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Résumé 
 

Les médias audiovisuels jouant un rôle décisif dans la transmission des 
connaissances, il paraît utile de s’en servir dans le cadre de l’enseignement des 
langues. La contribution du sous-titrage en tant que mode de transfert linguistique 
peut être importante en didactique des langues vivantes. 

Cette communication vise à présenter une méthode selon laquelle les produits de 
sous-titrage, tels qu’extraits de documentaires, de films, de feuilletons et de 
programmes télévisés constituent un outil pour l’enseignement des langues. Les 
éléments culturels (gastronomie, unités de mesure, art etc.) sont facilement assimilés 
et mieux intégrés dans l’acquis langagier de l’étudiant-spectateur. Ainsi, en tenant 
compte des conclusions des études existantes sur l’enseignement en sous-titrage, on 
propose une méthodologie suivant laquelle l’étudiant est exposé progressivement à 
l’altérité/ homogénéité culturelle et linguistique. Dans un niveau initial, il sera 
exposé, par l’intermédiaire des extraits de films bien choisis, aux structures simples 
du langage. Dans un niveau plus avancé on peut s’appuyer sur des extraits complexes 
présentant une variété d’éléments culturels et linguistiques dont l’acquisition 
constitue un défi à relever. 
 

Mots-clés 
 

Sous-titrage, apprentissage des langues étrangères, développement de compétences, 
développement d’une méthodologie, activités. 
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1. Εισαγωγή 
Η σημασία της πολυγλωσσίας και η διατήρηση της πολυμορφίας στο ευρωπαϊκό 
σκηνικό ήταν και είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και συγκεκριμένα της Επιτροπής για την Πολυγλωσσία. «[Γ]λώσσα σημαίνει 
πολυμορφία, πολιτιστική κληρονομιά, επικοινωνία και επομένως συνεργασία, 
δηλαδή έννοιες που αποτελούν αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Orban 2007).1

 

 Οι 
έννοιες γλώσσα και πολιτισμός είναι αλληλένδετες, διότι μέσω της γλώσσας 
προωθείται ο πολιτισμός και η επικοινωνία μεταξύ των λαών. Σε αυτό το πλαίσιο το 
ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η χρήση των υπότιτλων μπορεί να συμβάλει 
στην προώθηση της πολυγλωσσίας και κατά συνέπεια στην εκμάθηση ξένων 
γλωσσών. Η θέση του Επιτρόπου Πολυγλωσσίας στο θέμα αυτό είναι 
αναμφισβήτητα αποκαλυπτική: 

Γνωρίζετε ότι σε μερικές χώρες οι ταινίες στον κινηματογράφο και 
στην τηλεόραση έχουν υπότιτλους, ενώ σε άλλες χώρες επικρατεί η 
παράδοση να μεταγλωττίζονται στη μητρική τους γλώσσα. Υπάρχει το 
επιχείρημα […]ότι ειδικά οι νέοι σε χώρες που χρησιμοποιείται ο 
υποτιτλισμός έχουν συνήθως την ικανότητα να μαθαίνουν καλύτερα 
γλώσσες[…] Γιατί να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία για την 
πιο οικονομική σχολή εκμάθησης γλωσσών που θα μπορούσε να 
φανταστεί κανείς; (Orban 2007) 
 

Η επισήμανση του Επιτρόπου Πολυγλωσσίας για το ρόλο που μπορούν να 
παίξουν οι υπότιτλοι στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, αποτυπώνεται εμπειρικά στα 
αποτελέσματα μίας πρόσφατης έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο 
τη γλωσσομάθεια των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω έρευνα 
κατέδειξε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στο επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών 
μεταξύ χωρών που μεταγλωττίζουν και χωρών που υποτιτλίζουν ταινίες και 
τηλεοπτικά προγράμματα. Συγκεκριμένα τα ποσοστά γλωσσομάθειας στις χώρες που 
μεταγλωττίζουν τις ταινίες (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία) είναι σαφώς 
χαμηλότερα σε σχέση με τις αντίστοιχες χώρες που υποτιτλίζουν τις ταινίες 
(Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Βέλγιο ή Δανία) (European Commission, 2006). 2

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναλυθούν ορισμένα από τα οφέλη που 
προκύπτουν για τον εκπαιδευόμενο από τη χρήση υποτιτλισμένων αποσπασμάτων 
ταινιών ως επικουρικού μέσου για την εκμάθηση γλωσσών. Θα αναφερθούμε αρχικά 
σε σχετικά πρόσφατες (αν και ελάχιστες) μελέτες που αφορούν τη διδακτική 
αξιοποίηση των υπότιτλων και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε μια ενδεικτική 
μεθοδολογική πρόταση στο θέμα αυτό, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα για την 
ανάπτυξη εμπειρικών μελετών. 

 

                                                             
1 Επίσημη μετάφραση της ομιλίας του Επιτρόπου Πολυγλωσσίας Daniel Orban αναφορικά με 
την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσβάσιμη στην ιστοσελίδα: 
http://www.docstoc.com/docs/959597/Speaking-points-for-the-meeting-with-the-Culture-
Committee 
2 Έρευνα για τη γλωσσομάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσβάσιμη στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf 
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2. Η χρήση οπτικοακουστικού υλικού στην εκμάθηση γλωσσών 
Η άποψη ότι τα οπτικοακουστικά μέσα συμβάλλουν στη μετάδοση της γνώσης και 
κατά συνέπεια αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 
γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική. Ο Lonergan (1984: 4) υποστηρίζει ότι η χρήση 
ταινιών ή αποσπασμάτων τηλεοπτικών προϊόντων είναι ωφέλιμη για την εκμάθηση 
γλωσσών, καθώς παρουσιάζονται «ολοκληρωμένες επικοινωνιακές περιστάσεις».  

Ο συνδυασμός οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων τα οποία από τη φύση τους 
είναι δυναμικά (και όχι στατικά), άμεσα και προσβάσιμα για τον θεατή (ibid) 
καθιστούν τη χρήση των ταινιών πολύτιμο βοήθημα στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, 
διότι κατά την προβολή μίας ταινίας ο εκπαιδευόμενος εκτίθεται σε μία σειρά 
γλωσσικών και παραγλωσσικών στοιχείων. Εκτίθεται σε διάφορα επίπεδα γλώσσας 
(επίσημο, ανεπίσημο), σε διαφορές προφορικότητας ανάλογα με τους ομιλητές, σε 
πληθώρα γλωσσικών στοιχείων (αστεία, ιδιωματικές εκφράσεις) αλλά και 
πολιτισμικά στοιχεία, καθώς αυτά εντάσσονται σε διαφορετικές επικοινωνιακές 
περιστάσεις. Ο θεατής μπορεί να εξαγάγει συμπεράσματα για την ηλικία, το φύλο, 
την περίσταση επικοινωνίας, μπορεί να σχολιάσει την ένδυση των πρωταγωνιστών, 
τα συναισθήματά τους, τη μεταξύ τους σχέση και να συνδυάσει διάφορα 
παραγλωσσικά στοιχεία (κινήσεις του σώματος, εκφράσεις του προσώπου, τόνο της 
φωνής) τα οποία αποτελούν το απαραίτητο περιβάλλον μέσα στο οποίο 
ενεργοποιείται το γλωσσικό υλικό. Ανάλογα με το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας 
και με τη βοήθεια του εκπαιδευτή, ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να διακρίνει πιο 
σύνθετα στοιχεία που καθορίζουν το ύφος του κειμένου, τις γλωσσικές λειτουργίες, 
τη διαχρονικότητα της γλώσσας κ.ά.  

Οι δυνατότητες που παρέχουν οι ταινίες για την εκμάθηση γλωσσών και τη 
διδακτική αξιοποίησή τους είναι πολλές και σε διάφορα επίπεδα, ενώ εξαρτώνται 
σημαντικά από τους στόχους που θέτει ο εκπαιδευτής. Ωστόσο θα πρέπει να 
τονίσουμε ότι η χρήση ταινιών μπορεί να οδηγήσει σε παθητική παρακολούθηση με 
μηδαμινή συμβολή στην εκμάθηση (Lonergan 1984: 5). Είναι γεγονός ότι οι ταινίες 
συχνά θεωρούνται από τους εκπαιδευόμενους ως μέσο ψυχαγωγίας, καθώς 
συσχετίζονται αναπόφευκτα με τις ταινίες που παρακολουθούν στο σπίτι. Για να 
αποφευχθεί λοιπόν ο κίνδυνος παθητικής παρακολούθησης των ταινιών θα πρέπει η 
προβολή των αποσπασμάτων να συνοδεύεται από μία σειρά δραστηριοτήτων 
(ατομικών ή ομαδικών) που να ενθαρρύνουν την ενεργό μάθηση των 
εκπαιδευόμενων. Για το λόγο αυτό το οπτικοακουστικό υλικό ενσωματώνεται στη 
δομή του μαθήματος και συνδυάζεται με σειρά δραστηριοτήτων (Lonergan 1984: 11, 
Sokoli 2006: 1). 
 
3. Υποτιτλισμός και εκμάθηση γλωσσών  
Ορισμένοι ερευνητές επεσήμαναν τη συμβολή των υπότιτλων στην εκμάθηση 
γλωσσών για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών (Gambier 2003) (π.χ. μετανάστες στη 
χώρα υποδοχής) ή υποστήριξαν ότι ο υποτιτλισμός μπορεί να βελτιώσει τις 
δεξιότητες στην ξένη γλώσσα (Diaz Cintas 1995, Rundle 2000, Pavesi 2002, Danan 
2004, Neves 2004). Υπάρχουν όμως ελάχιστες εμπειρικές μελέτες (Williams & 
Thorne 2000, Talavan 2008) που εξετάζουν την εκμάθηση γλωσσών μέσω 
υπότιτλων στην πράξη. Όμως και αυτές εστιάζονται στην αξιολόγηση των 
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εκπαιδευόμενων που πραγματοποιείται ευθύς αμέσως μετά την παρακολούθηση της 
ταινίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξετάζεται η μακροπρόθεσμη συμβολή που 
μπορούν να έχουν οι υπότιτλοι στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.  

Έχοντας επισημάνει αυτό το κενό αλλά και τη συμβολή των υπότιτλων στην 
εκμάθηση γλωσσών, όπως διαφαίνεται μέσω των μελετών, κρίνουμε σκόπιμο να 
διερευνηθούν πιο μακροπρόθεσμα οφέλη που μπορεί να αποκομίσουμε εντάσσοντας 
τους υπότιτλους (διαγλωσσικούς ή ενδογλωσσικούς) 3

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα που έχουμε αφορούν τη συμβολή των υπότιτλων 
στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης σε ενδογλωσσικό επίπεδο (Danan 2004), 
της κατανόησης των αρχικών διαλόγων (Pavesi 2002) καθώς και της βελτίωσης των 
ακουστικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων (Talavan 2008). Η Danan (2004) 
υποστηρίζει ότι οι ενδογλωσσικοί υπότιτλοι συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση 
της γνώσης της γλώσσας, στην αναγνώριση του ήδη γνωστού λεξιλογίου, στη 
διεύρυνσή του, και στην ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων. Όσον αφορά τη 
χρήση των διαγλωσσικών υπότιτλων, οι οποίοι αποτελούν την απόδοση των αρχικών 
διαλόγων ή πολλές φορές αποτελούν ένα είδος διαμεσολάβησης, η ίδια επισημαίνει 
ότι τα οφέλη εξαρτώνται από τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, και τονίζει ότι τα 
αποτελέσματα είναι πιο ευεργετικά για τους χρήστες που είναι εξοικειωμένοι με την 
παρακολούθηση τηλεοπτικών προϊόντων με υπότιτλους. 

 στην εκπαιδευτική διαδικασία 
γλωσσομάθειας. 

Παράλληλα οι υπότιτλοι βοηθούν στη βελτίωση της ικανότητας κατανόησης του 
θεατή καθώς συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν την οπτική εικόνα. Η κατανόηση 
των διαλόγων και επομένως η εκμάθηση ξένων γλωσσών υποβοηθούνται από την 
ύπαρξη πληθώρας σημειωτικών στοιχείων συγκρίσιμων με τις πραγματικές 
επικοινωνιακές περιστάσεις (Pavesi 2002: 137). Επίσης η Pavesi χαρακτηρίζει τους 
υπότιτλους ως «το απόλυτο βοήθημα στην κατανόηση των διαλόγων» εφόσον κατά 
τη διάρκεια προβολής μίας ταινίας έχουμε ένα συγκερασμό κωδίκων: της 
προφορικής γλώσσας, των μη λεκτικών κωδίκων, των υπότιτλων (γραπτή μορφή 
κειμένου). 4

Εκτός όμως από σημαντικό βοήθημα στην κατανόηση των διαλόγων μιας ταινίας 
ή ενός τηλεοπτικού προγράμματος, οι υπότιτλοι ενεργοποιούν κίνητρα για τους 
εκπαιδευόμενους οι οποίοι ενθαρρύνονται για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους 
στην ξένη γλώσσα. Καταρχήν προτρέπεται ο θεατής να δίνει σημασία στο 
προφορικό κείμενο και ενισχύεται κατ’ αυτό τον τρόπο η ικανότητά του να κατανοεί 
και να διακρίνει τις λέξεις και τις προτάσεις στον προφορικό λόγο. Επίσης η 
παρουσία υπότιτλων σε μια ταινία ωθεί τον θεατή σε μια διαγλωσσική ανάλυση 
(ibid: 138). Η αντιπαραβολή μεταξύ της Γ2 που είναι η γλώσσα-πηγή και αποτελεί 
το ακουστικό ερέθισμα και της Γ1, που είναι οι υπότιτλοι, στη μητρική γλώσσα του 
εκπαιδευόμενου, βελτιώνει τη γλωσσική ικανότητα του θεατή. Ο εκπαιδευόμενος 
μέσω της σύγκρισης του ακουστικού κειμένου και της μετάφρασής του αποκτά 

 

                                                             
3 Ενδογλωσσικοί υπότιτλοι είναι οι υπότιτλοι οι οποίοι είναι στην ίδια γλώσσα με τους 
αρχικούς διαλόγους της ταινίας. Διαγλωσσικοί υπότιτλοι είναι οι υπότιτλοι οι οποίοι είναι σε 
άλλη γλώσσα από τους αρχικούς διαλόγους. Πρόκειται ουσιαστικά για τη μετάφραση των 
αρχικών διαλόγων. Στην παρούσα μελέτη υποστηρίζουμε ότι τόσο οι ενδογλωσσικοί όσο και 
οι διαγλωσσικοί υπότιτλοι συμβάλλουν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. 
4 Μετάφραση των συγγραφέων. 
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επίγνωση των δομών της γλώσσας πηγής και της γλώσσας στόχου. Βέβαια ο βαθμός 
ικανότητας σύγκρισης των αρχικών διαλόγων και των υπότιτλων απαιτεί ένα αρκετά 
προχωρημένο επίπεδο στην ξένη γλώσσα. Όσο βελτιώνεται η γνώση της ξένης 
γλώσσας ο εκπαιδευόμενος σταδιακά βελτιώνει την ικανότητα κατανόησης 
προφορικού λόγου, διευρύνει το λεξιλόγιό του και αποκτά κίνητρο για μάθηση. 

Τέλος, μέσω της προβολής αποσπασμάτων ταινιών, η εκμάθηση 
πραγματοποιείται σε πιο ευχάριστο κλίμα καθώς η παρουσία εικόνων αποσπά τον 
εκπαιδευόμενο από την αυστηρή διαδικασία της μάθησης. Είναι γεγονός επίσης ότι 
με την οπτικοποίηση αποτυπώνονται καλύτερα στο μυαλό του εκπαιδευόμενου όχι 
μόνο τα γλωσσικά αλλά και τα πολιτισμικά στοιχεία που τα συνοδεύουν. 
 
4. Ανάπτυξη μεθοδολογίας 
Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι, για μία ολοκληρωμένη θεωρητική προσέγγιση 
των υπότιτλων στην εκμάθηση και διδασκαλία ξένων γλωσσών, θα ήταν εύλογο να 
υπάρχει συνδυασμός με διάφορες επιστήμες. Επομένως θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη γενικές θεωρίες σχετικά με τη μάθηση, την ανάπτυξη κινήτρων και τη 
διδακτική αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού.  

Η παραγωγή του υλικού θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με τους 
γενικότερους και ειδικότερους σκοπούς και στόχους του μαθήματος, την ηλικία και 
τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων, τα διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
(διδασκαλία σε τάξη, ανοιχτού τύπου ή εξ αποστάσεως διδασκαλία). Υπό την 
παραπάνω αίρεση περιοριζόμαστε στο να προτείνουμε μία ενδεικτική μεθοδολογία 
που αφορά τη χρήση υποτιτλισμένων ταινιών για την ανάπτυξη ορισμένων 
δεξιοτήτων. 
 
5. Ενδεικτική μεθοδολογία 
Διάρκεια μαθήματος: 55΄ 
 
Ομάδα στόχος: Ενήλικες εκπαιδευόμενοι 
 
Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας: Β2 (καλή γνώση ξένης γλώσσας).5

 

 Το επίπεδο δεν 
είναι δεσμευτικό, μπορεί να τροποποιηθεί και για εκπαιδευόμενους με μέτρια ή 
άριστη γνώση της γλώσσας. 

Στόχος μαθήματος: ανάπτυξη ακουστικής δεξιότητας και παραγωγής προφορικού 
λόγου 
 
Αριθμός εκπαιδευόμενων: 15 
 
Οπτικοακουστικό υλικό: Δύο σύντομα αποσπάσματα από την ταινία Tais-toi (Οι 
Σπεσιαλίστες), 2003, Francis Veber. Με τους Gérard Depardieu, Jean Reno. 
 
Λογισμικό: Subtitle Workshop 
                                                             
5 Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα. 
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Χρόνος    Δραστηριότητες 

 
5΄    Παρουσίαση της περίληψης της ταινίας στη γαλλική  

   εκ μέρους του εκπαιδευτή.     
5΄    Προβολή πρώτου αποσπάσματος (2΄) δύο φορές με  

    υπότιτλους.  
10΄   Ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου και   

   απαντήσεις υπό μορφή πολλαπλών επιλογών.  
10΄   Προφορική συζήτηση (ανάλυση) σχετικά με το  

    περιεχόμενο του αποσπάσματος.  
 
Ανάλυση του τόπου, του χρόνου, της περίστασης επικοινωνίας, των σχέσεων μεταξύ 
των πρωταγωνιστών καθώς και της συμπεριφοράς τους. Σχολιάζεται το κλίμα 
μεταξύ των πρωταγωνιστών π.χ. αν είναι φιλικό, εχθρικό. Μπορούν επίσης να 
αναπτυχθούν ορισμένα σημεία της προφοράς των λέξεων, της γραμματικής ή του 
συντακτικού: π.χ. η χρήση των ελλειπτικών εκφράσεων στον προφορικό λόγο όπως 
«Bien dormi ?» Μπορούν να επισημανθούν στοιχεία του προφορικού λόγου οικείου 
επιπέδου π.χ. οι φράσεις putain, bordel που δεν αποτελούν πάντα ύβρεις, αλλά 
χρησιμοποιούνται συχνά στον προφορικό λόγο σε φιλικές κουβέντες. 
 

15΄   Παρακολούθηση δεύτερου αποσπάσματος (2΄)   
   δύο φορές χωρίς υπότιτλους.  

    Δραστηριότητα: να δημιουργήσετε τους δικούς σας  
    υπότιτλους. 

10΄   Προβάλλεται το ίδιο απόσπασμα με  υπότιτλους και  
   οι εκπαιδευόμενοι τους συγκρίνουν με τη δική τους  
    εκδοχή. 
 
6. Συμπεράσματα 
Το οπτικοακουστικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν είναι μόνο 
αποσπάσματα ταινιών αλλά και ντοκιμαντέρ ή διαφημίσεις. Ο συγκερασμός των 
οπτικοακουστικών μέσων και των δυνατοτήτων που αυτά παρέχουν και η διδακτική 
αξιοποίησή τους είναι ένας τομέας που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Απαιτούνται 
εμπειρικές έρευνες για την καταγραφή και ανάλυση της προόδου που παρουσιάζουν 
οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθεί μία μεθοδολογία 
που να συνδυάζει τη χρήση υπότιτλων στα πλαίσια μιας παραδοσιακής ή ανοιχτού 
τύπου διδασκαλίας. Επίσης πιστεύουμε ότι η εκμάθηση, εκ μέρους του 
εκπαιδευόμενου, στρατηγικών για τη χρήση των υπότιτλων παρουσιάζει οφέλη για 
την αυτόνομη μάθηση. Πρόθεσή μας είναι να υλοποιήσουμε εμπειρική έρευνα σε 
μία σειρά οργανωμένων μαθημάτων, με στόχο την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης 
συμβολής των υπότιτλων στην εκμάθηση γλωσσών.  

Εκτιμούμε, ωστόσο, ότι ο εκπαιδευόμενος θα αποκομίσει οφέλη που θα του 
επιτρέψουν να βελτιώσει σημαντικά τις δεξιότητές του στην ξένη γλώσσα και αυτό 
ανεξαρτήτως του επιπέδου της γλωσσομάθειάς του.  
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