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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 

Κρίζηκε ειηθία γηα ηελ εθκάζεζε ηες γιώζζας (language learning) είλαη ηα πξώηα ρξόληα 

ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ, θαη κάιηζηα εθείλα (ηα ηέζζεξα πξώηα;). Απηό ζεκαίλεη όηη θαηά ηα 

πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ν άλζξσπνο πξέπεη λα δέρεηαη ηε γισζζηθή παηδεία από ηνπο 

θπζηθνύο ηνπ δαζθάινπο θαη κέζα ζην θπζηθό / θνηλσληθό / νηθνγελεηαθό περιβάλλον. 

Καίξηα σο πξνο απηό είλαη ε κεηάδνζε ηνπ κελύκαηνο κέζσ ηνπ πξνζσπηθνύ 

παξαδείγκαηνο ησλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ. . Γη’ 

απηό  έρεη κεγάιε ζεκαζία ην παηδί λα κεγαιώλεη θαη λα αλαηξέθεηαη κέζα ζε επράξηζην θαη 

θαιιηεξγεκέλν γισζζηθά νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. 

 

ΜΜΔ 
-Αθόκε θαη ε αθξόαζε ζσζηνύ ιόγνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ην καζεηή. Η ζσζηή ηειεόξαζε 

θαη θπξίσο ην ξαδηόθσλν πξνζθέξνπλ πξόηππα πξνθνξηθνύ ιόγνπ πνπ κπνξνύλ λα 

πηνζεηεζνύλ από ηνλ αθξναηή θαη λα γίλνπλ θηήκα ηνπ 

- Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ηζρπξή επίδξαζε 

πνπ αζθνύλ ζηνπο λένπο γηα λα πξνσζήζνπλ νξζά γισζζηθά πξόηππα. Πξνθεηκέλνπ, 

σζηόζν, λα ην επηηύρνπλ απηό νθείινπλ λα αλαβαζκίζνπλ ζεκαληηθά ην επίπεδν 

γισζζηθήο έθθξαζεο ηόζν ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη παξνπζηαζηώλ όζν θαη απηό ηνπ 

εθθεξόκελνπ ιόγνπ ζηηο ςπραγσγηθέο εθπνκπέο. πλάκα, ζα είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπο, αλ δώζνπλ κεγαιύηεξε έκθαζε ζηε δηάδνζε 

πλεπκαηηθώλ έξγσλ πςειήο γισζζηθήο πνηόηεηαο από ηε ινγνηερληθή θαη ζεαηξηθή 

καο παξάδνζε. 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

- Η παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα, κε ηε ζπλδξνκή γισζζνιόγσλ θαη ηε ζύκπξαμε ηεο 

πνιηηείαο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη πην νξγαλσκέλα ηελ απόδνζε μέλσλ 

γισζζηθώλ όξσλ ζηα λέα ειιεληθά είηε κε ηε ρξήζε αληίζηνηρσλ ειιεληθώλ ιέμεσλ 

είηε κε ηε δεκηνπξγία λέσλ. 

 

ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΙ ΑΝΘΡΧΠΟΙ 

- Οη πλεπκαηηθνί δεκηνπξγνί ηνπ ηόπνπ καο ζα πξέπεη λα επηρεηξήζνπλ αλνίγκαηα 

πξνο ην λεαληθό θνηλό είηε κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηύνπ, είηε κέζσ ηεο ηειεόξαζεο, 

είηε κε πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο εθδειώζεηο. Η δύλακε ηνπ ινγνηερληθνύ 

ιόγνπ, αιιά θαη ε αμία ησλ λνεκάησλ ηνπ, κπνξνύλ λα ζπγθηλήζνπλ ηε λέα γεληά, 

όπσο ην έθαλαλ θαη ζε παιαηόηεξεο επνρέο.  

 

ΠΟΛΙΣΔΙΑ 

- Η πνιηηεία νθείιεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ζηεξίμεη έκπξαθηα ηηο πξνζπάζεηεο 

αλάδεημεο θαη δηάδνζεο ηνπ ειιεληθνύ ιόγνπ, ώζηε λα ζπλερηζηεί ε εκβξηζήο κειέηε 

ηνπ, αιιά θαη λα εληζρπζεί ην θύξνο ηεο γιώζζαο καο ηόζν ζε ηνπηθό όζν θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν. 

- Σν Τπνπξγείν Παηδείαο νθείιεη λα αμηνπνηήζεη ηόζν ηηο ππάξρνπζεο βηβιηνζήθεο 

ησλ ζρνιείσλ όζν θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ δηαδηθηύνπ, γηα λα πξνσζήζεη ηελ 

αλάγλσζε ινγνηερληθώλ βηβιίσλ.  
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
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ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

 

 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ-ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 

Η επαθή ησλ λέσλ κε ηελ πεδνγξαθία θαη ηελ πνίεζε κπνξεί λα εληζρπζεί ζεκαληηθά, 

αλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, ην πνιύηηκν πλεπκαηηθό απηό πιηθό 

παξνπζηαζηεί ζηνπο λένπο κε πην ειθπζηηθό ηξόπν. 
 

 

 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ-ΒΑΙΚΟ ΤΛΛΟΓΙΜΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υσξίο πςειή γισζζηθή παηδεία ν λνπο αηξνθεί θαη πεξλά ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

πλεπκαηηθήο ππαλάπηπμεο. Αλ ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα δελ δώζνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηε 

δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο, ηόηε ζίγνπξα ε παηδεία καο ζα είλαη ειιεηκκαηηθή, αδύλακε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο. θεπηόκαζηε κε ιέμεηο, επηθνηλσλνύκε κε απηέο, 

ππάξρνπκε κε άιια ιόγηα ράξε ζ’ απηέο (cogito, ergo sum) ζπλεπώο, όζν θαιύηεξα είκαζηε 

αζθεκέλνη ζηε ρξήζε ηεο γιώζζαο, ηόζν απνδνηηθόηεξα ηελ ρξεζηκνπνηνύκε . Η αλάπηπμε 

ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηεο γισζζηθήο εηνηκόηεηαο πξνϋπνζέηεη γισζζηθά βηώκαηα 

πνπ ηα παξέρεη ε γισζζηθή θνηλόηεηα αιιά, θπξίσο, ε ζσζηή δηδαζθαιία θαη άζθεζε.  

Δθηόο απηνύ, πξέπεη λα πξνζζέζνπκε όηη ε γιώζζα είλαη ην κέζν κεηάδνζεο γλώζεσλ, ηδεώλ 

θαη ζπκπεξηθνξώλ. Γελ είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ζην ζρνιείν ρσξίο ηε 

γιώζζα. Δπνκέλσο, όζν πην επξύο είλαη ν γισζζηθόο θώδηθαο ηνπ καζεηή, ηόζν πην εύθνια 

ζπκκεηέρεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ε ζρνιηθή απνηπρία 

νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ αλεπαξθή γισζζηθή παηδεία ησλ καζεηώλ, αθνύ νύηε λα 

θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο κπνξνύλ θάηη πνπ αθνύλε νύηε θαη λα ην απνδώζνπλ ιεθηηθά. Από 

ηνλ ηξόπν πνπ κεηαρεηξίδνληαη ηε γιώζζα εμαξηάηαη, θπξίσο, ε ζρνιηθή επίδνζε θαη ε 

απόδνζή ηνπο ζε όια ηα καζήκαηα, αθνύ ε πξόζιεςε ηεο γλώζεο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο 

γισζζηθέο ηνπο δπλαηόηεηεο, ζηηο νπνίεο νθείιεηαη ελ πνιινίο ε αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα θαη ε 

δεθηηθόηεηά ηνπο.  

 

 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΧ 

ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 
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Α.Η δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο 

Το παηδί, όηαλ έρτεηαη ζηο ζτοιείο, γλωρίδεη ηε κεηρηθή ηοσ γιώζζα. Καη ηε γλσξίδεη ζην 

βαζκό πνπ ηελ έκαζε από ηνπο θπζηθνύο ηνπ δαζθάινπο (γνλείο θηι.), ζην θπζηθό ηνπ 

πεξηβάιινλ, κε ηνπο θπζηθνύο ηξόπνπο αγσγήο.  

Προορηζκός ηοσ ζτοιείοσ είλαη λα βνεζήζεη ην καζεηή λα θαιιηεξγήζεη θαη λα θαηαθηήζεη 

ηε γιώζζα, ηελ νπνία έκαζε ζην ζπίηη θαη λα απνθηήζεη ζπλείδεζε ηνπ επηθνηλσληαθνύ 

ιόγνπ. Γειαδή,ζπλείδεζε ηεο γιώζζαο θαη ησλ νξίσλ ηεο: 

 ζπλείδεζε ηνπ πξνθνξηθνύ θαη ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ 

 ζπλείδεζε ησλ πνηθηιηώλ ηεο: ησλ γεσξαθηθώλ (δηάιεθηνη, ηδηώκαηα), ησλ θνηλσληθώλ, 

ησλ εηδηθώλ γισζζώλ 

 ζπλείδεζε ησλ δηαθνξώλ ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ 

 ζπλείδεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

 ζπλείδεζε ησλ δηαθόξσλ εθθξαζηηθώλ ηξόπσλ: ηνπ πεξηγξαθηθνύ ηνπ αθεγεκαηηθνύ, 

ηνπ αμηνινγηθνύ, ηνπ απνθαληηθνύ (πεηζώ) ησλ κίμεώλ ηνπο· 

. 

 Η δηαθύιαμε θαη ε ζσζηή εθκάζεζε ηεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπληζηά βαζηθή 

επηδίσμε ηνπ ζρνιείνπ, ήδε από ηελ πρωηοβάζκηα εθπαίδεσζε, ώζηε νη λένη 

πνπ νινθιεξώλνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε λα έρνπλ 

δηαζθαιίζεη κηα ζηεξεή θαη νξζή γλώζε ηνπ γισζζηθνύ θώδηθα.  

 Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηό ζα ρξεηαζηεί λα δνζεί κεγαιύηεξε έκθαζε 

ζηε δηδαζθαιία ηες λεοειιεληθής γιώζζας. Αλ ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα δελ 

δώζνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο, ηόηε ζίγνπξα ε γισζζηθή 

παηδεία ζα είλαη ειιεηκκαηηθή 
 Η δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο απαηηεί  άξηηα θαη πνηνηηθή γισζζηθή 

εθπαίδεπζε/δηδαζθαιία  θαζώο θαη κηα λέα πξνζέγγηζε ζηελ νξγάλσζε ηεο 

ζρνιηθήο ύιεο  

 Απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή άζθεζε. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη βειηίσζε ζηελ γισζζηθή 

ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή ρσξίο γξαπηή θαη πξνθνξηθή άζθεζε ζε όζν ην δπλαηό πην 

γλήζηεο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο 

 Απηό επηηπγράλεηαη κε ζπλερή επαθή κε θάζε κνξθήο γξαπηό θείκελν (εμσζρνιηθό 

βηβιίν, έλα θαιό ελεκεξσηηθό έληππν, άξζξα, δνθίκηα, επηζηεκνληθά θείκελα θ.ιπ.) 

 

Β. Η δηδαζθαιία ησλ άιισλ καζεκάησλ 

Μέζα από όια ηα δηδαζθόκελα καζήκαηα ν καζεηήο ζα κάζεη λα πξνζεγγίδεη δηάθνξεο 

πιεπξέο ηεο γιώζζαο: Σε γιώζζα ι.ρ. ησλ Μαζεκαηηθώλ, ηεο Φπζηθήο, ηεο Υεκείαο, ηεο 

Ιζηνξίαο, ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Λνγνηερλίαο, ηεο Φπρνινγίαο, ηεο Βηνινγίαο θ.ιπ. 

 

Γ. Ο καζεηήο 

Η γισζζηθή θαιιηέξγεηα απαηηεί, θπζηθά, ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα από ην ίδην ην 

άηνκν 

 Απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή ώζηε λα εθθξάδεηαη όρη κόλν γξαπηά αιιά 

θαη πξνθνξηθά ζε θάζε δπλαηή επθαηξία. 

  Απηό πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο καζεηήο γηα λα βειηηώζεη ην ιόγν ηνπ είλαη «λα 

δηαβάζεη», λα έξζεη ζε επαθή κε θείκελα εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθώλ, θείκελα κέζα από 

ην δηαδίθηπν θαη βέβαηα ινγνηερληθά βηβιία 

 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΑ ΓΙΑ ΔΜΒΑΘΤΝΗ 
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« Γισζζηθή εθπαίδεπζε: πνπ βξηζθόκαζηε, ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε ; » 

 

 

 

Γισζζηθό πξόβιεκα 

 

Αδπλακία ηεο 

γισζζηθήο 

εθπαίδεπζεο 

 

 

 

Αίηηα 
Διιεληθή εθπαίδεπζε 

ρνιαζηηθηζκόο 

Σππνιαηξία 

Απαξραησκέλεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο 

 

ΜΜΔ 

Οηθνγέλεηα 

 

 

Σξόπνη 

αληηκεηώπηζεο 

 

 

 

Γισζζηθή εθπαίδεπζε 

ην δεκνηηθό θαη ην 

γπκλάζην 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απνηειέζκαηα 

Αλάπηπμε λνεηηθώλ 

ηθαλνηήησλ 

Καιέο επηδόζεηο ζε 

όια ηα καζήκαηα 

Δθθξαζηηθή 

δπλαηόηεηα ζηνλ 

πξνθνξηθό θαη γξαπηό 

ιόγν 

 

 

 

Πξνηάζεηο γηα ηε 

      Κνηλή πεπνίζεζε απνηειεί ζήκεξα ε ύπαξμε κεγάινπ γισζζηθνύ 

πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα. Καλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηε κεγάιε 

αδπλακία ηνπ ειιεληθνύ δεκόζηνπ ζρνιείνπ θάζε βαζκίδαο λα ζπκβάιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ νξζή θαη άξηηα δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

ζηνπο λένπο αλζξώπνπο. Οη ζεκεξηλνί έθεβνη αδπλαηνύλ νπζηαζηηθά λα 

κηιήζνπλ θαη λα γξάςνπλ ηελ κεηξηθή ηνπο γιώζζα ζε ηθαλνπνηεηηθό 

επίπεδν. Δθηόο ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο ηα απνηειέζκαηα ησλ 

παλειιήλησλ εμεηάζεσλ ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο 

απνδεηθλύνπλ σο έλα βαζκό ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

     Δίλαη θαλεξό θαη δελ ρσξά θακία ακθηζβήηεζε όηη ηα πξαγκαηηθά αίηηα 

ηνπ πξνβιήκαηνο βξίζθνληαη κέζα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε όισλ ησλ 

βαζκίδσλ. Η ππνβάζκηζε ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ζην ζρνιείν, ην πλεύκα 

ζρνιαζηηθηζκνύ θαη ηππνιαηξίαο πνπ δηέπεη ην κάζεκα, ν κε ειθπζηηθόο 

ραξαθηήξαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη νη απαξραησκέλεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

νδεγνύλ ζηα απνγνεηεπηηθά απνηειέζκαηα πνπ όινη καο μέξνπκε. Όια ηα 

παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο επηξξνέο ησλ ΜΜΔ θαη θπξίσο ηεο 

ηειεόξαζεο κε θησρό ή ιαλζαζκέλν ιεμηιόγην ησλ νκηινύλησλ, αιιά θαη 

ηελ έιιεηςε θαζνδήγεζεο από ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα ζηέιλνπλ νινέλα θαη 

πην απαηζηόδνμα κελύκαηα ζρεηηθά κε ην πξόβιεκα. 

     Ση κπνξεί, ινηπόλ, λα γίλεη; Πνηα είλαη ε θαιύηεξε επηινγή πνπ νθείιεη 

θάζε ειιεληθή νηθνγέλεηα λα θάλεη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ άξηηα 

θαη πνηνηηθή γισζζηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηεο; Η απάληεζε ζηα 

εξσηήκαηα απηά πξνθύπηεη από ηελ ίδηα ηελ πξαθηηθή ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δίλαη θνηλά απνδεθηό ζήκεξα όηη ε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο 

ηνπ κηθξνύ παηδηνύ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηα πξώηα θηόιαο ρξόληα ηεο 

δσήο ηνπ. Απηό ζεκαίλεη πσο ε θαιύηεξε ειηθία γηα λα γλσξίζεη ν λένο 

άλζξσπνο ηελ ειιεληθή γιώζζα δελ είλαη άιιε από ηα πξώηα έηε ηεο 

καζεηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο θπξίσο ζην Γεκνηηθό αιιά θαη ζην 

Γπκλάζην. Ο ειάρηζηνο ρξόλνο, πνπ έρεη ν έθεβνο ζηε δηάζεζή ηνπ ζην 

Δληαίν Λύθεην, πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζεί ζνβαξά κε ηελ νξζή ρξήζε ηεο 

ειιεληθήο γιώζζαο θαη ε απνιύησο θπζηνινγηθή αδπλακία ηνπ  λα 

αλαβαζκίζεη ηελ πνηόηεηα ησλ ειιεληθώλ ηνπ ζην ειάρηζην ρξνληθό 

δηάζηεκα ησλ ιίγσλ κελώλ πξηλ ηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο νδεγνύλ ζηελ 

απνηπρία ηνπ ζην αληίζηνηρν κάζεκα ζηηο εμεηάζεηο. Απαηηείηαη, ινηπόλ, 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα από ηα πξώηα ζρνιηθά ρξόληα κε θνξύθσζε 

ηα ρξόληα πνπ ν καζεηήο θνηηά ζην Λύθεην. 

          Η θαιή γισζζηθή εθπαίδεπζε ζα βνεζήζεη ην καζεηή ζε δύν αθόκε 

ηνκείο: ζηελ αλάπηπμε λνεηηθώλ ηθαλνηήησλ όπσο ε θξηηηθή ζθέςε αιιά 

θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο επηθνηλσληαθήο ηνπ ηθαλόηεηαο. Γελ κπνξεί λα 

παξαβιέπεηαη θαη κηα ζεκαληηθή πξαγκαηηθόηεηα: όζα παηδηά παξνπζηάδνπλ 

θαιέο επηδόζεηο ζην γισζζηθό κάζεκα, ζπλήζσο, έρνπλ θαιέο επηδόζεηο θαη 

ζηα άιια καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Καη απηό δελ είλαη θαζόινπ ηπραίν. Η 

θαιή επίδνζε ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο ζπλεπάγεηαη πςειό επίπεδν θξηηηθήο 

ζθέςεο θαη ηθαλνπνηεηηθή εθθξαζηηθή δπλαηόηεηα ζηνλ γξαπηό θαη ζηνλ 

πξνθνξηθό ιόγν, ζηνηρεία πνπ εθηηκώληαη ηδηαίηεξα από όινπο ηνπο 

θαζεγεηέο αιιά θαη γεληθόηεξα ζηελ δσή κεηά ην ζρνιείν. 

 

      Αο αλαθεξζνύκε όκσο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο πνπ κπνξνύλ λα 
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βειηίσζε ηεο 

γισζζηθήο 

εθπαίδεπζεο 

 

Δλεξγνπνίεζε ηνπ 

καζεηή 

΄Αζθεζε ζην γξαπηό 

θαη πξνθνξηθό ιόγν 

Δθζέζεηο, πεξηιήςεηο, 

εξκελεπηηθέο 

εξσηήζεηο 

 

 

 

 

 

πλερήο επαθή κε 

γξαπηά θείκελα 

 

 

 

Δμσζρνιηθά βηβιία, 

άξζξα, θείκελα ηνπ 

δηαδηθηύνπ, 

ινγνηερληθά βηβιία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθξόαζε ζσζηνύ 

ιόγνπ 

Σειεόξαζε, 

ξαδηόθσλν, 

νηθνγέλεηα 

 

βειηηώζνπλ ηελ γισζζηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ. Ο πην βαζηθόο είλαη ν 

ηξόπνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. Η 

Έθζεζε δελ είλαη έλα κάζεκα πνπ πξνζθέξεηαη γηα παζεηηθή κάζεζε θαη 

απνκλεκόλεπζε ηεο γλώζεο. Δίλαη επηβεβιεκέλε ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

καζεηή ώζηε λα εθθξάδεηαη όρη κόλν γξαπηά αιιά θαη πξνθνξηθά ζε 

θάζε δπλαηή επθαηξία. Η ζπλερήο άζθεζε ζηε ρξήζε ηνπ ιόγνπ είλαη ην 

ζεκαληηθόηεξν κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο ηνπ καζεηή. 

Δηδηθά ζην Λύθεην πνπ ν καζεηήο έρεη αξρίζεη λα δηακνξθώλεη ηελ 

πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη έρεη απόςεηο θαη επηρεηξήκαηα πξέπεη λα ηνπ δίλεηαη 

δηαξθώο ε επθαηξία λα ηα εθθξάδεη. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη βειηίσζε ζηελ 

γισζζηθή ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή ρσξίο γξαπηή θαη πξνθνξηθή άζθεζε θαη 

κάιηζηα ζε όζν ην δπλαηό πην γλήζηεο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο. Δθζέζεηο 

θάζε ηύπνπ, πεξηιήςεηο, παξάγξαθνη θαη εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο είλαη 

κεξηθνί «θιαζζηθνί» αιιά ρξήζηκνη θαη απνδνηηθνί ηξόπνη γηα λα βειηηώζεη 

ν καζεηήο ηελ έθθξαζή ηνπ. 

            Παξάιιεια, αλαγθαία θξίλεηαη ε ζπλερήο επαθή κε θάζε κνξθήο 

γξαπηό θείκελν. Γπζηπρώο, ζηηο κέξεο καο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

καζεηώλ θηάλεη ζην Δληαίν Λύθεην ρσξίο λα έρεη δηαβάζεη πνηέ έλα 

εμσζρνιηθό βηβιίν, ρσξίο λα έρεη αλνίμεη πνηέ έλα θαιό ελεκεξσηηθό έληππν 

θαη ρσξίο λα έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα ζηνηρεηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλε θαη ζαθή 

επηρεηξεκαηνινγία ζε έλαλ ελδερόκελν δηάινγν κε ην ζπκκαζεηή, ην θίιν, ην 

γνλέα ή ην δάζθαιν. Καηά ζπλέπεηα απηό πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο καζεηήο 

γηα βειηηώζεη ην ιόγν ηνπ είλαη «λα δηαβάζεη», λα έξζεη ζε επαθή κε 

θείκελα εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθώλ, θείκελα κέζα από ην δηαδίθηπν θαη 

βέβαηα ινγνηερληθά βηβιία. Καη απηό δελ είλαη απαξαίηεηα κηα ππνρξέσζε 

θαη βαξύ θαζήθνλ πνπ ηνπ επηβάιιεη ην ζρνιείν ή νη γνλείο. Σν θείκελν πνπ 

ζα δηαβάζεη κπνξεί λα ην επηιέμεη ν ίδηνο, λα είλαη θνληά ζηα ελδηαθέξνληά 

ηνπ θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Αο κελ θαηαθξίλνπκε ηελ αλάγλσζε best seller 

ηνπ ηύπνπ Υάξπ Πόηεξ ή εθεβηθώλ πεξηνδηθώλ. Η θπξηαξρία ηεο εηθόλαο 

έρεη πξνθαιέζεη ηόζν κεγάιν πιήγκα ζηε γισζζηθή ηθαλόηεηα ησλ λέσλ πνπ 

θάζε κνξθήο γξαπηό ιόγνο κπνξεί λα βνεζήζεη ην καζεηή. Δίλαη νπηνπηθό 

λα πηζηεύνπκε πσο ζα μεθηλήζεη ν λένο κε αλάγλσζε κεγάισλ θιαζζηθώλ 

ινγνηερληθώλ αξηζηνπξγεκάησλ. Μπνξεί λα θηάζεη εθεί αιιά ζηαδηαθά θαη 

κάιηζηα κε δηθή ηνπ επηζπκία. Σέινο αθόκε θαη ε αθξόαζε ζσζηνύ ιόγνπ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ην καζεηή. Η ζσζηή ηειεόξαζε θαη θπξίσο ην 

ξαδηόθσλν πξνζθέξνπλ πξόηππα πξνθνξηθνύ ιόγνπ πνπ κπνξνύλ λα 

πηνζεηεζνύλ από ηνλ αθξναηή θαη λα γίλνπλ θηήκα ηνπ πνπ ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη αξγόηεξα, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη κε ην πξόηππα πνπ 

ιακβάλεη από ην γξαπηό ιόγν._ 

 

Αληώλεο Μπάηδηνο, Φηιόινγνο 

 

Πηγές 
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Γιώζζα θαη εθπαίδεπζε 

Πξαθηηθά δηεκεξίδσλ, Αζήλα, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, 20-21 Μαξηίνπ 2008 & Θεζζαινλίθε, 

Πνιπηερληθή ρνιή ΑΠΘ, 17-18 Απξηιίνπ 2008, 33-47 

 

-Η γιώζζα είλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο θαηαθηήζεηο ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ, αθνύ 

ράξε ζ’ απηή ν άλζξσπνο αλέπηπμε ηνλ ιόγν πνπ απνηειεί ηε βάζε ηνπ πνιηηηζκνύ.  

-Σα όξηα ηνπ θόζκνπ κνπ είλαη ηα όξηα ηεο γιώζζαο κνπ, θαηά ηνλWittgenstein. Απηό 

ζεκαίλεη, γλσξίδσ ηνλ θόζκν όζν κνπ επηηξέπνπλ νη γισζζηθέο κνπ ηθαλόηεηεο, επηθνηλσλώ 

κε ηνλ θόζκν θαη ηα πξάγκαηα ζηνλ βαζκό πνπ έρσ ηηο γισζζηθέο πξνϋπνζέζεηο. Οη 

δπλαηόηεηεο ηεο δηάλνηαο ηνπ αλζξώπνπ εμαξηώληαη από ην επίπεδν ηεο γιώζζαο πνπ είλαη 

ζε ζέζε λα κεηαρεηξίδεηαη. Γηαηί ν άλζξσπνο ηνπ νπνίνπ νη γισζζηθέο δπλαηόηεηεο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο δελ κπνξεί νύηε λα εθθξάζεη απηό πνπ ζθέπηεηαη νύηε λα ζθεθζεί 

νινθιεξσκέλα. Αλαγθαζηηθά, βξίζθεηαη εγθισβηζκέλνο κέζα ζε έλα ζηελό θαη αζθπθηηθό 

γισζζηθό πιαίζην πνπ δελ ηνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζθεθζεί νιόπιεπξα θαη ζε βάζνο.  

Η απαηηεηηθή, πνηνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία είλαη δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

γισζζηθή ππνδνκή ηνπ θαζελόο. Η γισζζηθή θαιιηέξγεηα ππεξεηεί θαη ζηεξίδεη άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη ησλ πλεπκαηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξώπνπ. 

Η πλεπκαηηθή απειεπζέξσζε ηνπ αηόκνπ, ζπλεπώο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο γισζζηθέο 

δεμηόηεηεο πνπ έρεη αλαπηύμεη.  

- Χο εθ ηνύηνπ, δελ είλαη δπλαηόλ λα κηιήζεη θαλείο γηα παηδεία θαη εθπαίδεπζε ρσξίο λα 

αλαθεξζεί ζηε γιώζζα, πνπ είλαη θνξέαο κνξθσηηθώλ αγαζώλ θαη ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη 

ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Σν επίπεδν ηεο γισζζηθήο θαιιηέξγεηαο επεξεάδεη θαη’ αλάγθε ην 

επίπεδν ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, δεδνκέλνπ όηη νη δύν απηέο κνξθσηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηεξίδνληαη θαηά βάζε ζηνλ δηάινγν, θαη ν δηάινγνο ζηνλ ιόγν, ε πνηόηεηα ηνπ 

νπνίνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηε γισζζηθή θαηάξηηζε ηνπ θαζελόο. Αθνύ, 

ινηπόλ, από ηε γιώζζα εμαξηάηαη ε παηδεία θαη ε εθπαίδεπζε θαη αθνύ ε παηδεία είλαη έλα 

θνηλσληθό αγαζό θαη ηαπηόρξνλα δηθαίσκα ηνπ πνιίηε, εμππαθνύεηαη όηη ε γισζζηθή 

θαιιηέξγεηα είλαη θνηλσληθό αγαζό, όξνο απαξαίηεηνο ηόζν γηα ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή, 

εζηθή, αηζζεηηθή δηαπαηδαγώγεζε ηνπ πνιίηε όζν θαη γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε. 

Γη΄ απηό, ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ζε όιεο ηνπ ηηο βαζκίδεο, ζα πξέπεη λα πξνηάζζεη 

κεηαμύ ησλ βαζηθώλ ηνπ ζηόρσλ ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ γισζζηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ. Αλ ν καζεηήο δελ έρεη γισζζηθή 

απηάξθεηα, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζύλζεηεο, ώζηε λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα αλαπηύμεη ηελ θξίζε ηνπ, πνπ είλαη ην 

δεηνύκελν. Μέρξη λα απνθηήζεη γισζζηθή, θαη σο εθ ηνύηνπ δηαλνεηηθή, απηάξθεηα, ζα 

εμαξηάηαη από ηελ απνζηήζηζε, πνπ δπζηπρώο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη απνβεί ε κάζηηγα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο θαη ε νπνία εληζρύεηαη ζηαζεξά θαη από ην εμεηαζηηθό 

καο ζύζηεκα.  

Δπνκέλσο, ε γιώζζα είλαη δύλακε παηδεπηηθή, αλ θαιιηεξγείηαη ζσζηά θαη κεζνδηθά ζηε 

ζρνιηθή πξάμε. Γηαηί  

 γπκλάδεη ηε ζθέςε,  

  δηακνξθώλεη ην πλεύκα θαη ην θξόλεκα,  

 θαιιηεξγεί ην ζπλαίζζεκα,  

 απνδεζκεύεη ηηο δπλάκεηο ηεο ςπρήο,  

 καο θέξλεη ζε επαθή κε ηελ επηζηήκε, ηελ ηέρλε,  ηελ πνιηηηζκηθή καο θιεξνλνκηά,  

       κε ηνλ άλζξσπν ηνπ ρζεο θαη ηνλ άλζξσπν ηνπ ζήκεξα,  

  βνεζά ηνλ λέν λα δώζεη κνξθή ζηηο ηδέεο θαη ζηα νξάκαηά ηνπ.  

 

 


