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ΓΛΩΣΣA KAΙ ΠoΛΙTΙΣMoΣ: MΙA ΠAΙΔAΓΩΓΙKH ΠPOTAΣH
ΓΙA TtΙ ΔΙΔAΣKAΛΙA THΣ NEoEΛΛΗNΙKrΙΣ ΓΛΩΣΣAΣ
ΣTo MEΞΙKO
NΑTAΛΙΑ MOPEΛEON

The increasing need for communication between people nowadays has made foreign language learning all the more necessary. Ιn order to tackle the challenges of this neγy situation vrorldwide, the language teacher needs to make choices among various teaching methods and become effective as far aS materiaΙ design is concerned. To achieve this he/she has
to be av/are of the students' needs and goals as ιγell as the biological, affective and cognitive factors involved in the learning process. This, together with the knowledge of the culture vrhere the targetJanguage is spoken, should be hisΛer Starting point in order to help
the learners acquire an overall view of it.
Αs teachers of Greek we have an additional privilege attributable to the great wealth of
the civilization expressed through this language: }γe are allowed to use it for teaching purposes in muΙtiple ways (e.g. usingliterary texts in the classroom). The exploitation οf such
means not only supplies us with new knoιγledge but also assists us to an in depth study of
our western civilization.

Κατd, τtζ δεχαετ(,εg τoυ εβoμηvτα χαt τoυ oγδ6\πα, o σχεδιασμ6g των μαΘημdτων ξ6νων γλωoαιilν γιν6ταν με βαση την επιχoινωνιαxη πQoσεγγιση, χαι oL χαθηγητ6ζ εi1αν τα iδια εQωτηματα πoυ 61oυμε χι εμειE αημεgα oγετιxα με τo τι,, τo
πιbE xαι τo π6τε να διδdαxει xανεiE, μtαE χαι η πQoσ6γγιη αυτη πqoεqx6ταν ατι6
τηγ oπτιχη γωνiα του xαθηγητη. Σημερα 6μωζ 61ει αrιoδει1θεi 6τι υπdgχoυγ χι
dλλoι παqd,γovτεg, εξi,αoυ σημαγτιχoi, τoυg oπoioυg θα πgεπει να λαμβανoυμε

υπ6ψιν μαE,6πω9

η

ανdλυη των αναμιilν χαt των ενδιαφεg6γrων των μαθητιbγ

την oπoi,α προτεiνolrν oι γνωατιx6g θεωρiεg πoυ 61oιw ωg επixεvτQo τoν μαθητη.

Στην πεqiπτωση τωγ φoιτητιilν τoυ CELE (Κ6ντqoυ Διδααxαλiαg Ξ6νων
Γλωοoιbγ) oτo Παγεπιoτημι6 μαg, θ1oυμε διαπιoτιboει 6τι τo πqoφiλ τoυg διαφ6gει ανdλoγα με τη γλιilαoα 6τι δηλαδη oι φoιτητ69 των Nεoελληνιxιilν δεν εlναι iδιoι με τoυE φoιτητ69 τωγ dλλων γλωooιbν, 6πωg π.χ. τωγ Αγγλιxιbν, των
Γαλλιxιilν, των Γεqμανιxιbγ χαι των Πoqτoγαλιxιilν. To γα γνωqiooυμε τo πQoφ[,λ των φoιτητιilν τoυ CELE ηταν χαι παQαμ6νει 6να9 απ6 τoυE oημαντιx6τεQoυζ oτ61oυg των xαΘηγητιilν των ξ6νων γλωooιbν.
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Σε τι διαφ6qει τo πQoφiλ τωγ φιlιτητ6γ;

Ed,γ οι φoιτητ€E των Αγγλιχων, των Γαλλιχων χαt τωγ Γερμανιxιilν βλ6πoυν
στηγ εχμdΘηση των συγχεχQιμ6γων γλωooιilν τη δυνατ6τητα να εμτιλoυτiooυν
τo βιογqαφιx6 τoυζ oημεiωμα, να πετtiχoυγ μtα πQoαγωγη η xαλliτερεζ oυγθηχεζ εQγασiαg η αx6μα γα χQησιμoπoηooυν τη γλιiloοα ωg μ6oo γι,α να πQαγματoπoηαoυν €ρευνα στoγ χιbQo τωγ θετιxιilν η των ανθqωπιoτιxιilν επιoτημιilν
ατo Mεξι}{o i oτo εξωτεqιx6, o φoιτητηζ πoυ εγγqdφεταL χαι παραxoλoυθεi τα
μαθηματα τηζ ν6αE ελληνιxηg γλιiloααg tηει dλλα χαQαχτηqιατιxd xαι ε(,γαι
xατα βdo ιν αν ιδ ιoτεληg.
Για να γνωρiooυμε τo πqoφlλ τωγ φoιτητιbν τoυ Nεoελληνιxoιi Tμηματog,
χQησιμoπoιor}με εδιb xαι δrio 1g6νια 6να εQωτηματoλ6γιo τo oπoi,o διαν6μεται
στην αaχη τηg αxαδημαΤxηE 1ρoνιdg. Στo εqωτηματoλ6γιo αυτ6 τoυζ qωτd,με
τoυE λ6γoυg για τoυE oπoioυg ενδιαφθqθηxαν να μdθoυν αυτη τη γλιbααα, για
τtE πQoσδoxiεg πoυ 61oυν oγετιxa με τα μαθηματα χαυ για τη χQησιμ6τητα πoυ
βqiαxoυν στo γα μελετηooυν oQtσμ€νεg πλευQ6ζ τoυ ελληνιxoti πoλιτιoμoti.
Toυg ρωτdμε αx6μα xατα π6αoν ταυτi,ξoνται με αυτ6ν τoν πoλιτιoμ6, πoια ε(,γαι η oτd,oη τoυg απ6γαντi τoυ, τι ξ€qoυν για τη otiγ1qoνη Eλλdδα xαι πoια εiγαι η oτεqε6τυπη ειx6να των σημεqινιbν Eλληνων.

H ανdλυση των απαντηoεων στo εQωτηματoλ6γιo μαζ απoxdλυψε 6τι oι

oπoυδαατ69 Θ6λoυν να πληοιdooυν τoν ελληνιx6 πoλιτυoμ6 γιατi νιιbΘoυν μθQoζ τoυ, xι αυτ6 επειδη 6ταν εμβαθtiνoυγ στη γνιiloη τηg ελληνιxηg γλιbooαg,
μπoρotiν να φτdooυγ στιE qlξεg τηg διxηg τoυζ γλωαoαg. Σε μεqιx6g περιπτιilσειζ, εiγαι πεπειομ6νoι 6τι μπoqor1ν γα χQησιμoπoιηooυν αυτ6E τιg γνιiloειg

στην επαγγελματιxt1τoυζ oταδιοδρoμiα' η απoψη αυτη πρoβdλλεται oυ1νd'
απ6 φoιτητ69 τηg Ιατqιxηg, τηζ Ιατoqlαg χαι τηζ ΦιλολoγiαE. Απ6 την dλλη
πλευgd, υπαq1oυγ αλλoι πoυ θ6λoυν να πληοιdooυγ τoγ ελληνιx6 πoλιτιoμ6
απ6 αιoθητιx6 ενδιαφ6ρoγ 6πωg oι φoιτητθζ τηζ Σxoληg Καλιbγ Tε1νιbν xαι
τηg Aq1ιτεxτoνιxηg.
'Oooγ αφoqd τη σηχQοη Eλλdδα, δυoτυ1ιbg ξ6qoυν λ(,γα πqdγματα _cρτα(,ει
χαι η γεωγQαφιxη απ6oτασh χαι τo oτεqε6τυπo των Eλληνων εiγαι αυτ6 πoυ
πqoβdλλεται απ6 τιζ τoυQιoτυxtg διαφημiαεtζ τηζ 1ιbραg: φαντdξovται τoυζ
E,λληνεgοαν Aπ6λλωνεζ xαι Αφρoδ[τεg, vτυμ€νoυg με xλαβδεg, να xoλυμτιdνε
αε παqαδειo6νυεg παgαλiεg oτα νηoιd τoυ Aιγα[oυ, η με 6να xoμrπoλ6ι στo χ6Qι,
να πα[ξουν τdβλι χαι γα π[νoυν ελληνιx6 xαφ6 η να 1ogεrioυν τoν 1og6 τoυ
Zoqμπd στην ταβ6qνα με τα μπουξoιixια. Αλλoι αx6μα €xoυν την ειx6να τoυ
Eλληνα vτυμθνoυ τooλιd.
Ανεξdqτητα 6μω9 απ6 τo ατεqε6τυπo πoυ 61oυν o1ηματ[oεt χαt απ6 τιE μεταξti τoυζ διαφoq6g, 6λoι συμφωνotiγ ατo 6τι Θ6λoυν να μdθoυν την ελληνιxη
γλωooα λ6γω τoυ μεγdλoυ Θαυμαoμot} πoυ τρ6φoυγ για τoν ελληγιx6 πoλιτιoμ6 xαι παQ' 6τι ξ6ρoυν 6τι δεν Θα τoυE πqoαφ6qει xαν6να συμtεχQιμ6νo αχαδημα'ιx6 6φελo9.
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Πρ6πει γα σημειωθε[ 6τι τo να 6χoυμε φoιτητ6E με εσωτεQιχα xiνητqα συνεπdγεταL 6να μεγαλo πλεoνθxτημα γtα τoυζ δαoxdλoυg, γιατi μια θετιxη ατdoη
απ6γαντι στoν πoλtτισμ6-oτ6xo βoηθα τoυζ σπoυδαστθg να oυo1ετ(,ooυγ τιζ
γνιboειg πoυ μ6λι9 61oυν απoχτησει με τLζ πQoηγoriμενεg γνιbοειg τoυE για τoγ
x6αμo, oυνειoφ6Qει στo να μειωΘε[ η xoινωνιxη χαι ψυχoλογιxη απ6oταoη μεταξιi τωγ δtio πoλιτιoμιilγ αλλd χαι μεταξr} διδαox6γτων xαι διδαoxoμιθνων,
xαι δημιoυgγεi, 6τoι μια 1αλαqη ατμ6oφαιQα χαt μια o16oη εμπtστooriνηg ιδανιxη για τη διαδιxαoiα διδααιαλiαg-εxμdθηoηζ.
o Krashen (1982) υπoατηqi,ξει 6τι <<o xdθε dνθqωπog μπoqεl να αναπτtiξει
μια oτd,αη τ6αo θετιxη 6αo xαι αqνητιxη πQoE τη γλιbooα-oτ61o, την xoιν6τητα
πoυ μιλdει αυτην τη γλιbooα χαt τoν πoλιτιoμ6 αυτηζ τηg xoιν6τηταE>>. oπoιοE
61ει θετιxη oτdoη πqooπαθεL γα βρευ ειπαιq[,εg για γα επιχoινωνηoει με τoυζ
1qηατεg τηg ξθνηg γλιilooαg xαι θται xαταφθqγει γα πρooλαβει μiα oημαντιxη
πoo6τητα ειααγ6μενoυ γλωoοιxoti πρoι6ντο9 (input), τo oπoio θα 6xει επiδgαση στην πρ6oδ6 τoυ ωζ πQoζ τιE γλωootxi,g τoυ δεξι6τητεE χαι γεγιχd oτην xατdxτηoη τηg γλιilooαg.

Αγτ(,θετα, oιiμφωγα με αυτη τη λoγιxη, o d,νΘQωπoE με αQνητιxη oτd,oη
πQoσλαμβdνει xαι επεξεqγdξεται λιγ6τε9α ατoι1ε(,α τoυ εισαγ6μενoυ γλωooιxori πqoΤ6ντoE. Aυτ6 61oυμε διαπιατωoει 6τι oυμβα(,νεL, για παqdδειγμα,
αυτη την επoχη oτo παγεπtστημι6 μαζ στηγ πεqiπτωση τωγ Aγγλιxωγ: oι φotτητ69 δεν αιαθανoγται αυτη τη στιγμη xαμiα 6λξη για τoγ πoλιτιαμ6 των
Hνωμ€νων Πoλιτειιilν, λ6γω τηζ σημεQινηζ τoυS πoλιτιxηζ, τιι 6τoι 61oυν αQνητιxη oτdαη απ6γαντ(, τoυζ, η oπolα θ6τει εμπ6δια στην εxμdθηoη τηζ γλιiloσαζ.
Eπανερ16μενη στην περ(,πτωoη τηE N6αg Eλληνιxηζ, θα ηθελα να επισημdνω
6τι με δεδoμθνα 6λα τα πλεoνεπτηματα πoυ αν6φε9α, 6να9 απ6 τoυg βαoιxorig
oτ6xoυg του xαθηγητη ε(,ναι, xατa τη γνιbμη μoυ, να 1τioει μια o16oη εμπtστooιiνηg με τoν oπoυδαοτη, να δημιoυργηoει μια 1αλαρη ατμ6oφαιqα γεμd,τη αQμoν[α xαι β6βαια, πd,γω απ' 6λα, να oτηρ(,ξει τη διδαxτιxη τoυ πqαxτιxη o'
6ναγ xαλ6 χαt σωστd πρooανατoλιoμ6νo o1εδιασμ6, με ααφιilg πqooδιoqιoμ6νoυζ oτ61oυg χαι με xατdλληλo υλιx6 xαι δqαoτηqι6τητεg.

2.lιατi

θεωqoιlμε σημαγτιx6 γα ειo&γoυμε πολιτιoτιxα Θ6ματα
oτα μαΘriματα ξ6νωv γλωoοιilv;

oυ δεoμoi μεταξri γλιitooαE xαι πoλιτιoμoιi εiγαι αδιdqqηxτoι. Δεν μπogοtiμε
γα φανταατotiμε τη διδαoxαλiα η την εxμdθηoη μιαE γλιbooαg απoμαχQυoμ6νη
απ6 τoν πoλιτιoμ6 τηE. Η γλcboοα ε[,ναι τo xλειδ(, πoυ μαζ ανoiγει την π6qτα
για γα μπoriμε στoν πoλιτιαμ6, o oπolog εiναι 6να dλλo oιiμπαν, μυα dλλη xooμoθεωqi,α. o xαΘηγητηE ε[ναι εxεlνog πoυ €1ει την ευθriγη γα εφαqμ6oει τo
otlναιoθηματιxd φi}ιτqo, δηλαδη να δημιoυργηoει τιg β6λτιoτε9 αυνθηxεζ εμJ[ι-
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στoσliνηζ, oliτωE ιboτε o φoιτητηE να νιωθει, 6τι η εχμdΘηση τηE γλιbοoαg εiναι
μiα πλoriσια εμπεtQια.

3.

Κqιτriqια για τo o2gεδιαoμ6 διδαxτιxo'b υλιxoιi

Η παιδαγωγιxη μαg πq6ταση αγαφ6qεται oτo o1εδιαoμ6 υλιxoti με πoλιτιoμιx6 πεqιε16μενo, με βdοη τα iδια τα ενδιαφ€ρoντα των φotτητιilν χαι τoγ θαυμαoμ6 πoυ τq6φoυν απθγαγτι στoν ελληνιx6 πoλιτιoμ6 xαι με oxoπ6 να αφυπνυατεi <o T,λληναE πoυ 6λoι oυ δυτιxoi, 61oυμε μ6oα μαζ> μ6oα απ6 επαγωγυxtg τεμιxtg, 6πω9 oημειιbνει o Swenson (1984). Στ61o9 μαg, δηλαδη, εiναι να
ξεxινηoουμε απ6 τo απλ6 xαι μετd να πdμε οτo διioxoλo, απ6 τo γνωστ6 να
oδηγηooυμε τoγ φoιτητη 16ρι-16qι για να αγαxαλ,tiψει τo dγνωατo. Tα υλιxd
πρθπευ να 61ουν πoιxιλiα χαt γα ε1ναι xατdλληλα για την ανdπτυξη χαι των
τεoαdρων γλωoουxιilγ δεξιoτητων, τηE παQαγωγηE πqoφοqιxoti xαι γgαπτoti
λ6γoυ, τηζ αχoυoτιx'figxαταν6ηoηζ χαι τηE χαταν6ηoηE γραπτιilν xειμ6νων.
Aπ6 τα παQαπανω 61ω διbαει μεγαλriτεQη 6μφαoη, λ6γω τoυ πλoιiτoυ τoυζ,
στoν α1εδιααμ6 υλιxoιi με βdoη λoγoτε1νιxαxεiψενα χαι πoiηαη / λoγoτε1νιxd,

xεiμενα (πεξd χαt πotητL'lα),ξεxινιbνταg απ6 τo επiπεδo μηδ€ν.
H αχ6oη μεταξri τηg διδαοxαλiαg τηg λoγoτε1νiαg χαι τηE διδααxαλ[,αg των
γλωoαιilν 61ει αxoλoυθηoει μια εJτεισoδιαxη πoqεiα. Στην αQχη η γλωooιxη διδααxαλiα ηταν βαoιoμιθη oτη μετdφQαση των λoγoτε1νιxιbν xειμ6νων, αλλd με
την ειoβoλη των δoμιxιbν πρoαεψiσεωγ τηg γλιilασαt παQαμεqiατηxε η διδαοxαλiα τηg λoγoτε1νiαg xαι δ6θτpιε πQoτεQαι6τητα στην εξdoxηαη των βαoιxιbν δoμιilν xαι τηζ xoινηs χaησηζ τηg γλιbooαg, δεδoμ6νoυ 6τι η επιχotνωνιαxη πqoo6γγιση επυχεντριilθηxε στην π96oληψη χαι oτιg λειτoυqγiεg τoυ πQoφoqιxori λ6γoυ.
Ωατ6αo, τα τελευταiα 1q6νια 61ει αναθεωqηθε(, η θ6oη τηg λoγoτε1νiαg μ6οα
oτo πλα(,σιo τηE επιχoινωνιαxηg πρoo6γγισηζ, απoxαλtiπτoγταE τα μεγdλα τηζ
πλεoνεxτηματα, γιατi <oυ1νd oι μ6Θoδoι για τη διδαoxαλiα των ξθνων γλωooιbν oτερor}ν απ6 τoυE oπoυδαoτ€g την ευxαιq(,α να αγαχ,αλυψoυν μ6νoι τoυE
τorig xαν6νεg χαι τη χaηση τηg γλΦαoαg, xdτι πoυ μπoQotiν να xαταφθgoυν με
τo λoγoτε1νιx6 xεiμενo>> (Widdovrson 1975) xαι, επιπλ6oν, γιατi, τα λoγoτεχγtxα xε(,μενα πQoσφ6qoυν μια μγdλη πoυxιλiα oτoι1ε[ων που μπoqoriν να αξιoποιηθotiν απ6 διdφoQεE πλευg6E, ανεξαqτητα απ6 τo αγ εiναι αναχQoνιoτιxt1η
γλιbooα η αντιατoι1εi ατη σημεQιη επo1η, xαι αx6μα απ6 τo αγ εiγαι αxατdλ-

ληλη γtα τo επ(,πεδo, 6πω9 oημειιbνoυν oι Collie & Slater 09n).
Αυτ6 πoυ πQooπαθoriμε να επιτri1oυμε με τo o1εδιαoμ6 αυτoΦ τoυ υλιxoιi
ε(,ναι να εφαQμ6ooυμε τtζ πQoτdoειg 6oων ιθ1oυν πειQαματιoτεi με τη χaηση
τηg λoγoτε1ν[αg oε dλλεg γλιiloαεg, 6πωg ε(,ναι τα πq6τυπα χαt oι ΘεωqiεE των
Collie & Slater (1992:10) o1ετιxd με την ανdλυση τoυ γιατ(,,τo1) τLxαιτoτ πιbg
πρ6πει να γiνεται η διδαoxαλiα oτα μαΘηματα ξ6νων γλωooιbν.
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.

Γιατi;
Γιατi η λoγoτεy;νLα απoτελει μια ανεξdγτλητη πηγη πoιπiλoυ γQαπτof υλLIιo^b, τoυ oπoιoυ η σπoυδαt6τητα 6γxειται στo γεγoν69 6τι αναφ69εται oτα βαoιxαανθqιδπινα ξητηματα' αυτ6 xdνει την αξια τηζ δLαχQoνιxη xι 6γt εφημεQη.
Παq6λo πoυ η oημαoiα τηg αλλαξει με την πdρoδo τoυ 1q6νoυ, oπανια εξαφανiξεται εντελιbg,6πω9 απoδειxνfoυν ot πεQtπτιboειg τηg ελληνιxηg τgαγωδ[,αg,
των 69γων τoυ ShakespeεΙre χαt τηg xλααιxηg λoγoτε1νiαg γενιxd.
. Tι;

Tα ιδαγιxd xριτηqια αξιoλ6γηoηg εξαqτιilνταt, χατd βdθog, απ6 την xdθε
τdξη, απ6 τιg ανdγxεE τηζ χαt απ6 τo γλωooιx6 τηg επiπεδo xαι, επιπλ6ον, απ6
τιg γνιbαεtζ πoυ xατθ1oυν oι φotτητtg oγετιxd με τoν πoλιτιoμ6-oτ61o. Ωατ6σo, η επιλoγη πoυ θα γ[,νει πqθπευ να 61ει τη δυνατ6τητα να πQoχαλθoει τo ενδιαφ6qoν τωγ φotτητΦγ xαθωg xαι θετιx6g αντιδgd,oειE. Mια εππυ1ημ6νη επιλoγη 61ει πdντoτε την ανdλoγη αγταπ6xQιση.

.

Πωζ;

Mθαα απ6 δραoτηqι6τητεζ πoυ π96πει να πQoσελxrioυγ την πQoσo1η των
φoιτητιbν, xdγovτdζ τoυζ γα νιιbοoυν 6τι εiγαι τo επixεντQo τoυ μαθηματog,
βoηθιbνταE τoυζ να εχμεταλλεrioνταL τιζ διx6g τoυζ λoγoτε1νιx6g ιxαν6τητεE,
χαt συνεγιilγoγταg γλιilοoα xαι λoγoτε1νiα.
Για την παQαγωγη τoυ διδαxτιxoιi υλιxori 61oυμε αφoμoιιiloει επ(,oηE μεQιxtg απo τιζ πQoτd,oειg τoυ Rall (1,999 490) oε o16oη με τoγ oqιoμ6 των γλωoooλoγιxιilν xριτηq(,ωγ στα μαΘηματα γλωooιilν, 6πωE εiναι η πεq[πτωοη τηg 6μμετQηζ πoiηoηg, με την επανdληιpη των λ€ξεων χαι τωγ δoμιilν, χαι τα χαQαχτηQιστιχα τoυ επεξεqγαoμ6νου xειμ€νoυ oε αντiθεση με εxε[να τoυ απλoti.
Aπ6 την πρoσωπιxη μoυ εμπειgiα 61ω διαπιατιilοει 6τι η χaηση των ελληνιxιilν λoγoτε1νιxιilν xειμ6νων, χαι ιδιαiτεqα τηg πo[,ησηζ, βoηθd,ει πoλti τoυζ
oπoυδαoτ69. Πoλυ πιθαγ6γ αυτ6 να oφεiλεται στην πoλιτιατιxη ταιiτιση πoυ
€xω ηδη αναφ6gει, η oτo 6τι πoλλd θ6ματα τoυζ ε(,γαι ηδη γνωoτd,, 6πωg π.x.
εxε(,γα τηζ ελληνL'lηζ μυθoλoγ1αg. E1ει απoδει1θε[, 6τι τα xεLμενα με Θ6ματα
γνωoτα στoυζ μαθητ69 διευxoλtiνoυγ τηγ χαταν6ηοη χαι χQησιμεtioυν στην ειoαγωγη, την εξdoxηση χαι τηγ επανdληΨη τωγ μoQφoσυγταχτιxιbν δoμιilν τηg
γλιbooαg, xαθιilg χαι στην ανdπτυξη των στQατηγιxιbν τηg εxμd,Θηαηg, ενιb ταυτ6xρoνα εμ:τλoυτiξoυν τιg γνιiloεtE τtE oγετιxtE με τoν πoλιτιoμ6-ατ61o.
Π6Qα απ' 6λα αυτd 6μωζ, τo διδαxτιx6 υλιx6 πq6πει να oδηγεi τoν oπουδαατη να xdγει την αυτoxριτιxη τoυ χαι να παiqνευ πQωτoβoυλiεg, xαθιατιbνταE
τoγ πιo υπεfθυνo xαι αυτ6γoμo ωζ πQoE την εxμdθηoη τηg γλιbooαg, €τoι ιboτε
γα μηγ πεqιοqlξεται στιζ αoxηoειg πoυ τoυ δiγει o xαθηγητηg την ιilqα τoυ μαθηματoζ.
Eiμαι πεπειoμ6νη 6τι η χQησLμoπoLηαη λoγoτεxνιxoti υλιxοri ατη διδαoxαλiα
των ελληνιxιbγ θα φθqει otiντoμα θετιxd, απoτελ6oματα, 6πω9 αxqιβιilg 61ει
oυμβε(, χαι στη διδααxαλlα dλλωγ γλωααιilν (π.x. αγγλιxd, γεQμαγtχd. Bλ. RaΠ
1999).
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4. H επι,λoγri τωv λoγoτε1vιxιbγ χειμ6γωγ

Tα xεlμεγα πoυ χQησιμoπoιoliγταt γtα τη διδαoxαλlα τηg γλιilooαg μπoQει να
εiγαι απoσπασματα λoγoτε1νιxιbν xειμ€νων, πεζιbν η πoιητιxιbγ ιατoqιxd διηγηματα, παραδooυατια παqαμriΘια, μliθoι, dqθqα εφημεqiδωγ η πεqιoδιxιbν xαι
επιπλ6oν διαφημιoτιxd. To σημαγτιχ6 εi,γαι να υπαq1oυν μ6oα τoυs πoλιτυoτιxd oτoι1εi,α πoυ γα αφυπγlooυν τo ενδιαφ6qoν των φoιτητιbγ να θ1oυν απλ6
λεξιλ6γιo χαt να oυνoδεrioγται, 6πoτε ε1ναι αυτ6 δυνατ6ν, απ6 φωτoγqαφiεg,
πoυ να 61ουν o16oη με τo θ6μα oτo oπoi,o αναφ6qoγται.

5. Συμπ6Qασμα

Eμεig, ot επαγγελματiεg τηg διδααιαλiαg ξ6νων γλωααιilγ εiγαι πoλ,li βαoιx6 να
oυνειδητoπoηooυμε 6τι o qoλog πoυ πα[ξoυμε στη διαδιxαo(,α εxμdθησηE τηζ
γλιbooαg αrι6 τoυg φoιτητ6g μαg ε[,ναι πoλιi ημα\πtχ6g xαι 6τι oι παqdγovτεg
πoυ επιδqoriν oτη διαδιxαolα αυτη δεγ ε[,γαι oταΘεqol _ αγτlθετα, ατιoτελofu μετΦλητι6ζ' τιg oπolεg μπoqoriμε γα αλλdξoυμ πQoζ 6φελ6g τoυζ. Γι'αυτ6,6ταν
δoυλεlioυμε μ6oα oτα πλα[,oια εν69 πoλιτιoμori τ6oo πλotioιoυ, 6πωg o ελληνιx6g,
δεν ετιιτqfπεται γα μηγ πετtryαLνoυμε τoυζ παιδαγωγιxotig μαζ σχoπorig. Aψεi
γα παλειioυμε γα αγαδυθεi o Eλληναg πoυ 6λoι oι δυτιxoi, 61oυμε βoα μαg.
Διio λ6για για τoν δdoxαλ6 μoυ
Θα ηθελα να ευχαQυατηoω τιg αqx6g τoυ Πανεπιατημ(,oυ Aθηνωγ για την ευχαιρiα πoυ μoυ 6δωααν γα παgευρεθιb ατην τελετη πQoE τιμην τoυ xυqioυ Παγα-

γιιbτη Κoγτoli.
Παq'6τι 61oυν πεgdαει τgιdντα 1q6νια απ6 τ6τε πoυ 6φυγα απ6 την Eλλαδα, 6πoυ ε[,1α την τ$xτι να παQαχoλoυΘηoω ωg υπ6τqoφoE τoυ ελληγιxori χQdτoυζ τα μαθηματα τηζ N6αg Eλληνιxηg γλιbooαζ πoυ μαg παρ€διδε o xtiριog
Κoντ6g, τoυ ε[,μαι πdγτα ευγνιbμων γιατi, π6qαν απ6 τιg λεξιx6g χαι μoQφoσυνταxτιxtg γνιboειg πoυ μαE πqoο6φερε, η μεγαλυτεQη επιτυx[α τoυ σαν xαθηγητηg ηταν 6τι, μθoα σε μια ατμ6oφαιQα αQμoνiαg xαι φιλiαE, μαζ θxαγε να πλη-

oιdooυμε με θαυμαoμ6 xαι αγdπη τον ελληγιx6 πoλιτιoμ6. Xdqη oτα μαθηματα τoυ xυqloυ Koντot} αγdπηoα τoυE T,λληνεg, τη γλιbασα τoυE χαι τη λογoτε1νiα τoυζ. Xdqη α' αυτ6ν επ(,oηζ απoφdoισα στη oυν61εια να αo1oληθιb με τη
διδαoxαλlα τηζ Eλληνιxηζ.
Nαταλ['α Moρελε6ν
Κ6wρo Διδαoxαλ(,αg Ξ6νων Γλωootbν (CΕ,LΕ)
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