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H ΔΙΔAΣKAΛΙA THΣ EΛΛΗλtΙKΙΙΣ ΩΣ ΞENHΣ ΓΛΩΣΣAΣ:

ΚoΙNΩNΙoΠoΛΙTΙΣM ΙKH ΠPoΣEΓΓΙΣΗ
STOYNΑ POROMΑNSΚA

The puφose of the present paper iS to call readers' attention to the socio-cultural aspects
of foreign language education and the Modern Greek education in particular. The Ιanguage, as the primary medium of a nation's culture, has preserved in itseΙf the traditions,
manners and customs of the nation which speaks it. The Modern Greek language like no
other has preserved in itself this energy. Using the language as a medium, the lecturer
could reveal in front of the auditοrium the most interesting aspects of the behavioη everyday life, traditions, history and culture of the people who speak the language he teaches.
The young people in Bulgaria, ιryho learn Modern Greek language, demonstrate Strong interest in these sociο-culturaΙ themes.

Στoν xαθηyητη μoυ }{. Π. Koντ6
xαι απtραντη ευγνωμooιiνη
αyαπη
με
για 6λα 6oα τoυ ηqωoτdω
Oταν διδdoxoυμε μtα ξ€νη γλιbooα, διδdοxoυμε τηγ χΦQα, τoν πoλιτιαμ6
τoυ λαoli, o oπoιoζ τηγ oμιλε[,, 6λo τo otiμπλεγμα τωγ χoLγωνιχιbν τoυ oxιθoεων. Στην πεq[,πτωαη μαg διδdoxoυμε την Eλλdδα, διδdoxoυμε τoγ πoλιτιoμ6
τηg Eλλdδαg _αq1αlo, βυξαvτιν6 xαυ ν6o_ διδαoxoυμε τoν Boti\αqo φoιτητη
ταξιδεrioντdg τoγ στα αtγαtoπελαγiτιxα νηoιd, τoγ γγωQ[ξoυμε με τoγ Nεo6λληνα, με τιE oυνηθει6E τoυ, xληqoνoμημdνεg απ6 xιλιdδεg γενι6E πQη τoν φ6qγoυμε αε επαφη με τoγ dφθoνo α6qα στην αττιxt1γη, με τoν βαΘυγd,λανo oυQαν6, τoυ δεi1νoυμε τoγ ερωτιx6 δεoμ6 τoυ Eλληγα γtα τη θαλαoσα χαι την ελευθεqiα.
Η γλιboοα ωζ xriqιog φoqθαg του πoλιτιoμor1 61ει απoθηxεt}oει μιiαα τηE τιζ
παQαδ6αεtζ τoυ λαοli πoυ τηγ oμιλε(,, χαι εχφQdξει με διαφoqoυg τq6πoυζ τιE
oυνηθειεζ των ομιλητων τηζ, τα θθιμd τoυζ, τα αισθηματd τoυζ. H ελληνιxη
γλιilααα,6oo xαμ[α dλλη, φ6qνει μαξι τηg αυτ6 τo φoqτio.
ΩE 1ιbρα-oυνδεδεμ6νo μ6λo9 τηg EυqωπαΤxηζ Eνωοηg η Boυ\αq[,α με τα
παγεπtστημιd τηζ μπηχε στo δq6μo τηE εφαQμoγηζ τoυ Koινoιi EυqωπαΤxori
Πλαιoloυ για την Exμdθηoη, τη Διδαoxαλlα xαι την Αξιoλ6γηoη των γλωoαιbν.
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B6βαια, στη BoυηαQια πdγτα υπηQχε μια παqdδooη τηg ξεν6γλωσσηζ *ιπαtδευoηg με τα πολλd ξεν6γλωooα γυμνd'σια, με τιg φιλoλoγιx€g o1oλθg στα πανεπιατημιd μαg, oτα π6ντε απ6 τα oπoiα διδdoxovται τα NE ωg ιo6τιμη ειδιx6τητα.

H Eυqωπαixtι Eνωαη εφα9μ6ξει πoλυτιxtg για τη βελτiωση τηs γλωoooμd-

θειαg oτo xιbgo τηg xατdQτισηE χαι τηζ εxπαiδευσηE με oτ6xo τηγ χινητιx6τητα
τωγ εQγαξoμθνων χαι τtE xoιν6g ευxαιqiεg. Παqdλληλα με τoυζ εqγαoιαxorig
οτ61oυg δiνεται ιδια[,τεgη 6μφαoη στoυE πoλιτιαμιxotig oxoπot1g για τηγ xαλriτεQη αμoιβαLα γνωqιμ[,α των λαιbγ. Γiγεται λ6γog 61ι πια μ6νo για την ανo1η
χαι τηγ xαταν6ηoη τoυ dλλoυ. <To ξητoriμενo δεν ε[,γαι πtα η απλη ανo1η τoυ
διαφoρετιxoti, αλλd η απoδo1η τoυ, πoυ αημαiνει 61ι μ6νo αναγνιbqιη τoυ διxαιιbματoζ γα υπdρ1ει, αλλd χαι τoν oεβαoμ6 πQoζ τα στoιχεiα πoυ τo απαgτLξoυν> (Αναλυτιx6 Πρ6γ9αμμα 1998: 26).

Yπoγqαμμiξεται η οημααi,α τηζ εξoιxεLωσηζ με τoγ πoλιτιoμ6 του λαoti, τη
γλιbαoα τoυ oπoioυ μαΘαiγoυγ oι διδαox6μενoι. H εξoιxεiωoη xατα τη γνιbμη
μαg ε(,ναι μιχQηζ oημαoiαg oτη α1€αη τoυ διδαox6μενoυ με τη χιilQα, τη γλιilooα
τηg oπο[αE μαθα(,νει. Για τo αχQoατηQι6 μαE, τo oπolo απoτελεiται απ6 ν6oυ9
ανθριbπoυζ, σημαγτιx6τεqη θ6oη xατtyει η συγαtσθηματιxη α1€αη. ΙΙ πqooπαΘεια τoυ xαθηγητη πq6πει ηδη απ6 την αq1η γα στoχεtiει oτη δημιoυqγiα τoυ
αιoθηματoE oυμπdθειαE χαι με την παgoδo τoυ 196νoυ τηg αγdπηζ πQoζ τo
λα6 xαι τoν πoλιτιoμ6 τoυ. Για την επ[,τευξη των oτ61ων αυτιilν o 1g6νog εiναι
πεQLoQtσμ€νοg, αλλd με τηγ επιμoνη χαι την υπoμoνη τoυ xαθηγητη οτo τ€λog
επιτυγxdγεται η εξoιxεiωση χαt oτη oυν6χεια αυτ6g o ιδια[,τεgog oυναιoθηματυxogδεoμ6g ανdμεαα στo αχQoατηgιo χαι στη xoιν6τητα τηζ γλιbοοαg-oτ61oυ.
Για μαg ατα Bαλxdγια 6xει μεγdλη oημαolα η πρooπd,Θεια αυτη, ιδιαiτεqα η
γνωριμiα των ν6ωγ μεταξri τoυE επειδη υπdq1oυν αx6μη αqxετ6g πqoxαταλη'oooγ αφoρd, τo oriγ1qoνo E,λληνα, π96πει να ξ6ψειζ xαι παλιd οτερε6τυπα.
Qoυν oι ν6oι 6τι η Eλλdδα δεν ε(,γαι μ6νo τo oυqτdτlL 7LαL η ταβ6Qγα. Eiναι η
ανηαυ1iα των Eλληνωγ για τηγ αγεQγiα, εLναt oι σεισμoi, ε[ναι oι πυQχαγι6g τo
xαυτ6 xαλoxαiqι, αλλ0 εiγαι χαι oι υπεqdνθqωπεζ πqoαπαθειεE μιαζ μιχQηζ
χωQαE γα oQγανιboει την xαλriτεQη oλυμπιdδα, ε(,ναι τo Φεoτιβdλ Αθηγιilν με
τo Ηριbδειo, ε[ναι τo φεoτιβαλ τηg αgxαlαg τgαγωδ(,αE τηS Eπιδαriqoυ, εiναι η
μtχQη Eπiδαυgog, ε[,ναι η oriγ1qoνη πoλιτιοτιxη ξωη oτην Eλλdδα. Ιδιαiτεqα
τιbρα με τoυE oλυμπιαxorig αγιbνεg τo ZaM 61oυμε πdμπoλλεE αφoQμθg να
oυμβdλλoυμε στηγ ανdπτυξη των επtχoινωνιαχιilν δεξιoτητων τωγ φotτητιilν
μαζ.
Yπdρ1oυν απ6ψει9 γλωααoλ6γων πoυ επισημαlνoυν 6τι oι πρooπdθειεE για
επ(,τευξη επLχoιγωνιαxηg ιxαν6τηταζ παQαμεq[,ξoυν τoυζ dλλoυg oτ61oυ9 στηγ
εxπαiδευση. <Η επιχotνωνιαxη λειτoυgγtα tγει oε τ6τoιo βαΘμ6 επιαxιd,oει την
σημειoγενετιxtη/πoλιτιoτιxη λειτoυqγlα τηζ γλιiloααg, ιiloτε αυτη μ6η να εμφαν(,ξεται στoυE oqιoμotig τηg γλιboσαζ>> (B6ργη 1998: 111-112). Mε τηγ χotγωγιoγλωαoιxη χαι χotγωνιoπoλιτιoμιxη ιxαν6τητα (Αγαλυτιxo Πq6γραμψα ZWL
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15) ωg συνtστωσα τηζ επtχoιγωνtαχηζ tχαν6τηταE εγνootiμε γνιbοεtE γtα τη
χωQα χαι τo λα6, oι oπoiεζ θα βoηθηooυγ τoν μαθητη oτιg μελλoντιx6g τoυ
o1€οειE με τoυζ oμιλητ6g τηg γλιbooαg-ατ61oυ. Αυτ6 δε oημαiγει 6τι υπoτιμoti-

_τη γQαμματιxη χαι τη στQατηγιxη ιxαν6τητα_
με τtE dλλεg δυo oυγιοτιiloεg
αλλd πιoτεrioυμε 6τι oι dλλεg δυo ιxαν6τητεg oε μεγdλo βαθμ6 διευqιiνoνταt
xαι τελειoποιofνται με τη βoηθεια τηζ, η oπoiα μ6oω των αυΘεγτιxιbγ xειμ6νων
πqoxαλεi εqεθioματα στoυE φoιτητ€g ιiloτε να συνεχlooυν τιE πQoσπd,θει6g
τoυζ.

Σημαντιx6 μ€qog τηζ χoιγωνιoπoλιτιαμιxηg ιxαν6τηταg ε[,ναι oι γνιboειg
πoυ πρoυπoθ6τoυν μια xαλη συνεQγασiα oτα πλα(,οια μιαζ επαφηg. Στην αaχη
xαθε επαφηg μπα1νoυν oτη 1ρηoη oι διdφoQot γλωooιxoi τιiπoι φιλoφqοoriνηg,
oι λεγ6μενoι τfπoι ευγ6νειαg. Δεν ε(,ναι τυ1αLo 6τι σ' 6λεg τtζ χoι,νωνιoγλωoooλoγιx6g αναλrioειg δLνεται μεγdλη θμφαoη o' αυτη την πλευqd τηE επtχoιγων1αg, η oπoiα μπoqεl να χαταστε(, μια xαλη αaχη μιαE επαφηg xαι αντiθετα
μπoqεl να απoβε(, αqνητιx6 οτoι1εio χαι εμπ6διo για τηγ oυν6xεια τηζ επαφηζ.
o Γ. Mπαοληg (2000: 113) μιλιbνταE για τιE o16oει9 ανdμεαα στoυE oυνoμιλητ6g τoν[ξει: <<Δυo oυνoμιλητ6g μπoρε[ να εiγαι oε ο16oη εξoυo[,αg μεταξιi τoυg η
oε ο1ιθoη ια6τητα9. Στην πqιbτη πεq(,πτωση o 6να9 ε(,γαι ανιbτεqog απ6 τoν
αλλo, βρioxεται oε ο16oη ια1riog. Στη δεriτεgη πεqiπτωση oι α16oευζ τωγ συνoμιλητιilν xυμαiνoνται απ6 πoλli oιxεiεg μ6xQι εντελωg ψυχQ6ζ, δηλαδη oι συνoμιλητ69 εiγαι δυo dγνωoτoι μεταξri τoυg d,νθρωπoι. H o1θoη εξoυolαg, oιxει6τηταE, μη oιxει6τηταζ x}"τt. φα(,νεται απ6 τoγ τιiπo πoυ επιλ6γει να πqooφωνηαει xdπoυoE τoν oυνoμιλητη τoυ xαθιilg χαt τoν α9ιθμ6 τoυ β' πqooιbπoυ τηζ

πQoσωπιxηg αντωvυμLαg, τoν τliπo δηλαδη εoτj1εoε('g πoυ χQησιμoπoιε[>.
To μαθηoιαx6 υλιx6, τo oπoio διαΘ6τoυμε, πQoσφ6ρει απ6 τα πgιbτα xι6λαg
μαθηματα στoυs αq1dqιoυζ αQχετorig xαιgετιoμorig xαι πoλλorig τriπoυζ απoχαιQετtσμorl. oι φoιτητθE, oι oπoioι ανηxoυν στην oμαδα των ενηλ[xωγ διδαox6μενων, εiναι εξoιxειωμιθνoι με τηγ χoι,νωνLχη διαoτQωμd,τωoη χαι με τη
θ6αη τoυζ στη χoινωγ[,α.'oταν 6μω9 oι γνιiroειg δεν εμπεδιitνoγταt με τo οωoτ6
τρ6πo η δεγ εξηγoriνται λεπτoμεQωζ oι χoινωνιoπoλιτιoμιxdg χαι σημαοιoλoγιxtg απo1qιboεtE, μπoQoιiμε να €1oυμε πεQtπτιbοειE, 6πω9 εi1αμε xατd, την
επloxειpη τoυ πQωΘυπoυqγori τηg EλλdδαE, τoυ x. K. Σημ(,τη, στo παγεπιoτημιo τηE Σ6φiαg, 6ταν 6ναg πQωτoετηE φoιτητηg τoν πληoiαoε με τoγ χαιQετιoμ6 <Γεια σoυ, xt}ριε>>, αν χαι ηταν xαι ε(,γαι xαλ6g φoιτητηg. Ei,ναι γνωoτ6,
xαι αυτ6 xdγει εvτιiπωoη στoυζ ξ6νoυ9, 6τι oι T,λληνεg περνotiν γQηγoQα oτo
β' ενιx6 απ6 τo β' πληθυvτιx6 τηζ πQoσωπιxηg αγτωγυμi,αg. Ανdμεσα στoυζ
ν6oυ9 χαι στη Boυ\αqiα η xρηoη τoυ β' ενιχoli ε[ναι στιζ πQoτιμηoειg τωγ συνoμιλητιilν απ6 την αQχη xι6λαg τηg πqιbτηg επαφηg.
'oooν αφogd τιg διαφoq6g oτη συμπεQtφogd xαι στη γooτqoπiα, η oπoiα oτo
αriνoλ6 τηg xατα τoν xαθ. B. Bogdanov, πqιbην πQ6oβη τηg Boυ\αq[,αE στην
Eλλdδα, εiναι xαττ ειxoγιx6 με πoλr}πλoxεg o1ιθoειg με μιxρ6τεQα αtiνoλα xαι
πληθog πQαγματιxιbν εxδηλιbαεων, αξ(,ξει γα παρατεθotiν μεqιx6g απ6 τιζ πα-
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QατηQησειE τoυ, στo ΠQωτo Συγ€δQto των νεoελληγιστ6ν των πανεπιστημιων
των βαλxανιxιilγ 1ωριilν στη Σ6φια τo 20ο1.
<<Η παqαμογη μoυ xατd, διdφoqεg πεqι6δoυζ στηγ Eλλdδα με €1ει oδηγηoει
ατη δημιoυργiα ειx6νων γtα τιζ oμoι6τητεζ χαι τtE δtαφoq€g ανdμεαα oτoν ελληνιx6 χαι στoν βoυ\αριx6 τg6πo ξωηs χαt συνεπιbg oε oυμπεqd,σματα για την
riπαgξη αγτιθ6oεωγ στη συμπεQιφoqd xαι τoν χαQαχτηQα των Eλληνωγ χαι των
Boυ\dqων. Στη μγημη μoυ 61oυν μεiνευ oqιoμθνα εγδειxτιxd φαιν6μενα 6πω9
π.χ. τo να συγχεντqιbνovται oι d,νΘqωπoι oε παq6εζ, η η διαφoqετιxη μoqφη τηg
ελληνιxηE χαt τηg βoυ\αqιxηg αυξητηoηg. Eτoι 61ω διαπιατιiloει 6τι η αξiα τηE
ελληνιxηg xoυβ6νταg oυνioταται στηγ lδια την xoυβ6vrα, πρd,γμα απ6 τo oπolo
πρoxtiπτει χαι η ανdγxη τηg oυνιfiειdg τηg με 6λα τα μ6οα, ενιil η xατευθυν6μεγη σε xdπoιo oτ61o βoυ\αqιxη xoυβ6ντα δεν 61ει αυτη τη oυν€1εια xαι δεγ
εμπεqυ61ει τη γΓt-πα τηg ελληνLt|'ηζ>>.
Aπ6 6oα λffiηxαν μ6χQι τιilρα, xαταληγoυμε αo αυμτι6qααμα 6τι θ1oυν oημαντιxη θ6oη ατη διδααxαλiα μιαg ξ6νη9 γλιilooαg oι αoημαπεζ στηγ πqιbτη μα-

τιd πλευρθζ τηE συμπεQιφoQdζ των μελιbγ μιαζ γλωαoιxηg xoιν6τηταg. Πεgιπτιiloειg παq6μotεζ με τo παρdδειγμα, στo oποlo αναφερθηxαμε, oφεiλoνται πto συ1νd οτην dγνoια. Πqεπει γα τoγlooυμε 6μωg 6τι τιg λεπτθE oημααιoλoγιxdg xαι
χoινωνιχθg απo1qιiloειg ατη γλιboσα χαι στην συμJτεQιφoqd τoυ λαori τηg γλιbooαg-oτ6xoυ πq6πει να τtE ξ6qoυν πqcbτα απ' 6λα oι xαθημτθg, για τιg oπo[εg,
στιE πεQιαo6τεgεg πεqιπτιboειE, στα πανεJτιστημια τoυ εξωτεριxoti η NE δεν ε(,-

γαt η μητaιχη τoυζ γλιilαοα.
Eπαν€ρ1oμαt αε 6αα αναφ6ρθηχαγ στηγ αQχη. Διδdoxovταζ μια ξ6νη γλιbαoα
πρoαφιθgoυμε μια σφαιqιxη γνιbση για τη γλιilooα, γtα τo λα6 xαι τoγ πoλιτιομ6
τoυ μ6oω τηg γλιbooαg. Ιδoti γιατ(, μετd, τo πριbτo 6τog oπουδιbν ατ61oE μαg εiγαι η διεriρυνοη τoυ λεξιλoγioυ, τo oπoio xαλιiπτει θεματoλoγlα πoυ αγταJτoxg[,νεται στoυE oτ61oυE τoυ εχπαιδευτιxoti πqoγρdμματog χαι στα ενδιαφ6qoγτα των μαθητιilν, xαθcδg χαι η εμπ6δωαη χαι επ6xταoη των γνιbσεων, πoυ
61oυν απoxτηΘεi, με βdoη τo λεξιλ6γιo. Oι 1ωριoτιig λ6ξειg 6μωζ, 6πω9 υπoγqαμμiξει o Mηταηg, εxτog γλωooιxoιi πεqιβαλλoντog <<παqαμ6γoυγ θννoιεg
qευoτ6g, oτoιxεlα εν πoλλoLExενα, χωQιE xαθoριαμ6νo q6λo χαι σχoπ6. M6νoν
6ταγ εντα1θoriγ σε συμφgαξ6μενα απoχτotiν oυμεxqιμ6νη oημαoiα, λειτoυqγiα xαι ταυτ6τητω (MητoηE}ool;54). Και επειδη oι φotτητ6g ωζ ενηλιxoι διδααx6μενoι 61oυν αqxετd μεγdλo oιioτημα εγνoιιilγ, xαθιilg xαι €γα otjνoλo
εμ^rτειqιιbγ χαt αξιιilγ μπα[νoυν στηγ εxπαiδευση με oqυoμ6νεg π9oΘ6oειζ χαι
πρooδox[εg xαι δεν 61oυν τoυE μαθηοιαxorig πεqιoριαμoιig των παιδιΦγ, δεγ εiγαι διiαιoλo να ειoα1θεi αqxετd νωρ(,g τo ooβαq6 xεiμενo ανdλoγα με τo επiπεδo oπoυδιbγ ιilατε τo διδαxτιx6 υλιx6 να μηγ μετατg€ψει τo ξεν6γλωσσo μdθημα σε ιθνα βαqετ6 μ6qog τηg μαθηoιαxηg διαδιxαoiαg. Σ' αυτη τηγ χατεr1θυναη
ενισχυτιχ6 oτoι1εio στην ξεν6γλωοoη εxπαlδευoη εf,γαι τo ενδιαφ6qoν xε(μενo,
τo oπoio χαQαχτηQiξεται απ6 πληqoφoqιx6τητα. Για τoυE ν6oυ9 αυτ6 τo xε[μεγo στιζ περιαο6τεQεζ πεQιπτιilαειg εiναι τo επixαιρo xεi,μενo. Σ' 6να γxdλoπ, τo
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oπoιo πQαγματoποηθηxε με τoυζ φoιτητ6ζ τoυ Nεoυ Boυ\αqιχoli Πανεπιoτημ[oυ, ατο εριilτημα <Mε τι dλλo θα Θ6λατε να ασχoληθεiτε ατιg ιbqεg δυδαoxαλiαg;> oι πεQισo6τεqoι φoιτητ6g απαντηοαγ <<Mε επlxαιqα Θ6ματα πoυ μαζ
αφoqoriνrr, η ,.Mt πεQtσσ6τεQεζ ασχηoειg πQoφoQιxor} λ6γoυ>>. Στo εgιbτημα
<<Πoια μαΘηματα εiναι περιττd στo εχπαιδευτιx6 oαg πq6γQαμμα;>> oι πε9ιoo6τεQεE απαντηoειg ηταν <Tα θεωqητιxd, μαΘηματα>>. M6γo μια απd,ντηση ηταν
υπ6ρ των θεωqητιxιilν μαθημdτων. H ανd,λυση των μαθηoιαxιilν αναγxιilγ ε[γαι
φυoιxd σημαγτιχη ωs 6να βαθμ6, αλλd δεν π96πει να μαg oδηγηoει oτoν πεQιoριομ6 των θεωqητιxιilν μαΘημdτων στα παγεπιoτημια, χdQη oτα oπolα oι φoιτητ6g απoxτot}ν μtα ευqεlα γνιilοη για τη γλιbαοα-ατ61o, αλλd ταυτ61ρoγα χωqig να παQασυQ6μαoτε απ6 xαθε επιθυμLα των φoιτητιilν μαg, δεν μπoρoriμε να
μηγ αφoυμqαoτoriμε τιζ ταoειg των χαtQιbν μαg.
Σημεgα 6λo xαι πιo πoλιi τo ενδιαφ69oν των γλωαooλoγωγ των εJτιχoιγωγιoλ6γων, των αναλυτιilγ τωγ MME, xαθιilg χαt των θεωgητιxιilν τηg μετdφqαoηg
oτq6φεται πQoE τo xεiμενo, δηλαδη στην πQoφoQιxfixαι γQαπτη oμιλLα χαι πQοζ
τoυζ μηχανισμot}g πoυ δι6πoυγ τηγ επιχoιγων(,α. Yπ6 τoν 6ρo 'xεiμενo' ε(,γαι
μωoτ6 6τι ατη γλωoooλoγiα εξετdξεται θνα ευqri φdαμα oυνδυααμιilν oημεiων.
Aλλα τo ooβαρ6 αυθεντιx6 επixαιqo xεiμενo ε[,γαι 6να πoλιi ιο1υq6 εgγαλεio oτo
επiπεδo των πQoχωρημθνωγ αν χαι μπoρoriμε να ξεxινηοoυμε με πιo απλd, xεlμενα αrι6 τo μ6oo επiπεδo.

Mε δεδoμ6νη τη βαoιxη αaχη να διδdoxεται τo λεξιλ6γιo oε θεματιx6g εν6τητεg τ(,θενται μεQιχd εqωτηματα, τα oπoiα πqoxtiπτoυγ πd,ντα χαι απαιτoriν
λυoη. ELγαι τo μ6γεΘoζ τoυ xειμ6νoυ πQoζ ανd,λυαη, τo oπoio πq6πει να ε(,ναι
ανdλoγo με τo επ[πεδo τoυ αχQoατηqioυ. o αριθμ6ζ των d,γνωoτων λ6ξεων δεν
πρ6πει να ε[ναι υπεqβoλιxd μεγdλog, ιbατε να μπoQoriγ oι μαθητ6g με την πQd)τη ανdγνωση να xαταλdβoυν τo μηνυμα τoυ συγταtιτη τoυ xειμ€νoυ. Edν ιΙ]τogor1ν χαι χαταλdβoυν με την πριilτη ανdγνωoη τo μηνυμα, τo xεlμενo ε[ναι πια
γι' αυτoιls μLα πq6xληoη χαι, εαν τo θ6μα τoυζ ενδιαφ6qει, αgxiξoυν xαι ιpdχγoυγ μ6νoι τoυζ τιg d,γνωoτεg λ€ξειg. Και 6να dλλo χαQαχτηQιoτιxo, πoυ €1ει
ιδια(,τερη απoυδαι6τητα εxτo; απ6 τη oυνo1η, η oπolα εiναι υπoχQεωτιx't'1, εtναι η πQoφoQιxdτητα τoυ xειμ6νoυ, δηλαδη εdν τoυζ ωθεi στηγ παQαγωγη λ6γoυ, στη Θ6ληαη 6xφραoηζ γγωμηζ, στην oμιλiα χαι επιχoινωγ(,α.
H πεqι6qγΞια, η oπoiα χαQαχτηQiξει τoυg νθoυg (6xoυμε πdντα υπ6ψη μαg
τoυζ φoιτητθE μαζ), τoυζ oδηγεL αδιdxoπα στηγ αναξητηoη τoυ ν6oυ χαt τoυ
επ(,xαιqoυ.
'oπωE τoνioτφιε ηδη, η αναξητηoη νθων xαι επι;xαιQωγ θεμd,των εiναι xαΘημεqινη υπo1q6ωoη τoυ xαθηγητη. Στα πλαi,oια πdγτα τηE διδαxτιxηs fληs χαt τoυ
εxπαιδευτιπoti πQoγQdμματoζ ειodγoνται Θ6ματα, τα oπoi,α απαo1oλotiν τoυg
T,λληνεg αημεqα χαL τα oπoiα pr^ττoqoιiν να αJτoτελ6ootlγ αqγ6τεqα αφoqμη για
xdπoια oυξητηoη.
Φυoιxd,, τo επlxαιqo xε[,μενo πQoσφθqει xαι στoγ xαθηγητη χαι στoν πQoχωρημ6νo μαθητη μεγαλr}τεQη ιχανoπolηoη. Eπειδη 6μωζ μαg ενδιαφ6ρει η αντα-
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π6xqυoη τoυ αχQoατηQιoυ χαι τα απoτελ6σματα στηγ εχμαθηση τηg γλιboσαζoτ61oυ, θ6λoυγ πqoαoxη oι δrio dξoνεg τo xε[,μενo να πqooφ6qει ν6εg πληqoφoqiεg στoν μαθητη χαι o βαθμ69 των δυαxoλιιilν να μην υπεqβαiνει xατd πoλri
τo επiπεδo τωγ γνιboεων τoυ αχQoατηqloυ.
ΠαgαxoλoυΘιilνταg τη Boυλη των εφηβων στην ελληνιxη τηλε6qαoη oημεiωσα τα θ6ματα, τα oπoiα απαo1oλot}ν τoυg εφηβoυζ: η εxπαLδευση, η ανεqγ[α, τα
γαQχωτtχd,, η απαo16ληoη, τo πεqιβdλλoγ. Mια μαγνητoσχoπημ6νη εxπoμπη με
θ6μα την εχπαiδευοη παρoτqriνεt τoυζ φoιτητθg για αυξητηση, αφor1 6λoι 61oυν
περdοει τα πqιbτα oτdδια τηζ εχπαiδευoηg, τoυE απελευθεqιilνει απ6 τoγ φ6βo
των λαθιilγ χαι ιiτoι παigγoυγ ευ1αq[,oτωg μ6ρo9 oτη oυξητηση με τα μ6oα πoυ
διαθ6τoυν. Eπειδη χαι ot i,διoι ε[,γαι αx6μη oτα θqανiα xαι αε xd,πoια βαΘμiδα
τηζ εχπαiδευοηg στην χιbQα στην oπolα ξoυν, oυγxρiνoυν τιζ διdφoqεg πτυ16E
τoυ θι6ματos, τoυζ ενδιαφ69oυν ot λιiαειg των πgoβλημdτων, τoυE ενδιαφθρει τι

πqoβληματα αντιμετωπi,ξoυν oι oυνoμηλιxol τoυg oτη 1ιilqα, τη γλιboσα τηζ
oπoiαg μαθα[νoυγ, στηγ πεqiπτωoη μαE στην Eλλdδα.
To θ6μα τoυ επαγγ6λματoE χαt τηE oταδιoδqoμiαg πρoxαλεi τo dμεoo εγδιαφ6qoν τωγ φoιτητιbν μαg. Yπαg1ει ανd,μη γα ειoα1θoιiν πLo εξειδιxευμ€να θ6ματα oτo ξεν6γλωαoo μdθημα, π.1ανdλυση otχoνoμιxoti xειμ6νoυ. H διδααxαλiα oqoλoγlαg xαι εξειδιxευμ€νoυ λ6γoυ πqooφ6gει στoυζ διδαox6μενoυE συγxεxqιμ6νεg γνιboειζ ηlxαυ δεξι6τητε9 6xφgαoηg. Στo εγxειqiδιo γtα πQoχωQημ6νoυE πoυ χQησιμoπoιotiμε υπdq1ει 6να βιoγqαφιx6 αημε(,ωμα-πq6τυπo, τo
οπo[,o πQαγματιxd 1gηoιμoπoιεlται ωζ πρ6τυπo 6ταγ τυ1α[νει να υπoβαλλoυν
οε ελληνιxη εταιqε[α διxαιoλoγητυxd για xdπoυα θ6oη xαι γqd,φoυγ τo διx6
τoυζ βιoγqαφιx6 αημε[ωμα. Yπdρ1ει xεlμενo απ6 τoγ ελληνιx6 τriπo με θ6μα

να πoυλησoυμε 6ξυπνα τoν εαυτ6 μαζ;>>.Tα παιδιd αυτd δεν €1oυν μεγα"Πιilζ
λιilοει σε oιχoγ€νειεE oι oπoiεζ πQoσπαθoιiν να πQoετoιμd,ooυν τoυs απoγ6γoυζ τoυζ για τιζ ν6εE oυνθηxεζ oτη ξωη. Αυτθg oυ νθεg oυνθηxεg βQηxαγ τoυζ
περιoα6τεQoυζ Boυ\dgoυE α:τQoετolμαoτoυg. To μαΘημα αυτ6 δηλαδη τoυs
βoηΘdει χαt στην πιo εrixoλη πqooαaμoγη τoυζ oτo γ6o χoινωνιχ6 xαι oιχoνoμιx6 πεqιβαλλoν στη χιbQα μαg, xαθιitζ χαι για τιE μελλoντιx6g επαφ69 τoυg με
τoυζ oμιλητ€E τηg γλιilασαζ πoυ μαΘα(,νoυν.
H πιo διioxoλη πλευqd τηζ εxμdθηoηE εiγαι η απ6xτηoη δεξιoτητων πQoφoριxoti λ6γoυ. Oι απαιτηoειg των φoιτητιilγ μαg ε1ναι γtα πεgιαo6τεQεE πQoφoqιx6g αoxηαειg, με τtζ oπoiεg μπoρoriν να απoχτηooυν απιχotνωνιαx6g δεξι6τητεζ. Δεγ εiναι εtixoλo για τoγ xαΘηγητη να δημιoυqγηoει την xατdλληλη
ατμ6oφαιQα γtα oμιλiα εxτog τoυ φυσtxori γλωooιxotj πεqιβdλλoγτoζ, αλλd oι
oτ61οι τoυ εχπαιδευτιxoli πqoγqdμματoE επιβdλλoυν την επιχoιγωνi,α xαι oτo
μdθημα χαι ωζ τελιx6 ατ61o τηg διδαoxαλ(,αg μιαE ξ6γηg γλιiloααg. Σημερα δεν
εiναι τ6oo δrioxoλo να μJτει o ν6og oτo διαδ[xτυo χαι να διαβαoει xε[,μενα αε
6πoια γλιbooα θ6λει χαι σε 6πoιo θ6μα τoν ενδιαφθqει. Eiναι θ6μα βoιiληoηg
τoυ xαθηγητη. o xαθηγητηζ απ6 την
^λα|" ε''l μ6ρoυg τoυ μαθητt1xαι εx μ€qoυζ
αλλη πλευgd εiναι υπoχQεωμ6νog γα παQαχολουθεi xαθημεqινd τη 1ιbqα τηg

H διδααxαλiα τηζ EλληνιxrjE ωs ξ6ηg γλιbαoα; 127

γλιbαoαg-στ6χoυ, να πQoσφ6gει στoυζ φoιτητ65 ν6ε9 πληqoφoqiεg μ6oω τηg
γλιbοoαg για τoν x6oμo, o oπo(,og τoυE ενδιαφ€ρει, να παiξει τo g6λo τoυ
<<πνευματιχoli>> μεooλαβητη ανdμεσα στo αxρoατηqι6 τoυ χαt στηγ 1ιbqα τηg
γλΦooα9-στ6χoυ.

H ανθρωπ6τητα αγαπτlioσεταL, αυτ6 oημαiνει 6τι αγαπτtjoαεται xαυ η oxtχαι oυνεπιbg χαL η γλιiloοα τoυ με τo συνεχιilg αναπτυαo6Δεν μπogεi η ξεν6γλωσση εxπαLδευση να μεiνει με
αtioτημα
τωγ
ενγoιιilν.
μενo
το λεξιλ6γto τoυ πQoπεQααμ6νoυ αιι.ilνα, μιαζ χαt o πεqαoμ6νog εlναι τελε(,ωg
πρ6oφατog. To λεξιλ6γιo εiγαι 6γα δυναμιx6 oυνε1ιbE μεταβαλλ6μενo αr1ατημα
τηg γλιbαoαg. oυ ν6εg τε1νoλoγ[εg εiγαι η ν6α πQαγματιx6τητα oτη ξωη μαg,
dqα xαι ατη γλιiloαα. Θα μπoρorioαμε να πgooθ6ooυμε 6τι πρ6πει γα εiγαι
αgωγo[, μαg χαι στηγ ξεν6γλωααη εxπαiδευoη.
ιpη τoυ ανθqιbπoυ,

Stoyna Poromanska
Sofia University "St. ΚΙiment ohridski''
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