρχεία του ∆ηµοκρατικού Ινστιτούτου Στατιστικής  του Τιτογραντ (Titograd) 

προκύπτει ότι πολλοί φοιτητές αλβανικής εθνικότητας πήραν υποτροφίες για  σπουδές  

σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ενώ ακόµη µεγαλύτερος ήταν ο 

αριθµός των φοιτητών που µόνοι τους πλήρωναν τις σπουδές τους. Παρόλα αυτά, 

πολλοί φοιτητές δεν έδιναν εξετάσεις τακτικά και έτσι δεν ήταν εφικτό να βρεθούν τα 

στοιχεία τους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά456, οι περισσότεροι φοιτητές σπούδαζαν 

στις Φιλοσοφικές, Οικονοµικές και Νοµικές Σχολές, ενώ ακολουθούσαν κατά σειρά 

προτίµησης οι Σχολές Φυσικοµαθηµατικής και Γεωπονικής.  

Οι περισσότεροι φοιτητές προέρχονταν από το Τίτογκραντ (Titograd), το 

Ούλτσιν (Ulcinj), το Μπαρ (Bar) και το Πλαβ (Plav), ενώ λιγότεροι από το Ρόζαε 

(Rozaje). Ο αριθµός των φοιτητών από το Τίτογκραντ (Titograd) που φοιτούσαν στα 

Πανεπιστήµια ήταν ο µεγαλύτερος, ενώ οι περισσότεροι φοιτητές που φοιτούσαν στα 

σχολεία ανώτερης εκπαίδευσης προέρχονταν από το Ούλτσιν (Ulcinj) και το Πλαβ 

(Plav). 

Οι περισσότεροι φοιτητές αλβανικής εθνικότητας σπούδαζαν στο 

Πανεπιστήµιο της Πρίστινας, αν και το Πανεπιστήµιο «Βέλικο Βλάχοβατς» (Veliko 

Vlahovač) του Τίτογκραντ (Titograd),   ήταν πιο κοντά. Καταρχήν, η διδασκαλία στο 

Πανεπιστήµιο,  της Πρίστινας γίνονταν στην αλβανική, ενώ στο Πανεπιστήµιο του 

Τίτογκραντ (Titograd),  στη σερβοκροατική γλώσσα. Επίσης, οι φοιτητές γράφονταν 

πιο εύκολα στο Πανεπιστήµιο της Πρίστινας (Pristina) παρά στου Τίτογκραντ 

(Titograd).  Επειδή υπήρχαν πολλοί φοιτητές που φοιτούσαν στο Πανεπιστήµιο της 

Πρίστινας (Pristina), δεν υπήρχαν αρκετές αίθουσες και διδακτικός εξοπλισµός. Από 

την άλλη πλευρά, τα παιδιά που σπούδαζαν εκτός Μαυροβουνίου (Βελιγράδι-Beograd, 

Σάραγιεβο-Sarajevo, Ζάγκρεµπ-Zagreb, Νόβι Σαντ-Novi Sad, Σπλίτ-Split, Ριέκα-

Rjeka, Σκόπια-Skopje κτλ.) έκαναν παρέες µε φοιτητές διαφορετικής εθνικότητας και 

µάθαιναν και µια διαφορετική κουλτούρα.457 

 

                                                 
455 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο για την Πρόοδο του Σχολικού Συστήµατος Τίτογκραντ (Titograd) 
(Republički zavod za unapredjivanje školstva) 
456 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο για την Πρόοδο του Σχολικού Συστήµατος Τίτογκραντ (Titograd) 
(Republički zavod za unapredjivanje školstva) 
457 Στίπτσεβιτς, Α., Οι Ιλλύριοι. Ιστορία. Ζωή. Πολιτισµός, Ζάγκρεµπ, 1975, σ.σ. 126-131. (Stipčević, 
A., Iliri. Povijest. Život. Kultura. Zagreb, 1974.) 
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7.12 Αναφορές Ειδικών Συµβούλων 

Σύµφωνα µε δυο αναφορές ειδικών συµβούλων που πραγµατοποίησαν 

επισκέψεις το Νοέµβριο του 1981 στο δηµοτικό «Μάχµουτ Λέκιτς» (Mahmut Lekič) 

στο Τούζι (Tuzi), η κατάσταση ήταν αρκετά άσχηµη  (Παράρτηµα ΙΙΙ.3).  

Ο πρώτος σύµβουλος, Λιούτσαϊ Λούτσα, επισκέφθηκε το µητρικό δηµοτικό 

σχολείο «Μάχµουτ Λέκιτς» (Mahmut Lekič)  και τα παρατήµατά του. Συγκεκριµένα: 

τις τάξεις Ι-1 και Ι-2 στο Τούζι (Tuzi), τις οποίες είχαν οι δάσκαλοι Λουίτζι Λαγτσάι 

(Ljuidj Lajcaj) και Ούκιτς Κατερίνα (Ujkic Katarina), τις τάξεις ΙΙ-1 και ΙΙ-2 στις 

οποίες ήταν δάσκαλοι οι Σοκόι Ντζοκάι (Sokoj Djokaj) και  Ντζόκιτς Φράνιο (Djokič 

Franjo), τις τάξεις ΙV-1 και  IV-2 που δίδασκαν οι Ντότα Μαργιλιάι (Doda Margiljaj) 

και Φραν Βουλιάι (Fran Vuljaj), τα παραρτήµατα της 4ης τάξης στο Βουκσανλέκιτσι 

(Vuksanlekići) και στο Σουκουρούτσ (Sukuruč) µε δασκάλους τους Τζέρτζι Ζεφ 

Γκεκάι (Djerdj Zef Gegaj) και Τζιούστα Γιουνσάι (Djusta Juncaj) και τα δύο µικτά 

τµήµατα στο Γκόρνιε Ντρούµε (Gornje Drume) µε δάσκαλο τον Ντζοκάι Λέκα 

(Djokaj Leka.)458 

 Σύµφωνα µε την έκθεση προς το Γραφείο Ανάπτυξης Σχολικού συσήµατος της 

∆ηµοκρατίας Μαυροβουνίου  το 1981 του ειδικού συµβούλου Λιούτσαϊ 

Λούτσα(Ljutsai Ljutsa). Η διδασκαλία στο µητρικό σχολείο στο Τούζι (Tuzi) 

διεξαγόταν κάτω από πολύ ακατάλληλες  συνθήκες, σε ό,τι αφορούσε το σχολικό 

χώρο και την υγιεινή, ειδικά στο παλιό σχολικό κτίριο. Οι καπνοδόχοι στις αίθουσες 

δεν τραβούσαν τον καπνό και αυτό δηµιουργούσε µια ανυπόφορη ατµόσφαιρα στο 

τµήµα, που δεν µπορούσε να λειτουργήσει κανονικά. Σε αυτό το σχολείο λειτουργούσε 

και ένα λύκειο και έτσι η διδασκαλία κάθε µέρα διεξαγόταν σε 3 βάρδιες. Τα σχολικά 

έπιπλα και όλα τα υπόλοιπα σχολικά µέσα είχαν  υποστεί ζηµίες και καταστροφές. Τα 

εκπαιδευτικά µέσα των παραρτηµάτων ήταν φτωχά, ενώ τα λίγα µέσα που υπήρχαν 

στο µητρικό σχολείο ήταν µερικώς χαλασµένα. Στα παραρτήµατα υπήρχαν και 

κάποιες εικόνες στον τοίχο, αριθµητήριο και γεωγραφικοί χάρτες του Μαυροβουνίου 

και της Γιουγκοσλαβίας. Οι βιβλιοθήκες στα τµήµατα αυτά ήταν είτε ανύπαρκτες, είτε 

πάρα πολύ φτωχές.  

 Όλοι οι δάσκαλοι των αναφερόµενων τµηµάτων τακτικά κρατούσαν 

καταλόγους που περιελάµβαναν σηµειώµατα, τα προγράµµατα λειτουργίας του 
                                                 
458 ∆ηµοκρατική γραµµατεία για την εκπαίδευση, τον πολιτισµό και την επιστήµη, 1971, σσ. 54-75. 
(Republički sekretarijat za obrazovanje, kulturu i nauku Titograd 1971) 
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υπεύθυνου του τµήµατος και του συµβουλίου καθηγητών, καθώς και τις ώρες των 

πραγµατοποιηµένων µαθηµάτων. Στα περισσότερα τµήµατα, οι µαθητές είχαν 

βαθµολογηθεί σχεδόν σε όλα µαθήµατα εκτός από αυτούς των πρώτων τάξεων, 

έχοντας υπόψη την ειδική λειτουργία των τάξεων αυτών στην αρχή του χρόνου. Τα 

διοικητικά έγγραφα του τµήµατος ήταν τακτοποιηµένα στην 4 τάξη στο 

Βουκσανλέκιτσι (Vuksanlekići) και Γκόρνιε Ντρούµα (Gornje Drume).  

 Όλοι οι δάσκαλοι έφτιαξαν οµαδικά τα προγράµµατα εργασίας. Οι δάσκαλοι 

της 4ης τάξης στην αρχή έφτιαξαν το πρόγραµµα εργασίας στην αλβανική γλώσσα µε 

βάση το βιβλίο «Στην αγκαλιά της νέας ζωής» ( Ne zemeren e jetes te re)459 και των 

άλλων βιβλίων λογοτεχνίας. Αλλά επειδή ήρθε το αναγνωστικό από τα Σκόπια, 

προτάθηκε στους δασκάλους να το χρησιµοποιήσουν και αυτό. Έτσι έπρεπε να 

αγοράσουν τα παιδιά και αυτό από το βιβλιοπωλείο στο Τούζι (Tuzi).  

Όλοι οι δάσκαλοι είχαν τακτικές ηµερήσιες προετοιµασίες για τα µαθήµατα σε 

ένα ειδικό τετράδιο ή σχέδιο εργασίας. Οι σύµβουλοι πρότειναν κάθε δάσκαλος να 

εξασφαλίσει σχέδια εργασίας και σε αυτά να κάνει τις προετοιµασίες. Η 

συµπληρωµατική διδασκαλία διεξαγόταν σε όλα τα τµήµατα, µε 2 µαθήµατα την 

εβδοµάδα, γλώσσα και µαθηµατικά. 

 Η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας πραγµατοποιούνταν σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα στην 4 τάξη, ενώ οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρµόζουν τα κείµενα από το 

αναγνωστικό,  καθώς και από το εγχειρίδιο «Στην αγκαλιά της νέας ζωής» ( Ne 

zemeren e jetes te re). 

 Οι αναλυτικές-συνθετικές ασκήσεις της 1ης τάξης χρησιµοποιούνταν πολύ στη 

διδασκαλία µε το αλφαβητάριο. Οι µαθητές καταλάβαιναν τους όρους, που ήταν η 

βασική προϋπόθεση για την κατάλληλη ανάλυση των γραµµάτων και ανάπτυξη 

ικανότητας ανάγνωσης σε µαθητές. Μέχρι την ήµερα της επίσκεψης, στη διδασκαλία 

του αλφάβητου είχαν κάνει 7-8 γράµµατα. Οι δάσκαλοι χρησιµοποιούσαν τη µέθοδο 

και τη σειρά των γραµµάτων όπως είναι στο αλφαβητάριο. Στην αρχή έκαναν πρώτα 

τα κεφαλαία και τα µικρά γράµµατα και µετά την εκµάθηση της καλλιγραφικής 

γραφής. Τα εκπαιδευτικά µέσα ήταν όµως πολύ φτωχά και σπάνια βρίσκονταν 

φανελοπίνακας, πλαστελίνη και αλφαβητάρια. Οι µαθητές σε όλα τα τµήµατα όπου 

έγινε η επίσκεψη διάβαζαν και έγραφαν σωστά.460 

                                                 
459 “Στην αγκαλιά της νέας ζωής” (Ne zemeren e  jetes te re) 
460 Έκθεση του Συµβούλου Λιουτσαΐ Λιούτσα (Ljutsai Ljutsa) για την λειτουργία των Σχολικών 
Μονάδων της περιοχής το 1981(Izvjestaj Prosvjetni Svjetnik Ljutsai Ljutsa) 
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 Στην ανάλυση των κειµένων οι δάσκαλοι γενικά έπρεπε να δώσουν 

περισσότερη προσοχή στην επεξήγηση καινούργιων και άγνωστων λέξεων και να 

ελέγξουν, εάν κάποιες φορές οι µαθητές ήξεραν την έννοια ακόµη και απλών λέξεων. 

Τέτοιες λέξεις σχετικές µε το κείµενο έπρεπε να χρησιµοποιούνται πιο συχνά σε 

προτάσεις, έτσι ώστε να τις υιοθετούν οι µαθητές. Οι περισσότεροι µαθητές διάβαζαν 

σωστά τα κείµενα που διδάσκονταν. Το περιεχόµενο των κειµένων το ήξεραν, αλλά 

χρειαζόταν να µάθουν ωραίες εκφράσεις, γραµµατικές σχέσεις και περιγραφές, για να 

υιοθετήσουν την οµορφιά της γλώσσας, να αναπτύξουν την αγάπη για τη γλώσσα και 

για το βιβλίο γενικά. Οι προφορικές και γραπτές ασκήσεις έπρεπε να είναι 

περισσότερες, να αποφεύγεται η απλή περιγραφή και οι απλές και σύντοµες 

απαντήσεις σε ερωτήσεις. Κάποια κείµενα είχαν κατάλληλες ζωγραφιές, αλλά σπάνια 

γινόταν δραµατοποίηση των κειµένων.  

 Στα µαθηµατικά, όλοι οι δάσκαλοι είχαν κάνει µηνιαία προγράµµατα εργασίας 

µε επιτυχία. Οι µαθητές στην πρώτη τάξη γενικά ήξεραν πολλαπλασιασµό. Η 

διδασκαλία διεξαγόταν µε τη βοήθεια αριθµητηρίων και διαφόρων σχολικών 

εργαλείων, τα οποία χρησιµοποιούνταν στην ανάλυση των αριθµών και των όρων 

τους. Ο λογαριασµός χωρίς πράξη και η εκτέλεση πράξεων στην 3 τάξη 

πραγµατοποιούταν µεθοδικά και σωστά. Οι µαθητές ήξεραν να λύνουν τις 

µαθηµατικές τους ασκήσεις. Στην 4η τάξη έγινε ανάλυση ανάγνωσης και γραψίµατος 

των αριθµών αρκετά καλά, καθώς και η εκµάθηση του δεκαδικού συστήµατος 

αριθµών. Οι µαθητές έπρεπε να λύνουν µικτά µαθηµατικά προβλήµατα, για να 

αναπτύξουν τη µαθηµατική και λογική σκέψη τους. Κάποιοι όροι σχετικά µε τις 

µονάδες µέτρησης έπρεπε να εξηγηθούν πιο ουσιαστικά στους µαθητές. Οι ασκήσεις 

έπρεπε να είναι σχετικές µε τις εµπειρίες των µαθητών. 

 Η σερβοκροατική γλώσσα διεξαγόταν σύµφωνα µε το πρόγραµµα, αλλά δεν 

χρησιµοποιούνταν παντού το ίδιο βιβλίο. Στην 4 τάξη χρησιµοποιούνταν το 

αλφαβητάριο που ήταν για τα σχολεία µε διδασκαλία στα σέρβικα και µερικές φορές 

το αναγνωστικό για την 2η τάξη ή το βιβλίο που προβλέπεται για την 4η τάξη µε 

διδασκαλία στα αλβανικά. Αυτές οι διαφορές επηρέαζαν πολύ τους δασκάλους στη 

διεξαγωγή του µαθήµατος αυτού και υπήρχε η αίσθηση ότι η διδασκαλία 

αυτοσχεδιαζόταν και για αυτό τα αποτελέσµατα δεν ήταν καλά, ειδικά στα 

παραρτήµατα που οι µαθητές δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τη γλώσσα στην 

καθηµερινότητα τους. Στο Τούζι (Tuzi) οι µαθητές χρησιµοποιούσαν τη γλώσσα πολύ 

καλά και είχαν καλό λεξιλόγιο. Την ώρα της διδασκαλίας, οι δάσκαλοι 
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χρησιµοποιούσαν τη συζήτηση και άλλες µορφές εργασίας, αλλά έπρεπε να 

χρησιµοποιούν περισσότερο τις ζωγραφιές, εικόνες, µαγνητόφωνο, γραµµόφωνο κτλ.  

 Το µάθηµα της γνώσης της φύσης και της κοινωνίας, στην 1 και στη 2 τάξη 

διεξαγόταν σύµφωνα µε το πρόγραµµα µε επιτυχία. Οι γνώσεις των µαθητών ήταν 

αρκετά καλές, όµως έπρεπε να υπάρχει και πρακτική εξάσκηση µε συλλογές από τη 

φύση, αλλά και εικόνες και ζωγραφιές σχετικά µε τη κοινωνική ζωή.  

 Η διδασκαλία της γνώσης της φύσης για την 4η τάξη πραγµατοποιούνταν 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα και µε το κατάλληλο βιβλίο. Κατά την ανάλυση των νέων 

περιεχόµενων, ο δάσκαλος έπρεπε να χρησιµοποιεί τις υπάρχουσες γνώσεις και 

εµπειρίες των µαθητών και να γίνονται συζητήσεις σύµφωνα µε τα πράγµατα ή τα 

φαινόµενα, τα οποία υπάρχουν στη φύση. Για αυτόν το λόγο έπρεπε να βρει ο 

δάσκαλος δείγµατα από το περιβάλλον, όσο αυτό ήταν εφικτό, π.χ. δείγµατα 

µεταλλευµάτων , άνθρακα, φυτών. Όταν τα δείγµατα από τη φύση δεν µπορούσαν να 

βρεθούν, το µάθηµα έπρεπε να γίνεται µε φωτογραφίες και εικόνες. 

 Η γνώση της κοινωνίας διεξαγόταν σύµφωνα µε το διδακτικό πρόγραµµα. Το 

βιβλίο ήταν κατάλληλο µε προγραµµατισµένο περιεχόµενο, το οποίο ήταν µετάφραση 

του βιβλίου που χρησιµοποιούνταν στα σχολεία µε διδασκαλία στα σερβοκροατικά 

στο Μαυροβούνιο. Οι περισσότεροι µαθητές ήξεραν καλά το χάρτη. Τα εκπαιδευτικά 

µέσα ήταν όµως πολύ φτωχά και δεν υπήρχαν άλµπουµ, εικόνες, ζωγραφιές, εγχειρίδια 

κτλ.461       

 Η δεύτερη αναφορά στο ίδιο έγγραφο (Π.VI.ε), έγινε µε βάση την επίσκεψη 

του εκπαιδευτικού συµβούλου Πέταρ Ντρεσάι (Petar Deršai) ( κατά τη χρονική 

περίοδο από 14 έως 25 Νοεµβρίου 1981, στο ∆ήµο Αγορίτσα (Agoritsa), στα τµήµατα 

µε διδασκαλία στα αλβανικά και συγκεκριµένα: ΙΙΙ-1 και ΙΙΙ-2 στο µητρικό σχολείο µε 

επικεφαλείς τους δασκάλους Παούλινα Ποπδιόνοβιτς (Paulina Popdiopovič) και 

∆ιέλιος Ιβεζάι, (Delios Ivezai) τα τµήµατα της Ι, ΙΙ και ΙΙΙ τάξης στα παραρτήµατα του 

ίδιου σχολείου στο Βουκσανλιέκιτσι  (Vuksanlekići), µε δασκάλους τους Μάρκο 

Μπέρισα (Marko Berisa), Πρέντας Ιβεζάι (Prenta Ivezai) και ∆ιόκα Ιβέζιτς, (Dioka 

Ivezič) τα τµήµατα της 1ης , 2ης και 3ης τάξης στο παράρτηµα στο Σουκούρουτς 

(Sukuruć) µε τους δάσκαλους Νίκολα Μπερίσα (Nikola Berisa) ,  Τερέζα Γόγιτσαι 

(Tereza Gogičai) και Μάρκο Γόγιτσαι, (Marko Gogičai)  καθώς και το µικτό (από 4 

                                                 
461 Έκθεση του Συµβούλου Λιουτσαΐ Λιούτσα (Ljutsai Ljutsa) για την λειτουργία των Σχολικών 
Μονάδων της περιοχής 1981 ( Μετάφραση της έκθεσης σελ  185 Η διδασκαλία στο µητρικό σχολείο… 
έως σελ 188  άλµπουµ’ εικόνες, ζωγραφιές ,εγχειρίδια κλπ. Izvjestaj Prosvjetni Svjetnik Ljutsai Ljutsa 
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τάξεις) τµήµα στο Ντόνιε Ντρούµε (Donje Drume) µε το δάσκαλο Κόλα Ιβεζάι (Kola 

Ivezai)  

 Σύµφωνα µε την αναφορά: Οι υγειονοµικές συνθήκες των σχολείων στο Τούζι 

(Tuzi) και στο Βουκσανλιέκιτσι (Vuksanlekići),   ήταν εντελώς ακατάλληλες. Τα 

τµήµατα στο Τούζι (Tuzi) 

 λειτουργούσαν και στη µεσοβάρδια και αυτό δυσκόλευε τη διατήρηση υγιεινής. Το 

παράρτηµα στο Βουκσανλιέκιτσι (Vuksanlekići) δεν ήταν χτισµένο για να λειτουργεί 

ως σχολικός χώρος και γι’ αυτό οι αίθουσες ήταν µικρές, µη λειτουργικές και καθόλου 

καλά φωτισµένες. Σε αυτό το τµήµα, το µεγάλο πρόβληµα ήταν η προµήθεια νερού. 

Το τµήµα στο Ντόνιε Ντρούµε (Donje Drume) δούλευε σε ένα µικρό ιδιωτικό 

δωµάτιο, χωρίς να έχει τις κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Επίσης, το κυρίως 

σχολικό κτίριο είχε µεγάλες ζηµιές από το σεισµό. Και εκεί επίσης το µεγάλο 

πρόβληµα ήταν το νερό, τόσο για πόση όσο και για διατήρηση της καθαριότητας. Στο 

τµήµα στο Σουκούρουτς (Sukuruč), οι συνθήκες ήταν λίγο καλύτερες, αλλά και εκεί 

υπήρχε το πρόβληµα του νερού, καθώς και του ηλεκτροδοτικού   δικτύου.462 

 Τα διδακτικά µέσα στα τµήµατα αυτά ήταν πολύ φτωχά και ορισµένα δεν 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν λόγω του ότι ήταν µικρός ο χώρος στον όποιο 

πραγµατοποιούνταν τα µαθήµατα Βουκσανλιέκιτσι και Ντόνιε Ντρούµε   

(Vuksanlekići-Donje Drume), και λόγω της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύµατος 

(Σουκουρούτς) (Sukuruč) 

 Το ετήσιο πρόγραµµα δηµιουργήθηκε µε ορισµένες καθυστερήσεις λόγω των 

αλλαγών και τροποποιήσεων στο διδακτικό πρόγραµµα της αλβανικής γλώσσας και 

λόγω της αλλαγής ορισµένων βιβλίων. Τα ετήσια προγράµµατα γινόντουσαν στις 

συναντήσεις των ειδικών επιτροπών στο µητρικό σχολείο (για κάθε τάξη υπήρχε και 

µια ειδική επιτροπή). Τα ετήσια προγράµµατα συµπεριελάµβαναν ολόκληρο το υλικό 

από όλους τους εκπαιδευτικούς τοµείς και ήταν κατανεµηµένα κατά µήνες και 

διδακτικές µονάδες.  

Η σχέση του προγράµµατος µε τα διδακτικά περιεχόµενα ήταν επιτυχής και 

προγραµµατισµένη ήταν και η επανάληψη στις τάξεις στην αρχή, στη µέση και στο 

τέλος του χρόνου. Ένα σχέδιο εργασίας µηνιαίου προγράµµατος περιείχε σε στήλες: το 

είδος του µαθήµατος, τις µορφές εργασίας, τις εκπαιδευτικές µεθόδους και τα 

διδακτικά µέσα, τα οποία ήταν πολύ σηµαντικά λόγω του ότι µέσω αυτών φαινόταν το 

                                                 
462 Άπο Σελ. 188… Οι υγειονοµικές συνθήκες των Σχολείων στο Τούζι …..έως και τη σελ 190 είναι η 
µετάφραση της έκθεσης του  εκπαιδευτικού συµβούλου Πέταρ Ντερσάι (Petar Dersai)  14/15/-11-1981 
(Izvjestaj Prosvjetni Svjetnik Petar Dersai) 
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επίπεδο συγχρονισµού και πραγµατοποίησης της διδασκαλίας και των µορφών της.  

Σύµφωνα µε την αναφορά, σπάνια εφαρµόζονταν οµαδικές µορφές εργασίας αλλά 

περισσότερο ατοµικές.  

 Εντυπωσιακή ήταν η τακτικότητα στον κατάλογο, στον οποίο γράφονταν τα 

προγράµµατα του υπευθύνου τµήµατος του συµβουλίου τµηµάτων, της τµηµατικής 

κοινότητας, της συνεργασίας µε γονείς, καθώς και οι σηµειώσεις για την 

πραγµατοποίηση αυτών των προγραµµάτων.   

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα τµήµατα πραγµατοποιούσαν τα µαθήµατα 

σύµφωνα µε τα προγράµµατα. Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί ήταν ιδεολογικά έτοιµοι 

να αναπτύξουν το γιουγκοσλαβικό πατριωτισµό στους µαθητές να τους κατηχήσουν 

προς αυτή την κατεύθυνση.  

Τα µαθήµατα για την αλβανική γλώσσα πραγµατοποιούνταν µε το 

προβλεπόµενο πρόγραµµα. Το µάθηµα των µαθηµατικών στις δύο πρώτες τάξεις στο 

Βουκσανλιέκιτσι (Vuksanlekići) και στο Σουκούρουτς (Sukuruč) διδασκόταν µε 

σωστό και αποτελεσµατικό τρόπο. Οι δάσκαλοι και οι µαθητές προσπαθούσαν πολύ. 

Στις δύο δεύτερες τάξεις στο Βουκσανλιέκιτσι (Vuksanlekići) και Σουκούρουτς 

(Sukuruč), τα µαθηµατικά διεξάγονταν επίσης χωρίς πρόβληµα. Στις τρίτες τάξεις στο 

κέντρο, καθώς και στο Βουκσανλιέκιτσι (Vuksanlekići) και Σουκούρουτς (Sukuruč) τα 

µαθηµατικά παρουσίαζαν ορισµένες δυσκολίες, γιατί το καινούργιο πρόγραµµα για τα 

µαθηµατικά δεν ήταν καθόλου εύκολο. 

 Το µάθηµα της γνώσης της φύσης και κοινωνίας σε όλα τα τµήµατα 

πραγµατοποιούνταν σύµφωνα µε το προβλεπόµενο πρόγραµµα. Το συγκεκριµένο 

µάθηµα όµως θα έπρεπε να συνδεθεί µε την επίσηµη µητρική γλώσσα, δηλαδή τα 

παιδιά να χρησιµοποιούν αποκλειστικά τα σερβοκροατικά, ώστε µε αυτό τον τρόπο να 

γίνει πιο πλούσιο το λεξιλόγιο των µαθητών και να εξασκηθεί ο τρόπος της σωστής 

απάντησης µε πλήρη πρόταση. 

 

8. Η εκπαίδευση τη δεκαετία του 1990 

 

8.1 Τα προβλήµατα στα σχολεία µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα ανά 
∆ήµο  
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Ο ∆ηµήτρης Τσακίρης σε άρθρο του463 περιγράφει την κατάσταση της 

Γιουγκοσλαβικής Οµοσπονδίας τη δεκαετία του 1990 ως εξής:  

«Η οικονοµία της βρισκόταν σε µια καταστροφική κατάσταση. Η δυσαρέσκεια 

του πληθυσµού εντάθηκε επικίνδυνα, η Ένωση των Κοµµουνιστών (ΚΚΓ) 

καταπονούνταν από εσωτερικές διαµάχες και αδυνατούσε να επιλύσει τα χρόνια 

προβλήµατα της χώρας. Το µεταρρυθµιστικό οικονοµικό πρόγραµµα της τελευταίας 

γιουγκοσλαβικής Κυβέρνησης του Άντε Μάρκοβιτς, (Ade Marković) παρά τις µικρές 

επιτυχίες που είχε στην καταπολέµηση του πληθωρισµού, παρέµεινε χωρίς επίδραση».  

Στις πρώτες ελεύθερες κοινοβουλευτικές εκλογές του 1990 νικητές 

αναδείχθηκαν  -  ιδιαίτερα στα βόρεια διαµερίσµατα της χώρας  -  µη κοµµουνιστικά 

κόµµατα µε εθνικιστικές τάσεις. Στα νότια τµήµατα της χώρας, τα κοµµουνιστικά 

κόµµατα διατήρησαν την εξουσία τους, έτσι δηµιουργήθηκαν δύο πολιτικά 

στρατόπεδα. Στη νέα κατάσταση και µε ανυπέρβλητα οικονοµικά προβλήµατα ήταν 

αρκετά εύκολο για τους πολιτικά υπεύθυνους της κάθε ∆ηµοκρατίας να µεταφέρουν 

στο λαό την εντύπωση ότι η χώρα τους ήταν θύµα εκµετάλλευσης από τις άλλες 

∆ηµοκρατίες. Οι «πλούσιες» ∆ηµοκρατίες αισθάνονταν αδικηµένες, οι «φτωχές» όλο 

και περισσότερο υφιστάµενες εκµετάλλευση. 

Η πολιτική κρίση, τα άλυτα οικονοµικά προβλήµατα µε τον πληθωρισµό να 

έχει αγγίξει το 652% τον Ιούνιο του 1989464, καθώς και η πολιτική απόφαση της 

Σλοβενίας και της Κροατίας να ιδρύσουν «αµιγή» εθνικά κράτη στο γιουγκοσλαβικό 

έδαφος, αναδείχθηκαν καθοριστικές αιτίες για τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και 

µάλιστα συνοδευόµενης από εθνικιστικούς πολέµους.  

Το γεγονός της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας είχε ως αποτέλεσµα την ίδρυση 

εθνικών κρατών σε νέα πολιτικοοικονοµική βάση. Ο παρακάτω πίνακας (Τσακίρης 

1995) δίνει µία γενική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης των ∆ηµοκρατιών κατά 

τον πρώτο χρόνο των πολεµικών συρράξεων.  

Μετά τις πολεµικές συρράξεις και τη διάλυση των οµοσπονδιακών κρατών της 

Γιουγκοσλαβίας, τρία χρόνια µετά, το Φεβρουάριο του 1993, το Υπουργείο Παιδείας 

του Μαυροβουνίου εξέδωσε γραπτή έκθεση στην οποία περιγραφόταν η κατάσταση 

και τα προβλήµατα στα σχολεία µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα.  Ο άµεσος 

λόγος για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης ήταν τα αποτελέσµατα των εισαγωγικών 

                                                 
463 Τσακίρης, ∆., Η οικονοµική κατάσταση της Σλοβενίας µετά τη διάλυση της Οµοσπονδιακής 

∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, Θέσεις, 51,  1995, σσ. 111-113. 
464 Έκθεση ∆ΝΤ 1990 για την οικονοµία της Γιουγκοσλαβίας 
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εξετάσεων στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Ούλτσιν (Ulcinju) και του 

Τούζι (Παράρτηµα IV.ε).  

Στο Μαυροβούνιο, αρχές της δεκαετίας του 1990 υπήρχαν αρκετά σχολεία που 

παρείχαν εκπαίδευση στην αλβανική γλώσσα, όπως πολλά δηµοτικά σχολεία και τα 

χωριστά τους τµήµατα που βρίσκονταν σε όλες τις κατοικηµένες περιοχές, και 

εξασφάλιζαν στα παιδιά την υποχρεωτική οκταετή εκπαίδευση. Επίσης, υπήρχαν και 

τα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Ούλτσιν (Ulcinju), του Τούζι (Tuzi) και 

του Πλαβ (Plav). 

Στο Μαυροβούνιο, η διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα γινόταν και στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 σε 11 κεντρικά δηµοτικά σχολεία και σε 33 (Ulcinj) 

χωριστά σχολεία. Τα σχολεία αυτά βρίσκονταν στις περιοχές των δήµων Ούλτσιν, 

(Ulcinj) Πλαβ (Plav), Πόντγκοριτσα (Podgorica), Μπαρ (Bar) και Ρόζαε (Rozaje). Στο 

δήµο Ούλτσιν (Ulcinj) λειτουργούσαν τέσσερα δηµοτικά σχολεία µε 11 χωριστά 

σχολεία. Στο δήµο της  Πόντγκοριτσα (Podgorica) επίσης λειτουργούσαν τέσσερα 

δηµοτικά σχολεία µε 13 χωριστά σχολεία, µόνο που το σχολείο «∆. Πρέλεβιτς» (D. 

Prelević) είχε ένα ακόµη χωριστό τµήµα στο Κότσιτσι ( Koćići), όπου η διδασκαλία 

γινόταν στην αλβανική γλώσσα. Στο δήµο Μπαρ (Bar) λειτουργούσε ένα κεντρικό 

σχολείο µε 5 χωριστά σχολεία, στο δήµο Πλαβ (Plav) ένα κεντρικό σχολείο µε 3 

χωριστά σχολεία και στο δήµο Ρόζαε (Rozaje),  ένα δηµοτικό σχολείο στο Ντάτσιτσι ( 

Dacići) το οποίο δεν είχε χωριστό τµήµα.  

Τη διδασκαλία στα δηµοτικά σχολεία συνολικά παρακολουθούσαν 3.083 

µαθητές σε 176 τµήµατα. Η διδασκαλία γινόταν σε 44 σχολικά ιδρύµατα, από τα οποία 

τα 42 ήταν ειδικής κατασκευής για τις ανάγκες των περιοχών αυτών 

(προκατασκευασµένα). Η διδασκαλία γινόταν στα δηµόσια κτίρια, εκτός από τα δύο 

χωριστά τµήµατα του Πριφτ (Prifte) και του Γούρετς (Gurec), τα οποία γίνονταν σε 

ιδιωτικά κτίρια στο δήµο της Πόντγκοριτσα (Podgorica). Τα κτίρια αυτά δεν ήταν 

κατάλληλα και δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της διδασκαλίας, οπότε, εάν δεν 

γινόντουσαν οι αναγκαίες αλλαγές, θα έπρεπε να κλείσουν. Τα µεικτά τµήµατα που 

υπήρχαν και αποτελούσαν το 46% του συνόλου ήταν πολλά και η διδασκαλία εκεί 

ικανοποιητική.  

Η διδασκαλία των τµηµάτων που είχαν έναν υπεύθυνο καθηγητή γινόταν σε 55 

µονοθέσια, 35 διθέσια, 7 τριθέσια και 5 τετραθέσια τµήµατα. Τα χωριστά τµήµατα δεν 

είχαν τον απαραίτητο σχολικό εξοπλισµό, και µερικά δεν είχαν ούτε θέρµανση, ούτε 

πόσιµο νερό. Στα δύο σχολεία του Ούλτσιν (Ulcinj) (ένα στο Τούζι (Tuzi) και το άλλο 

στο Γούσιν (Gusinje), η διδασκαλία γινόταν παράλληλα στη σερβοκροατική και 
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αλβανική γλώσσα. Επίσης, υπήρχε και ένα χωριστό τµήµα στο Στόι (Štoj) που η 

διδασκαλία γινόταν στη σερβική γλώσσα. Οι καθηγητές έφτιαχναν τα ετήσια πλάνα 

διδασκαλίας µαζί, συµµετείχαν στις ίδιες δραστηριότητες και οργάνωναν συναντήσεις. 

Στα δηµοτικά σχολεία του Μαυροβουνίου και της Σερβίας µέχρι την 4η τάξη 

για κάθε τµήµα υπήρχε ένας δάσκαλος/µία δασκάλα που δίδασκε όλα τα µαθήµατα 

από την 5η έως την 8η τάξη, για κάθε µάθηµα σχεδόν υπήρχε ένας καθηγητής/ 

καθηγήτρια από τους οποίους επιλέγονταν οι υπεύθυνοι των τµηµάτων. Στα δηµοτικά 

σχολεία του δήµου Ούλτσιν (Ulcinj) φοιτούσαν συνολικά 1.561 µαθητές σε 73 

τµήµατα (42 τµήµατα είχαν υπεύθυνο καθηγητή και 31 όχι).    

Μερικά χωριστά σχολεία, δηλαδή σχολεία που ανήκαν διοικητικά σε άλλο 

σχολείο και στεγαζόταν σε άλλη περιοχή απ΄ αυτήν του κεντρικού, είχαν πάνω από 

ένα τµήµα. 

Στο δήµο Ούλτσιν (Ulcinj), όπου έµεναν οι περισσότεροι Αλβανοί, σε σχέση 

µε τους άλλους δήµους του Μαυροβουνίου βρίσκονταν και τα περισσότερα σχολεία 

και βεβαίως, φοιτούσαν οι περισσότεροι µαθητές αλβανικής εθνικότητας. Όλα τα 

σχολικά κτίρια ήταν προκατασκευασµένα µετά το σεισµό που έγινε το 1979 και για 

αυτό όχι τόσο ανθεκτικά. Εξαίρεση αποτελούσε το κεντρικό σχολείο «Μάρσαλ Τίτο» 

(Marsal Tito) στο κέντρο του Ούλτσιν (Ulcinj), το οποίο κτίστηκε κανονικά και ήταν 

σε καλή κατάσταση για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Μεγάλο πρόβληµα αποτελούσε η 

απόσταση κάποιων χωριστών τµηµάτων από τα κεντρικά σχολεία (σε µερικές 

περιπτώσεις πάνω από 10 χ.µ.) και γι’ αυτό το λόγο πολλοί από τους µαθητές που 

φοιτούσαν σε αυτά τα τµήµατα σταµάτησαν να παρακολουθούν τα µαθήµατά τους 

µετά την υποχρεωτική τετραετή φοίτηση του δηµοτικού σχολείου. Επίσης, η µεταφορά 

των µαθητών µε το σχολικό λεωφορείο δεν ήταν τακτική και οι µαθητές (ειδικά του 

σχολείου «Μπ. Έλεζαγα» (B. Elezaga) του Βλάντιµιρ-Vladimir) δυσκολεύονταν να 

παρακολουθήσουν τα µαθήµατά τους κανονικά. Η αδικαιολόγητη επιθυµία των 

γονέων να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο της πόλης «Μάρσαλ Τίτο» (Marsal 

Tito) προκάλεσε το παραλίγο κλείσιµο του σχολείου «Μ. Νουτσούλοβιτς» (M. 

Nuculović ) του Στόι (Štoj), πράγµα το οποίο αν γινόταν, θα επέφερε µεγάλες 

επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Οι περισσότεροι καθηγητές που δίδασκαν στο 

σχολείο «Μ. Νουτσούλοβιτς» (M. Nuculović)  ήταν καταρτισµένοι, οπότε δεν υπήρχε 

λόγος τα παιδιά να γραφτούν σε άλλο σχολείο. Τη σχολική χρονιά 1992-1993 

εγγράφτηκαν 12 µαθητές και έτσι το σχολείο παρέµεινε ανοιχτό.  
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Η διδασκαλία των κεντρικών σχολείων του δήµου Ούλτσιν (Ulcinj) γινόταν σε 

13 αίθουσες και 36 εργαστήρια και όλα τα σχολεία (εκτός από το σχολείο «Μ. 

Νουτσούλοβιτς» (M. Nuculović )  του Στόι (Štoj) είχαν αίθουσες γυµναστικής, 

εργαστήριο για µαθήµατα χειροτεχνίας, βιβλιοθήκες και δύο αναγνωστήρια. Οι 

βιβλιοθήκες των µαθητών διέθεταν περίπου 6.000 διαφορετικά βιβλία (πάνω από 

16.000 τεύχη). Τα βιβλία αυτά δεν ήταν µόνο στην αλβανική, αλλά και στη 

σερβοκροατική γλώσσα. Οι βιβλιοθήκες αυτές δεν διέθεταν όλα τα λογοτεχνικά βιβλία 

τα οποία ήταν υποχρεωτικά να διαβαστούν. Εποµένως, το πρόγραµµα διδασκαλίας 

αυτού του µαθήµατος δεν πραγµατοποιήθηκε πλήρως. Στα σχολεία του δήµου Ούλτσιν 

(Ulcinj) συνολικά 29 µαθήµατα δεν διδάσκονταν από επαγγελµατίες καθηγητές, όπως 

π.χ. στο σχολείο «Μπ. Έλεζαγα» (B. Elezaga) 16 µαθήµατα της αγγλικής γλώσσας και 

9 µαθήµατα της γερµανικής γλώσσας και στο σχολείο «Μ. Νουτσούλοβιτς» (M. 

Nuculović) 5 µαθήµατα της µουσικής. 

Στο δήµο Ποντγκόριτσα (Titograd-Podgorica) λειτουργούσαν στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 τέσσερα κεντρικά σχολεία και η διδασκαλία γινόταν στην 

αλβανική γλώσσα. Για την ακρίβεια – η διδασκαλία του δηµοτικού σχολείου «Μ. 

Λέκιτς» (M. Lekić) του Τούζι (Tuzi) γινόταν και στη σερβοκροατική γλώσσα, ενώ στα 

χωριστά του τµήµατα µόνο στην αλβανική. Τα κεντρικά σχολεία «Μ. Λέκιτς»   (M. 

Lekić) στο Τούζι (Tuzi) και «29 Νοεµβρίου» στην Ντίνοσα (Dinosa) κάλυπταν την 

πεδινή περιοχή, ενώ τα σχολεία «Ενότητα» (Jedinstvo) στο Σκόρατσ (Skorać) και 

«Σκέντερµπεου» (Skenderbeu) στο Ζάτριεµπατς (Zatrijebač) την ορεινή περιοχήν η 

οποία κατοικείται σχεδόν αποκλειστικά από Αλβανούς. Επίσης, στο χωριό Κότσιτσι 

(Kocici) υπήρχε ένα χωριστό τµήµα µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα, το οποίο 

ανήκε στο κεντρικό σχολείο «Πρέλεβιτς» (Prelevič) του Ούµπλι (Ubli). 

Τα σχολεία του δήµου Ποντγκόριτσα (Podgorica) δεν είχαν τον απαραίτητο 

σχολικό εξοπλισµό. Τα µαθήµατα, της βιολογίας, χηµείας, φυσικής, χειροτεχνίας κτλ., 

γίνονταν στις κανονικές αίθουσες και όχι στα εργαστήρια. Αίθουσα γυµναστικής 

υπήρχε µόνο στο δηµοτικό σχολείο «Μ. Λέκιτς» (M. Lekič )  του Τούζι (Tuzi). Οι 

βιβλιοθήκες είχαν λίγα βιβλία και καθόλου λογοτεχνικά που ήταν υποχρεωτικά, και γι’ 

αυτό το λόγο το πρόγραµµα διδασκαλίας της αλβανικής γλώσσας δεν µπορούσε να 

εφαρµοστεί σωστά. Μόνο το σχολείο «Μ. Λέκιτς» (M. Lekič)  του Τούζι (Tuzi) είχε 

βιβλιοθήκη µε 14.000 τεύχη για την οποία ήταν υπεύθυνος ένας βιβλιοθηκάριος.  

Τα τελευταία δέκα χρόνια κατασκευάστηκαν σχολικά κτίρια στο Μίλιες, στο 

Σουκουρούτς (Sukruč), στο Ντόνι Ντρούµε (Donje Drume), στο Ντόνι Ζάτριεµπατς 

(Donji Zatrijebač), ενώ το κτίριο στο Βουκσανάλεκσιτσι (Vuksanlekići) επεκτάθηκε. 
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Νωρίτερα κτίστηκαν το σχολείο στο Σκόρατς (Skorač) και τα χωριστά σχολεία στο 

Πόπρατ (Propat) και στην Τσιέβνα (Tsievjna). Τους µικρότερους και τους πιο 

ακατάλληλους χώρους είχε το δηµοτικό σχολείο στην Ντίνοσα (Dinoša), τους οποίους 

κληρονόµησε από το χωριστό τµήµα του σχολείου του Τούζι (Tuzi) που κάποτε 

λειτουργούσε εκεί. Στο σχολείο στην Ντίνοσα (Dinoša) ανήκαν και τα τµήµατα του 

Πριφτ (Prifte), του Σέλιστε (Selište) και του Κρσέβο (Krsevo), τα οποία κάλυπταν τις 

ορεινές περιοχές του Γκρουντ (Grud).  

Τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, λόγω της 

µεγάλης µετανάστευσης του πληθυσµού, ειδικά από τις ορεινές περιοχές, ο αριθµός 

των µαθητών µερικών τµηµάτων σταδιακά µειώθηκε, προκαλώντας το κλείσιµο 

µερικών τµηµάτων. Όµως αυτό το φαινόµενο δεν εµφανίστηκε µόνο στα σχολεία µε 

διδασκαλία στην αλβανική  γλώσσα  αλλά ακόµα και στη σερβοκροατική. 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 30465 φαίνεται πως ήταν αναµενόµενο να ενωθούν τα 

τµήµατα του Γκούρετς (Gureč) , του Κότσιτσι (Koćići ) και του Σέλιστε (Selište) και 

τα τµήµατα του Τράµποϊν (Trabojin) και του Γκόρνε Ντρούµε (Gornje Drume), επειδή 

δεν µπορούσε να συνεχιστεί η διδασκαλία µόνο µε 12-13 µαθητές. Αυτό όµως 

προκάλεσε προβλήµατα στο διδακτικό προσωπικό, επειδή, όταν καταργήθηκαν τα 

τµήµατα αυτά, οι δάσκαλοι που δίδασκαν εκεί έµειναν χωρίς δουλειά. Σε αυτά τα 

σχολεία συνολικά 36 µαθήµατα διδάσκονταν από ανειδίκευτους καθηγητές: στο 

σχολείο «Σκένδερµπεου» (Skenderbeu)  - 8 µαθήµατα της βιολογίας, 4 µαθήµατα της 

χειροτεχνίας και πέντε µαθήµατα της µουσικής και της ζωγραφικής διδάσκονταν από 

ανειδίκευτους καθηγητές, ενώ στο σχολείο «Ενότητα» (Jedinstvo)  του Σκόρατς 

(Skorač), πέντε µαθήµατα της µουσικής και της ζωγραφικής. 

Στο δήµο Μπαρ (Bar) λειτουργούσε µόνο ένα κεντρικό σχολείο, το σχολείο 

στο Όστρος (Ostros) (Κράινα- Kraina) µε τα χωριστά του τµήµατα στα χωριά της 

Κράινας. Τα τελευταία 5-6 χρόνια καταργήθηκαν τα χωριστά τµήµατα µε διδασκαλία 

στην αλβανική γλώσσα στο Μούριτσι (Murići) και στο Πίντσιτσι (Pinčići) που άνηκαν 

στο κεντρικό σχολείο του Ντιούραβτσι (Đuravci) Σέστανι (Šestani)). Τα τµήµατα αυτά 

δεν καταργήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, το Συµβούλιο του δήµου ή τους 

υπεύθυνους του σχολείου, αλλά από τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής. Όλοι οι 

σύµβουλοι που επέβλεπαν αυτούς τους µαθητές συµφώνησαν ότι ήταν πολύ δύσκολο 

να επικοινωνήσουν µαζί τους, επειδή τα παιδιά αυτά δεν µιλούσαν σερβικά. Για το 
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λόγο αυτό, οι σύµβουλοι πρότειναν να δηµιουργηθεί ένα προκαταρκτικό τµήµα που οι 

µαθητές θα µάθαιναν τη σερβική γλώσσα.  

Το δηµοτικό σχολείο «Τζέρτζ Κάστριοτι Σκένδερµπεου» (Tzertz Kastrioti 

Skenderbeu)  του Όστρος (Ostros), µετά την επέκταση που έγινε, είχε δύο εργαστήρια 

και µία αίθουσα γυµναστικής, που βελτίωσαν τις συνθήκες διδασκαλίας. Χάρη στην 

ευρυχωρία του κεντρικού σχολείου και των χωριστών του τµηµάτων, η διδασκαλία 

γινόταν µόνο στην πρωινή βάρδια. Στο τέλος του πρώτου εξαµήνου της σχολικής 

χρονιάς 1992-1993, συνολικά φοίτησαν 304 µαθητές. Οι µαθητές παρακολουθούσαν 

τα µαθήµατά τους σε 20 τµήµατα (12 µε τον υπεύθυνο καθηγητή και 8 χωρίς). Από τα 

12 τµήµατα που είχαν υπεύθυνο καθηγητή, 8 ήταν τα χωριστά τµήµατα και 4 του 

κεντρικού σχολείου.  

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 56,466 το χωριστό τµήµα στη Τσκλα (Ckla) θα 

καταργούνταν, επειδή δεν φοιτούσαν αρκετοί µαθητές. Η κατάσταση του τµήµατος 

στο Τέιανι (Tejane) ήταν λίγο καλύτερη και το τµήµα συνέχισε να λειτουργεί. Το 

κεντρικό σχολείο συνεργαζόταν πολύ καλά µε τα χωριστά του τµήµατα, ενώ η 

διδασκαλία γινόταν κυρίως στις αίθουσες, παρόλο που υπήρχαν και εργαστήρια. Η 

βιβλιοθήκη των µαθητών βρισκόταν σε ένα πολύ µικρό χώρο και είχε 1.650 βιβλία 

(περίπου 4.800 τεύχη). Τα υπάρχοντα βιβλία δεν ήταν αρκετά και δεν 

ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις του προγράµµατος διδασκαλίας (οι µαθητές δεν 

διάβαζαν τα υποχρεωτικά λογοτεχνικά βιβλία, επειδή δεν υπήρχαν στη σχολική 

βιβλιοθήκη). Από τότε που εισήχθη η δεύτερη υποχρεωτική ξένη γλώσσα, τα 24 

µαθήµατα της αγγλικής γλώσσας διδάσκονταν από ανειδίκευτο καθηγητή. Το σχολείο 

κήρυξε διαγωνισµό για να προσλάβει καταρτισµένο καθηγητή, αλλά χωρίς επιτυχία.  

Η διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα στον δήµο Πλαβ (Plav) γινόταν στο 

κεντρικό σχολείο «Τζάφερ Νικότσεβιτς» (Tzafer Nikocević) και στα χωριστά του 

τµήµατα στο Βίσνεβο (Višnjevo), στο Βούσανε (Vusanje) και στο Μαρτίνοβιτσι  

(Martinovići). Τέλη της δεκαετίας του 1980 καταργήθηκε το τµήµα του Χότι (Hoti) 

που ανήκε στο δηµοτικό σχολείο «Χάιρο Σαχµάνοβιτς» (Hairo Sahmanović) του Πλαβ 

( Plav),  όπου η διδασκαλία γινόταν και στην αλβανική γλώσσα. Η διδασκαλία του 

σχολείου «Τζάφερ Νικότσεβιτς» (Tzafer Nikocević) γινόταν παράλληλα στην 

αλβανική και στη σέρβικη γλώσσα. 

Τα χωριστά τµήµατα στο Βίσνεβο (Visnjevo), στο Βούσανε (Vusanje) και στο 

Μαρτίνοβιτσι (Martinovići) κάλυπταν τις περιοχές που ζούσε η αλβανική εθνικότητα 
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αλλά, λόγω µετανάστευσης, ο αριθµός των µαθητών που φοιτούσε στο κεντρικό 

σχολείο και τα χωριστά του τµήµατα µειωνόταν δραστικά. Οι συνθήκες διδασκαλίας 

ήταν ικανοποιητικές. Η διδασκαλία γινόταν κυρίως στις αίθουσες, παρόλο που 

υπήρχαν 5 εργαστήρια και µία αίθουσα γυµναστικής. Όλα τα τµήµατα ήταν µεικτά, 

επειδή φοιτούσαν λίγοι µαθητές. Στο κεντρικό σχολείο του Γούσιν (Gusinje) 

λειτουργούσε ένα τριθέσιο τµήµα. Τα χωριστά τµήµατα δεν ήταν καλά εφοδιασµένα 

και έτσι οι µαθητές δεν µπορούσαν να κάνουν πρακτικές εργασίες. ∆εδοµένου ότι 

αυτό το σχολείο και τα χωριστά του τµήµατα δεν είχαν τακτική βοήθεια από τους 

συµβούλους, τα αποτελέσµατα δεν ήταν ικανοποιητικά. Η Παιδαγωγική Υπηρεσία του 

Ίβανγκραντ (Ivangrad) είχε εξωτερικούς συνεργάτες που επέβλεπαν περιστασιακά τα 

τµήµατα αυτά, αλλά δεν ήταν αρκετό. Επειδή δεν είχαν επαγγελµατική βοήθεια, οι 

καθηγητές της αλβανικής γλώσσας εφάρµοζαν το πρόγραµµα διδασκαλίας του 1984, 

το οποίο στο µεταξύ άλλαξε και συµπληρώθηκε τρεις φορές. Οι σύµβουλοι που το 

παρατήρησαν,467 απαίτησαν από τους δασκάλους να διδάσκουν σύµφωνα µε το ισχύον 

πρόγραµµα. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1992-1993 φοιτούσαν συνολικά 

213 µαθητές σε 12 τµήµατα. Όλα τα τµήµατα ήταν µεικτά, και αυτό δυσκόλευε την 

κατάσταση. 

Οι καθηγητές που δίδασκαν στα τµήµατα που είχαν υπεύθυνο καθηγητή ήταν 

καταρτισµένοι, ενώ οι καθηγητές που δίδασκαν στα τµήµατα χωρίς υπεύθυνο 

καθηγητή ήταν ανειδίκευτοι στη γερµανική και στην αγγλική γλώσσα, καθώς επίσης 

στη φυσική και στη µουσική. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης του σχολείου 

αντιµετώπιζε τα ίδια προβλήµατα τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Ο σύµβουλος για την 

αλβανική γλώσσα της Παιδαγωγικής Υπηρεσίας της Ποντγκόριτσα (Podogorica) 

(εξωτερικός συνεργάτης) απαγόρεψε τη χρήση µερικών βιβλίων ως ακατάλληλα για 

αυτήν την ηλικία. Μετά από λίγο καιρό τα βιβλία αυτά έπρεπε να ξανα-

χρησιµοποιηθούν και µόνο το Υπουργείο Παιδείας του Μαυροβουνίου µπορούσε να 

επιτρέψει τη χρήση τους. 

Στο δήµο Ρόζαε (Rozaje) λειτουργούσε µόνο ένα δηµοτικό σχολείο µε 

διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα. Το σχολείο αυτό βρισκόταν στο ορεινό χωριό 

Ντάτσιτσι (Dacići), στο δρόµο προς την Κούλα (Kula) και είχε 60 µαθητές, που 

παρακολουθούσαν τα µαθήµατα στην αλβανική. Το σχολείο αυτό λειτουργούσε σε µία 

βάρδια επειδή, εκτός από το σχολικό κτίριο, χρησιµοποιούνταν και το κτίριο του 
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αναρρωτηρίου. Οι συνθήκες διδασκαλίας ήταν πολύ δύσκολες. Τα τµήµατα που είχαν 

υπεύθυνο καθηγητή ήταν µεικτά και διθέσια. Τη λειτουργία του σχολείου αυτού 

επηρέαζαν οι άστατες καιρικές συνθήκες της περιοχής, η µεγάλη απόσταση του 

σχολείου από τα σπίτια των µαθητών και του διδακτικού προσωπικού, η περιστασιακή 

κυκλοφορία των λεωφορείων, η απουσία συνεργασίας µε τα υπόλοιπα σχολεία µε 

διδασκαλία στην αλβανική και η έλλειψη σχολικού εξοπλισµού και διδακτέας ύλης. 

Παρά τις συνθήκες όµως οι καθηγητές, που δίδασκαν εκεί, προσπαθούσαν να 

εφαρµόσουν το πρόγραµµα διδασκαλίας και να ολοκληρώσουν τις επαγγελµατικές 

τους υποχρεώσεις υπεύθυνα. Ωστόσο, 15 µαθήµατα δεν διδάσκονταν από 

ειδικευµένους καθηγητές (φυσική, µουσική και ζωγραφική). Η βιβλιοθήκη διέθετε 

µόνο 1.000 βιβλία, τα οποία δεν ήταν αρκετά για την πραγµατοποίηση του 

προγράµµατος διδασκαλίας. 

 

 

8.2 Τα Προσχολικά ιδρύµατα468      

Στα προσχολικά ιδρύµατα, όπου η εκπαίδευση γινόταν στην αλβανική γλώσσα, 

φοιτούσαν συνολικά 120 νήπια. Στο νηπιαγωγείο «Αλληλεγγύη» (Solidarnost) του 

Ούλτσιν (Ulcinj) λειτουργούσε ένα µεικτό τµήµα ολοήµερης διαµονής µε 20 παιδιά, 

ηλικίας από 3 έως 6 χρονών. Αυτό το νηπιαγωγείο είχε και δύο προκαταρκτικά 

τµήµατα για παιδιά 5-6 χρονών που ανήκαν στο σχολείο «Μάρσαλ Τίτο» (Marsal 

Tito). Εκεί υπήρχαν 54 παιδιά και το τµήµα λειτουργούσε σε δύο βάρδιες. Στο σχολείο 

«Μπ. Έλεζαγα» (B.Elezaga) στο Βλάντιµιρ (Vladimir) υπήρχε ένα µεικτό προσχολικό 

τµήµα µε 20 παιδιά. Το νηπιαγωγείο «Λιούµπιτσα Πόποβιτς» (Ljubica Ppović) της 

Ποντγκόριτσα (Podgorica) είχε ένα µεικτό τµήµα που βρισκόταν στο σχολείο «Μ. 

Λέκιτς» (M.Lekić) στο Τούζι (Touzi), µε 20 παιδιά ηλικίας 3 έως 6 χρονών.  

8.3 Τα Σχολικά Βιβλία469  

Το σηµαντικότερο πρόβληµα που υπήρχε σε όλα τα σχολεία µε διδασκαλία στην 

αλβανική γλώσσα ήταν η εξασφάλιση των σχολικών και λογοτεχνικών βιβλίων. Από 

το 1992-1993 οι µαθητές δεν µπορούσαν να  προµηθεύονται τα βιβλία από τον εκδότη 
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στην Πρίστινα (Pristina): της χηµείας, των µαθηµατικών, της φυσικής, της βιολογίας, 

της γεωγραφίας, της αλβανικής γλώσσας (γραµµατική), το αναγνωστικό της σερβικής 

γλώσσας, τα βιβλία των ξένων γλωσσών κτλ. Τις µεγαλύτερες επιπτώσεις επέφερε η 

έλλειψη του βιβλίου των µαθηµατικών, επειδή τα µαθηµατικά διδάσκονταν σε κάθε 

τάξη. Εφόσον δεν είχαν τα απαραίτητα βιβλία, οι καθηγητές ήταν αναγκασµένοι να 

υπαγορεύουν τις πιο σηµαντικές ενότητες. Τα σχολεία που διέθεταν σύγχρονες 

ηλεκτρονικές συσκευές, δεν τις χρησιµοποιούσαν. Επίσης ούτε οι καθηγητές, ούτε οι 

µαθητές διάβαζαν εφηµερίδες και περιοδικά στη µητρική τους γλώσσα καθώς δεν 

υπήρχαν στο Μαυροβούνιο, αλλά ούτε στην υπόλοιπη Γιουγκοσλαβία. 

 

 

 

8.4 Η Επαγγελµατική Κατάρτιση470 

Στην επαγγελµατική κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού που διδάσκει στην 

αλβανική γλώσσα δεν δόθηκε µεγάλη σηµασία, αν και κάτι τέτοιο έπρεπε οπωσδήποτε 

να γίνει. Οι διαθέσιµοι σύµβουλοι δεν προλάβαιναν να επιβλέπουν όλα τα µαθήµατα. 

Επέβλεπαν µόνο τα µαθήµατα των υπεύθυνων καθηγητών και τα µαθήµατα της 

αλβανικής γλώσσας των δηµοτικών σχολείων και των σχολείων δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Το πρόβληµα της επίβλεψης πολλών µαθηµάτων, όπως τα µαθηµατικά, 

η φυσική, η χηµεία, η γεωγραφία, η ιστορία και τα περισσότερα µαθήµατα των 

σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν λύθηκε. Οι εξωτερικοί συνεργάτες που 

βοηθούσαν δεν είχαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, ενώ η δουλειά που έκαναν οι 

υπάρχοντες σύµβουλοι µε τη βοήθεια των διερµηνέων εξεταζόταν από το Υπουργείο 

Παιδείας µε πολύ αργούς ρυθµούς. Μεγάλες αποστάσεις των χωριστών τµηµάτων από 

τα κεντρικά τους σχολεία (πάνω από 10 χ.µ. σε µία κατεύθυνση) δυσκόλευαν τους 

σύµβουλους να επισκέπτονται τα τµήµατα αυτά τακτικά. Παραδείγµατος χάριν, στο 

Βλάντιµιρ (Vladimir) υπήρχαν (εκτός από το κεντρικό σχολείο) 8 χωριστά σχολεία, τα 

οποία λειτουργούσαν στην πρωινή βάρδια. Όµως δεν υπήρχαν ούτε δηµόσια, ούτε 

ιδιωτικά διαµερίσµατα/δωµάτια που θα µπορούσαν να φιλοξενήσουν τους 

συµβούλους. Ίδια κατάσταση επικρατούσε και στα σχολεία του Όστρος (Osrtos), 

Γούσιν (Gusinje), Ντάτσιτσι (Dacići), Ζάτριεµπατς (Zatrijebač) και Σκόρατς (Skorać), 
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έτσι οι σύµβουλοι διέµεναν στα διαµερίσµατα των καθηγητών. Η ειδική εξέταση που 

έπρεπε να περάσουν όλοι οι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Σχολής προκειµένου να 

διδάξουν, είχε γίνει δυσκολότερη Παιδαγωγική Σχολή στο Νίκσιτς-(Pedakoska Skola u 

Niksicu), επειδή ήταν στη σερβική γλώσσα και οι υποψήφιοι σπούδαζαν στην 

αλβανική.  

 

8.5 Η Ποιότητα της ∆ιδασκαλίας 

 Η διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα δεν ήταν ικανοποιητική, διότι τα σχολεία 

δεν διέθεταν όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό για την ολοκλήρωση του προγράµµατος 

διδασκαλίας. Για τη διδασκαλία των ανώτερων τάξεων έλειπαν οι οπτικοακουστικές 

συσκευές και ο εξοπλισµός που χρειαζόταν για την εκµάθηση της βιολογίας, φυσικής, 

χηµείας κτλ. Σύµφωνα µε την αναφορά,471 οι σύµβουλοι παρατήρησαν ότι οι 

καθηγητές αυτών των σχολείων δεν έκαναν τις πρακτικές εργασίες που θα έπρεπε και 

γι’ αυτόν το λόγο η διδασκαλία ήταν απαρχαιωµένη. Οι καθηγητές γενικώς µόνο 

παρουσίαζαν (µερικές φορές µόνο διάβαζαν) τη διδακτέα ύλη και δεν εφάρµοζαν 

µοντέρνες παιδαγωγικές µεθόδους, δεν ελάµβαναν µέτρα για να βελτιώσουν τη 

διδασκαλία και να την κάνουν ενδιαφέρουσα. Πολλοί λίγοι καθηγητές έδιναν τεστ 

στους µαθητές προκειµένου να εξετάσουν τις γνώσεις τους και γι’αυτόν το λόγο οι 

µαθητές είχαν πρόβληµα στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα σχολεία της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Από το 90% των µαθητών που έδωσαν εισαγωγικές 

εξετάσεις τον Ιούνιο του 1992, πρώτη φορά είχαν να αντιµετωπίσουν έναν τέτοιο 

τρόπο ελέγχου γνώσεων και γι’ αυτόν το λόγο τα αποτελέσµατα ήταν καταστροφικά.  

Από τους 112 µαθητές που έδωσαν εισαγωγικές εξετάσεις τον Ιούνιο στο 

σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Ούλτσιν (Ulcinj), µόνο οι 46 πέρασαν. 

Εισαγωγικές εξετάσεις στην αλβανική γλώσσα του σχολείου δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης στο Τούζι (Tuzi) έδωσαν 28 µαθητές και πέρασαν µόνο 5. Ούτε τα 

αποτελέσµατα των εξετάσεων στη σερβική γλώσσα δεν ήταν καλά. Εισαγωγικές 

εξετάσεις στο Ούλτσιν που έγιναν τον Ιούνιο έδωσαν 57 µαθητές, αλλά πέρασαν 36. 

Τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Τούζι (Tuzi) στη σερβική γλώσσα έδωσαν 36 µαθητές, 

και πέρασε µόνο ένας. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων που έγιναν τον Αύγουστο 

ήταν καλύτερα.  Στις εισαγωγικές εξετάσεις για την αλβανική γλώσσα του Τούζι 

                                                 
471 Έκθεσεις των Συµβούλων Λιουτσαΐ Λιούτσα (Ljutsai Ljutsa)και Πέταρ Ντερσάι (Petar Dersai)  για 
την λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της περιοχής 1981(Izvjestaj Prosvjetni Svjetnik Ljutsai Ljutsa- 
Petar Dersai 1981) 
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(Tuzi) τον Αύγουστο έδωσαν 82 µαθητές και πέρασαν 73. Τον ίδιο καιρό 35 µαθητές 

έδωσαν στη σερβική γλώσσα τις εξετάσεις στο Ούλτσιν (Ulcinj), αλλά πέρασαν µόνο 

7. Στο Τούζι (Tuzi) έδωσαν εξετάσεις στην αλβανική γλώσσα 31 µαθητές, από τους 

οποίους πέρασαν 10 και εξετάσεις στη σερβική γλώσσα έδωσαν 23 αλλά πέρασαν 

µόνο 2.  

Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων εξηγούν την ποιότητα διδασκαλίας, όχι µόνο 

στην αλβανική, αλλά και στη σερβική γλώσσα. Υπήρχαν αντιρρήσεις ότι το τεστ του 

Ιουνίου ήταν πολύ δύσκολο σύµφωνα µε την ύλη που διδάσκονταν στα σχολεία του 

Μαυροβουνίου. Το τεστ περιελάµβανε και µερικές ερωτήσεις που αναφέρονταν σε 

ενότητες βιβλίων που δεν ήταν στο πρόγραµµα διδασκαλίας. Οι ερωτήσεις αυτές είχαν 

αρνητική επίπτωση στο τελικό αποτέλεσµα.  

 

 

8.6 Το ∆ιδακτικό Προσωπικό 

Οι περισσότεροι παιδαγωγοί που δίδασκαν στην αλβανική γλώσσα στα δηµοτικά 

σχολεία του Μαυροβουνίου ήταν καταρτισµένοι. Όµως, υπήρχαν 120 µαθήµατα σε 

διάφορες τάξεις που διδάσκονταν από ανειδίκευτους παιδαγωγούς.  

Επειδή σε τέσσερα δηµοτικά σχολεία η διδασκαλία γινόταν και στις δύο 

γλώσσες, ήταν δύσκολο να οριστεί ο αριθµός των καθηγητών που δίδασκαν το κάθε 

µάθηµα. Υπήρχαν οι καθηγητές της αλβανικής εθνικότητας που δίδασκαν στη σερβική 

γλώσσα, αλλά και καθηγητές διαφορετικής εθνικότητας που δίδασκαν στην αλβανική 

γλώσσα.472 

8.7 Η Κατάσταση και τα Προβλήµατα στα Σχολεία ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης µε ∆ιδασκαλία στην Αλβανική Γλώσσα 

Αρχές της δεκαετίας του 1990473 υπήρχαν στο Μαυροβούνιο (Crna Gora) τρία 

σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα: 

«Μπέτσο Μπάσιτς» (Beco Basić) στο Πλαβ (Plav), «25 Μαΐου» (25 Maj) στο Τούζι 

                                                 
472 Έκθεσεις των Συµβούλων Λιουτσαΐ Λιούτσα (Ljutsai Ljutsa)και Πέταρ Ντερσάι (Petar Dersai)  για 
την λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της περιοχής 1981( Izvjestaj Prosvjetni Svjetnik Ljutsai Ljutsa- 
Petar Dersai1981) 
473 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο για την Πρόοδο του Σχολικού Συστήµατος Τίτογκραντ (Titograd) Τµήµα 
εκπαίδευσης και παιδαγωγίας των παιδιών και της νεολαίας της Αλβανικής µειονότητας (Έκθεση 1991- 
1993)( Republički zavod za unapredjivanje školstva vaspitanju i obrazovanju pripadnika albanske 
narodnosti. Titograd,1991 1993). 
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(Tuzi) και το Σχολικό Κέντρο «Αδελφότητα-Ενότητα» (Bratstvo Jedinstvo) στο 

Ούλτσιν (Ulcinj). 

Στα σχολεία αυτά πραγµατοποιούνταν τα προγράµµατα των εξής τοµέων: λύκειο 

(γενικό, γλωσσών και µαθηµατικών) στο Πλαβ (Plav), στο Τούζι (Tuzi) και στο 

Ούλτσιν (Ulcinj), γεωπονία και επεξεργασία τροφίµων στο Τούζι (Tuzi), τουριστικά 

επαγγέλµατα στο Ούλτσιν (Ulcinj), οικονοµική και λογιστική στο Ούλτσιν (Ulcinj), 

µηχανική και επεξεργασία µετάλλων στο Πλαβ (Plav) και στο Ούλτσιν (Ulcinj). Οι 

σπουδαστές καταρτίζονταν στα εξής επαγγέλµατα: κλειδαράς, αγροτικός παραγωγός, 

επεξεργαστής καπνών, γεωπόνος, πωλητής, ζαχαροπλάστης, µάγειρας, σερβιτόρος, 

τουριστικός υπάλληλος, δακτυλογράφος, µηχανικός ηλεκτρολόγος, µηχανικός 

αυτοκινήτων και λογιστής (Γ’ και ∆’ επίπεδο κατάρτισης).  

Σύµφωνα µε την εκτίµηση του εκπαιδευτικού συµβούλου (Π.IV.στ.), ήταν σίγουρο 

ότι αυτό το πρόγραµµα σπουδών δεν θα άλλαζε τα επόµενα χρόνια, επειδή φοιτούσαν 

πολλοί σπουδαστές στο πρώτο και στο δεύτερο έτος (για τα ίδια επαγγέλµατα). 

Συνολικά υπήρχαν 36 τµήµατα, στα οποία φοιτούσαν 907 σπουδαστές, από τους 

οποίους 562 στο σχολικό κέντρο του Ούλτσιν (Ulcinj), 261 στο Τούζι (Tuzi) και 84 

στο Πλαβ (Plav). Η κατάρτιση που προσφερόταν στα σχολεία δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης γινόταν στη µητρική γλώσσα των φοιτητών, δηλαδή στην αλβανική. Ο 

αριθµός των φοιτητών στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε σχέση µε τον 

αριθµό των µαθητών στα δηµοτικά σχολεία, όπως ο αριθµός των µαθητών της 1ης 

τάξης σε σχέση µε τον αριθµό των µαθητών της 8ης τάξης ήταν αναλογικός. Στην 

πράξη όµως εµφανίζονταν κάποιες σηµαντικές δυσκολίες, όπως: η εξασφάλιση 

εξειδικευµένου διδακτικού προσωπικού για τόσο µεγάλο αριθµό φοιτητών, η 

εξασφάλιση των απαραίτητων σχολικών και επαγγελµατικών βιβλίων στην αλβανική 

γλώσσα, η πραγµατοποίηση µαθηµάτων και επαγγελµατικών σεµιναρίων και τέλος, η 

παρακολούθηση, ο έλεγχος και η βαθµολόγηση της διδασκαλίας από εξειδικευµένους 

συµβούλους που δεν µιλούσαν την αλβανική γλώσσα. 

 

8.8 Οι Συνθήκες ∆ιδασκαλίας 

Τα σχολικά κτίρια των προαναφερθέντων σχολείων, στα οποία γινόταν η 

διδασκαλία, κτίσθηκαν τη δεκαετία του 1980 και είχαν σχετικά καλούς χώρους. Ο 

εξοπλισµός όµως ήταν παλιός και δεν αντικαταστάθηκε µε νέα σχολικά µέσα. 

Υπήρχαν και µερικά εργαστήρια µε χαλασµένο εξοπλισµό και γι’αυτόν το λόγο δεν 

χρησιµοποιούνταν. Ο σύγχρονος εξοπλισµός που κάποτε υπήρχε στις αίθουσες και στα 

εργαστήρια αυτά, δεν υπήρχε πλέον. Όλα τα σχολεία είχαν αίθουσες γυµναστικής και 
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γραφεία καθηγητών, αποθήκες, αποχωρητήρια κτλ. Στο σχολείο δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης του Τούζι (Tuzi) υπήρχε και µία µεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων µε θέσεις 

για το κοινό. Όλα τα σχολεία επίσης είχαν γραφεία διευθυντών, γραµµατέων και 

βοηθών για τις ανάγκες των σχολείων. Στα σχολεία αυτά υπήρχαν και βιβλιοθήκες µε 

πάνω από 20.000 βιβλία, από τα οποία πάνω από τα µισά ήταν στην αλβανική γλώσσα. 

Οι βιβλιοθήκες διέθεταν λογοτεχνικά βιβλία που ανταποκρίνονταν στο πρόγραµµα 

διδασκαλίας και επαγγελµατικά και παιδαγωγικά βιβλία για τις ανάγκες των 

καθηγητών.  

Τα σχολεία είχαν µεγάλους κήπους, οι οποίοι ήταν εγκαταλελειµµένοι σε 

µερικά όπως στο Τούζι (Tuzi), αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα για να καλυτερέψει την 

οικολογία του σχολικού περιβάλλοντος. Στα σχολεία αυτά γινόταν ταυτόχρονα η 

διδασκαλία στη σερβική και στην αλβανική γλώσσα. Στο Πλαβ (Plav) και στο Τούζι 

(Tuzi) η διδασκαλία γινόταν σε µία βάρδια, ενώ στο Ούλτσιν (Ulcinj) σε δύο. Όσον 

αφορά τη λειτουργία του σχολείου του Ούλτσιν (Ulcinj), εκεί δίδασκε µεγάλος 

αριθµός καθηγητών και φοιτούσαν πολλοί µαθητές και γι΄ αυτό έπρεπε το σχολείο να 

χωριστεί σε δύο σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ένα ως Λύκειο και το άλλο ως 

Τεχνική Σχολή) και να γίνει επέκταση των αιθουσών, επειδή δεν ήταν δυνατόν να 

κατασκευαστούν καινούργιοι χώροι λόγω της οικονοµικής κρίσης.  

Η έκθεση474 συµπεραίνει, ότι το κράτος συνέβαλε πολύ, προσπαθώντας να 

δηµιουργήσει συνθήκες για την οµαλή διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα, αλλά το 

διδακτικό προσωπικό και οι µαθητές δεν συνεισέφεραν αντίστοιχα. 

 

 8.9 Το Πρόγραµµα και η Ποιότητα της ∆ιδασκαλίας στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση 

Ξεκινώντας µε το δεδοµένο ότι υπήρχαν αρκετά καλές συνθήκες διδασκαλίας, 

οι οποίες αποτελούσαν και µία από τις βασικές προϋποθέσεις για κανονική και 

αποτελεσµατική δουλειά, αναµενόταν και καλή απόδοση των µαθητών στα σχολεία 

αυτά. Βάσει των αποτελεσµάτων των γραπτών εξετάσεων που έγιναν στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς 1982-1983475 σε µερικά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο 

Μαυροβούνιο, µεταξύ των οποίων και στα τρία σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
                                                 
474 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο για την Πρόοδο του Σχολικού Συστήµατος Τίτογκραντ (Titograd) Τµήµα 
εκπαίδευσης και παιδαγωγίας των παιδιών και της νεολαίας της Αλβανικής µειονότητας (Έκθεση 1981- 
1993) (Republički zavod za unapredjivanje školstva vaspitanju i obrazovanju pripadnika albanske 
narodnosti. Titograd, 1981 1993.) 
475 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο για την Πρόοδο του Σχολικού Συστήµατος Τίτογκραντ (Titograd) Τµήµα 
εκπαίδευσης και παιδαγωγίας των παιδιών και της νεολαίας της Αλβανικής µειονότητας (Έκθεση 1981- 
1993)( Republički zavod za unapredjivanje školstva vaspitanju i obrazovanju pripadnika albanske 
narodnosti. Titograd, 1981 1993.) 
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που η διδασκαλία γινόταν στην αλβανική γλώσσα, η επίδοση των µαθητών δεν ήταν 

ικανοποιητική, όπως και τα αποτελέσµατα των εισαγωγικών εξετάσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. Αυτή ήταν η πραγµατική εικόνα 

της κατάστασης και της λειτουργίας που επικρατούσε στα σχολεία µε διδασκαλία στην 

αλβανική γλώσσα. Μερικοί καθηγητές έκαναν καλή δουλειά και οι µαθητές τους είχαν 

καλή επίδοση, αλλά υπήρχαν και καθηγητές που δίδασκαν µε  αντιπαιδαγωγικό και 

αντιεπαγγελµατικό τρόπο. 

Σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δίδασκαν συνολικά 83 

καθηγητές, από τους οποίους 61 εργάζονταν µόνιµα, 15 περιστασιακά και 7 ήταν 

εξωτερικοί συνεργάτες. Συνολικά πραγµατοποιούνταν 1.165 µαθήµατα εβδοµαδιαίως- 

από τα οποία τα 1.036 ήταν θεωρητικά και τα 126 ήταν πρακτικά (14 µαθήµατα ανά 

καθηγητή εβδοµαδιαίως). Επίσης, οι µαθητές έπρεπε να κάνουν άσκηση επαγγέλµατος 

265 µέρες ετησίως. Σε κανένα σχολείο δεν γίνονταν επιπρόσθετα µαθήµατα. 

Τα σχολεία δεν διέθεταν ειδικές αίθουσες για πρακτική διδασκαλία και δεν 

υπέγραψαν συµβόλαια µε εταιρείες/οργανώσεις στις οποίες οι µαθητές θα µπορούσαν 

να κάνουν πρακτική άσκηση επαγγέλµατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το 

διδακτικό προσωπικό έφτιαχνε τα µηνιαία και τα ετήσια προγράµµατα διδασκαλίας 

έγκαιρα. Όµως οι υπεύθυνοι που επέβλεπαν τη διδασκαλία, έκαναν τη δουλεία τους 

πολύ πρόχειρα. Αυτό αποδείχθηκε, όταν οι υπεύθυνοι το µόνο που έκαναν ήταν να 

αντιγράφουν τις αναφορές της προηγούµενης χρονιάς αλλάζοντας µόνο την  

ηµεροµηνία, έφτιαχναν τα προγράµµατα χωρίς να ξεχωρίζουν τα θέµατα και τις 

ενότητες, δεν ανέφεραν τι τύπου ήταν τα µαθήµατα που πραγµατοποιούνταν 

(επαναλήψεις, ασκήσεις, καινούργιο υλικό) και δεν ανέφεραν τους τίτλους των 

θεµάτων των εκθέσεων και των λογοτεχνικών βιβλίων που χρησιµοποιούσαν. Αυτές 

ήταν µόνο µερικές καταγεγραµµένες περιπτώσεις στην αναφορά.476 

Οι εξετάσεις έγιναν στις 26 Μαΐου - 2 Ιουνίου 1982. Τα δεδοµένα των 

εξετάσεων των µαθηµατικών δεν αναφέρονται, επειδή δεν τα ανακοίνωσε ο εξεταστής. 

Σύµφωνα µε την έκθεση (Π. IV.ζ),477 παρατηρούνται διαφορές ανάµεσα στα σχολεία. 

Τα δεδοµένα αποδεικνύουν ότι οι µαθητές του σχολείου του Ούλτσιν (Ulcinj) είχαν 

καλύτερη επίδοση από τους µαθητές του Τούζι (Tuzi) και του Πλαβ (Plav). Σύµφωνα 

                                                 
476 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο για την Πρόοδο του Σχολικού Συστήµατος Τίτογκραντ (Titograd) Τµήµα 
εκπαίδευσης και παιδαγωγίας των παιδιών και της νεολαίας της Αλβανικής µειονότητας (Έκθεση 1991- 
1993) (Republički zavod za unapredjivanje školstva vaspitanju i obrazovanju pripadnika albanske 
narodnosti. Titograd, 199101993.) 
477 Παράρτηµα IV, σελ. 362. 
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µε την αναφορά (Π.IV.ζ) δεν υπήρχε καµία δικαιολογία στο ότι δεν πέρασε κανένας το 

µάθηµα Εισαγωγή στην Επιστήµη για την Κοινωνία και το µάθηµα της Γεωπονίας. 

Επίσης, φαίνεται ότι από τα 16 τµήµατα που εξετάστηκαν, πάνω από 50% των 

µαθητών 4 τµηµάτων προβιβάστηκαν και κάτω από το 50% των µαθητών των 

υπόλοιπων τµηµάτων. Ο µέσος βαθµός ήταν επίσης πολύ χαµηλός. Μόνο σε ένα 

τµήµα ο µέσος βαθµός ήταν 2.73, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα ήταν κάτω από 2: από 1 έως 

1.84. Οι µαθητές παραπονέθηκαν ότι δεν ήταν συνηθισµένοι να εξετάζονται, ότι οι 

ερωτήσεις των εξετάσεων ήταν δύσκολες και δεν µπορούσαν να µεταφράσουν πάντα 

σωστά. Το γεγονός ότι στις 15 ερωτήσεις για το µάθηµα της αλβανικής γλώσσας, οι 

µαθητές στο Πλαβ (Plav) ανέφεραν ότι τις 7 ερωτήσεις δεν τις γνώριζαν, στο Τούζι 

(Tuzi) ότι δεν γνώριζαν 6 ερωτήσεις και 4 ερωτήσεις στο Ούλτσιν (Ulcinj). 

Όσον αφορά τη διδασκαλία, στα περισσότερα σχολεία οι καθηγητές 

χρησιµοποιούσαν την προφορική µέθοδο διδασκαλίας, επειδή έλειπε ο βασικός 

σχολικός εξοπλισµός. Με αυτήν τη µέθοδο, δεν ήταν δυνατόν να βελτιωθεί η ποιότητα 

της διδασκαλίας στην τάξη, αλλά συνέχιζε να είναι παραδοσιακή και παθητική, και 

έτσι τις περισσότερες φορές οι µαθητές, αντί να είναι δηµιουργικοί, ήταν παθητικοί. 

Τα µαθήµατα πρακτικής εξάσκησης, τα λογοτεχνικά βιβλία και οι γραπτές εκθέσεις 

που έπρεπε να κάνουν οι µαθητές στο σχολείο και στο σπίτι, προγραµµατίζονταν µόνο 

τυπικά ή εκτελούνταν πρόχειρα, επειδή δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες. Αυτή 

ήταν η βασική αιτία που οι µαθητές δεν ήταν συνηθισµένοι σε ατοµική και 

δηµιουργική εργασία, που οι γραπτές τους εκθέσεις δεν ήταν ποτέ ολοκληρωµένες και 

που δεν µπορούσαν να εκφραστούν καλά ούτε στη µητρική τους γλώσσα. 

Συµπερασµατικά, οι αιτίες των προβληµάτων ήταν υποκειµενικού χαρακτήρα, 

δηλαδή από την προσπάθεια που οι µαθητές και οι καθηγητές κατέβαλαν στην 

διδακτική διαδικασία. Η επιτυχία των µαθητών εξαρτιόνταν από την ουσία και την 

µορφή του µαθήµατος, από τη συµµετοχή τους και τον επαγγελµατισµό των 

καθηγητών τους. Η επιτυχία επίσης εξαρτιόταν και από την προετοιµασία των 

µαθητών για το µάθηµα, από το κατά πόσο συχνά παρακολουθούσαν τα µαθήµατά 

τους, αν έκαναν σωστά τις εργασίες τους, από το ενδιαφέρον και τη βοήθεια των 

γονέων και της κοινωνίας, από τον τρόπο διοίκησης των υπευθύνων των σχολείων και 

από την επίβλεψη των ειδικευµένων συµβούλων. Όλη αυτή η διαδικασία οδηγούσε 

στη µάθηση αλλά και στη βαθµολόγηση των µαθητών. Αν αυτή η αλυσίδα ενεργειών, 

στην οποία το σηµαντικότερο ρόλο παίζει ο καθηγητής, κοπεί οπουδήποτε, τότε η 

διδακτική διαδικασία µάλλον δεν ολοκληρώνεται σωστά. Ακριβώς σε αυτήν την 

αλυσίδα, που τα περισσότερα προβλήµατα είναι υποκειµενικού χαρακτήρα, 
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βρίσκονται οι αιτίες της επιτυχίας ή της αποτυχίας της λειτουργίας του σχολικού 

προσωπικού. 

Μερικοί καθηγητές προετοιµάζονταν καθηµερινά για τα µαθήµατά τους, ενώ 

άλλοι το θεωρούσαν άσκοπο. Μερικά διοικητικά συµβούλια των σχολείων αναθέσαν 

στους ειδικευµένους συµβούλους να ελέγχουν τα µηνιαία και τα ετήσια πλάνα 

διδασκαλίας. Οι ειδικευµένοι σύµβουλοι πολύ συχνά, επειδή ήταν λίγοι και δεν 

προλάβαιναν να ελέγξουν τα πλάνα εργασίας προσεκτικά, εύκολα αποδέχονταν ότι 

ήταν «σωστά» φτιαγµένα. Οι περισσότεροι καθηγητές δεν βαθµολογούσαν τους 

µαθητές τους τακτικά. Στο τέλος του πρώτου εξαµήνου της τρέχουσας σχολικής 

χρονιάς, οι περισσότεροι µαθητές είχαν µόνο έναν βαθµό. Οι καθηγητές επίσης δεν 

διόρθωναν τις γραπτές εργασίες συχνά, ειδικά αυτές που ήταν για το σπίτι και πολύ 

σπάνια τις βαθµολογούσαν. Ούτε οι συνεδριάσεις γονέων και κηδεµόνων δεν 

διοργανώνονταν κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. Μερικοί µαθητές πήγαιναν στο 

σχολείο µόνο µε ένα τετράδιο και χωρίς µολύβι. Αυτό παρατηρούνταν ιδιαίτερα στις 

Τεχνικές Σχολές. Επίσης, συχνά τα µαθήµατα δεν διαρκούσαν κανονικά 45 λεπτά. Οι 

µαθητές προσέρχονταν στις αίθουσες µε καθυστέρηση, ενώ οι απουσίες που έκαναν οι 

ίδιοι ήταν πολλές. 

Την περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση (Π.IV.ζ), οι απουσίες στα 

σχολεία έφταναν µέχρι το 50%. Έτσι, έπρεπε να βελτιωθεί ο έλεγχος και να αυξηθεί η 

βοήθεια από τους ειδικευµένους συµβούλους, να αναπτυχθεί η διοίκηση, να υπάρχει 

πειθαρχία και υπευθυνότητα µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας. Επίσης, 

έπρεπε να βελτιωθεί η παιδαγωγική σχέση ανάµεσα στους καθηγητές και τους µαθητές 

και η συνεργασία µε διάφορες οργανώσεις καθώς και µε τους γονείς και τις 

οικογένειες. Ένα από τα προβλήµατα που έπρεπε να λυθεί γρήγορα ήταν η 

επαγγελµατική κατάρτιση των καθηγητών που δίδασκαν στην αλβανική γλώσσα. Οι 

περισσότεροι ήξεραν καλά τη σερβική γλώσσα και µπορούσαν να χρησιµοποιούν και 

τη διδακτέα ύλη στη σερβική γλώσσα, ακόµη και να παρακολουθούν διάφορα 

σεµινάρια. Μόνο για τους καθηγητές που δίδασκαν την αλβανική γλώσσα ως µητρική 

θα έπρεπε να διοργανώνονται ειδικά σεµινάρια και να υπάρχουν ειδικοί σύµβουλοι. 

Σε περίπτωση που ο κυριότερος εκδότης σχολικών βιβλίων στην Πρίστινα 

(Pristina) σταµατούσε να εκτυπώνει βιβλία, εµφανιζόταν µεγάλο πρόβληµα στην 

προµήθεια σχολικών βιβλίων στα δηµοτικά σχολεία και για ορισµένα µαθήµατα των 

σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ο εκδότης που υπήρχε στο Μαυροβούνιο 

δεν εξέδιδε τα βιβλία της γλώσσας και τα αναγνωστικά, τα οποία κάλυπταν τις 

ανάγκες µόνο των δηµοτικών σχολείων. Λόγω του µικρού αριθµού αντιτύπων, που για 
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µερικά µαθήµατα κυµαίνονταν από 50 έως 200, και του υψηλού κόστους της 

εκτύπωσής τους, (ειδικά στην οικονοµική κρίση που βρισκόταν η Γιουγκοσλαβία στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990), ήταν δύσκολο να λυθεί αυτό το πρόβληµα.  

Όσον αφορά τα σχολικά βιβλία που ήταν γραµµένα στην αλβανική γλώσσα, η 

ανάγκη αναθεώρησης της ποιότητας του περιεχοµένου τους ήταν άµεση, διότι από το 

περιεχόµενο εξαρτιόταν και η ποιότητα της διδασκαλίας. Για αυτό θα έπρεπε να 

διεξαχθεί ειδική ανάλυση. Φαίνεται ότι, λόγω των αναγκών που υπήρχαν να 

εξασφαλιστούν τα σχολικά βιβλία στην αλβανική γλώσσα όσο το συντοµότερο 

δυνατόν, τα σχολεία δεν µπορούσαν να βρουν βιβλία καλής ποιότητας. Οι συγγραφείς 

των βιβλίων αυτών δεν είχαν πάντα διδακτική εµπειρία, αλλά ούτε οι µεταφραστές και 

οι φιλόλογοι που τα µετέφραζαν στην αλβανική γλώσσα. Επίσης, αυτά τα βιβλία είχαν 

πολλά ορθογραφικά λάθη και ελλείψεις (αυτό βέβαια αφορούσε και όλα τα σχολικά 

βιβλία που εκδίδονταν σε όλη την Οµοσπονδιακή Γιουγκοσλαβία).  

Επίσης υπάρχουν διαφορές στην οµιλία των Αλβανών του Μαυροβούνιου και 

στη γλώσσα στην οποία ήταν γραµµένα τα βιβλία, κάτι το οποίο επίσης επηρέαζε την 

επίδοση των µαθητών. Εκτός από τα λάθη που υπήρχαν στη σύνταξη των κειµένων, 

πολύ συχνά οι ορισµοί και ολόκληρες προτάσεις ήταν ασαφείς µε αποτέλεσµα να 

παρατηρείται λανθασµένη µάθηση στις γραπτές εκθέσεις των µαθητών που µόνο λίγοι 

ήταν ικανοί να εκφραστούν προφορικά και γραπτά µε σαφήνεια και ακρίβεια. Τα 

αποτελέσµατα των εξετάσεων που έγιναν τη σχολική χρονιά 1991-1992 και τα 

αποτελέσµατα των εισαγωγικών εξετάσεων το απέδειξαν. 

 

8.10  Η εκπαίδευση των δεκαετιών 1970-1990: Μια κριτική µατιά 

 

Στις αρχές του 1970 παρατηρήθηκε µια βελτίωση σε σχέση µε την προηγούµενη 

δεκαετία, που αφορούσε στην πρόοδο των µαθητών γενικότερα στα µαθήµατα, αλλά 

και µέσα από περισσότερες ελεύθερες δραστηριότητες, µε πολιτιστικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις, µε τη διοργάνωση σεµιναρίων για τους γονείς µε σκοπό τη σωστότερη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών, µε διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων και εθνικών 

εορτών και µε εθελοντικές εργασίες µαθητών στα σχολεία τους (συντήρηση σχολικού 

κήπου και µελισσοκοµείου). Επίσης παρατηρείται µια ελαφρώς βελτιωµένη 

κατάσταση όσον αφορά τις σχολικές βιβλιοθήκες που φαίνεται ότι απέκτησαν 

περισσότερα βιβλία για µαθητές και δασκάλους. 



 202 

Ωστόσο, τα σχολεία µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα είχαν ορισµένα κοινά 

προβλήµατα µε αυτά των σχολείων που η διδασκαλία γινόταν στη σερβοκροατική 

γλώσσα: 

1. Η φοίτηση των µαθητών.  Τα σχολεία (διοικητικά συµβούλια, διευθυντές, 

συµβούλια των καθηγητών και κάθε καθηγητής χωριστά) θα έπρεπε να 

συνεργάζονται περισσότερο µε τους γονείς. Επιπλέον, οι δικαστικές 

διαδικασίες έπρεπε να ολοκληρώνονται και να εφαρµόζονται έγκαιρα, έτσι 

ώστε να είναι αποτελεσµατικές (οι µηνύσεις που υποβάλλονταν εναντίον των 

γονέων στην αρχή του σχολικού έτους έπρεπε να πραγµατοποιούνται γρήγορα 

και όχι στο τέλος του έτους).  

2. Σχολικός εξοπλισµός. Τα σχολεία, εκτός από το σχολείο του Γούσινιε 

(Gusinje)), δεν διέθεταν τον απαραίτητο σχολικό εξοπλισµό. Οι πρακτικές 

εργασίες που έπρεπε να κάνουν οι µαθητές δεν εφαρµόζονταν, επειδή δεν 

υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισµός. Ίδια κατάσταση επικρατούσε και στις 

σχολικές βιβλιοθήκες. Το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να διανέµει στα 

σχολεία 20% περισσότερο εξοπλισµό ανά µαθητή. Αυτό θα βοηθούσε 

σηµαντικά στη λύση του προβλήµατος. 

3. Το πρόβληµα των σχολικών χώρων ήταν ιδιαίτερα έντονο στους δήµους 

Τίτογκραντ (Titograd), Μπαρ (Bar) και Ούλτσιν (Ulcinj). Οι δήµοι έπρεπε να 

δώσουν χρηµατική βοήθεια, έτσι ώστε να επεκταθούν τα υπάρχοντα σχολικά 

κτίρια και να χτιστούν καινούρια (ειδικά τα ιδιωτικά κτίρια των χωριστών 

τµηµάτων που δεν ανταποκρίνονταν ούτε στις στοιχειώδεις ανάγκες). 

4. Το πρόβληµα του ανειδίκευτου προσωπικού. Τα σχολεία έπρεπε να βρουν 

καταρτισµένους καθηγητές έγκαιρα. Η κατάσταση του να µην υπάρχει ούτε 

ένας καταρτισµένος καθηγητής, όπως στο σχολείο του Όστρος (Ostros) ή να 

υπάρχουν µόνο δύο, όπως στο σχολείο του Ζάτριεµπατς (Zatrijebač), ήταν 

πραγµατικά απαράδεκτη. Όσον αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση των 

δασκάλων που ήδη εργάζονταν ή των εκπαιδευτικών που τα σχολεία είχαν 

ανάγκη, τόσο τα σχολεία, όσο και το Υπουργείο Παιδείας έπρεπε να βρουν 

τρόπους να εξασφαλίσουν περισσότερες υποτροφίες, δάνεια και άλλου είδους 

κρατική βοήθεια για τη σωστή κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Επίσης, έπρεπε 

να εξασφαλιστούν και οι απαραίτητες συνθήκες για τους καθηγητές που 

δίδασκαν στα σχολεία εκτός πόλεων µε την παροχή διαµερισµάτων και  

αµοιβών για εργασία υπό δύσκολες συνθήκες κτλ. Η ανάγκη διοργάνωσης  

σεµιναρίων επαγγελµατικής κατάρτισης για τους ανειδίκευτους καθηγητές 
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ήταν επίσης σηµαντικότατη, έχοντας υπόψιν την ιδιαίτερη µορφή της 

διδασκαλίας των σχολείων της αλβανικής µειονότητας.  

5. Το πρόβληµα του Προγράµµατος ∆ιδασκαλίας. Η διδακτέα ύλη της 

αλβανικής γλώσσας και της ιστορίας, έπρεπε να συµπληρωθεί µε γνώσεις 

σχετικά µε την Αλβανία και τον αλβανικό πολιτισµό γραµµένες στην αλβανική 

γλώσσα. 

Η δεκαετία του 1980 δεν έφερε πολλές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης, 

διδασκαλίας και οργάνωσης των σχολείων µε αλβανόφωνους µαθητές. Τα 

προβλήµατα κατάλληλων χώρων στέγασης, υγιεινής, σχολικών µέσων και εξοπλισµού 

συνέχιζαν να υφίστανται σε όλους τους δήµους µε αλβανική µειονότητα. 

Παρατηρείται µια σχετική βελτίωση όσον αφορά το επαγγελµατικό επίπεδο των 

εκπαιδευτικών. Με την πάροδο του χρόνου, το διδακτικό προσωπικό καταρτίστηκε 

περισσότερο, κάτι το φυσιολογικό, αφού ήταν πολύ περισσότεροι οι απόφοιτοι των 

Ανώτερων Σχολών, οι οποίοι θα µπορούσαν να ασχοληθούν µε τη διδασκαλία. Η 

διδασκαλία όµως των σχολείων φαίνεται πως δεν άλλαξε ριζικά. ∆εν παρατηρήθηκαν 

ούτε αρνητικές ούτε σηµαντικές θετικές αλλαγές. Επίσης, παρατηρείται µια βελτίωση 

ως προς τη στάση των γονέων προς την εκπαίδευση των κοριτσιών, αφού αρκετά 

κορίτσια, περισσότερα από παλαιότερα, αποφάσιζαν να συνεχίσουν το σχολείο πέρα 

από τα τέσσερα χρόνια της βασικής, υποχρεωτικής εκπαίδευσης του δηµοτικού. Τη 

δεκαετία του 1980 παρατηρείται για πρώτη φορά -και για πρώτη φορά δίνονται 

επίσηµα στοιχεία-  µικρός αριθµός  αλβανόφωνων παιδιών που συνέχιζαν τις σπουδές 

τους σε ανώτερες εκπαιδευτικές σχολές και πανεπιστήµια της Οµοσπονδίας. 

 ∆εν υπάρχουν στοιχεία που να δηλώνουν µια ικανοποιητική, οικονοµική, 

κρατική ενίσχυση στα σχολεία του Μαυροβουνίου και ειδικά των περιοχών µε 

αλβανική µειονότητα. Οι περιοχές αυτές παρέµειναν φτωχές και παραµεληµένες, 

παρόλες τις διακηρύξεις της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας για ίσα δικαιώµατα και 

ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στη γιουγκοσλαβική επικράτεια, οι οποίες ασφαλώς 

εξασφαλίζονταν νοµικά και συνταγµατικά, αλλά στην πράξη τα πράγµατα ήταν 

εντελώς διαφορετικά. Πολιτισµικά, οι περιοχές αυτές θεωρούνταν υποανάπτυκτες. Τα 

σχολεία αποτελούσαν ίσως τη µοναδική πηγή πολιτιστικών εκδηλώσεων µαζί µε τους 

τοπικούς αθλητικούς και καλλιτεχνικούς συλλόγους που είχαν πενιχρά µέσα 

συντήρησης. Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης στην αλβανική γλώσσα είχαν σύντοµες 

εκποµπές τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Αυτές θα έπρεπε να είναι περισσότερες, 

αφενός γιατί θα µπορούσαν να ενηµερώνουν τον αλβανόφωνο πληθυσµό, αφετέρου 

γιατί θα µπορούσαν να προωθούν την αλβανική πολιτιστική και εθνική ταυτότητα. Οι 
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εκτιµήσεις αυτές σε συνδυασµό µε τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση της 

Οµοσπονδίας τη δεκαετία του 1980, φανερώνουν την εκπαιδευτική στασιµότητα της 

πιο δύσκολης και υπανάπτυκτης περιοχής του Μαυροβουνίου, παρόλες τις φιλότιµες 

ατοµικές και τοπικές προσπάθειες των κοινοτικών φορέων. 

    Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, υπήρχαν προβλήµατα στα αλβανόφωνα σχολεία 

και  προτάθηκαν µέτρα για την επίλυσή τους. Ήταν υποχρεωτικό να υπάρχουν 

περισσότεροι ειδικευµένοι συνεργάτες, οι οποίοι θα επέβλεπαν τη διδασκαλία και θα 

βοηθούσαν στον έλεγχο και προγραµµατισµό των µαθηµάτων. Επίσης, το διδακτικό 

προσωπικό έπρεπε να καταρτιστεί επαγγελµατικά και να διοργανώνονται σεµινάρια 

για το σκοπό αυτό. Όσον αφορά τα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στην 

αλβανική γλώσσα ήταν δύσκολο να βρεθεί το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό και τα 

σχολικά βιβλία. Με τον τρόπο διδασκαλίας που υπήρχε στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, η εκπαίδευση δεν ήταν καθόλου αποτελεσµατική. Επίσης, σε όλα τα σχολεία 

έπρεπε να αυξηθεί η ευθύνη των υπεύθυνων και του διδακτικού προσωπικού και να 

βρεθεί λύση για την εξασφάλιση των σχολικών βιβλίων, έτσι ώστε να καλυτερέψει η 

ποιότητα της διδασκαλίας τις επόµενες χρονιές. Οι βιβλιοθήκες δεν ήταν αρκετές, ούτε 

και τα υπάρχοντα βιβλία και δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις του προγράµµατος 

διδασκαλίας. 

Μερικά βιβλία θεωρούνταν εντελώς ακατάλληλα ως διδακτική ύλη, επίσης οι 

µεταφράσεις στην αλβανική γλώσσα είχαν πολλά γραµµατικά και συντακτικά λάθη, 

εκφραστικές αδυναµίες και γλωσσική αστάθεια. Τα σχολεία των ορεινών περιοχών 

είχαν πολύ δύσκολες συνθήκες διδασκαλίας και επηρεάζονταν από κλιµατολογικές 

συνθήκες, βρίσκονταν σε µεγάλες αποστάσεις από τα πιο αποµακρυσµένα σπίτια, 

υπήρχε σε αυτά έλλειψη σχολικών µέσων, ακατάλληλες αίθουσες και κακές συνθήκες 

υγιεινής. 

Το γενικό συµπέρασµα της αναφοράς (Π.ΙV.η) είναι ότι, αν και δόθηκε κάποια 

σηµασία στην ανάπτυξη και βελτίωση της παιδείας των παιδιών αλβανικής 

εθνικότητας στο Μαυροβούνιο, τα αποτελέσµατα ήταν µέτρια. Προκειµένου να 

εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας αυτών των σχολείων, εκτός από τη 

µεγαλύτερη κρατική βοήθεια και συµµετοχή όλων των υπηρεσιών, έπρεπε να ληφθούν 

ορισµένα µέτρα για την επίλυση των σοβαρών προβληµάτων που υπήρχαν: 

1. Η εξασφάλιση χρηµάτων και καλύτερου τεχνικού εξοπλισµού για τη 

διδασκαλία σε αυτά τα σχολεία, όπως και όλου του απαραίτητου σχολικού 

εξοπλισµού, έτσι ώστε η διδασκαλία να εφαρµόζεται µέσω σύγχρονων 

µεθόδων. Η παροχή ρεύµατος αποτελούσε άµεση προτεραιότητα στα χωριστά 
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τµήµατα στο Τράµποϊν (Trabojin), στο Πριφτ (Prifte) (∆ήµος Ποντγκόριτσα-

Podgorica) και στο Ράστιτς  (Rastiš) (∆ήµος Ούλτσιν (Ulcinj). Η ανακαίνιση 

των χώρων του χωριστού τµήµατος στο Πριφτ (Prifte) και η ανακαίνιση µίας 

αίθουσας στο Γκόρνι Ντρούµε (Gornje Drume) (∆ήµος Ποντγκόριτσα-

Podgorica) ήταν επίσης απαραίτητη. Η παροχή πόσιµου νερού και η 

συντήρηση των χώρων των χωριστών τµηµάτων.  

2. Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων βιβλίων για τους µαθητές µέσω 

καλύτερης συνεργασίας µε τα Εκδοτικά Κέντρα της Πρίστινας (Pristina) και 

του Βελιγραδίου (Beograd) (Σερβία).  

3. Η επαγγελµατική κατάρτιση όλων των παιδαγωγών που την χρειάζονται. 

4. Η συνεχόµενη επίβλεψη από εξειδικευµένους συµβούλους. 

5. Η εξασφάλιση καλύτερης συνεργασίας µεταξύ των κεντρικών σχολείων και 

των χωριστών τους τµηµάτων. 

6. Η αύξηση των µαθηµάτων στη σερβική γλώσσας (εβδοµαδιαίως), έτσι ώστε οι 

µαθητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

να είναι καλύτερα προετοιµασµένοι. 

 

Κεφάλαιο 9: Συζήτηση - Συµπεράσµατα 

 

Μελετώντας το θεωρητικό πλαίσιο της περίπτωσης του Μαυροβουνίου και 

αναλύοντας τα στοιχεία που προσφέρονται από το ερευνητικό µέρος της παρούσας 

διατριβής, τα ερωτήµατα που τέθηκαν στο Σκοπό της απαντώνται και καταγράφονται 

στο παρόν κεφάλαιο. 

 Στο ερώτηµα 1 της διατριβής, από ποια χρονική στιγµή και από ποιους 

επιχειρείται η πρώτη µειονοτική εκπαιδευτική πολιτική και σύµφωνα µε τα στοιχεία 

που συλλέχθηκαν φαίνεται πως οι πρώτες προσπάθειες έγιναν τη δεκαετία του 1950, 

µέσα στη γενικότερη προσπάθεια του νέου σοσιαλιστικού, οµοσπονδιακού κράτους 

της Γιουγκοσλαβίας να δηµιουργήσει ένα νέο εκπαιδευτικό σύστηµα και να δοµήσει 

ένα πρόγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο θα υπήρχε α) η γενική, παν-γιουγκοσλαβική 

εκπαίδευση των µαθητών που θα προέβαλλε τις αρετές και τα ιδανικά της 

σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας και β) η ειδική, εθνική-µειονοτική εκπαίδευση των 

διάφορων εθνο-πολιτισµικών σχηµατισµών που ζούσαν στην επικράτειά της, µε στόχο 



 206 

να ενδυναµωθεί και να προβληθεί ισότιµα η εθνική ιδιοµορφία και ιδιαιτερότητα όλων 

των µερών των µειονοτήτων της. 

 Η πολυεθνική σοσιαλιστική Γιουγκοσλαβία το 1960 ήταν µια οικονοµικά 

ισχυρή περιφερειακή βιοµηχανική δύναµη. Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

αναπτυσσόταν µε ρυθµό 6,1%, η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και η κοινωνική 

πρόνοια ήταν δωρεάν για όλους τους πολίτες της γιουγκοσλαβικής επικράτειας ενώ το 

ποσοστό εγγραµµάτων άγγιζε το 91%478. Αυτό όµως αναφέρεται στη συνολική εικόνα 

της. Η κατάσταση στις φτωχές και αποµονωµένες περιοχές του Μαυροβουνίου µε 

ισχυρή αλβανόφωνη παρουσία, µε γεωργική οικονοµία και χαµηλό ποσοστό 

εκπαίδευσης δεν απολάµβανε, στην προκειµένη περίπτωση, της εκπαίδευσης, τις 

δυνατότητες που οι άλλες, οι πιο εξελιγµένες και ανεπτυγµένες δηµοκρατίες / περιοχές 

της Γιουγκοσλαβίας προσέφεραν. 

               Τα προβλήµατα που υπήρξαν κατά την εφαρµογή των εκπαιδευτικών 

πολιτικών στα σχολεία των µειονοτήτων του Μαυροβουνίου ήταν ποικίλα (ερώτηµα 

2). Σε πρώτη φάση, δηλαδή τη δεκαετία του 1950 και 1960 ήταν η ηλεκτροδότηση, 

υδροδότηση, κατασκευή σχολικών κτιρίων, κατασκευή δρόµων για τη συγκοινωνιακή 

σύνδεση χωριών και σχολείων. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 η εκπαίδευση 

των µειονοτήτων χρόνο µε το χρόνο κατέγραφε πρόοδο, παρόλα αυτά παρατηρείται 

ότι τα βασικότερα προβλήµατα παρέµεναν σχεδόν τα ίδια µέχρι τη δεκαετία του 1990.  

Παρόλο που τα περισσότερα σχολεία στεγάζονταν σε κρατικά κτίρια, ο 

σχολικός χώρος στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν το µεγαλύτερο πρόβληµα, µε 

λίγες αίθουσες διδασκαλίας και ακατάλληλους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

διαµονής των παιδιών. Τα σχολεία που στεγάζονταν σε ιδιωτικά κτίρια ήταν σε 

χειρότερη κατάσταση, µε δύσκολες συνθήκες εργασίας ιδιαίτερα το χειµώνα, χωρίς 

θέρµανση, αλλά και ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής µε αρνητικές επιπτώσεις στην 

υγεία των παιδιών. 

Τα διδακτικά µέσα και εργαλεία στα σχολεία των µειονοτήτων, είτε ήταν 

παλιά, είτε ελάχιστα, ακόµα και (σε πολλές περιπτώσεις) ανύπαρκτα. Το ελλιπές και 

µη επαγγελµατικό διδακτικό προσωπικό ήταν ένα ακόµη σοβαρό πρόβληµα που 

δυσκόλευε και συχνότατα εµπόδιζε τη σωστή διδασκαλία στην τάξη. Γενικά δεν 

υπήρχε επαγγελµατικά καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό που να κατείχε σωστές και 

νέες µεθόδους διδασκαλίας και διαπαιδαγώγησης µέσα στην τάξη, ώστε να κάνει το 

µάθηµα αφενός ενδιαφέρον, αφετέρου ουσιαστικό και εποικοδοµητικό. Οι δήµοι 

                                                 
478 Τσακίρης, ∆., Η οικονοµική κατάσταση της Σλοβενίας µετά τη διάλυση της Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, Θέσεις, 51, 1995, σσ. 68-79. 
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προσπαθούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση στέλνοντας τους δασκάλους στα 

αλβανικά παιδαγωγικά σχολεία στην Πρίστινα (Pristina) και στα Σκόπια (Skopje) και 

είχαν ήδη αποφασίσει από τη δεκαετία του 1960 και µετά να µην προσλαµβάνουν 

δασκάλους χωρίς τα απαιτούµενα προσόντα.  

Το πρόβληµα του διδακτικού προσωπικού ήταν εντονότερο τη δεκαετία του 

1960, καθώς από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και µετά, η κατάσταση βελτιώθηκε, 

αφού περισσότεροι φοιτητές από τα µέρη εκείνα αποφοίτησαν από τις Παιδαγωγικές 

Ακαδηµίες και τα Παιδαγωγικά Σχολεία της χώρας και έπιασαν δουλειά στα σχολεία 

των περιοχών τους. Η πολιτική µάλιστα των υποτροφιών που προωθήθηκε από το 

γιουγκοσλαβικό κράτος εφαρµόστηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και µετά 

και  µάλιστα δόθηκαν πολύ περισσότερες υποτροφίες σε Αλβανούς φοιτητές. 

Το πρόβληµα της δίγλωσσης εκπαίδευσης τη σχολική χρονιά 1959-1960 

αναλύθηκε σε κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο, ενώ σε κάποιες περιοχές η εξέταση του 

ζητήµατος αυτού καθυστέρησε σηµαντικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις των 

µειονοτικών αλβανόφωνων σχολείων, οι παιδαγωγικές υπηρεσίες δεν ήταν 

οργανωµένες και δεν διέθεταν το απαιτούµενο προσωπικό για τη συστηµατική 

παρακολούθηση και µελέτη του προβλήµατος. Στις δίγλωσσες περιοχές, οι υπηρεσίες 

χρειάζονταν περισσότερη κρατική βοήθεια και καλύτερη οργάνωση. Σχετικά µε τη 

δίγλωσση διδασκαλία (στη µητρική της µειονότητας και την επίσηµη σερβοκροατική), 

το γενικό συµπέρασµα των ειδικών ήταν ότι έπρεπε να ενοποιηθεί το διδασκαλικό 

πρόγραµµα και η διγλωσσία να εφαρµόζεται σε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες, 

όπου υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες. Η διγλωσσία αποφασίστηκε να εφαρµόζεται 

σε ολόκληρο το παιδαγωγικό σύστηµα της γενικής εκπαίδευσης και στα προσχολικά 

ιδρύµατα να εφαρµόζεται η δίγλωσση παιδαγωγική εργασία. 

Η εφαρµογή της διγλωσσίας στη σχολική πράξη εξαρτιόταν αποκλειστικά από 

τις συνθήκες που υπήρχαν σε ένα σχολικό περιβάλλον, αλλά και από το κοινωνικό 

περιβάλλον στο οποίο βρισκόταν το σχολείο, δηλαδή τι είδους οργανώσεις και 

ιδρύµατα πολιτιστικής, οικονοµικής και πολιτικής ζωής υπήρχαν. Το ζητούµενο ήταν 

να δηµιουργηθεί µια κατάλληλη κοινωνικο-πολιτική κατάσταση, όπου οι δυο γλώσσες 

θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ισότιµα σε όλους του τοµείς της δηµόσιας ζωής και 

εκπαίδευσης. Στη γιουγκοσλαβική σοσιαλιστική κοινότητα του 1965 δηµιουργήθηκαν 

για πρώτη φορά ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της διγλωσσίας στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, ενώ στο σύνταγµα της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, η 

διγλωσσία έπρεπε να εφαρµόζεται σε ολόκληρο το κοινωνικό σύστηµα. Πράγµατι, 

εισήχθη σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες και σε αυτές της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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Ευρέως διαδόθηκε το σύστηµα της δίγλωσσης παιδαγωγικής δραστηριότητας, 

δηλαδή όλες οι ελεύθερες δραστηριότητες σε ένα σχολείο (πολιτιστικές και αθλητικές) 

υλοποιούνταν δίγλωσσα. Μέσα στην τάξη η διδασκαλία γινόταν παράλληλα, δηλαδή η 

ίδια διδακτέα ύλη διδάσκονταν διαδοχικά σε δυο γλώσσες. Για την καλύτερη 

διδασκαλία της σερβοκροατική γλώσσας, από το 1965 και µετά εισήχθη το µάθηµα 

από την 1η και 2η τάξη του δηµοτικού. Ταυτόχρονα, διοργανώθηκαν σεµινάρια µε 

σκοπό να διδάξουν στους δασκάλους την οργάνωση, τη µεθοδολογία και την πρακτική 

διδασκαλία µέσα στην τάξη. 

Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα ήταν η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας της 

µειονότητας. ∆εν υπήρχε συστηµατικός τρόπος εκµάθησής της, αλλά ούτε και 

νεωτεριστική µεθοδολογία διδασκαλίας της. Η διδασκαλία βασιζόταν στην απλή 

ανάγνωση και διήγηση κειµένων.  

Τη δεκαετία του 1970 τα πρακτικά προβλήµατα του σχολικού εξοπλισµού 

συνέχιζαν να υφίστανται, οι φτωχοί αλβανόφωνοι δήµοι συνέχιζαν να έχουν 

προβλήµατα κατάλληλων σχολικών χώρων, ενώ συνέχιζαν να υπάρχουν µη 

καταρτισµένοι δάσκαλοι. Η διδακτέα ύλη της αλβανικής γλώσσας και της ιστορίας 

έπρεπε να συµπληρωθεί µε γνώσεις σχετικές µε την Αλβανία και τον αλβανικό 

πολιτισµό στην αλβανική γλώσσα. Παρατηρείται µια αξιόλογη προσπάθεια τη 

δεκαετία του 1970 για εκπαιδευτική και πολιτιστική συνεργασία µε τη ∆ηµοκρατία της 

Αλβανίας. Κατατέθηκαν προτάσεις για ένα πρόγραµµα συνεργασίας µεταξύ του 

Πανεπιστηµίου «Βέλικο Βλάχοβατς» (Veliko Vlahovać) µε το Πανεπιστήµιο των 

Τιράνων.479 Το πρωτόκολλο µάλιστα συνεργασίας προέβλεπε για πρώτη φορά 

µεµονωµένες και οµαδικές (παράλληλες) έρευνες στους τοµείς της αρχαιολογίας, 

ιστορίας, λογοτεχνίας, γλώσσας, µουσικής και εθνογραφίας. Παρόλα αυτά, η 

πολιτιστική καθυστέρηση των περιοχών, όπου ζούσαν οι αλβανικές µειονότητες, 

διατηρούνταν χωρίς αξιοσηµείωτες αλλαγές. 

Τη δεκαετία του 1980 παρατηρείται αυξηµένος αριθµός καταρτισµένου 

διδακτικού προσωπικού, το οποίο  είχε καθηµερινή οργάνωση στα προγράµµατα 

διδασκαλίας του και δίδασκε σύµφωνα µε το πρόγραµµα µαθηµάτων του Υπουργείου 

Παιδείας. Επίσης, κάποια σχολεία είχαν συγκριτικά µε παλαιότερα, καλύτερες 

συνθήκες σχολικού περιβάλλοντος, αν και εντοπίστηκαν περιπτώσεις µε εντελώς 

ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Επίσης υπήρχε και η ατυχία για ορισµένα σχολικά 

                                                 
479 Γραµµατεία για την εκπαίδευση και την κουλτούρα Τίτογραντ (Titograd) 1970 (Sekretarijat za 
obrazovanje, kulturu i nauku Titograd 1970). 
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κτίρια να υποστούν µεγάλες ζηµιές από το σεισµό που έγινε τον Απρίλιο του 1979 

στην περιοχή ο οποίος κατέστρεψε ολοσχερώς πολλά δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια. 

Πρέπει να τονιστεί ότι τη δεκαετία του 1980 και  πριν ακόµα το θάνατο του 

στρατάρχη Τίτο, η Γιουγοσλαβία άρχισε ν΄αλλάζει και να συνεργάζεται πλέον µε το 

∆ΝΤ ∆ιεθνές Νοµισκατικό Ταµείο  και την Παγκόσµια Τράπεζα. Έτρεχαν λοιπόν 

προγράµµατα για τη συρρίκνωση του κράτους και της βιοµηχανικής παραγωγής.   Οι 

συµφωνίες αποπληρωµής των δανείων αύξησαν το εξωτερικό χρέος και η 

υποχρεωτική υποτίµηση του Γιουγκοσλαβικού νοµίσµατος χτύπησε σκληρά το 

επίπεδο ζωής των Γιουγκοσλάβων. Μέσα σε αυτό το επώδυνο οικονοµικό και 

κοινωνικό πλαίσιο, ήταν απολύτως λογικό η παιδεία να µην είναι η πρώτη 

προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας και ήταν απολύτως φυσικό τα έξοδα για την 

παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστηµα να µειωθούν δραµατικά, ενώ οι υπο-ανάπτυκτες 

περιοχές της Γιουγκοσλαβίας να γίνουν οικονοµικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά 

φτωχότερες.  

 Σύµφωνα µε το ερώτηµα 3 σχετικά µε το πώς διαρθρώνεται το περιεχόµενο 

της εκπαιδευτικής µειονοτικής πολιτικής, θεωρητικά τουλάχιστον αυτό γινόταν 

σύµφωνα µε τους κοινούς στόχους του σοσιαλιστικού διεθνισµού και τις ιδέες της 

γιουγκοσλαβικής σοσιαλιστικής επανάστασης. Στόχος της µειονοτικής εκπαίδευσης 

ήταν να διαπαιδαγωγούνται οι µαθητές µέσα σε ένα πνεύµα ισότητας, αδελφοσύνης 

και ενότητας όλων των γιουγκοσλαβικών εθνών και εθνικών µειονοτήτων και του 

γιουγκοσλαβικού σοσιαλιστικού πατριωτισµού, οι οποίες όφειλαν να αναπτύξουν µια 

κοινή εθνική, ταυτόχρονα σοσιαλιστική συνείδηση σε αυτούς.480 Κρατική επιδίωξη 

στην εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική των µειονοτήτων ήταν επίσης η ελεύθερη 

πολιτιστική ανάπτυξη όλων των µειονοτικών εθνών στη Γιουγκοσλαβία και η 

δυνατότητα να βελτιωθεί ο πολιτισµός της κάθε εθνικής ενότητας χωριστά, ενώ σε 

διεθνές επίπεδο ο κάθε πολιτισµός να αποτελέσει παράγοντα σύνδεσης και εγγύτητας 

λαών και κρατών. 

 Κινούµενη σε αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο, η επίσηµη κρατική γιουγκοσλαβική 

πολιτική εκτελούσε τη διδασκαλία στη µητρική γλώσσα των µειονοτήτων, παράλληλα 

βοηθούσε στο να µαθαίνουν οι µαθητές στο σχολείο θέµατα από τον εθνικό τους 

πολιτισµό. Με ένα συµπληρωµατικό διδακτικό πρόγραµµα και στοιχεία του εθνικού 

πολιτισµού για κάθε µειονότητα χωριστά, διδάσκονταν η λογοτεχνία και µέρος της 

                                                 
480 Στίπτσεβιτς, Α., Οι Ιλλύριοι. Ιστορία. Ζωή. Πολιτισµός, Ζάγκρεµπ, 1975, σσ. 135-156. (Stipčević, A., 
Iliri. Povijest. Život. Kultura. Zagreb, 1974). 
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ιστορίας, ενώ η επίσηµη γλώσσα του κράτους, η σερβοκροατική διδασκόταν ως 

ξεχωριστό µάθηµα. Το µάθηµα της ιστορίας είχε συµπληρωµατικό διδακτικό υλικό, 

για να γνωρίσουν οι µαθητές τα βασικότερα ιστορικά γεγονότα του εθνικού τους 

παρελθόντος σε συνάρτηση πάντα µε την ιστορία των εθνών της Γιουγκοσλαβίας.  

 Στόχος της επίσηµης σερβοκροατικής γλώσσας ήταν να διδάξει στους µαθητές 

τον ενιαίο γιουγκοσλαβικό πολιτισµό, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία του και να τους 

προετοιµάσει για µια ενεργή πολιτική και κοινωνική ζωή. Η επιλογή των 

λογοτεχνικών έργων γινόταν µε σκοπό να γνωρισθούν οι µαθητές µε τα πιο σηµαντικά 

λογοτεχνικά έργα όλων των γιουγκοσλαβικών εθνών, ενώ το συµπληρωµατικό 

διδακτικό πρόγραµµα περιελάµβανε έργα από τη λογοτεχνία της κάθε µειονότητας 

ξεχωριστά, µεταφρασµένα στη σερβοκροατική. 

 Αν και  αυτοί οι στόχοι ήταν αρκετά φιλόδοξοι, τα βιβλία των παραπάνω 

γνωστικών αντικειµένων ήταν αρκετά προβληµατικά. Το Γραφείο για την Έκδοση 

Βιβλίων της Σερβίας έκανε προσπάθειες για την επίλυση των προβληµάτων. Η βασική 

αδυναµία των εν λόγω βιβλίων ήταν η µονοµερής παρουσίαση των περιεχόµενων, η 

προσκόλληση στο παρελθόν, η έλλειψη νεωτεριστικών εκπαιδευτικών κειµένων, η 

αποφυγή καταγραφής των πρόσφατων ιστορικών εξελίξεων, καθώς και η ανύπαρκτη 

ανάδειξη του γιουγκοσλαβικού συστήµατος και του πολιτικού του χαρακτήρα. Επίσης, 

τα βιβλία της σερβοκροατικής γλώσσας δεν ήταν εκσυγχρονισµένα, δεν περιείχαν 

καλά λογοτεχνικά κείµενα, είχαν κακές µεταφράσεις και πολλά γραµµατικά και 

εκφραστικά λάθη. 

 Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1960 παρατηρείται ότι δεν γινόταν 

συστηµατικός έλεγχος των περιεχοµένων και της ποιότητας των σχολικών βιβλίων στη 

διδακτική πράξη. Ιδρύθηκαν το 1965, τρία τµήµατα µελέτης και παρακολούθησης των 

αναγνωστικών των δηµοτικών σχολείων στη γλώσσα των εθνικοτήτων και 

δηµιουργήθηκαν ερωτηµατολόγια, οδηγίες παρακολούθησης των αναγνωστικών, 

αρχεία εγγράφων και χρησιµοποίηση κειµένων. 

  Όσον αφορά το ερώτηµα 4 σχετικά µε την οργάνωση και τους πληθυσµούς 

στους οποίους απευθύνθηκε η πρώτη µειονοτική εκπαιδευτική πολιτική, αυτή 

οργανώθηκε από τις κρατικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και τους φορείς τους και 

απευθύνθηκε στις περιοχές, όπου οι µειονότητες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό πάνω 

από το 15% του συνολικού πληθυσµού της περιοχής. Οι δήµοι του Μαυροβουνίου µε 

τη µεγαλύτερη παρουσία αλβανικών µειονοτήτων ήταν οι: Μπαρ (Bar), Πλαβ (Plav), 

Ούλτσιν (Ulcinj), Τίοτογκραντ (Titograd), Ροζάε (Rozaje). 
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 Η εκπαίδευση του δηµοτικού σχολείου ήταν οκταετής. Η υποχρεωτική 

εκπαίδευση όµως ήταν τέσσερα χρόνια. Μετά οι µαθητές µπορούσαν να σταµατήσουν 

το σχολείο, κάτι που αποτελούσε συχνό φαινόµενο και που αφορούσε κυρίως στα 

κορίτσια των περιοχών αυτών. Οι λόγοι ήταν πολιτιστικοί και κοινωνικοί. Οι γονείς 

δεν θεωρούσαν απαραίτητη την εκπαίδευση των κοριτσιών, ενώ πολλές φορές η 

µεγάλη απόσταση των αποµακρυσµένων χωριών από τα κοντινότερα σχολεία ήταν 

αρκετά µεγάλη και αποτελούσε παράγοντα που εµπόδιζε την κανονική προσέλευση 

των µαθητών και την τακτική παρακολούθηση των µαθηµάτων.  

Τα µαθήµατα γινόντουσαν στη µητρική γλώσσα των παιδιών µε ακατάλληλα 

βιβλία, απαρχαιωµένες µεθόδους διδασκαλίας, αλλά και ανεπίδεκτο, µη καταρτισµένο 

διδακτικό προσωπικό. Η δίγλωσση διδασκαλία ήταν ένα µεγάλο πρόβληµα, το ίδιο και 

η εκµάθηση της επίσηµης γλώσσας όλων των δηµοκρατιών, δηλαδή των 

σερβοκροατικών, λόγω των πενιχρών µέσων για τη διδασκαλία της, αλλά και λόγω της 

έλλειψης κατάλληλου διδακτικού προσωπικού. Τα σερβοκροατικά µαθαίνονταν 

αναποτελεσµατικά, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να µην µπορούν να συνεχίσουν στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού τη δεκαετία του 1960, η διδασκαλία στα Γυµνάσια 

της χώρας γινόταν σχεδόν αποκλειστικά στη σερβοκροατική.  

Το ερώτηµα 5 της διατριβής σχετικά µε το πολιτικό και κοινωνικο-οικονοµικό 

πλαίσιο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο που επηρέασε και καθόρισε τη µειονοτική 

εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, είναι φανερό ότι άλλαζε σταδιακά από τη δεκαετία 

του 1950 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν έγινε και η διάσπαση της 

Γιουγκοσλαβίας µετά πολέµου. 

Η δεκαετία του 1960, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ερευνητικού µέρους 

της διατριβής, χαρακτηρίστηκε από αισιοδοξία και επισηµάνθηκαν φιλόδοξες 

προσπάθειες µεταρρυθµίσεων στο εκπαιδευτικό σύστηµα που στόχευαν στην 

αρµονική συνύπαρξη διδασκαλικών προγραµµάτων ανάλογα µε την εθνολογική 

καταγωγή των µαθητών µιας περιοχής. Ακόµη και όταν τα χρηµατικά κυρίως µέσα 

έλειπαν για να υλοποιηθούν βασικές σχολικές υποδοµές και να αγοραστεί ο 

κατάλληλος σχολικός εξοπλισµός, το ζήτηµα των σχολείων των µειονοτήτων ήταν ένα 

φλέγον θέµα που ταλάνιζε την πολιτική ηγεσία της χώρας και συνοδευόταν από 

πολλές εκθέσεις, αναφορές και εισηγήσεις σχετικά µε την επίλυση όλων των 

προβληµάτων που αντιµετώπιζαν τα σχολεία αυτά. 

Στη µεταπολεµική περίοδο της Γιουγκοσλαβίας, σύµφωνα πάντα µε τα 

διαθέσιµα οικονοµικά µέσα, έγιναν αξιόλογες προσπάθειες για να υπερνικηθεί όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα όχι µόνο η οικονοµική κατάσταση των ανθρώπων σε αυτές τις 
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περιοχές, αλλά και η πολιτιστική και εκπαιδευτική καθυστέρηση των µαυροβούνιων 

περιοχών. Με βάση το αναπτυξιακό πρόγραµµα των περιοχών αυτών που τέθηκε σε 

εφαρµογή, χτίστηκαν πολλά σχολεία, κατασκευάστηκαν δρόµοι και βελτιώθηκαν σε 

σηµαντικό βαθµό οι συνθήκες ζωής των περιοχών αυτών (ηλεκτροδότηση,  

υδροδότηση και υγειονοµικά έργα). Συγκροτήθηκε Επιτροπή για τις Εθνικές 

Μειονότητες,481 η οποία σε ορισµένες περιοχές έκανε έλεγχο, πραγµατοποίησε 

συναντήσεις, συζήτησε µε εκπροσώπους της κρατικής και τοπικής διοίκησης και 

ετοίµασε προτάσεις και εκθέσεις για την επίλυση των προβληµάτων. 

Εσωτερικά, τις δεκαετίες 1960 και 1970 η Γιουγκοσλαβία είχε ικανοποιητική 

ανάπτυξη, βιοµηχανική παραγωγή, ενώ το ποσοστό των εγγραµµάτων άγγιζε το 91%. 

Οι αλβανόφωνες περιοχές τους Μαυροβουνίου, αποµονωµένες γεωγραφικά από την 

υπόλοιπη αναπτυγµένη οικονοµικά και πολιτιστικά Γιουγκοσλαβία, αντιµετώπιζαν το 

µεγαλύτερο πρόβληµα αναλφαβητισµού, αφού και οι κοινωνικές αντιλήψεις 

βοηθούσαν στην ύπαρξη του.  

Η σοσιαλιστική πολιτική έβρισκε υποστήριξη στην ιδεολογία µιας ενωµένης 

Γιουγκοσλαβίας, όπου όλα τα έθνη µέσα στην Οµοσπονδία ζουν αρµονικά, 

διαµορφώνοντας µια καθολική πατριωτική γιουγκοσλαβική συνείδηση, διατηρώντας 

παράλληλα την πολιτιστική τους κληρονοµιά. Σύµφωνα µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα, 

οι εθνικές µειονότητες µετά την επανάσταση αντιµετωπίζονταν ως ισότιµες και είχαν 

τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους υπόλοιπους λαούς, αποτελώντας καθεµία 

ξεχωριστά ένα ιδιαίτερο κοµµάτι της σοσιαλιστικής γιουγκοσλαβικής ενότητας. 

Σε εθνικό επίπεδο, η Γιουγκοσλαβία του Τίτο αποτελούσε µια ιδιότυπη 

σύνθεση µέσα στην αντίφαση µεταξύ σοσιαλισµού και καπιταλισµού, ελευθερίας και 

αυταρχισµού, Ανατολής και ∆ύσης. Το γιουγκοσλαβικό σύστηµα προσπάθησε να 

αποφύγει τις δογµατικές σοβιετικές αρχές, εισάγοντας στο πολιτικο-οικονοµικό της 

ιστό την αυτοδιαχείριση και έγινε σύµβολο του αντισταλινικού κοµµουνισµού.482 

Το οικονοµικό, εσωτερικό πλαίσιο στο οποίο ζούσαν οι αλβανόφωνες 

µειονότητες του Μαυροβουνίου ήταν πάντοτε φτωχό και πολιτιστικά υποανάπτυκτο. 

Οι άνθρωποι στις περιοχές αυτές αργούσαν να µορφωθούν συγκριτικά µε τους άλλους 

λαούς της Οµοσπονδίας, ενώ οι εξειδικευµένοι επαγγελµατίες ήταν σχεδόν 

ανύπαρκτοι. Η συστηµατική απασχόληση σε άλλους κλάδους εκτός γεωργίας και 
                                                 
481 Υπουργείο Ανάπτυξης της Παιδείας του Μαυροβουνίου 1960 (Zavod za unapređivanje školstva NR 
Crne Gore 1960) 
482 Ρετζέµπαγκιτς, Ι., Ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήµατος της αλβανικής εθνικότητας 

της σηµερινής Γιουγκοσλαβίας ως το 1918, Πρίστινα, 1963, σσ. 145-159. (Redžepagić, J., Razvoj 
prosvjete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. Priština, 1963.)  
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κτηνοτροφίας ήταν πραγµατικά πολύ περιορισµένη και οι προσφερόµενες εργασίες 

αφορούσαν σε δουλειές ανειδίκευτου προσωπικού και σε κάποιες εποχιακές.  

Όσον αφορά το ερώτηµα 6 της έρευνας, αντιλαµβανόµαστε ότι: Το κράτος, 

παρόλες τις προσπάθειες και τα αισιόδοξα πλάνα ανάπτυξης έκανε γενικά λίγες 

επενδύσεις στο Μαυροβούνιο, µε αποτέλεσµα να µην δοθεί ώθηση στην οικονοµία 

των περιοχών αυτών και να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Τα εκπαιδευτικά 

προβλήµατα που υπήρχαν ήδη στη µεταπολεµική Γιουγκοσλαβία, µε λίγες βελτιώσεις 

κληροδοτούνταν στις επόµενες δεκαετίες χωρίς ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα . 

Στα δηµοτικά σχολεία µε διδασκαλία στα αλβανικά, οι µαθητές κατά µέσο όρο 

είχαν χαµηλότερες γνώσεις από τους µαθητές των υπόλοιπων εθνοτήτων. Συχνά δεν 

γνώριζαν ή δεν µάθαιναν την επίσηµη γλώσσα του κράτους, τα σερβοκροατικά, και 

αυτό ήταν ένα µεγάλο εµπόδιο στην περαιτέρω εκπαίδευσή τους στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι σπούδασαν στην τεχνική εκπαίδευση και 

ακόµα λιγότεροι αυτοί που κατάφεραν να ολοκληρώσουν την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε όσοι πήραν υποτρφίες από το 1970 και µετά. Οι 

αναφερόµενες τοπικές κοινωνίες είχαν πολύ µικρή οικονοµική υποστήριξη από το 

κράτος, µε αποτέλεσµα τα σχολεία τους να είναι µονίµως σε κακή κατάσταση. 

Το 1980 η είσοδος της Γιουγκοσλαβίας στο ∆ΝΤ υπονόµευσε συστηµατικά τα 

«σοσιαλιστικά» στοιχεία της γιουγκοσλαβικής οικονοµίας, αλλά και ευνόησε από τότε 

τις φυγόκεντρες τάσεις. Το πείραµα µιας σοσιαλιστικής µεν, ελεύθερης δε ιδανικής 

κοινωνίας έδειξε εκείνη την εποχή ότι απέτυχε, η Γιουγκοσλαβία όµως υπήρξε ένα 

σχετικά ελπιδοφόρο πείραµα, για το λεγόµενο «σοσιαλιστικό κόσµο». Ήταν επίσης 

ένα πολύ επιτυχές πείραµα ειρηνικής και δηµοκρατικής εθνικής συνύπαρξης, µε 

εξαίρεση ίσως των Αλβανών, οι οποίοι, όπως δείχνουν τα στοιχεία παρέµειναν 

πολιτιστικά και κοινωνικά περιθωριοποιηµένοι. Ο αντίκτυπος αυτής της 

περιθωριοποίησης φαίνεται πολύ ξεκάθαρα στην ίδια την εκπαίδευση.483 

Το 1989, λίγο πριν την πτώση του τείχους του Βερολίνου, ο Πρόεδρος της 

Οµοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας Άντε Μάρκοβιτς συνάντησε στην Ουάσιγκτον τον 

Πρόεδρο Τζώρτζ Μπους για διαπραγµατεύσεις σχετικά µε ένα νέο πακέτο 

χρηµατοδοτήσεων. Η Γιουγκοσλαβία υποχρεώθηκε να χρεωθεί -εκτός από τα χρήµατα 

που δανείστηκε- σαρωτικές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, µια νέα υποτίµηση του 

                                                 
483 Σαβίτσεβιτς, Μπ., Περίληψη της ανάπτυξης της εκπαίδευσης στο Μαυροβούνιο 1933-1963. Εκθέσεις 

του περιοδικού του Ινστιτούτου για την πρόοδο του σχολικού συστήµατος της Ο.∆. Μαυροβουνίου. Έτος 
IV, Τεύχος 2, Τίτογκραντ, 1964, σσ. 210-222. (Savićević, B., Pregled razvoja prosvjete u Crnoj Gori 
1833-1963. Ogledi biltena zavoda za unapređenje školstva SRCG. Godina IV. Broj 2. Titograd, 1964.)  
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νοµίσµατός της, νέο πάγωµα µισθών, µεγάλες περικοπές κρατικών δαπανών, καθώς 

και την κατάργηση της κοινωνικής ιδιοκτησίας και του εργατικού ελέγχου των 

επιχειρήσεων. Στόχος ήταν να οδηγηθεί η οικονοµία της σε µαζικές ιδιωτικοποιήσεις 

και να διαλυθεί ο δηµόσιος τοµέας.484 

Με σαρωτικές αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο και σε συνδυασµό µε την 

σφιχτή οικονοµική πολιτική του ∆ΝΤ προς τη βιοµηχανία και το άνοιγµα της χώρας 

στον ξένο ανταγωνισµό, πραγµατοποιήθηκε απότοµα η παρακµή της βιοµηχανίας.   

Πλέον η γεωπολιτική ισορροπία Ανατολής και ∆ύσης και η κοινωνική ισορροπία 

Κεφαλαίου και Εργασίας ανατράπηκαν ανεπιστρεπτί. Η άνοδος του 

νεοφιλελευθερισµού στο οικονοµικό επίπεδο, η κατάρρευση της ΕΣΣ∆ και της 

διεθνούς αριστεράς στο πολιτικό, τροποποίησαν δραµατικά τα παγκόσµια δεδοµένα.485  

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έθεσε το 1990 υπό τον έλεγχό του την 

Κεντρική Τράπεζα της Γιουγκοσλαβίας, µε αποτέλεσµα η σφιχτή νοµισµατική του 

πολιτική να επιδεινώσει ακόµη περισσότερο τη δυνατότητα της χώρας να 

χρηµατοδοτεί τα οικονοµικά και κοινωνικά της προγράµµατα. Πόσο µάλλον τα 

εκπαιδευτικά και µάλιστα των µειονοτήτων που έτσι και αλλιώς θεωρούνταν 

προβληµατικά για ολόκληρες δεκαετίες. Οι κρατικές δαπάνες που θα έπρεπε να 

µεταφερθούν στις οµόσπονδες δηµοκρατίες και ασφαλώς στην περιφέρεια, έπρεπε 

τώρα να καλύψουν τα κρατικά χρέη και έτσι οι οµοσπονδιακές δηµοκρατίες αφέθηκαν 

αφενός στην τύχη τους και αφετέρου αναγκάστηκαν να επινοήσουν τους δικούς τους 

µηχανισµούς χρηµατοδότησης και επιβίωσης.486 

Στις αρχές του 1991 τα πραγµατικά ηµεροµίσθια ακολουθούσαν ελεύθερη 

πτώση, ενώ τα κοινωνικά προγράµµατα κατέρρευσαν και η ανεργία αυξήθηκε 

κατακόρυφα µε πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις πραγµατικά τροµαχτικές. Η 

οικονοµική κατάρρευση οδήγησε στη διάσπαση και η διάσπαση µε τη σειρά της 

επέτεινε την οικονοµική κρίση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες κατέρρευσε και κάθε 

αίσθηση και ιδέα µιας ενωµένης παν-γιουγκοσλαβικής πατριωτικής συνείδησης. Οι 

δηµοκρατίες στράφηκαν η µια εναντίον της άλλης, οπότε µέσα σε αυτό το εχθρικό και 

πολεµικό κλίµα σταµάτησε κάθε είδους προσπάθεια αναβάθµισης της εκπαιδευτικής 

πολιτικής των µειονοτήτων στο Μαυροβούνιο. Εκείνη τη χρονική στιγµή η διάσπαση 

                                                 
484 Chossudovsky M., Dismantling Former Yugoslavia» in M. E. Brown (ed.), The International 

dimension of Interal Conflict, Cambridge MA and London, M.I.T. Press, London, 1996, σσ. 78-125.  
485 Μπέσιτς, Ζ., Η ιστορία του Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, 1967, σσ. 102-107. (Bešić, Z., Istorija Crne 
Gore. Titograd, 1967) 
486 Το σύστηµα χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης 1961, σσ. 99-104. (Sistem finansiranja 
obrazovanja1961) 
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των δηµοκρατιών µε βάση τον εθνικό προσδιορισµό φαίνονταν η µοναδική λύση των 

ηγετών τους.487 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

Πίνακας Α1: Η Εκπαιδευτική δοµή του πληθυσµού και το ποσοστό των αναλφάβητων 

στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και στη λαϊκή δηµοκρατία Σερβίας το 

1948488 

 

 αναλφάβητοι Χωρίς 

σχολείο 

∆ηµοτικό  Γυµνάσιο Λύκειο Πανεπιστήµιο  

ΟΛ∆Γ  25,4% 49,3% 41,8% 6,1% 2,2% 0,3% 

Γυναίκες   56,7% 36,4% 4,7% 1,9% 0,1% 

Λ∆Σ 26,7% 39,3% 48,5% 8,6% 3,1% 0,5%  

Γυναίκες 37,6% 52,4% 38,6% 6,1% 2,7% 0,02% 

Κεντρική 

Σερβία 

27,4% 42,5% 45,7% 7,5% 3,6% 0,7% 

Βοιβόντινα  11,8% 18%  65,6% 13% 3% 0,4%  

Κόσσοβο  62,5% 75,8% 20,3% 3% 0,9% 0,06% 

 

          Πίνακας Α2 : Η δοµή των ατόµων µε πτυχίο πανεπιστηµίου 1948
489 

 Συνολ

ικά 

τεχνικ

ή 

αγρονο

µική 

δασοπονί

α 

Κτηνιατρ

ική  

ιατρι

κή 

φαρµακ

ευτική 

οικονοµ

ική 

νοµική φιλοσ

οφική  

Καλών 

τεχνών 

Άλλες 

σχολέ

ς  

Γουγκ

. 

59.49

5 

14,4

% 

2,5% 2,6% 2,2% 10,8

% 

3,6% 4,2% 26,9% 16,3% 2,9% 13,6

% 

Σερβί

α 

27.05

5 

14,7

% 

2,4% 1,9% 1,7% 10,5

% 

3,4% 4,3% 32,0% 16,8% 2,3% 10,0

% 

 

                                                 
488 Τ. Μπόγκαβατς, Η εκπαίδευση στη Σερβία, 36, 39, Οικονοµικές και κοινωνικές βάσεις του 
εκπαιδευτικού συστήµατος στη Γιουγκοσλαβία, σ. 4-7 1971. (Bogavac, T., Obrazovanje u Srbiji 
Ekonomske i socijalne akcije obrazovnog sistema u Sebiji 1971) 
489 Οικονοµικές και κοινωνικές βάσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος στη Γιουγκοσλαβία, σ. 11-13 
(Ekonomske i socijalne akcije obrazovnog sistema   u Jugoslaviji) 
  Άλλες σχολές είναι θεολογικές, παιδαγωγικές, στρατιωτικές… 
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ΠίνακαςΑ3 : Περιοχές χωρίς άτοµα µε πτυχίο πανεπιστηµίου 1948490 

 

 

 

 

 

           Πίνακας Α4: Ο αναλφαβητισµός των εκπαιδευτικών, µαθητών και εκπαιδευµένων ανά 

σειρές µαθηµάτων στην ΟΛ∆Γ (Α4) και Λ∆Σ (Α5) 1945-1950
491 

 

 

  1945/46 1947 1948 1949 1950 

ΟΛ∆Γ Σειρές µαθηµάτων 17.584 25.648 33.845 25.137 18.905 

Εκπαιδευτικοί 19.548 34.013 34.430 36.980 25.043 

Μαθητές 464.341 678.718 682.724 627.485 402.467 

 Εκπαιδευµένοι 319.203 454.851 535.321 343.707 271.552 

 % εκπαιδευµένων 68,7% 67,0% 78,4% 54,8% 67,5% 

 

 

 

 

                                                 
490 Οικονοµικές και κοινωνικές βάσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος στη Γιουγκοσλαβία, (Ekonomske 

i socijalne akcije obrazovnog sistema u Jugoslaviji). Από τον αριθµό των πανεπιστηµιακά 

εκπαιδευµένων στη Σερβία και στη Βοϊβόντινα ήταν 5650 και στο Κόσσοβο 449 άτοµα.  

491Σχολικό σύστηµα στην ΟΛ∆Γ 1945-1951, σ. 252. (Školski system u Jugoslaviji) ∆εν 

περιλαµβάνονται οι εκπαιδευµένοι σε εθελοντικές εργασίες και στο στρατό.  

 

 συνολ

ικά 

Τεχν

ική 

αγρονο

µική 

δασο

πονία 

Κτηνι

ατρική  

ιατρικ

ή 

φαρµακευ

τική 

οικονοµι

κή 

νοµική Φιλοσοφικ

ή  

Καλ

ών 

τεχν

ών 

Γουγκ. 942 97 144 128 49 24 60 171 19 60 215 

Σερβία 121 34 58 53 21 7 15 57 1 20 82 
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          Πίνακας Α5 

  1945/46 1947 1948 1949 1950 

Λ∆Σ Σειρές µαθηµάτων 9.235 10.855 13.688 10.039 6.778 

Εκπαιδευτικοί 10.987 12.655 13.922 19.059 10.347 

Μαθητές 231.584 284.058 263.143 283.595 151.919 

 Εκπαιδευµένοι 171.213 211.751 196.993 109.753 88.834 

 % εκπαιδευµένων 73,9% 74,5% 74,9% 38,7% 58,5% 

 

 

Πίνακας Α6: Ο αριθµός των σπουδαστών στη Σερβία ανά σχολές
492

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
492 T. Bogavac, ό.π., σ. 162 

Επιστήµες  Κοινωνικές Τεχνικές Γεωργικές Ιατρικές 

Έτος 1951/2 1969/70 1951/2 1969/70 1951/2 1969/70 1951/2 1969/70 

Γιουγκ. 53,9 56,3 19,3 26,5 10,1 7,4 16,7 9,8 

Σερβία 55,2 54,6 18,7 26,2 8,7 8,0 10,4 11,2 
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( Π.Ι.α) Συµπέρασµα αρµόδιας επιτροπής κοµµουνιστικού κόµµατος Μαυροβούνιου για την 

βελτίωση δραστηριοτήτων σε περιοχές µε Σχιπταρική µειονότητα. (1958) 
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(Π.Ι.β.) Οικονοµική ανάπτυξη τον περιοχών µε Σχιπταρική µειονότητα και µέτρα  τα οποία θα 

έπρεπε να παρθούν στο µέλλον. (1959)-τµήµα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

               ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ο αριθµός των µαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Στόι 

 

Α’ 

τάξη 

1.*      

2. 

Β’ 

τάξη 

1.     2.     

Γ’ 

τάξη 

1.     2. 

∆’ 

τάξη 

1.     2. 

Ε’ τάξη 

1.     2. 

Ζ’ τάξη 

1.      2. 

Η’ 

τάξη 

1.      

2. 

Θ’ 

τάξη 

1.     2. 

συνολικά 

1.      2. 

Συνολικά 

1.      2. 

7 5 5 4 2 4 4 5 11 13 11 6 9 2 10 1 59 40 99 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

 

               Πηγή: Χρονικό δηµοτικού σχολείου του Στόι  (1966), σ.σ. 15-18 (Ljetopis osnovne škole 

Štoj 1966) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ο αριθµός των µαθητών στα χωριστά τµήµατα του ∆ηµοτικού Σχολείου στο Στόι: 

 

Χωριστό 

τµήµα 

 

Α’ τάξη 

1.*     2.       

Β’ τάξη 

1.     2. 

Γ’ τάξη 

1.     2. 

∆’ τάξη 

1.     2. 

Συνολικά 

 

Συνολικά 

Ρέτς 2 1 1 2 2 4 - - 5 7 12 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Στόι  (1966), σσ.19-20 (Ljetopis osnovne škole Štoj 

1966) 

 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ο αριθµός των µαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Όστρος 

 

Α’ τάξη 

1.*      

2. 

Β’ 

τάξη 

1.     2.     

Γ’ 

τάξη 

1.     

2. 

∆’ τάξη 

1.     2. 

Ε’ τάξη 

1.     2. 

Ζ’ τάξη 

1.      2. 

Η’ τάξη 

1.      2. 

Θ’ 

τάξη 

1.     

2. 

συνολικά 

1.      2. 

Συνολικά 

1.      2. 

22 12 14 6 9 13 20 28 38 49 40 17 18 10 14 6 175 141 316 

 

         Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Όστρος (1969), σ.σ. 12-1 (Ljetopis osnovne škole 

Ostros, 1969) 

 

 



 236 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ο αριθµός των µαθητών στα χωριστά τµήµατα του ∆ηµοτικού σχολείου στο 

Όστρος: 

 

Χωριστό τµήµα Α’ τάξη 

1.*          2. 

Β’ τάξη 

1.           2.      

Γ’ τάξη 

1.            2. 

∆’ τάξη 

1.           2. 

συνολικά 

1.            2. 

Συνολικά 

 

Άρµπνες 7           10 3             6  8             6 11         11 29         33 62 

Τσκλα 8            3 5             2 3             3 6            5 22         13 35 

Μπόµποβιστε 7            6 7             5 5              3 5            4 24         18 42 

Κόστανιτσα 5           13 6             5 4              2 10          3 25          23 48 

Τέγιανι 3            5 3             - 3              2 -              - 8             8 16 

     108        95 203 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Όστρος (1965), σσ.22-23(Ljetopis osnovne škole 

Ostros, 1965) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Π.ΙΙ.α) Εφαρµογή ορισµού δεύτερης γλώσσας στο Γιουγκοσλάβικο σχολικό σύστηµα. 

(εισαγωγική δηµοσίευση)-τµήµα 
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   (Π.ΙΙ.β) Ανάλυση λειτουργίας και προβλήµατα στα Σχολεία µε διδασκαλία στη Σχιπταρική 

γλώσσα στην Σ∆ Μαυροβούνιο (1965)-τµήµα 

 

 

 



 240 

 



 241 

 



 242 
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 (Π.ΙΙ.γ) Εκµάθηση Σέρβο-κροατικής γλώσσας στις τάξεις που διδάσκονται στα σχιπταρικά. 

(1963)- (τµήµα). 

 



 244 

 



 245 
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  (Π.ΙΙ.ε) Κάποια προβλήµατα στην εκπαίδευση µειονοτήτων στην Σ∆ Μαυροβουνίου. (1962)-

τµήµα 

 



 247 

 



 248 

 



 249 



 250 

 

 

 

 



 251 

 (Π.ΙΙ.στ) Κάποια προβλήµατα µε τα πρόσθετα προγράµµατα και βιβλία στα σχολεία των 

µειονοτήτων (τµήµα) 

            

     



 252 



 253 



 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 255 

  (Π.ΙΙ.ζ) Παρατήρηση για τα προβλήµατα στην εκπαίδευση εθνικής µειονότητας στην περιοχή 

κοινότητας Πλαβ µε έµφαση σε ορισµένα εκπαιδευτικά προβλήµατα (τµήµα) 

 

 
 
 



 256 

 
 
 



 257 

 



 258 

 
 

 

 

 

 

 



 259 

  (Π.ΙΙ.η).Έκθεση τελικού ελέγχου διδασκαλίας στα αλβανικά (σχιπτάρικα) στο ∆ηµοτικό Σχολείο 

«∆ζ. Νικότσεβιτς» στο Γούσινιε (Gusinje) 1967- (τµήµα) 

 



 260 



 261 

 
 

 

 

 

 



 262 

  (Π.ΙΙ.θ) Προς το Τµήµα Αναβάθµισης Παιδείας,  Τίτογραντ – τελικές πληροφορίες για την 

σχολική χρονιά 1963-64 στο ∆ηµοτικό Σχολείο Όστρος 

 



 263 

 



 264 

 
 

 

 

 



 265 

  (Π.ΙΙ.ι) Προς το ∆ηµοτικό Τµήµα οραµατισµού και παιδαγωγίας, Τίτογραντ – ανάλυση της 

κατάστασης και των προβληµάτων για την εκπαίδευση στα αλβανικά στο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Όστρος. (1967) 

 



 266 

 
 

 

 

 

 

 



 267 

    (Π.ΙΙ.κ) Γράµµα προς το Τµήµα καθηγητών και εκπαιδευτικών στο Τιτογράντ 

 



 268 



 269 

 
 

 

 



 270 

  (Π.ΙΙ.λ). Γενικό πρόγραµµα λειτουργίας ∆ηµοτικού Σχολείου στο Σβ. Γιόργι (Άγιος Γεώργιος) 

για την σχολική χρονιά 1961-62 

 



 271 

 



 272 

 



 273 

 



 274 

 
 

 

 

 



 275 

  (Π.ΙΙ.ν) Έκθεση για την πρόοδο µαθητών της σχολικής χρονιάς 1964/65 ∆ηµοτικό Σχολείο Στόϊ. 

 



 276 



 277 

 
 

 

 

 



 278 

   (Π.ΙΙ.ξ) Προειδοποίηση (στους γονείς οι οποίοι δεν έγραψαν τα παιδιά τους στο σχολείο) 

 



 279 

 



 280 

 



 281 

 



 282 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 283 

  (Π.ΙΙ.ο) Γράµµα προς το Τµήµα αναβάθµισης παιδείας στο Τιτογράντ 

 



 284 

 
 

 

 



 285 

  (Π.ΙΙ.π) Σχολεία µε διδασκαλία στα αλβανικά (σχιπτάρικα) στην Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία 

Μαυροβούνιου. (1963-64) 

 



 286 



 287 

 
 

 

 

 

 



 288 

  (Π.ΙΙ.ρ) Σεµινάριο για τους δασκάλους Σέρβο-κροατικής γλώσσας στα Σχολεία µε διδασκαλία 

στα αλβανικά 

 



 289 

 
 

 



 290 

  (Π.ΙΙ.σ) Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μαυροβούνιου –Τµήµα Αναβάθµισης Παιδείας,  Τιτογράντ, 

03.12.1963 – Έκθεση  (για τον έλεγχο ∆ηµοτικού Σχολείου στο Γκόρνι Ζάτριγιεµπατς και των 

εξωτερικών τάξεων) 

 



 291 



 292 

 
 

 

 

 



 293 

  (Π.ΙΙ.τ) ∆ηµοτικό Τµήµα Παιδείας στο Τιτογράντ – Παρατηρήσεις από το διδακτικό έλεγχο στο 

δηµοτικό σχολείο «Γιέδινστβο» (Jedinstvo) στην Άρζα για την σχολική χρονιά 1966-67 – 

Τιτογράντ, 27-12-1966 

 



 294 

 



 295 



 296 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ο αριθµός των µαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Ζάτριεµπατς: 

 

Α’ τάξη 

1.*      

2. 

Β’ 

τάξη 

1.     2.      

Γ’ 

τάξη 

1.     2. 

∆’ 

τάξη 

1.     

2. 

Ε’ 

τάξη 

1.     2. 

Ζ’ 

τάξη 

1.      2. 

Η’ 

τάξη 

1.      2. 

Θ’ 

τάξη 

1.     2. 

συνολικά 

1.      2. 

Συνολικά 

1.      2. 

21 11 16 9 15 8 6 1 16 6 13 1 15 1 14 2 115 39 154 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Ζάτριεµπατς (1980), σ.σ. 34-36 (Ljetopis osnovne 

škole  Zatrijebač 1980) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6:  Ο αριθµός των µαθητών στα χωριστά τµήµατα του ∆ηµοτικού σχολείου στο 

Ζάτριεµπατς: 

 

Χωριστό τµήµα Α’ τάξη 

1.*          2. 

Β’ τάξη 

1.           2.      

Γ’ τάξη 

1.            2. 

∆’ τάξη 

1.           2. 

συνολικά 

1.            2. 

Συνολικά 

 

Πόπρατ 2             1 3             1 4             4 -             4 9           10 19 

Τσιέβνα 5            5 3             3 5             1 5            - 18           9 27 

Ντ. 

Ζάτριεµπατς 

12           6  5             5 6              3 7            2 24         22 46 

     51          41 92 

 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Ζάτριεµπατς (1980), σ.σ. 37-39 (Ljetopis osnovne 

škole  Zatrijebač 1980) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Ο αριθµός των µαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο της Άρζας: 

 

Α’ τάξη 

1.*      

2. 

Β’ τάξη 

1.     2.      

Γ’ 

τάξη 

1.     

2. 

∆’ 

τάξη 

1.     

2. 

Ε’ 

τάξη 

1.     2. 

Ζ’ 

τάξη 

1.      2. 

Η’ 

τάξη 

1.      2. 

Θ’ 

τάξη 

1.     2. 

συνολικά 

1.      2. 

Συνολικά 

1.      2. 

13 10 13 12 7 6 7 4 36 5 17 4 21 4 16 - 130 45 175 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 
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    Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου της Άρζας (1975), σ.σ. 45-46 (Ljetopis osnovne škole 

Arza 1975) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ο αριθµός των µαθητών στα χωριστά τµήµατα του ∆ηµοτικού σχολείου της Άρζας: 

  

Χωριστό τµήµα Α’ τάξη 

1.*          2. 

Β’ τάξη 

1.           2.      

Γ’ τάξη 

1.            2. 

∆’ τάξη 

1.           2. 

συνολικά 

1.            2. 

Συνολικά 

 

Γούρετς 4           11 5           11 6            14 3            5 18          41 59 

Σπίνε 6           10 5             2 4             4 1            1 16          17 33 

Τράµπογιν 7           2  8             3 6              4 4            3 25         12 37 

     59          70 129 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

    Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου της Άρζας (1975), σ.σ. 49-51(Ljetopis osnovne škole 

Arza 1975) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Ο αριθµός των µαθητών στο: ∆ηµοτικό Σχολείο του Τούζι: 

Α’ τάξη 

1.*      

2. 

Β’ τάξη 

1.     2.      

Γ’ τάξη 

1.     2. 

∆’ 

τάξη 

1.     

2. 

Ε’ τάξη 

1.     2. 

Ζ’ τάξη 

1.      2. 

Η’ 

τάξη 

1.      

2. 

Θ’ 

τάξη 

1.     

2. 

συνολικά 

1.      2. 

Συνολικά 

1.      2. 

31 21 33 27 44 13 8 12 33 16 63 10 59 7 32 5 303 111 414 

 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

   Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Τούζι (1972), σ.σ. 12-14 (Ljetopis osnovne škole 

Tuzi 1972) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Ο αριθµός των µαθητών στα χωριστά τµήµατα του ∆ηµοτικού σχολείου του Τούζι: 

Χωριστό 

τµήµα 

Α’ τάξη 

1.*          2. 

Β’ τάξη 

1.           2.      

Γ’ τάξη 

1.            2. 

∆’ 

τάξη 

1.           

2. 

Ε’ 

τάξη 

1.            

2. 

συνολικά 

1.           2. 

Συνολικά 

Β. Λέκιτς 28         21 28         19  22         14 28         

11 

19           

4 

125       69 194 

Ντίνοσα 19         28 10         21    12         14   20           

5  

23            

8 

84         76 160 

Κρσέβο 12        11 8             5 6              - 6            

3 

-             

- 

32          

19 

51 

Γ. 

Ντρούµε 

6           2 5             5 4              2 9             

3 

-              

- 

24          

12 

36 

Ντ. 

Ντρούµε 

6

 

3            3 8

 

7             

6 

-              

- 

24          

11 

35 
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1 1 

Πρίφτε 8            8 9

 

5 

5             8 6             

2 

-              

- 

28          

23 

51 

Σέλιστε 1            5 3             - 2              3 1             

- 

-              

- 

7            8 15 

      324      

218 

542 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Τούζι (1972), σ.σ. 19-21 (Ljetopis osnovne škole Tuzi 

1972) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Ο αριθµός των µαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Γούσινε 

Α’ 

τάξη 

1.*      

2. 

Β’ 

τάξη 

1.     2.      

Γ’ 

τάξη 

1.     

2. 

∆’ 

τάξη 

1.     

2. 

Ε’ τάξη 

1.     2. 

Ζ’ τάξη 

1.      2. 

Η’ 

τάξη 

1.      2. 

Θ’ 

τάξη 

1.     2. 

συνολικά 

1.      2. 

Συνολικά 

1.      2. 

10 7 10 8 3 9 7 6 61 39 24 13 24 5 16 1 155 88 234 

 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Γούσινιε (1971), σ.σ. 13-15 (Ljetopis osnovne škole 

Gusinje 1971) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Ο αριθµός των µαθητών στα χωριστά τµήµατα του ∆ηµοτικού Σχολείου του 

Γούσινε: 

Χωριστό τµήµα Α’ τάξη 

1.*          2. 

Β’ τάξη 

1.           2.      

Γ’ τάξη 

1.            2. 

∆’ τάξη 

1.           2. 

συνολικά 

1.            2. 

Συνολικά 

 

Βούσανε 19         16 22         11 15          13 15         14 71          54 125 

Μαρτίνοβιτσι 7           16 10         12 9             7 13           7 39          42 81 

Βίσνεβο 7           10  15          5 13            9 20           7 55          31 86 

     165      127 292 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

* Ο αριθµός των µαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Ρόζαε – δεν φοιτούσαν µαθητές αλβανικής 

εθνικότητα 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Γούσινιε (1971), σ.σ. 17-19 (Ljetopis osnovne škole 

Gusinje 1971) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Ο αριθµός των µαθητών στα χωριστά τµήµατα του (κεντρικού) ∆ηµοτικού 

Σχολείου του Ρόζαγιε: 

 



 300 

Χωριστό τµήµα Α’ τάξη 

1.*          2. 

Β’ τάξη 

1.           2.      

Γ’ τάξη 

1.            2. 

∆’ τάξη 

1.           2. 

συνολικά 

1.            2. 

Συνολικά 

 

Ντάπτσιτσι 5           10 8            2 5             3 6             3 25          18 43 

Μπάντζοβ 2           4 2            1 3             1 2             2 9             8         17 

     34          26 60 

 

Συνολικά φοιτούσαν 2.682 µαθητές και 1.774 µαθήτριες αλβανικής 

εθνικότητας και διδάσκονταν στην αλβανική γλώσσα (4.456 µαθητές). 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Ρόζαγιε (1975), σ.σ. 16-19 (Ljetopis osnovne škole 

Rozaje 1975) 

Β) Αλβανόφωνοι µαθητές που διδάσκονταν στην σερβοκροατική γλώσσα ανά δηµοτικό σχολείο 

και ανά χωριστό τµήµα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Ο αριθµός των µαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο «Μπ. Στρούγαρ» του Ούλτσιν  

 

Α’ 

τάξη 

1.*      

2. 

Β’ 

τάξη 

1.     

2.       

Γ’ 

τάξη 

1.     

2. 

∆’ τάξη 

1.     2. 

Ε’ τάξη 

1.     2. 

Ζ’ τάξη 

1.      2. 

Η’ τάξη 

1.      2. 

Θ’ 

τάξη 

1.     2. 

συνολικά 

1.      2. 

Συνολικά 

1.      2. 

7 10 7 6 9 9 11 14 16 14 20 18 35 18 10 3 115 92 207 

 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

1. Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου «Μπ. Στρούγαρ» του Ούλτσιν (1971), σ.σ. 32-35 
(Ljetopis Osmogodišnja škola B. Strugar  Ulcinj 1971) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Ο αριθµός των µαθητών στα χωριστά τµήµατα του ∆ηµοτικού Σχολείου «Μπ. 

Στρούγαρ» του Ούλτσιν : 

Χωριστό τµήµα Α’ τάξη 

1.*          2. 

Β’ τάξη 

1.           2.      

Γ’ τάξη 

1.            2. 

∆’ τάξη 

1.           2. 

συνολικά 

1.            2. 

Συνολικά 

 

Μπράτιτσα 3             3      1            1 5              1 3             1 12           6 18 

Κρούτιτσε 13           9 3             5 6              3 4             2 26          19 45 

Κολόµζα 5             2 1             2 2             2 5             2 13            8 27 

     51          33 84 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου «Μπ. Στρούγαρ» του Ούλτσιν (1970), σ.σ. 36-39 (Ljetopis 

Osmogodišnja škola B. Strugar  Ulcinj 1970) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Ο αριθµός των µαθητών στο Β’ ∆ηµοτικό Σχολείο του Ούλτσιν 

 

Α’ Β’ Γ’ τάξη ∆’ Ε’ Ζ’ Η’ Θ’ συνολικά Συνολικά 
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τάξη 

1.*      

2. 

τάξη 

1.     2.      

1.     2. τάξη 

1.     2. 

τάξη 

1.     2. 

τάξη 

1.      2. 

τάξη 

1.      2. 

τάξη 

1.     2. 

1.      2. 1.      2. 

18 16 15 14 23 16 23 15 23 13 30 20 22 12 20 11 173 117 290 

 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

Πηγή: Χρονικό του Β’ δηµοτικού σχολείου του Ούλτσιν (1970), σ.σ.12-16 (Ljetopis B’ 

Osmogodišnja škola  Ulcinj 1970) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Ο αριθµός των µαθητών στα χωριστά τµήµατα του Β’ ∆ηµοτικού Σχολείου του 

Ούλτσιν 

 

Χωριστό 

τµήµα 

Α’ τάξη 

1.*          2. 

Β’ τάξη 

1.           2.      

Γ’ τάξη 

1.            2. 

∆’ τάξη 

1.           2. 

συνολικά 

1.            2. 

Συνολικά 

 

Ζόγανε 1            1       3            6 1            1 3             1 8             9 17 

Ντάρζα 1             - 3            1 1            1 1             4 6             6 12 

 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

Πηγή: Χρονικό του Β’ δηµοτικού σχολείου του Ούλτσιν (1970), σ.σ.18-19(Ljetopis B’ 

Osmogodišnja škola  Ulcinj 1970) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Ο αριθµός των µαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Στόι 

Α’ 

τάξη 

1.*      

2. 

Β’ 

τάξη 

1.     2.      

Γ’ 

τάξη 

1.     2. 

∆’ 

τάξη 

1.     2. 

Ε’ 

τάξη 

1.     2. 

Ζ’ 

τάξη 

1.      2. 

Η’ 

τάξη 

1.      

2. 

Θ’ 

τάξη 

1.     2. 

συνολικά 

1.      2. 

Συνολικά 

1.      2. 

1 - 1     2 2 - 3 1 5 - 2 1 - - - - 14 4 18 

 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Στόι (1977), σ.σ. 34 (Ljetopis osnovne škole Štoj 1977) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Ο αριθµός των µαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Τούζι 

 

Α’ 

τάξη 

1.*      

Β’ τάξη 

1.     2.      

Γ’ 

τάξη 

1.     2. 

∆’ 

τάξη 

1.     2. 

Ε’ 

τάξη 

1.     2. 

Ζ’ τάξη 

1.      2. 

Η’ 

τάξη 

1.      

Θ’ 

τάξη 

1.     

συνολικά 

1.      2. 

Συνολικά 

1.      2. 
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2. 2. 2. 

10 9 10     11 13 7 17 4 13 5 12 10 8 7 8 3 92 56 148 

 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Τούζι (1977), σ.σ. 45-49 (Ljetopis osnovne škole  Tuzi 

1977) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Ο αριθµός των µαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Γούσινε 

 

Α’ 

τάξη 

1.*      

2. 

Β’ 

τάξη 

1.     2.      

Γ’ 

τάξη 

1.     2. 

∆’ 

τάξη 

1.     2. 

Ε’ 

τάξη 

1.     2. 

Ζ’ 

τάξη 

1.      2. 

Η’ 

τάξη 

1.      2. 

Θ’ 

τάξη 

1.     2. 

συνολικά 

1.      2. 

Συνολικά 

1.      2. 

3 - 3     - - 1 2 - 2 3 4 3 5 1 - 1 19 9 28 

 

* 1. –µαθητές 

  2. – µαθήτριες 

Στα προαναφερόµενα σχολεία φοιτούσαν συνολικά 805 µαθητές, 479 µαθήτριες και 326 µαθητές που 

παρακολουθούσαν τα µαθήµατά τους στη σερβοκροατική γλώσσα. Συνολικά υπήρχαν 5.261 µαθητές, 

2.100 µαθήτριες και 3.161 µαθητές. 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Γούσινε (1975), σ.σ. 32-36 (Ljetopis osnovne škole 

Gusinje 1975) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Τα τµήµατα των σχολείων µε διδασκαλία στα αλβανικά του ∆ήµου Μπαρ, τη 

σχολική χρονιά 1979-1980 

 

Κεντρικό 

σχολείο 

Χωριστά 

τµήµατα 

Α’ 

τάξη 

Β’ 

τάξη 

Γ’ 

τάξη 

∆’ 

τάξη 

Ε’ 

τάξη 

Ζ’ 

τάξη 

Η’ 

τάξη 

Θ’ 

τάξη 

συνολικά 

µαθητές 

συνολικά 

τµήµατα 

«∆. Κ. 

Σκέντερµπεου» 

κεντρικό 

σχολείο 

19 23 22 24 82 56 52 57 335 12 

«∆. Κ. 

Σκέντερµπεου» 

Σκέ 4 11 4 12 - - - - 31 2 µεικτά 

«∆. Κ. 

Σκέντερµπεου» 

Άρµπνες 5 9 6 13 - - - - 33 2 µεικτά 

«∆. Κ. 

Σκέντερµπεου» 

Κέστεν 14 12 12 10 - - - - 48 2 µεικτά 

«∆. Κ. 

Σκέντερµπεου» 

Μπόµποστ 7 7 16 9 - - - - 39 2 µεικτά 

«∆. Κ. 

Σκέντερµπεου» 

Φτιάν 2 5 3 - - - - - 10 1 µεικτό 
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το σχολείο του 

Όστρος-1 

5 51 67 63 68 82 56 52 57 496 21 

το σχολείο του 

Ντιούραβτσι 

Μούριτσι 19 14 18 20 - - - - 71 2+1µεικτό 

Πίντσιτσι 3 3 4 3 - - - - 13 1 µεικτό 

συνολικά στο 

Ντιούραβτσι -2 

2 22 17 22 23 - - - - 84 4 

ο αριθµός των 

µαθητών στον 

δήµο Μπαρ 

7 73 84 85 91 82 56 52 57 580 25 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Μπαρ (1974), σ.σ. 38-43 (Ljetopis osnovne škole Bar 

1974) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Το διδακτικό προσωπικό των αλβανόφωνων τµηµάτων ανά µάθηµα, στο ∆ήµο 

Μπαρ  

 

Τα µαθήµατα οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι 

των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι καθηγητές 

(έκαναν το 

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι τελειόφοιτοι 

των 

Παιδαγωγικών 

Σχολών 

Επεξήγηση 

αλβανική γλώσσα   1  1  

σερβο-κροατική γλώσσα  1     

ξένη γλώσσα  1     

Ιστορία   1    

Γεωγραφία   1    

φυσική  1     

Χηµεία  1    τη φυσική και 

τη χηµεία 

διδάσκει ο 

ίδιος 

εκπαιδευτής 

Βιολογία  1     

Μαθηµατικά 1     ο φοιτητής 

Ζωγραφική 1      

Μουσική 1      

Χειροτεχνία   3    

Γυµναστική 1     ο φοιτητής 

µελέτη περιβάλλοντος, 

πολιτική και κοινωνική 

αγωγή 

 1    ο καθηγητής 

της βιολογίας 

χωριστά τµήµατα στο 

Όστρος 

11      

χωριστά τµήµατα στο 

Μούριτσι και Πίντσιτσι 

3+1      
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Συνολικά 19 4 3 - 1  

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Μπαρ (1974), σ.σ. 45-46 (Ljetopis osnovne škole Bar 

1974) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Ο αριθµός των µαθητών και των τµηµάτων του κεντρικού δηµοτικού σχολείου στο 

Βλάντιµιρ του ∆ήµου Ούλτσιν 

 

 

Κεντρικό 

σχολείο 

χωριστό 

τµήµα 

α’ 

τάξη 

β’ 

τάξη 

γ’ 

τάξη 

δ’ 

τάξη 

ε’ 

τάξη 

ζ’ 

τάξη 

η’ 

τάξη 

θ’ 

τάξη 

συνολικά 

µαθητές 

συνολικά 

τµήµατα 

Μεικτά 

τµήµατα 

«Μπέντρι 

Έλεζαγα» 

του 

Βλάντιµιρ 

 48 43 42 41 121 145 120 116 676 23 - 

 Κρούτε 22 25 25 27 21  - - 120 5 - 

 Σουκόµπιν 20 23 23 20 17 - - - 103 5 - 

 Κράβαρι 23 22 14 10 - - - - 69 3 1 

 Μίντε 18 13 13 12 - - - - 59 3 1 

 Ράστις 13 14 13 10 - - - - 50 2 2 

 Στόντρα 13 11 9 9 - - - - 42 2 2 

 Κλέζνα 11 7 7 8 - - - - 33 2 2 

 Φράσκανελ 1 3 - 5 - - - - 9 1 1 

  169 161 146 142 159 145 120 116 1158 46 9 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Βλάντιµιρ (1977), σ.σ. 12-16 (Ljetopis osnovne škole 

Vladimir 1977) 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Το διδακτικό προσωπικό του κεντρικού σχολείου «Μπέντρι Έλεζαγα» στο 

Βλάντιµιρ  του ∆ήµου Ούλτσιν 
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Τα µαθήµατα οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι 

των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι 

καθηγητές 

(έκαναν το 

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι 

τελειόφοιτοι 

των 

Παιδαγωγικών 

Σχολών 

Επεξήγηση 

αλβανική 

γλώσσα 

 3     

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

1      

Μελέτη 

περιβάλλοντος 

 1    διδάσκει 

και τη 

χηµεία και 

βιολογία 

Βιολογία   1    

Μαθηµατικά  2     

Χειροτεχνία  1     

Φυσική  1     

Ιστορία  2     

ρωσική 

γλώσσα 

 1    διδάσκει 

και τη 

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

αγγλική 

γλώσσα 

 1     

Γεωγραφία  1     

Χηµεία  1     

Ζωγραφική  1     

Γυµναστική  1  1   

Μουσική  1     

 

1. Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου «Μπέντρι Έλεζαγα» του Βλάντιµιρ (1978), σ.σ. 
19-22 (Ljetopis Osmogodišnja škola „B. Elezaga“ Vladimir 1978) 

 
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Ο συνολικός αριθµός των εκπαιδευτικών του κεντρικού σχολείου «Μπέντρι 

Έλεζαγα» στο Βλάντιµιρ  του ∆ήµου Ούλτσιν και των χωριστών του τµηµάτων  

Το όνοµα 

του 

οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι 

των 

οι 

καθηγητές 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

οι 

τελειόφοιτοι 

Επεξήγηση 
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σχολείου Καθηγητικών 

Σχολών 

(έκαναν το 

διδακτορικό 

τους) 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

των 

Παιδαγωγικών 

Σχολών 

το δηµοτικό 

σχολείο 

«Μπ. 

Έλεζαγα», 

Βλάντιµιρ, 

κεντρικό 

σχολείο 

10 18 1 1   

Κρούτε, 

χωριστά 

τµήµατα 

5      

Σουκόµπιν, 

χωριστά 

τµήµατα 

5      

Κράβαρι, 

χωριστά 

τµήµατα 

3      

Μίντε, 

χωριστά 

τµήµατα 

3      

Στόντρα, 

χωριστά 

τµήµατα 

2      

Κλέζνα, 

χωριστά 

τµήµατα 

2      

Ράστις, 

χωριστά 

τµήµατα 

2      

Φράσκανελ, 

χωριστά 

τµήµατα 

1      

Συνολικά 33 18 1 1   

1. Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Βλάντιµιρ (1978), σ.σ. 45-49 (Ljetopis 
Osmogodišnja škola Vladimir 1978) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Αριθµός των µαθητών των δηµοτικών σχολείων «Μάρσαλ Τίτο», «Μπόσκο 

Στρούγαρ» και «Μάρκο Νουτσούλοβιτς» του ∆ήµου Ούλτσιν 

Κεντρικό χωριστό α’ β’ γ’ δ’ ε’ ζ’ η’ θ’ συνολικά συνολικά µεικτά 
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σχολείο τµήµα τάξη τάξη τάξη τάξη τάξη τάξη τάξη τάξη µαθητές τµήµατα τµήµατα 

«Μάρσαλ Τίτο»  58 69 49 62 93 72 84 81 568 20  

«Μάρσαλ Τίτο» Πίστουλα 4 2 3 4 - - - - 13  1 

«Μάρσαλ Τίτο» Ντάρζα 3 3 5 6 - - - - 17  1 

«Μάρσαλ Τίτο» Ζόγκανιε 5 4 5 8 - - - - 22  1 

«Μπ. 

Στρούγαρ» 

 36 30 37 25 28 34 24 40 254 9  

«Μ. 

Νουτσούλοβιτς» 

 20 3 4 10 8 9 13 9 76 6  

«Μ. 

Νουτσούλοβιτς» 

Ρέτς 2 1 2 2 - - - - 7  1 

Συνολικά  128 112 105 117 129 115 121 130 957 35 4 

 

  Πηγή: Χρονικό των δηµοτικών σχολείων Μάρσαλ Τίτο», «Μπόσκο Στρούγαρ» και «Μάρκο 

Νουτσούλοβιτς» του ∆ήµου Ούλτσιν (1970), σ.σ. 56-57 (Ljetopis Osmogodišnja škola M.Tito, B. 

Strugar, M. Nuculović, Ulcinj 1970) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου «Μάρσαλ Τίτο»  

 

Τα µαθήµατα οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι 

των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι 

καθηγητές 

(έκαναν το  

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι 

τελειόφοιτοι 

των 

Παιδαγωγικών 

Σχολών 

Επεξήγηση 

αλβανική 

γλώσσα 

 1 2    

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

 1  1   

ξένη γλώσσα   1    

Ιστορία  1     

γεωγραφία   1    

Φυσική  1     

Χηµεία  1     

Βιολογία   1    

µαθηµατικά  3     

ζωγραφική  1     

Μουσική  2     

χειροτεχνία  1     

γυµναστική  2     
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µελέτη 

περιβάλλοντος 

 1     

οι δάσκαλοι 

στο κεντρικό 

σχολείο και τα 

χωριστά 

τµήµατα 

11      

Συνολικά 11 15 5 2   

 

  Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου «Μάρσαλ Τίτο» του ∆ήµου Ούλτσιν (1970), σ.σ. 59-62 

(Ljetopis Osmogodišnja škola M.Tito Ulcinj 1970) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου «Μπόσκο Στρούγαρ»  

 

Τα µαθήµατα οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι 

των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι 

καθηγητές 

(έκαναν το  

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι 

τελειόφοιτοι 

των 

Παιδαγωγικών 

Σχολών 

Επεξήγηση 

αλβανική 

γλώσσα 

 1     

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

 1     

ξένη γλώσσα  1     

Ιστορία  1     

γεωγραφία  1     

Φυσική  1     

Χηµεία   1    

Βιολογία   1    

µαθηµατικά  1     

ζωγραφική  1    ∆ιδάσκει 

και τη 

χειροτεχνία 

Μουσική  1    ∆ιδάσκει 

και τη 

γυµναστική 

χειροτεχνία  1     

γυµναστική  1     

µελέτη 

περιβάλλοντος 

 1     
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οι δάσκαλοι 

στο κεντρικό 

σχολείο και τα 

χωριστά 

τµήµατα 

4      

Συνολικά 4 10 2    

 

 

 Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου «Μπόσκο Στρούγαρ» του ∆ήµου Ούλτσιν (1970), σ.σ. 31-

32 (Ljetopis Osmogodišnja škola B. Strugar,Ulcinj 1970) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου «Μάρκο Νουτσούλοβιτς»  

 

Τα µαθήµατα οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι 

των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι 

καθηγητές 

(έκαναν το  

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι 

τελειόφοιτοι 

των 

Παιδαγωγικών 

Σχολών 

Επεξήγηση 

αλβανική 

γλώσσα 

  1    

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

1     διδάσκει και 

την ξένη 

γλώσσα 

ξένη γλώσσα 1      

Ιστορία  1    διδάσκει και 

τη γεωγραφία 

και τη χηµεία 

Γεωγραφία  1     

Φυσική  1    διδάσκει και 

τη µουσική 

Χηµεία  1     

Βιολογία 1     διδάσκει και 

τη µελέτη 

περιβάλλοντος 

Μαθηµατικά    1   

Ζωγραφική   1    

Μουσική  1     

Χειροτεχνία 1      

Γυµναστική 1      

µελέτη 

περιβάλλοντος 

1      
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Συνολικά 6 5 2 1   

 

  

 Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου «Μάρκο Νουτσούλοβιτς» του ∆ήµου Ούλτσιν (1970), σ.σ. 

44-47 (Ljetopis Osmogodišnja škola M.Nuculović, Ulcinj 1970) 

 

 

 

Συνοψίζοντας, ο συνολικός αριθµός του διδακτικού προσωπικού που διδάσκει στην αλβανική 

γλώσσα στα σχολεία του δήµου Ούλτσιν ήταν ο εξής : 

 

 

οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι καθηγητές 

(έκαναν 

διδακτορικό τους) 

οι τελειόφοιτοι των 

σχολείων 

δευτεροβάθµιας εκπ. 

οι τελειόφοιτοι των 

σεµιναρίων 

Παιδαγωγικών Σχολών 

53  45 10 2 1 

 

   Πηγή: Χρονικό των δηµοτικών σχολείων του ∆ήµου Ούλτσιν (1970), σ.σ.31-62  (Ljetopis 

Osmogodišnja škola  Ulcinj 1970) 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Ο αριθµός των µαθητών των δηµοτικών σχολείων και των τµηµάτων τους του 

∆ήµου Τίτογκραντ, τη σχολική χρονιά 1979-1980 

 

Κεντρικό 

σχολείο 

χωριστό 

τµήµα 

α’ 

τάξη 

β’ 

τάξη 

γ’ 

τάξη 

δ’ 

τάξη 

ε’ 

τάξη 

ζ’ 

τάξη 

η’ 

τάξη 

θ’ 

τάξη 

συνολικά 

µαθητές 

συνολικά 

τµήµατα 

Μεικτά 

τµήµατα 

«Ενότητα» 

(«Jedinstvo») 

 13 10 12 8 43 26 27 17 156 7  

«Ενότητα» Σπίνιε 2 2 3 - - - - - 7   

«Ενότητα» Τράµπογιν 8 8 7 6 - - - - 29   

«Ενότητα» Γούρετς 5 1 3 6 - - - - 15   

«∆. Κ. 

Σκένδερµπεου» 

 12 20 7 18 32 29 29 31 178 7  

«∆. Κ. 

Σκένδερµπεου» 

Πόπρατ 10 5 5 7 - - - - 27   

«∆. Κ. 

Σκένδερµπεου» 

Τσιέβνα 5 - 3 3 - - - - 11   

«∆. Κ. 

Σκένδερµπεου» 

Ντόνι 

Ζάτριεµπατς 

8 7 9 7     31   

«29 

Νοεµβρίου» 

 41 31 28 31 47 44 42 36 300 12  

«29 

Νοεµβρίου» 

Σέλιστε 2 - 1 - - - - - 3   

«29 

Νοεµβρίου» 

Κρσεβο 2 2 5 2 - - - - 11   
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«29 

Νοεµβρίου» 

Πρίφτα 8 8 5 7 - - - - 28   

«Μάχµουντ 

Λέκιτς» 

 34 46 45 38 49 93 96 70 471 19  

«Μάχµουντ 

Λέκιτς» 

Βούκσαν 

Άλεκσιτς 

22 23 18 22 52 - - - 137 6  

«Μάχµουντ 

Λέκιτς» 

Σούκουριτς 20 23 20 23 - - - - 86 4  

«Μάχµουντ 

Λέκιτς» 

Ντ. 

Ντρούµε 

3 2 3 3 - - - - 11   

«Μάχµουντ 

Λέκιτς» 

Γ. Ντρούµε 8 8 9 6 - - - - 31   

«∆. Πρέλεβιτς» Κότσι 5 7 4 5        

Συνολικά οι 

µαθητές του 

δήµου 

Τίτογκραντ 

 208 203 187 192 223 192 194 154 1553 55  

 

Πηγή: Χρονικό των δηµοτικών σχολείων του ∆ήµου Τίτογκραντ (1979-1980), σ.σ. 12-23 (Ljetopis 

Osmogodišnja škola  Titograd 1979-80) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Το διδακτικό προσωπικό του δηµοτικού σχολείου «Ενότητα» της Άρζας, του 

∆ήµου Τίτογκραντ, τη σχολική χρονιά 1979-1980  

Τα µαθήµατα οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι 

των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι καθηγητές 

(έκαναν το 

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι τελειόφοιτοι 

των 

Παιδαγωγικών 

Σχολών 

Επεξήγηση 

αλβανική 

γλώσσα 

1      

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

 1    διδάσκει και τη 

χειροτεχνία 

ξένη γλώσσα 1      

ιστορία  1    την ιστορία και 

τη γεωγραφία 

διδάσκει ο ίδιος 

εκπαιδευτικός 

γεωγραφία  1     

φυσική    1   

χηµεία  1    ο ίδιος 

εκπαιδευτικός 

διδάσκει τη 

χηµεία, τη 

βιολογία και τη 

µελέτη 

περιβάλλοντος 

βιολογία  1     

µαθηµατικά    1  *δεν είναι καλό  

το 
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φωτοαντίγραφο 

χειροτεχνία  1     

γυµναστική    1   

ζωγραφική 1     *δεν είναι καλό  

το 

φωτοαντίγραφο 

µουσική 1      

µελέτη 

περιβάλλοντος 

 1     

Συνολικά 8 5  2   

 

  Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου «Ενότητα» της Άρζας (1979-1980), σ.σ. 25-29 (Ljetopis 

Osmogodišnja škola Jedinstvo Arza 1979-80) 
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   ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Το διδακτικό προσωπικό του δηµοτικού σχολείου «∆. Καστριότι Σκενδερµπέου» 

του Ζάτριεµπατς, του ∆ήµου Τίτογκραντ, τη σχολική χρονιά 1979-1980  

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

  Πηγή:Χρονικό του δηµοτικού σχολείου «∆. Καστριότι Σκενδερµπέου» του Ζάτριεµπατς, του 

∆ήµου Τίτογκραντ (1979-1980), σ.σ. 14-19 (Ljetopis  Osmogodišnja škola D.K Skenderbeu 

Zatrijebač  Titograd 1979-80) 

 

 

 

 

Τα µαθήµατα 

οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι 

των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι καθηγητές 

(έκαναν το  

 διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι τελειόφοιτοι 

Πανεπιστηµίων 

Επεξήγηση 

αλβανική 

γλώσσα 

1      

σερβο-κροατική 

γλώσσα 

   1  Ο ίδιος 

εκπαιδευτικός 

διδάσκει και τη 

ξένη γλώσσα 

ξένη γλώσσα    1   

ιστορία     1  

γεωγραφία     1  

φυσική    1   

χηµεία 1     Τη χηµεία, τη 

βιολογία και τη 

µελέτη 

περιβάλλοντος 

διδάσκει ένας 

φοιτητής 

βιολογία 1      

µαθηµατικά     1  

ζωγραφική  1     

µουσική    1   

χειροτεχνία    1  ο ίδιος 

εκπαιδευτικός 

διδάσκει τη 

φυσική 

γυµναστική 1      

µελέτη 

περιβάλλοντος 

1      

Συνολικά 7 1 1 4 1  
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Το διδακτικό προσωπικό του δηµοτικού σχολείου   της Ντίνοσας του ∆ήµου 

Τίτογκραντ τη σχολική χρονιά 1979-1980 

 

Τα µαθήµατα οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι 

των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι καθηγητές 

(έκαναν το  

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι τελειόφοιτοι 

Πανεπιστηµίων 

Επεξήγηση 

αλβανική 

γλώσσα 

   1   

σερβο-κροατική 

γλώσσα 

 1     

ξένη γλώσσα  1     

ιστορία  1    την ιστορία και 

τη γεωγραφία 

διδάσκει ο 

ίδιος 

εκπαιδευτικός 

γεωγραφία  1     

φυσική  1    τη φυσική και 

τη χειροτεχνία 

διδάσκει ο 

ίδιος 

εκπαιδευτικός 

χειροτεχνία  1     

χηµεία  1     

βιολογία  1    τη χηµεία, τη 

βιολογία και τη 

µελέτη 

περιβάλλοντος 

διδάσκει ο 

ίδιος 

εκπαιδευτικός 

µελέτη 

περιβάλλοντος 

      

µαθηµατικά    1   

γυµναστική  1     

µουσική 1      

ζωγραφική   1    

Συνολικά 10 6 1 2  οι υπόλοιποι 

καθηγητές 

διδάσκουν στα 

χωριστά 

τµήµατα και 

ένας είναι 

διευθυντής 

  Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου  της Ντίνοσας του ∆ήµου Τίτογκραντ (1977-1978), σ.σ. 

12-19  (Ljetopis Osmogodišnja škola Dinoša- Opština Titograd 1977-1978) 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Το διδακτικό προσωπικό του δηµοτικού σχολείου «Μάχµουντ Λέκιτς» του Τούζι, 

του ∆ήµου Τίτογκραντ, τη σχολική χρονιά 1979-1980  

Τα µαθήµατα οι ∆άσκαλοι οι απόφοιτοι 

των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι καθηγητές 

(έκαναν το  

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι τελειόφοιτοι  

Πανεπιστηµίων 

Επεξήγηση 

αλβανική 

γλώσσα 

1  1 1   

σερβο-κροατική 

γλώσσα 

 3     

ξένη γλώσσα  1  1 1  

ιστορία  1 1    

γεωγραφία  1 1    

φυσική  1     

χηµεία  2     

βιολογία  1     

µαθηµατικά 1 3     

ζωγραφική    1   

µουσική    1   

χειροτεχνία  2     

γυµναστική  2     

µελέτη 

περιβάλλοντος 

 2     

Συνολικά 13 19 3 4 1  

  Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Τούζι (1979), σ.σ. 80-83 (Ljetopis Osmogodišnja 

škola Tuzi 1979) 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Ο αριθµός των µαθητών ανά τάξη του Γυµνασίου «25η Μαΐου», ∆ήµος 

Τίτογκραντ, τη σχολική χρονιά 1979-1980 

Το όνοµα του σχολείου Ο αριθµός των µαθητών ανά τάξη 

Το Γυµνάσιο «25 Μαΐου» 

του Τούζι 

Α’ τάξη Β’ τάξη Γ’ τάξη ∆’ τάξη 

στην 

αλβανική 

γλώσσα 

στη 

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

στην 

αλβανική 

γλώσσα 

στη 

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

στην 

αλβανική 

γλώσσα 

στη 

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

στην 

αλβανική 

γλώσσα 

Στη 

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

 188 62 116 56 117 38 69 28 

τα τµήµατα που η 

διδασκαλία γίνεται στην 

αλβανική γλώσσα 

5  4  3  2  

τα τµήµατα που η 

διδασκαλία γίνεται στη 

σερβο-κροατική γλώσσα 

 2  2  1  1 

 

  Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Τούζι (1979), σ.σ. 100-102(Ljetopis Osmogodišnja 

škola Tuzi 1979) 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Το διδακτικό προσωπικό τη σχολική χρονιά 1979-1980 στο γυµνάσιο «25 Μαΐου» 

του Τούζι  

Τα 

µαθήµατα 

οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι 

των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι 

καθηγητές 

(έκαναν το  

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι τελειόφοιτοι  

Πανεπιστηµίων  

Επεξήγηση 

αλβανική 

γλώσσα 

  3   * 

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

  2    

ιστορία   3   * 

γεωγραφία   1    

ξένη 

γλώσσα 

  2   * 

µαθηµατικά  1 1    

ζωγραφική 

και 

µουσική 

 1 1    

άµυνα και 

προστασία 

  1   * 

µαρξισµός   3   * 

βιολογία   1  1  

Χηµεία   1   * 

φυσική   1    

χειροτεχνία  2    * 

γυµναστική     1  

αγροτική    5   

αυθαίρετο 

µάθηµα 

(αγγλική 

γλώσσα) 

 1     

Συνολικά  3+2  19+6 2  

 

  Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Τούζι (1979), σ.σ. 105-107(Ljetopis Osmogodišnja 

škola Tuzi 1979) 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Ο αριθµός των µαθητών µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα στα δηµοτικά 

σχολεία του ∆ήµου Πλαβ 

 

Κεντρικό 

σχολείο 

χωριστό 

τµήµα 

α’ 

τάξη 

β’ 

τάξη 

γ’ 

τάξη 

δ’ 

τάξη 

ε’ 

τάξη 

ζ’ 

τάξη 

η’ 

τάξη 

θ’ 

τάξη 

συνολικά 

µαθητές 

Συνολικά 

τµήµατα 

«Τζάφερ 

Νικότσεβιτς» 

κεντρικό 

σχολείο 

12 15 6 17 62 74 64 10 302 10 

«Τζάφερ 

Νικότσεβιτς» 

Βούσανε 20 26 24 19 - - - - 89 4 

«Τζάφερ 

Νικότσεβιτς» 

Βίσνεβο 6 8 9 19 - - - - 42 2 

«Τζάφερ 

Νικότσεβιτς» 

Μαρτίνοβιτσι 17 8 20 17 - - - - 62 3 

«Χάϊρο 

Σαχµάνοβιτς» 

Χότι 4 6 6 8 - - - - 24 1 

Συνολικά  59 63 65 80 62 74 64 10 509 20 

 

  Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Πλαβ (1975), σσ.99-100 (Ljetopis Osmogodišnja 

škola Plav 1975) 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Το διδακτικό προσωπικό των δηµοτικών σχολείων του ∆ήµου Πλαβ που δίδασκε 

στην αλβανική γλώσσα 

 

Τα µαθήµατα οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι καθηγητές 

(έκαναν το 

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι τελειόφοιτοι  

Πανεπιστηµίων  

Επεξήγηση 

αλβανική 

γλώσσα 

 2     

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

 1     

ξένη γλώσσα    1   

ιστορία  1    την ιστορία 

και τη 

γεωγραφία 

διδάσκει ο 

ίδιος 

καθηγητής  

γεωγραφία  1     

φυσική     1 ο ίδιος 

τελειόφοιτος 

διδάσκει τη 

φυσική και τη 

χειροτεχνία 

χειροτεχνία     1  

χηµεία  1     
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µαθηµατικά  1  1   

ζωγραφική  1     

µουσική  1     

βιολογία  1     

γυµναστική  1     

οι υπεύθυνοι 

των τάξεων 

στα χωριστά 

τµήµατα 

12      

Συνολικά 12 11  2 1  

 

  Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Πλαβ (1975), σσ.101-102 (Ljetopis Osmogodišnja 

škola Plav 1975) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Ο αριθµός των µαθητών µε διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα στα δηµοτικά 

σχολεία του δήµου Ρόζαε 

Κεντρικό 

σχολείο 

χωριστό 

τµήµα 

α’ 

τάξη 

β’ 

τάξη 

γ’ 

τάξη 

δ’ 

τάξη 

ε’ ταξη ζ’ τάξη η’ 

τάξη 

συνολικά 

µαθητές 

Συνολικά 

τµήµατα 

Ενωµένο 

σχολείο «Μ. 

Πέτσανιν» 

Ντάτσιτσι 15 12 10 10 13 5 13 78 5 

Ενωµένο 

σχολείο «Μ. 

Πέτσανιν» 

Μπάντζον 2 4 2 - - - - 8 1 

(µεικτό) 

Συνολικά  17 16 12 10 13 5 13 86 6 

 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Ντάτσιτσι (1970), σ.74 (Ljetopis osnovne škole Dacići. 

Dacići, 1970) 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Το διδακτικό προσωπικό του δηµοτικού σχολείου «Μούσταφα Πέτσανιν», του 

Ντάτσιτσι και του Μπάντζο, ∆ήµος Ρόζαε 

Τα µαθήµατα οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι καθηγητές 

(έκαναν το  

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι τελειόφοιτοι  

Πανεπιστηµίων  

Επεξήγηση 

αλβανική 

γλώσσα 

1      

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

  1   τη σερβο-

κροατική και 

την ξένη 

γλώσσα 

διδάσκει  

ίδιος 

καθηγητής 

ξένη γλώσσα   1    

ιστορία  1    την ιστορία 
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και τη 

γεωγραφία 

διδάσκει ίδιος 

απόφοιτος 

γεωγραφία  1     

ζωγραφική 1     Τη 

ζωγραφική 

και τη 

µουσική 

διδάσκει ίδιος 

δάσκαλος 

µουσική 1      

µαθηµατικά  1    Τα 

µαθηµατικά 

και τη φυσική 

διδάσκει ίδιος 

απόφοιτος 

φυσική  1     

χηµεία 1     τη χηµεία και 

τη βιολογία 

διδάσκει ίδιος 

δάσκαλος 

βιολογία 1      

χειροτεχνία  1    ο δάσκαλος 

της ιστορίας 

και της 

γεωγραφίας 

διδάσκει και 

τη 

χειροτεχνία 

γυµναστική  1     

Συνολικά 5 6 2    

 

Πηγή: Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Ντάτσιτσι (1977), σ.76-77 (Ljetopis osnovne škole 

Dacići. (1977)  

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 41: Ο αριθµός των µαθητών των δηµοτικών σχολείων του Μαυροβουνίου µε 

διδασκαλία στην αλβανική γλώσσα τη σχολική χρονιά 1979-1980  

∆ηµοτικό 

σχολείο 

α’ 

τάξη 

β’ 

τάξη 

γ’ 

τάξη 

δ’ 

τάξη 

ε’ 

τάξη 

ζ’ 

τάξη 

η’ 

τάξη 

θ’ 

τάξη 

συνολικά 

µαθητές 

συνολικά 

τµήµατα 

Μεικτά 

τµήµατα 

«Μάρσαλ Τίτο» 60 78 62 80 93 72 84 81 610 20 3 

«Μπόσκο 

Στρούγαρ» 

36 30 37 25 28 34 24 40 254 9 - 

«Μπέντρι 

Έλεζαγα» 

169 161 146 142 159 145 120 116 1.158 46 9 

«Μ. 

Νούτσουλοβιτς» 

22 4 6 12 8 9 13 9 83 6 1 

«∆. Κ. 

Σκένδρµπεου» 

51 67 63 68 82 56 52 57 496 12 9 
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«Μάχµουντ 

Λέκιτς» 

87 102 95 92 101 93 96 70 736 29 3 

«29 Νοεµβρίου» 53 41 39 40 47 44 42 36 342 12 4 

«∆. Κ. 

Σκένδερµπεου», 

Ζάτριεµπατς 

35 32 24 35 32 29 29 31 247 7 5 

«Ενότητα» 38 21 25 20 43 26 27 17 207 7 5 

«Τζάφερ 

Νικότσεβιτς» 

55 57 59 72 62 74 64 52 495 17 2 

«Χάιρο 

Σαχµάνοβιτς» 

4 6 6 8 - - - - 24 - 1 

«Μούσταφα 

Πέτσανιν» 

17 16 12 10 13 5 13 - 86 5 1 

«∆ούραβτσι» 22 17 22 23 - - - - 84 2 2 

«∆. Πρέλεβιτς», 

Κότσι 

5 7 4 5 - - - - 21  1 

Συνολικά 

µαθητές 

αλβανικής 

εθνικότητας στο 

Μαυροβούνιο 

644 639 600 673 668 587 564 509 4.843 172 46 

 

  Πηγή: Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ) από το 
σχολικό 1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα)  
  (Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. 
godine (pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku).  
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ 42: Ο αριθµός των µαθητών που φοιτούσαν στα σχολεία δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης του Μαυροβουνίου τη σχολική χρονιά 1979-1980 

 

  Πηγή:  Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ) από το 
σχολικό 1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα)  
  (Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. 
godine (pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku).  
 

Το όνοµα του 

σχολείου 

Α’ τάξη Β’ 

τάξη 

Γ’ τάξη ∆’ τάξη 

«Αδελφότητα-

Ενότητα» του 

Ούλτσιν 

251 149 29-η διοίκηση των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

25- βοηθοί εξερευνητών στη χηµεία 
26-τµήµα τουριστικών επαγγελµάτων 

15-τµήµα τουριστικών επαγγελµάτων 

(σερβιτόροι) 

34- βοηθοί εξερευνητών στη 

βιολογία 

32-τµήµα λογιστικής 

25-τµήµα τουριστικών 

επαγγελµάτων (σερβιτόροι, 

µάγειρες) 

Γυµνάσιο «25 

Μαΐου» του Τούζι 

188 116 40-γεωπονία 

38- η διοίκηση των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

39-παιδαγωγική 

32-παιδαγωγική 

37-γεωπονία 

Γυµνάσιο Πλάβ 51 35 -  

Συνολικά 490 300 222 160 

Συνολικά (στη Α’, 

Β’, Γ’ και ∆’ τάξη) 

1172 µαθητές και 

37 τµήµατα 

   



 321 

 

 

 

 

 

  
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ 43: Ο αριθµός των εκπαιδευτικών που εργάζονταν στα δηµοτικά σχολεία του 

Μαυροβουνίου και δίδασκαν στην αλβανική γλώσσα τη σχολική χρονιά 1979-1980  

Το όνοµα του 

σχολείου 

οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι 

των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι 

καθηγητές 

(έκαναν το 

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι τελειόφοιτοι  

Πανεπιστηµίων  

«Μάρσαλ 

Τίτο» 

11 15 5 1 - 

«Μπόσκο 

Στρούγαρ» 

4 10 2 - - 

«Μπέντρι 

Έλεζαγα» 

33 18 1 1 - 

«∆. Κ. 

Σκένδρµπεου» 

(Όστρος) 

15 4 3 - 1 

«Μάχµουντ 

Λέκιτς» 

13 19 3 4 1 

«29 

Νοεµβρίου» 

10 6 1 2 - 

«Ενότητα» 8 5 - 2 - 

«∆. Κ. 

Σκένδερµπεου» 

7 1 1 4 1 

«Χάιρο 

Σαχµάνοβιτς» 

1 - - - - 

«Τζάφερ 

Νικότσεβιτς» 

11 11 - 2 1 

«Μούσταφα 

Πέτσανιν» 

3 4 1 - - 

«∆ιούραβτσι 4 - - - - 

Συνολικά 125 94 19 17 4 

 

  Πηγή:  Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ) από το 
σχολικό 1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα)  
  (Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. 
godine (pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku).  
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 44: Το διδακτικό προσωπικό που δίδασκε στην αλβανική γλώσσα στα δηµοτικά 

σχολεία του Μαυροβουνίου τη σχολική χρονιά 1979-1980 (ανά µάθηµα)  

Τα µαθήµατα οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι καθηγητές 

(έκαναν το  

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι τελειόφοιτοι  

Πανεπιστηµίων  

Συνολικά 

αλβανική 

γλώσσα 

4 7 5 2 1 19 

σερβο-κροατική 

γλώσσα 

2 11 1 2 - 16 

ξένη γλώσσα 2 4 2 3 1 12 

ιστορία - 9 3 - 1 13 

γεωγραφία - 7 4 - 1 12 

φυσική - 8 - 2 1 11 

χηµεία 2 9 1 - - 12 

βιολογία 3 5 3 - - 11 

µαθηµατικά 2 11 - 4 1 18 

ζωγραφική 3 6 1 1 - 11 

µουσική 4 6 - 2 - 12 

χειροτεχνία - 9 - 1 1 11 

γυµναστική 3 8 - 2 - 13 

µελέτη 

περιβάλλοντος 

και κοινωνική 

και πολιτική 

αγωγή 

1 9 - - - 10 

Συνολικά 26 109 20 19 7 181 

  
 
 
 
 
 
  Πηγή:  Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ) από το 
σχολικό 1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα)  
  (Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. 
godine (pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku). 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Το διδακτικό προσωπικό που δίδασκε στην αλβανική γλώσσα στα σχολεία 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Μαυροβουνίου τη σχολική χρονιά 1979-1980 (ανά µάθηµα)  

Τα µαθήµατα οι 

∆άσκαλοι 

οι απόφοιτοι των 

Καθηγητικών 

Σχολών 

οι καθηγητές 

(έκαναν το  

διδακτορικό 

τους) 

οι τελειόφοιτοι 

των σχολείων 

δευτεροβάθµιας 

εκπ. 

οι τελειόφοιτη  

Πανεπιστηµίων  

Επεξήγηση 

αλβανική 

γλώσσα 

  7    

σερβο-

κροατική 

γλώσσα 

  5    

ξένη γλώσσα   6  1 Ένας 

τελειόφοιτος 

διδάσκει τη 

γερµανική 

γλώσσα 

ιστορία  1 6    

γεωγραφία   3    

µαθηµατικά  5 2   ο καθηγητής 

των 

µαθηµατικών 

είναι και ο 

διευθυντής του 

σχολείου 

βιολογία   4    

χηµεία   2    

φυσική  1 2   διδάσκει και 

ένας 

µηχανικός 

ζωγραφική 

και µουσική 

 1 3    

άµυνα και 

προστασία 

  2    

µαρξισµός   7    

χειροτεχνία  5    2 µηχανικοί  

γυµναστική   2    

γεωπονία   5   4 µηχανικοί 

είναι 

εξωτερικοί 

συνεργάτες 

(δεν 

εργάζονται 

µόνιµα) 

Συνολικά   13 56    

 

  Πηγή:  Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ) από το 
σχολικό 1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα)  
  (Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. 
godine (pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku).  
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 46: Ο αριθµός των αλβανόφωνων φοιτητών ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων τις σχολικές  χρονιές 1979-1980, 1980/81, 1981/82 

Το όνοµα του 

σχολείου  

Α’ έτος Β’ έτος Γ’ έτος ∆’ έτος Ο τόπος του 

σχολείου 

Επεξήγηση 

Παιδαγωγική 

Ακαδηµία 

1 1   Νίκσιτς  

Ανώτερη 

Ναυτική Σχολή 

3 4 1  Κότορ ένας φοιτητής 

είναι 

τελειόφοιτος 

Παιδαγωγική 

Ακαδηµία 

- 3   Γκνίλανε  

Ανώτερη 

Παιδαγωγική 

Σχολή 

2 2   Πρίζρεν  

Παιδαγωγική 

Ακαδηµία 

 1   Σκόπια  

Ανώτερη 

Παιδαγωγική 

Σχολή 

 3 2  ∆ιάκοβιτσα δύο φοιτητές 

είναι τελειόφοιτοι 

Κέντρο ανώτερης 

εκπαίδευσης 

2 1   Ουρόσεβατς  

Ανώτερη 

Οικονοµική 

Σχολή 

11 8 1  Πέτς ένας φοιτητής 

είναι 

τελειόφοιτος 

Ανώτερη Τεχνική 

Σχολή 

1    Κόσοβσκα 

Μίτροβιτσα 

 

Ανώτερη 

Παιδαγωγική 

Σχολή 

7 3 1  Πρίστινα ένας φοιτητής 

είναι 

τελειόφοιτος 

Μουσική 

Ακαδηµία 

1    Πρίστινα  

Συνολικά 28 26 5   πέντε φοιτητές 

είναι τελειόφοιτοι 

 
 
 
 
 
  Πηγή:  Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ) από το 
σχολικό 1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα)  
  (Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. 
godine (pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku) 
.  
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 47: Ο αριθµός των φοιτητών της αλβανικής εθνικότητας που φοιτούσαν στα 

Πανεπιστήµια  τις σχολικές  χρονιές  1979-1980, 1980/81, 1981/82 

 

 

Το όνοµα του Πανεπιστηµίου Ο αριθµός των φοιτητών Ο τόπος του Πανεπιστηµίου Επεξήγηση 

Νοµική Σχολή 12 Τίτογκραντ η διδασκαλία γίνεται στη 

σερβοκροατική γλώσσα 

Νοµική Σχολή 62 Πρίστινα  

Τεχνική Σχολή 4 Τίτογκραντ η διδασκαλία γίνεται στη 

σερβοκροατική γλώσσα 

Τεχνική Σχολή 16 Πρίστινα  

Οικονοµική Σχολή 4 Τίτογκραντ  

Οικονοµική Σχολή 35 Πρίστινα  

Παιδαγωγική Σχολή 3 Νίκσιτς  

Φυσικοµαθηµατική Σχολή 21 Πρίστινα  

Μουσική Ακαδηµία 1 Πρίστινα  

Σχολή Καλών Τεχνών 5 Πρίστινα  

Ιατρική Σχολή 10 Πρίστινα  

Ιατρική Σχολή 1 Ζάγκρεµπ  

Γεωπονική Σχολή 17 Πρίστινα  

Φιλοσοφική Σχολή 70 Πρίστινα 2 φοιτητές σπουδάζουν 

κοινωνιολογία 

Φιλοσοφική Σχολή  3 Λιουµπλιάνα  

Αρχιτεκτονική Σχολή 1 Σούµποτιτσα  

Σχολή ∆ιεθνούς Εµπορίου 1 Ζάγκρεµπ  

Σχολή Γεωλογίας 2 Μίτροβιτσα  

Σχολή Γεωλογίας 1 Ζάγκρεµπ  

Σχολή Τουριστικών 

Επαγγελµάτων 

4 ∆ούµπροβνικ  

Σχολή Πολιτικών Επιστηµών 2 Λιουµπλιάνα  

Συνολικά φοιτητές 293   

 

 

 

  Πηγή:  Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ) από το 
σχολικό 1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα)  
  (Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. 
godine (pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku).  
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 48: Ο αριθµός των φοιτητών αλβανικής εθνικότητας σε Πανεπιστήµια ανά δήµο τις 

σχολικές  χρονιές  1979-1980, 1980/81, 1981/82 

 

 

  

 

Το Πανεπιστήµιο Ούλτσιν Τίτογκραντ Μπάρ Πλάβ Ρόζαε 

Νοµική Σχολή 21 28 2 22 1 

Φιλοσοφική Σχολή 27 32 7 8  

Οικονοµική Σχολή 19 9 4 23 2 

Ιατρική Σχολή 6 5 - - - 

Φυσικοµαθηµατική 

Σχολή 

6 11 1 3  

Γεωπονική Σχολή 3 13  1  

Σχολή Καλών 

Τεχνών 

2 3  1  

Σχολή Τουριστικών 

Επαγγελµάτων 

4 1    

Τεχνική Σχολή  5  13  

Παιδαγωγική Σχολή  3    

Αρχιτεκτονική 

Σχολή 

 1    

Σχολή Γεωλογίας  1  2  

Σχολή Πολιτικών 

Επιστηµών 

 2    

Συνολικά 88 114 14 73 3 

  
  
 
 
 
 
  Πηγή:  Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ) από το 
σχολικό 1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα)  
  (Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. 
godine (pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 49: Ο αριθµός των φοιτητών αλβανικής εθνικότητας σε σχολεία ανώτερης 

εκπαίδευσης ανά ∆ήµο τις σχολικές  χρονιές  1979-1980, 1980/81, 1981/82 

 

 

Το σχολείο 

ανώτερης 

εκπαίδευσης 

Ούλτσιν Τίτογκραντ Μπαρ Πλαβ Ρόζαε 

Παιδαγωγική 

Ακαδηµία 

2 1    

Ανώτερη 

Ναυτική Σχολή 

7  1   

Ανώτερη 

Παιδαγωγική 

Σχολή 

13 5 1 3 1 

Ανώτερη 

Οικονοµική 

Σχολή 

15 1 2 3  

Ανώτερη Τεχνική 

Σχολή 

   1  

Κέντρο ανώτερης 

εκπαίδευσης 

   2  

Ανώτερη Σχολή 

Τουριστικών 

Επαγγελµάτων 

    1 

Ανώτερη Σχολή 

Κοινωνικής 

Λειτουργίας 

    1 

  
 
  Πηγή:  Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ) από το 
σχολικό 1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα)  
  (Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. 
godine (pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku).  
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 50: Ο αριθµός των µαθητών του Μαυροβουνίου µε αλβανική διδασκαλία ανά δήµο 

τη σχολική χρονιά 1979-1980 

  

Ο δήµος τα κεντρικά 

σχολεία  

τα χωριστά 

σχολεία 

τα χωριστά 

τµήµατα των 

χωριστών 

σχολείων 

συνολικά 

τµήµατα 

Συνολικά 

µαθητές 

Ούλτσιν 4 11 20 75 1561 

Πόντγκοριτσα 4 14 26 63 945 

Μπάρ 1 5 8 20 304 

Πλαβ 1 3 6 12 213 

Ρόζαε 1 - - 6 60 

Συνολικά 11 33 60 176 3083 

 

  Πηγή:  Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ) από το 
σχολικό 1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα)  
  (Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. 
godine (pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku).  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 51: Στοιχεία των σχολείων του Μαυροβουνίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 

διδασκαλία στα αλβανικά 1979/80 

 

Σχολείο 

δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης 

Τοµέας 

εκπαίδευσης 

Μορφωτικό 

προφίλ 

Α’ τάξη 

 

Β’ τάξη Γ’ τάξη ∆’ τάξη 

ο αριθµός 

των 

τµηµάτων 

ο 

αριθµός 

των 

µαθητών 

ο αριθµός 

των 

τµηµάτων 

ο 

αριθµός 

των 

µαθητών 

ο αριθµός 

των 

τµηµάτων 

ο 

αριθµός 

των 

µαθητών 

ο αριθµός 

των 

τµηµάτων 

ο 

αριθµός 

των 

µαθητών 

«Αδελφότητα-

Ενότητα», 

Ούλτσιν 

Λύκειο Γενικό 2                 53 2                 47 -                    - -             - 

«Αδελφότητα-

Ενότητα», 

Ούλτσιν 

Λύκειο Γλωσσών -                   - -                    - 1                   7 1                20 

«Αδελφότητα-

Ενότητα», 

Ούλτσιν 

Λύκειο µαθηµατικών - - - - 

«Αδελφότητα-

Ενότητα», 

Ούλτσιν 

Εµπόριο Πωλήτης 1                 30 1                 32 2                 43 - 

«Αδελφότητα-

Ενότητα», 

Ούλτσιν 

τουριστικών 

επαγγ. 

Μάγειρας - 1                 27 1                 12 - 

«Αδελφότητα- τουριστικών τουριστικός 1                 30 - 1                 35 1                 33 
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Ενότητα», 

Ούλτσιν 
επαγγ. υπάλλη. 

«Αδελφότητα-

Ενότητα», 

Ούλτσιν 

τουριστικών 

επαγγ. 

σερβιτόρος - - 1                 30 - 

«Αδελφότητα-

Ενότητα», 

Ούλτσιν 

τουριστικών 

επαγγ. 

ζαχαροπλάστης 1                 27 - - - 

«Αδελφότητα-

Ενότητα», 

Ούλτσιν 

οικονοµική-

λογιστική 

λογιστής - - 1                            32 1                            37 

«Αδελφότητα-

Ενότητα», 

Ούλτσιν 

οικονοµική-

λογιστική 

δακτυλογράφος - 1                           17 - - 

«Αδελφότητα-

Ενότητα», 

Ούλτσιν 

µηχανική µηχανικός 

αυτοκινήτων 

- 1                            24 - - 

«Αδελφότητα-

Ενότητα», 

Ούλτσιν 

ηλεκτροµηχανική Μηχανικός 1                         24 - - - 

Συνολικά 5 12 6                         164 6                          147 7                       159 3                           92 

«25 Μαϊου», 

Τούζι 

Λύκειο Γενικό 1                           20 1                            24 - - 

«25 Μαϊου», 

Τούζι 

Λύκειο Γλωσσών - - 1                            33 1                           20 

«25 Μαΐου», 

Τούζι 

Λύκειο µαθηµατικών - - 1                           20 1                           16 

«25 Μαΐου», 

Τούζι 

Γεωπονία αγροτικός 

παραγωγός 

2                           57 1                            31 - - 

«25 Μαΐου», 

Τούζι 

Γεωπονία επεξεργαστής 

καπνών 

- 1  23 - - 

«25 Μαΐου», 

Τούζι 

Γεωπονία Γεωπόνος - - 1                            17  

Συνολικά 2 6 3                 77 3                78 3                           70 2                 36 

«Μπέτσο 

Μπάσιτς», Πλάβ 

Λύκειο µαθηµατικών - - 1                           24 - 

«Μπέτσο 

Μπάσιτς», Πλάβ 

Μηχανική Κλειδαράς 1                          35 1                         25 - - 

Συνολικά 2 2 1                           35 1                          25 1                           24 - 

Συνολικά (όλα τα 

σχολεία) 

6 16 10                       276 10                        250 11                        253 5                          128 

  
 
 
 
 
Πηγή: Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, (στη συνέχεια ∆.Ι.Σ) από το 
σχολικό 1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα)  
  (Republički zavod za statistiku Titograd (dalje: RZST) od školske 1944/45 do školske 1990/91. 
godine (pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku).  
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   (Π.ΙΙΙ.α) Απουσίες και διακοπή παρακολούθησης µαθηµάτων στα σχολεία µε διδασκαλία στην 

αλβανική γλώσσα (1974) 
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  (Π.ΙΙΙ.β) Πληροφόρηση για την ανατροφή και την εκπαίδευση µελών αλβανικής εθνικότητας. 

(1971)-(τµήµα) 
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                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV                             

  1.  Το  εκπαιδευτικό σύστηµα της Γιουγκοσλαβίας µέχρι τη διάλυσή της 

 

Ο πληθυσµός της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας το 1991 ήταν 

10,394,026 κάτοικοι και σύµφωνα µε την απογραφή των εθνικοτήτων, η κατανοµή 

είχε ως εξής: Σέρβοι (62.6%), Μαυροβούνιοι (5%), Αλβανοί (16,5%), Ούγγροι (3.3%), 

Μουσουλµάνοι (3,2%), Ρωµά (1,4%). Όλες οι µειονότητες έχουν το δικαίωµα να 

µορφωθούν ισότιµα στη µητρική τους γλώσσα. Μπορούν να διδάσκονται στα 

αλβανικά, ουγγρικά, σλοβάκικα, ρουµανικά, ρωσικά, βουλγαρικά και τούρκικα. Το 

εκπαιδευτικό σύστηµα έχει τρεις µορφές γλωσσικής διδασκαλίας στη Σερβία: α) στη 

µητρική γλώσσα, β) δίγλωσση, ή γ) στην επίσηµη σερβοκροατική, µε ειδικά 

προγράµµατα στη µητρική γλώσσα των παιδιών σε κάποια πολιτιστικά µαθήµατα.493 

Αυτό επιτυγχάνεται είτε σε ειδικά σχολεία, είτε σε ξεχωριστές τάξεις, ανάλογα µε τον 

αριθµό των παιδιών. Όλοι οι δάσκαλοι πλέον έχουν την κατάλληλη εκπαιδευτική 

κατάρτιση για να διδάσκουν τα παιδιά των µειονοτήτων και να αντεπεξέρχονται στις 

ανάγκες τους. 

Ο αναλφαβητισµός αποτελούσε για πάρα πολλά χρόνια ένα από τα σοβαρότερα 

προβλήµατα ανάπτυξης στη γιουγκοσλαβική κοινωνία. Λίγο πριν το ∆εύτερο 

Παγκόσµιο Πόλεµο, µόνο το 10,9% του συνολικού πληθυσµού κατείχε κάποια µορφή 

εκπαίδευσης. Τα ποσοστά του αναλφαβητισµού µειώνονταν µε την πάροδο του 

χρόνου. Έτσι το 1961 ήταν 21%, το 1971 15,1%, το 1981 9.5% και 7% το 1991.494  

Η εκπαιδευτική δοµή του πληθυσµού το 1991 δείχνει ότι το 9,5% ήταν 

αναλφάβητο, το 2,9% είχε τη στοιχειώδη πρωτοβάθµια εκπαίδευση των 2-3 χρόνων, 

το 20,5% είχε πάει σχολείο 4-7 χρόνια, το 25% είχε τελειώσει όλες τις τάξεις του 

δηµοτικού, το 32,2% είχε τελειώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το 3,8% το λύκειο 

ή κάποια τεχνική ή επαγγελµατική σχολή, ενώ µόλις το 5,5% είχε πτυχίο 

πανεπιστηµιακών σπουδών.495   

Ποσοτικά, το σχολικό σύστηµα αναπτύχθηκε κυρίως µετά το 2ο Παγκόσµιο 

Πόλεµο. Η περίοδος αυτή µπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις επιµέρους. 

Α) η πρώτη περίοδος από το 1945-1958 ήταν η περίοδος ανασυγκρότησης. Το 

κυριότερο µέληµα των κρατικών φορέων ήταν η καταπολέµηση του αναλφαβητισµού, 
                                                 
493 Terzis, N., Educational Systems of Balkan Countries: issues and trends, Balkan Society for Pedagogy 
and education, Publishing House, Kyriakidis Brothers, Athens, 2006, p. 215 
494 Ό.π., παρ., p. 212. 
495 Όπ.,παρ., σ. 212. 
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κυρίως η ενδυνάµωση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και η δηµιουργία δηµοτικών 

και τεχνικών σχολείων, αναγκαία για την εκβιοµηχάνιση της χώρας.496 

Β) η δεύτερη περίοδος έγκειται χρονολογικά από το 1958-1974 και ξεκίνησε 

µαζί µε το Γενικό Σχολικό Νόµο (Opšte školsko pravo). Ο νόµος αυτός καθόριζε οχτώ 

χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα ιδρύθηκαν περισσότερα σχολεία 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και πανεπιστήµια. Η οργάνωση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος σταδιακά αποκεντρώθηκε, µε αποτέλεσµα το 80% του πληθυσµού να 

λαµβάνει την υποχρεωτική εκπαίδευση.497 

Γ) η τρίτη περίοδος από το 1974-1990 αναδιοργάνωσε το σύστηµα µε τη 

λεγόµενη βάση αυτοδιοίκησης, µε την οποία η διαδικασία της αποκέντρωσης και 

αποκρατικοποίησης οδήγησε όχι µόνο στην αυτονοµία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 

αλλά και στις επιµέρους δικαιοδοσίες των έξι δηµοκρατιών. Σε αυτή την περίοδο η 

προσοχή επικεντρώθηκε στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε στόχο να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες της οικονοµίας, κυρίως της βιοµηχανικής. Τα βασικά σχολεία καταργήθηκαν 

και µετονοµάστηκαν σε σχολεία δευτεροβάθµιας γενικής εκπαίδευσης. Την περίοδο 

αυτή σηµειώθηκε µια τεράστια αύξηση του αριθµού των µαθητών που µαζί µε µια 

µόνιµη οικονοµική και πολιτική κρίση προκάλεσε δραµατική µείωση των 

παιδαγωγικών προτύπων. 

∆) στην τελευταία περίοδο µέχρι το 1990 και µετά την πολύ-κοµµατική 

εγκαθίδρυση δηµοκρατίας και τη ριζική µετάλλαξη του γιουγκοσλαβικού κράτους, 

µερικά µέτρα πάρθηκαν για την αναδιοργάνωση του σχολικού συστήµατος. Όπως και 

σε άλλες χώρες που βρίσκονταν στο στάδιο της µετάλλαξης, πρώτα από όλα 

εξαλείφθηκαν τα σοσιαλιστικά ιδεολογήµατα, τα δηµοτικά σχολεία αναδοµήθηκαν και 

οι οικονοµικές παροχές κρατικοποιήθηκαν για άλλη µια φορά. Εκτός από τα κρατικά 

σχολεία, το νέο νοµικό σύστηµα άνοιξε τις δυνατότητες ίδρυσης ιδιωτικών σχολείων 

και πανεπιστηµίων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.498 

 

1.1. Βασικά χαρακτηριστικά  

 

Α ) Κανόνες, Σκοποί και Υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος 

                                                 
496 T. Bogavac, ό.π., σ. 167 
497 Αλλαγές στο σύστηµα της εκπαίδευσης, Γιουγκοσλαβική αναθεώρηση, αρ.9-10, 1990, σ. 238, 
Γιουγκοσλαβία 1918-1988, Στατιστική Επετηρίδα, σ. 363, R. Pejic, n.d., p. 592 Promene u obrazovnom 
sistem, Jugoslovenska revija, 1990, Jugoslavija 1918-1988, Statistički godišnjak) 

 (Pejić, R., Obrazovanje u Jugoslaviji 1918-1985, Jugoslovenska država 1918-1998, Zbornik radova, 
Beograd 1999) 
 
498 Ό.π., παρ. 828, σ. 215-216. 
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   Το εκπαιδευτικό σύστηµα της πρώην Γιουγκοσλαβίας έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 

όπως τα συστήµατα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών κρατών. Η εκπαίδευση είναι 

προσβάσιµη για όλους τους πολίτες. Το εκπαιδευτικό σύστηµα υποστηρίζεται 

οικονοµικά από το κράτος και η παιδεία είναι δωρεάν για όλους. Η υποχρεωτική 

εκπαίδευση είναι οχτώ χρόνια, ενώ οι µειονότητες, σύµφωνα µε το νόµο, έχουν κάθε 

δικαίωµα στην εκπαίδευση στη µητρική τους γλώσσα 

Οι αρχές του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι οι εξής499: 

1.    Η αρχή της οµοιογένειας, της πολύ-επίπεδης εκπαίδευσης  και της 

ακεραιότητας του σχολικού συστήµατος. Αυτή η αρχή επιτρέπει την οµοιογένεια 

µέσα στο σχολείο, τη συσχέτιση όλων των στοιχείων του σχολικού συστήµατος 

και την οργάνωσή του. Η αρχή της οµοιογένειας εθνικοποίησε το σύστηµα και 

το αναβάθµισε. Σε περιόδους πολιτικής µετάβασης, π.χ. στην αλλαγή του 

σοσιαλιστικού συστήµατος, µερικοί νέοι µηχανισµοί οµοιογένειας 

ενισχύθηκαν, όπως η τάση εθνικής οµοιογένειας, η ενιαία εσωτερική 

οργάνωση των σχολείων και των δραστηριοτήτων τους κ.λπ. Κατά τη διάρκεια 

του σοσιαλιστικού καθεστώτος έλαβαν χώρα κάποιες αλλαγές σχετικά µε την 

ιδιοκτησία των σχολείων. Τα δηµοτικά σχολεία ανήκαν όπως πριν στην 

Κυβέρνηση, ενώ η ιδιωτικοποίηση επιτρεπόταν σε όλες τις άλλες βαθµίδες του 

σχολικού συστήµατος. Τα νηπιαγωγεία διαχωρίζονταν από τα δηµοτικά 

σχολεία (ακόµη και οικονοµικά στηρίζονταν από άλλους κρατικούς φορείς και 

υπουργεία). Αν και  φαινόταν να υπάρχει ένα ενιαίο σύστηµα, το σύστηµα 

αυτό ήταν πολύ εύθραυστο και καθόλου ικανό να συµπεριλαµβάνει στους 

κόλπους του οριζόντια και κάθετη ελαστικότητα όσον αφορά τις µικτές τάξεις.  

2.     Η αρχή της παράδοσης και των εθνικών χαρακτηριστικών. Ένας αριθµός 

διεθνών, εθνικών, θρησκευτικών, οικονοµικών και πολιτιστικών διεργασιών 

επέφερε αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα και την ανάγκη κάθε 

οµοσπονδιακού κρατιδίου να επιβεβαιωθεί µέσα από τη µόρφωση και την 

εκπαιδευτική κατάρτιση, µέσω της µητρικής του γλώσσας. Η πολιτική της 

καταστολής και της συγκάλυψης των εθνικών ιδιαιτεροτήτων τελικά 

εξαλείφθηκε και τη θέση της πήρε η πολιτική της πολιτιστικής και 

θρησκευτικής ανοχής και κατανόησης, της αρµονικής συµβίωσης και 

συγχώνευσης πολιτιστικών στοιχείων. Ο πατριωτισµός στην εκπαίδευση 

                                                 
499 Ό.π., παρ., σ. 216-220. 
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ιδεολογικά δεν αποτελεί εθνική µέριµνα, αλλά µια µορφή κοινωνικοποίησης 

και συγχώνευσης προσωπικών και συλλογικών συµφερόντων µέσα στο 

περιβάλλον του σχολείου. 

3.     Η αρχή της δηµοκρατικοποίησης και της δηµοκρατικής εκπαίδευσης. 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, παρέχεται ισότιµα η δυνατότητα εκπαίδευσης σε 

όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα για όλους. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα 

διαλόγου για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, για τη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν την επίλυση σηµαντικών ζητηµάτων, την ευελιξία 

και την υπευθυνότητα όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Η αρχή αυτή µεριµνά 

για το σεβασµό σε κάθε παιδί που µετέχει της παιδείας, την προσωπική και 

συλλογική αυτονοµία µαθητών που ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες, την 

αρµονική σχέση µεταξύ µαθητή και δασκάλου. Το κράτος, αν και έχει την 

οικονοµική φροντίδα και το γενικό διοικητικό έλεγχο των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων, δεν έχει το δικαίωµα της απόλυτης εθνικοποίησης και 

κεντροποίησης του σχολικού συστήµατος, αφού ένα τέτοιο σύστηµα δείχνει 

έλλειψη εµπιστοσύνης στους πολίτες και στους τοπικούς φορείς και µόνο 

αρνητικά αποτελέσµατα µπορεί να επιφέρει. 500 

4.    Η αρχή του γενικού ανοίγµατος του σχολείου για όλους . Η αρχή αυτή είναι 

µια εκδοχή της προηγούµενης αρχής της δηµοκρατικοποίησης και αφορά 

κυρίως στους µαθητές και σπουδαστές. Είναι µια µοντέρνα αρχή που βασίζεται 

στο θεµελιώδες δικαίωµα του κάθε παιδιού στην εκπαίδευση χωρίς εµπόδια. Η 

επίδοση του µαθητή πρέπει να αφορά τις προσωπικές του προσπάθειες και 

επιδόσεις και σε καµία περίπτωση δεν εξαρτάται από κάποιο εξωτερικό 

παράγοντα. Το σύστηµα χωρίζεται σε βαθµίδες. Όταν ένα παιδί τελειώνει το 

δηµοτικό σχολείο, µπορεί να συνεχίσει στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 

κατόπιν σε µια τεχνική σχολή ή το πανεπιστήµιο. ∆εν υπάρχουν εκπαιδευτικά 

ινστιτούτα που συνδυάζουν την πρωτοβάθµια µε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

ή τη δευτεροβάθµια µε ανώτερες βαθµίδες, ενώ το πανεπιστήµιο αποτελεί 

αυτόνοµο οργανισµό. Το άνοιγµα των σχολείων στον εργατικό και κοινωνικό 

περίγυρο αποτελεί ένα αποτυχηµένο πείραµα της αυτοδιαχείρισης των 

σχολείων. Έτσι είναι πολύ λίγες οι κοινότητες που το σχολείο αποτελεί ένα 

παιδαγωγικό και πολιτιστικό κέντρο, όπου στους κόλπους του συµµετέχει η 

                                                 
500 Ό.π., παρ., σ. 218. 
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κοινότητα και χρησιµοποιεί τα πολιτιστικά προγράµµατα ή παίρνει µέρος στην 

οικονοµική διαχείριση του σχολείου. 

5.     Η αρχή της αειφόρου εκπαίδευσης και αυτοεκπαίδευσης. Αυτή η αρχή 

βασίζεται στη δυνατότητα της αειφόρου εκπαίδευσης, η οποία, όσο περνά ο 

καιρός γίνεται λιγότερο εξαρτηµένη από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά 

περισσότερο εξαρτηµένη από τις προσωπικές συνήθειες και ανάγκες του κάθε 

ατόµου χωριστά. Σκοπός του σχολείου είναι να προετοιµάσει τον άνθρωπο να 

είναι σε θέση να µορφώνεται µέσα από επίσηµους ή ανεπίσηµους φορείς.  

Οι στόχοι και οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι οι παρακάτω: 501 

• να δίνει τη δυνατότητα της φυσικής και πνευµατικής ανάπτυξης του ατόµου µε 

σκοπό να φτάσει την προσωπική ολοκλήρωση και την πλήρη ανάπτυξη των 

καλύτερων ποιοτικών του χαρισµάτων 

• την απόκτηση επιστηµονικής γνώσης, απαραίτητης στον εργασιακό χώρο του 

ανθρώπου και στην καθηµερινή του ζωή. 

• την παροχή των καλύτερων συνθηκών των εκπαιδευτικών καταστάσεων για 

την καλύτερη κοινωνικοποίηση του ατόµου, την ανάπτυξη της ηθικής του 

ακεραιότητας και της ικανότητας του να συµµετέχει ενεργά στην κοινωνία και 

να αναπτύσσει υγιείς κοινωνικούς δεσµούς µε τους συνανθρώπους του 

• την ανάπτυξη δηµοκρατικών σχέσεων, ανοχής και κατανόησης σε µια πολυ-

πολιτισµική κοινωνία 

• την ανάπτυξη ενός κριτικού µυαλού, τη δηµιουργικότητα, την αισιοδοξία για 

ζωή, τον πατριωτισµό και την ικανότητα να µπορεί το άτοµο να αποδέχεται τη 

διαφορετικότητα του άλλου και το γεγονός ότι ο κόσµος αλλάζει και 

αναπτύσσεται µε ταχύτατο ρυθµό 

• την προετοιµασία του ατόµου για µια επιτυχηµένη επαγγελµατική ζωή και µια 

συνεχόµενη εκπαίδευση 

 

 

 

 

Β) Η νοµοθεσία και διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήµατος 

 

   Η εκπαίδευση υπόκειται σχεδόν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των κρατιδίων της 

Οµοσπονδίας και της νοµοθεσίας τους. Το Οµοσπονδιακό Σύνταγµα ορίζει µόνο 
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µερικούς γενικούς συνταγµατικούς κανόνες, όπως συµµετοχή στην εκπαίδευση µε 

ίσους όρους για όλους, την υποχρεωτική, δωρεάν πρωτοβάθµια εκπαίδευση, το 

δικαίωµα των µειονοτήτων στην εκπαίδευση στη µητρική τους γλώσσα, την 

ανεξαρτησία της εκκλησίας από το κράτος και την καθιέρωση της σερβοκροατικής 

γλώσσας ως επίσηµης γλώσσας της Οµοσπονδίας. Το Κυριλλικό αλφάβητο είναι το 

επίσηµο, ενώ η χρήση του λατινικού αλφαβήτου είναι επίσηµη σε περιοχές που οι 

µειονοτικοί πληθυσµοί έχουν το δικαίωµα της επίσηµης χρήσης των γλωσσών τους και 

του αλφαβήτου τους.  

Οι εκπαιδευτικοί νόµοι χωρίζονται σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. 

Στη Σερβία υπάρχουν οι εξής νόµοι: ο νόµος περί κοινωνικής πρόνοιας των παιδιών, ο 

νόµος της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο νόµος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο 

νόµος περί ανώτερης εκπαίδευσης, ο νόµος περί πανεπιστηµίων, ο νόµος περί 

κοινωνικής θέσεως µαθητών και σπουδαστών. Στο Μαυροβούνιο υπάρχουν οι εξής 

νόµοι: νόµος προσχολικής εκπαίδευσης, ο νόµος της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο 

νόµος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο νόµος περί ειδικής εκπαίδευσης και ο νόµος 

περί πανεπιστηµίων. 

Όλα τα σχολικά µέσα, ο εξοπλισµός και τα αντικείµενα που βρίσκονται µέσα 

σε έναν σχολικό χώρο ανήκουν στη δικαιοδοσία του κράτους. Στη Γιουγκοσλαβία δεν 

υπάρχει Οµοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας στο 

Μαυροβούνιο ονοµάζεται Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών, όπου υπάρχει 

αναπληρωτής υπουργός παιδείας και άλλος ένας στον τοµέα των επιστηµών. Στην 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 

ειδικότερα τα σχολεία είναι κρατικά και διοικούνται από κρατικούς φορείς. Τα 

ιδιωτικά σχολεία είναι υπό τη δικαιοδοσία των ιδιοκτητών τους, αλλά υπόκεινται στην 

κρατική νοµοθεσία. 

Ο Υπουργός και το Υπουργείο είναι υπεύθυνοι για την ίδρυση και το κλείσιµο 

των σχολείων, τα καταστατικά, το παιδαγωγικό πρόγραµµα, τα σχολικά µέσα και τον 

εξοπλισµό, το νοµικό και εκπαιδευτικό έλεγχο, το διορισµό δασκάλων και 

επιθεωρητών, πρυτάνεων και γενικά όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των 

βαθµίδων. Οι περιφερειακές, αλλά και οι δηµοτικές αρχές και τα σχολεία έχουν 

κυρίως οργανωτικά καθήκοντα. 

 

 

Γ) Τα οικονοµικά των σχολείων και της εκπαίδευσης 

 



 343 

    Τα έξοδα και οι µισθοί των εκπαιδευτικών των κρατικών σχολείων καλύπτονται από 

το Υπουργείο Παιδείας,  ενώ των ιδιωτικών από τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο 

ανήκουν. Η δηµαρχεία και οι τοπικοί φορείς καλύπτουν µε υλικά τα σχολεία ακόµη 

και την περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τα έξοδα µετακινήσεων των 

µαθητών που µένουν σε απόσταση µεγαλύτερη των 4 χ.µ. από το σχολείο στο οποίο 

φοιτούν, επενδύσεις, αγορές εξοπλισµού κλπ. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση µπορεί να 

αποφασίσει την πλήρη οικονοµική κάλυψη µερικών ειδικών σχολείων, ενώ το 

Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει τις πληρωµές των διαφόρων υπηρεσιών, όπως π.χ. 

των σχολικών προγραµµάτων ή τα δίδακτρα µαθητών που πληρώνουν. Η 

θεσµοθετηµένη εκπαίδευση συµµετέχει στο ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα µε ένα 

ποσοστό της τάξεως του 5,57% ή του 6,5%. Η παιδεία έχει το 27,1% των συνολικών 

κρατικών εξόδων, µε το µεγαλύτερο µέρος αυτού του ποσοστού να πηγαίνει στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση (11,77%). Η προσχολική εκπαίδευση καλύπτεται σχεδόν 

αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισµό (96.79%). Στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση δίνεται το 40% του προϋπολογισµού για την παιδεία, ενώ µόνο το 20% 

πηγαίνει στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.502 

 

 

 

∆) Η έρευνα στην εκπαίδευση 

 

    Πριν το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο δεν υπήρχαν ειδικοί φορείς για την έρευνα στην 

παιδεία.. Η έρευνα επικεντρωνόταν στις ατοµικές και προσωπικές προσπάθειες 

ερευνητών µέσα στα παιδαγωγικά ιδρύµατα ή µέσω σεµιναρίων στο τµήµα της 

φιλοσοφικής. Μετά τον πόλεµο, ιδρύθηκαν αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύµατα: το 

Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστηµών, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ένας αριθµός 

ειδικών τµηµάτων έρευνας στο στρατό. Σήµερα υπάρχουν ιδρύµατα µε 

αποκλειστικότητα στην έρευνα στον τοµέα της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και τις 

σχετικές επιστήµες. 

Το Υπουργείο Παιδείας στη Σερβία ίδρυσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

(Pedagoški Zavod)  το 1948. Μετά από µια περίοδο απραξίας ανεξαρτητοποιήθηκε και 

από το 1959 έχει δραστηριοποιηθεί ως Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Έρευνας (Pedagoški 

Istraživački Institut) Το 1983 το τµήµα φιλοσοφίας ίδρυσε το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής 

                                                 
502 Ό.π., παρ., σ. 223. 
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και Ανδραγωγίας (Institut za Pedagogiju i Andragogiju) (εκπαίδευση ενηλίκων). Το 

τµήµα φιλοσοφικής στο Novi Sad και στην Pristina  έχει συνδεδεµένα τα τµήµατα των 

Ινστιτούτων Παιδαγωγικής (Institut Pedagoški) . Ο γιουγκοσλαβικός στρατός ενίσχυσε 

σηµαντικά την έρευνα µέσω του Κέντρου Andragogic και της Παιδαγωγικής Έρευνας. 

Μέσα στο Υπουργείο Παιδείας υπάρχει ένας ξεχωριστός τοµέας που ονοµάζεται 

Τοµέας Έρευνας και Ανάπτυξης της Παιδείας (Sektor za Istraživanje i Razvoj 

Obrazovanja). Περιλαµβάνει δυο τµήµατα: το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης και το 

τµήµα των αρχικών δραστηριοτήτων. Το Ινστιτούτο Ψυχολογίας είναι ένας ερευνητικός 

φορέας που υπάγεται στο τµήµα φιλοσοφικής του Βελιγραδίου µε µεγάλο φάσµα 

ερευνητικών δραστηριοτήτων.503 

Το Υπουργείο Ερευνών υποστηρίζει οικονοµικά τα ερευνητικά προγράµµατα 

που οργανώνονται από τους εκπαιδευτικούς, το τµήµα φιλοσοφικής, το τµήµα 

επιστηµών και µαθηµατικών κ.λπ., όπου γνωστικά αντικείµενα παιδαγωγικής, 

ψυχολογίας και µεθοδολογίας της εκπαίδευσης µελετούνται και ερευνώνται. Οι 

επαγγελµατικές σχέσεις δασκάλων, παιδαγωγών και ψυχολόγων συµµετέχουν στα 

ερευνητικά προγράµµατα και δηµοσιεύουν σε επιστηµονικά περιοδικά τα 

αποτελέσµατα των ερευνών τους. Το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας του 

Μαυροβουνίου διοργανώνει µέσα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το τµήµα 

επιθεώρησης και των σχετικών του φορέων.504 

 

1.2. Η δοµή του σχολικού συστήµατος στην Ο.∆.Γ. σήµερα 

 

Α) Η προσχολική εκπαίδευση505 

 

      Οι στόχοι της προσχολικής εκπαίδευσης είναι να ενσωµατωθούν τα παιδιά ήδη από 

την προσχολική ηλικία σε ένα υγιές περιβάλλον κοινωνικοποίησης, να δεχθούν 

ερεθίσµατα από το σχολικό περιβάλλον για να δράσουν συλλογικά, να αναπτύξουν τις 

ικανότητες τους, να διεγείρουν την περιέργεια τους για νέα πράγµατα, να λάβουν 

βασικές γνώσεις για τη φύση, τη ζωή και τους ανθρώπους, να ικανοποιήσουν την 

ανάγκη τους για παιχνίδι µε τα συνοµήλικα παιδιά, να αποκτήσουν ευτυχισµένες 

στιγµές στην παιδική ηλικία, να αναπτύξουν τη δηµιουργικότητα τους και την 

                                                 
503 Όπ., παρ., σ. 224. 
 
504 Όπ, παρ., σ. 224. 
 
505 Terzis, N., Educational Systems of Balkan Countries: issues and trends, Balkan Society for Pedagogy 
and education, Publishing House, Kyriakidis Brothers, Athens, 2006, p.p. 225-227. 
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αισθητική τους, να δοµήσουν υγιείς εργασιακές συνήθειες, καλούς τρόπους 

συµπεριφοράς και να προετοιµαστούν για το σχολείο. 

Η προσχολική διαπαιδαγώγηση γίνεται στα προσχολικά ιδρύµατα, στους 

βρεφονηπιακούς σταθµούς  (για παιδιά µέχρι τριών ετών) και στα νηπιαγωγεία (για 

παιδιά ηλικίας 3-7 ετών). Η διαπαιδαγώγηση στα νηπιαγωγεία οργανώνεται σε 

κλειστές οµάδες, ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών. Τα µικρά παιδιά πηγαίνουν στο 

νηπιαγωγείο την ίδια χρονική περίοδο µε τα παιδιά του δηµοτικού σχολείου, ενώ το 

καλοκαίρι τα νήπια έχουν τη δυνατότητα να εξακολουθούν να πηγαίνουν στο 

νηπιαγωγείο, ανάλογα µε τις ανάγκες των γονιών. 

Τα νηπιαγωγεία διοργανώνουν διάφορες ελεύθερες δραστηριότητες και 

προγράµµατα που ενθαρρύνουν την ατοµικοποίηση των παιδιών, καθοδηγούνται από 

τους ειδικά εκπαιδευµένους νηπιαγωγούς και κοινωνικοποιούνται κυρίως µέσα από το 

παιχνίδι.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των νηπιαγωγείων, παιδιών 

και νηπιαγωγών στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου 

για το σχολικό έτος 1987/1988 

Πίνακας Β1: Ο αριθµός των νηπιαγωγείων, παιδιών και νηπιαγωγών στην Οµοσπονδιακή 

∆ηµοκρατία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου για το σχολικό έτος 1987/1988. 

 Οµοσπονδιακή 

∆ηµοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας 

Σερβία Μαυροβούνιο 

Νηπιαγωγεία 1748 1681 67 

Παιδιά 

προσχολικής 

ηλικίας 

182.125 (γυναίκες 

67.986) 

171.131 (γυναίκες 

52.869) 

10.994 (γυναίκες 

5.117) 

Νηπιαγωγοί 8.336 (γυναίκες 

7.991) 

7.788 (γυναίκες 

7.532( 

550 (γυναίκες 459) 

Ιατρικό προσωπικό 2.901 (γυναίκες 

2.835) 

2.771 (γυναίκες 

2.713) 

130 (γυναίκες 122) 

 Βοηθοί 399 356 43 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί βοηθοί στα νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά, ακόµη και στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν συµµετέχουν ακριβώς στη διδασκαλία, αλλά έχουν 

έναν ρόλο περισσότερο συµβουλευτικό και βοηθούν, ώστε να βρεθούν λύσεις στα 
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ζητήµατα διδασκαλίας. Το Υπουργείο Παιδείας είναι αυτό που καθορίζει το σχολικό 

πρόγραµµα των νηπιαγωγών: το βασικό πρόγραµµα για τα παιδιά ηλικίας µέχρι 3 ετών 

και το βασικό πρόγραµµα προσχολικής εκπαίδευσης  για παιδιά από τριών έως επτά 

ετών. 

Το βρεφονηπιακό πρόγραµµα έχει στόχους που αφορούν στη φυσική , 

συναισθηµατική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Το πρόγραµµα 

περιλαµβάνει εκπαιδευτικές ασχολίες, περίθαλψη και προστασία του παιδιού. Αυτές οι 

δραστηριότητες περιλαµβάνουν λόγο, παιχνίδι, µουσική-ρυθµική, θεατρικό παιχνίδι 

κ.λπ. 

Τα νηπιαγωγεία µπορεί να είναι οµοσπονδιακά (Μαυροβούνιο), δηµοτικά 

(Σερβία), ιδιωτικά (Σερβία και Μαυροβούνιο). Τόσο τα κρατικά, όσο και τα ιδιωτικά 

νηπιαγωγεία υπόκεινται στον έλεγχο των οµοσπονδιακών οργάνων όπου ανήκουν. Η 

διεύθυνση των προσχολικών ιδρυµάτων βρίσκεται στη δικαιοδοσία µιας διοικητικής 

επιτροπής, είτε τριµελούς (Σερβία) είτε πενταµελούς (Μαυροβούνιο), ενώ υπάρχουν 

και άλλα µέλη, αντιπρόσωποι πολιτών από την περιοχή στην οποία βρίσκεται το 

εκάστοτε ίδρυµα. Κάθε ίδρυµα διοικείται από το γενικό διευθυντή, ο οποίος πρέπει να 

έχει πτυχίο στην παιδαγωγική, ψυχολογία, κοινωνιολογία ή ιατρική. Σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα πραγµατοποιούνται συναντήσεις µε σκοπό την ενηµέρωση του 

προσωπικού σε θέµατα οργάνωσης και διδακτικής, αλλά και ζητήµατα περεταίρω 

επαγγελµατικής κατάρτισης.  

 

Β) Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση 506 

 

     Οι στόχοι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε το νόµο είναι να 

αποκτήσουν οι µαθητές γενικές γνώσεις µέσα σε ένα υγιές και αρµονικό περιβάλλον, 

να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους και να προετοιµαστούν κατάλληλα για 

περαιτέρω γενική ή επαγγελµατική επιµόρφωση. Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική και δωρεάν για όλους. Τα παιδιά αρχίζουν το σχολείο όταν είναι επτά 

ετών. Μετά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ένας σχολικός ψυχολόγος ή 

παιδαγωγός εξετάζει τη διανοητική, συναισθηµατική και φυσική κατάσταση του 

παιδιού, ώστε να µπορέσει να γραφτεί στο σχολείο. Μικρότερης ηλικίας παιδιά 

γίνονται δεχτά (6,5 ετών), αν περάσουν ένα τεστ µπροστά από µια επιτροπή ειδικών 

ψυχολόγων, παιδιάτρων παιδαγωγών και δασκάλων. 

                                                 
506 Ό.π., παρ., p.p. 228-231. 
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Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι οκταετής. Όλες οι οργανωµένες 

παιδαγωγικές δραστηριότητες κατανέµονται σε τρεις οµάδες. Η πρώτη οµάδα 

περιλαµβάνει της δραστηριότητες διδασκαλίας. Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει τις µη 

διδασκαλικές δραστηριότητες. Αυτές είναι δραστηριότητες χειροτεχνίας στον 

ελεύθερο χρόνο των παιδιών, οι οποίες είναι χρήσιµες σε κοινωνικό επίπεδο, αφού τα 

παιδιά µαθαίνουν να κατασκευάζουν πράγµατα. Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει 

δραστηριότητες έξω από το σχολείο που σχετίζονται µε τη συνεργασία της οικογένειας 

και της κοινότητας. 

Οι δάσκαλοι που διδάσκουν στις τέσσερις πρώτες τάξεις του δηµοτικού είναι 

απόφοιτοι της παιδαγωγικής ακαδηµίας, ενώ αυτοί που διδάσκουν από την 5η έως την 

8η τάξη έχουν ειδικότητα σε κάποιο γνωστικό αντικείµενο και πανεπιστηµιακή 

εκπαίδευση (φιλοσοφική, ψυχολογία, µαθηµατικά), ανάλογα µε το µάθηµα που 

διδάσκουν. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον αριθµό των δηµοτικών σχολείων, των 

µαθητών και των δασκάλων στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας στη 

Σερβία και το Μαυροβούνιο κατά το σχολικό έτος 1997/1998. 

  

Πίνακας Β2: Ο αριθµός των δηµοτικών σχολείων, των µαθητών και των δασκάλων στην 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας στη Σερβία και το Μαυροβούνιο κατά το σχολικό 

έτος 1987/1988. 

 

 Οµοσπονδιακή 

∆ηµοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας 

Σερβία Μαυροβούνιο 

Σχολεία πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης 

4.460 3.975 485 

µαθητές 895.188 (κορίτσια 

436.504) 

816.059 (κορίτσια 

397.930) 

79.129 (κορίτσια 

38.574) 

σύνολο 52.970 46.968 4.822 

 

 

Ένα σχολείο έχει τα ακόλουθα διοικητικά όργανα: επαγγελµατικούς τοµείς και 

συµβούλια, συµβούλια τάξεων και συµβούλιο δασκάλων. Το Υπουργείο Παιδείας 

καθορίζει το πρόγραµµα. Οι διαφορές µεταξύ Σερβίας και Μαυροβουνίου έγκεινται 

στον αριθµό µαθηµάτων κάθε εβδοµάδα. Στο Μαυροβούνιο οι µαθητές έχουν την 

ευκαιρία να µάθουν δυο ξένες γλώσσες (η δεύτερη θεωρείται επιπλέον µάθηµα, καθώς 
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επίσης και πληροφορική). Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι κοινό και υποχρεωτικό 

για όλα τα σχολεία και ρυθµίζει τα ετήσια σχολικά προγράµµατα µαθηµάτων και τα 

ετήσια και µηνιαία προγράµµατα των δασκάλων. 

Οι µαθητές βαθµολογούνται σε όλα τα µαθήµατα και στο τέλος κάθε τριµήνου 

αξιολογείται και η διαγωγή των µαθητών. Οι µαθητές προβιβάζονται στην επόµενη 

τάξη µόνο σε περίπτωση που περνούν όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα, 

συµπεριλαµβανόµενης και της δεύτερης ξένης γλώσσας. Τα δηµοτικά σχολεία 

ανήκουν στη δικαιοδοσία του κράτους, ενώ ιδιωτικά σχολεία της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης δεν επιτρέπονται. Κάθε δηµοτικό σχολείο διοικείται από το διευθυντή 

που είναι διορισµένος από το Υπουργείο Παιδείας για µια περίοδο τεσσάρων ετών, ο 

οποίος πρέπει να έχει ανώτατη εκπαίδευση, να έχει περάσει τις εξετάσεις 

επαγγελµατικής κατάρτισης και τουλάχιστον µια πενταετία επαγγελµατικής εµπειρίας. 

Τα πενταµελή σχολικά συµβούλια χειρίζονται τα ζητήµατα του σχολείου. Η 

επιτροπή αποτελείται από δυο εκπροσώπους του διδακτικού προσωπικού, δυο της 

διεύθυνσης του σχολείου και ένα από το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. Τα 

συµβούλια ορίζονται από το κράτος για τέσσερα χρόνια. Ο σύλλογος γονέων και 

κηδεµόνων είναι ένα συµβουλευτικό σώµα που ασχολείται µε επαγγελµατικά θέµατα 

που αφορούν στην υλοποίηση της σωστής εκπαιδευτικής εργασίας, αλλά δεν 

συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων. 

Γ) Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση 507 

       Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική, µπορεί να διαρκεί ανάλογα 

µε τις επιλογές των µαθητών και υλοποιείται σε διαφόρων ειδών σχολεία όπως: 

γυµνάσια γενικής εκπαίδευσης, επαγγελµατικά γυµνάσια, γυµνάσια θεωρητικής 

κατεύθυνσης και γυµνάσια τεχνών. 

Τα γυµνάσια είναι τετραετούς φοιτήσεως, γενικής εκπαίδευσης που 

προετοιµάζουν τους µαθητές για ανώτερη εκπαίδευση.   

Τα γυµνάσια τεχνών είναι τετραετούς φοιτήσεως και ο απόφοιτος µπορεί να 

επιλέξει είτε να εργαστεί, είτε να συνεχίσει τις σπουδές στο πανεπιστήµιο. Τα 

γυµνάσια των τεχνών είναι µουσικά, σχολεία µπαλέτου, τεχνών και σχολεία γραφικής 

τέχνης. 

Τα επαγγελµατικά γυµνάσια είναι είτε τριετούς, είτε τετραετούς φοιτήσεως και 

παρέχουν πλήρη επαγγελµατική κατάρτιση. Μετά την αποφοίτησή τους, οι µαθητές 

                                                 
507 Ό.π., παρ., p.p. 231-233. 
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έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν άµεσα ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 

πανεπιστήµιο, αν έχουν πτυχίο τετραετούς φοιτήσεως.  

Οι στόχοι της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι η απόκτηση γενικών και 

επαγγελµατικών γνώσεων που θα εφοδιάσουν τους µαθητές να ασχοληθούν µε µια 

εργασία  που θα βασίζεται πάνω σε επιστηµονικά, τεχνολογικά, πολιτιστικά δεδοµένα 

και θα προετοιµάσουν τους µαθητές για το πανεπιστήµιο. Επίσης, η δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση έχει στόχο να διδάξει τους µαθητές ανθρωπιστικές αξίες, προσωπικές και 

συλλογικές ευθύνες και τη φροντίδα της υγείας. Οι µαθητές εισάγονται στα γυµνάσια 

µετά τις σχετικές εξετάσεις που δίνουν, στα µαθήµατα της σερβοκροατικής και των 

µαθηµατικών, καθώς τελειώνουν την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Για να εγγραφούν σε 

σχολείο τεχνών, οι µαθητές πρέπει να περάσουν εξέταση που θα αποδεικνύει την 

ικανότητα και το ταλέντο τους στο γνωστικό αντικείµενο που τους ενδιαφέρει. 

Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση διαιρείται σύµφωνα µε τα επίπεδα µόρφωσης. Το 

πρώτο επίπεδο είναι το βασικό, το δεύτερο είναι µια διετής επαγγελµατική εκπαίδευση 

και το τρίτο είναι η τριετής εκπαίδευση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μια 

ολοκληρωµένη φοίτηση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (τέσσερα χρόνια) αποτελεί το 

τελευταίο επίπεδο, ενώ το πέµπτο επίπεδο περιλαµβάνει και ένα  επιπρόσθετο χρόνο 

εξειδίκευσης σε κάποιο µάθηµα.  

Πίνακας Β3: Ο αριθµός των σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των µαθητών και των 

καθηγητών στη Σερβία και το Μαυροβούνιο κατά το σχολικό έτος 1985/1986. 

 Οµοσπονδιακή 

∆ηµοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας  

Σερβία Μαυροβούνιο 

Σχολεία 

δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευση 

566 523 43 

Μαθητές 351.528 (κορίτσια 

178.181) 

323.781 (κορίτσια 

164.111) 

27.747 (κορίτσια 

14.070) 

Καθηγητές 27.335 25.338 1.997 

 

Όλοι οι καθηγητές έχουν πανεπιστηµιακά διπλώµατα στα γνωστικά 

αντικείµενα που διδάσκουν. Το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει το πρόγραµµα σπουδών 

καθώς επίσης και τα υποχρεωτικά µαθήµατα και τα µαθήµατα επιλογής, ενώ τα 

περιεχόµενα για τα επαγγελµατικά γυµνάσια διαιρούνται σε τρείς οµάδες: γενικής 

παιδείας, θεωρία και πρακτική. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι µαθητές οφείλουν 

να περάσουν τις τελικές εξετάσεις στο τέλος της διετούς ή τριετούς εκπαίδευσης. Για 

την απόκτηση πτυχίου οι µαθητές οφείλουν να περάσουν τις σχετικές εξετάσεις (στο 
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τέλος της τετραετούς εκπαίδευσης) και τις εξετάσεις στα ειδικά µαθήµατα µετά από τη 

µονοετή φοίτηση του εξειδικευµένου µαθήµατος. 

Ο νόµος επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το κράτος θέτει κάποια συγκεκριµένα πλαίσια, µέσα 

στα οποία ορίζεται η ίδρυση ενός ιδιωτικού γυµνασίου, αλλά η διοίκηση και 

διαχείρισή του αποτελεί δικαιοδοσία του ιδιωτικού φορέα.  

 

 

∆) Ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση 508 

 

      Η ανώτερη εκπαίδευση διαρκεί από δυο έως τρία χρόνια και προετοιµάζει τους 

σπουδαστές για τα εξειδικευµένα επαγγέλµατα. Η ανώτατη εκπαίδευση αφορά στα 

πανεπιστήµια και στις Σχολές Καλών Τεχνών, από όπου µπορούν να αποφοιτήσουν 

παίρνοντας το δίπλωµα, το µεταπτυχιακό τους ή ακόµη το διδακτορικό τους τίτλο. Οι 

σπουδές για την απόκτηση πανεπιστηµιακού διπλώµατος διαρκούν από 4 έως 6 

χρόνια, οι ειδικότητες από ένα έως δυο χρόνια, τα µεταπτυχιακά δυο χρόνια και τα 

διδακτορικά τρία χρόνια. 

 Για την εισαγωγή σε ένα ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα , σχολή ή 

ακαδηµία χρειάζεται ο σπουδαστής να έχει τελειώσει το λύκειο και να έχει περάσει τις 

απαραίτητες εξετάσεις. Ένας σπουδαστής µπορεί να φοιτά και να υποστηρίζεται 

οικονοµικά από το κράτος, να λαµβάνει ένα µέρος κρατικής οικονοµικής βοήθειας ή 

να καλύπτει τα έξοδα ο ίδιος. Ειδίκευση σε κάποιο γνωστικό αντικείµενο είναι εφικτή 

στους σπουδαστές που έχουν πάρει το πανεπιστηµιακό τους δίπλωµα. Για να 

περάσουν οι σπουδαστές σε κάποιο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, πρέπει ο βαθµός του 

πτυχίου τους να είναι από 8 και πάνω, ενώ διδακτορικό µπορούν να κάνουν µόνο όσοι 

έχουν κάνει µεταπτυχιακό. 

Οι ακαδηµαϊκοί τίτλοι στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι: καθηγητής, 

ανώτατος λέκτορας, υφηγητής. Στο πανεπιστήµιο είναι: καθηγητής, αναπληρωτής 

καθηγητής, διδάκτορας, βοηθός καθηγητή και εκπαιδευόµενος βοηθός καθηγητή. Οι 

λέκτορες και οι βοηθοί διορίζονται για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που 

σηµαίνει ότι δουλεύουν κάτω από συνεχόµενη επίβλεψη και από τη δουλειά του 

εξαρτάται και αν θα συνεχίσουν ή όχι την ακαδηµαϊκή τους καριέρα. 

                                                 
508 Ό.π., παρ., p.p. 231-236. 
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Οι υποχρεώσεις των φοιτητών είναι να παρακολουθούν τα µαθήµατα των 

σχολών τους, να συµµετέχουν σε εργασίες και διάφορες δραστηριότητες που 

περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σπουδών,, να γράφουν εργασίες και να περνούν τις 

εξετάσεις τους (προφορικές, γραπτές και συνδυασµός). Η βαθµολογία είναι από το 5 

έως το 10, ενώ η αποτυχία σε ένα µάθηµα τρεις φορές, αναγκάζει το σπουδαστή να 

δώσει εξετάσεις µπροστά σε επιτροπή. Η απόκτηση διπλώµατος γίνεται κατόπιν των 

τελικών εξετάσεων και της πτυχιακής εργασίας του σπουδαστή που καταθέτει την 

πτυχιακή του και την παρουσιάζει µπροστά σε µια επιτροπή. Έτσι, ο µαθητής αν 

περάσει, παίρνει τον τίτλο σπουδών. 

Η µεταπτυχιακή εργασία βασίζεται στην προσωπική έρευνα και θέση του 

σπουδαστή, ο οποίος συστηµατοποιεί την ήδη υπάρχουσα έρευνα και γνώση και 

συνεισφέρει στην επιστηµονική εξέλιξη. Στο χώρο των σπουδών των καλών τεχνών, η 

µεταπτυχιακή εργασία είναι µια προσωπική καλλιτεχνική δουλειά. Η διδακτορική 

θέση είναι το αποτέλεσµα µιας πρωτότυπης έρευνας και µελέτης πάνω σε ένα 

συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. 

Στο Μαυροβούνιο, το σώµα διοίκησης του πανεπιστηµίου είναι η Σύγκλητος, η 

οποία αποτελείται από διάφορα µέλη του πανεπιστηµίου, εκπροσώπους φοιτητών και 

καθηγητών. Επικεφαλής είναι ο διευθυντής, εκλεγµένος καθηγητής από το σώµα της 

Συγκλήτου µε θητεία δύο χρόνων. Οι υποδιευθυντές εκλέγονται και αυτοί από τη 

Σύγκλητο και είναι οι ίδιοι καθηγητές πανεπιστηµίου. Ο πρύτανης που είναι και αυτός 

καθηγητής εκλέγεται από το εκπαιδευτικό επιστηµονικό / καλλιτεχνικό συµβούλιο για 

δύο χρόνια. Όλες οι σχολές και τα ιδρύµατα βρίσκονται υπό την εποπτεία του κράτους 

για την εύρυθµη και νόµιµη λειτουργία τους. 

Η λειτουργία των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στο Μαυροβούνιο 

κανονίζεται από τους πανεπιστηµιακούς νόµους (όχι από ειδικούς ξεχωριστούς 

νόµους, όπως γίνεται στη Σερβία). Τα ανώτερα πάντως εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

διοικούνται κατά τον ίδιο τρόπο στη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Σύµφωνα µε το 

νόµο του 1988,  όλα τα κρατικά πανεπιστήµια στη Σερβία υπόκεινται διοικητικά στο 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Τα διοικητικά όργανα του πανεπιστηµίου είναι ο 

∆ιευθυντής, το διοικητικό συµβούλιο και το εκπαιδευτικό/επιστηµονικό συµβούλιο ή 

το εκπαιδευτικό/καλλιτεχνικό συµβούλιο. Τα διοικητικά όργανα µιας σχολής είναι ο 

Πρύτανης, το διοικητικό συµβούλιο και το συµβούλιο επιτήρησης. Τα επαγγελµατικά 

όργανα είναι τα εκπαιδευτικά / επιστηµονικά ή εκπαιδευτικά καλλιτεχνικά συµβούλια 

των σχολών. Οι διευθυντές και οι πρυτάνεις έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως οι 

διευθυντές µιας κρατικής επιχείρησης και είναι διορισµένοι για δυο χρόνια. Ο 
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διευθυντής διορίζει έναν ή δυο υποδιευθυντές και έναν αναπληρωτή διευθυντή για τα 

ζητήµατα των φοιτητών, επίσης για δυο χρόνια. Το συµβούλιο διοίκησης του 

πανεπιστηµίου είναι δεκαπενταµελές, ενώ το διοικητικό συµβούλιο µιας σχολής είναι 

πενταµελές. Όλα αυτά τα µέλη διορίζονται από το κράτος για µια περίοδο πέντε ετών 

και αποτελούνται από πανεπιστηµιακούς εργαζόµενους, φοιτητές και πρόσωπα του 

δηµόσιου βίου.     

       ΠΙΝΑΚΑΣ Β4: Ο αριθµός των ανώτερων ιδρυµάτων, των σχολών και των ακαδηµιών και ο 

αριθµός των µαθητών στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, τη Σερβία και το 

Μαυροβούνιο κατά τη διάρκεια του έτους 1987/1988 

 Οµοσπονδιακή 

∆ηµοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας 

Σερβία Μαυροβούνιο 

Συνολικός αριθµός 

εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων 

187 136 13 

Συνολικός αριθµός 

φοιτητών 

189.041 (102.029 

κορίτσια) 

181.696 (98.040 

κορίτσια) 

7.345 (3.989 

κορίτσια) 

Σχολές 87 77 10 

Συνολικός αριθµός 

φοιτητών 

148.608 (82.271 

κορίτσια) 

141.597 (78.495 

κορίτσια) 

7.011 (3.776 

κορίτσια) 

Σχολές καλών 

τεχνών 

8 6 2 

Συνολικός αριθµός 

φοιτητών  

2.988 (1.758 

κορίτσια) 

2.733 (1.604 

κορίτσια) 

255 (154 κορίτσια) 

Ανώτερα ιδρύµατα 54 53 1 

Συνολικός αριθµός 37.445 (18.00 

κορίτσια) 

37.366 (17.941 

κορίτσια) 

79 (59 κορίτσια) 

 

 

 

1.3. Ειδική επιµόρφωση, εκπαίδευση ανηλίκων και ανεπίσηµη εκπαίδευση 509 

 

Α) Ειδική επιµόρφωση 

 

                                                 
509 Ό.π., παρ., p.p. 236-239. 
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    Παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα 

µαθήµατα ενός κανονικού σχολείου ή ειδικά σχολεία ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας 

και ανεπάρκειας που έχουν. Όλα αυτά τα παιδιά κατηγοριοποιούνται µετά από 

συγκεκριµένες εξετάσεις και η κατάσταση τους εκτιµάται απέ ένα ειδικό συµβούλιο 

(το οποίο στη Σερβία ανήκει στο δήµο, ενώ στο Μαυροβούνιο είναι κρατικό). Κάθε 

παιδί λαµβάνει ένα έγγραφο, µε το οποίο αποφασίζεται πού θα φοιτήσει (σε κανονικό 

ή ειδικό σχολείο). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β5: Ο αριθµός των µαθητών και των καθηγητών ειδικών σχολείων στην 

Οµοσπονδιακή δηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, στη Σερβία και το Μαυροβούνιο το σχολικό έτος 

1987/1988 

 Οµοσπονδιακή 

∆ηµοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας 

Σερβία Μαυροβούνιο 

Ειδική 

πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση 

239 σχολεία 

8.496 µαθητές 

(3.507 αγόρια και 

1516 κορίτσια) 

226 σχολεία 

8.160 µαθητές 

(3.381 αγόρια και 

1444 κορίτσια) 

13 σχολεία 

336 µαθητές (126 

αγόρια και 726 

κορίτσια) 

Ειδική 

δευτεροβάθµια  

εκπαίδευση 

52 σχολεία 

1.585 µαθητές (549 

αγόρια και 577 

κορίτσια) 

41 σχολεία 

1.421 µαθητές (476 

αγόρια και 539 

κορίτσια) 

11 σχολεία 

164 µαθητές (73 

αγόρια και 38 

κορίτσια) 

  

Τα ειδικά σχολεία µπορεί να είναι νηπιαγωγεία πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά σχέδια και τα προγράµµατα είναι 

ειδικά σχεδιασµένα για κάθε µορφή µαθησιακής µάθησης.  Οι µικρές και οι µεγάλες 

τάξεις έχουν διδασκαλία µέσα στη σχολική αίθουσα. 

 

 

Β) Ανεπίσηµη εκπαίδευση 

 

   Η ανεπίσηµη εκπαίδευση έχει ένα γενικό επιµορφωτικό πλαίσιο που περιλαµβάνει 

πολλαπλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός του επίσηµου εκπαιδευτικού 

προγράµµατος από άλλα µορφωτικά ιδρύµατα (κέντρα πολιτισµού και επιµόρφωσης, 
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ιδρύµατα εκπαίδευσης ενηλίκων, µη κυβερνητικές οργανώσεις, οικογένεια, ΜΜΕ, 

κοινωνικούς και πολιτικούς συνδέσµους, στρατό κ.λπ.).  

 

Γ) Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 

   Η εκπαίδευση ενηλίκων πραγµατοποιείται στη Γιουγκοσλαβία σε οργανισµούς και 

ιδρύµατα που περιλαµβάνουν δραστηριότητες σε όλους του τοµείς της ζωής των 

ενηλίκων. Το σύστηµα της εκπαίδευσες ενηλίκων διαιρείται σε δυο υποκατηγορίες: το 

επίσηµο εκπαιδευτικό υποσύστηµα (για παιδιά και νέους καθώς και για ενηλίκους) και 

το ανεπίσηµο εκπαιδευτικό υποσύστηµα (κυρίως για ενηλίκους). Τα χαρακτηριστικά 

αυτού του συστήµατος είναι ο πλούτος, η διαφορετικότητα και η ευελιξία των 

οργανωτικών δοµών, ενώ οι κατευθύνσεις των προγραµµάτων αυτών πληρούν τις 

ανάγκες των ενηλίκων για µάθηση και για υιοθέτηση νέου τρόπου ζωής. 

 

1.4 Προβλήµατα, τάσεις και κατευθύνσεις της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήµατος 

 

Στο εκπαιδευτικό σύστηµα των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπως και 

σε πολλές άλλες χώρες, υπάρχει η τάση να αναλύονται τα εκπαιδευτικά προβλήµατα 

επιστηµονικά και να υπόκεινται σε κριτική, ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες 

στρατηγικές για περαιτέρω βελτίωση. Από τη στιγµή που οι µεταρρυθµίσεις στα 

εκπαιδευτικά συστήµατα εξαρτώνται κυρίως από τους στόχους της κοινωνικής 

ανάπτυξης, ο βαθµός οικονοµικής και τεχνολογικής ανάπτυξης είναι αναπόφευκτος 

και θέτει µια σηµαντική ερώτηση: µέχρι ποιο σηµείο οι αλλαγές στο σχολικό σύστηµα 

είναι εφικτές; Όπως σε όλες τις άλλες κοινωνίες, έτσι και στη γιουγκοσλαβική 

υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη και τη 

µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η εκπαιδευτική κατάσταση σε όλα τα 

εδάφη της πρώην Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας έχει σηµαντική 

επιρροή στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα. Το παλιό ιδεολογικό σύστηµα αξιών έχει 

καταληφτεί, το βασικό θεωρητικό φιλοσοφικό πλαίσιο έχει αναθεωρηθεί, µε 

αποτέλεσµα να επηρεαστεί και το εκπαιδευτικό σύστηµα, ανοίγοντας δρόµους για τη 

βελτίωση και µεταρρύθµισή του.510 

Το επίπεδο της οικονοµικής και επιστηµονικής-τεχνολογικής ανάπτυξης της 

χώρας δεν µπορεί να ικανοποιήσει τις υλικές , τεχνολογικές ανάγκες της παιδείας και 

                                                 
510 Terzis, N., Educational Systems of Balkan Countries: issues and trends, Balkan Society for Pedagogy 
and education, Publishing House, Kyriakidis Brothers, Athens, 2006, p. 240. 
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τις απαιτούµενες αλλαγές. Οι βασικές πολιτιστικές αξίες έχουν αµφισβητηθεί, αλλά 

παρατηρείται και µια τάση επιστροφής στην παράδοση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 

αναγκάζουν το εκπαιδευτικό σύστηµα να προβεί σε αλλαγές, όµως τα πλαίσια µέσα 

στα οποία µπορεί να πραγµατοποιηθούν οι αλλαγές αυτές είναι πάρα πολύ στενά. 

Φαίνεται πως ένα σταθερό εκπαιδευτικό σύστηµα θα αναπτυχθεί ταυτόχρονα µε την 

ανάπτυξη του κράτους µέσα σε ένα ορισµένο λειτουργικό σύστηµα. Από την άλλη 

όµως πλευρά, µε ή χωρίς τους κατάλληλους οικονοµικούς πόρους, λόγω της 

επείγουσας κατάστασης για αλλαγές και τροποποιήσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και εκπαιδευτική λειτουργικότητα, είναι αναπόφευκτες. 

Σε κάθε κοινωνία, το σχολείο είναι ένας κοινωνικός θεσµός, ο οποίος από τη 

µια πλευρά αντανακλά τις κοινωνικές συνθήκες της κοινωνίας και από την άλλη τα 

χαρακτηριστικά του κοινωνικού συστήµατος και τις πιο ισχυρές κοινωνικές σχέσεις. 

Όλα αυτά έχουν µια βαθιά επίδραση, ειδικά στα δηµόσια σχολεία. Από την άλλη, αυτό 

σηµαίνει ότι µόνο ένα περιεχόµενο που εµπεριέχει κοινωνικές µεταρρυθµίσεις, µπορεί 

να επιφέρει αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Μια ουσιώδης µεταρρύθµιση  των 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι πραγµατοποιήσιµη, µόνο όταν νέες και καινούργιες 

συστηµατικές λύσεις δίνονται, όταν το ίδιο περιεχόµενο της εκπαιδευτικής εργασίας 

αλλάζει και αυτό µπορεί να συµβεί µόνο ως αποτέλεσµα σηµαντικών αλλαγών σε µια 

ευρύτερη κοινωνική κλίµακα. 

Η εκπαίδευση, όπως και το σχολείο, εκτός από το συντηρητικό ύφος που 

διατηρεί, έχει και έναν δυναµικό ρόλο. Θα έπρεπε να επιδιώκει από µόνο του κάποιες 

αλλαγές. Η πρόθεση αλλαγής του σχολείου θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα 

µεγαλύτερες κοινωνικές αλλαγές.  

Η πρώτη κατεύθυνση αλλαγών και µεταρρυθµίσεων είναι αναπόφευκτη, αν 

θέλει κάποιος να επιτύχει ριζικές αλλαγές και να εξαλείψει τα αίτια και όχι µόνο να 

µεταβάλλει τις συνέπειες των ήδη ξεκάθαρων δυσκολιών στη σχολική εργασία, την 

οργάνωση και τη λειτουργία του σχολικού συστήµατος. Ωστόσο, σε συνθήκες 

δύσκολων και αµφισβητούµενων αλλαγών σε µια γενικότερη κοινωνική κλίµακα, είναι 

εύλογο να περιµένει κανείς ότι µόνο οι εξωτερικές αλλαγές, οι λιγότερο ριζικές και 

συγκεκριµένες είναι εφικτές. Αυτές θα µπορούσαν να υλοποιήσουν νέες συστηµατικές 

λύσεις µακροπρόθεσµα. 

Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τον καθηγητή N. Trnavac και την E. Habib, στις 

παρούσες συνθήκες θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει κανείς τον όρο «εσωτερικές 

σχολικές αλλαγές» από τον όρο «µεταρρύθµιση του σχολικού και εκπαιδευτικού 
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συστήµατος», όταν αναφέρεται στις κατευθύνσεις και τις τάσεις ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού συστήµατος.511 

Η τάση µιας γενικής δηµοκρατικοποίησης της κοινωνίας συνεπάγεται τη 

δηµοκρατικοποίηση του σχολείου σε εξωτερικό και εσωτερικό επίπεδο. Ο 

µεταρρυθµιστής σχετίζεται όχι µόνο µε τις υπάρχουσες συνθήκες για την 

πραγµατοποίηση ενός θεσµικού ανθρώπινου δικαιώµατος συµµετοχής στην 

εκπαίδευση, αλλά και µε τη δηµιουργία όλων των αναγκαίων συνθηκών για την 

παιδεία του ατόµου, σύµφωνα µε τις φιλοδοξίες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του. 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την ύπαρξη µια πληθώρας σχολείων, προγραµµάτων, 

και διδακτικών-µεθοδολογικών εννοιών. Η εσωτερική δηµοκρατικοποίηση 

συνεπάγεται ουσιώδεις αναπτυξιακές σχέσεις, βασισµένες στο σεβασµό των 

δικαιωµάτων των άλλων ανθρώπων, υπευθυνότητα και ικανότητες, ώστε να επιτευχθεί 

η θέσπιση ενός ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού συστήµατος, βασισµένου στις αρχές 

της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης. 

Το άνοιγµα των σχολείων µπορεί να κατορθωθεί σε τρία επίπεδα: προς την 

κοινωνία, προς τους µαθητές και µε µια ανοιχτή στάση απέναντι στο δάσκαλο.  Η 

προαπαιτούµενη δηµοκρατικοποίηση και το άνοιγµα των σχολείων οδηγούν σε µια 

αποκέντρωση του σχολικού συστήµατος. Στη Γιουγκοσλαβία, είναι πιθανότατο το 

σχολικό σύστηµα και τα ιδρύµατά του να µπορούν να αναπτυχθούν προς την 

κατεύθυνση της µερικής αποκέντρωσης. Μια από τις σύγχρονες τάσεις είναι η «νοµική 

απορρύθµιση των παιδαγωγικών ζητηµάτων»
512 π.χ. οι νόµοι να ρυθµίζουν µόνο τα 

θεσµικά θέµατα της εκπαίδευσης, ενώ οι συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία 

να έχουν την ευκαιρία πρωτοβουλιών και υπεύθυνης δράσης. Σε συνθήκες µερικής 

δηµοκρατικοποίησης, εκτός της αυτονοµίας σχολείων και δασκάλων, θα είναι 

ευκολότερο να συνδέεται το σχολείο µε την τοπική αυτοδιοίκηση, να επιτυγχάνεται 

µια ποικιλία στα εκπαιδευτικά προγράµµατα και µια βελτίωση των ποιότητας σε όλα 

τα επίπεδα. Αυτές οι κατευθύνσεις ανάπτυξης του σχολικού συστήµατος δεν είναι 

εφικτές χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι η ανάπτυξη της 

επιστηµονικής έρευνας και η επιµόρφωση δασκάλων και καθηγητών. Με βάση αυτές 

τις βασικές προϋποθέσεις, οι ριζικές αλλαγές θα επιτευχθούν αλλά σε µεγάλη χρονική 

                                                 
511 Ό.π., παρ., p. 241. 
512 Trnavac, N.  Εσωτερική οργάνωση του ∆ηµοτικού Σχολείου-το ∆ηµοτικό µας Σχολείο του 

µέλλοντος- Βελιγράδι Ένωση Σχολών Εκπαιδευτικών Σερβίας 1998,“Unutrasnja organizacija osovne 

skole”, Nasa osnovna skola buducnosti, Beograd, Zajednica Ueiteljskih faculteta Srbije, 1998, p. 164-

238. 
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διάρκεια. Τέλος, συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις στα σχολεία και τα σχολικά 

συστήµατα έχουν αρχίσει στη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Στη Σερβία αυτές οι 

αλλαγές είναι λιγότερο ριζικές. Τα σχολικά προγράµµατα έχουν αναθεωρηθεί µε 

στόχο να ελαφρύνουν τα παιδιά από τα µη αναγκαία και όχι τόσο χρήσιµα µαθήµατα. 

Στο Μαυροβούνιο, τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας επέτρεψε την 

εισαγωγή µεταρρυθµίσεων και την εφαρµογή κάποιων νέων οργανωτικών και δοµικών 

λύσεων. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται µια προσπάθεια περιγραφής των βαθµίδων 

εκπαίδευσης στο Μαυροβούνιο, µέσα από την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για 

τις περιόδους 1945 έως 1990. 

1. Η Προσχολική αγωγή στις 1945-1990αλβανόφωνες περιοχές του Μαυροβουνίου  

     Παρακάτω παρατίθενται σε Πίνακες τα στοιχεία για την προσχολική εκπαίδευση 

των αλβανόφωνων παιδιών του Μαυροβουνίου από το 1945 έως το 1990: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ : Ο αριθµός των παιδιών που πήγαν στο νηπιαγωγείο στο Ούλτσιν και Τούζι από τη 

σχολική χρονιά 1945/6 έως 1990/1991.513 

 

Σχολικό έτος Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Οµάδες 

εκπαίδευσης 

µαθητών 

1945/1946 33 25 58 1 

1949/1950 22 12 36 1 

1954/1955 56 24 80 2 

1957/1958 141 75 216 6 

1959/1960 80 87 167 6 

1965/1966 71 112 183 6 

1970/1971 59 61 120 4 

1975/1976 67 43 110 4 

1980/1981 40 48 88 3 

1981/1982 99 122 221 8 

1982/1983 84 117 201 7 

                                                 
513 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, από το σχολικό έτος 1944/45 ως το 
1990/91 (ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα). (Republički zavod za 
unapredjivanje školstva i Republički sekretarijat za obrazovanje, kulturu i nauku Titograd: 
Informacija o vaspitanju i obrazovanju pripadnika albanske narodnosti. Titograd,19944/45-
1990/91).  
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1983/1984 110 125 235 8 

1984/1985 103 134 237 8 

1985/1986 111 139 250 9 

1986/1987 109 142 251 10 

1990/1991 136 170 306 12 

     

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: Ο αριθµός και η εθνικότητα των εκπαιδευτικών των νηπιαγωγείων στο Ούλτσιν 

και Τούζι από τη σχολική χρονιά 1945/1946 έως 1990/1991 514 

Σχολικό έτος Αλβανοί Μαυροβούνιοι  Σύνολο 

1945/1946 - 1 1 

1949/1950 - 1 1 

1965/1966 - 6 6 

1970/1971 1 4 5 

1975/1976 1 4 5 

1980/1981 3 4 7 

1981/1982 4 5 9 

1982/1983 4 5 9 

1983/1984 4 5 9 

1984/1985 5 7 12 

1985/1986 5 7 12 

1986/1987 5 7 12 

1990/1991 7 4 11 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ: Ο αριθµός των αλβανών µαθητών των δηµοτικών σχολείων στο Ούλτσιν, Μπαρ, 

Τούζι, Πλαβ και Ρόζαγιε, (Ulcinj,Bar, Plav,Tuzi, Rozaje)  που παρακολούθησαν µαθήµατα στην  

αλβανική γλώσσα από τη σχολική χρονιά 1945/1946 έως 1990/1991 
515 

Σχολική χρονιά Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

1945/1946 596 330 926 

1950/1951 1805 1211 3016 

                                                 
514 Ό.π. παρ. 
515 Όπ., παρ. 
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1955/1956 1678 1320 2998 

1960/1961 1862 1233 3095 

1965/1966 2156 1522 3678 

1970/1971 3043 2029 5072 

1980/1981 2501 2965 5466 

1985/1986 2401 2411 4812 

1990/1991 2517 2254 4771 

 

Από το 1945 µέχρι το 1980 παρατηρείται µια αυξητική τάση της εγγραφής 

παιδιών στα δηµοτικά σχολεία των αλβανόφωνων περιοχών. Από τη σχολική χρονιά 

1985/1986 παρατηρείται µια πτώση εγγραφής µαθητών στα δηµοτικά σχολεία της 

τάξεως του 8,8%. Περίπου το ίδιο ισχύει και για τη σχολική χρονιά 1990/1991.  

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Ο αριθµός των δασκάλων των δηµοτικών σχολείων στο Στόι, Βλαντιµίρ, Όστρος, 

Τούζι, Γκούσιν, Ντόντιτσι (Štoj,Vladimir, Ostros, Tuzi, Gusinje, Dacići) από τη σχολική χρονιά 

1944/1945 έως 1990/1991 516 

Σχολική χρονιά Άνδρες δάσκαλοι Γυναίκες δάσκαλες Σύνολο 

1944/1945 3 2 5 

1945/1946 11 2 13 

1950/1951 57 8 65 

1955/1956 72 7 79 

1956/1957 59 7 66 

1960/1961 80 10 90 

1962/1963 85 16 101 

1964/1965 90 28 118 

1969/1970 127 41 168 

1976/1977 295 52 347 

1980/1981 299 62 361 

1985/1986 296 56 352 

1990/1991 189 79 268 

 

 

Παρατηρείται ότι υπάρχει αύξηση του αριθµού των δασκάλων ανά σχολική 

χρονιά, παρόλα αυτά το ποσοστό των ανδρών εκπαιδευτικών είναι πολύ µεγαλύτερο 

                                                 
516 Όπ., παρ. 
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από αυτό των γυναικών, κάτι που δηλώνει τη µικρή συµµετοχή γυναικών στην 

ανώτερη εκπαίδευση και ακολούθως στην αγορά εργασίας. 

 

 

     ΠΙΝΑΚΑΣ Κ: Ο αριθµός των µαθητών που εγγράφηκαν στα λύκεια του Ούλτσιν, Τούζι, και 

Πλαβ (Ulcinj,Tuzi, Plav) από το 1965 έως το 1990. Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο Ούλτσιν και 

Πλαβ  (Ulcinj,Plav) υπάρχει ουσιαστικά από το 1965 και 1971 αντίστοιχα. 517
 

 

Σχολικό έτος Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

1965/1966 165 81 246 

1966/1967 152 90 252 

1967/1968 176 102 278 

1968/1969 175 101 276 

1969/1970 165 108 273 

1970/1971 196 126 332 

1971/1972 281 143 424 

1972/1973 329 182 511 

1973/1974 369 197 566 

1974/1975 430 200 630 

1975/1976 841 422 1263 

1980/1981 1477 933 2410 

1985/1986 1035 868 1903 

1990/1991 911 800 1711 

 

Από τη δεκαετία του 1960 µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1980, τα 

αγόρια ήταν συντριπτικά περισσότερα από τα κορίτσια που φοιτούσαν στα λύκεια των 

αλβανόφωνων περιοχών. Η κατάσταση εξισορροπείται κάπως τις σχολικές χρονιές 

1985 έως το 1990, όπου οι κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες επέτρεψαν όλο και 

περισσότερα κορίτσια να συνεχίζουν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευσή τους στα λύκεια. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Λ: Ο αριθµός των εκπαιδευτικών αλβανικής καταγωγής της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης των λυκείων Ούλτσιν, Πλαβ και Τούζι (Ulcinj,Tuzi, Plav) από τη σχολική χρονιά 

                                                 
517 Όπ.,παρ. 
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1965/66 έως τη σχολική χρονιά 1990/91, χωρίς όµως να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε το φύλο 

των εκπαιδευτικών. 
518 

 

Σχολικό έτος Άνδρες 

εκπαιδευτικοί 

Γυναίκες 

εκπαιδευτικοί 

Σύνολο 

1965/1966 14 0 14 

1970/1971 29 5 34 

1975/1976 57 8 65 

1980/1981 90 26 116 

1985/1986 91 23 114 

1990/1991 97 38 135 

 

 

 

2. Η Εκπαιδευτική Πολιτική του Μαυροβουνίου σήµερα 

 

Το σύστηµα παιδείας του Μαυροβουνίου είναι το εξής: 

1. ∆ηµοτικό Σχολείο – Osnovna Skola, 8 τάξεις 

2. Γυµνάσιο (Λύκειο) – Gimnazija, 4 τάξεις 

Ολοκληρώνοντας το Γυµνάσιο (Λύκειο), ο σπουδαστής µπορεί να γραφτεί σε ένα 

Τεχνικό Σχολείο ή στο Πανεπιστήµιο 

3. Τεχνικά Σχολεία – Srednja Strucna Skola, 3- 4 χρόνια 

4. Πανεπιστήµιο, 4-5 χρόνια  

 

Τα γεγονότα που έχουν επηρεάσει σηµαντικά τη δηµιουργία ενός νέου, πολιτικού, 

νοµικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια (από τη διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας και έπειτα),  επηρέασαν επίσης τα θέµατα των εθνικών και εθνοτικών 

ταυτοτήτων που σχετίζονται µε οµάδες που ήταν συνταγµατικές στο παρελθόν, και 

στο παρόν αποτελούν µειονότητες στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας και τη ∆ηµοκρατία του Μαυροβουνίου.. Ξεκινώντας από το γεγονός 

ότι οι εθνικές µειονότητες είναι αποτέλεσµα της δηµιουργίας των σύγχρονων εθνικών 

κρατών, δεν µπορεί να γίνει κατανοητό, γιατί η αποδοχή της διεθνούς έννοµης 

                                                 
518 Όπ., παρ. 
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προστασίας 
519 (που είναι πραγµατικά µια πολύ νέα έννοια) έχει εξαπλωθεί και ενταθεί 

στο Μαυροβούνιο και ευρύτερα στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας. 

Είναι µάλλον δύσκολο να εκτιµηθεί η υφιστάµενη δηµογραφική δοµή του 

Μαυροβουνίου εξαιτίας της µεγάλης απόστασης του χρόνου από τις συγκρούσεις στην 

περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ένας µεγάλος αριθµός Σλάβων και Ροµά 

µετακινήθηκε από τις γειτονικές περιοχές και αυτό επηρέασε την αλλαγή των 

εθνοτικών και εθνικών διαµορφώσεων. 

Το Οµοσπονδιακό Σύνταγµα ορίζει τα δικαιώµατα των εθνικών µειονοτήτων εν 

γένει, εκτιµώντας ότι το Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου επεξεργάζεται 

τα εν λόγω δικαιώµατα, αλλά δεν καθορίζει τις µειονότητες και την έννοια του όρου.  

Οι εν λόγω κανονισµοί βασίζονται σε διεθνή έγγραφα και εγγυήσεις πολλών 

δικαιωµάτων, ξεκινώντας από εκείνα που αφορούν τη διατήρηση και περαιτέρω 

ανάπτυξη και έκφραση εθνικών και πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων και προχωρούν στις 

διάφορες µορφές εγγυηµένων δικαιωµάτων που σηµαίνουν: χρήση της µητρικής 

γλώσσας, εκπαίδευση και ενηµέρωση στη µητρική γλώσσα, χρήση των εθνικών 

συµβόλων, δηµιουργία εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών ενώσεων που 

θα υποστηρίζονται και θα επιδοτούνται από το κράτος, παρουσία της ιστορίας και του 

πολιτισµού τους στα εθνικά προγράµµατα, χρήση της γλώσσας τους στις συναλλαγές 

τους µε τις κρατικές αρχές, απασχόληση στις δηµόσιες υπηρεσίες, δικαίωµα στην 

κρατική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, δικαιώµατα των θρησκευτικών αργιών 

και δικαιώµατα διατήρησης επαφών µε άλλους συµπατριώτες έξω από το 

Μαυροβούνιο. 

Σε ισότιµη βάση, όλοι οι πολίτες του Μαυροβουνίου, καθώς και µέλη εθνικών και 

εθνοτικών οµάδων απολαµβάνουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώµατα σε τοπικό επίπεδο. 

Κάθε πολίτης του Μαυροβουνίου έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση Η βασική 

εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και χωρίς δίδακτρα. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 και 68 του 

                                                 
519 Η αναγκαιότητα και η επιτακτικότητα της ύπαρξης κράτους δικαίου για την εύρυθµη και οµαλή 

λειτουργία του κοινωνικού ιστού αποτελεί αποκρυσταλλωµένη και παγιωµένη αντίληψη για το 

σύγχρονο κόσµο. Κύρια γνωρίσµατα ενός κράτους δικαίου είναι ο περιορισµός της κρατικής εξουσίας, 

ο προσδιορισµός της βάσει κανόνων τεθειµένων εκ των προτέρων, και µάλιστα από τα 

Αντιπροσωπευτικά σώµατα και ο έλεγχός της από ανεξάρτητα δικαστήρια. Οι διοικούµενοι στα 

σύγχρονα δηµοκρατικά πολιτεύµατα έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στα δικαστήρια, για να 

προστατευθούν από ενδεχόµενες παραβάσεις των κανόνων αυτών, επικαλούµενοι ακόµα και την 

αντισυνταγµατικότητά τους. Βλ σχετικά: ∆αγτόγλου, Π.∆., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, 

Β’ τόµος, Αθήνα, 2001, σ.σ. 34-37.  
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Συντάγµατος της ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, σε αρκετούς δήµους του 

Μαυροβουνίου, οι οδηγίες διδασκαλίας είναι στην Αλβανική γλώσσα τόσο στα 

δηµοτικά, όσο και στα γυµνάσια. Σε δήµους που η πλειοψηφία του πληθυσµού είναι 

άλλων εθνικών και εθνοτικών οµάδων, χρησιµοποιείται επίσηµα το δικό τους 

αλφάβητο και οµιλείται η δική τους γλώσσα. Σε µερικές περιοχές µάλιστα (Ούλτσιν, 

Ποντγκόριτσα, Πλαβ και Ρόζαγιε), (Ulcinj,Podgorica,Plav,Rozaje) ο αριθµός µαθητών 

δηµοτικών σχολείων είναι σχεδόν 100% αλβανικής εθνοτικής προέλευσης και για 

αυτό οι οδηγίες διδασκαλίας που παρέχονται από το κράτος στους δασκάλους είναι 

στην αλβανική γλώσσα. 

  Η πρόταση του νέου νόµου προβλέπει ότι η τοπική µονάδα αυτοδιοίκησης 

υποχρεούται στην εισαγωγή και χρήση της γλώσσας της εθνικής µειονότητας, εάν το 

ποσοστό των µελών της  φθάνει το 15% του συνολικού αριθµού των πολιτών εντός 

της επικράτειας της συγκεκριµένης περιοχής, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή. 

Εκτός από την εξασφάλιση της ποιότητας του διδακτικού προσωπικού, γίνονται 

προσπάθειες παροχής κατάλληλων βιβλίων. Έτσι, υπάρχει βιβλίο ιστορίας και 

ανάγνωσης στην Αλβανική γλώσσα σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου. 

Υπάρχουν σχολικές βιβλιοθήκες µε πάνω από το 80% των τίτλων τους στην 

αλβανική γλώσσα και πάνω από 18.000 βιβλία σε όλα τα περιφερειακά σχολεία µε 

οδηγίες για τη διδασκαλία στα αλβανικά. Το Υπουργείο Παιδείας εξασφαλίζει, 

σύµφωνα πάντα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του κράτους, όλα τα σχολεία του 

Μαυροβουνίου να έχουν τον αναγκαίο σχολικό και οπτικοακουστικό εξοπλισµό. 

Εξαιρετικά αποτελέσµατα επιτεύχθηκαν στο Μαυροβούνιο µε τη δυνατότητα 

απόκτησης διπλώµατος γυµνασίου, ανεξάρτητα από την εθνοτική µειονότητα στην 

οποία ανήκουν. Υψηλή σχολική τεχνική εκπαίδευση έγινε σχεδόν υποχρεωτική και 

διαθέσιµη για όλους τους µαθητές. Στα γυµνάσια, οι Αλβανοί µαθητές µπορούν να 

ακολουθήσουν τις οδηγίες διδασκαλίας στη µητρική τους γλώσσα. Υπάρχουν τρία 

γυµνάσια στα οποία χρησιµοποιείται η αλβανική γλώσσα για διδακτικές οδηγίες 

(Πλαβ, Ούλτσιν και Τουζι) (Plav Ulcinj,Tuzi,). Οι εν λόγω οδηγίες για τη διδασκαλία, 

οργανώνονται σε περισσότερες από 30 αίθουσες διδασκαλίας και για περίπου 900 

µαθητές.  

Επιλογικά, σε κρατικό επίπεδο, οι Αλβανοί εκπαιδευτικοί υπάλληλοι που 

απασχολούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών, στο Συµβούλιο των 

∆ασκάλων, στο Τµήµα Σύνταξης, επιθεωρούν και παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες, σύµφωνα µε την κρατική πολιτική και µεριµνούν για την ποιότητα της 

υλοποίησής της. 
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Σύµφωνα µε την αναφορά που εξέδωσε η Σουηδική Επιτροπή του Ελσίνκι για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα το Φεβρουάριο του 2007 µε τίτλο Minorities in Montenegro, 

Legislation and Practice, Report No.1, Human Rights Protection Program 
520 ως 

µειονότητα ορίζεται: µια οµάδα πολιτών της ∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου που 

αντιπροσωπεύεται λιγότερο από την πλειοψηφία του πληθυσµού του, που έχει κοινή 

εθνότητα, θρήσκευµα, γλώσσα και ιστορικούς δεσµούς µε τη γεωγραφική περιοχή της 

∆ηµοκρατίας του Μαυροβουνίου και έχει εκφράσει την επιθυµία να διατηρήσει τα 

εθνικά, εθνοτικά, πολιτιστικά, γλωσσικά και θρησκευτικά στοιχεία που απαρτίζουν 

την ταυτότητα του (σ.7).  

Σύµφωνα µε την ίδια αναφορά, τα δικαιώµατα της µειονότητας προστατεύονται 

από το Σύνταγµα και οι µειονοτικοί πληθυσµοί έχουν το δικαίωµα να ιδρύουν 

ιδρύµατα, κοινωνικούς συλλόγους, ΜΚΟ και να συµµετέχουν σε όλους τους τοµείς 

της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του Μαυροβουνίου. Έχουν ασφαλώς το 

δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και το δικαίωµα να χρησιµοποιούν τη γλώσσα 

τους σε όλα τα επίσηµα έγγραφα στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον ο 

µειονοτικός πληθυσµός ξεπερνά το 15%  του συνολικού αριθµού των κατοίκων της 

περιοχής (σ. 8-9). Επίσης, το κράτος υποχρεούται τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης να 

συµπεριλαµβάνουν ραδιο-τηλεοπτικές εκποµπές στη γλώσσα των µειονοτήτων, καθώς 

και έντυπο τύπο.  

Όσον αφορά την εκπαίδευση, οι µειονοτικοί πληθυσµοί έχουν το δικαίωµα στην 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση να διδάσκονται στη γλώσσα τους, 

µαθαίνοντας παράλληλα την επίσηµη γλώσσα του κράτους, που είναι η σερβική. Η 

αναφορά θίγει ένα ακανθώδες πρόβληµα στην εκπαίδευση της αλβανικής µειονότητας, 

την απουσία αλβανικής λογοτεχνίας, αλλά και το ζήτηµα ότι πολλά βιβλία δεν είναι 

µεταφρασµένα από τα σερβικά στα αλβανικά, όπως το βιβλίο Μουσικής της 6ης 

δηµοτικού, το βιβλίο γεωγραφίας επίσης της 6ης δηµοτικού, το οποίο είναι γραµµένο 

στα αλβανικά, αλλά οι εξηγήσεις των εικόνων είναι στα σερβικά. Επίσης, το βιβλίο 

των Αγγλικών είναι στα σερβικά (σ. 20-23). Αυτά τα προβλήµατα ζητούν λύση ήδη 

από τη δεκαετία του 1960, όπως θα διαπιστωθεί από την έρευνα που παρουσιάζεται 

στην παρούσα διατριβή. 

 

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 61. Κατανοµή πληθυσµού στους ∆ήµους µε τη µεγαλύτερη αλβανική µειονότητα του 

Μαυροβουνίου το έτος 1960   

                                                 
520 ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα: www.yihr.or ανακτήθηκε στις 21/11/2012. 
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∆ήµος 

Συνολικός 

πληθυσµός 

το 1960 

 

Αλβανοί 

το 1960 

% Αλβανών στο 

συνολικό 

πληθυσµό 

1 Μπαρ (Bar) 25700 3270 13,0 

2 Πλαβ (Plav) 20300 3500 17,2 

3 Ούλτσιν (Ulcinj) 15900 10650 67,0 

4 Τίτογκραντ (Titograd) 64200 8900 13,9 

5 Ρόζαγι (Rozaje) 14800 800 5,4 

 Σύνολο δήµων : 140900 27120 19,2 

 Σύνολο Σ∆Μ 482800 27500 5,7 

 

 

 

              Πηγή: ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, σ. 134 (Republički zavod za 

statistiku Titograd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 62: Το κατά κεφαλήν εισόδηµα στους ∆ήµους του Μαυροβουνίου µε αλβανική 

µειονότητα το 1960 521σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μαυροβουνίου 

        

  

∆ήµος 

1960 εθνικό κατά 

κεφαλήν εισόδηµα  

Κατά κεφαλήν εισόδηµα µετά την 

ολοκλήρωση υποδοµών από τις 

εγγυώµενες επενδύσεις 

1 Ούλτσιν (Ulcinj)  71700 96226 

                                                 
521  ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, από το σχολικό έτος 1944/45 ως το 1990/91 (ατοµικά 
έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα), σ. 127. ( Republički zavod za unapredjivanje školstva i 
Republički sekretarijat za obrazovanje, kulturu i nauku Titograd: Informacija o vaspitanju i obrazovanju pripadnika 
albanske narodnosti. Titograd, 1944/45-1990/91).  
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2  Μπαρ (Bar) 61700 72200 

3  Ρόζαγι (Rozaje) 37160 45945 

4  Πλαβ (Plav) 26108 26108 

5  Τίτογκραντ (Titograd) 120090 208742 

 Σύνολο δήµων 

Σοσιαλιστικής 

∆ηµοκρατίας του 

Μαυροβουνίου (Σ∆Μ) 

74876 122770 

 ΟΕ∆Γ  137890  

 

 

 Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, το εθνικό κατά κεφαλήν εισόδηµα των 

∆ήµων µε αλβανικό πληθυσµό το 1960 ήταν σηµαντικά χαµηλότερο από το µέσο όρο 

του κατά κεφαλήν εισοδήµατος του Μαυροβουνίου (περίπου 140.000).  

 Στα δηµοτικά σχολεία µε διδασκαλία στα αλβανικά, φοιτούσαν µαθητές µε 

κατά µέσο όρο χαµηλότερες γνώσεις των υπόλοιπων εθνοτήτων και πολύ συχνά χωρίς 

καθόλου γνώση της επίσηµης σερβοκροατικής γλώσσας, πράγµα το οποίο τους 

εµπόδιζε στην οµαλή µελλοντική δευτεροβάθµια ή τεχνική εκπαίδευση και την 

απόκτηση ορισµένης ειδικότητας. Εκτός αυτού, οι αναφερόµενες κοινωνίες είχαν από 

το ίδιο το κράτος πολύ περιορισµένη χρηµατοδότηση και δεν ήταν σε θέση να δίνουν 

υποτροφίες και να εκπαιδεύουν τους µαθητές και τους φοιτητές εκτός του τόπου 

διαµονής τους. Επίσης, ο Αλβανός αγρότης ήταν αρκετά συντηρητικός αναφορικά µε 

την εκπαίδευση των παιδιών του και ειδικά των κοριτσιών. 

 Λόγω έλλειψης συστηµατικής απασχόλησης σε αυτήν την περιοχή, οι θέσεις 

απασχόλησης µπορούσαν να βρεθούν συνήθως στην κατασκευαστική βιοµηχανία, για 

δουλειές χωρίς απαιτούµενη εκπαίδευση (σκάψιµο, προετοιµασία υλικών, σοβάτισµα, 

φόρτωση και ξεφόρτωση υλικών κ.τ.λ.) και σε κάποιες εποχιακές δουλειές. Αυτό το 

ζήτηµα από την άλλη προκαλούσε αστάθεια στην απασχόληση, κακές συνθήκες 

στέγασης, λιγοστές ευκαιρίες για αναβάθµιση µόρφωσης κ.τ.λ. 522  

 

 Η ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις ήταν επιτακτική στις περιοχές αυτές, 

τόσο στις κοινωνικές, όσο και στις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υποδοµές, στη 

δηµιουργία µικρότερων επιχειρήσεων και άλλων µορφών απασχόλησης. Επίσης, οι 

                                                 
522 Τσίρκοβιτς, Σ., κ.α. Ιστορία του Μαυροβουνίου, Βιβλίο ΙΙ, Τόµος 2, Τίτογκραντ, 1970, σ.σ. 34-37 
(Ćirković, S., i drugi. Istorija Crne Gore. Knjiga II. Tom II. Titograd, 1970). 
. 
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επενδύσεις σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έκθεσης έπρεπε να γίνουν για την πλήρη 

ηλεκτροδότηση των περιοχών, τη δηµιουργία δρόµων, την εγκατάσταση σωληνώσεων 

πόσιµου νερού και αποχέτευσης κ.τ.λ., βασικότατων δηλαδή αναγκών ανάπτυξης για 

την υγιεινή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών. 

 Η έκθεση523 αναφέρει επίσης θέµατα που προέκυψαν µε φορείς του Κοµµουνιστικού  

Κόµµατος στους δήµους του Μπαρ, Ούλτσιν, Τίτογκραντ, Πλαβ και Ρόζαγιε (Bar, 

Ulcinj, Titograd, Plav, Rozaje). 

 

 

              Ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα (σε δηνάρια): 

 

 

              1958                         1959                            1960                           1961 

           426.925                    374.184                       457.940                      580.940  

  

               

     Πηγή: ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, σ. 137 (Republički zavod za 

statistiku Titograd) 

 

  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα του 

Μαυροβουνίου, κατά µέσο όρο αυξήθηκε κατά 11,7% το χρόνο. Αλλά το κατά 

κεφαλήν εισόδηµα παρέµενε πολύ χαµηλό: 524 

                                                 
523 Αναλυτικά ανά δήµο προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 
Ι. ∆ΗΜΟΣ ΜΠΑΡ 

1. Ηλεκτροδότηση: προετοιµάστηκε και εγκρίθηκε  το επενδυτικό πρόγραµµα για την 

ηλεκτροδότηση των χωριών στις περιοχές της Κράγινα (Krajna) και του Βίρπαζαρ (Virpazar) µέχρι τα 

σύνορα µε την Αλβανία. Η πραγµατοποίηση της ηλεκτροδότησης προβλεπόταν να γίνει µε ξύλινες 

κολόνες, αντί για µεταλλικές ή τσιµεντένιες (µε προβλεπόµενο προϋπολογισµό 26 εκατοµµύρια αντί για 

36 στην Κράγινα (Krajna)  και 46 εκατοµµύρια δηνάρια στο Βίρπαζαρ (Virpazar)  αντίστοιχα). Η 

ηλεκτροδότηση θα έδινε ρεύµα σε πάνω από 30 χωριά των περιοχών. 

2. Συνέχιση κατασκευής του δρόµου Όστρος – Βλάντιµιρ (Ostros- Vladimir) (µε κόστος 

περίπου 3-4 εκατοµµύρια δηνάρια ανά χιλιόµετρο). 
524 ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, από το σχολικό έτος 1944/45 ως το 1990/91 
(ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα), σ. 128. (Republički zavod za 
unapredjivanje školstva i Republički sekretarijat za obrazovanje, kulturu i nauku Titograd: Informacija o 
vaspitanju i obrazovanju pripadnika albanske narodnosti. Titograd,19944/45-1990/91). 
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Ο δήµος του Πλαβ (Plav) ήταν µια γεωργική περιοχή. Ο γεωργικός πληθυσµός ήταν 

71,10 % και ο µη γεωργικός 28,90%.   

  

 Κατά την ίδια περίοδο, ο προϋπολογισµός, σε δηνάρια, του δήµου Πλαβ (Plav) 

ήταν: 

 

  1958                         1959                            1960                           1961 

 84.920                       99.037                         123.605                      141.000  

          

     Πηγή: ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, σ.σ. 151-156 (Republički zavod za 

statistiku Titograd (dalje: RZST) 

 

 

Η αύξηση του προϋπολογισµού κατά το µέσο όρο ήταν 18.30%. Η 

κατανάλωση προϋπολογισµού κατά κεφαλήν το 1961 ήταν µόνο 6.374, ενώ π.χ. στο 

Τίβατ (Tivat) ήταν 16.373.525 

 

Οι οικονοµικές δαπάνες για το σχολικό σύστηµα από τον προϋπολογισµό του 

Πλαβ στα % ήταν : 

 

                                                 
ΙV. ΠΛΑΒ & ΡΟΖΑΓΙΕ  

     Η Επιτροπή δεν έκανε κανέναν έλεγχο σε αυτές τις περιοχές, ούτε διέθεσε  κάποιες πληροφορίες για 

τις ανάγκες αυτών των δήµων. Τα κυριότερα προβλήµατα των περιοχών ήταν στο Πλαβ (Plav) η 

εφαρµογή του αρδευτικού προγράµµατος κάµπου 2.000 εκταρίων µε επένδυση κόστους 800 

εκατοµµυρίων δηναρίων, το ζήτηµα της ύδρευσης, το χτίσιµο του τµήµατος κονσερβοποίησης για να 

απορροφήσει ένα µέρος του πληθυσµού (εκτός από τον πληθυσµό που απασχολείται στο 

κλωστοϋφαντουργείο στο Ίβανγκραντ (Ivangrad) και οι µελέτες για περαιτέρω επέκταση της 

ξυλουργικής βιοµηχανίας). Επίσης, στις περιοχές αυτές υπήρχε άµεση ανάγκη να βρεθούν λύσεις για 

την απασχόληση του πληθυσµού και τη µείωση της ανεργίας γενικά, η οποία θα αναβάθµιζε τους 

δήµους, για την ηλεκτροδότηση των ευρύτερων περιοχών και τη δηµιουργία καλών δρόµων που θα 

συνέδεαν τα γύρω χωριά µε τα µεγαλύτερα κέντρα της περιοχής. Επίσης, τα σχολικά κτίρια, η διδακτέα 

ύλη και τα διδακτικά µέσα, το εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και οι υποτροφίες δεν ήταν καθόλου 

επαρκή και για αυτά τα ζητήµατα έπρεπε να παρθούν συγκεκριµένα και βασικά µέτρα για τη βελτίωση 

της γενικότερης κατάστασης. 
525∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, από το σχολικό έτος 1944/45 ως το 1990/91 
(ατοµικά έντυπα για όλα τα σχολεία στην αλβανική γλώσσα), Republički zavod za statistiku Titograd 
(dalje: RZST) 1944/45-1990/91). pojedinačni formulari za škole na albanskom jeziku).  
 ∆ήµος του Πλάβ, σ.σ. 23-25. (Opština Plav)   
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         1958                         1959                            1960                           1961   

         41.6%                       50.8%                         53.1%                           55% 

          

 

         Πηγή: ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, σ.σ. 162-166   (Republički zavod 

za statistiku Titograd (dalje: RZST) 

Αυτό σηµαίνει ότι και ο προϋπολογισµός του ∆ήµου και οι δαπάνες526 για το 

σχολικό σύστηµα είχαν άνιση αύξηση σε σύγκριση µε την αύξηση του εθνικού 

εισοδήµατος του ∆ήµου. Οι αυξανόµενες ανάγκες του σχολικού συστήµατος 

απαίτησαν αυξανόµενες δαπάνες, ανεξάρτητα αν οι δαπάνες αυτές δεν ακολούθησαν 

την  κατάλληλη ανάπτυξη της κοινότητας.527  

 Η σχέση µεταξύ των υλικών και προσωπικών εισοδηµάτων κατά τα 3 χρόνια 

στα σχολεία του ∆ήµου Πλαβ (Plav) ήταν : 

          1958                         1959                            1960                           1961 

Προσωπικό:      _                           73.7%                          70.5%                          82% 

Υλικό:               _                           26.3%                           29.5%                         18% 

 

              Πηγή: ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, σ. 169    (Republički zavod za 

statistiku Titograd) 

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τον αριθµό των µαθητών της αλβανικής µειονότητας 

ανά τµήµα και τάξεις. 

α) Ο αριθµός των µαθητών της µειονότητας που παρακολουθούν τα µαθήµατα στα 

αλβανικά: 528 

Τάξη                                    ΑΓΟΡΙΑ                           ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Ι                                           7                                          4 

ΙΙ                                         10                                        3 

ΙΙΙ                                      7                                         3 

ΙV                                      5                                         1 

V                                         18                                       23                                                

VI                                        16                                        7                                                  

                                                 
526 Χρονικό του δηµοτικού σχολείου του Πλαβ,   1970, σ. 96 (Ljetopis osnovne škole Plav. Plav, 1970) 
527 Μπέσιτς, Ζ., Η ιστορία του Μαυροβουνίου, Τίτογκραντ, 1967, σ. 179. 
528 Το ∆ηµοκρατικό ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογκραντ, 1944/45 – 1990/91, σ.σ. 34-37. (Republički 
zavod za statistiku Titograd 1944/45 – 1990/91) 
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VII                                       29                                        4                                                  

VIII                                      11                                       1 

 __ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Σύνολο:                               103                                       46                                               

149   

             Πηγή: ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, σ.171  (Republički zavod za 

statistiku Titograd 

β) Ο αριθµός των µαθητών της µειονότητας που παρακολουθούσαν τα µαθήµατα στα 

σερβοκροατικά:  

Τάξη                                    ΑΓΟΡΙΑ                            ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

   Ι                                          7                                            1 

   ΙΙ                                         3                                            1 

ΙΙΙ                                        3                                             3                                               

                        ΙV                                        -                                              - 

  V                                         8                                           12                                                      

VI                                  5                                              2 

                       VII                                       3                                              - 

                      VIII                                      4                                               - 

__ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Σύνολο:  52                                  33                                             19 

         Πηγή:  ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο στατιστικής του Τίτογραντ, σ.172-173 (Republički zavod za 

statistiku Titograd) 

 

 

 

 

 

        ΠΙΝΑΚΑΣ 68: Η Γενική Επίδοση των Μαθητών ανά Σχολείο 

Σχολείο ΑΡΙΣΤΑ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ΚΑΛΩΣ ΚΑΚΩΣ 

«Μπ. Στρούγαρ» 20,98% (166) 16,05% (127) 19,46% (154) 11,75% (93) 

«Μ. Τίτο» 16,06% (154) 14,81% (142) 21,59% (207) 19,71% (189) 
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«Μπ. Έλεζαγα» 13,14% (123) 18,58% (174) 25,74% (241) 19,76% (185) 

«Μ. Νουτσούλοβιτς» 14,87% (18) 15,70% (19) 30,58% (37) 21,48% (26) 

Συνολικά 16,42% (461) 16,46% (462) 22,76% (639) 17,56% (493) 

 

 

 

Πηγή: ∆ηµοκρατικό ινστιτούτου στατιστικής του Τίτογκραντ (1944/45-1990/91 (Republički zavod 

za statistiku Titograd)), σ.σ. 221-227 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 69: Η Γενική Επίδοση των Μαθητών τις Σχολικές Χρονιές 1980/1981/82  

 

 

 

Σχολική 

χρονιά 

1 κακό 

βαθµό 

2 3 4 5 ή περισσότερους 

κακούς βαθµούς 

1980-1981 7,30% 9,72% 4,72% 1,70% 3,24% 

1981-1982 7,76% 10,90% 3,34% 1,60% 3,09% 

∆ιαφορά + 0,46% + 1,22% - 1,38% - 0,10% - 0,15% 

 

 

 

Πηγή: ∆ηµοκρατικό ινστιτούτου στατιστικής του Τίτογκραντ (Republički zavod za statistiku 

Titograd) (1944/45-1990/91), σ.σ. 32-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 70: Σύγκριση του ποσοστού των µαθητών τη σχολική χρονιά 1980/1981 µε τη 

σχολική χρονιά 1981/1982 µε κακούς βαθµούς 

 

Μάθηµα Προβιβασµένοι Ο µέσος 

βαθµός, 

1980-81 

Ο µέσος 

βαθµός, 

1981-1982 

Ο µεγαλύτερος  

µέσος βαθµός 

Ο χαµηλότερος 

µέσος βαθµός 

Σερβο-κροατική 89,46% 2,86 2,89 3,23  2η τάξη 2,55  7η  τάξη 
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γλώσσα 

Αλβανική 

γλώσσα 

88,48% 2,82 2,96 3,22  2η τάξη 2,61  6η τάξη 

Ρωσική γλώσσα 94,63% 2,64 2,58 2,70  6η τάξη 2,47  7η  τάξη 

Γαλλική γλώσσα 95,00% 2,30 2,50 2,90  8η τάξη 2,23  6η  τάξη 

Γερµανική 

γλώσσα 

86,69% 2,31 2,50 2,85  8η τάξη 2,44  6η  τάξη 

Μελέτη 

Περιβάλλοντος 

και Κοινωνική 

και Πολιτική 

Αγωγή 

91,46% 3,06 3,16 3,29  2η τάξη 3,18  1η  τάξη 

Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή 

93,77% 2,79 2,81 2,92  4η τάξη 2,65  5η  τάξη 

Ιστορία 83,89% 2,39 2,51 2,63  8η τάξη 2,41  6η  τάξη 

Μελέτη 

περιβάλλοντος 

92,72% 2,77 2,84 3,04  4η τάξη 2,67  5η  τάξη 

Γεωγραφία 91,07% 2,49 2,49 2,64  7η τάξη 2,26  8η  τάξη 

Βιολογία 92,58% 2,61 2,62 2,77  8η τάξη 2,65  7η  τάξη 

Φυσική 83,96% 2,41 2,60 2,61  8η τάξη 2,34  7η  τάξη 

Χηµεία 90,98% 2,51 2,57 2,65  8η τάξη 2,49  7η  τάξη 

Μαθηµατικά 79,80% 2,69 2,69 3,16  2η τάξη 2,16  6η  τάξη 

Χειροτεχνία 96,66% 3,23 3,16 3,53  1η και θ’ 

τάξη 

2,79  7η  τάξη 

Γυµναστική 99,86% 3,97 3,99 4,07  3η τάξη 3,62  5η   τάξη 

Ζωγραφική 98,89% 3,38 3,47 3,63  2η τάξη 3,30  7η τάξη 

Μουσική  98,88% 3,34 3,41 3,94  1η τάξη 2,83  5η τάξη 

Τουρισµός 98,85% 2,78 3,12 3,24  8η τάξη 3,00  7η τάξη 

 

 

 

Πηγή: ∆ηµοκρατικό ινστιτούτου στατιστικής του Τίτογκραντ (Republički zavod za statistiku 

Titograd) (1944/45-1990/91), σ.σ. 45-46 

 

  

  (Π.VI.α) Κατάσταση και προβλήµατα στην ανάπτυξη της κουλτούρας αλβανικής εθνικότητας 

στην Σ∆ Μαυροβούνιο (1980). (έκθεση ενότητας κουλτούρας και οραµατισµού στο Μαυροβούνιο)-
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(τµήµα) 
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(Π.VI.β) Εφαρµογή τον συµπερασµάτων σε σχέση µε την βελτίωση της κατάστασης στην 

εκπαίδευση και την ανατροφή των παιδιών και της νεολαίας της αλβανικής εθνικότητας στην Σ∆ 

Μαυροβούνιο. (1979-80)-(τµήµα) 
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 378 
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                                             (Π.VI.γ) ∆ιδασκαλία στα αλβανικά. 
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  (Π.VI.δ) Έκθεση τελικού ελέγχου διδασκαλίας µε µαθήµατα στην αλβανική γλώσσα στο 

∆ηµοτικό Σχολείο «Μαχµούτ Λέκιτς» στο Τούζι. (τµήµα) 
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  (Π.VI.ε) ∆ηµοτικό Τµήµα Αναβάθµισης Παιδείας Τιτογράντ, Έκθεση για την λειτουργία 

δηµοτικών σχολείων στο ∆ήµο Ούλτσιν για την σχολική χρονιά 1982/83. (τµήµα) 

 



 386 



 387 

 
 

 

 



 388 

  (Π.VI.στ) Έκθεση για τον πραγµατοποιηµένο έλεγχο στο ∆ηµοτικό Σχολείο «Μπέντρι Ελέζαγκα» 

στο Βλάντιµιρ. 
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 390 

 
 

 

 



 391 

    (Π.VI.ζ) Κατάσταση και προβλήµατα στα Σχολεία µε διδασκαλία στα αλβανικά (1992-93). 

 



 392 

 



 393 

 



 394 

 

  

 

                                                 
i Εκπαιδευτές θεωρούνταν όσοι δίδασκαν στα σχολεία χωρίς να έχουν αποφοιτήσει από κάποια 
αντίστοιχη σχολή, που να τους καθιστά πτυχιούχους εκπαιδευτικούς. Έτσι όσοι είχαν τελειώσει απλά το 
λύκειο ή έστω το οκτατάξιο δηµοτικό σχολείο και είχαν παρακολουθήσει κάποια σεµινάρια µπορούσαν 
να διοριστούν στην εκπαίδευση και να διδάσκουν λόγω της εµπειρίας τους λαµβάνοντας τον τίτλο του 
εκπαιδευτή, που ήταν κι αυτός που τους διέκρινε από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς (δασκάλους, 
καθηγητές). Η ίδια ακριβώς διάκριση ανάµεσα σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς υιοθετείται σε όλη 
την ανα χείρας µελέτη. 


