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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΞΕΝΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ; 
 

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ; 
 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 15/03/2014 
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Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 

Wer fremde Sprachen 
nicht kennt, weiß nichts 

von seiner eigenen. 

Johann Wolfgang von Goethe  
dt. Dichter, 1749-1832 

Un homme qui ne sait pas 
de langues ... a 

nécessairement des 
lacunes dans ses idées. 

 
Victor Hugo, romancier et 

poète français (1802-1885) 

Un linguaggio 
diverso è una 

diversa visione della 
vita. 

 

Federico Fellini, ital. 
Regisseur, 1920 - 1993 

Hätten wir das Wort, 
hätten wir die Sprache, 

wir bräuchten die Waffen 
nicht. 

 

Ingeborg Bachmann, österr. 
Lyrikerin, 1926-1973 

If you talk to a man in a language 
he understands, that goes to his 

head. If you talk to him in his own 
language, that goes to his heart. 

 
Nelson Mandela, South Africa's first 

black president , 1918-2013 

One language sets you in a 
corridor for life. Two 

languages open every door 
along the way. 

 
Frank Smith, contemp.  

psycholinguist 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ; 

Πολλοί έδωσαν 

μία απάντηση: 



Seite 3 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ; 
 

Οι ξένες γλώσσες 

 

- είναι αναπόσπαστο μέρος της μόρφωσης  

  (J.W. v. Goethe, V. Hugo, F. Smith) 

 

- διαφοροποιούν την σκέψη μας  

  (F. Fellini) 

 

- κάνουν την επικοινωνία μας πιο αποτελεσματική  

  (N. Mandela) 

 

- βοηθούν στην επίλυση συγκρούσεων  

  (I. Bachmann)  

 

Τι μας λένε οι διάσημοι; 

Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ; 

 
 

Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση; 

«Η ικανότητα κατανόησης και επικοινωνίας σε περισσότερες από μία γλώσσες … 

αποτελεί χρήσιμη δεξιότητα για τη ζωή όλων των ευρωπαίων πολιτών: 

Μας βοηθά να γίνουμε πιο ανοιχτοί στην κουλτούρα και στη νοοτροπία άλλων  

ανθρώπων, βελτιώνει τις γνωστικές μας δεξιότητες και ενισχύει τη δεξιότητα του 

μαθητή στη μητρική του γλώσσα· δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να 

επωφεληθούν από την ελευθερία να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλο 

κράτος μέλος.» 
 
Νέο Στρατηγικό Πλαίσιο για την Πολυγλωσσία, 2005 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:EL:HTML 

 

 

«... Η καλή γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί βασική δεξιότητα και ουσιαστική 

προϋπόθεση επιτυχίας στον σύγχρονο κόσμο και την αγορά εργασίας. …» 
 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις γλωσσικές ικανότητες με σκοπό την προώθηση της κινητικότητας, 2011 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0027:0030:EL:PDF 

 
 

Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ; 

... ήταν κάποτε: 

 

Προνόμιο  

των μορφωμένων,  

των πλούσιων και  

μερικών επαγγελματιών 

 

... είναι σήμερα: 

 

Καθημερινότητα όλων: 

-διευκόλυνση στα ταξίδια 

-πλεονέκτημα στις σπουδές και 

 στο επάγγελμα 

-εργαλείο ενημέρωσης 
 

  δηλαδή: άνεση, κοινωνική ένταξη, 

               ενεργή συμμετοχή του πολίτη 

Η γνώση ξένων γλωσσών ... 

Συμπέρασμα: Οι ξένες γλώσσες είναι απαραίτητες.  

Ερώτηση: Πόσες, ποιές και «πόσο» να μάθει κανείς; 

Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 
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ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΠΟΣΕΣ, ΠΟΙΕΣ ΚΑΙ 
«ΠΟΣΟ» ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; 

Πόσες ξένες γλώσσες;  

Η θέση του Συμβουλίου της Ευρώπης:  

Βαρκελώνη 2002, Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου: 

Όλα τα κράτη μέλη συνφωνούν ... «να βελτιωθεί η εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων, 

και δη με τη διδασκαλία δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών από πολύ νεαρά ηλικία»  

 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2006, Βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης: 

«Οι βασικές ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους 

ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την 

απασχόληση.» 

Η 2η  από τις οκτώ βασικές ικανότητες είναι η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες.  

 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2008, Νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία: 

Η πολυγλωσσία έχει ουσιαστική σημασία για την ορθή λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
 

Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 



Seite 7 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΕΣ: ΠΟΙΕΣ, ΠΟΣΕΣ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; 

Πόσες ξένες γλώσσες; Ευρήματα της Νευροβιολογίας 

Η Διγλωσσία κάνει καλό 
 

Η έρευνα έχει δείξει ότι η διγλωσσία βοηθάει θετικά την ανάπτυξη των παιδιών. Τα 

παιδιά που εκτίθενται σε διαφορετικές γλώσσες αντιλαμβάνονται εύκολα διαφορετικές 

κουλτούρες και γνωρίζουν πολλούς πολιτισμούς. Έτσι εξοικειώνονται με διαφορετικούς 

τρόπους σκέψης και αντιλαμβάνονται πιο εύκολα τη γνώμη του «άλλου».  
 

Επίσης, έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι τα δίγλωσσα παιδιά έχουν την τάση να έχουν 

καλύτερη επίδοση σε τεστ ‘πολλαπλών δοκιμασιών’ και να είναι καλύτερα σε 

θέματα προσοχής. Συχνά είναι πιο καλοί αναγνώστες και γενικά μαθαίνουν 

εύκολα ξένες γλώσσες. … 
 

http://www.enl.auth.gr/me2glosses/ 
 

 

Η διγλωσσία αυξάνει την… ευφυΐα; 
 

Δίγλωσσοι άνθρωποι είναι ικανότεροι στην πραγματοποίηση σύνθετων γνωστικών 

λειτουργιών και την επίλυση προβλημάτων, σύμφωνα με πληθώρα πρόσφατων 

μελετών. Η διγλωσσία μάλιστα φέρεται να αποτελεί ασπίδα και κατά 

νευροεκφυλιστικών παθήσεων όπως το Αλτσχάιμερ. 
 

http://www.skai.gr/news/health/article/198145/i-diglossia-auxanei-tin-eufuia/ 

Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 

http://www.enl.auth.gr/me2glosses/
http://www.skai.gr/news/health/article/198145/i-diglossia-auxanei-tin-eufuia/
http://www.skai.gr/news/health/article/198145/i-diglossia-auxanei-tin-eufuia/
http://www.skai.gr/news/health/article/198145/i-diglossia-auxanei-tin-eufuia/
http://www.skai.gr/news/health/article/198145/i-diglossia-auxanei-tin-eufuia/
http://www.skai.gr/news/health/article/198145/i-diglossia-auxanei-tin-eufuia/
http://www.skai.gr/news/health/article/198145/i-diglossia-auxanei-tin-eufuia/
http://www.skai.gr/news/health/article/198145/i-diglossia-auxanei-tin-eufuia/
http://www.skai.gr/news/health/article/198145/i-diglossia-auxanei-tin-eufuia/
http://www.skai.gr/news/health/article/198145/i-diglossia-auxanei-tin-eufuia/
http://www.skai.gr/news/health/article/198145/i-diglossia-auxanei-tin-eufuia/
http://www.skai.gr/news/health/article/198145/i-diglossia-auxanei-tin-eufuia/
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ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΠΟΣΕΣ, ΠΟΙΕΣ ΚΑΙ 
«ΠΟΣΟ» ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; 

Πόσες ξένες γλώσσες;  

 

Δεν φτάνουν τα Αγγλικά;  

 

ΝΑΙ, 

βολεύει να έχουμε μια 

γλώσσα κατανοητή  

από όσο το δυνατόν 

περισσότερους. 

 

 

ΟΧΙ, 

- ιδιαίτερα αν τα Αγγλικά είναι το 

  Internationalish / Globalish / McLanguage 

- για συνομιλίες με μη αγγλόφωνους  

  (βλ. Ν. Mandela) 

- για διαπραγματεύσεις με μη αγγλόφωνους 

  για σύνθετα θέματα 

Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 



Seite 9 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΠΟΣΕΣ, ΠΟΙΕΣ ΚΑΙ 
«ΠΟΣΟ» ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; 

Πόσες ξένες γλώσσες;  

Τι λέει το νέο στρατηγικό πλαίσιο Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020); 

 
Ιούνιος, 2011: Πόρισμα της ομάδας εργασίας "Languages for Jobs". European Strategic Framework for 

Education and Training (ET 2020): 

 
„Language skills are considered by employers as one of the ten most important 

skills for future graduates.“ (p. 11) 

 

„English is clearly an extremely important language for international exchange and is 

increasingly regarded as a basic skill. However, according to the report of the 

European Business Forum for Multilingualism, English only is not enough: "Although 

it appears certain that English will keep its leading role as the world business language, 

it is other languages that will make the difference between mainstream and 

excellence and provide a competitive edge". (p. 15) 

 

Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 
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ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΠΟΣΕΣ, ΠΟΙΕΣ ΚΑΙ 
«ΠΟΣΟ» ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; 

Ποιες και «πόσο»ξένες γλώσσες; 
 

Η επιλογή εξαρτάται από 
 
- την εθνική πολιτική γλωσσομάθειας 
 

- τους προσωπικούς μας στόχους 

Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 
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ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΠΟΣΕΣ, ΠΟΙΕΣ ΚΑΙ 
«ΠΟΣΟ» ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; 

Ποιές ξένες γλώσσες;  

"Languages for Jobs“, 2: 

 
„A large survey carried out among almost 2000 SME's in 2006 showed that the languages on top of 

the wish lists of European SME's apart from English were German, French, Russian and 

Spanish.“ (p. 16) 

 

„It appears that English is far from sufficient as a lingua franca for doing business in Central and 

Eastern Europe, where German and Russian are still frequently used for international trade.“ (p. 

17) 

 

„German is highly sought after by employers and in several countries there is a pronounced deficit 

of people with German language skills, both university graduates and people in vocational training. 

Ireland, UK, Denmark, Norway, Sweden and several countries in Central and Eastern Europe are 

countries where German speakers are highly in demand.“ (p. 21) 

Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 



Seite 12 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΕΣ: ΠΟΣΕΣ, ΠΟΙΕΣ ΚΑΙ 
«ΠΟΣΟ» ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; 

FROM LINGUISTIC DIVERSITY TO PLURILINGUAL EDUCATION: 

GUIDE FOR THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE EDUCATION POLICIES IN EUROPE 

 

Conclusion (p. 40) 

In the light of plurilingualism as defined by Council of Europe reference texts, ... the 

question of languages probably needs to be reformulated:  

it is less a matter of deciding which and how many foreign languages should be taught 

in education systems than of directing the goals of language education towards the 

acquisition of a competence, in fact unique, encompassing the “mother” tongue, the 

national language(s), regional and minority languages, European and non-European 

languages, etc. 

  

This is a realistic goal if it is accepted that plurilingual repertoires to be developed 

through education can be diverse, that the languages that are the components of 

plurilingual competence do not all have to be learned to the same level and that 

language education takes place throughout life and not exclusively during school 

years. 

 

«Πόσο» να μάθει κανείς ξένες γλώσσες;  

Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 
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ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ; Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 
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ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ; 

μου αρέσει πρωτίστως η ακουστική 

της, η λογική που τηρεί γραμματικά και 

συντακτικά και η δυναμική της. Επίσης 

θαυμάζω τη γερμανική κουλτούρα που 

διδάχτηκα μέσα από τις σπουδές μου 

στη θεατρολογία, όπου διάβασα 

γερμανικά θεατρικά έργα των Goethe, 

Schiller, August von Kotzebue. 

Η εκμάθηση ξένων 

γλωσσών αποτελεί 

μια προσωπική 

ευχάριστη 

δραστηριότητα. 

Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ 

να μαθαίνω μια ξένη γλώσσα. 

… Η επιλογή των Γερμανικών 

έγινε από ένα καπρίτσιο και 

πιθανώς αυταπάτη ότι κάποτε 

θα διαβάσω Goethe στο 

πρωτότυπο.  

Mαθαίνω Γερμανικά κυρίως 

ως χόμπι και από ενδιαφέρον. 

Επιπλέον είμαι μεγάλος fan 

του Wolfgang Schäuble. 

Με τη γερμανική γλώσσα 

έχω αποκτήσει οικειότητα 

από τα παιδικά μου 

χρόνια, καθώς τη μάθαινα 

… μετά από επιμονή του 

πατέρα μου που έβλεπε 

πόσο απαραίτητη θα 

γινόταν μέσα στα επόμενα 

χρόνια. 

Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 
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ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ; 

Την ωραιότερη απάντηση έδωσαν Άγγλοι φοιτητές που συμμετείχαν στο 

διαγωνισμό The Language and Film Talent Awards (LAFTAs) 2010: 

 

 

„Learn German! 

The nicest things happen in German.” 
 
 

Δείτε τι εννοούσαν:  

 

http://www.goethe.de/ins/gb/lon/lhr/wer/en5296254.htm  

 

 

 

Goethe-Institut Athen 
Gaby Frank-Voutsas 

http://www.goethe.de/ins/gb/lon/lhr/wer/en5296254.htm


Seite 16 

VIELEN DANK  
FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT. 


