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2η σεµιναριακή συνάντηση µε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη], 27 Μαρτίου 2012 στη Βιβλιοθήκη του 1ου Λυκείου ∆ράµας 

 

Στόχος της γλωσσικής εκπαίδευσης (απόσπασµα 3) 

 

Συνάδερφος: Ωστόσο, αναρωτιέµαι: τι είδους παιδεία έχουµε; Αυτή η παιδεία πού 
στοχεύει; ∆ηλαδή θέλει να βγάλει ανθρώπους ελεύθερους; Θέλει να βγάλει ανθρώπους που η 
γλώσσα να κατακτιέται µέσα από την πράξη;… Εµείς (εννοεί οι εκπαιδευτικοί) καλούµαστε να 
εφαρµόσουµε προγράµµατα αναλυτικά και οι δικές µας οι δυνατότητες παρέµβασης τελικά δεν 
είναι τόσο ελεύθερες όσο πιστεύουµε. Καλούµαστε να εφαρµόσουµε  πράγµατα, τα οποία από 
αλλού µεθοδεύονται, από αλλού καθορίζονται και έχουν κάποιο στόχο. 

Γ. Παπαναστασίου: Ναι η αλήθεια είναι, ότι αυτός είναι…, αυτό καταλαβαίνω, και 
…να πω την αλήθεια, ισχύει σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης  αλλά, … καταλαβαίνω πολύ 
καλύτερα ότι ισχύει κυρίως στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε µικρότερο βαθµό ίσως στην 
Πρωτοβάθµια, επειδή ακριβώς εκεί πέρα τα πράγµατα µπορούν πιο εύκολα να µπουν σε… 
καλούπια και από την άλλη περισσότερο στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, γιατί εκεί πέρα 
τίθενται και ζητήµατα εξετάσεων, ζητήµατα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση και στην 
ουσία όχι µόνο στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά στην ουσία ζητήµατα εξόδου στην κοινωνία 
τελικά. Γιατί τα παιδιά στο γυµνάσιο και στο λύκειο προετοιµάζονται είτε για το πανεπιστήµιο 
είτε για να βγούνε στην κοινωνία, να τελειώσουν…., τελειώνει υποτίθεται στην Τρίτη λυκείου, 
τελειώνει η εκπαίδευση που παίρνουν…, εντάξει, ας µην την πούµε βασική, αλλά τελοσπάντων 
η εκπαίδευση που παίρνει ο περισσότερος κόσµος. 

Το ζήτηµα είναι…, είναι τεράστιο όσον αφορά το πού στοχεύουµε τελικά στην 
εκπαίδευση. Εντάξει; 

∆εν ξέρω κατά πόσο…, ή µάλλον είµαι σίγουρος ότι δεν µπορώ να τ’ απαντήσω εγώ 
αυτό το ζήτηµα. 

Όσον αφορά τη γλωσσική εκπαίδευση, εκεί πέρα θα µπορούσαµε να πούµε λίγο 
περισσότερα πράγµατα…, -γιατί σας λέω το γενικότερο είναι ένα τεράστιο ζήτηµα, το οποίο δεν 
έχει απαντηθεί εδώ και …δεκαετίες, για να µην πούµε… µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, ειδικά 
στη νεοελληνική πραγµατικότητα. 

Στη νεοελληνική γλωσσική εκπαίδευση, εγώ θα έλεγα ότι στόχος θα ήταν να µπορεί 
αυτός που τελειώνει το γυµνάσιο και το λύκειο στη συνέχεια να µπορεί να ανταποκρίνεται µε 
επάρκεια στις διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας που θα του θέσει το περιβάλλον. 

Τώρα, πάλι το γυµνάσιο και το λύκειο µόνο γενικές κατευθύνσεις µπορεί να δώσει πάνω 
σ’ αυτά τα ζητήµατα. 

Τι εννοώ µ’ αυτό; Κάποιος, ο οποίος θα βρεθεί αντιµέτωπος εξαιτίας του επαγγέλµατος 
που θα ακολουθήσει, θα µπει µέσα σε περιβάλλοντα, τα οποία του ζητούν ειδικότερες γνώσεις 
και ειδικότερες γλωσσικές δεξιότητες. Τι εννοώ µ’ αυτό; Κάποιος , ο οποίος θα γίνει για 
παράδειγµα µηχανικός σε αυτοκίνητα…, ή κάποιος που θα δουλέψει σ’ ένα συνεργείο 
αυτοκινήτων, αυτός πρέπει να έχει άλλη, και θα αποκτήσει τελικά µέσω της µαθητείας που θα 
κάνει µε το συγκεκριµένο αντικείµενο, και διαφορετική γλωσσική εκπαίδευση. 

Αυτά τα πράγµατα δεν µπορεί να τα δώσει ούτε το γυµνάσιο ούτε το λύκειο. Το 
γυµνάσιο και το λύκειο θα µείνει πάλι στα γενικά. 

Αυτός, ο οποίος θα πάει στο πανεπιστήµιο και θα ασχοληθεί είτε µε τη Νοµική είτε µε 
την Ιατρική ή µε οτιδήποτε, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ταυτόχρονα µε την επιστήµη µαθαίνει και 
γλώσσα. Η γλώσσα της Ιατρικής είναι κάτι το οποίο κατακτιέται στο πανεπιστήµιο, στην 
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Ιατρική σχολή και πρέπει να παρέχεται µέσα στο πανεπιστήµιο, στην Ιατρική σχολή. Η γλώσσα 
της Νοµικής παρέχεται στο πανεπιστήµιο, στη Νοµική σχολή. 

Άρα λοιπόν, πάλι η γλωσσική εκπαίδευση στο γυµνάσιο και στο λύκειο είναι µια 
συγκεκριµένη γλωσσική εκπαίδευση που έχει να κάνει µε τον άνθρωπο ο οποίος βγαίνει γενικά 
στην κοινωνία. 

Όχι, σίγουρα δεν του παρέχει όλα τα εφόδια, για να µπορεί να ανταποκριθεί σε 
οποιοδήποτε γλωσσικό περιβάλλον. 

Αυτός, ο οποίος θα αποκτήσει µετά τα 18 του ένα δίπλωµα οδήγησης θα χρειαστεί να 
µάθει – όχι ο µηχανικός- αλλά ο οδηγός που θα πάρει µαθήµατα οδήγησης και θα χρειαστεί να 
αντιµετωπίσει συγκεκριµένα πράγµατα όσον αφορά το αντικείµενο µε το οποίο θα πρέπει να 
ασχοληθεί, δηλαδή το αυτοκίνητο, επίσης θα πρέπει να µάθει γλωσσικά κάποια πράγµατα, τα 
οποία δεν θα του τα παρέχει το λύκειο ή το γυµνάσιο. 

Όλες αυτές οι εκπαιδεύσεις, η εκπαίδευση ως οδηγού ή άλλη εκπαίδευση, και 
οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα θα χρειαστεί να κατακτήσει και µιλάµε πάλι για γενικές δεξιότητες, 
όχι κατ’ ανάγκη επαγγελµατικές, κι αυτές οι δεξιότητες συνδέονται µε την εκµάθηση γλώσσας 
που έχει να κάνει µ’ αυτές τις δεξιότητες. Ποτέ δεν µαθαίνουµε µια δεξιότητα µόνη της χωρίς να 
µάθουµε τη γλώσσα που αντιστοιχεί σ’ αυτήν τη δεξιότητα. 

Άρα λοιπόν, ποιο είναι το περιεχόµενο της γλωσσικής εκπαίδευσης του γυµνασίου και 
του λυκείου θα έλεγε κανείς ότι προσδιορίζεται από τα αντικείµενα, τα οποία διδάσκεται κανείς 
µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο του γυµνασίου και του λυκείου.  

Εκεί είναι τα όρια. Εκεί είναι και η υποχρέωση που έχει ο διδάσκων στο γυµνάσιο και 
στο λύκειο όσον αφορά τη γλωσσική εκπαίδευση. 

 

 

 

Γιώργος Παπαναστασίου, διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη]  

 

*(απόσπασµα από τη 2η σεµιναριακή συνάντηση-συζήτηση του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας, 
27 Μαρτίου 2012, αποµαγνητοφωνηµένο από τη Λ. Αντ.) 


