ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ
ΔΚΦΡΑΗ – ΔΚΘΔΗ
Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ
ΚΔΙΜΔΝΟ
Η Δπξσπατθή εκέξα γισζζψλ ενξηάδεηαη απφ ην 2001 ζηηο 26 Σεπηεκβξίνπ.
Γηνξγαλψλεηαη ζε ζπλεξγαζία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη έρεη καηοπθώζει λα ελψζεη εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο απφ 45 ρψξεο. Σηνλ
ενξηαζκφ θέηνο ζπκκεηέρεη ε αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ
Διιάδα καδί κε ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ηελ πξεζβεία ηεο Διβεηίαο, φπσο θαη 11 άιιεο
πξεζβείεο – κέιε ηνπ European Union National Institutes of Culture (EUNIC).
Η Δπξψπε ραξαθηεξίδεηαη σο πλούζια ζε γιψζζεο. Ο ενξηαζκφο απηήο ηεο
πνιπγισζζίαο ή αιιηψο ηεο γισζζηθήο πνιπκνξθίαο, κέζα απφ δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο,
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δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε κεηαμχ καζεηψλ, πνιηηψλ, ιαψλ.
Η εηήζηα απηή ππελζχκηζε φηη ε Δπξψπε είλαη πνιχγισζζε θαη
πνιππνιηηηζκηθή «ρηππά ηδηαίηεξν θακπαλάθη» φηη ηα γισζζηθά ζχλνξα έρνπλ πέζεη
γηα ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παγθνζκηνπνηείηαη, ζπγρσλεχεηαη θαη
εμαγνξάδεηαη. Δλλνείηαη φηη ζεσξείηαη πιένλ δεδνκέλν πσο γηα ηε βαζηθή κφξθσζε
ελφο ζηειέρνπο ε γλψζε κηαο ή θαιχηεξα, δχν μέλσλ γισζζψλ είλαη απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε.
Ωζηφζν, ιίγεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξνχλ ππνρξέσζή ηνπο λα
ζηεξίμνπλ ηε γισζζνκάζεηα ησλ ζηειερψλ ηνπο. Ή αθφκε θαη λα ηε «θξεζθάξνπλ»,
κε δεδνκέλν φηη ηα πεξηζζφηεξα ζηειέρε ηνπο έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο
εδψ θαη κεξηθέο δεθαεηίεο. Ή, αθφκε, λα ηνπο δψζνπλ ηελ επθαηξία λα
ηειεηνπνηήζνπλ είηε λα εμεηδηθεχζνπλ ηε γλψζε ησλ ζηειερψλ ηνπο, ψζηε λα κελ
είλαη απιψο ιεηηνπξγηθή, αιιά λα είλαη ζε ζέζε θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε άλεζε
-θαη επγέλεηα- γηα λα αλαραηηίδνπλ «ην γισζζηθφ πιενλέθηεκα» πνπ διαθέηει ν
μελφγισζζνο ζπλνκηιεηήο ηνπο είηε είλαη πειάηεο, επελδπηήο, ζπλεηαίξνο είηε
αληαγσληζηήο θ.ά.

Η γισζζνκάζεηα έρεη πςειή πξνηεξαηφηεηα σο αληαγσληζηηθφ πλεονέκηημα.
Γηαηί είλαη ζρεδφλ ην πξψην πξάγκα πνπ δεηνχλ, φρη κφλν νη εξγνδφηεο ζηελ Δπξψπε,
αιιά θαη νη ζχκβνπινη αλαδήηεζεο ζηειερψλ, θαη κεηά έξρεηαη ην πςειφ επίπεδν
εθπαίδεπζήο ηνπο. Όζν δηαθνξεηηθέο θαη αλ είλαη νη πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, ε
γισζζνκάζεηα παξακέλεη θιεηδί γηα ηελ επαγγεικαηηθή επιηςσία. Ιδηαηηέξσο κάιηζηα
ζηελ Δπξψπε, φπνπ ε γλψζε θαη ε επρέξεηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν γιψζζεο
ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηινγή ελφο ζηειέρνπο.
Τέινο, ε πεξηνξηζκέλε γισζζνκάζεηα κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη γηα ηελ
επηρείξεζε ρακειφηεξε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ιηγφηεξεο εμαγσγέο. Τν πξφβιεκα
εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζηήξημε ηεο γισζζνκάζεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα
ζηηο επηρεηξήζεηο δελ αληηκεησπίδεηαη ζήκεξα κε ηε λννηξνπία ηνπ λένπ αηψλα καο
πνπ ηελ επηβξαβεχεη. Μέζα ζ’ απηφ ην πλεχκα, ινηπφλ, πξνηείλεηαη λα
αληηκεησπηζηεί ην ζέκα ηεο γισζζνκάζεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο
ηνπο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ επηπιένλ ππφςε ηνπο θαη ηνλ ρξφλν πνπ
δηαζέηνπλ νη εξγαδφκελνη, ην θφζηνο φηαλ ην έρνπλ επσκηζηεί νη ίδηνη, φπσο θαη ηελ
άξλεζε φζσλ δελ επηζπκνχλ ηελ επέλδπζε απηή.
Υπιζηίνα Γαμοςλιάνος, Καθημεπινή, 15/8/15, διαζκεςή

ΔΡΩΣΗΔΙ
1.

α) Σχκθσλα κε ην θείκελν, πψο αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ην

δήηεκα ηεο γισζζνκάζεηαο ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ λα ηε
ζηεξίμνπλ θαη λα ηελ εληζρχζνπλ;
Μονάδερ 10
β) Να επαιεζεχζεηε ή λα δηαςεχζεηε, ζχκθσλα κε ην θείκελν, ηηο παξαθάησ
δηαπηζηψζεηο, γξάθνληαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξφηαζε ηε ιέμε
Σσζηφ, αλ ε πξφηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ ε πξφηαζε είλαη ιαλζαζκέλε:
i) Η παγθνζκηνπνίεζε έρεη επέιζεη πιένλ θαη ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ
ηεο Eπξσπατθήο εκέξαο γισζζψλ.
ii) Μέζσ ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ επηηπγράλεηαη ε γλσξηκία θαη ε
αληαιιαγή πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλάκεζα ζηνπο ιανχο.
iii) Η Δλσκέλε Δπξψπε είλαη απφ ηε θχζε ηεο έλαο ζεζκφο πνιπγισζζηθφο θαη
πνιππνιηηηζκηθφο.
iv) Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ζχγρξνλνπ
λένπ ζεσξείηαη πξσηίζησο ε επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε.
v) Η ειιηπήο γισζζνκάζεηα ησλ ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο δελ επεξεάδεη ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα απηήο.
Μονάδερ 10

2. α) Να βξείηε ηε δνκή ηεο 5εο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ.
Μονάδερ 3
β) Να γξάςεηε έλαλ πιαγηφηηηιν γηα ηελ ίδηα παξάγξαθν.
Μονάδερ 5
3. Να δψζεηε ζην παξαπάλσ άξζξν έλαλ ηίηιν θπξηνιεθηηθφ θαη έλαλ κεηαθνξηθφ.
Μονάδερ 4

4. Να μαλαγξάςεηε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο, αληηθαζηζηψληαο θαζέλαλ απφ ηνπο
ππνγξακκηζκέλνπο ηχπνπο κε έλα ζπλψλπκφ ηνπ.
α) Η Δπξσπατθή εκέξα γισζζψλ… έρεη καηοπθώζει λα ελψζεη εθαηνκκχξηα
αλζξψπνπο απφ 45 ρψξεο.
β) Η Δπξψπε ραξαθηεξίδεηαη σο πλούζια ζε γιψζζεο.
γ)

…«ην γισζζηθφ πιενλέθηεκα» πνπ διαθέηει ν μελφγισζζνο ζπλνκηιεηήο

ηνπο…
δ) Η γισζζνκάζεηα έρεη πςειή πξνηεξαηφηεηα σο αληαγσληζηηθφ πλεονέκηημα.
ε) … ε γισζζνκάζεηα παξακέλεη θιεηδί γηα ηελ επαγγεικαηηθή επιηςσία.
Μονάδερ 10

5. «Η πολςγλωζζία πποάγει ηην εκμάθηζη ηων γλωζζών και ενιζσύει ηη
διαπολιηιζμική καηανόηζη μεηαξύ λαών»: λα αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηεο
ζχληαμεο (ελεξγεηηθή- παζεηηθή) θαη λα ηε κεηαηξέςεηε ζηελ αληίζεηή ηεο.

Μονάδερ 8
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ
Να γξάςεηε έλα άξζξν γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα φπνπ ζα αλαθέξεζηε ζηε
ζεκαζία ηεο γισζζνκάζεηαο ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
ην ζρνιείν κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη γεληθά ηε γισζζηθή έθθξαζε ησλ λέσλ (300- 400
ιέμεηο).
Μονάδερ 50

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ !!!
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