
Ο ρόλος της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στο 
Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου1 

Ana Elaković-Nenadović∗ - Vojkan Stojičić∗∗ 

1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε τη σηµασία της διδασκαλίας της Αρχαίας 
Ελληνικής ως βοηθητικό µέσο για την εκµάθηση και την ακριβή κατανόηση των 
γραµµατικών κανόνων στα Νέα Ελληνικά. Η έρευνά µας έχει συµπεριλάβει τους τριτοετείς 
φοιτητές του Τµήµατος Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
του Βελιγραδίου. Μολονότι οι φοιτητές µας πολύ συχνά αντιµετωπίζουν ορισµένες δυσκολίες 
στην εκµάθηση της Αρχαίας Ελληνικής, η έρευνά µας θα αποτελέσει µια προσπάθεια ώστε να 
εντοπιστούν ορισµένες λύσεις - προτάσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν 
παρατηρηθεί. Οι σύγχρονες µελέτες της διαδικασίας της γλωσσικής εκπαίδευσης, όλο και 
περισσότερο δίνουν σηµασία στη διαδραστική µέθοδο διδασκαλίας. Ως εκ τούτου, στην 
εισήγησή µας θα αναφερθούµε και στις δυνατότητες εφαρµογής των διαδραστικών µοντέλων 
στη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών και ιδίως της Αρχαίας Ελληνικής. Μια από τις 
πιθανές λύσεις αποτελεί και η χρήση της συγκριτικής µεθόδου στη διεξαγωγή των 
µαθηµάτων της προαναφερθείσας γλώσσας. Ως βασική αφετηρία για την επίλυση του εν 
λόγω προβλήµατος, θα εξετάσουµε το ρόλο των κινήτρων, ο οποίος στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι ουσιώδους σηµασίας για την ενθάρρυνση των φοιτητών στη διδασκαλία 
και ιδίως θα αναφερθούµε στα εξωγενή κίνητρα. 

Το ακαδηµαϊκό έτος 2006–2007 στο Τµήµα Νεοελληνικών Σπουδών ενεγράφη η 
πρώτη γενιά φοιτητών που παρακολουθούσε µαθήµατα µε το νέο, αναµορφωµένο 
Πρόγραµµα Σπουδών, σύµφωνα µε τους κανόνες της Διακήρυξης της Bologna. Το νέο 
Πρόγραµµα Σπουδών που ονοµάστηκε «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Πολιτισµός», ορίστηκε ως 
σύνολο πολλών προαιρετικών µαθηµάτων (πάνω από 3000)2. Εκτός από την απόκτηση των 
γνώσεων στον τοµέα της γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισµού, που 
οριστικοποιήθηκαν σύµφωνα µε την κατεύθυνση που επέλεξε ο κάθε φοιτητής, ο σκοπός του 
Προγράµµατος αυτού είναι να προσφέρει στο φοιτητή τη δυνατότητα απόκτησης και άλλων 
γνώσεων από άλλες επιστήµες. Οι φοιτητές, σύµφωνα µε τα δικά τους ενδιαφέροντα εν µέρει 
διαµορφώνουν τις σπουδές του, όλα αυτά µε την πρακτική εφαρµογή των γνώσεων που 
απέκτησαν και µε επίτευξη περισσότερων δυνατοτήτων από την άποψη της 
διεπιστηµονικότητας. Με το Νέο Πρόγραµµα Σπουδών, θεωρήσαµε ότι οι φοιτητές θα 
αποκτούσαν τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες και αποτελούν τη βάση για τη 
συνέχεια των σπουδών τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Τα µαθήµατα αποτελούνται από 3, 6 ή 
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Μονάδων. Οι µονάδες αυτές εξαρτώνται από το πόση µελέτη απαιτείται για το εκάστοτε 
µάθηµα, και η καθεµία από τις τέσσερις προαναφερθείσες κατηγορίες έχει ένα συγκεκριµένο 
αριθµό σεµιναρίων που πρέπει να παρακολουθήσει ανελλιπώς ο κάθε φοιτητής. Όπως τονίζει 
η Jovanović, η µετάβαση στο νέο Πρόγραµµα Σπουδών ήταν κάτι πολύ µεγάλο, επειδή για 
πρώτη φορά ενώθηκαν κατά κάποιον τρόπο όλα τα Τµήµατα στη Φιλολογική Σχολή σε ένα 
νέο Πρόγραµµα (Τµήµατα ξένων γλωσσών, Τµήµα Γενικής Γλωσσολογίας, Τµήµα Γενικής 
Λογοτεχνίας µε Θεωρία Λογοτεχνίας, Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Πληροφορικής) 
(Jovanović 2012). Τα Τµήµατα Σερβικής γλώσσας και λογοτεχνίας και Σερβικής λογοτεχνίας 
και γλώσσας συνέχισαν να έχουν τα δικά τους µεµονωµένα Προγράµµατα, αλλά και αυτά 
προχώρησαν σε πολύ σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, σύµφωνα µε τους κανόνες της Διακήρυξης 
της Bologna. Η ενσωµάτωση όλων των Προγραµµάτων Σπουδών που υπήρχαν µέχρι το 2006 
σε ένα νέο, είχε, όπως αναφέρει η Jovanović, «κάποιο πρακτικό όφελος από την άποψη της 
εναρµόνισης των απαιτήσεων που ζητούνταν από τους φοιτητές», επειδή «όταν το εκάστοτε 
Τµήµα ήταν ανεξάρτητο, ο φόρτος εργασίας και οι πιστωτικές µονάδες ήταν λιγότερο ή 
περισσότερο ανόµοιοι και παρουσίαζαν πολλά µειονεκτήµατα» (Jovanović 2012, 382). 

Παρόλο που τα µαθήµατα της Νέας Ελληνικής σε σύγκριση µε τα µαθήµατα της 
Αρχαίας Ελληνικής δε συγκαταλέγονται στην ίδια κατηγορία, στην παρούσα εισήγηση θα 
προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε ένα µοντέλο βάσει του οποίου πραγµατοποιούνται οι 
συσχετισµοί µεταξύ των δύο µαθηµάτων αυτών. 

2. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας   

Στην εισήγηση µας θα ασχοληθούµε συγκεκριµένα µε τα µαθήµατα που διεξάγονται στο 
Τµήµα Νεοελληνικών Σπουδών από το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010. Δεδοµένου ότι τα 
µαθήµατα Νέας Ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών «Γλώσσα, 
Λογοτεχνία, Πολιτισµός» διεξάγονται σχεδόν πέντε χρόνια στην Ελληνική γλώσσα, 
σαφέστατα µπορούν να εντοπιστούν τα πλεονεκτήµατα οργάνωσης των διαλέξεων 
εφαρµόζοντας αυτό το µοντέλο, όλα αυτά σύµφωνα µε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις Γλώσσες, το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών και  τη Συνδυασµένη 
Εκµάθηση Επιστηµονικού Αντικειµένου και Ξένης Γλώσσας. Με την εφαρµογή αυτού του 
µοντέλου τα µαθήµατα σε όλα τα έτη διεξάγονταν στην Ελληνική γλώσσα ως γλώσσα στόχο, 
είτε πρόκειται για τα µαθήµατα γλώσσας, είτε µαθήµατα λογοτεχνίας, είτε κάποια άλλα 
διεπιστηµονικά µαθήµατα φυσικά όσο αυτό ήταν αντικειµενικά εφικτό. Όταν πρόκειται για 
τα µαθήµατα γλώσσας σε όλα τα έτη, η Ελληνική γλώσσα αποτελεί βασικό µέσο για την 
κατάκτηση και εµπέδωση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων και στα πέντε επίπεδα 
(κατανόηση προφορικού, κατανόηση γραπτού, παραγωγή προφορικού, παραγωγή γραπτού, 
µετάφραση και διερµηνεία), δια µέσου των ειδικών τεσσάρων κατηγοριών µαθηµάτων που 
αναφέρονται παραπάνω (Stojičić 2011). 

Τη δεκαετία του ‘90 στους επιστηµονικούς κύκλους όλο και συχνότερα γίνεται λόγος 
για τη Συνδυασµένη Εκµάθηση Επιστηµονικού Αντικειµένου και Ξένης Γλώσσας, ήτοι για τη 
δυνατότητα διεξαγωγής των µη γλωσσικών µαθηµάτων σε ξένη γλώσσα. Αυτή η µορφή 
εκµάθησης αποτελεί συνδυασµό δίγλωσσης διδασκαλίας και του συγκεκριµένου 
αντικειµένου (π.χ. διδασκαλία Μαθηµατικών) που σηµαίνει ότι παράλληλα διδάσκεται η 
γλώσσα για τις ανάγκες του σχολικού προγράµµατος και αναπτύσσονται οι γνωστικές 
ικανότητες. Τέτοιου είδους εκµάθηση στην Ευρώπη είναι γνωστή ως Συνδυασµένη Εκµάθηση 
Επιστηµονικού Αντικειµένου και Ξένης Γλώσσας που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 



το 1995 ως µέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολυγλωσσία (Brewster 
2004). 

Ο όρος αυτός συντάχθηκε από τον David Marsh, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 
ερευνών και µελετών περιπτώσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε Επαγγελµατικά Λύκεια στη 
Φινλανδία, στα οποία επί σειρά ετών το περιεχόµενο κάποιων µαθηµάτων διδάσκεται µέσω 
ξένης γλώσσας. Ο όρος αυτός είναι στην ουσία «ο γενικός» όρος που περιλαµβάνει κάθε 
δραστηριότητα στην οποία η ξένη γλώσσα χρησιµοποιείται ως µέσο στην εκµάθηση των µη 
γλωσσικών µαθηµάτων, όπου και η γλώσσα και το αντικείµενο έχουν εξίσου σηµαντικό ρόλο 
στο Πρόγραµµα Σπουδών (Marsh 2002, 58). Ήδη από τις δεκαετίες του ‘80 και ‘90  
εµφανίζονται µελέτες που στο πλαίσιο της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας  θέτουν ως θέµα το 
συνδυασµό της µελέτης της γλώσσας και της λογοτεχνίας και σε επιστηµονικά περιοδικά 
δηµοσιεύονται συγκεκριµένες µελέτες σχετικά µε διαφορετικές προσεγγίσεις εκµάθησης της 
γλώσσας µέσω της λογοτεχνίας (Ćorković 2011). 

Όπως επισηµαίνει ο Met, τα µαθήµατα γλώσσας που βασίζονται στο περιεχόµενο 
είναι φυσικό συµπλήρωµα της επικοινωνιακής προσέγγισης εκµάθησης της γλώσσας και σε 
αντίθεση µε τα παραδοσιακά µοντέλα εκµάθησης, οι ολιστικές προσεγγίσεις δίνουν τη 
δυνατότητα στο φοιτητή να καταλάβει ακόµα εξ αρχής πώς τα µέρη εντάσσονται στο όλον 
(Met 1998). Οι Williams και Burden συµπληρώνουν ότι «ο δοµισµός επιτρέπει τη συµµετοχή 
των µαθητών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, εµπεριέχει τον έλεγχο της διαδικασίας 
εκµάθησης, δίνει τη δυνατότητα επιλογής των τρόπων εκµάθησης και των πολλαπλών 
διανοητικών ικανοτήτων που βοηθούν στην ανεύρεση της κλίσης του µαθητή και οδηγεί στην 
αύξηση της αυτονοµίας των µαθητών λόγω οµαδικής, ατοµικής και κατά ζεύγη εργασίας» 
(Williams και Burden 1997, 38).  

Η Συνδυασµένη Εκµάθηση Επιστηµονικού Αντικειµένου και Ξένης Γλώσσας θεωρείται 
εκπαίδευση µε διπλό στόχο και οι καθηγητές πιστεύουν ότι το προτέρηµα τέτοιου είδους 
εκµάθησης είναι βελτίωση των γενικών γνωστικών ικανοτήτων των φοιτητών. Αποτελεί µια 
καινοτόµα διαδικασία µε ολιστικά στοιχεία. Σε κάποιες χώρες αποτελεί προσπάθεια για να 
ξεπεραστούν τα παλιά προγράµµατα και στο µέλλον θα µπορούσε να οδηγήσει στη 
δηµιουργία ενσωµατωµένων προγραµµάτων σπουδών (Novotná και Hofmannová 2000). 
Χάρη στην πρακτικότητα και ευελιξία, η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί µε 
διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικά µαθήµατα, σε διάφορα είδη σχολείων και σε 
διαφορετικές ηλικίες. Ως εκ τούτου, είναι ένα από τα συµπεράσµατα, ότι η µέθοδος αυτή 
απαιτεί διαδραστική διδασκαλία που όπως αναφέρουν οι  Novotná και Hofmannová, πρέπει 
οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τη χρήση πολυµέσων (Novotná και Hofmannová 2000).  

2.1. Περιεχόµενο και σκοπός των µαθηµάτων Νέας Ελληνικής   

Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας στο Τµήµα Νεοελληνικών Σπουδών της 
Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Βελιγραδίου πραγµατοποιείται δια µέσου διαφόρων 
µαθηµάτων. Πρόκειται για συνδυασµό των εξής µαθηµάτων: Ελληνική Γραµµατική 1-8, Νέα 
Ελληνικά 1-8, Πράκτικουµ 1-4. Η διδασκαλία της Ελληνικής Γραµµατικής διεξάγεται στη 
σερβική τα πρώτα δύο εξάµηνα χρησιµοποιώντας τη γραµµατικό - µεταφραστική µέθοδο και 
καλύπτει  2 ώρες σεµιναρίων και 2 ώρες ασκήσεων εβδοµαδιαίως. Από το τρίτο έως το όγδοο 
εξάµηνο τα µαθήµατα αυτά διεξάγονται αποκλειστικά χρησιµοποιώντας τη γλώσσα στόχο, 
την Ελληνική. 

Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής διεξάγεται στη Σερβική στο πρώτο εξάµηνο, 



καλύπτει 1 ώρα σεµιναρίων και 7 ασκήσεων, χρησιµοποιώντας την επικοινωνιακή µέθοδο. 
Από το δεύτερο έως το όγδοο εξάµηνο τα µαθήµατα διεξάγονται µόνο στην Ελληνική 
γλώσσα. Η διδασκαλία στο µάθηµα του Πράκτικουµ διεξάγεται εν µέρει στη Σερβική και εν 
µέρει στην Ελληνική γλώσσα, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου και καλύπτει 1 ώρα 
σεµιναρίων και 3 ώρες ασκήσεων. Ιδιαίτερη έµφαση στο µάθηµα αυτό δίνεται στην ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Επιπροσθέτως, 
σε αυτά τα µαθήµατα στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εξάµηνο η διδασκαλία διεξάγεται εξ 
ολοκλήρου στα Ελληνικά.  

 Όσον αφορά τα προαναφερθέντα µαθήµατα, βάρος δίνεται στην ανάπτυξη των 
γνώσεων φωνητικής, µορφολογίας και σύνταξης της Νέας Ελληνικής. Γίνεται συγκριτική 
παρουσίαση των οµοιοτήτων και διαφορών µεταξύ του σερβικού και ελληνικού γλωσσικού 
συστήµατος. Στα µαθήµατα πρακτικών ασκήσεων εξετάζεται η ύλη που διδάχθηκε στα 
µαθήµατα θεωρίας, χρησιµοποιούνται κείµενα που προσαρµόζονται µε βάση θεµατικές 
οµάδες που είναι κατάλληλα για συγκριτική ανάλυση, σύµφωνα µε αυτά που γνωρίζουν και 
χρησιµοποιούν στη Σερβική γλώσσα οι φοιτητές. Ως εκ τούτου, οργανώνονται εργαστήρια 
µετάφρασης µε βάση το επίπεδο γλωσσοµάθειας των φοιτητών κατά ζεύγη ή κατά οµάδες µε 
την καθοδήγηση του διδάσκοντος. Δίνεται έµφαση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη όλων των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων3 στην Ελληνική γλώσσα µε παράλληλη ανάπτυξη όλων των 
γλωσσικών δεξιοτήτων4. 

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών οι φοιτητές παρακολουθούν µαθήµατα 
διάφορων γραµµατικών, λεξιλογικών και σηµασιολογικών ασκήσεων µε παράλληλη 
εξάσκηση στην ανάγνωση διάφορων κειµένων από εγχειρίδια και από περιοδικά. Πέρα από 
το προσαρµοσµένο corpus κειµένων, οι φοιτητές χρησιµοποιούν επιστηµονική βιβλιογραφία 
σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντά τους.  

Όταν γίνεται λόγος για το στόχο των µαθηµάτων αυτών, οι φοιτητές εµβαθύνουν τις 
γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στους προηγούµενους κύκλους µαθηµάτων µε 
έµφαση στη µορφολογία, το συντακτικό και το λεξιλόγιο. Οι φοιτητές είναι σε θέση να 
χρησιµοποιούν περιπλοκότερα γλωσσικά σύνολα όπως και µεµονωµένες εκφράσεις της 
Κοινής Νεοελληνικής στην επικοινωνία τους µε τους φυσικούς οµιλητές ή στη συντονισµένη 
συζήτηση κατά ζεύγη, µε βάση το επίπεδο γλωσσοµάθειας σύµφωνα µε τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα και µε βάση τους κανόνες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις 
Γλώσσες. 

Στο εκάστοτε επίπεδο ανεξάρτητα από το αντικείµενο είναι εφικτό να δούµε ποιες 
γνώσεις και δεξιότητες απέκτησε ο φοιτητής, αν είναι ικανός να τις εφαρµόσει καταλλήλως 
και να το δείξει σε πολλές περιοδικές αξιολογήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο κάθε 
µαθήµατος5. Η δυσκολία εφαρµογής µιας τέτοιας προσέγγισης στην εκµάθηση της γλώσσας 
διαφαίνεται στο ότι οι φοιτητές, ιδίως στα αρχικά επίπεδα, δε γνωρίζουν την Ελληνική 
γλώσσα και δεν µπορούν αµέσως να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία στη γλώσσα στόχο. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι είναι σχετικά µικρός ο αριθµός εκείνων των φοιτητών που 
εγγράφονται στο Πανεπιστήµιο, οι οποίοι έχουν γνώσεις της Ελληνικής έστω και επιπέδου 
αρχαρίων, δεδοµένου ότι τα Ελληνικά δε διδάσκονται ακόµη στην Πρωτοβάθµια και 
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση στη Σερβία (Stojičić 2011). 
                                                
3 Σε όλους τους τοµείς χρήσης της γλώσσας: προσωπικό, δηµόσιο, εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό. 
4 Κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 
5 Πολυάριθµα τεστ, πρόοδοι, και εξετάσεις. 



Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που κατά τη διάρκεια της εκµάθησης της Νέας 
Ελληνικής σε αρχαρίους κατευθύνεται στη δοµή διδασκαλίας που η Συνδυασµένη Εκµάθηση 
Επιστηµονικού Αντικειµένου και Ξένης Γλώσσας προτείνει, δηλαδή, την παράλληλη χρήση 
και της Σερβικής αλλά και της Ελληνικής γλώσσας. Στα µεγαλύτερα έτη η διδασκαλία αυτών 
των µαθηµάτων, όπως είχαµε αναφέρει, διεξάγεται εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά, είτε 
πρόκειται για τους διδάσκοντες που είναι φυσικοί οµιλητές, είτε πρόκειται για αυτούς που δεν 
είναι. Από αυτήν την άποψη αν συγκριθούν οι ικανότητες των απόφοιτων νεοελληνιστών από 
την ίδρυση του Τµήµατος το 1995 έως το 2006 και από το 2010 έως και σήµερα, θα λέγαµε 
ότι είναι ήδη ορατή η πρόοδος των φοιτητών στην κατάκτηση της Ελληνικής γλώσσας σε όλα 
τα επίπεδα, ιδίως όσον αφορά την κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, όπως και την 
παραγωγή προφορικού λόγου. Μειονέκτηµα µιας τέτοιας προσέγγισης εντοπίζεται στην 
αδυναµία των φοιτητών να καταφέρουν µε τον ίδιο τρόπο ικανοποιητικά αποτελέσµατα και 
όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου6. 

Όπως αναφέρουν οι Smit και Patterson, εκθέτοντας τα αποτελέσµατα µιας έρευνας, οι 
µη απαιτητικές µορφές µελέτης όπως για παράδειγµα η αντιγραφή ενός κειµένου ή η 
επανάληψη δεν προτρέπουν την εκµάθηση της γλώσσας. «Με την ενεργή συµµετοχή των 
φοιτητών σε διανοητικά απαιτητική εργασία δηµιουργείται η ανάγκη για την κατάκτηση της 
συγκεκριµένης γλώσσας» (Smit και Patterson 1998, 1). 

Ο Vygotsky αναφέρει ότι ο διδάσκων πρέπει να είναι ικανός να αντιµετωπίσει το µύθο 
για τη δίγλωσση ανικανότητα και αδιάκοπα να τείνει προς την αποφυγή των οποιονδήποτε 
δυσχερειών στην εκµάθηση. Οφείλει να δείξει κατανόηση για τις ανάγκες που έχει ο 
εκάστοτε φοιτητής, να παροτρύνει όλο και περισσότερο τους φοιτητές στη διδασκαλία 
δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο αλληλεξάρτηση µεταξύ του περιεχοµένου και της 
γλώσσας και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία σε οµάδες κατά τη διδασκαλία (Vygotsky 1986). 

3. Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας 

Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στο Τµήµα Νεοελληνικών Σπουδών 
διεξάγεται πρακτικά από την ίδρυση του Τµήµατος το 1995. Όπως τονίζει η Jovanović, «το 
µάθηµα της Γραµµατικής της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας περιελάµβανε στο τότε Πρόγραµµα 
Σπουδών βασικά θέµατα φωνολογίας, µορφολογίας και συντακτικού και διαρκούσε δύο 
εξάµηνα (2+2). Εκεί όπου η εξήγηση γλωσσικών φαινοµένων απαιτούσε να ερµηνευτούν και 
µε βάση τη διαχρονικότητα, στη διδασκαλία συµπεριλαµβάνονταν και ορισµένα στοιχεία 
ιστορικής γραµµατικής» (Jovanović 2012, 381). 

Οι φοιτητές µας αρχίζουν την εκµάθηση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στο 
δεύτερο έτος σπουδών. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας 1 και 2, 
διδάσκεται η γραµµατική, πρώτα απ’ όλα, στοιχεία φωνητικής7, µορφολογία8, κατόπιν 

                                                
6 Η δεξιότητα αυτή (όχι µόνο στα Ελληνικά), όπως είναι ευρέως γνωστό, αναπτύσσεται µε πιο αργούς ρυθµούς 
από τη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου, ειδικά αν λάβουµε υπόψη ότι στη γραφή της Ελληνικής 
γλώσσας εφαρµόζεται η ετυµολογική ορθογραφία. Καθότι στην Ελληνική γλώσσα υπάρχουν µορφές που έχουν 
κληρονοµηθεί από τα Αρχαία Ελληνικά, απαιτείται συστηµατική µελέτη και οι φοιτητές πρέπει να καταβάλουν 
περισσότερη προσπάθεια, που θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάκτηση ορθογραφίας. Η τελειοποίηση της 
δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου προϋποθέτει ότι οι φοιτητές ενεργά µελετούν διαφορετικά µοντέλα 
κειµένων στο σπίτι και µετά, σύµφωνα µε την ικανότητά τους, στοχευµένα γράφουν διάφορα είδη εκθέσεων. 
Επειδή οι φοιτητές καµιά φορά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές θεωρώντας τες δύσκολες, αυτό 
ξεκάθαρα αντανακλάται στο επίπεδο της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου, το οποίο σε σχέση µε το 
απαιτούµενο και αναµενόµενο είναι χαµηλότερο (Stojičić 2011). 
7 Φωνητικό σύστηµα και συγκεκριµένες φωνητικές µεταπτώσεις που είναι σηµαντικές για την κατανόηση 



άκλιτες λέξεις, καθώς και στοιχεία σύνταξης πτώσεων και προτάσεων. Στα µαθήµατα 
πρακτικών ασκήσεων γίνεται µετάφραση προτάσεων από την Αρχαία Ελληνική στη Σερβική 
γλώσσα και το αντίστροφο. Οι προτάσεις ακολουθούν µια συγκεκριµένη γραµµατική ενότητα 
που οι φοιτητές διδάχτηκαν στα µαθήµατα θεωρίας. 

Στο τρίτο έτος, οι φοιτητές στο πλαίσιο του µαθήµατος Αρχαία Ελληνική γλώσσα 3 και 
4, εξοικειώνονται περισσότερο µε το ρηµατικό σύστηµα9, όπως και µε τη σύνταξη ονοµάτων 
και προτάσεων. Ο στόχος αυτού του µαθήµατος είναι οι φοιτητές να δείξουν τις γνωστικές 
τους ικανότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συγκρίνουν γραµµατικούς τύπους και 
σηµασίες κάποιων λέξεων στα Αρχαία και τα Νέα Ελληνικά. Αυτό ταυτόχρονα τους δίνει τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν ευκολότερα το µάθηµα της Ιστορικής γραµµατικής 1-4. Στα 
µαθήµατα πρακτικών ασκήσεων µεταφράζονται αυθεντικά κείµενα µερικών αρχαίων 
συγγραφέων, πράγµα το οποίο τους βοηθά να εµβαθύνουν στη δοµή της γλώσσας. Με την 
ανάλυση κάποιων συντακτικών δοµών και µε τη βοήθεια της συγκριτικής µεθόδου, οι 
φοιτητές προχωρούν σε σύγκριση µε τη Νέα Ελληνική γλώσσα. 

4. Διαδικασία «δικτύωσης γνώσεων» και κίνητρα για τη διδασκαλία της Αρχαίας 
Ελληνικής 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, από τη δεκαετία του ‘90, στους επιστηµονικούς κύκλους όλο και 
συχνότερα γίνεται λόγος για την επονοµαζόµενη Συνδυασµένη Εκµάθηση Επιστηµονικού 
Αντικειµένου και Ξένης Γλώσσας (Marsh 2002). Η δυνατότητα αυτή να διδάσκονται κάποια 
µαθήµατα σε ξένη γλώσσα, εν τοιαύτη περιπτώσει τα Αρχαία Ελληνικά στα Νέα Ελληνικά, 
ενισχύει τη θεωρία ότι η εκµάθηση κάποιων γραµµατικών τύπων χωρίς να εξηγηθούν 
περαιτέρω σε ένα πιο διευρυµένο πλαίσιο, δε συµβάλλει στο να πετύχουµε το στόχο µας. Οι 
θεωρητικοί που ασχολούνται µε τη µνήµη αναφέρουν ότι ο άνθρωπος σκέφτεται βάσει δοµών 
και συµφραζοµένων, χρησιµοποιώντας παράλληλα συγκεκριµένους κανόνες. Η εκµάθηση της 
διδακτέας ύλης µε αποστήθιση, τακτική που ακολουθούν οι φοιτητές µας, θεωρείται από τους 
ειδικούς η πιο προβληµατική µέθοδος εκµάθησης. Μια τέτοιου είδους προσέγγιση της 
εκµάθησης δεν εξασφαλίζει το επονοµαζόµενο επίπεδο «δικτύωσης γνώσεων», το οποίο είναι 
κοµβικής σηµασίας για τα µετέπειτα επίπεδα εκπαίδευσης, όπου από τους φοιτητές 
αναµένονται πολύ πιο απαιτητικές γνωστικές ικανότητες (Nicoletti και Rumiati 2006, 92-94). 
Ως εκ τούτου, η διδακτέα ύλη χάνει την πρακτική της εφαρµογή και συνεπώς και τον σκοπό 
της. 

Ως εξαιρετικά σηµαντικός, αν όχι και καταλυτικός παράγοντας στη διδακτική 
διαδικασία αναφέρεται το κίνητρο (Vulfolk, Hjuz και Volkap 2014, 321-333). Η 
κινητοποίηση αποτελεί περίπλοκο σύνολο στο οποίο συµµετέχουν όλοι όσοι ασχολούνται µε 
τη διδασκαλία, πρώτα από όλα οι διδάσκοντες, οι φοιτητές, καθώς και η ύλη που διδάσκεται. 
Συχνά αναφέρονται οι ακόλουθοι παράγοντες οι οποίοι αποτελούν σηµαντική πηγή 
κινητοποίησης για τη διδασκαλία: ψυχοσωµατική δοµή του φοιτητή και µαθητή, τα 
χαρακτηριστικά του διδάσκοντος, τα χαρακτηριστικά του περιεχοµένου της διδασκαλίας 
(Πρόγραµµα Σπουδών), τεχνικός εξοπλισµός, κοινωνικοπολιτισµικοί όροι και το περιβάλλον 
(Durbaba 2011, 106-117). Η µεµονωµένη ανάλυση καθενός από τους προαναφερθέντες 

                                                                                                                                                   
σχηµατισµού κάποιων γραµµατικών τύπων. 
8 Κλιτά µέρη του λόγου: ουσιαστικά και επίθετα α΄, β΄ και γ΄ κλίσης και ρήµατα - θεµατική συζυγία: ενεστώτας, 
παρατατικός, µέλλοντας, αόριστος και παρακείµενος. 
9 Θεµατική και αθέµατη συζυγία. 



παράγοντες κινητοποίησης, σηµαντικά θα συµβάλει στην ανεύρεση των κατάλληλων 
στρατηγικών στη διδασκαλία. Δεδοµένου ότι πρόκειται για ένα µάθηµα που δεν είναι 
πρακτικά στο κέντρο του ενδιαφέροντος των φοιτητών µας, καθίσταται αναγκαίο να 
ανευρεθούν όλοι οι πιθανοί µηχανισµοί που είναι υπεύθυνοι για τη δηµιουργία των 
επονοµαζόµενων εξωγενών κινήτρων. Για αυτόν το λόγο, θα ήταν ουσιώδους σηµασίας να 
διαµορφωθεί ένα είδος δηµιουργικής διδασκαλίας που περιλαµβάνει, πρωτίστως, την ενεργή 
συµµετοχή του διδάσκοντα, που θα έπρεπε να παρουσιάσει την ύλη µε έναν ενδιαφέροντα και 
κατανοητό τρόπο. 

Με την ευκαιρία αυτή θα παρουσιάσουµε ένα µέρος της δικής µας ανάλυσης 
δεδοµένων, όπου χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο στο οποίο απάντησαν οι τριτοετείς 
φοιτητές µας, στο πλαίσιο των µαθηµάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας 3 και 4. Θα 
αναφέρουµε τα ερωτήµατα που τέθηκαν, όπως και τις συχνότερες απαντήσεις σε αυτά. Στην 
έρευνά µας συµµετείχαν 20 φοιτητές ηλικίας 21 έως 25 χρονών (15 φοιτήτριες και 5 
φοιτητές). 

ΠΡΩΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Τι σας παρακινεί να µάθετε την Αρχαία Ελληνική γλώσσα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας µας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουµε 
καλύτερα το λογοτεχνικό και δηµοσιογραφικό ύφος στα Νέα Ελληνικά 
να αναγνωρίσουµε τα στοιχεία που κληρονοµήθηκαν από τα Αρχαία Ελληνικά στα Νέα 
Ελληνικά 
να κατανοήσουµε καλύτερα τη σηµασία κάποιων λέξεων στη Νέα Ελληνική 
να κατανοήσουµε καλύτερα τα γνωµικά γνωστών αρχαίων συγγραφέων, φιλοσόφων και 
πολιτικών 
κίνητρο αποτελεί η επιτυχής δοκιµασία στις τελικές εξετάσεις (πιστωτικές µονάδες, δωρεάν 
σπουδές) 
η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη και εις 
βάθος κατανόηση κάποιων φωνητικών και µορφολογικών αλλαγών στα Νέα Ελληνικά, οι 
οποίες στο πρώτο έτος κυρίως µαθαίνονται µε αποστήθιση και χωρίς να γίνονται κατανοητές 
τα Αρχαία Ελληνικά είναι νεκρή γλώσσα και την γνωρίζουν ελάχιστοι και ως εκ τούτου 
είναι πιο ενδιαφέρουσα για την εκµάθηση 

 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Τι θα µπορούσε, κατά την άποψή σας, να παρακινήσει τους φοιτητές να ενδιαφέρονται 
περισσότερο για να Αρχαία Ελληνικά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
να δοθεί περισσότερη έµφαση στη σύγκριση Νέας και Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας 
τη Νέα Ελληνική γλώσσα δεν µπορεί κάποιος να τη µάθει σωστά χωρίς να γνωρίζει τα 
Αρχαία Ελληνικά, καθώς η γνώση των Αρχαίων Ελληνικών συµβάλλει στην ορθή 
κατανόηση γραµµατικών φαινοµένων της Νέας Ελληνικής 
κάποιο είδος διαδραστικής διδασκαλίας, µε συνεχή µετάφραση προτάσεων ή αρχαίων 
κειµένων στη Σερβική γλώσσα 
πέραν της γραµµατικής, η µετάφραση συγκεκριµένων κειµένων που θα συµβάδιζαν µε την 
ύλη που έχει διδαχτεί και να εντοπίζονται µέσω της συγκριτικής µεθόδου οι οµοιότητες και 
οι διαφορές στη µετάφραση ορισµένων όρων από τα Αρχαία στα Σερβικά και Νέα Ελληνικά 
η συνεχής έµφαση στη σπουδαιότητα της εκµάθησης της Αρχαίας Ελληνικής, µε σκοπό την 
ευκολότερη κατανόηση συγκεκριµένων γραµµατικών µορφών στα Νέα Ελληνικά 
η µετάφραση κάποιων ενδιαφέροντων κειµένων σχετικά µε τα ιστορικά γεγονότα ή η 



ανάλυση ελληνικών µύθων 
οι λιγότερες υποχρεώσεις όσον αφορά τα Νέα Ελληνικά, ώστε να είµαστε σε θέση να 
αφιερώσουµε περισσότερη προσοχή σε άλλα µαθήµατα, συµπεριλαµβανοµένου και του 
µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής 
ο καλός σχεδιασµός των µαθηµάτων µε σαφές πρόγραµµα το οποίο θα έχει δηµιουργηθεί 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα σεµινάρια να ακολουθούν ορισµένα παραδείγµατα είτε 
πρόκειται για προτάσεις, είτε για πιο µικρά κείµενα 
στο πρώτο µέρος του µαθήµατος να δοθεί προσοχή στη γραµµατική και τη µεθοδολογία της 
µετάφρασης, ενώ στο δεύτερο να δοθεί περισσότερη προσοχή στη διαδραστική διδασκαλία, 
έτσι ώστε να συµµετάσχουν όλοι οι φοιτητές στην οµαδική ανάλυση και µετάφραση 
συγκεκριµένων κειµένων 

 
ΤΡΙΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ποιες είναι οι προτάσεις σας όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας και τη δηµιουργία 
θετικής στάσης απέναντι στο µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
να δοθεί η δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης µαθηµάτων Ιστορικής γραµµατικής 1-
4 και Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας 1-4 
να δοθεί έµφαση στη µετάφραση από τα Αρχαία Ελληνικά στα Νέα Ελληνικά 
να γίνεται παραλληλισµός µε τα Νέα Ελληνικά, είτε πρόκειται για την εµπέδωση βασικών 
γραµµατικών κατηγοριών, είτε για τη µετάφραση ορισµένων συντακτικών δοµών 
να υπάρχουν κάποια επιπλέον κείµενα στα Αρχαία Ελληνικά που σχετίζονται µε την 
πολιτιστική ιστορία της Ελλάδας 
τα αιτήµατα που τίθενται σε άλλα µαθήµατα πρέπει να συµφωνούν µε αυτά στα Αρχαία 
Ελληνικά, επειδή οι φοιτητές δεν µπορούν να αφοσιωθούν στην εκµάθηση της Αρχαίας 
Ελληνικής, όπως θα έπρεπε, καθώς και να εµπεδώσουν σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
την απαραίτητη ύλη 
κατά τη διάρκεια του εξαµήνου να αναλύονται κείµενα παρόµοιας ή ίδιας δυσκολίας µε 
αυτά που δίνονται σε εξετάσεις, καθώς η µετάφραση τέτοιων κειµένων απαιτεί καλύτερη 
κατανόηση ειδικών δοµών της πρότασης στα Αρχαία Ελληνικά,  ακριβή επιλογή ερµηνείας 
µερικών όρων, όπως και πολύ χρόνο για αναζήτηση ορισµένων λέξεων στο λεξικό, ειδικά 
όταν πρόκειται για το ρηµατικό σύστηµα (π.χ. παρατατικός). 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Σε ποιο βαθµό εντοπίζετε (ή όχι) σαφή συσχέτιση µεταξύ Αρχαίων Ελληνικών και Νέων 
Ελληνικών; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
στην ετυµολογία ορισµένων λέξεων στα Νέα Ελληνικά 
όταν µεταφράζουµε κάποιες λέξεις που υπάρχουν και στις δύο γλώσσες, αλλά έχουν 
διαφορετική σηµασία (τα συχνότερα λάθη εµφανίζονται στη σωστή µετάφραση κάποιων 
συνδέσµων ή για παράδειγµα στη µετάφραση του µορίου «δε», το οποίο οι φοιτητές 
συνήθως µεταφράζουν ως άρνηση, επειδή τους θυµίζει το νεοελληνικό δε(ν)) 
µεγάλο πρόβληµα αποτελεί η µετάβαση από την νεοελληνική προφορά στην ερασµιακή 
(καθώς η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής αρχίζει µόλις στο δεύτερο έτος σπουδών τη 
στιγµή που οι φοιτητές στα µαθήµατα Νέας Ελληνικής ήδη έχουν σε µεγάλο µέρος µάθει τη 
νεοελληνική προφορά) 
πρόβληµα αποτελούν και ορισµένες διαφορές είτε στη φωνητική, είτε στη µορφολογία, όπου 
οι φοιτητές έχουν συνηθίσει σε ορισµένα απλοποιηµένα γραµµατικά φαινόµενα και η 
διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής τους αναγκάζει να µελετήσουν περισσότερο την 
περίπλοκη προέλευση των λέξεων αυτών (π.χ. ο τονισµός των λέξεων, η µετακίνηση του 



τόνου, είτε πρόκειται για το ονοµατικό, είτε για το ρηµατικό σύστηµα, οι ρηµατικές 
καταλήξεις, οι δίφθογγοι) 
καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των πτώσεων ειδικά όσον αφορά τη σύµπτωση των 
πτώσεων 
συσχέτιση ορισµένων ρηµατικών τύπων και µε αυτό καλύτερη κατανόησή τους στα Νέα 
Ελληνικά (π.χ. συλλαβική και χρονική αύξηση που στα Αρχαία Ελληνικά αναλύεται στο 
πλαίσιο των σεµιναρίων του παρατατικού) 
τα Αρχαία Ελληνικά δε βοηθούν στην κατανόηση της Νέας Ελληνικής, αντίθετα, την κάνει 
πιο δύσκολη 
δεν υπάρχει επιθυµία για την εκµάθηση της Αρχαίας Ελληνικής, οπότε ούτε και τα κίνητρα 
για την εκµάθησή της. 

5. Συµπεράσµατα 
Η βασική µας πρόταση είναι η διδασκαλία σε όλες τις µορφές της να διεξάγεται στη γλώσσα 
στόχο όσο περισσότερο αυτό γίνεται, στην προκειµένη περίπτωση στα Νέα Ελληνικά. Αυτό 
θα σήµαινε ότι θα έπρεπε και η διδασκαλία των µαθηµάτων της Αρχαίας Ελληνικής και 
Ιστορικής γραµµατικής να διεξάγεται εξ ολοκλήρου στα Νέα Ελληνικά. Πολλοί οι λόγοι που 
η διδασκαλία αυτή γίνεται στη Σερβική γλώσσα. Πρώτα απ’ όλα, πρόκειται για θεωρητικά 
µαθήµατα που απαιτούν οι φοιτητές να κατέχουν βασικές γνώσεις Γενικής Γλωσσολογίας, 
καθώς και να γνωρίζουν σχετική ορολογία στη γλώσσα στόχο, κάτι που δε συµβαίνει µε τους 
φοιτητές του Τµήµατός µας που µαθαίνουν ελληνικά µόλις ένα χρόνο. Με το Πρόγραµµα 
Σπουδών προβλέπεται η µελέτη της βασικής γραµµατικής της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, 
όπως και η σύγκρισή της µε όµοιες, παρόµοιες ή διαφορετικές µορφές στη Σερβική, όπως και 
τη Νέα Ελληνική.  

Η περιπλοκότητα της έρευνάς µας αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι οι κλασικές 
γλώσσες συχνά κατατάσσονται σε ξεχωριστή οµάδα γλωσσών, στην κατηγορία των 
επονοµαζόµενων «νεκρών γλωσσών», οπότε ως σύνηθες φαινόµενο εµφανίζεται µια 
λανθασµένη άποψη ότι η παιδαγωγική των κλασικών γλωσσών προϋποθέτει εντελώς άλλες 
µεθόδους διδασκαλίας σε σύγκριση µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία 
των ζωντανών γλωσσών (Masciantonio, 1988: 53). 

Η ανάλυση της προαναφερθείσας έρευνας µάς δίνει τη δυνατότητα να καταλήξουµε 
σε µια πιο δηµιουργική και διεπιστηµονική προσέγγιση της διδασκαλίας της Αρχαίας 
Ελληνικής γλώσσας, και αυτό σε αυστηρή σύγκριση µε γλωσσικά φαινόµενα της Νέας 
Ελληνικής. Έρευνες τέτοιου είδους συµβάλλουν πολύ στο να έχουµε πλήρη εικόνα της 
πραγµατικής κατάστασης σε αυτό το πεδίο, καθώς και στην ανάπτυξη κατάλληλων 
στρατηγικών για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. Έτσι τίθεται το πάντα 
επίκαιρο θέµα για το λόγο εκµάθησης των κλασικών γλωσσών, καθώς και του ρόλου τους 
στη συνολική διαδικασία της εκπαίδευσης. 
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