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Κείμενο 1 

Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο 

Το κείμενο συνιστά απόσπασμα συνέντευξης με θέμα τη διδακτική των ζωντανών γλωσσών στο 

σύγχρονο σχολείο. Υπογράφεται από την Αγγελική Καρδαρά και έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο: 
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Το «ταξίδι» στην εκμάθηση ξένων γλωσσών μπορεί σήμερα να γίνει συναρπαστικό μέσω της 

εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο σχολείο διαθέτει περισσότερα μέσα, σε σχέση με 

παρελθούσες εποχές, για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών του και να τους εισαγάγει στην 

ξένη γλώσσα με τρόπο δημιουργικό και ταυτόχρονα αποτελεσματικό. Η δρ. Εφαρμοσμένης 

Γλωσσολογίας στη Διδακτική της Αγγλικής, Μαρία Σταθοπούλου, παραχώρησε μια πολύ 

ενδιαφέρουσα συνέντευξη με θέμα τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών: 

Βασιζόμενη στην πολύχρονη ερευνητική και εκπαιδευτική σας εμπειρία, ποιοι είναι οι πρωταρχικοί 

στόχοι που είναι αναγκαίο να υλοποιήσει το σύγχρονο σχολείο ως προς την εκμάθηση ξένων 

γλωσσών; 

Είναι σημαντικό το σύγχρονο σχολείο να αναγνωρίζει γέφυρες μεταξύ γλωσσών, να «νομιμοποιεί» τις 

μεταφορές στοιχείων από τη μια γλώσσα στην άλλη, να αντιστέκεται στην πολιτική του αποκλεισμού 

των γλωσσών των μεταναστών και να προωθεί τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας αλλόφωνων 

μαθητών. Επίσης, η εκμάθηση ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα 

του σύγχρονου σχολείου, εφόσον συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των πολιτιστικών αξιών και 

επιδράσεων και στην υιοθέτηση ανοικτών στάσεων και ενδιαφέροντος προς τις άλλες γλώσσες και 

τους άλλους πολιτισμούς. 

Ένα ζήτημα που απασχολεί εντόνως τους γονείς στη χώρα μας –και κρίνω πολύ σημαντικό να μας 

καταθέσετε την άποψή σας επί του θέματος– είναι η «κατάλληλη ηλικία» έναρξης της διδασκαλίας 

της πρώτης και της δεύτερης ξένης γλώσσας. 

Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά καλό είναι να έχουμε υπόψη μας τα παρακάτω: νέα 

ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι μαθητές είναι καλό να ξεκινούν την πρώτη ξένη γλώσσα 

από την πρώιμη παιδική ηλικία (α’ ή β’ δημοτικού), γιατί έτσι μαθαίνουν καλύτερα και 
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κοινωνικοποιούνται μέσω της γλώσσας. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε πρώιμη παιδική ηλικία 

ευνοεί‒ μεταξύ άλλων‒ την καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και 

θετικής στάσης των μαθητών απέναντι σε άλλες γλώσσες και πολιτισμούς. […] 

 

Κείμενο 2 

[Vous permettez, madame;1] 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Στου Χατζηφράγκου» του Κοσμά Πολίτη (1888-1974) που 

κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ερμής» (1988), με θέμα τη ζωή σε μια λαϊκή συνοικία της Σμύρνης στις αρχές του 

20ού αιώνα. Στο απόσπασμα γνωρίζουμε τον Τζώνη, τον κύριο Αλιφάντη, εργολάβο που έφτιαξε το καινούργιο 

πλακόστρωτο στο δρομάκι της συνοικίας, και τη σύζυγο του τελευταίου.  

 

Ο κύριος Αλιφάντης είχε ξεμπερδέψει με την επιθεώρηση και ξαναγύρισε στην καρότσα.  

- Ώστε αύριο παραδίνομε, είπε στο μαστρο-Γιάννη· μπίτι2! – κι ύστερα στράφηκε στην κυρία του: - 

Μανταμίτσα, εσύ να κάνεις την πρώτη βόλτα στον καινούργιο ντουσουμέ3. Να τον εγκαινιάσεις. Να τον 

πατήσει το γουρλίδικο ποδαράκι σου.  

Έπαιξε τα ματόφυλλά της, μια φορά. Κατέβηκε απ’ τη βικτώρια4, κρατώντας στο δεξί της χέρι το ανοιχτό 

ομπρελίνο, κι ανασηκώνοντας με το ζερβί τη φούστα της για να μη σέρνεται χάμω η ουρά. Ξεκινήσανε 

μαζί, φαρφουρένια5 και λεπτοκαμωμένη πλάι στον όγκο του άντρα της, σέρνοντας πίσω της μια 

μυρωδιά ροδόσταμο. Η επιδερμίδα της ήτανε άσπρη, γαλατένια, φοδραρισμένη ροζ. Ο Τζώνης την 

παρακολουθούσε με το μάτι, δίχως να σταματάει το παίξιμο, που τώρα γίνηκε ακόμα πιο πεταχτό, σαν 

εμβατήριο. Στα παράθυρα οι γειτόνισσες κουτσομπολεύανε, αφήνοντας τον Τζώνη στην ησυχία του.  

Πήγανε κι ήρθανε, δίχως τίποτα να σαλέψει πάνω στο πρόσωπό της. Ανέβηκε πάλι στη βικτώρια, 

κοντυλένια6, μη μου άπτου. Ξαφνικά, ο Τζώνης σταμάτησε να παίζει, σηκώθηκε, έβαλε τη φυσαρμόνικα 

στην τσέπη του, και, βιαστικά, πήγε στην καρότσα και γονάτισε με το ένα γόνατο μπρος στο μαρσπιέ7. 

Σήκωσε τα μάτια του στο πρόσωπό της:  

- Vous permettez, madame; 

 
1 Επιτρέπετε, κυρία μου; (γαλλικά)  

2 Αρκετά (τούρκικα) 

3 Πλακόστρωτο (τούρκικα)  

4 Τύπος άμαξας 

5 πορσελάνινη 

6 Σαν ζωγραφιστή με μολύβι  

7 Μικρό πτυσσόμενο σκαλοπάτι για να ανεβαίνεις στην άμαξα  



Έπαιξε τα ματόφυλλά της,  μια φορά. Ο κύριος Αλιφάντης ξεκαρδίστηκε στα γέλια.  

- Σήκω μωρέ! Δεν καταλαβαίνει φράγκικα η κυρία μου.  

Ο Τζώνης, γονατιστός, χαμογέλασε με συγκατάβαση, σα να ’θελε να πει: εμένα, δε με ξεγελάς, ή: εσύ 

κοίταζε τη δουλειά σου, δε νιώθεις από τέτοια.  

- Vouspermettez, n’ est-ce pas, madame;8 

Και με το μανίκι του σφούγγισε τα λουϊκένζ γοβάκια της, που είχανε ασπρίσει από τον άμμο. Ύστερα 

σηκώθηκε, έκανε με αξιοπρέπεια μία ρεβεράντζα9 και τραβήχτηκε πιο πέρα. Τα ματόφυλλά της δεν 

ξαναπαίξανε.  

- Μερσί μουσιού! Φώναξε του Τζώνη ο κύριος Αλιφάντης και κάθισε πλάι στην κυρία του. – 

Ωρεμβουάρ για αύριο και με το μπαρδόν!  

Διάολε! Δε θα του ’τρωγε το μάτι με τα ψωροφράγκικά του αυτός ο ντιπ ζευζέκης, ο λωλός10.  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να συνοψίσεις σε 50-60 λέξεις τους στόχους του σύγχρονου σχολείου ως προς τη γλωσσομάθεια, 

σύμφωνα με το Κείμενο 1. 

Μονάδες 10 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 η δημοσιογράφος επιχειρεί μια σύγκριση, για να οργανώσει την 

εισαγωγή της στη συνέντευξη. Ποια είναι τα δύο μέρη της σύγκρισης και με ποιο κριτήριο γίνεται αυτή; 

(μονάδες 6) Ποιο είναι το επικοινωνιακό αποτέλεσμα αυτής της επιλογής; (μονάδες 4) 

 
8 Επιτρέπετε, έτσι δεν είναι, κυρία μου; (γαλλικά)  

9 υπόκλιση 

10 Αυτός ο τελείως βλάκας, ο τρελός!  



Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Να διαβάσεις τα δύο αποσπάσματα του Κειμένου 1, που παρατίθενται στη συνέχεια, να βρεις το είδος 

της σύνταξης (ενεργητική ή παθητική) που χρησιμοποιείται, όπως φαίνεται στα υπογραμμισμένα 

ρήματα (μονάδες 2), και να τη μετατρέψεις στο αντίθετο είδος, κάνοντας και τις απαραίτητες 

προσαρμογές (μονάδες 10). Ποια αλλαγή παρατηρείς ως προς το ύφος λόγου; (μονάδες 3)  

 

1. Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο σχολείο διαθέτει περισσότερα μέσα, σε σχέση με παρελθούσες 

εποχές, για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών του και να τους εισαγάγει στην ξένη γλώσσα με 

τρόπο δημιουργικό και ταυτόχρονα αποτελεσματικό.  

2. Είναι σημαντικό το σύγχρονο σχολείο να αναγνωρίζει γέφυρες μεταξύ γλωσσών, να 

«νομιμοποιεί» τις μεταφορές στοιχείων από τη μια γλώσσα στην άλλη. 

 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί ο Τζώνης την ξένη γλώσσα στο Κείμενο 2; Πώς ερμηνεύεις τη στάση της 

κυρίας Αλιφάντη απέναντι στην κίνηση του Τζώνη; Να αναπτύξεις την απάντησή σου σε 100 - 150 

λέξεις.  

Μονάδες 15 


