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Κείμενο
Γιατί είναι εύκολο να μάθω ξένες γλώσσες;
Άρθρο της Φύλλις Γαβριηλίδου που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα
Huffpost στις 2/3/2019. Το κείμενο είναι διασκευασμένο για τις ανάγκες της
αξιολόγησης.

Γνωρίζετε ότι κάθε επιπλέον ξένη γλώσσα που μιλάμε έχει τη
δυνατότητα να αυξήσει το εισόδημά μας κατά τουλάχιστον 2% σε ετήσια βάση;
Αυτό το επιχείρημα από μόνο του είναι ικανό να μας πείσει να προσπαθήσουμε να
μάθουμε ξένες γλώσσες, έστω κι αν μια ζωή πιστεύαμε πως είναι δύσκολο ή πως
δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε.
[…] Ο άνθρωπος μαθαίνει ξένες γλώσσες όπως και τη μητρική του
γλώσσα. Η κλασική εκπαίδευση, όμως, πηγαίνει ενάντια σε αυτό. Προσπαθούμε να
μάθουμε γλωσσικές γνώσεις μέσα από ατελείωτες λίστες λεξιλογίου, αμέτρητες
ασκήσεις γραμματικής και κάνουμε ελάχιστη πρακτική εξάσκηση πάνω στον
επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας. Η γλώσσα, όμως, είναι ζωντανός
οργανισμός και οφείλουμε να μάθουμε να τον αντιμετωπίζουμε ως τέτοιο. Το να
μαθαίνουμε κανόνες ή απλά λέξεις ασύνδετες μεταξύ τους δεν μπορεί να φέρει
αποτελέσματα, γιατί πολύ απλά το μυαλό δε μπορεί να βγάλει νόημα από όλα
αυτά. Τουλάχιστον, όχι εύκολα. Αντιθέτως, κάποιος οδηγείται στο να κατακτήσει
μια γλώσσα, όταν έχει την ευκαιρία να συνδέσει το παλιό με το καινούργιο, να
συλλέξει και να αναγνωρίσει μοτίβα, να εξασκηθεί και να κάνει λάθη, πολλά λάθη,
να μάθει από αυτά και να πάει παρακάτω.
[…] Πώς όμως μαθαίνουμε γλώσσες; Κάθε φορά που το μυαλό
εκτίθεται στη γλώσσα συγκεντρώνει υλικό, παραδείγματα και μοτίβα. Σιγά σιγά, και
με την προϋπόθεση πως δουλεύουμε σωστά, αρχίζει να οργανώνει όλο αυτό το
υλικό σε “κουτάκια”. Αναγνωρίζει λεξιλογικές, συντακτικές και γραμματικές δομές
και τις κατηγοριοποιεί. Έτσι αρχίζει να βγάζει νόημα από το αρχικό χάος. Άλλωστε, ο

στόχος του εγκεφάλου είναι η προστασία και η επιβίωσή μας. Προσπαθεί να βγάλει
νόημα από οτιδήποτε μπορεί να αντιλαμβάνεται ως ξένο ή ως απειλή, έτσι ώστε να
επαναφέρει την τάξη και την ασφάλεια στη ζωή μας.Όταν πια έχει
κατηγοριοποιήσει κάτι επαρκώς, το μυαλό είναι σε θέση να το συστηματοποιήσει –
πράγμα που πρακτικά σημαίνει να κάνει χρήση αυτού. Από αυτήν τη χρήση, που
μπορεί να μην είναι πάντα σωστή, συγκεντρώνει και πάλι όσα λάθη γίνονται και τα
ξανακατηγοριοποιεί βρίσκοντας το σωστό. Αυτό σημαίνει συνειδητή εξάσκηση.
Με το να τα κάνετε όλα αυτά συνειδητά και να καλλιεργήσετε έτσι το
γλωσσικό σας ένστικτο, μπορείτε μέσα σε λίγους μήνες να καλλιεργήσετε τις
δεξιότητες ενός πολύγλωσσου και να αυξήσετε την αξία του βιογραφικού σας,
καθώς και τις πιθανότητες να βρείτε εκείνη τη δουλειά που πάντα ονειρευόσασταν
ή να κάνετε το μεταπτυχιακό των ονείρων σας.[…]

Θέμα 2β

Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου χρησιμοποιείται το ρήμα μαθαίνω με
διάφορες σημασίες (λ.χ. διδάσκομαι, αποστηθίζω, συνηθίζω, αποκτώ, αφομοιώνω
κ.ά.). Να αντικαταστήσεις τους τύπους του ρήματος που είναι υπογραμμισμένοι
[μαθαίνει, να μάθουμε (το 1ο),να μάθουμε (το 2ο), να μαθαίνουμε, να μάθει] με
ισοδύναμο νοηματικά ρήμα στον κατάλληλο τύπο.

Θέμα 3

Ο καθένας από εμάς μαθαίνει ξένες γλώσσες για διάφορους λόγους. Εσύ για ποιους
λόγους επιλέγεις να μάθεις μια ξένη γλώσσα; Να παρουσιάσεις αιτιολογημένα τις
σκέψεις σου για 5 περίπου λεπτά (250 περίπου λέξεις) στο πλαίσιο μιας συζήτησης
που γίνεται στην τάξη υπό τη μορφή μιας προσχεδιασμένης ομιλίας.

