
 

 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Γλωσσομάθεια είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η  

εμβάθυνση στην κουλτούρα και των πολιτισμό άλλων λαών. 

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ 

 Η παγκοσμιοποίηση, το γεγονός ότι ο κόσμος μετατρέπεται σε μια 

ενιαία οικονομική, πολιτική και πολιτιστική επικράτεια με πολλά 

κοινά στοιχεία. 

 Η ανάπτυξη  και επέκταση των πολυεθνικών επιχειρήσεων  καθώς 

και ο επαγγελματικός ανταγωνισμός, ο οποίος καθιστά τη γνώση 

τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας απαραίτητο προσόν, επιβάλλουν 

τη σπουδή ξένων γλωσσών. 

 Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και κυρίως των ηλεκτρονικών μέσων 

επικοινωνίας και ενημέρωσης και η πρόοδος των επιστημών 

καθιστούν αναγκαία τη γνώση έστω της αγγλικής γλώσσας 

προκειμένου να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στη νέα πραγματικότητα.  

 Η συνεργασία για την αντιμετώπιση μεγάλων παγκόσμιων 

προβλημάτων, κυρίως μεταξύ των επιστημόνων και των κρατών 

αλλά και μεταξύ των απλών ανθρώπων, διευκολύνεται σημαντικά 

με τη γλωσσομάθεια. 

 Κυρίως για τη χώρα μας, στην οποία ένα μεγάλο μέρος της 

οικονομίας στηρίζεται στο τουρισμό, η γνώση αρκετών ξένων 

γλωσσών κρίνεται απαραίτητη. 

ΟΦΕΛΗ  ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ 

 Διεύρυνση πνευματικών οριζόντων, γνώση κι εμπειρία. 

 Ολοκληρωμένη και σφαιρική ενημέρωση και ενίσχυση της 

δεκτικότητας του ατόμου σε νέες απόψεις. 

 Μέσα από τη σύγκριση επιτυγχάνεται η βαθύτερη γνώση της 

μητρική γλώσσας. 

 Το άτομο νιώθει σιγουριά και ασφάλεια καθώς δεν παραμένει 

αποκλεισμένο από τη γνώση και την πραγματικότητα που το 

περιβάλλει. 



 

 

 Αμβλύνονται οι προκαταλήψεις και οι στερεότυπες αντιλήψεις , 

εφόσον η γνώση της γλώσσας και της κουλτούρας των άλλων 

λαών γεφυρώνει τις αποστάσεις και βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ 

τους. Ενισχύεται ο ανθρωπισμός και η οδηγούμαστε στην ειρηνική 

συνύπαρξη μεταξύ των λαών. 

 Με την ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων η επικοινωνία γίνεται 

πιο εποικοδομητική και άμεση, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται 

κάθε τομέας του πολιτισμού. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 

 Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών πρέπει να γίνεται με 

προσοχή και σύνεση έτσι ώστε να μην αποβεί καταστροφική 

για τη μητρική γλώσσα αλλά και την εθνική ταυτότητα και 

τον πολιτισμό του κάθε λαού. 

 


