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Kείμενο Ι  

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 ακόμα 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 γνώσης 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. Δεν είναι  ανέφικτο  να μαθαίνουν οι  μαθητές μας μέσα στο σχολείο τους μία 

τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Χρειάζεται να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών 

στο Δημοτικό 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 της ξένης γλώσσας την 

απαιτούμενη επιστημονική και διδακτική επάρκει α. Αν γίνουν όλα αυτά, τότε ασφαλώς τα 

αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα.  

Γ. Μπαμπινιώτης, Παιδεία, Εκπαίδευση και Γλώσσα (Αθήνα: Gutenberg, 1994). 
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Κείμενο ΙΙ  

Γλωσσομαθείς Μόγληδες στη γλωσσική ζούγκλα  

 
Αγγλικά στο σχολείο, ιδιαίτερο μάθημα Γερμανικών στο σπίτι τρεις φορές την εβδομάδα και Γαλλίδα 

γκουβερνάντα, εγκατεστημένη στο διπλανό δωμάτιο. Αυτός είναι ο στόχος κάθε Έλληνα γονιού -με τη σχετική 

οικονομική άνεση φυσικά- για το 6χρονο πιτσιρίκι του! Οι οπαδοί της μοντεσοριανής σχολής αντιμετωπίζουν με 

αποτροπιασμό το φορτωμένο πρόγραμμα τόσο μικρών παιδιών και αναρωτιούνται μήπως τελικά με αυτόν τον 

τρόπο δημιουργείται μια νέα γενιά γλωσσομαθών μεν, πλην ημιμαθών. Ωστόσο, οι επιστήμονες διαφωνούν: όσο 

νωρίτερα μαθαίνουν τα παιδιά πολλές ξένες γλώσσες, τόσο αναπτύσσεται ο εγκέφαλός τους και εμπλουτίζεται 

και η μητρική. Ούτως ή άλλως, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες πολυπολιτισμικές κοινωνίες έχουν μετατρέψει 

τις τάξεις σε πύργους της Βαβέλ. Αλβανάκια, Ινδάκια, Τουρκάκια, Ρουμανάκια, Αγγλάκια και Γερμανάκια 

κάθονται δίπλα δίπλα στα θρανία και αναζητούν κοινούς κώδικες επικοινωνίας. Πέρα από τη μητρική τους 

γλώσσα, καλούνται να συνεννοηθούν στα ελληνικά, αλλά και να σερφάρουν στο Ιντερνετ, ασφαλώς στα αγγλικά, 

ενδεχομένως να σπουδάσουν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και ενδεχομένως να εργασθούν μελλοντικά στην 

Κίνα;! 

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, o Σκωτσέζος Ντέρικ Χέρνινγκ, ο οποίος θεωρείται ο 

πλέον γλωσσομαθής Ευρωπαίος, μιλάει 30 γλώσσες, δέκα εκ των οποίων άπταιστα. Η καριέρα του ξεκίνησε εξ 

απαλών ονύχων. Στο Μαγδεβούργο, στο διεθνές δημοτικό σχολείο «Pierre Trudeau» τα παιδιά διδάσκονται 

ζωγραφική και γυμναστική στα γαλλικά, τα υπόλοιπα μαθήματα στα γερμανικά, ενώ από την τρίτη τάξη 

εισάγονται και τα αγγλικά στο ημερήσιο πρόγραμμα. Το τρίγλωσσο σύστημα θεωρείται ιδανικό από 

γλωσσολόγους και νευροψυχολόγους, οι οποίοι έχουν μελετήσει τις λειτουργίες του εγκεφάλου κατά την 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και τον προσανατολισμό των ανηλίκων στη γλωσσική ζούγκλα. Στο Αμβούργο, 

σε ένα πρότυπο σχολείο, οι μαθητές μαθαίνουν πειραματικά ισπανικά, πορτογαλικά ή τούρκικα από την πρώτη 

δημοτικού. Οι τάξεις είναι μεικτές, συμμετέχουν σε αυτές μαθητές με ισπανική, πορτογαλική και τουρκική 

καταγωγή. Συνεπώς, κάθε παιδί φροντίζει να βοηθάει τα υπόλοιπα να μάθουν τη μητρική του γλώσσα, 

περιμένοντας ανάλογη υποστήριξη από αυτά στις άγνωστές του γλώσσες. Συνεπώς η εκμάθηση των γλωσσών 

γίνεται ένα διαδραστικό παιχνίδι. Είναι όμως εφικτό αυτό, όταν οι μαθητές καλούνται να τα βγάλουν πέρα με το 

γλωσσικό κομφούζιο της δικής τους γλώσσας, η οποία δέχεται έξωθεν επιρροές αλλά και ιμπεριαλιστικές 

επιθέσεις από την άλλη όχθη του Ατλαντικού; Πώς γίνεται κανείς να αφομοιώσει τα γερμανικά, τα αγγλικά και 

τα γαλλικά, όταν ακόμη και τα βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα ηχούν… ελαφρώς ως κινέζικα στα ώτα των 

σημερινών παιδιών. Μήπως το αποτέλεσμα είναι παιδιά, που μιλούν greeklish, κάπως σαν Ελληνοαμερικανοί 

ομογενείς, που θεωρούν ότι ο Βασίλης Ρώτας έγραψε τα ποιήματά του στα αρχαία; 

Όχι, είναι η κατηγορηματική απάντηση των ειδικών, που εκτιμούν ότι η σύγχυση είναι προσωρινή και 

πως σταδιακά οι γλώσσες τακτοποιούνται στον εγκέφαλο και διευκολύνουν μάλιστα την εκμάθηση ακόμη 

περισσοτέρων στο μέλλον. Μήπως, λοιπόν, τώρα που η Τουρκία βρίσκεται προ των ευρωπαϊκών πυλών είναι η 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

κατάλληλη στιγμή για να εισαχθεί στα ελληνικά σχολεία η τουρκική; Για να μπορούν και τα Ελληνόπουλα να 

παρακολουθούν χωρίς υποτίτλους τις δημοφιλείς σαπουνόπερες; 

Ξ. Κουναλάκη, Εφημερίδα «Η Καθημερινή», 6/10/05 

Κείμενο ΙΙΙ (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ)  

 

Στα 41 μου, επιστρέφω στα θρανία και πρέπει να σκέφτομαι τον εαυτό μου «πραγματικά 

αρχάριο», όπως λέει  το βιβλίο των γαλλικών. Αφού πλήρωσα τα δίδακτρα, μου έδωσαν μια 

μαθητική ταυτότητα με την οποία μπορώ να έχω έκπτωση στο σινεμά, σε παραστάσεις 

κουκλοθέατρου και στο Festyland ,  ένα πάρκο διασκέδασης μακριά από το Παρίσι,  που 

διαφημίζεται με αφίσες που δείχνουν ένα δεινόσαυρο να κάθεται σε ένα κανό.  

Μετακόμισα στο Παρίσι με την ελπίδα να μάθω τη γλώσσα. Το σχολείο μου απέχει ένα 

δεκάλεπτο με τα πόδια από το διαμέρισμά μου,  και την πρώτη ημέρα των μαθημάτων έφτασα 

νωρίς,  κοιτάζοντας καθώς οι πιο παλιοί μαθητές χαιρετιόντουσαν στην είσοδο του σχολείου. 

Περιέγραφαν τις διακοπές τους και έκαναν ερωτήσεις σχετικά με κοινούς φίλους με ονόματα 

όπως Κανγκ και Βλάντια. Όποια και αν ήταν η εθνικότητά τους, όλοι μιλούσαν άψογα, κατά 

τη γνώμη μου, γαλλικά. Η προφορά κάποιων ήταν καλύτερη αλλά όλοι οι μαθητές επιδείκνυαν 

μια άνεση και μια αυτοπεποίθηση που με συνέτριβε.  

Η πρώτη μέρα ήταν τρομακτική, γιατί ήξερα ότι  θα έπρεπε να παρουσιάσ ω έργο. Η 

δασκάλα μπήκε μέσα και άρχισε να γαυγίζει κάποιες ανακοινώσεις.  Δεν είμαι εντελώς 

άσχετος, κι  όμως, δεν καταλάβαινα ούτε τα μισά από αυτά που έλεγε αυτή η γυναίκα. […]  

Ο φόβος και η δυσφορία μου ξεπέρασαν τα σύνορα της τάξης και με ακολουθούσαν έ ξω στις 

φαρδιές λεωφόρους. Να σταματήσω για έναν καφέ, να ζητήσω οδηγίες από κάποιον, να 

καταθέσω χρήματα στην τράπεζα: όλα αυτά ήταν πράγματα που δεν ήθελα να κάνω, γιατί  

χρειαζόταν να μιλήσω. Όταν χτυπούσε το τηλέφωνο, το αγνοούσα. Αν κάποιος μου έκανε μ ια 

ερώτηση, έκανα πως είμαι κουφός. Ήξερα πως ο φόβος μου άρχιζε να γίνεται υπερβολικός, 

όταν άρχισα να αναρωτιέμαι γιατί να μην υπάρχουν μηχανήματα που να πουλάνε κρέας.  

Η μόνη μου παρηγοριά ήταν η γνώση ότι  δεν ήμουν μόνος. Μαζεμένοι με τους 

συμμαθητές μας στους διαδρόμους, χρησιμοποιώντας τα άθλια γαλλικά μας, είχαμε με τους 

συμμαθητές συζητήσεις που θα μπορούσε μάλλον να ακούσει κανείς σε στρατόπεδα 

προσφύγων.  

«Κάποια φορά εγώ κλαίω βράδυ.»  

«Συνήθεια και για μένα είναι αλλά πρέπει πιο δυνατός εσύ. Πολλ ή δουλειά μιλήσεις καλά 

κάποια μέρα. Κόσμος σε αγαπάει σύντομα. Ίσως αύριο, εντάξει;»  

Ντ. Σεντάρις,  «Εγκώ μιλήσει καλά κάποια μέρα», εκδόσεις Μελάνι, 2006  
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ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά τα επιχειρήματα  του συγγραφέα του Κειμένου Ι σχετικά με 

την κατάσταση που επικρατεί ως προς την εκμάθηση ξένων γλωσσών στα δημόσια 

σχολεία, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης που προτείνει. (60 -80 λέξεις)  

Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση τα Κείμενα 1 και 2,  τις παρακάτω  προτάσεις, 

γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί  σε κάθε  πρόταση τη λέξη 

Σωστό ή Λάθος. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές  στα κείμενα:  

α.   Ο δείκτης γλωσσομάθειας στην Ελλάδα είναι χαμηλός σε σχέση με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες.  (Κείμενο Ι)  

β.   Η δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι επαρκής για την εκμάθηση ξένων 

γλωσσών. (Κείμενο Ι)  

γ.   Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων κατά τη διδασκαλία ξένων 

γλωσσών στο σχολείο μπορεί  να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητάς της.  

δ.   Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία 

αναπτύσσει τον εγκέφαλο των παιδιών. (Κείμενο ΙΙ)  

ε.   Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι  η σύγχυση που επιφέρει η εκμάθηση ξένων γλωσσών 

από μικρή ηλικία στον εγκέφαλο των παιδιών αποτελεί σοβαρό κίνδυνο και 

κινδυνεύει να είναι μόνιμη. (Κείμενο ΙΙ)  

Μονάδες 15  

 

Β2.  α.  Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του 

Κειμένου Ι;  Με ποια νοηματική σχέση συνδέονται οι παρ άγραφοι;  (5 μονάδες)  

 β.   Με ποιον  τρόπο (ή ποιους τρόπους) αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος του 

Κειμένου ΙΙ  («Αγγλικά στο σχολείο… στην Κίνα;!» );  Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.  (5 μονάδες)  

 γ.   Να εντοπίσετε δύο (2) σημεία συνυποδηλωτικής (μεταφορικής) λειτουργίας της 

γλώσσας στο Κείμενο ΙΙ .  Ποια η λειτουργία τους;  (5 μονάδες)  

Μονάδες 15  
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Β3.  Στο κείμενο ΙΙ παρουσιάζονται δύο αντιτιθέμενες απόψεις σχετικά με την εκμάθηση 

ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία. Να τις εντοπίσετε και να τις παρουσιάσ ετε σε μια 

παράγραφο 50 -60 λέξεων.  

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ Γ  

Ο ήρωας του λογοτεχνικού κειμένου (Κείμενο ΙΙΙ) παίρνει σε μεγάλη ηλικία την απόφαση να 

πάει σχολείο για να μάθει γαλλικά, καθώς σκοπεύει να ζήσει στη Γαλλία.  Ποια η 

συναισθηματική του κατάσταση λόγω της αδυναμίας του να επικοινωνήσει με τους 

ανθρώπους γύρω του; Εσείς τι θα κάνατε αν ήσασταν  στη θέση του; Να καταγράψετε τις 

σκέψεις σας σε ένα κείμενο 100 -150 λέξεων.  

Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ Δ  

Γνωρίζοντας από την προσωπική σας εμπειρία  πόσο σημαντική είναι η γλωσσομάθεια για τα 

παιδιά της ηλικίας σας, τους νέους, αλλά και .όλους τους ανθρώπους της σύγχρονης 

κοινωνίας, αποφασίζετε να γράψετε ένα κείμενο που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του 

σχολείου σας.  Στο κείμενό σας, που θα έχει τη μορφή άρθρου, θα αναφερθείτε στους λόγους 

που επιβάλλουν τη γλωσσομάθεια σήμερα , αλλά και τα οφέλη που προσφέρει η εκμάθηση 

ξένων γλωσσών στη ζωή του ανθρώπου. Μπορείτε να αξιοποιήσετε δημιουργικά ιδέες από τα 

κείμενα που διαβάσατε .  (300-350 λέξεις)  

Μονάδες 30  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  
 

 


