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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ : Γλώσσα- Γλώσσες και πολιτισμοί του 

κόσμου 

 

 Αξία της γλώσσας 

 Αποτελεί μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.  
 Τρόπος που εκφράζονται συναισθήματα και σκέψεις. 
 Βασικός παράγοντας κοινωνικοποίησης. 
 Συμβάλλει στην πνευματική δημιουργία του ανθρώπου και κατά 

συνέπεια στην ανάπτυξη του πολιτισμού.  
 Μέσο μνήμης και μετάδοσης της ιστορίας, παράμετρος που ενισχύει 

την εθνική συνείδηση και μετάδοση των παραδόσεων και των 

εθίμων. 
 Φανερώνει την ιδιοσυγκρασία, το χαρακτήρα και το προσωπικό ύφος 

καθενός. 
 

 

 Γλωσσικό πρόβλημα 

 Ένδεια/φτώχεια λεξιλογίου τόσο από τη νέα γενιά όσο και από 

μεγαλύτερες γενιές. 
 Υποβάθμιση γραπτού λόγου με τη χρήση λατινικών χαρακτήρων 

(greeklish). 
 Έλλειψη γνώσεων ορθογραφίας. 
 Βωμολοχίες/βρισιές, τάση νέων προς τη χυδαιότητα. 
 Αποσπασματικός λόγος και αδυναμία να διατυπωθεί επακριβώς και 

σε βάθος αναλυμένο κάποιο θέμα. 
 Χρήση αργκό(γλωσσικός λαϊκισμός). 

 

 

 Αίτια κρίσης 

 Το σχολείο στοχεύει στην  στείρα απομνημόνευση γνώσεων και δεν 

βοηθάει τα παιδιά να μάθουν και να κατανοήσουν τον πλούτο της 

γλώσσας τους. Το μάθημα τόσο των αρχαίων όσο και των νέων έχει 
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υποβαθμιστεί πολύ και δεν δίνεται η δέουσα προσοχή σε τυχόν 

ορθογραφικά-συντακτικά-γραμματικά λάθη του μαθητή. 
 Προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεγάλου όγκου ξένων 

λέξεων και όχι των αντίστοιχων ελληνικών(γκρουπ αντί ομάδας, 

social media αντί μέσων κοινωνικής δικτύωσης, screenshot αντί 

στιγμιότυπο οθόνης, κομπιούτερ αντί τηλεκοντρόλ ή αριθμομηχανή, 

τρέντυ αντί μοντέρνος, κλπ).  

 Κακή χρήση της ελληνικής γραμματικής και του συντακτικού από 

έγκριτους δημοσιογράφους, η οποία προβάλλεται από την 

τηλεόραση ως σωστή. 

 Εκχυδαϊσμός της γλώσσας μέσα από τη διαφήμιση και την πολιτική. 

(σλόγκαν και η μηχανική επανάληψη του). 

 Η κυριαρχία των εικόνων έχει ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του 

λόγου για οικονομία χρόνου. 

 Απομάκρυνση του ατόμου από την παράδοση και υιοθέτηση ξένων 

προτύπων και εθίμων και κατά συνέπεια και ξένων λέξεων. 

 

 

 

 Μέτρα-Προτάσεις 

 Στόχος η γλωσσική ευαισθητοποίηση ολόκληρης της 

κοινωνίας 

 Ανάγκη για αναβάθμιση της διδασκαλίας του 

μαθήματος της γλώσσας στα σχολεία. Το ίδιο το 

υπουργείο πρέπει να δίνει κατευθύνσεις και να 

παρέχει διαρκή επιμόρφωση στους δασκάλους και 

στους καθηγητές για την επαρκή διδασκαλία της 

γλώσσας. 

 Σωστή χρήση της γλώσσας από τα ΜΜΕ και η 

αντικατάσταση των ξένων λέξεων της 

καθημερινότητας με τις αντίστοιχες ελληνικές. 

 Δημιουργία εκπομπών που να προάγουν την ελληνική 

γλώσσα και τη σωστή της χρήση. 

 Δραστηριοποίηση των πνευματικών ανθρώπων για την 

γλωσσική καλλιέργεια.  
 Η Πολιτεία να λάβει μέτρα για να στραφούν ολοένα 

και περισσότεροι άνθρωποι προς τα 

βιβλία(δημιουργία βιβλιοθηκών, εκθέσεις βιβλίου, 

ημερίδες, κλπ). 
 Η οικογένεια να παρέχει σωστά πρότυπα στα παιδιά 

με τη σωστή χρήση λεξιλογίου και κανόνων 

γραμματικής, όπως και με την ανάγνωση βιβλίων. 
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 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ 

 Αναγκαιότητα 

 ο ανταγωνισμός σε όλους του τομείς της καθημερινότητας 

είναι παγκοσμίου επιπέδου. 
 νέοι τεχνολογικοί όροι σε ξένες γλώσσες. 
 εκμηδενίζονται οι αποστάσεις. 

 

 Σημασία  

 Επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων διαφορετικού εθνικού 

υποβάθρου. 
 Διεύρυνση πνευματικών οριζόντων των ανθρώπων. 
 Δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την ξένη βιβλιογραφία 

και κατά συνέπεια και της κουλτούρας άλλων πολιτισμών. 
 Απαραίτητο επαγγελματικό εφόδιο. 

 

 

 

 

 

 


