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Abstract 
 

Teaching of foreign languages, apart from the clear linguistic elements that are 
related to grammatical and syntactic rules, includes also a wide variety of elements 
which consist the sociological frame for language use. These elements are essential 
for the comprehension of the utterances and, speaking generally, for the complete or 
sufficient acquisition by the students. Among them stand cultural elements. The 
necessary discrimination between high and daily culture involved also the discussion 
about which of the two kinds need to be taught to the students of a foreign language. 
However, beyond these two types of culture, a third type exists, which often is 
incorporated in daily culture or is completely ignored during learning of a foreign 
language: popular culture. The following paper describes the content of popular 
culture and underlines its importance for foreign language teaching, especially for the 
field of cross-cultural approach and understanding. Finally, it refers to the example of 
teaching Modern Greek in a multicultural class, presenting special cultural teaching 
techniques and learning tasks. 
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1. Εισαγωγή 
Στην ιστορία της διδακτικής των ξένων γλωσσών υπήρξαν διάφορες μέθοδοι και 
τεχνικές, οι οποίες βασίζονταν σε θεωρητικές προσεγγίσεις άλλοτε περισσότερο 
γραμματικοκεντρικές και επηρεασμένες από γλωσσολογικές θεωρίες, άλλοτε 
βασισμένες σε συμπεράσματα και απόψεις της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας 
και άλλες φορές στο συνδυασμό και των δύο. 1

Βέβαια, αυτό ήταν κάτι που υπήρχε ανέκαθεν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στη 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Για παράδειγμα, όταν η μόνη διδακτική μέθοδος 
ήταν η Μέθοδος της Γραμματικής-Μετάφρασης, τα αυθεντικά λογοτεχνικά, ιστορικά 
ή φιλοσοφικά κείμενα που χρησιμοποιούνταν κατά κόρον για την εκμάθηση της 
ξένης γλώσσας, ήταν αναμφίβολα δείγματα πολιτισμικής δημιουργίας. Αλλά και 
αργότερα, με την ανάπτυξη της Οπτικοακουστικής Μεθόδου, οι μαθητές έρχονταν 
σε άμεση επαφή με την κουλτούρα

 Από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα 
εκτός από την εξέταση της δομικής και της λειτουργικής φύσης της γλώσσας, έχουμε 
και την αναγνώριση της αλληλεπιδρασιακής πλευράς της, ως μέσο πραγμάτωσης 
διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικών συναλλαγών ανάμεσα στα άτομα (Richards 
& Rodgers 1986:15). Αυτή η τελευταία θεώρηση άνοιξε τον δρόμο και σε ειδικούς 
άλλων επιστημών, όπως η Κοινωνιολογία και η Ανθρωπολογία, να εμπλακούν στη 
συζήτηση για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
μία σύνδεση της κατάκτησης της ξένης γλώσσας με την γνωριμία του πολιτισμού 
του λαού που την ομιλεί ως μητρική.  

2

Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, μιλάμε για τον ισχυρό και άρρηκτο 
δεσμό μεταξύ γλώσσας και πολιτισμού και θεωρούμε αυτονόητη την διδασκαλία των 
πολιτισμικών στοιχείων στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, η οποία δεν νοείται 
πλέον ως κατάκτηση των γραμματικοσυντακτικών κανόνων και λεξημάτων, αλλά ως 
δυνατότητα να συνομιλείς μέσω ενός άλλου συστήματος επικοινωνίας και, 

 της ξένης χώρας, όχι μόνο μέσω έντυπου, αλλά 
και οπτικού (κινηματογραφικές ταινίες) και ακουστικού υλικού (μαγνητοταινίες ή 
μετέπειτα, κασέτες με τραγούδια). Οι μαθητές των ξένων γλωσσών γνώριζαν τους 
σημαντικούς δημιουργούς (λογοτέχνες, καλλιτέχνες, φιλοσόφους) της ξένης χώρας, 
ενώ παράλληλα αποκτούσαν μέσα από τα έργα αυτά έμμεση πλην σαφή 
πληροφόρηση για την ιστορία και τις καθημερινές συνήθειες των λαών. Στόχος, 
λοιπόν, ήταν να εξοικειωθεί ο μαθητευόμενος με τον πολιτισμό του οποίου φορέας 
ήταν η συγκεκριμένη ξένη γλώσσα και όχι μόνον να κατακτήσει το λεξιλόγιο και 
τους γραμματικούς κανόνες της. Για παράδειγμα, ένας Γαλλομαθής οπωσδήποτε 
μάθαινε ορισμένα βασικά πρόσωπα και γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης, ενώ 
ένας Αγγλομαθής ότι οι Άγγλοι είναι τυπικοί στα ραντεβού τους και πίνουν πάντοτε 
το απογευματινό τους τσάι.  

                                                 
1 Για τις Μεθόδους Διδακτικής ξένων γλωσσών βλ. Richards, J.C. & Rodgers, T.S. 1986. 
‘Approaches and Methods in Language Teaching. A description and analysis’. New York: 
Cambridge University Press. Επίσης, βλ. Larsen-Freeman, D.1986. ‘Techniques and 
Principles in Language Teaching’. New York: Oxford University Press. 
2 Οι όροι «κουλτούρα» και «πολιτισμός» χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο χωρίς διάκριση. 
Το ίδιο και οι όροι «πολιτιστικός» και «πολιτισμικός». Για τις διακρίσεις μεταξύ των όρων 
αυτών ως προς το περιεχόμενό τους βλ. Χαραλαμπάκης, Χρ. 2003. «Διαπολιτισμική 
επικοινωνία και γλωσσικά στερεότυπα». Γλωσσολογία, τ. 15:129 -173. 
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προχωρώντας περισσότερο, ως κατανόηση και επαναδόμηση της πραγματικότητας 
μέσα από μια σειρά διαφορετικών γλωσσικών και πολιτισμικών δεδομένων 
(Kramsch 2001, Χαραλαμπάκης 2003: 2-3, 6). 

 
2. Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας του πολιτισμού της ξένης γλώσσας στη 

σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα  
Οι πολέμιοι της διδασκαλίας του πολιτισμού στα πλαίσια της εκμάθησης μιας ξένης 
γλώσσας θεωρούν ότι αυτή συνεπάγεται ή υπονοεί την προσπάθεια να εμφυσήσουμε 
ιδέες, να απλώσουμε μπροστά στο μαθητή το ιστορικό παρελθόν και να 
παρουσιάσουμε ενδείξεις εθνικής ανωτερότητας. Τέτοιες τακτικές στοχεύουν στην 
αποδοχή του πολιτισμού μιας χώρας από τους μαθητευόμενους ως κυρίαρχου. Όταν, 
όμως, μαθαίνουμε μία ξένη γλώσσα, στόχος δεν είναι να αντιληφθούμε την 
οργανωτικότητα των Γερμανών, το ρομαντισμό των Γάλλων, τον ερωτισμό των 
Ιταλών, την τυπική ευγένεια των Άγγλων και να αισθανθούμε κατώτεροι, επειδή 
τυχόν εμείς ως πρόσωπα ή ως μέλη μιας εθνικής ή κοινωνικής ομάδας δεν τα 
διαθέτουμε.  

Ωστόσο, το να φτάνουμε στο σημείο να διδάσκουμε μία ξένη γλώσσα 
αποστειρωμένη από κάθε πολιτισμικό στοιχείο, είναι το αντίθετο άκρο. Η σωστή 
στάση είναι κάπου στο ενδιάμεσο και συγκεκριμένα στην παρουσίαση των 
καλλιτεχνικών δημιουργημάτων και των κυρίαρχων ιδεών μιας χώρας χωρίς 
αξιολογικές κρίσεις υπέρ αυτών. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να αναφερθούμε 
στην Ακρόπολη, στα πλαίσια της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας, δεν είναι ανάγκη να προβάλλουμε τη μεγαλοφυή δημιουργικότητα των 
αρχαίων προγόνων μας και πολύ περισσότερο να υποστηρίζουμε ότι την έχουμε 
κληρονομήσει και εμείς οι σημερινοί απόγονοί τους, αλλά ούτε και να δηλώσουμε 
πως αδιαφορούμε για ένα τόσο σημαντικό μνημείο, που αποτελεί σύμβολο της 
Ελλάδας και του ελληνικού πνεύματος ανά τον κόσμο και να παριστάνουμε ότι δεν 
έχει καμιά σημασία για τους Έλληνες, για να μην αισθανθούν τυχόν άσχημα όσοι 
δεν έχουν κάτι αντίστοιχο! Άλλωστε, μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να 
παρουσιάσουν ένα μνημείο της χώρας τους, όχι απαραίτητα τόσο αρχαίο ή γνωστό, 
αλλά αντίστοιχα σημαντικό για το λαό τους. Με αυτό τον τρόπο, δεν θα αισθανθούν 
ότι εμείς επιδεικνύουμε τα πολιτιστικά μας επιτεύγματα σε αυτούς, αλλά ότι 
λαμβάνουν ένα πολιτιστικό πληροφοριακό υλικό και ταυτόχρονα ότι μπορούν κι 
εκείνοι να εκφραστούν στην ξένη γλώσσα, εν προκειμένω στην Ελληνική, και να 
μεταδώσουν ένα άλλο, αντίστοιχο υλικό, προερχόμενο από τη δική τους πολιτισμική 
παράδοση, από τη δική τους πραγματικότητα και εμπειρία.  

Σήμερα, που η τεχνολογία έχει μειώσει τις αποστάσεις και τα ταξίδια είναι πολύ 
εύκολα, που δεν υπάρχουν αυτάρκεις χώρες και απαιτούνται διεθνείς συνεργασίες σε 
οικονομικό επίπεδο και που έχουν συντελεστεί σημαντικές αλλαγές στις κοινωνικές 
δομές με τη μετακίνηση μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών και τη 
δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών (Δαμανάκης 1997α), έχουν αλλάξει και οι 
λόγοι εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Οι μαθησιακοί στόχοι είναι περισσότερο 
πρακτικοί και επικοινωνιακοί. Δεν μαθαίνουμε τις ξένες γλώσσες για να γνωρίσουμε 
τη γραμματική τους δομή ή για να είμαστε σε θέση να διαβάζουμε ένα λογοτεχνικό 
κείμενο. Ο βασικός στόχος, που είναι η επικοινωνία στην ξένη γλώσσα, είναι 
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συνυφασμένος με τη γνώση του πολιτισμού, του οποίου η συγκεκριμένη γλώσσα 
είναι φορέας. Ο λεγόμενος εμπολιτισμός του μαθητή της ξένης γλώσσας3

 

 αποτελεί 
αναγκαιότητα και προτεραιότητα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο μαθητής 
πρόκειται να ζήσει στην κοινωνία στην οποία η γλώσσα ομιλείται ως μητρική. Η 
παρουσία ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στους εργασιακούς και 
στους εκπαιδευτικούς χώρους μιας χώρας επιβάλλει τη διαπολιτισμική προσέγγιση 
στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής -η οποία συνιστά ξένη γλώσσα- 
προκειμένου οι λαοί και τα πρόσωπα να έλθουν σε επαφή, να προβούν σε βαθύτερη 
γνωριμία μεταξύ τους και τελικά, σε ανακάλυψη όχι μόνο των διαφορών, αλλά και 
των ομοιοτήτων που τυχόν υπάρχουν, στην αναγνώριση κοινών προβλημάτων και 
στάσεων στο ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και τελικά, στην αλληλοαποδοχή και 
τον αλληλοσεβασμό των απόψεών τους, γεγονός που θα καταρρίψει τα τείχη που 
υψώνουν προκαταλήψεις και στερεότυπα και θα οδηγήσει σε αλληλεγγύη και 
συνεργασία μεταξύ τους (Γκόβαρης 2001). Με άλλα λόγια, η διδασκαλία του 
πολιτισμού στα πλαίσια της εκμάθησης της ξένης γλώσσας προάγει το 
διαπολιτισμικό διάλογο καθώς αποκαλύπτεται η παγκοσμιότητα χαρακτηριστικών 
που θεωρούνται εθνικά, οδηγώντας στο γεφύρωμα των αποστάσεων μεταξύ λαών 
και πολιτισμών και αποτρέποντας τα φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού 
(Γεωργογιάννης 1997β). Η Κramtch (1993) υποστηρίζει ότι με την πολιτιστική 
αλληλεπίδραση κατά τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας δημιουργείται ένας 
ουδέτερος χώρος μεταξύ του πολιτισμού της Γ1 (μητρικής γλώσσας) και της Γ2 
(ξένης γλώσσας), όπου διδάσκων και μαθητευόμενοι μπορούν να κινηθούν με 
ασφάλεια, κάνοντας πράξη την έννοια του Διαπολιτισμού (διαπολιτισμικότητας).  

3. Μορφές και είδη πολιτισμού: η τριμερής διάκριση 
Όταν μιλάμε για πολιτισμό, η μνήμη μας ανασύρει σημαντικά λογοτεχνήματα, 
σπουδαίες μουσικές δημιουργίες, αρχαία, μεσαιωνικά ή αναγεννησιακά μνημεία. 
Όλα αυτά αποτελούν τα συστατικά του υψηλού πολιτισμού, ο οποίος στην ουσία 
είναι «το σύνολο των τεχνικών και πνευματικών επιτευγμάτων μιας εθνικής 
κοινότητας» (Χαραλαμπάκης 2003). Αναμφίβολα η ύπαρξη δειγμάτων υψηλού 
πολιτισμού συμβάλλει στην ανύψωση του πνευματικού επιπέδου ενός λαού και τον 
κάνει γνωστό και αναγνωρίσιμο παγκοσμίως. Με βάση αυτή την οπτική, συχνά τα 
εγχειρίδια διδασκαλίας των ξένων γλωσσών περιέχουν υλικό που αναφέρεται στις 
ξεχωριστές πολιτισμικές δημιουργίες του λαού από τον οποίο η γλώσσα ομιλείται ως 
μητρική.  

Ο υψηλός πολιτισμός αποτελεί προνόμιο μόνο ορισμένων εθνικών κοινοτήτων 
και όχι δημιούργημα κάθε λαού. Εξαιτίας ακριβώς αυτού του γεγονότος, ότι δηλαδή, 
υψηλές πολιτισμικές δημιουργίες δεν έχουν παρουσιάσει όλα τα έθνη, αλλά 
ορισμένα μόνον, έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν –και συνεχίζει να 
χρησιμοποιείται από κάποιους- ως μέσο για τη διάκριση των λαών σε ανώτερους και 
κατώτερους πολιτισμικά, σε εξελιγμένους και πρωτόγονους. Βέβαια, σήμερα τέτοιου 
είδους διακρίσεις και χαρακτηρισμοί είναι καλό να αποφεύγονται, αφού έχει δοθεί 
επίσημα (π.χ. από την UNESCO) ο παγκόσμιος χαρακτήρας κάποιων πολιτισμικών 
                                                 
3 Σχετικά με τον «εμπολιτισμό» (acculturation), βλ. Calliabetsou-Koraka, Popi 1995. « La 
didactique des langues de l'ère a-scientifique à l'ère scientifique ». Athènes : Eiffel. 
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δημιουργιών. Για παράδειγμα, τα μνημεία της Ακρόπολης δεν θεωρούνται απλώς 
ελληνικές δημιουργίες με μια στενή εθνική σημασία, αλλά σύμβολα της 
καλλιτεχνικής ανάπτυξης που ευνοείται από το πολιτικό πλαίσιο της ελεύθερης 
δημοκρατίας. Επιπλέον, έχει γίνει κατανοητό ότι οι μεγάλοι πολιτισμοί φωτίζουν 
ολόκληρη την ανθρωπότητα.  

Παράλληλα, στην εποχή μας «τονίζεται εμφατικά η δημοκρατική ισότητα όλων 
των πολιτιστικών μορφών έκφρασης» (Χαραλαμπάκης 2003: 134), αφού υπάρχει 
ένα πλήθος άλλων στοιχείων που έχουν άμεση σχέση με έναν λαό, αλλά δεν 
αποτελούν επώνυμα δημιουργήματα καλλιτεχνικού χαρακτήρα. Αυτά αφορούν 
συνήθειες καθημερινές που διαμορφώνονται από τις συνθήκες ζωής και τις 
κοινωνικές απόψεις κάθε λαού όσο και από ιστορικά γεγονότα που κατέχουν 
σημαντική και σταθερή θέση στη συνείδησή του και επιβάλλουν συγκεκριμένες 
δραστηριότητες ακόμη και στη σύγχρονη ζωή. Τα παραπάνω μαρτυρούν την ύπαρξη 
ενός άλλου είδους πολιτισμού, του καθημερινού πολιτισμού, που σε αντίθεση με τον 
υψηλό, υπάρχει σε κάθε λαό και σε κάθε χώρα.  

Ο όρος καθημερινός πολιτισμός (Χαραλαμπάκης 2003) δημιουργήθηκε για να 
καλύψει όλες τις περιπτώσεις έκφρασης της κουλτούρας ενός λαού, οι οποίες δεν 
ανήκουν στη προηγούμενη περίπτωση, σε αυτή, δηλαδή, του υψηλού πολιτισμού. 
Συνεπώς, μέσα σε αυτόν περιλαμβάνονται, από μια πλευρά, συνήθειες και στάσεις 
ζωής που σχετίζονται με τη γλωσσική επικοινωνία. Για παράδειγμα, στην ελληνική 
γλώσσα έχουμε τη χρήση του πληθυντικού αριθμού ως ένδειξη ευγένειας, τη 
συνοδεία της λεξικής ακολουθίας «Χάρηκα πολύ» από χειραψία στην πρώτη 
γνωριμία μεταξύ προσώπων, έναντι της κλίσης του κεφαλιού σε άλλους λαούς, τις 
ερωτήσεις για την υγεία του ατόμου ως ουσιαστικό ή τυπικό ενδιαφέρον («Τι 
κάνετε»; «Πώς είστε»; «Είστε καλά»;), σε αντίθεση με άλλους λαούς που θεωρούν 
την παραπάνω ενέργεια αγενή και αδιάκριτη, όταν γίνεται μεταξύ συνομιλητών που 
δεν έχουν στενή φιλική ή συγγενική σχέση.  

Ωστόσο, μέσα στον όρο καθημερινός πολιτισμός συμπυκνώνονται και άλλες 
έννοιες, που αποτελούν γνήσιες καλλιτεχνικές δημιουργίες. Αυτές με τη σειρά τους 
διακρίνονται στα έργα λαϊκών δημιουργών (όπως ο ζωγράφος Θεόφιλος, για τον 
ελληνικό χώρο), στην ανώνυμη καλλιτεχνική έκφραση (όπως είναι η δημοτική 
μουσική και ποίηση) και στα ήθη και έθιμα που έχουν τις ρίζες τους σε ιστορικά 
γεγονότα (για παράδειγμα, ο εορτασμός των εθνικών επετείων), σε παλιές συνήθειες 
που τα ίχνη τους χάνονται μέσα στο χρόνο (λόγου χάριν, η ετοιμασία ενός εδέσματος 
από σιτάρι και ξηρούς καρπούς προς ανάμνηση ενός θανόντος προσώπου, τα γνωστά 
‘κόλλυβα’) και στη θρησκευτική πίστη (όπως το πέταγμα του σταυρού στο νερό από 
τον ιερέα την ημέρα των Θεοφανίων και η προσπάθεια των πιστών να τον 
ανασύρουν, παρά την αντίξοες καιρικές συνθήκες).  

Το σύνολο αυτών των στοιχείων είναι μεγάλο και έχει έναν εντελώς διαφορετικό 
χαρακτήρα από εκείνα που συνιστούν στοιχεία του καθημερινού πολιτισμού. 
Υπάρχουν δύο μεγάλες διαφορές: 

α. Η γνώση των εθίμων, των εορτασμών εθνικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα και 
των λαϊκών καλλιτεχνικών δημιουργιών δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή 
χρήση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας και επίτευξης 
επικοινωνιακών στόχων. Με άλλα λόγια, το να μη γνωρίζει κάποιος τι ακριβώς 
γιορτάζουν οι Έλληνες στην επέτειο του Αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας στις 25 
Μαρτίου δεν τον εμποδίζει σε τίποτα να επικοινωνεί επιτυχώς στα Ελληνικά, ενώ 
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αντίθετα το να μην γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο εκφέρεται η ευγένεια (μέσω του 
πληθυντικού αριθμού), είναι πιθανό να του δημιουργήσει προβλήματα στην 
επικοινωνία και να μην καταφέρει να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες 
επικοινωνιακές καταστάσεις.  

β. Η περίπτωση της λαϊκής και ανώνυμης δημιουργίας είναι, όπως και αυτή του 
υψηλού πολιτισμού, ξεχωριστό δείγμα ενός λαού, αναγνωρίσιμο από τους άλλους, το 
οποίο παραπέμπει στην ιστορική πορεία και τη νοοτροπία του, αποτελώντας 
ταυτόχρονα και χαρακτηριστικό του. Αντίθετα, τα παραγλωσσικά στοιχεία και 
δεδομένα που συνοδεύουν την γλωσσική επικοινωνία, αν και διαφορετικά από λαό 
σε λαό, φαίνονται να είναι παγκόσμια καθολικά. Για παράδειγμα, κάθε λαός έχει μια 
κίνηση ανάλογη με τη χειραψία, προκειμένου για τον χαιρετισμό στην πρώτη 
γνωριμία, την οποία, όμως, ο μαθητής της ξένης γλώσσας μπορεί να την γνωρίσει, 
χωρίς απαραίτητα να αναχθεί στις ιστορικές και κοινωνικές δομές που τη 
δημιούργησαν. 

Συνεπώς, θα πρέπει να μην συνωστίζονται έννοιες και δημιουργήματα 
διαφορετικού χαρακτήρα κάτω από τον ίδιο όρο και να προχωρήσουμε σε μία 
σαφέστερη διάκριση μεταξύ καθημερινού και λαϊκού πολιτισμού, θεωρώντας τον 
τελευταίο ως ξεχωριστό είδος. 4

 
 

4. Τα είδη πολιτισμού στα πλαίσια της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 
Η διάκριση αυτή σε υψηλό, καθημερινό και λαϊκό πολιτισμό δημιουργεί ερωτήματα 
για το περιεχόμενο που πρέπει να έχει ο όρος «πολιτισμός» στα πλαίσια της 
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Τι θα συμπεριλάβουμε σε ένα αναλυτικό 
πρόγραμμα; Μόνον σημαντικά έργα και εξέχοντες δημιουργούς; Πρέπει ή όχι να 
προβάλλουμε τη λαϊκή δημιουργία; Μπορούμε να μην αναφερθούμε σε ήθη, έθιμα 
και συνήθειες της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με βασικές δραστηριότητες του 
ανθρώπου; Το Εθνικό Κέντρο για την Πολιτισμική Ικανότητα των Η.Π.Α. (National 
Center For Cultural Competence) ορίζει τον πολιτισμό ως «μοντέλο της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς που περιλαμβάνει ιδέες, τρόπους επικοινωνίας, γλώσσες, πρακτικές, 
αξίες, νοοτροπίες, ήθη, έθιμα, αλλά και ρόλους και συμπεριφορές από μία φυλετική, 
εθνική, θρησκευτική και κοινωνική ομάδα, καθώς και την δυνατότητα μεταβίβασής 
τους στις επόμενες γενεές (Peterson & Cotrane, 2003). Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτόν 
τον ορισμό, η γλώσσα δεν είναι μόνο ο τρόπος για να ορίσουμε και να μεταδώσουμε 
τον πολιτισμό, αλλά αποτελεί και τμήμα και καθρέφτη του πολιτισμού. Συνεπώς, για 
να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει να διδάξουμε στους μαθητές μιας 
ξένης γλώσσας αφενός μεν τα υψηλά επιτεύγματα, ώστε να εκτιμήσουν την 
πολιτισμική δημιουργία του λαού που μιλάει τη γλώσσα αυτή ως μητρική, αλλά και 
τους κανόνες επικοινωνίας, που εμπίπτουν στο χώρο του καθημερινού πολιτισμού. 

Ιδιαίτερα η εκμάθηση στοιχείων του καθημερινού πολιτισμού κρίνεται αναγκαία, 
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για να είναι σε θέση ο μαθητής της ξένης γλώσσας 
να ανταποκριθεί επιτυχώς σε επικοινωνιακές καταστάσεις και τόσο ο κλάδος της 
                                                 
4 Σχετικά με τον ορισμό του λαϊκού πολιτισμού στη βιβλιογραφία, βλ. Κακάμπουρα – Τίλη, 
Ρέα. 2005. ‘Ο λαϊκός πολιτισμός ως πεδίο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μια διδακτική 
πρόταση’. Στο Μάθηση και διδασκαλία στην κοινωνία της γνώσης, Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου 
Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, Β΄ τόμος Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α. / Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ: σς, 267 – 274. 
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Γλωσσολογίας που είναι γνωστός ως Πραγματολογία όσο και η σύγχρονη Διδακτική 
των ξένων γλωσσών συμφωνούν έχει μεγάλη σημασία για την ορθή χρήση μιας 
ξένης γλώσσας το να γνωρίζει κανείς τη χρήση της κατάλληλης μορφοσυντακτικής 
δομής στο εκάστοτε κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον.  

Από την άλλη πλευρά, ενώ είναι σημαντικό να διδάσκεται ο υψηλός πολιτισμός 
στην ξένη γλώσσα, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες που προκύπτουν σχετικά με αυτό. 
Πρώτα απ’ όλα, επειδή τα επιτεύγματά του αποτελούν αντικείμενα μελέτης 
συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων (π.χ. της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, 
κ.τ.λ.) και απαιτούν μελέτη και ύπαρξη σοβαρού ενδιαφέροντος από την πλευρά του 
διδάσκοντος, ώστε να είναι ενημερωμένος για τη δημιουργία και την ιστορία τους. 
Έπειτα, είναι δύσκολο ο διδάσκων της ξένης γλώσσας να επιλέξει τι ακριβώς θα 
διδάξει στο μαθητικό κοινό του από όλες τις υψηλές πολιτισμικές δημιουργίες. Ίσως 
μάλιστα, να είναι χρήσιμο να διεξάγει και κάποια έρευνα σχετικά με το τι ακριβώς 
θα ήθελαν να γνωρίσουν οι μαθητές του, αν, για παράδειγμα, τους ενδιαφέρουν τα 
κτίρια, τα λογοτεχνικά έργα ή άλλου είδους καλλιτεχνήματα από το χώρο της 
Μουσικής ή της Ζωγραφικής. Επιπλέον, μην ξεχνάμε ότι τα υψηλά πολιτισμικά 
επιτεύγματα δεν αφορούν όλες τις γλώσσες, αφού υπάρχουν λαοί που δεν έχουν να 
επιδείξουν αξιόλογη πολιτιστική δημιουργία αυτού του είδους.  

Επιπλέον, είναι πιθανόν ο υψηλός πολιτισμός να μην αποτελεί άμεσο ενδιαφέρον 
για ορισμένους από τους μαθητές μιας ξένης γλώσσας, των οποίων οι στόχοι είναι 
εντελώς πρακτικοί (μετανάστες που πρόκειται να αποτελέσουν εργατικό δυναμικό 
στο βιομηχανικό κλάδο). Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, οι μαθητευόμενοι, τη στιγμή 
που μαθαίνουν την ξένη γλώσσα, δεν είναι έτοιμοι να αντιληφθούν την αξία αυτών 
των πολιτισμικών δημιουργιών υψηλού χαρακτήρα, καθώς δεν διαθέτουν το 
ανάλογο μορφωτικό επίπεδο (μια περίπτωση είναι οι πρόσφυγες, οι οποίοι 
απομακρύνονται οικειοθελώς ή μη από την πατρίδα τους και τυγχάνει να είναι 
αναλφάβητοι και στη μητρική τους γλώσσα). Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, ακόμη 
και σε αυτή την περίπτωση, η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας δεν μπορεί να είναι 
μια απλή παράθεση κανόνων που αφορούν το σύστημα και τη χρήση της. Άλλωστε, 
για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων απαιτούνται κείμενα, προφορικά και 
γραπτά, από τα οποία ορισμένες φορές –ιδίως αν πρόκειται για αποσπάσματα 
αυθεντικού λόγου- είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξοστρακίσουμε όλες τις αναφορές 
που ευθέως ή έμμεσα αποκαλύπτουν στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού, αφού πολλές 
αφορούν γεγονότα ή εκδηλώσεις της σύγχρονης δημόσιας ζωής.  

Επίσης, μέχρι τώρα στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, τόσο από τη 
θεματολογία των διδακτικών εγχειριδίων όσο και από τις συνήθεις πρακτικές των 
διδασκόντων, συμπεραίνουμε ότι δεν θεωρείται αναγκαίο να έρθει ο μαθητής της 
ξένης γλώσσας σε επαφή με το κομμάτι του λαϊκού πολιτισμού. Πράγματι, ο λαϊκός 
πολιτισμός παραλείπεται τόσο από τους συγγραφείς διδακτικών εγχειριδίων, που 
προτιμούν να δίνουν μια πιο μοντέρνα εικόνα της χώρας της οποίας τη γλώσσα 
διαπραγματεύονται διδακτικά, αλλά και από τους ίδιους τους διδάσκοντες, οι οποίοι 
αποφεύγουν να τον συμπεριλάβουν στις διδακτικές παρουσιάσεις τους. 

Οι λόγοι για τους οποίους οι διδάσκοντες δεν συμπεριλαμβάνουν δείγματα του 
λαϊκού πολιτισμού ως αντικείμενα διδασκαλίας στα πλαίσια των μαθημάτων μιας 
ξένης γλώσσας είναι κυρίως: 
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1. Η αίσθηση ότι ο λαϊκός πολιτισμός δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την 
αντιπροσώπευση ενός έθνους σε διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ο υψηλός πολιτισμός. 

2. Δεν έχει σχέση με την ορθή χρήση της γλώσσας για την επίτευξη 
επικοινωνιακών στόχων. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει ο μαθητής να γνωρίζει τους 
γραμματικοσυντακτικούς κανόνες που διέπουν το σύστημα της γλώσσας, καθώς και 
τους κανόνες συμπεριφοράς που σχετίζονται με την επικοινωνία, με άλλα λόγια 
στοιχεία του καθημερινού πολιτισμού.  

3. Συχνά οι διδάσκοντες της γλώσσας δεν γνωρίζουν αρκετά για τον λαϊκό 
πολιτισμό της χώρας τους, γιατί αποτελεί και αυτός έναν μεγάλο ερευνητικό χώρο 
που μελετάται από έναν ειδικό επιστημονικό κλάδο, τη Λαογραφία. 

4. Ορισμένοι πιστεύουν ότι αποτελεί οπισθοδρόμηση ή είναι ένδειξη 
«επαρχιώτικης» νοοτροπίας το να ασχολείσαι με θέματα λαϊκού πολιτισμού στη 
μοντέρνα εποχή της βιομηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και της έκρηξης της 
αστυφιλίας.  

Το αποτέλεσμα είναι στα διδακτικά εγχειρίδια, αλλά και στις πρακτικές των 
διδασκόντων, να γίνεται αναφορά μόνο των υψηλών πολιτισμικών επιτευγμάτων και 
σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως στη διδασκαλία της Αγγλικής και της Γαλλικής 
γλώσσας, προβάλλονται δείγματα του νεότερης πολιτισμικής δημιουργίας, κυρίως 
από το χώρο της λογοτεχνίας και του τραγουδιού.  

 
5. Ο λαϊκός πολιτισμός ως μέσο προαγωγής του διαπολιτισμικού διαλόγου.  
Όπως αναφέραμε στην πρώτη ενότητα (1) της παρούσης εργασίας, η διεξαγωγή 
διαπολιτισμικού διαλόγου μπορεί να λάβει χώρα στα πλαίσια της τάξης εκμάθησης 
ξένης γλώσσας. Μέσα σε αυτήν, η προσέγγιση μπορεί να είναι είτε διπολιτισμική 
(εάν οι μαθητές που μαθαίνουν την ξένη γλώσσα έχουν το ίδιο πολιτισμικό και/ή 
εθνικό υπόβαθρο) είτε πολυπολιτισμική (εάν αυτοί προέρχονται από διαφορετικές 
χώρες και πολιτισμούς). Ο στόχος και το επιθυμητό αποτέλεσμα του διαποτισμικού 
διαλόγου είναι η κατανόηση της πολιτισμικής ετερότητας μεταξύ των εθνικών 
ομάδων. 

Η κατάλληλη επιλογή πολιτισμικών θεμάτων οδηγεί στην αντιπαραβολή 
συνηθειών μεταξύ ατόμων με διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ταυτότητες, 
εξασφαλίζοντας σε ένα πρώτο επίπεδο την ισότητα ευκαιριών, μέσα από τη 
δυνατότητα που τους δίνεται να χρησιμοποιήσουν τη νέα γλώσσα, τη γλώσσα προς 
εκμάθηση ως όχημα μεταφοράς ατομικών και ομαδικών πολιτιστικών εμπειριών. Σε 
ένα δεύτερο επίπεδο, συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος αμοιβαιότητας και 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ατόμων, καθώς ανακαλύπτονται κοινές δράσεις και 
στάσεις, ακόμα και όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, πράγμα που μπορεί να 
συμβάλλει με τη σειρά του σε ζητήματα παγκόσμιας ειρήνης και συνεργασίας. Με 
τον τρόπο αυτό, ακόμη και το εντελώς διαφορετικό αποτελεί μια νέα πληροφορία 
γεμάτη ενδιαφέρον, η οποία σταδιακά, καθώς διυλίζεται από τον εσωτερικό κόσμο 
των μαθητών και τη σκέψη τους, μετουσιώνεται σε μια διαφορετική θεώρηση του 
κόσμου. 

Επειδή η ανταλλαγή πολιτισμικών απόψεων είναι αυτή που θα επιφέρει την 
προσέγγιση και την αλληλοκατανόηση των λαών, είναι καλύτερα να επιλεγούν 
τομείς του πολιτισμού που χαρακτηρίζονται από παγκοσμιότητα, ώστε όλοι να 
μπορούν να καταθέσουν τη δική τους άποψη και μαρτυρία σχετικά με το ίδιο ζήτημα. 
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Από αυτήν την οπτική γωνία, ως το πλέον πρόσφορο πεδίο από τα τρία είδη, 
κρίνεται ο λαϊκός πολιτισμός, αφού αποτελεί χαρακτηριστικό και επίτευγμα όλων 
των λαών, ανεξάρτητα από το μορφωτικό και οικονομικό τους επίπεδο ή την δύναμη 
που έχουν και την επιρροή που ασκούν στη διεθνή σκηνή. 

Ωστόσο, για να γίνει δυνατό να αποτελέσει ο λαϊκός πολιτισμός δημιουργικό 
πεδίο στα πλαίσια της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, αλλά ταυτόχρονα και να 
συμβάλει στη διαπολιτισμική προσέγγιση των λαών, θα πρέπει, από ένα ευρύ 
σύνολο αντιλήψεων και δράσεων που είναι, να καταμεριστεί σε επιμέρους 
κατηγορίες και να συνδεθεί με διδακτικές τεχνικές και μαθησιακές δραστηριότητες 
που προάγουν την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων.  

 
6. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού στην ξένη 

γλώσσα. 
Ο ‘λαϊκός πολιτισμός’ είναι ένας όρος που περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες έννοιες: 
παραδοσιακά πιάτα από την εθνική κουζίνα, γιορτές και έθιμα γύρω από αυτές, 
μύθους, ιστορίες και παραδόσεις, παλαιότερες αντιλήψεις, αντικείμενα, κ.τ.λ. Στα 
πλαίσια της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας όλα τα παραπάνω θα πρέπει να 
επιμεριστούν σε κατηγορίες, καθεμία από τις οποίες θα συνδεθεί με την ανάπτυξη 
ορισμένων γλωσσικών δεξιοτήτων και να οργανωθούν σε διδακτικές ενότητες, ώστε 
να μην αποτελούν τυχαίες και ευκαιριακές αναφορές κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. Η πιο πρόσφορη επιλογή είναι να δημιουργηθούν τρεις βασικές 
κατηγορίες μαθησιακών δραστηριοτήτων με βάση τον λαϊκό πολιτισμό. Η διάκριση 
αυτή μπορεί να ισχύσει για κάθε γλώσσα, αλλά τα περιεχόμενα των κατηγοριών 
μπορεί να διαφέρουν. Έτσι, σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα για τα Ελληνικά ως ξένη 
γλώσσα πιθανόν να είναι πιο πλούσια μια κατηγορία, ενώ στο αντίστοιχο για μια 
άλλη γλώσσα μπορεί να υπερέχει κάποια άλλη. Γενικά, όμως, οι δραστηριότητες με 
βάση το λαϊκό πολιτισμό σε μια πολυπολιτισμική τάξη εκμάθησης ξένης γλώσσας 
μπορούν να είναι οι ακόλουθες: 

1) Αναγνωστικές πολιτισμικές δραστηριότητες. Μιλώντας συγκεκριμένα για τη 
Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα, εδώ μπορούμε να εντάξουμε αποσπάσματα από τη 
Μυθολογία της αρχαίας Ελλάδας, τους αισωπικούς μύθους που είναι σύντομοι και 
έχουν εύληπτο μήνυμα, λαϊκούς μύθους από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και 
παραμύθια,5

                                                 
5 Για το λαϊκό παραμύθι, βλ. το πρόγραμμα του καθηγητή Λαογραφίας Ευάγγ. Αυδίκου ‘Μια 
φορά και έναν καιρό … αλλά μπορεί να γίνει και τώρα. Η εκπαίδευση ως χώρος διαμόρφωσης 
παραμυθάδων’ (Αυδίκος 1999), που υλοποιήθηκε πιλοτικά σε σχολεία της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης προτείνει την επαναδραστηριοποίηση του λαϊκού παραμυθιού στη σχολική 
πράξη για την καλλιέργεια της φαντασίας και της γλωσσικής έκφρασης. Επίσης, ο Μ. Γ. 
Μερακλής (1992: 36–45) θεωρεί το λαϊκό παραμύθι κατεξοχήν ανθρωπολογικό είδος, αφού 
παρουσιάζει μια καθολικότητα, που εκδηλώνεται ως κοινότητα θεμάτων, αλλά και τρόπων 
έκφρασης ανάμεσα στους διάφορους λαούς, υπερβαίνοντας τα εθνικά όρια.  

 ακόμη κι αν είναι πράγματι παιδικά. Το απλό λεξιλόγιο και η απλή 
δομή τους τα καθιστά ιδιαίτερα ευχάριστα και πρόσφορα για συζητήσεις, αλλά 
κυρίως για την εξάσκηση στη δεξιότητα της παραγωγής του γραπτού λόγου, αφού 
μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές μας να γράψουν μύθους και ιστορίες της 
πατρίδας τους. Μάλιστα, αυτό μπορεί να γίνει και με θεματική εξειδίκευση (π.χ. να 
ζητήσουμε μύθους για τη φύση, σχετικούς με τους μήνες του χρόνου, το αγαπημένο 
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τους παραμύθι όταν ήταν παιδιά ή αυτό που λένε οι ίδιοι στα δικά τους παιδιά, 
κ.τ.λ.). Με τον τρόπο αυτό, ενώ επανερχόμαστε στο ίδιο αντικείμενο διδασκαλίας, 
που είναι η επαφή με τα πολιτισμικά στοιχεία μέσω της ανάγνωσης, έχουμε κάθε 
φορά να διαπραγματευτούμε κάτι διαφορετικό, ως αφορμή και θέμα για γραπτή 
παραγωγή. Επίσης, μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην κατηγορία αυτή τη δημοτική 
ποίηση σε απλοποιημένη μορφή, δίνοντας έμφαση στα συνήθη μοντέλα της και να 
ζητήσουμε από τους μαθητές να γράψουν κάτι από τη δική τους χώρα, το οποίο να 
διαπραγματεύεται παρόμοια ζητήματα, όπως ο έρωτας, ο θάνατος, ο γάμος, η φιλία, 
η αδελφική ή η μητρική αγάπη, κ.ά. Στην κατηγορία αυτή μπορούν ακόμη να 
συμπεριληφθούν οι γλωσσοδέτες, τα ανέκδοτα, τα αινίγματα και οι παροιμίες.6

2) Οπτικοακουστικές πολιτισμικές δραστηριότητες. Η κατηγορία αυτή μπορεί 
να περιλαμβάνει την λαϊκή και παραδοσιακή μουσική, τα αντικείμενα λαϊκής τέχνης 
και τεχνικής (για παράδειγμα, τάπητες, σκεύη, έπιπλα, κ.τ.λ.), τη λαϊκή ζωγραφική, 
καλλιτεχνικού ή διακοσμητικού χαρακτήρα. Ένας τρόπος να φέρουμε τους μαθητές 
μας σε επαφή με όλα αυτά είναι να τα παρουσιάσουμε, χρησιμοποιώντας την έντυπη 
εικόνα ή ακόμα καλύτερα, τη νεότερη τεχνολογία των οπτικοακουστικών μέσων 
(dvd, cd, ηλεκτρονικά προγράμματα παρουσίασης). Προκειμένου να επιτευχθεί η 
διαπολιτισμική προσέγγιση, μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές μας να 
φέρουν στην τάξη είτε αντικείμενα λαϊκής τέχνης (ή εικόνες τους) από τη δική τους 
χώρα και να εξηγήσουν στους συμμαθητές τους τη χρήση ή τη διαδικασία 
κατασκευής τους, είτε δείγματα της λαϊκής μουσικής των χωρών τους και να 
μιλήσουν για το θέμα κάθε τραγουδιού και για τις περιστάσεις στις οποίες αυτό 
ακούγεται, με άλλα λόγια, να πούνε αν αυτό συνδέεται με κάποια γιορτή, 
δραστηριότητα ή γεγονός της κοινωνικής ζωής). Με τον τρόπο αυτό εξασκούνται 
στην παραγωγή προφορικού λόγου. 

 

Επιπλέον, αν επισκεφτούμε με τους μαθητές μας μουσειακούς χώρους, 
προκειμένου να δουν δημιουργήματα της λαϊκής τέχνης από κοντά. μπορούμε να 
ζητήσουμε να μας πουν αν υπάρχουν αντίστοιχοι χώροι στην πατρίδα τους. Εφόσον 
η απάντηση είναι θετική (στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι, εκτός από την 
περίπτωση που οι μαθητές μας προέρχονται από τόπο πολύ φτωχό και καθόλου 
ανεπτυγμένο, όπως είναι κάποιες αφρικανικές ή ασιατικές περιοχές), μπορούμε να 
τους αναθέσουμε μια συνδυαστική εργασία, η οποία θα απαιτεί να γράψουν ένα 
κείμενο σχετικό με ένα μουσείο της χώρας τους (πότε και από ποιον ιδρύθηκε, τι 
φιλοξενεί, κ.τ.λ.), αλλά ταυτόχρονα να συγκεντρώσουν και εικόνες αντικειμένων, 
προκειμένου να κάνουν μία παρουσίαση. Στην περίπτωση αυτή, εξασκείται 
ταυτόχρονα η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, με αφορμή το ίδιο θέμα.  

Ειδικά για τα Νέα Ελληνικά, στην κατηγορία των οπτικοακουστικών 
δραστηριοτήτων με βάση το λαϊκό πολιτισμό, μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις 
ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε αυτές υπάρχουν 
πλήθος κοινωνικών αντιλήψεων των παλαιότερων εποχών, όπως η αναγκαιότητα της 
προίκας, η εκλογή του/της συζύγου από τους γονείς, η αποκλειστική απασχόληση 

                                                 
6 Ιδιαίτερα διαφωτιστική και χρήσιμη για το διδάσκοντα της Νέας Ελληνικής ως ξένης είναι η 
μελέτη του Μ.Γ. Μερακλή (1985) ‘Παροιμίες ελληνικές και των άλλων Βαλκανικών λαών. 
Συγκριτική εξέταση’, καθώς και η σχετική μελέτη του Μηνά Αλεξιάδη (2001:284 – 296) για το 
φαινόμενο της παρεμβολής παροιμιών, παροιμιακών εκφράσεων και γνωμικών στα ρεπορτάζ 
των εφημερίδων. 
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της γυναίκας με τις οικογενειακές υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός της από 
συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους, οι παλιότερες μορφές εκπαίδευσης, κ.ά. 
Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης μέσα στην τάξη κι 
ευκαιρία να αντιπαραβάλλουν οι μαθητές τις κοινωνικές αντιλήψεις που ισχύουν στη 
δική τους χώρα σχετικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα.  

3) Βιωματικές πολιτισμικές δραστηριότητες. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 
δραστηριότητες που ενεργοποιούν τις υπόλοιπες αισθήσεις, εκτός της όρασης και 
της ακοής και αλλάζουν την παραδοσιακή μορφή της τάξης, όπως την ξέρουν οι 
περισσότεροι διδάσκοντες, με τους μαθητές καθισμένους στις σειρές των θρανίων ή 
και επεκτείνονται έξω από τα χωρικά όρια της αίθουσας διδασκαλίας. Ο στόχος εδώ 
είναι περισσότερο η προσέγγιση ατόμων και λαών και δευτερευόντως η εξάσκηση 
των γλωσσικών δεξιοτήτων. Αυτό το είδος δραστηριοτήτων συμβάλλει περισσότερο 
από κάθε άλλο στον εμπολιτισμό των αλλοδαπών μαθητών στην ελληνική κοινωνία, 
χωρίς να επιβάλλει την οποιαδήποτε είδους αφομοίωση, αφού αυτοί έχουν τη 
δυνατότητα να προβάλουν τη δική τους ξεχωριστή πολιτισμική ταυτότητα μέσα από 
συγκεκριμένη δράση. Ένα απλό παράδειγμα είναι να οργανώσουμε «ημέρα εθνικής 
κουζίνας», κατά την οποία οι μαθητές, αλλά και ο διδάσκων θα φέρουν εδέσματα 
παραδοσιακά ή χαρακτηριστικά από τη χώρα τους. Μπορεί να είναι από κάτι απλό, 
όπως ένα φρούτο ή ένα γλύκισμα που μπορούν να το αγοράσουν ή κάτι πιο 
περίπλοκο, το οποίο πρέπει οι ίδιοι να ετοιμάσουν. Μια άλλη ιδέα είναι να 
οργανώσουμε ημέρα «εθνικού χορού», ειδικότερα αν πρόκειται για τάξη με μεγάλο 
αριθμό μαθητών (άνω των 15), όπου οι διάφορες εθνικές ομάδες αντιπροσωπεύονται 
τουλάχιστον από δύο άτομα. Έτσι, μπορεί το μάθημα να μετατραπεί σε πολιτισμικό 
δρώμενο και οι μαθητές μας σε καλλιτέχνες-χορευτές -μια ιδέα βέβαια, που πρέπει 
να βρει και τους ίδιους σύμφωνους.  

Τέλος, η διδασκαλία παραδοσιακών ελληνικών χορών και η συμμετοχή των 
μαθητών μας σε εκδηλώσεις λαϊκού χαρακτήρα (όπως το Καρναβάλι) αποτελούν 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν το στοιχείο της κίνησης και μπορούν να 
λειτουργήσουν θετικά στην κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση των αλλοδαπών, 
αφού μαθαίνουν τον τρόπο συμμετοχής σε αυτές. Σε αντιστοιχία εκείνοι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τη μαγνητοσκοπημένη εικόνα, για να δείξουν ένα δρώμενο7

 

 της 
πατρίδας τους (ένα γάμο, μια γιορτή, κ.τ.λ.) ή να καλέσουν τον δάσκαλο και τους 
συμμαθητές τους σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από τις εθνικές τους κοινότητες 
που ζουν στην Ελλάδα.  

7. Αντί συμπεράσματος 
Οι δραστηριότητες που έχουν ως αφορμή και βάση τον πολιτισμό, προσδίδουν στην 
προς εκμάθηση γλώσσα –στην περίπτωσή μας στη Νέα Ελληνική- το ρόλο του 
ενοποιητικού στοιχείου μεταξύ λαών και πολιτισμών, καθώς με μέσο αυτήν 
επιτυγχάνεται η ανταλλαγή πολιτισμικών απόψεων και γεγονότων. Κάθε γλώσσα 
που κατακτάται, για να χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά και ιδίως, αν αυτό πρόκειται 

                                                 
7Σχετικά με τα λαϊκά δρώμενα, εξαιρετικά διαφωτιστική για τον διδάσκοντα της Νέας 
Ελληνικής ως ξένης γλώσσας είναι η συγκριτική θεώρηση του Πούχνερ (1989) στη μελέτη 
του για το λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και κυρίως, οι αναφορές στις 
ζωομορφικές μεταμφιέσεις, όπου αποκαλύπτουν τα κοινά στοιχεία (όπως η μορφή της 
αρκούδας) σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ελλάδα, κ.λ.π. 
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να γίνει στα πλαίσια της κοινωνίας όπου ομιλείται ως μητρική, μπορεί να συμβάλει 
αποφασιστικά στην πολιτισμική προσέγγιση των λαών και των ατόμων. Ο λαϊκός 
πολιτισμός έχει να προσφέρει πολλά –ίσως τα περισσότερα- στον τομέα αυτό. 
Ακόμη και σε αυτούς που περιφρονούν, φοβούνται ή αγνοούν την Παράδοση, 
αρέσουν τα παραμύθια και οι γιορτές. Ακόμη και όσοι δεν μετέχουν στη δική τους 
εθνική ή τοπική παράδοση, δεν αρνούνται να γνωρίσουν αυτή άλλων λαών και αυτό 
το βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει, γιατί αλλιώς η γιόγκα, το καράτε ή η σάλσα, 
θα ήταν γνωστά μόνο στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Αξίζει, λοιπόν, να 
δοκιμάσουμε ως διδάσκοντες ξένων γλωσσών νέες τεχνικές και νέα υλικά 
διδασκαλίας, για να επιτύχουμε ταυτόχρονα τους στόχους της κατάκτησης μιας 
ξένης γλώσσας, αλλά και του διαπολιτισμικού διαλόγου. 
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