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International 

Mother Language Day

Η αυίσα 
της Ουνέσκο
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• Καζηεξώζεθε από ηελ ΟΥΝΔΣΚΟ ην 1999.

• Αθνξκή γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο απνηέιεζε ε 
Σθαγή ηηρ Νηάκα ην 1952

• Φνηηεηέο ηνπ Μπαγκλανηέρ μεζεθώζεθαλ 
επεηδή νη αξρέο ήζειαλ λα απαγνξεύζνπλ 
ηε γιώζζα ηνπο, ηελ Μπενγκάλι.

• Η αζηπλνκία έπλημε ηε δηακαξηπξία ηνπο 
ζην αίκα κε απνηέιεζκα 4 λεθξνύο. 
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Σκοπόρ:

• η πποώθηζη ηηρ 

γλυζζικήρ 

πολςμοπθίαρ και 

ηηρ πολύγλυζζηρ 

εκπαίδεςζηρ,

• η διάζυζη και 

διάδοζη ηυν 

ολιγόηεπο 

ομιλούμενυν 

γλυζζών. 
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Πεθαίνοςν οι γλώζζερ;
• Μία γλώζζα «πεθαίνει» κάθε δύο 

εβδομάδερ. 

• Κάποιερ πεθαίνοςν όηαν πεθαίνει 

ο ηελεςηαίορ ομιληηήρ ηοςρ. 

• Κάποιερ απαγοπεύονηαι από 

αςηαπσικά καθεζηώηα. 

• Από ηιρ 6.000 γλώζζερ πος 

μιλιούνηαι αςηή ηη ζηιγμή ζηον 

πλανήηη, οι μιζέρ θα έσοςν 

εξαθανιζηεί μέζα ζηα επόμενα 

100 σπόνια. 
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ΑΠΔΙΛΟΥΜΔΝΔΣ ΓΛΩΣΣΔΣ
Η ΟΥΝΔΣΚΟ διακπίνει ηιρ απειλούμενερ γλώζζερ ζε:

• Απειλούμενερ → καζαίλνληαη θαη κηιηνύληαη 
από ιίγα παηδηά, 

• Σοβαπά Απειλούμενερ → δελ ππάξρεη θαλέλα 
παηδί πνπ λα ηηο κηιάεη, 

• Σσεδόν Δξαθανιζμένερ → κηιηνύληαη κόλν από 
κεξηθέο δεθάδεο ειηθησκέλνπο.
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Όηαν σάνεηαι μια γλώζζα…

 Χάλνληαη καδί ηεο βηώκαηα, έλλνηεο θαη 
ζπλαηζζήκαηα, ράλεηαη ε αληίιεςή καο γηα 
ηνλ θόζκν, ράλεηαη έλα θνκκάηη από ηελ 
αλζξσπόηεηα.

 Κάθε γλώζζα έσει αξία γηαηί 
θνπβαιάεη κέζα ηεο κνλαδηθή 
θιεξνλνκηά από γεληά ζε γεληά. 

 Καμιά γλώζζα δελ είλαη 
αλώηεξε από ηηο άιιεο.
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Για θανηάζος

να σαθεί η 

δική ζος 

γλώζζα! 

Πώρ θα 

νιώζειρ;
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«Τα όπια ηος κόζμος μος είναι ηα όπια ηηρ 

γλώζζαρ μος» (Λούνηβισ Βιηγκενζηάιν)

• H μηηπική μαρ γλώζζα είναι 

η ζςναιζθημαηική μαρ γλώζζα. 

• Η γλώζζα είναι ο καθπέθηηρ 

ηηρ ζκέτηρ μαρ.

• Όηαν μιλούμε διαθοπεηικέρ γλώζζερ, 

έσοςμε ηην ηάζη να ζκεθηόμαζηε και 

να ζςμπεπιθεπόμαζηε διαθοπεηικά, 

ανάλογα με ηη γλώζζα πος 

σπηζιμοποιούμε. 



Μάθε ηη γλώζζα ζος!
Ο αείμνηζηορ παιδαγυγόρ & δάζκαλορ 

καθηγηηήρ Χπίζηορ Τζολάκηρ είσε 

γπάτει όηι ζηη Σοςηδία έσοςν νόμοςρ 

πος πποβλέποςν να διδασθεί και να 

μάθει ο κάθε ξένορ, επγάηηρ ή 

μαθηηήρ, ηη μηηπική ηος γλώζζα.

Κι αςηό γιαηί ξέποςν όηι μόνο εκείνορ 

πος θα καλλιεπγήζει ηη μηηπική ηος 

γλώζζα, θα μποπέζει ζηη ζςνέσεια 

να μάθει και ηη Σοςηδική και να 

ενηασθεί ζηη νέα κοινυνία πος ηον 

θιλοξενεί.





13

Τι γίνεται με την αγγλική γλώσσα;

• Χαρακτηρίζεται ως ‘κυρίαρχη 

γλώσσα’ (lingua franca)

• Κατέχει κυρίαρχη θέση στις 

επικοινωνίες, την επιστήμη, τις 

επιχειρήσεις, την πολιτική και τη 

διπλωματία, την ψυχαγωγία, 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

και το διαδίκτυο.
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Οι λόγοι της εξάπλωσης της 

αγγλικής γλώσσας

• α) οι πολεμικές κατακτήσεις και οι 

αποικίες της Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας από τον 16ο έως                 

και τον 20ο αιώνα. 

• β) η ανάδειξη των ΗΠΑ σε 

υπερδύναμη μετά το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο και η επακόλουθη οικονομική 

και πολιτιστική επιρροή τους 

παγκοσμίως.



Ως αποτέλεσμα:

• 1.5 δισεκατομμύριο 

άνθρωποι (το ¼ του 

πληθυσμού της γης) 

χρησιμοποιούν 

τα αγγλικά 

ως πρώτη, δεύτερη 

και ξένη γλώσσα.



Κςπίαπση και ζηον πολιηιζμό

Φανηαζηείηε πόζοι
είναι ζςνολικά οι
ςποτήθιοι αν
ςπολογίζοςμε
και ηοςρ άλλοςρ
οπγανιζμούρ
(π.σ. Michigan,
TOEFL κλπ)

• Το 85% όλυν ηυν ηαινιών πος παπάγονηαι 
ζε παγκόζμιο επίπεδο 
είναι ζηα αγγλικά 

• Σηη Eurovision οι πεπιζζόηεπερ σώπερ 
ζςμμεηέσοςν με ηπαγούδια ζηα αγγλικά

• Το Βπεηανικό Σςμβούλιο μόνο
έσει κάθε σπόνο 
πάνυ από 1,5 εκαηομμύπιο 
ςποτήθιοςρ για εξεηάζειρ 
(Lower, Proficiency κλπ). 



Απειλείηαι η ελληνική γλώζζα;

bar

sandwich

club internet

twitter

star

goodies Coca-cola

chips

supermarket

bungee jumping
Microsoft excel

E-mail

facebook

League of 
legends

download

YouTube

RedBull

hobby

zombie

laser

fax
hamburger
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Πάμε για «αμεπικανοποίηζη»;

Η παγκόζμια εξάπλυζη ηηρ αγγλικήρ 
γλώζζαρ και η σπήζη ηηρ υρ διεθνούρ 
γλώζζαρ έσει οδηγήζει 

• ζηον πεπιοπιζμό ηηρ γλυζζικήρ 
ποικιλομοπθίαρ (π.σ. ζε πεπιοσέρ ηηρ 
Αςζηπαλίαρ και ηηρ Βόπειαρ Αμεπικήρ) και 

• ζηη γλυζζική θθοπά άλλυν γλυζζών, από 
ηην άποτη ηος λεξιλογίος, ηηρ 
γπαμμαηικήρ και ηος ζςνηακηικού.
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Μαθαίνυ ξένερ γλώζζερ

Παπόλα αςηά, ςπάπσοςν πολλά οθέλη ζηην 
εκμάθηζη μιαρ ξένηρ γλώζζαρ. Γινόμαζηε:

☼ καλύηεποι ζηο ζσολείο
☼ πιο έξςπνοι και δημιοςπγικοί 

☼ με κπιηική ζκέτη
☼ πεπιζζόηεπο κοινυνικοποιημένοι
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☼ Μια ξένη γλώζζα 

ανοίγει ηιρ πόπηερ 
ζε ένα νέο πολιηιζμό. 

☼ Μαθαίνοςμε να εκθπάζοςμε νέερ, 

πιο ζύνθεηερ ιδέερ γιαηί έσοςμε 
διαθοπεηικά πολιηιζμικά επεθίζμαηα.
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Γι’ αυτό λοιπόν…

Μαθαίνυ ξένερ γλώζζερ!



Αλλά κςπίυρ…

Μαθαίνυ και αγαπώ ηη 
μηηπική μος γλώζζα!
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εςσαπιζηούμε


