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∆ιδάσκων Καθηγητής: Καΐτσας Γιώργος

Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο

Είναι περίεργο. Με τη χειρότερη ίσως -σε µέσα, χρόνο, µέθοδο, αναλογία
διδασκόντων-διδασκοµένων κ.λπ.- ξενόγλωσση σχολική εκπαίδευση, η Ελλάδα
ανήκει στις χώρες µε την υψηλότερη γλωσσοµάθεια! Οι Έλληνες µαθαίνουν
τελικά ξένες γλώσσες. Η γλωσσοµάθεια των Ελλήνων ανάµεσα στους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι στατιστικώς αποδεδειγµένη.
Μόνο που µαθαίνουν ξένες γλώσσες πληρώνοντας «έξτρα». Με άλλα λόγια, την
απαραίτητη πια σήµερα για τον πολίτη της Ευρώπης γνώση µίας τουλάχιστον
ξένης γλώσσας (απαραίτητη υπό τις σηµερινές συνθήκες όσο τα µαθηµατικά λ.χ.
ή και αυτή ακόµη η µητρική γλώσσα, ας µη φανεί υπερβολή) την έχουµε
παραχωρήσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στα φροντιστήρια και στα ιδιωτικά
σχολεία, προς δόξαν και πάλι της «δωρεάν παιδείας» που παρέχουµε στην
Ελλάδα. Γιατί, όσο κι αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση έναντι του παρελθόντος,
όσο κι αν διαθέτουµε σήµερα πια στη δηµόσια εκπαίδευση ένα καλό δυναµικό,
ικανό να διδάξει σωστά την ξένη γλώσσα, η κατάσταση στη δηµόσια εκπαίδευση
από πλευράς ξενόγλωσσης παιδείας παραµένει προβληµατική έως
απογοητευτική. Τα παιδιά δεν µαθαίνουν µέσα στο σχολείο µία έστω ξένη
γλώσσα σε επίπεδο που να µπορούµε να πούµε ότι τη γνωρίζουν. Για απόκτηση
πιστοποιητικού γνώσεως της ξένης γλώσσας, µε µόνη τη διδασκαλία στο δηµόσιο
σχολείο, δεν µπορεί φυσικά να γίνει λόγος όπως έχουν σήµερα τα πράγµατα.
Κι όµως η κατάσταση της παιδείας µας και στον τοµέα αυτόν πρέπει και µπορεί
να αλλάξει ριζικά. ∆εν είναι, δηλαδή, ανέφικτο να µαθαίνουν οι µαθητές µας µέσα
στο σχολείο τους µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Χρειάζεται, ωστόσο, να
αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο ∆ηµοτικό και στο
Γυµνάσιο, να χρησιµοποιούνται κατάλληλα ξενόγλωσσα βιβλία και
αποτελεσµατικές µέθοδοι διδασκαλίας, να γίνεται η διδασκαλία της ξένης
γλώσσας σε ολιγοµελή και οµοιογενή, από πλευράς γνώσης και επίδοσης,
τµήµατα µαθητών, να στηρίζεται οπτικοακουστικά µε σύγχρονα τεχνολογικά
εκπαιδευτικά µέσα (µαγνητόφωνο, βίντεο, ηλεκτρονικό υπολογιστή), και να έχουν
οι διδάσκοντες τις ξένες γλώσσες την απαιτούµενη επιστηµονική και διδακτική
επάρκεια. Αν γίνουν όλα αυτά, τότε ασφαλώς τα αποτελέσµατα θα είναι πολύ
καλύτερα.
Γ. Μπαµπινιώτης, Παιδεία, Εκπαίδευση και Γλώσσα
εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1994
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100 περίπου λέξεις.
Μονάδες 25
2. α) Ποια είναι τα δοµικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου («Κι όµωςDπολύ
καλύτερα»);
β) Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάµεσα στις περιόδους αυτής της
παραγράφου;
Μονάδες 12
3. Ποια λειτουργία της γλώσσας (αναφορική - ποιητική) κυριαρχεί στο
κείµενο; Τεκµηριώστε την απάντησή σας µε δύο παραδείγµατα από το
κείµενο.
Μονάδες 8
4. α) Να γράψετε µια αντώνυµη για κάθε µια από τις παρακάτω λέξεις:
ιδιωτικήDDDDDDD...
έχει βελτιωθείDDDDD.
γνωρίζουνDDDDDDD
ολιγοµελήDDDDDDD
β) Να γράψετε µια συνώνυµη για κάθε µια από τις παρακάτω λέξεις:
«έξτρα»DDDD...
βελτιωθείDDDD
ανέφικτοDDDD.
χρειάζεταιDDD...
στηρίζεταιDDDD
απαιτούµενηDDD
Μονάδες 15
5. Στα πλαίσια της παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας µας κρίνεται απαραίτητο
εφόδιο για τον σηµερινό νέο η εκµάθηση ξένων γλωσσών. Πως συντελεί η
γλωσσοµάθεια στην επικοινωνία των λαών και ποιους κινδύνους εγκυµονεί
η υπερεκτίµηση και επιπόλαιη χρήση των ξένων γλωσσών;
Μονάδες 40
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