Έκθεση (2019)
Η γλϊςςα είναι το βαςικότερο μζςο ζκφραςθσ τθσ ςκζψθσ και των ςυναιςκθμάτων μασ.
Φυςιολογικά λοιπόν, θ ορκι χριςθ τθσ γλϊςςασ αποτελεί μια εκ των ων ουκ άνευ προχπόκεςθ για
να μπορζςει ο εκπαιδευτικόσ να διδάξει αποτελεςματικά το μάκθμά του αλλά και ο μακθτισ/τρια
να λάβει τα οφζλθ τθσ διδαςκαλίασ. Τότε μόνον μποροφν να υλοποιθκοφν οι επιδιωκόμενοι
μακθςιακοί ςτόχοι ςε κάκε γνωςτικό αντικείμενο και ςε κάκε βακμίδα, όπωσ επίςθσ και να
επιτευχκοφν οι γενικότεροι ςτόχοι τθσ εκπαίδευςθσ.
Η γλϊςςα, δθλαδι ο προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ αποτελεί εργαλείο κλειδί για τον/τθν κάκε
μακθτι/τρια. Γνωρίηοντασ τθ γλϊςςα, κατανοεί ζνα κείμενο, απαντά ςε ερωτιςεισ, εκφράηει τισ
απόψεισ του/τθσ για ζνα κζμα και μεταφράηει ςωςτά τθν ανατροφοδότθςθ που λαμβάνει από τον
εκπαιδευτικό αλλά και από τουσ ςυμμακθτζσ/τριζσ του/τθσ. Μζςα από τθν πορεία αυτι,
αναπτφςςει και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ που κα τον/τθν βοθκιςουν ςτθν κατάκτθςθ τθσ νζασ
γνϊςθσ, είτε μζςα από το διάλογο, είτε μζςα από τθν ετεροαξιολόγθςθ. Αλλά και ο εκπαιδευτικόσ,
με τθν κατάλλθλθ χριςθ τθσ γλϊςςασ μπορεί να επικοινωνιςει αποτελεςματικά με τουσ/τισ
μακθτζσ/τριεσ του, μεταφζροντασ τισ ςκζψεισ και τισ γνϊςεισ του πάνω ςτο δικό του γνωςτικό
αντικείμενο.
Ο κάκε εκπαιδευτικόσ, μζςα από το δικό του αντικείμενο, μπορεί να ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ των
γλωςςικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν/τριϊν του. Πρζπει πρωτίςτωσ θ γλωςςικι παιδεία να αποτελεί
ζνα κακθμερινό μζλθμα του εκπαιδευτικοφ, καλλιεργϊντασ τον προφορικό και γραπτό λόγο, μζςα
από κάκε ευκαιρία. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί είτε μζςα από τθ δθμιουργία ομάδων ςυνεργαςίασ
μεταξφ των μακθτϊν με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ (εργαηόμενοι λόγου
χάριν ςε φφλλα εργαςίασ ι ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ), ενκαρρφνοντάσ τουσ να ςυμμετάςχουν
ενεργά ςτθ ςυηιτθςθ. Επιπρόςκετα, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να προτείνει βιβλία ςχετικά με το
αντικείμενο που διδάςκει για εμπλουτιςμό του λεξιλογίου τουσ. Αλλά και θ αξιοποίθςθ των
υφιςτάμενων μζςων που διακζτει ο εκπαιδευτικόσ ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια τθσ γλϊςςασ.
Λεξικά, δοκίμια, είτε ςε θλεκτρονικι είτε ςε ζντυπθ μορφι μποροφν να επιςτρατευτοφν για τθν
επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν.
Η γλϊςςα όμωσ ςυνειςφζρει ςε μεγάλο βακμό και ςτθ βελτίωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
ςτο κάκε διδακτικό αντικείμενο ξεχωριςτά. Η κατανόθςθ του γραπτοφ λόγου, δθλαδι των γραπτϊν
οδθγιϊν και ερωτιςεων, ο εντοπιςμόσ των λογικϊν επιχειρθμάτων ςε ζνα κείμενο κεωρθτικϊν
επιςτθμϊν μπορεί να καλλιεργθκεί. Ακόμθ, θ κριτικι πρόςλθψθ ιδεϊν ςε ζνα φιλολογικό κείμενο ι
θ ορκι μετάφραςθ των αποτελεςμάτων ενόσ πειράματοσ πρακτικϊν επιςτθμϊν βρίςκονται ςε
κετικι ςυςχζτιςθ με το βακμό κατάκτθςθσ γλωςςικϊν δεξιοτιτων. Επικουρικά, θ χριςθ του
προφορικοφ λόγου, δθλαδι θ χριςθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων οδθγεί ςτθ διεξαγωγι ενόσ γόνιμου
διαλόγου με όφελοσ τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματολογίασ ςτουσ μακθτζσ.
Πζραν από τθν ωφζλεια τθσ γλϊςςασ ςτθν επίτευξθ των επιδιωκόμενων διδακτικϊν ςτόχων, αυτι
προςφζρεται για τθν πραγματοποίθςθ των γενικότερων ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ. Η καλλιζργεια
κοινωνικϊν δεξιοτιτων, όπωσ περιγράφτθκε πιο πάνω, αποτελεί μζςο αποδοχισ των μακθτϊν
εντόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, προωκϊντασ κλίμα ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν, ανεξαρτιτου
φυλισ ι φφλου, κάτι το οποίο μεταφζρεται και εκτόσ ςχολείου. Συνεπϊσ, τα οφζλθ των γλωςςικϊν
δεξιοτιτων αντανακλϊνται άμεςα ςτο ευρφτερο κοινωνικό πλαίςιο.

Καταλθκτικά, θ υλοποίθςθ μιασ ςφγχρονθσ γλωςςικισ πολιτικισ είναι επιτακτικι ανάγκθ.
Ξεκινϊντασ από τον εκπαιδευτικό και μεταφζροντάσ τθν ςτουσ μακθτζσ, ςυμβάλλει ςε μεγάλο
βακμό ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν και γενικϊν μακθςιακϊν ςτόχων, πλάκοντασ παράλλθλα τα
αυριανά μζλθ τθσ κοινωνίασ, που είναι και το μζλλον μασ.
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