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Περίληψη
Η διακατανόθςθ είναι μια από τισ πιο ςφνκετεσ, ενκαρρυντικζσ και πολλά
υποςχόμενεσ ζννοιεσ που κυκλοφοροφν τα τελευταία χρόνια ςτθ Διδακτικι των
Γλωςςϊν. Είναι θ ικανότθτα κατανόθςθσ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ χωρίσ προθγοφμενθ
εκμάκθςθ τθσ, αλλά με μόνθ βοικεια τθ γνϊςθ μιασ άλλθσ γλϊςςασ. Αποτελεί μια
από τισ τζςςερισ «πλουραλιςτικζσ προςεγγίςεισ των γλωςςϊν», όπωσ αυτζσ
ορίςτθκαν από το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ (approches plurielles des langues).
Πρόκειται για διδακτικζσ προςεγγίςεισ που εφαρμόηουν ταυτόχρονα και ςυγκριτικά
δραςτθριότθτεσ ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ. Θεωρθτικοί τθσ διακατανόθςθσ και τθσ
διδακτικισ των γλωςςϊν τα τελευταία χρόνια ζχουν εκπονιςει πολλζσ μελζτεσ με
αποδζκτεσ τουσ κακθγθτζσ ξζνων γλωςςϊν όπου υποςτθρίηεται θ αναγκαιότθτα τθσ
πρακτικισ ςτθν ξενόγλωςςθ τάξθ. Αυτό που λείπει είναι θ εφαρμογι ςτο πεδίο. Γφρω
από αυτι τθ ςκζψθ ςτικθκε το «Δίκτυο των Εκπαιδευτικϊν Ξζνων Γλωςςϊν για τθ
Διακατανόθςθ ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα» που ςτθρίηεται από τθν ζδρα Unesco για
τθν Ειρινθ, τθ Δθμοκρατία και τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου του Παντείου Παν/μιου
Ακθνϊν. Στόχοσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν γφρω από τα
ανκρϊπινα δικαιϊματα με δράςεισ μζςα ςτθν ξενόγλωςςθ τάξθ. Με αφορμι τον
οδθγό του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν Εκπαίδευςθ ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα
αλλά και γενικότερα κείμενα ανκρωπιςτικοφ περιεχομζνου ( «Διακιρυξθ για τα
δικαιϊματα του Ανκρϊπου», τθ «Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ»),
επιχειρείται μια ςειρά μακθμάτων που αναδεικνφουν τθ γλωςςικι ρευςτότθτα
δθλαδι το πζραςμα από μια γλϊςςα ςε μια ι ςε περιςςότερεσ άλλεσ γλϊςςεσ ενϊ
παράλλθλα ενκαρρφνονται οι επιμζρουσ ικανότθτεσ κατανόθςθσ και αντίλθψθσ
περιςςοτζρων γλωςςϊν. Τα δικαιϊματα του ανκρϊπου αποτελοφν το αντικείμενο τθσ
ξενόγλωςςθσ διδαςκαλίασ προςφζροντασ τθν ευκαιρία μιασ ευρφτερθσ κατανόθςθσ
που βαςίηεται ςτθν αποδοχι του διαφορετικοφ.
Αφετθρία για τθν παροφςα δράςθ αποτζλεςε θ διδαςκαλία των γαλλικϊν ςτο Δθμόςιο
ςχολείο και ςτόχοσ είναι θ διαπίςτωςθ ότι θ εκμάκθςθ περιςςοτζρων γλωςςϊν με τθν
ενεργοποίθςθ των μεταγνωςτικϊν ικανοτιτων των μακθτϊν δεν είναι ουτοπία.
«Μια πολφγλωςςθ Ευρϊπθ δεν είναι θ Ευρϊπθ όπου οι άνκρωποι μιλοφν άπταιςτα
πολλζσ γλϊςςεσ, αλλά ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, είναι θ Ευρϊπθ όπου οι άνκρωποι
μποροφν να ςυνεννοθκοφν μιλϊντασ ο κακζνασ τθ δικι του γλϊςςα».
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