ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα
Η ανάγκη των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα να
γνωρίσουν την επιστήμη τους πέραν της γνώσης που παρέχουν τα όρια της
χώρας και της γλώσσας τους, όπως δηλαδή καθορίζεται από την επιστημονική
έρευνα στον τόπο τους και τη σχετική βιβλιογραφική παραγωγή της, οδήγησε
στην εισαγωγή της διδασκαλίας και μάθησης των ξένων γλωσσών, ως μάθημα
υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή στα πανεπιστήμια. Η εκμάθηση/διδασκαλία μιας
ξένης γλώσσας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι γεγονός σε όλα τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, πλήν του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μια αποτίμηση του θεσμού εκμάθησης/διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, που έγινε στις 12 Μαϊου 1990 σε ημερίδα στο Τμήμα
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, απέδειξε ότι
δεν υπήρξε και πολύ επιτυχής.1 Δεν θα απείχε κανείς και πολύ από την
πραγματικότητα, αν ισχυριζόταν ότι απέτυχε. Η σχετική έρευνα απέδειξε,
ότι είναι πολλά τα προβλήματα στη μάθηση και διδασκαλία των ξένων
γλωσσών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και αδύναμες οι λύσεις που
έχουν δοθεί μέχρι τώρα από την πλευρά της πολιτείας και από την πλευρά
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Α. Προβλήματα Ξενόγλωσσης Παιδείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Μετά από σχετική έρευνα που έγινε στα Α.Ε.Ι. όλης της χώρας, τα βασικότερα
προβλήματα που παρουσιάζονται στο χώρο αυτό είναι:2
1.
Η έλλειψη ενδιαφερόντων και κινήτρων για την εκμάθηση ξένων
γλωσσών από τους φοιτητές.
Δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον από τους φοιτητές για να μάθουν
από την αρχή ή να τελειοποιήσουν μια ξένη γλώσσα κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δύο είναι οι λόγοι της απουσίας
τέτοιων ενδιαφερόντων. Πρώτον, οι φοιτητές μας αγνοούν τη χρησιμότητα
1.
Για μια λεπτομερή παρουσίαση του θέματος βλέπε "Π ρακτικά Β ’ Σ υζήτησης Σ τρογ/υλής
Τ ρακέζης ”Ξ ένες Γλώ σσες σ τη ν Τριτοβάθμια Ε κπαίδευση : Α Ε Ι και Τ Ε Γ σ τη Σειρά:
Π ροβληματισμοί Ξ ενόγλω σσ ης Π αιδείας: θ έ σ ε ις και Α ντιθέσεις. Τμήμα Α γγλ ικ ή ς Γ λώ σ σα ς
και Φ ιλολογίας, Π ανεπιστή μ ιο Α θηνώ ν, 1990. Επιμέλεια Π ρακτικών: Σοφία ΠαπαευθυμίουΛύτρα, Κ αθηγήτρια Π ανεπιστημίου Α θηνώ ν.
2.
Η αναφερόμενη έρευνα έγινε από τη ν κ. Φ. Σιβρίδου, καθηγήτρια Α γγλικώ ν, μέλος
Ε Ε Π σ το Π ανεπιστήμ ιο Πείραιώς. Τ α συμπεράσματα της έρευνας ανακοινώ θηκαν σ τη Β'
Σ υζήτηση Σ τρ ογγυλή ς Τ ραπέζης με θέμα: "Ξένες Γ λώ σ σες σ τη ν Τ ριτοβάθμια Εκπαίδευση:
Α ΕΙ και Τ Ε Ι”. Βλέπε Π ρακτικά Β’ Συζήτησης.
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που έχει η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας για τις πανεπιστημιακές τους
σπουδές και δεύτερον, πράγμα πιο σημαντικό, αγνοούν τα οφέλη που μπορεί
να έχει η εκμάθηση ή η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας σήμερα, στην
επαγγελματική τους εξέλιξη αργότερα.3
Η άγνοια αυτή φαίνεται να είναι, δυστυχώς, το φυσικό αποτέλεσμα
της έλλειψης σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού της ελληνικής
νεολαίας. Αυτό έχει σαν συνέπεια να αρκούνται στις όποιες γνώσεις
απέκτησαν κατά την εφηβική τους ηλικία και να θεωρούν το μάθημα της
ξένης γλώσσας μια βαρετή και ανούσια διαδικασία από την οποία μπορεί
κανείς να απαλλαγεί "εκλιπαρόντας τον καθηγητή της ξένης γλώσσας να
του δώσει ένα προβιβάσιμο βαθμό για να πάρει το πτυχίο", όπως επεσήμαναν
πολλοί καθηγητές ξένων γλωσσών, μέλη ΕΕΠ, κατά τη διάρκεια της έρευνας
σε Α.Ε.Ι. της χώρας.
Παράλληλα, με την έλλειψη ενδιαφερόντων, δεν υπάρχουν και επαρκή
κίνητρα στους φοιτητές μας για να θέλουν να μάθουν ή να βελτιώσουν
τις γνώσεις τους σε μια ξένη γλώσσα.
Στη διεθνή βιβλιογραφία τα κίνητρα διαιρούνται σε δύο βασικές
κατηγορίες, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κίνητρα4 Τα εσωτερικά κίνητρα
απορρέουν από τα προσωπικά ενδιαφέροντα, διαθέσεις και επιθυμίες του
ατόμου που αποβλέπει στο να προσπορίσει κάποια προσωπικά οφέλη από την
καλή γνώση και χρήση ξένων γλωσσών στον προσωπικό, επαγγελματικό και
κοινωνικό χώρο που κινείται το συγκεκριμένο άτομο. Τα εξωτερικά κίνητρα
απορρέουν από τη δυναμική ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού, επαγγελματικού
ή κοινωνικού χώρου που μπορεί να επιδρά θετικά ή αρνητικά επάνω στα
άτομα που κινούνται στο χώρο αυτό, όσον αφορά την ανάγκη μάθησης και
χρήσης μιας ξένης γλώσσας.
Συγκεκριμένα, τα Α.Ε.Ι., ως εκπαιδευτικός χώρος, έχουν αρνητική
επίδραση επάνω στους φοιτητές μας σε ό,τι αφορά την εκμάθηση/διδασκαλία
των ξένων γλωσσών. Σπανίως π.χ. τους ζητείται να
καταφύγουν σε
ξενόγλωσση βιβλιογραφία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, για να
μελετήσουν θέματα της επιστήμης τους. Αυτό έχει σαν συνέπεια ένα
ουσιαστικό εξωτερικό κίνητρο, που θα μπορούσε να απορρέει από το
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό χώρο, να αναιρείται.
2.
Η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για τη σωστή
διδασκαλία και μάθηση των ξένων γλωσσών από ενήλικες, όπως είναι οι
φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια κατάλληλα
3.
Για τις ξένες γλώ σσες σ το ν εργασιακό χώρο, βλέπε:
α) F O R E IG N L A N G U A G E S K IL L S I N T H E E U R O R E A N W O R K F O R C E R e p o rt
on a w orking co n fe re n c e , 21-23 A p ril 1989, C ardona, Spain. Ε κδοση του C e n tre fo r In 
fo rm atio n on L anguage T each in g and R esearch , R eg en t's College, In n er C ircle, R e g e n t’s
Park, L ondon. Η έρευνα για τις ξένες γλώ σσες σ το ν εργασιακό χώρο σ τη ν Ε λλά δα που
ανακοινώθηκε σ τη σ υνά ντη σ η τη ς Κ αρντόνα έγινε από τη συγγραφέα αυτού του άρθρου.
β) Ο ικονομικός Τ αχυδρόμος, 31 Μ αϊου 1990. Το ένθετο για τις επιχειρήσεις και τα στελέχη:
"Π ΡΟ Κ Λ Η Σ Η 2000”
4.
Βλέπε το κλασικό, G a rd n e r. R. D. and L a m b e rt W. E. A T T IT U D E S A N D
M O T IV A T IO N IN SECO N D L A N G U A G E L E A R N IN G . R ow ley, M ass: N ew bury H ouse,
1972.
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διαμορφωμένες αίθουσες που θα επέτρεπαν χη σωστή διδασκαλία σε μικρές
ομάδες φοιτητών, ούτε και επαρκής αριθμός διδασκόντων, μελών ΕΕΠ, που
θα μπορούσε να διδάξει επιτυχώς στα πανεπιστήμια. Αεν υπάρχουν επίσης,
στο βαθμό που θα έπρεπε, εργαστήρια ξένων γλωσσών με κατάλληλο
τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως βίντεο, μηχανήματα προβολής κ.τ.λ..
Γενικά, όπως απέδειξε η έρευνα, υπάρχει μια σχετική απροθυμία από
την πλευρά των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να επενδύσουν σε
υλικοτεχνική υποδομή για τη σωστή μάθηση/διδασκαλία ξένων γλωσσών στους
φοιτητές.
3. Οπως απέδειξε η σχετική έρευνα, πράγμα το οποίο δεν θα πρέπει
να προκαλεί έκπληξη, το διδακτικό και οπτικοακουστικό υλικό, που
χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο μαθησιακό χώρο είναι πολλές φορές
ακατάλληλο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλονται από τα
μέλη ΕΕΠ των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να επιλέξουν ή να
γράψουν το απαραίτητο διδακτικό υλικό. Συχνά δεν έχουν και την κατάλληλη
υποδομή, όσον αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών των φοιτητών
τους, για να επιχειρήσουν με επιτυχία αυτό το εγχείρημα.
Το υλικό διδασκαλίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενηλίκων,
που μαθαίνουν ή τελειοποιούν μια ξένη γλώσσα για επιστημονικούς,
ερευνητικούς και μακροπρόθεσμα επαγγελματικούς και κοινωνικούς σκοπούς.
Ομως, η συγγραφή ή η επιλογή διδακτικού υλικού για το συγκεκριμένο
μαθησιακό χώρο προϋποθέτει ότι έχει ήδη γίνει η σχετική έρευνα αναγκών
(needs analysis) κατά γνωστικό αντικείμενο σπουδών των φοιτητών.
Δυστυχώς και στον τομέα αυτό υπάρχει ένδεια ερευνητικού έργου που
να έχει γίνει, είτε από τα ξενόγλωσσα τμήματα των πανεπιστημίων μας,
είτε από τους ίδιους τους διδάσκοντες μέλη ΕΕΠ στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα.5
4. Τέλος, η πλημμελής βασική εκπαίδευση - γλωσσική και ειδική
εκπαίδευση για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενήλικες — που παίρνουν
οι μέλλοντες καθηγητές κατά την προπτυχιακή φοίτησή τους στα ξενόγλωσσα
τμήματα των πανεπιστημίων μας, και, στη συνέχεια, η έλλειψη συνεχούς
επιμόρφωσης των διδασκόντων τις ξένες γλώσσες στα πανεπιστήμια, με βάση
τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθησιακού χώρου και του διδακτικού
προσωπικού που διδάσκουν τις ξένες γλώσσες στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, συμβάλλουν σημαντικά στην καταγραφείσα αποτυχία του θεσμού.
Παρά τις προσδοκίες του νομοθέτη, οι τέσσερις αυτοί παράγοντες
5.
Σ το χώρο τη ς Α γγλική ς για ειδικούς σκοπούς έχουν γίνει μέχρι τώρα, από όσο
γνωρίζω, οι παρακάτω έρευνες σ τη ν Ελλάδα.
α) Ερευνα αναγκώ ν, κινήτρω ν και ενδιαφερόντω ν τω ν μαθητώ ν τω ν Τ εχνικ ώ ν
Ε παγγελματικώ ν Λυκείων / Τ εχνικώ ν Ε παγγελματικώ ν Σ χο λ ώ ν για τη ν κατασκευή
κ ατάλληλου διδακτικού υλικού. Η έρευνα αυτή έγινε από το Π αιδαγω γικό Ινσ τιτο ύ το του
Υ πουργείου Π αιδείας κατά τα έτη 1987/88. Με βάση τη ν έρευνα αυτή, έχει κατασκευαστεί
διδα κτικό υλικό για τη ν Α ’ Λυκείου τω ν Τ Ε Λ που χρησιμοποιείται πειραματικά στα Τ Ε Λ
τη ς χώρας, ενώ σήμερα συνεχίζεται η κατασκευή του διδακτικού υλικού για τη ν Β’ Λυκείου
τω ν Τ Ε Λ . Τ η ν επιστημονική ευθύνη τη ς ομάδας αυτής έχει η συγγραφέας αυτού του άρθρου.
β) Μ. Π απακω νσ ταντίνου: "Ερευνα αναγκώ ν, κινήτρω ν και ενδιαφερόντω ν τω ν σπουδαστώ ν
του Τ Ε Ι-Κ αβ ά λα ς”. Α νακοίνω ση στο 9ο Π αγκόσμιο Συνέδριο τη ς Δ ιεθνούς Ε ταιρείας
Ε φαρμοσμένης Γ λω σ σολογία ς, Χ αλκιδική, 1990.
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αποτελούν τις βασικές γενεσιουργείς αιτίες της αποτυχίας του θεσμού της
υποχρεωτικής ή προαιρετικής εκμάθησης ξένων γλωσσών στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα μας.
Β. Προτάσεις για Καλύτερη Ξενόγλωσση Παιδεία στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση

Ενόψη όμως της ευρωπαϊκής ενοποίησης και των αναμενομένων επιπτώσεων
που, αναπόφευκτα, θα έχει στην οικονομική, εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή
του τόπου μας, ως και των κοινοτικών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών
(ERASMUS, COMETT, κ.λ.π.), που είναι ήδη σε λειτουργία, είναι αναγκαίο
να αναζητήσουμε προσφορότερες και ουσιαστικότερες λύσεις επάνω σε αυτό
το θέμα για μια καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών μας στα ελληνικά
πανεπιστήμια για μια πιο ανταγωνιστική και ουσιαστική παρουσία τους στον
εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο της Ευρώπης των πολιτών.6
Οι προτάσεις που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά.
1.
Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα
των φοιτητών και τα ενδιαφέροντα τους.
Ενας ευρύτερος και καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός στο
λύκειο που θα περιλαμβάνει πιθανόν και ξένες γλώσσες ως αναγκαίο
επαγγελματικό εφόδιο για το συγκεκριμένο επάγγελμα βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα, θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εσωτερικών
κινήτρων των φοιτητών μας στα Α.Ε.Ι.
Εδώ, θα ήθελα να κάνω και μια πρόταση που θα πρέπει να υλοποιήσουν
οι διδάσκοντες τις ξένες γλώσσες στα Α.Ε.Ι., με τη συνδρομή των μελών
ΔΕΠ του συγκεκριμένου τμήματος ή τομέα. Θα ήταν σκόπιμο, κατά τη γνώμη
μου, στην αρχή του Α’ εξαμήνου σπουδών να γίνονται συναντήσεις των
διδασκόντων ξένες γλώσσες με τους νέους φοιτητές, όπου θα τους εκθέτουν
τη σκοπιμότητα της εκμάθησης ή τελειοποίησης ξένων γλωσσών, σε σχέση
με τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο και τη μελλοντική επαγγελματική
σταδιοδρομία τους. Οι συναντήσεις αυτές θα μπορούσαν να ενταχθούν στα
πλαίσια ενημερωτικών συζητήσεων και ανακοινώσεων, σχετικά με τη
διοικητική οργάνωση του τμήματος ή του τομέα, τις δυνατότητες της
βιβλιοθήκης και χρήση της βιβλιοθήκης και, φυσικά, την οργάνωση του
προγράμματος σπουδών, όπως υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα,
δυνατότητες επιλογών, ευρωπαϊκά προγράμματα κ.τ.λ.7 Δυστυχώς, μια τέτοια
σφαιρική ενημέρωση των νεοεισερχομένων λείπει ακόμη από τα πανεπιστήμιά
6.
Γ ια ιο ρόλο τω ν ξένω ν γλω σσώ ν σ τη ν Ενωμένη Ευρώπη, Βλέπε "Π ρακτικά Λ '
Συζήτηση ς Σ τρ ογγυλή ς Τ ραπέζης "Οι Ξ ένες ΓΤίώσσες σ τη ν Ενω μένη Ενρώκη" σ τη Σειρά:
Π ροβληματισμοί Ξ ενόγλω σσ ης Π αιδείας: θ έ σ ε ις και Α ντιθέσεις. Τμήμα Α γγλ ικ ή ς Γ λώ σ σα ς
και Φ ιλολογίας, Π ανεπιστή μ ιο Α θηνώ ν, 1989." Επιμέλεια Π ρακτικώ ν:Σοφία ΠαπαευθυμίουΛύτρα, Κ αθηγήτρια Π ανεπιστημίου Α θηνών.
7.
Π ρβλ. τη ν πρακτική τη ς λεγάμενης "o rie n ta tio n w eek” τω ν α γγλοσα ξω νικώ ν
πανεπιστημίω ν.
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μας, μονολότι πολλές φορές έχει ζητηθεί από ανεξάρτητες ομάδες φοιτητών
ή μεμονωμένους φοιτητές, αλλά ποτέ, απ’ ό σ ο τουλάχιστον γνωρίζω, επίμονα
και φορτικά από τους συνδικαλιστικούς φορείς τους.
Πιστεύω, ότι μια συνδυασμένη ενημέρωση μέσω του επαγγελματικού
προσανατολισμού στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο, τελικά, θα συμβάλει
θετικά στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων και των εσωτερικών κινήτρων των
φοιτητών μας, σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Εκτός της καλλιέργειας των ενδιαφερόντων και των εσωτερικών
κινήτρων των φοιτητών μας, πρέπει να φροντίσουμε και για την ανάπτυξη
των εξωτερικών κινήτρων. Μέσα στα εξωτερικά κίνητρα μπορεί κανείς να
εντάξει π.χ. την ουσιαστικότερη εισαγωγή της βιβλιογραφίας για μελέτη στα
επιμέρους ακαδημαϊκά μαθήματα και τη σταδιακή κατάργηση του μονοπωλίου
του ενός συγγράμματος, που αδρανοποιεί τη χρήση της βιβλιοθήκης για μελέτη
και συνεπώς την ανάγκη να γνωρίζει κανείς μια ξένη γλώσσα για να έχει
πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία. Η έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχει μια
διαλεκτική σχέση μεταξύ συγγραμμάτων, βιβλιοθηκών και εκμάθησης ξένων
γλωσσών. Η κατάργηση π.χ. του μονοπωλίου του συγγράμματος, θα οδηγήσει
αυτόματα και στην ανάπτυξη της χρήσης των βιβλιοθηκών και της ανάγκης
να γνωρίζει κανείς μια τουλάχιστον ευρέως διαδεδομένη ξένη γλώσσα επαρκώς,
για να έχει πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία.8
Μια τέτοια άποψη επιβάλλει ριζική αναθεώρηση του τρόπου διδασκαλίας
και απόκτησης της γνώσης στα ελληνικά πανεπιστήμια. Η στείρα
απομνημόνευση του συγγράμματος των εκατό (100) σελίδων, ή των
συγγραμμάτων συνολικού αριθμού δύο χιλιάδων (2.000) σελίδων, στερεί από
τον έλληνα φοιτητή τη χαρά της ανακάλυψης της γνώσης και τη δυνατότητα
της κριτικής αφομοίωσης της γνώσης.9 Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να
απασχολήσει σοβαρά το ΔΕΠ των ελληνικών πανεπιστημίων, αν πραγματικά
αποβλέπει σε μια ποιοτική αναβάθμιση της προσφερόμενης παιδείας στα
ελληνικά πανεπιστήμια στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών.
Εξυπακούεται, ότι και οι σωστά οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές
στα ελληνικά πανεπιστήμια, θα συμβάλλουν πολλαπλώς στην ανάπτυξη των
8.
Οι ζω ντα νές γλώ σοες του κόσμου μας διαιρούνται oc δύο βασικές κατηγορίες ως
προς την πρακτική δυνατότητά τους να χρησιμοποιούνται ως ξένες γλώ οοες. Σ τ η ν πρώτη
κατηγορία ανήκουν οι λεγάμενες "ευρέως χρησιμοποιούμενες και διδασκόμενες γλώ σσες"
(w idely tau g h t languages). Α υτές είναι κυρίως η Α γγλική και ακολουθούν η Γ αλλική και
η Γερμανική. Ο λες οι άλλες ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία των μη ευρέως
χρησιμοποιούμενω ν και διδασκόμενω ν ξένων γλω σσών (less w idely tau g h t languages) σ τη ν κατηγορία αυτή ανήκει και η ελληνική γλώ οσα.
9.
Η ανάγκη για βελτίωση του τρόπου διδα σκαλία ς και απόκτησης της γνώ σης στα
πανεπιστήμια αρχίζει και γίνεται γενικότερο διεθνές αίτημα λόγω τω ν α λλα γώ ν που
αναπόφευκτα έχουν επιφέρει στην εκπαίδευση η τεχνο λο γία και η πληροφορική. Βλέπε
σχετικά:
α) Τ ο διεθνές συμπόσιο με θέμα " U n iv e r s ity P eda g o g y : A C h a lle n g e Cor H ig h e r
E d ucation" που έγινε σ τη Βαρκελώνη, Ισπανίας, από 17 · 19 Οκτωβρίου 1990.
β) W ilga R iv e rs "S h o u ld u n iv e r s ity fa c u lty kn o w about how to teach? T r a in in g th e
p r o fe s s o r ia te .” Α νακοίνω ση στο 9o Π αγκόσμιο Συνέδριο της Δ ιεθνούς Ε ταιρείας
Ε φαρμοσμένης Γ λω σ σολογίας, Χ αλκιδική, 1990.
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εξωτερικών κινήτρων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στο προπτυχιακό
επίπεδο σπουδών. Η ανυπαρξία τους ατονεί και το ενδιαφέρον των φοιτητών
να μάθουν ή να τελειοποιήσουν μια ξένη γλώσσα που θα τους ήταν χρήσιμη
σε ένα επόμενο στάδιο σπουδών, εκτός του εργασιακού τους χώρου, φυσικά.
2.
Η χρήση μιας ξένης γλώσσας για επιστημονικούς ή επαγγελματικούς
λόγους επιβάλλει τη γνώση μιας ‘άλλης ξένης γλώσσας" από τη συνήθη
αποσπασματική γλώσσα του ευκαιριακού επισκέπτη μας ξένης χώρας —δηλαδή
του τουρίστα —ή την ξένη γλώσσα που μαθαίνει κανείς στην εφηβική ηλικία
του. Η "άλλη αυτή γλώσσα" αναφέρεται στον επιστημονικό ή επαγγελματικό
χώρο του χρήστη της ξένης γλώσσας, και στη δυνατότητά του να επικοινωνεί
για θέματα επιστημονικά ή επαγγελματικά μέσα από την ξένη γλώσσα. Ο
όρος που χρησιμοποιείται από τους εφαρμοσμένους γλωσσολόγους για να
προσδιορίσει το επιστημονικό αντικείμενο του χώρου αυτού είναι: ξε'νες
γλώσσες για ειδικούς σκοπούς, με αναφορά τους νέους και τους ενήλικες.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της μάθησης/
διδασκαλίας για ειδικούς σκοπούς σε νέους και ενήλικες, τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών για τις ξένες γλώσσες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ειδικότερα (και γενικότερα στον επαγγελματικό χώρο), πρέπει να προβλέπουν
αναλογικά την ανάπτυξη και των τεσσάρων δεξιοτήτων των φοιτητών ανάγνωση, ακουστική κατανόηση, προφορική επικοινωνία και παραγωγή
βασικού γραπτού λόγου — για ειδικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς. Στόχος
των νέων εξελίξεων είναι η υπέρβαση της παραδοσιακής αντίληψης σχετικά
με τη διδασκαλία/μάθηση των ξένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς σε
ενήλικες.10
Οπως είναι γνωστό, η παραδοσιακή αντίληψη αποβλέπει στην ανάπτυξη
κυρίως της ικανότητας των ενηλίκων να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα
στην ξένη γλώσσα. Η αναθεώρηση αυτής της αντίληψης επιβάλλεται από
τρεις ουσιαστικούς λόγους. Πρώτο, την ανταλλαγή φοιτητών, μέσω των
κοινοτικών προγραμμάτων για σπουδές σε αντίστοιχα πανεπιστήμια της
κοινότητας, δεύτερο, από την ενόψη του ’92 διακίνηση των εργαζομένων στις
χώρες της κοινότητας και, τρίτο, από τις γενικότερες πολιτικές, κοινωνικές,
επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ανακατατάξεις και αλλαγές στον κόσμο
γενικότερα και στην ήπειρό μας ειδικότερα. Οι νέες συνθήκες που
δημιουργούνται θα οδηγήσουν σε συχνότερη επικοινωνία μεταξύ των πολιτών
της Ευρώπης για διαπροσωπικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς λόγους.
Είναι αυτονόητο, ότι η καλύτερη επικοινωνία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη
κατανόηση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, συναντίληψη πραγμάτων και
ιδεών και τελικά σε ειρηνική συνύκαρξη των λαών της γηραιάς ηπείρου
μας. Η καλή γνώση και χρήση ξένων γλωσσών — όπως και η μετάφραση
10.
Για μια κριτική παρουαίαοη τω ν ερευνών που έχουν γίνει ο το διεθνή χώρο σχετικά
με τις ξένες γλώ σσες για ειδικούς σκοπούς, βλέπε:
"A S tu d y o f T ech n iq u e s u sed in th e D ia g n o sis and A n a ly s is o f F o r e ig n Language
N e e d s in T ra d e and I n d u s tr y "
A R e p o rt by E. V'an H est and M. oud de G las, L IN G U A -A ctio n Ml, P ublication O ffic e
of th e E u ro p ean C om m ission, B russells, 1991. Σ τη ν έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνονται και
οι δύο ελλη νικ ές έρευνες που αναφέρονται στο λήμα 5 των σημειώσεων.
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και διερμηνεία -- θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινή πορεία μιας
πολύμορφης -- εθνικά, πολιτιστικά και γλωσσικά -- Ευρώπης.
3. Η στενή σχέση των ξένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς με
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενα σπουδών, π.χ. οικονομικά, νομικά,
μηχανολογία, κοινωνικές επιστήμες κ.τ.λ., ή συγκεκριμένο επαγγελματικό
χώρο π.χ. εμπόριο, βιομηχανία, τράπεζες κ.τ.λ. επιβάλλει στους διδάσκοντες
ξένες γλώσσες για ειδικούς σκοπούς, να έχουν κάποιες, έστω στοιχειώδεις,
γνώσεις, σχετικά με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή το συγκεκριμένο
επαγγελματικό χώρο. Η άγνοιά τους δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα σε
διδάσκοντες και διδασκομένους.
Και η λύση του προβλήματος: Πρώτον, απαιτείται σωστή προπτυχιακή
βασική εκπαίδευση
γλωσσική και διδακτική - για να γνωρίσουν οι
μέλλοντες
να διδάξουν τις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας/μάθησης σε
ενήλικες. Δεύτερο, συνεχής επιμόρφωση των διδασκόντων ξένες γλώσσες
στα Α.Ε.Ι. στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας/μάθησης για ενήλικες, με
αναφορά στις βασικές αρχές επιλογών ή κατασκευής διδακτικού υλικού σε
σχέση με τη διερεύνηση και ανάλυση αναγκών, κινήτρων και ενδιαφερόντων
του συγκεκριμένου μαθησιακού χώρου. Τρίτο, χρειάζεται διαρκής ενημέρωσή
τους σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών των φοιτητών τους για
να μπορούν να κάνουν σωστές επιλογές μαθησιακού υλικού για ειδικούς
σκοπούς. Και τέλος, χρειάζεται συστηματική καλλιέργεια και περαιτέρω
βελτίωση της γλωσσικής ικανότητάς τους στην ξένη γλώσσα.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι λόγω άγνοιας ή παράλειψης, τα μέλη
ΕΕΠ των ελληνικών, αλλά και των ιταλικών Α.Ε.Ι., όπου επίσης υπάρχει
ο ίδιος θεσμός, στερούνται της δυνατότητας βελτίωσης της γλωσσικής
ικανότητάς τους και των μεθοδολογικών γνώσεων τους, με τη μετάβασή τους
σε χώρες - μέλη της κοινότητας. Και τούτο εξαιτίας της ατυχούς εξαίρεσής
τους από το κοινοτικό πρόγραμμα LINGUA, Δράση 1, που αποβλέπει στη
βελτίωση της γλωσσομάθειας και της διδακτικής ικανότητας των καθηγητών
ξένων γλωσσών στα κράτη-μέλη.
Πλην των παραπάνω, απαιτείται στενότερη συνεργασία των
διδασκόντων ξένες γλώσσες στα Α.Ε.Ι. με τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν
τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά μαθήματα στα Τμήματα ή στους Τομείς. Τα
μέλη ΕΕΠ ξένων γλωσσών στα Α.Ε.Ι. χρειάζονται τη βοήθεια των μελών
ΔΕΠ για να κάνουν καλύτερες και ουσιαστικότερες επιλογές διδακτικού
υλικού από το χώρο του γνωστικού αντικειμένου σπουδών των φοιτητών τους.
Η κοινή αυτή προσπάθεια θα λειτουργήσει θετικά για περαιτέρω ανάπτυξη
των εξωτερικών κινήτρων των φοιτητών για εκμάθηση ή τελειοποίηση μιας
ξένης γλώσσας.
4. Τέλος, τα Α.Ε.Ι. θα πρέπει να κάνουν μια συνειδητή προσπάθεια
ουσιαστικής βελτίωσης, πρώτο, της αναλογίας διδασκόντων και
διδασκόμενων, που είναι σήμερα αποκαρδιωτική, αφού πολύ συχνά αναλογεί
ένας δάσκαλος σε εκατόν πενήντα (150) φοιτητές και δεν επιτρέπει τη σωστή
διδασκαλία/μάθηση ξένων γλωσσών, και δεύτερο, της υλικοτεχνικής
υποδομής και των οκτικοακουστικών μέσων που διαθέτουν, για την
καλύτερη διδασκαλία και μάθηση ξένων γλωσσών στο χώρο τους.
Μικρές και ευχάριστες αίθουσες που προδιαθέτουν θετικά στη μάθηση,
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κατάλληλα εκπαιδευτικά οπτικοακουστικά μέσα, όπως επιδιασκόπια, βίντεο
Κ.λ.π., αλλά και φωτοτυπικές μηχανές για την αναπαραγωγή διδακτικού υλικού
ανάλογα με τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες μαθησιακές ανάγκες
των διδασκομένων, συνιστούν αναγκαίες πρϋποθέσεις για την αναβάθμιση της
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και
στην περαιτέρω ανάπτυξη των κινήτρων και ενδιαφερόντων των φοιτητών.
Τα Τμήματα Ηένων Γλωσσών των Α.Ε.Ι. θα πρέπει κάποτε να αποκτήσουν
τη δική τους φυσιογνωμία, ανάλογη με τις προσφερόμενες από αυτά υπηρεσίες
στον εκπαιδευτικό χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι η ταχεία παραγωγή
νέων γνώσεων και η ανάπτυξη της πληροφορικής καθιστούν αναγκαία τη γνώση
μιας ή περισσοτέρων γλωσσών σε διάφορα επίπεδα ικανότητας, ανάλογα με
τα ενδιαφέροντα των φοιτητών μας, για τη σωστή και έγκαιρη επιστημονική
ενημέρωσή τους. Είναι ευνόητο, φυσικά, ότι η ουσιαστική χρήση ξένων
γλωσσών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως καθορίζεται στην εισήγηση αυτή,
δεν θα πρέπει να θεωρηθεί, ίσως καλόπιστα από μερικούς, σαν προσπάθεια
αντικατάστασης της ελληνικής γλώσσας με κάποια ξένη γλώσσα ή γλώσσες
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το να μπορεί κανείς όμως να διαβάζει κάποια
επιστημονικά άρθρα στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του, να ακούει
και να καταλαβαίνει μια διάλεξη στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών
του, ή να συνομιλεί με ομολόγους του σε μια ξένη γλώσσα για το αντικείμενο
των σπουδών του, θα παίζει πάντοτε ένα βοηθητικό, αλλά αναγκαίο ρόλο
στη γενικότερη εκπαίδευση των φοιτητών μας.
Κύριος στόχος των προτάσεων που στοιχειοθετούνται εδώ, είναι να
επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα -- για σκοπούς επιστημονικούς, ερευνητικούς και
διαπροσωπικής επικοινωνίας -- και μακροπρόθεσμα — για σκοπούς
επαγγελματικούς, κοινωνικούς, αλλά και διαπροσωπικής επικοινωνίας — ένα
καλύτερο αποτέλεσμα αναφορικά με τη διδασκαλία και μάθηση ξένων
γλωσσών σε ενήλικες για ειδικούς σκοπούς στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ετσι,
μόνο τα Α.Ε.Ι. θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες
των διδασκόντων μελών ΕΕΠ και των διδασκομένων φοιτητών στα ελληνικά
πανεπιστήμια και θα προσφέρουν ουσιαστικό έργο και στη μάθηση/διδασκαλία
ξένων γλωσσών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανταποκρινόμενα έτσι
ουσιαστικά και δυναμικά στην πρόκληση των καιρών.

