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Abstract: The present study is based on the subjects of Teaching a Second or Additional
Language, and the Anthropology of Food. This is a case study that focuses on ways of
utilizing culinary activities in teaching the Greek language to foreign adult students in higher
education. Specifically, the study relies on research material collected at the School of
Modern Greek Language (SMG) of Aristotle University of Thessaloniki during the period
2015-2020 from 20 classes of different levels in Greek, which were attended by a total of
about 180 students from Europe, America, Africa, Asia, and Australia. The study discusses
issues related to (a) ways in which food can effectively contribute to intercultural dialogue
and intercultural communication in a firmly multicultural educational space such as SMG as
well as ways in which culinary activities can enhance various cognitive (language and
cultural), social and emotional skills of foreign language students, including the conditions
that must be met for the maximum effectiveness of these activities; (b) any difficulties that
may arise before, during and after these activities, as well as ways to deal with them.
Keywords: Teaching Greek as a Second or Additional Language, Anthropology of Food,
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Πεξίιεςε: Η παξνχζα κειέηε αληιεί ηε ζεκαηηθή ηεο απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο
Γηδαθηηθήο ηεο Γεχηεξεο Γιψζζαο (Γ2) ή Πξφζζεηεο Γιψζζαο (ΠΓ) θαη ηεο Αλζξσπνινγίαο
ηεο Σξνθήο. Πξφθεηηαη γηα κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ εζηηάδεη ζε ηξφπνπο αμηνπνίεζεο
γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε μέλνπο/εο
ελήιηθνπο/εο ζπνπδαζηέο/ηξηεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, βαζίδεηαη ζε
εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ ζπιιέρζεθε ζην ρνιείν Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο (ΝΔΓ) ηνπ
Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2020 απφ 20
ηάμεηο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ειιελνκάζεηαο, ζηηο νπνίεο δίδαζθα ε ίδηα. πκκεηείραλ
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ζπλνιηθά πεξίπνπ 180 ζπνπδαζηέο/ηξηεο απφ ηελ Δπξψπε, ηελ Ακεξηθή, ηελ Αθξηθή, ηελ
Αζία θαη ηελ Απζηξαιία. Αμηνπνηψληαο εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε
πνηθίισλ αλνηρηψλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, ζπδεηηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ α) ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο ην θαγεηφ δχλαηαη λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν
θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ζε έλαλ εμ νξηζκνχ πνιππνιηηηζκηθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν,
φπσο είλαη ην ΝΔΓ, εληζρχνληαο πνηθίιεο γλσζηηθέο (γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο),
θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ μελφγισζζσλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ· θαη β)
ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηηο
γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο επίζεο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο.
Λέμεηο θιεηδηά: Γηδαθηηθή ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο ή Πξφζζεηεο Γιψζζαο,
Αλζξσπνινγία ηεο Σξνθήο, Με Σππηθή θαη Άηππε Δθπαίδεπζε, Δθηφο Σάμεο Δθπαίδεπζε,
ελίζρπζε γισζζηθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ

Δηζαγσγή
Η παξνχζα κειέηε αζρνιείηαη κε ηε ζπκβνιή γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε
δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο (Γ2) ή πξφζζεηεο γιψζζαο (ΠΓ) ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έρνληαο ζπγθεληξψζεη εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ 20 ηάμεηο
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ειιελνκάζεηαο, ηνπ ΝΔΓ/ΑΠΘ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
Οθηψβξηνο 2015-Μάξηηνο 2020, ζπδεηά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αθελφο α) ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο νη γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληζρχνπλ πνηθίιεο γλσζηηθέο, θνηλσληθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ θαη αθεηέξνπβ) δπζθνιίεο πνπ
πξνθχπηνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο επίζεο θαη ηξφπνπο
αληηκεηψπηζήο ηνπο.
Ήδε απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα ε Διιάδα άξρηζε λα κεηαηξέπεηαη
απφ ρψξα απνζηνιήο ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ (Μαξγαξψλε, 2005: 234238).πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ζηελ
Διιάδα, ην 2011, ην 18,8%, ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο (δειαδή 2.037.196 άηνκα)
δήισζαλ φηη είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα πξνεξρφκελνη απφ ρψξα εμσηεξηθνχ
(Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2014). Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ν αξηζκφο ησλ μέλσλ θαηνίθσλ
πνπ έκελαλ ζηελ Διιάδα είηε κφληκα είηε πξνζσξηλά απμήζεθε θαηά πνιιέο εθαηνληάδεο
ρηιηάδεο, θπξίσο κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε πνπ θνξπθψζεθε ην 2015. Απφ ηε ρξνληά εθείλε
κέρξη ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ηλσκέλσλ
Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο 1.219.360 άηνκα έθηαζαλ ζηελ Διιάδα απφ ηα ρεξζαία θαη
θπξίσο ηα ζαιάζζηα ζχλνξά ηεο, πξνεξρφκελα απφ εκπφιεκεο δψλεο ή πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε
δσή ηνπο ήηαλ επηζθαιήο (UNHCR, 2021). Αξθεηά απφ ηα άηνκα απηά παξακέλνπλ
νηθεηνζειψο ή εμ αλάγθεο ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηδαζθαιία θαη ε
εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο σο Γ2 ή ΠΓ απνηειεί κηα φιν θαη πην αλαγθαία αιιά θαη πην
δηαδεδνκέλε πξαγκαηηθφηεηα. Σνηνπηνηξφπσο, ε ελαζρφιεζε κε ην ελ ιφγσ γλσζηηθφ πεδίν
αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηνχκελα θαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο.
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Δπηπιένλ, ε Αλζξσπνινγία ηεο Σξνθήο είλαη έλα γλσζηηθφ πεδίν πνπ, κε ηηο πξψηεο
ζεκειεηψδεηο κειέηεο ησλ Mary Douglas (1975: 61-81), Marvin Harris (1986), Jack Goody
(1982· 1998), Sidney Mintz (1985· 1996) θαη Arjun Appadurai (1988: 3-24), άξρηζε λα
θαζηεξψλεηαη σο έλαο ζεκαληηθφο θιάδνο ηεο Αλζξσπνινγίαο, πνπ αλέδεημε ην θαγεηφ σο
βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο
δσήο.Δληνχηνηο, ε ζχδεπμε ηεο δηδαθηηθήο κηαο γιψζζαο κε ην θαγεηφ παξακέλεη ζε γεληθέο
γξακκέο αδηεξεχλεηε ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη επξχηεξα.
Παξαηεξψληαο, ινηπφλ, αλ θαη εληειψο ζπκπησκαηηθά ζηελ αξρή, ηνλ αξσγφ ξφιν ηνπ
θαγεηνχ (ι.ρ. δξαζηεξηφηεηεο καγεηξηθήο, ζπλεζηίαζεο θαη ζπκπνζηαζκνχ εληφο θαη εθηφο
ηεο ηάμεο) ηφζν γηα ηελ θαιιηέξγεηα γλσζηηθψλ (θαη ζπγθεθξηκέλα γισζζνπνιηηηζκηθψλ)
δεμηνηήησλ φζν θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ
δεμηνηήησλ ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο Γ2/ΠΓ, απνθάζηζα λα
αζρνιεζψ ζπζηεκαηηθά κε ηε κειέηε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θαγεηνχ ζηα γισζζηθά καζήκαηα.
ηε κειέηε απηή, κεηά ηελ παξνχζα ζχληνκε εηζαγσγή, αθνινπζεί κηα ζεσξεηηθή ελφηεηα,
πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζαθήληζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ εξγαζία, ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαθηηθήο ηεο Γ2/ΠΓ πάλσ ζηηο
νπνίεο ζηεξίρηεθαλ ηα γισζζηθά καζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ έιαβε ρψξα ε
παξνχζα έξεπλα, φπσο επίζεο ηνλ ζθνπφ θαη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα
παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Οη επφκελεο ελφηεηεο είλαη αθηεξσκέλεο
αθελφο ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη αθεηέξνπ ζηα
βαζηθά ηεο ζπκπεξάζκαηα θαη ζε πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Σέινο
ζπδεηηνχληαη νη πεξηνξηζκνί ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη ε έξεπλα.

1. Θεσξία
1.1 Απνζαθήληζε ελλνηώλ
1.1.1 Γεύηεξε Γιώζζα – Δπηπξόζζεηε Γιώζζα
ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία ν φξνο «γιψζζα» είζηζηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ
πνηθίινπο επηζεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο, φπσο ι.ρ. «κεηξηθή» [ή ζε κεηαγελέζηεξεο
επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο «πξψηε» (Γ1)], «δεχηεξε» (Γ2), «ηξίηε» (Γ3), «μέλε»,
«επηπξφζζεηε» θ.ιπ. Ο θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο πξνζδηνξηζκνχο εζηηάδεη ζε δηάθνξεο
πηπρέο ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε βάζε κηα ζεηξά
θξηηεξίσλ, φπσο
 α) ε ζεηξά ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα άηνκν καζαίλεη κηα γιψζζα,
 β) ε ηθαλφηεηα/επάξθεηα ελφο/κηαο νκηιεηή/ηξηαο ζε κηα γιψζζα,
 γ) ε ζπρλφηεηα ρξήζεο κηαο γιψζζαο,
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 δ) νη ζηάζεηο ελφο/κηαο νκηιεηή/ηξηαο απέλαληη ζε κηα γιψζζα, θαη θαη’ επέθηαζε ε
ηαχηηζή ηνπ/ηεο κε ηε γιψζζα απηή ηφζν απφ κία εζσηεξηθή νπηηθή (δειαδή κε πνηα
γιψζζα ηαπηίδεηαη πην πνιχ ν/ε ίδηνο/α) φζν θαη απφ κηα εμσηεξηθή νπηηθή (δειαδή
κε πνηα γιψζζα πεξηζζφηεξν ηνλ/ηελ ηαπηίδνπλ νη άιινη άλζξσπνη), θαη
 ε) ε θνζκνζεσξία ή νη απηνκαηηζκνί (δειαδή ι.ρ. ζε πνηα γιψζζα θάπνηνο/α
ζθέθηεηαη, νλεηξεχεηαη θαη εθθξάδεηαη απζφξκεηα) (Skutnabb-Kangas, 1981: 14-18·
Davies, 2003).
Δπνκέλσο, σο κεηξηθή ή Γ1 νξίδεηαη ε γιψζζα πνπ έλα άηνκν καζαίλεη αξρηθά ζηε δσή ηνπ,
έρεη ηε κεγαιχηεξε επάξθεηα, ηε ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν, απνηειεί ηε γιψζζα ησλ
δεζκψλ, ησλ ηαπηίζεσλ θαη ηνπ αλήθεηλ θαη είλαη θνξηηζκέλε ζπλαηζζεκαηηθά κε ζεηηθφ
πξφζεκν (ειά-Μάδε, 2001: 29). Γ2 είλαη απηή πνπ έλα άηνκν καζαίλεη ζε κεηαγελέζηεξε
θάζε ηεο δσήο ηνπ, αθνχ έρεη ήδε θαηαθηήζεη ηνπο κεραληζκνχο ηεο Γ1 (Μήηζεο & Μήηζε,
2007: 83-108). πρλά, ε εθκάζεζε ηεο Γ2 πξαγκαηνπνηείηαη γηα ιφγνπο ηθαλνπνίεζεο
αλαγθψλ θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο ελφο αηφκνπ γηα πξνζσπηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο
ιφγνπο. Πξνζδηνξίδεηαη θαη σο ε ιηγφηεξε ηζρπξή ή ε ιηγφηεξε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα
ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε, ελψ έλαο/κία νκηιεηήο/ηξηα ληψζεη ιηγφηεξν ηαπηηζκέλνο/ε κε απηή
(Baker, 2001: 62). πρλά θαη αλάινγα κε ηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο
νπνίεο δεη έλα άηνκν, κία γιψζζα πνπ αξρηθά ήηαλ ε Γ1 ηνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ
άιιε ζηε ζπλέρεηα. Αλ θαη ν φξνο Γ2 ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί ζε
νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα εθηφο απφ ηε Γ1 (Ellis, 1994: 11), εληνχηνηο ζηελ πην πξφζθαηε
βηβιηνγξαθία άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν φξνο «πξφζζεηε» γιψζζα
(ΔΓ) (Leung & Creese, 2010). Σνηνπηνηξφπσο, απνθεχγνληαη νη εληειψο πεξηραξαθσκέλνη
γισζζηθνί νξηζκνί, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο πνιπδηάζηαηεο θαη ξεπζηέο
γισζζηθέο πξαγκαηηθφηεηεο.
1.1.2 Με ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε (Non-formal and Informal Education)
Με ηνλ φξν κε ηππηθή εθπαίδεπζε ελλννχκε ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζε έλα
νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. πλήζσο
νδεγεί ζηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν. Με ηνλ φξν
άηππε εθπαίδεπζε ελλννχκε ηελ εθπαίδεπζε πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο νξγαλσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ. Aπφ ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ε κάζεζε πνπ
ιακβάλεη ρψξα ζε πεξηβάιινληα θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ εξγαζία,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ζηελ θνηλφηεηα. Βεβαίσο, ε άηππε εθπαίδεπζε
έρεη καζεζηαθά απνηειέζκαηα, σζηφζν απηά ζπάληα θαηαγξάθνληαη, ζρεδφλ πνηέ δελ είλαη
πηζηνπνηεκέλα θαη ζπλήζσο δελ είλαη άκεζα νξαηά γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο, νχηε
(ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ) αλαγλσξίδνληαη επίζεκα σο εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε ή
απαζρφιεζε (Chisholm, 2005: 4).
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1.1.3 Δθηόο Τάμεο Δθπαίδεπζε (Outdoor Education)
Δθηφο ηάμεο εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ ιακβάλεη ρψξα εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ, θαηά ηελ
νπνία νη εθπαηδεπφκελνη/εο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο, έρνληαο άκεζε
αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Οη ξίδεο ηεο εθηφο ηάμεο εθπαίδεπζεο εληνπίδνληαη θπξίσο
ζην θηινζνθηθφ έξγν ηνπ John Amos Comenius, πνπ αλέδεημε ηνλ θνκβηθφ ξφιν ησλ
πξαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε κάζεζε (Lukaš & Munjiza, 2014: 32-44)· ηνπ John Dewey
(1938), πνπ ζεσξείηαη πξσηνπφξνο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο· ηνπ John Locke, πνπ
ππνζηήξηδε φηη ε πεγή ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία πνπ απνθηάηαη
κέζσ ησλ αηζζήζεσλ (Anstey, 2011)· ηνπ Jean-Jacques Rousseau, πνπ ζεσξνχζε ηε ρξήζε
ησλ αηζζήζεσλ εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ
πεξηβάιινπζα πξαγκαηηθφηεηα (Gianoutsos, 2006: 1-23)· θαη ηνπ Johann Heinrich Pestalozzi,
πνπ ήηαλ ππέξκαρνο ηεο «κάζεζεο κε ην θεθάιη, ηελ θαξδηά θαη ηα ρέξηα», δειαδή ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ ελζσκαηψλεη θαη ηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο κάζεζεο: ηε γλσζηηθή (θεθάιη), ηε
ζπλαηζζεκαηηθή (θαξδηά) θαη ηελ πξαθηηθή (ρέξηα) (Brühlmeier, 2010).
1.1.4 Αλζξσπνινγίαο ηεο Τξνθήο
Η Αλζξσπνινγία ηεο Σξνθήο απνηειεί επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο επηζηήκεο ηεο
Αλζξσπνινγίαο, πνπ εζηηάδεη ζηε κειέηε ηνπ θαγεηνχ ηφζν σο ζχζηεκα παξαγσγήο θαη
θαηαλάισζεο φζν θαη σο ζχζηεκα επηηέιεζεο. Καζψο ε ηξνθή απνηειεί έλα ζχζηεκα
επηθνηλσλίαο θαη κηα ζχκβαζε ρξήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (Barthes, 1970: 307-315), ε
Αλζξσπνινγία ηεο Σξνθήο εμεηάδεη –κεηαμχ άιισλ– ζεκαηηθέο φπσο ηη, πψο θαη πφηε ηξψλε
νη άλζξσπνη, πψο ην θαγεηφ γίλεηαη κέξνο αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ, πψο ην
ηνπηθφ (εζληθφ) δηαπιέθεηαη κε ην ππεξηνπηθφ, φπσο θαη πηπρέο ηεο ηξνθήο πνπ αθνξνχλ
ζξεζθεπηηθά, πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά, ηαμηθά, ςπρνινγηθά ή έκθπια δεηήκαηα (Bourdieu,
1984· Fischler, 1988: 275-292· Cook & Crang, 1996: 131-154· Beardsworth & Keil, 1997·
Caplan, 1997: 1-31· Gibson, 2007: 4-21· Kiefer, Rathmanner & Kunze, 2005: 194-201·
Brulotte&DiGiovine, 2014).
1.2. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή ηεο Γ2/ΔΑ
Οη ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή ηεο Γ2/ΔΑ αθελφο αθνξνχλ ηα
επηθνηλσληαθά κνληέια, ζηα νπνία δίλεηαη έκθαζε ηφζν ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο
γιψζζαο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
φζν θαη ζηελ εζηίαζε ζην λφεκα θαη φρη ζηε θφξκα (Candlin, 1972: 37-44· Canale & Swain,
1980: 1-47· Littlewood, 1981·Lightbown & Spada, 2017). Αθεηέξνπ αθνξνχλ ηα κεηαεπηθνηλσληαθά κνληέια, ζηα νπνία δίλεηαη έκθαζε –κεηαμχ άιισλ– ζηνλ Κξηηηθφ
Γξακκαηηζκφ, θαζψο εληζρχεη ηελ θξηηηθή κάζεζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ηεο αλνηρηήο ζθέςεο (Morgan, 1997·Morgan & Ramanathan, 2005:
151-169· Margaroni & Magos, 2020: 1-8).
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2. Η έξεπλα
2.1 Σθνπόο ηεο έξεπλαο
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εζηηάζεη θαη λα δηεξεπλήζεη ηξφπνπο αμηνπνίεζεο
γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο Γ2/ΔΓ ζε
μέλνπο/εο ελήιηθνπο/εο ζπνπδαζηέο/ηξηεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, λα αλαδείμεη ηηο
σθέιεηεο ηφζν σο πξνο ηνλ γλσζηηθφ φζν θαη σο πξνο ηνλ θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ
ηνκέα, λα εληνπίζεη ηπρφλ δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζή ηνπο θαη λα πξνηείλεη ελδεηθηηθνχο
ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο.
2.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Σα ππφ ζπδήηεζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο:
 Πψο κπνξεί ην θαγεηφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη
πξαθηηθψλ) σο δείθηεο ηαπηφηεηαο λα ζπκβάιεη ζηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν ησλ
εθπαηδεπφκελσλ;
 Με πνηνπο ηξφπνπο νη (εμσζρνιηθέο) γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα
εληζρχζνπλ ηηο γλσζηηθέο (γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο), θνηλσληθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ;
 Πνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ηε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ
ησλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ;
 Πνηεο δπζθνιίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πψο νη δπζθνιίεο απηέο
κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ;
2.3 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
2.3.1. Τν δείγκα
Σν εξεπλεηηθφ πιηθφ ζπιιέρζεθε ζην ΝΔΓ ηνπ ΑΠΘ θαηά ηελ πεξίνδν Οθηψβξηνο 2015Μάξηηνο 2020 απφ 20 ηάμεηο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζηα ειιεληθά, απφ ην Α1 έσο ην Γ1
ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο. ηηο ηάμεηο απηέο
ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 180 καζεηέο ειηθίαο 18-70 εηψλ απφ ηελ Αλαηνιηθή θαη
Γπηηθή Δπξψπε, ηε Βφξεηα θαη ηε Νφηηα Ακεξηθή, ηε Βφξεηα θαη ηελ Τπνζαράξηα Αθξηθή,
ηελ Δγγχο, Μέζε θαη Άπσ Αλαηνιή θαη ηελ Απζηξαιία.
Η πιεηνςεθία ησλ Δπξσπαίσλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ήηαλ Υξηζηηαλνί/έο, θπξίσο ηνπ
Οξζφδνμνπ δφγκαηνο γηα φζνπο/εο είραλ θαηαγσγή απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, θαη ηνπ
Καζνιηθνχ δφγκαηνο (θαη ιηγφηεξν ζπρλά ηνπ Πξνηεζηαληηθνχ) γηα φζνπο/εο είραλ θαηαγσγή
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απφ ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, φπσο επίζεο θαη απφ ηελ Απζηξαιία. Οη
ζπνπδαζηέο/ηξηεο απφ ρψξεο ηεο Δγγχο θαη Μέζεο Αλαηνιήο ήηαλ θαηά θχξην ιφγν
Μνπζνπικάλνη/εο, ηνπ ηηηηθνχ θαη ηνπ νπληηηθνχ δφγκαηνο. Οη ζπνπδαζηέο/ηξηεο απφ ηελ
Αθξηθή ήηαλ Υξηζηηαλνί/έο (Οξζφδνημνη/εο θαη Καζνιηθνί/έο) θαη Μνπζνπικάλνη/εο. Έλαο
αμηφινγνο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ήηαλ νπαδνί ηνπ Αγλσζηηθηζκνχ, ελψ έλαο ζρεηηθά
κηθξφο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ αλήθε ζε άιιεο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, φπσο ε εβξατθή θαη
ε βνπδηζηηθή, ή δήισλαλ άζενη/εο.
Υαξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ήηαλ ε νινθιήξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζήο ηνπο, ζπλήζσο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Πνιινί/έο απφ απηνχο/έο είραλ ήδε
νινθιεξψζεη ηηο πηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο, ελψ κεξηθνί/έο είραλ νινθιεξψζεη κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο ή ζην εμσηεξηθφ. ηελ Διιάδα δνχζαλ πξνζσξηλά, εκηκφληκα ή κφληκα, θπξίσο γηα εθπαηδεπηηθνχο, επαγγεικαηηθνχο ή νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο. Έλα
κηθξφ πνζνζηφ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ήηαλ πξνζθπγηθήο θαηαγσγήο, επνκέλσο ε δηακνλή ηνπο
ζηελ Διιάδα νθεηιφηαλ πεξηζζφηεξν ζε ιφγνπο αλάγθεο παξά ζε ιφγνπο πξνζσπηθήο
επηινγήο.
Οη ζπνπδαζηέο/ηξηεο δηδάζθνληαλ ειιεληθά 10 ή 20 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζην πιαίζην ησλ
γισζζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΝΔΓ, ηα νπνία είραλ
δηάξθεηα 1, 3, 4, 5 ή 8 κήλεο. Ο ζηφρνο ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ
ήηαλ ε απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηαο (Β2 επίπεδν), ε νπνία ζεσξείηαη
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ είζνδν μέλσλ ππεθφσλ ζε ειιεληθφ παλεπηζηήκην.
2.3.2 Δξεπλεηηθά εξγαιεία
Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ε ζπκκεηνρηθή
παξαηήξεζε, νη αλαιπηηθέο ζεκεηψζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ, φπσο θαη εκη-δνκεκέλεο
ζπλεληεχμεηο κε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζπνπδαζηέο/ηξηεο ζηηο γαζηξνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
Η ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα δεθάδσλ γαζηξνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ εληφο θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο κε πνηθίιεο αθνξκέο:
 ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ γισζζνπνιηηηζκηθψλ καζεκάησλ,
 γελέζιηα θαη ελίνηε νλνκαζηηθέο γηνξηέο ησλ εθπαηδεπφκελσλ,
 ζξεζθεπηηθέο θαη ζεκαληηθέο εζλνπνιηηηζκηθέο γηνξηέο ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη
ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο ηνπο,
 ζεαηξηθέο, κνπζηθέο, θηλεκαηνγξαθηθέο, κνπζεηαθέο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο θνηλέο
εμφδνπο,
 ηε δηάζεζε ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ γηα δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ ζε αλνηρηνχο
ρψξνπο (ι.ρ. πάξθα, θαθέ),
 ηε δηάζεζή ηνπο γηα γλσξηκία κε πηπρέο ηφζν ηεο ειιεληθήο καγεηξηθήο φζν θαη ηεο
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καγεηξηθήο άιισλ πνιηηηζκψλ,
 ηελ επηζπκία ηνπο γηα γλσξηκία κε ηδηαίηεξεο καγεηξηθέο θαη ηηο ηδενινγίεο πνπ
εληνπίδνληαη πίζσ απφ απηέο, φπσο ι.ρ. ε ρνξηνθαγηθή θαη ε βηγθαληθή καγεηξηθή θαη
ηδενινγία.
Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γισζζηθψλ
καζεκάησλ εληφο ηάμεο, φπνπ νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο είραλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηνχλ θαη λα
αζρνινχληαη κε ζεκαηηθέο πνπ πξνέθππηαλ κε αθνξκή ηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Οη εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα κε 12 πιεξνθνξεηέο/ηξηεο-θιεηδηά πνπ
πξνέξρνληαλ απφ δηάθνξνπο ζξεζθεπηηθνχο-ηδενινγηθνχο ρψξνπο, ελψ ειεχζεξεο ζπδεηήζεηο
έιαβαλ ρψξα κε ην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηείρε ζηηο γαζηξνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα πεληαεηία. Δπέιεμα ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο
εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, θαζψο ε θιεηζηή ζπλέληεπμε ζεκαίλεη απζηεξή δφκεζε θαη
θαη’ επέθηαζε έιιεηςε επειημίαο θαη ειεπζεξίαο ζηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ κειψλ ηνπ
εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν επέηξεςε ην
μάθληαζκα θαη ηελ αλάδπζε πην απξφζκελσλ δεηεκάησλ, πνπ δελ είραλ θαζνξηζηεί εμ αξρήο,
αιιά ζηε ζπλέρεηα ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθά γηα ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο (Patton, 1990). Οη
θχξηνη άμνλεο ησλ εκη-δνκεκέλσλ ζπλέληεπμεσλ αθνξνχζαλ –κεηαμχ άιισλ– ηνπο ιφγνπο
εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηελ αμηνιφγεζε πνηθίισλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα γισζζηθά καζήκαηα, κε έκθαζε ζηηο
γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εκβάζπλζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο θαη ζηελ πξνζέγγηζε πηπρψλ ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο, δπζθνιίεο πνπ
αληηκεηψπηζαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνηάζεηο
βειηίσζήο ηνπο.
2.3.3 Τξόπνο ηαμηλόκεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ
Σα δεδνκέλα ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, θαη ζπγθεθξηκέλα:
α) Πξψηα, κε βάζε ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ, ηαμηλνκεκέλσλ ρξνλνινγηθά θαη αλά ηάμε
ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ:
 ερεηηθά αξρεία απφ ηηο ζπλεληεχμεηο,
 βίληεν θαη θσηνγξαθίεο απφ ηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
 πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο απφ ηελ επηηφπηα παξαηήξεζε ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη πξηλ θαη κεηά απφ απηέο ζηελ ηάμε θαηά ηε
ζπδήηεζε θαη γισζζηθή επεμεξγαζία ζεκαηηθψλ πνπ πξνθχπηαλ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ
θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
β) ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ζεκαηηθά θξηηήξηα πνπ αθελφο αθνξνχζαλ ζηε ζπκβνιή ησλ
γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαιιηέξγεηα
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 ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ,
 ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ,
 ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη
 ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ.
Αθεηέξνπ αθνξνχζαλ ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έπξεπε λα ηζρχνπλ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηαλ θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο απηψλ.Η
ζπγθέληξσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε δηαθνξεηηθά
εξεπλεηηθά εξγαιεία βνήζεζε ζηελ ηξηγσλνπνίεζε ηεο έξεπλαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο
ζπλέβαιε ζηε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηά ηεο.
2.4 Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
2.4.1 Η ζπκβνιή ησλ γαζηξνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαιιηέξγεηα
πνιιαπιώλ δεμηνηήησλ ησλ ζπνπδαζηώλ/ηξηώλ
Οη γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα κε ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ
ζεκαηνδνηνχζαλ πάληα κηα δπλακηθή εθπαηδεπηηθή αξρή. Καζψο ε ζχλδεζε ηνπ θαγεηνχ κε
ηνλ ηδησηηθφ ρψξν θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ νηθεηφηεηα είλαη απηνλφεηε, ε ζπλεζηίαζε
απνηεινχζε έλα ειθπζηηθφ ζηνηρείν γηα φια ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, ζπκβάιινληαο ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο ζε έλα πεξηζζφηεξν ραιαξφ θαη
ιηγφηεξν ηππηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε απηφ ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο.
Σνηνπηνηξφπσο, εληζρπφηαλ ην «παηδαγσγηθφ θιίκα» ηεο ηάμεο, δεκηνπξγνχληαλ ζπλζήθεο
ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ, αλαπηπζζφηαλ ε αίζζεζε ηεο
αζθάιεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο, ελψ έκπαηλαλ ηα ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγία αξκνληθψλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, πνπ απνηεινχλ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο (Σξηιηαλφο, 2013: 383).
χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ, ν ενξηαζκφο ησλ γελεζιίσλ
θαη θαηά πεξίπησζε ησλ νλνκαζηηθψλ ενξηψλ ηνπο, φπσο επίζεο θαη πνηθίισλ ζξεζθεπηηθψλ
θαη ζεκαληηθψλ εζλνπνιηηηζκηθψλ ενξηψλ ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο
ηνπο, κε πνηθίιεο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο, θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, είρε σο απνηέιεζκα ηε βαζχηεξε δηαπξνζσπηθή ηνπο γλσξηκία, ηελ
θαιχηεξε εμνηθείσζή ηνπο κε πνηθίινπο πνιηηηζκνχο θαη γαζηξνλνκηθέο παξαδφζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ ηνπο
πξνο απηέο. Σνηνπηνηξφπσο, ελίζρπε ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν –δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ
Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ– ζε έλαλ εμ νξηζκνχ πνιππνιηηηζκηθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, φπσο
είλαη ην ΝΔΓ. Δπηπιένλ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο εζσηεξηθήο
πνιπκνξθίαο θαη πνιπκέξεηαο ηεο θάζε εθπαηδεπφκελεο νκάδαο, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζεηηθήο
απηναληίιεςεο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ
πεξαηηέξσ δεκηνπξγία θηιηθνχ, ππνζηεξηθηηθνχ, επράξηζηνπ θαη ελ γέλεη ζεηηθνχ
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παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο. Σν ηειεπηαίν νδεγνχζε κε ηε ζεηξά ηνπ ζηε δεκηνπξγία αθφκε
πεξηζζφηεξν ζεηηθψλ ζπλζεθψλ θαη απνηειεζκάησλ κάζεζεο (Burden, 1995). Παξάιιεια,
απνηεινχζε θίλεηξν γηα κηα πην ελεξγή θαη άθνβε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαηέβαιιαλ κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο ζηελ ελαζρφιεζή
ηνπο κε ηα ειιεληθά, αλαθάιππηαλ εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο θαη δηακφξθσλαλ κηα
πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε πξνο ηε γιψζζα ζηφρν (Freiberg, 2005: 208-218).
Αξθεηέο θνξέο νη γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλνδεχνληαλ απφ κνπζηθέο, ηξαγνχδηα θαη
ρνξνχο ηφζν ηεο ρψξαο ππνδνρήο φζν θαη ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ.
Σνηνπηνηξφπσο, εληζρπφηαλ ν πνιπαηζζεηεξηαθφο ραξαθηήξαο ηεο γισζζηθήο κάζεζεο
(Myréen, 2017: 423-426). Η έξεπλα έρεη αλαδείμεη πνιιαπιψο ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηεο
κνπζηθήο –κεηαμχ άιισλ– ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη ζηελ θαιχηεξε απνκλεκφλεπζε ηνπ ιεμηινγίνπ ράξε
ζηνλ κεισδηθφ ξπζκφ (Jourdain, 1997· Mora, 2000: 146-152· Piri, 2018), φπσο επίζεο έρεη
αλαδείμεη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηνπ ρνξνχ γηα αλάινγνπο ιφγνπο (Pinter, 1999: 13-20·
Bongiorno, 2001: 36-41). Όπσο θαη ηα θαγεηά, έηζη θαη νη κνπζηθέο, ηα ηξαγνχδηα θαη νη
ρνξνί, δεκηνπξγνχζαλ κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα απαιιαγκέλε απφ άγρνο, βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα ηε κάζεζε, ελψ ηαπηφρξνλα ήηαλ θνξείο πνιηηηζκηθψλ γλψζεσλ. Δπηπιένλ, ε
ηαπηφρξνλε ή παξάιιειε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ ησλ ηξαγνπδηψλ ελίζρπε ζπρλά
ην θπζηθφ πέξαζκα απφ ηε κηα γιψζζα ζηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηηο πξαθηηθέο ηεο
δηαγισζζηθφηεηαο (translanguaging), δειαδή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ γισζζψλ σο έλα
νινθιεξσκέλν θαη εληαίν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, ρσξίο απζαηξέησο θαηαζθεπαζκέλα
εζσηεξηθά δηαθξηηά φξηα (Garcia & Wei, 2014). Σέινο, ε νιφπιεπξε εμνηθείσζε ησλ
ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ κε πεξηζζφηεξεο απφ κία θνπιηνχξεο ηαπηφρξνλα ελίζρπε ηηο πξαθηηθέο
ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ γηα πξψηε θνξά ν Κνπβαλφο αλζξσπνιφγνο Fernando Ortiz νλφκαζε
transculturation θαη πνπ αθνξά ην θαηλφκελν ηεο ζχγθιηζεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ηε
βίσζή ηνπο απφ ηα εθάζηνηε ππνθείκελα σο έλα ζπλερέο φιν (Hermann, 2007: 257-260).
Οη πεξηζζφηεξεο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιάκβαλαλ ρψξα ζε εζηηαηφξηα, κνπζηθέο
ηαβέξλεο, κπαξ, θακπαξέ, θαθεηέξηεο θαη ηαρπθαγεία, είηε σο απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηεο είηε
σο ζπλνδεπηηθέο πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ θνηλψλ εμφδσλ. Έηζη, νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο
είραλ ηελ επθαηξία λα θαιιηεξγήζνπλ πξνζιεπηηθέο θαη παξαγσγηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο
πνπ ελίζρπαλ ην ιεμηιφγην ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΑΠ) ηνπ ΝΔΓ θαη αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηε καγεηξηθή, ην
θαγεηφ θαη ηε δηαηξνθή, ηελ ςπραγσγία θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Δπηπιένλ νη
ζπνπδαζηέο/ηξηεο ήηαλ ζε ζέζε λα εμαζθνχληαη ζε γισζζηθέο πξάμεηο, επίζεο πξνβιεπφκελεο
απφ ηα ελ ιφγσ ΑΠ, φπσο –κεηαμχ άιισλ– λα εθθξάδνπλ πξνηίκεζε θαη επηζπκία ή
δπζαξέζθεηα (ι.ρ. ζρφιηα γηα ηηκέο), λα δέρνληαη ή λα αξλνχληαη πξνζθιήζεηο, λα εθθξάδνπλ
πξφζεζε θαη απφθαζε, λα δεηνχλ βνήζεηα θαη ζπκβνπιέο, λα δίλνπλ εληνιέο θαη νδεγίεο, λα
παξαγγέιλνπλ, λα πεξηγξάθνπλ κηα εηθφλα (ι.ρ. έλα πηάην ή κηα ζπληαγή), λα δηαβάδνπλ θαη
λα θαηαιαβαίλνπλ δηαθεκίζεηο (ι.ρ. ρψξσλ εζηίαζεο, καγεηξηθψλ πξντφλησλ), λα δεηνχλ
πιεξνθνξίεο, λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα δηεθδηθνχλ, λα ζπδεηνχλ γηα ηε κεζνγεηαθή
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δηαηξνθή, ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηεο Διιάδαο θαη άιισλ ηφπσλ κέζα απφ κηα ζπγθξηηηθή
πξνζέγγηζε (ι.ρ. εληνπηζκφο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ), λα ζπδεηνχλ γηα γηνξηέο θαη εηδηθέο
δηαηξνθηθέο παξαδφζεηο (ι.ρ. ρνξηνθαγία θαη βηγθαληζκφο) θαη λα αληαιιάζζνπλ επρέο.
Σέινο, νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ έκπξαθηα πνηθίια πνιηηηζηηθά
ζηνηρεία ηεο ρψξαο ππνδνρήο, φπσο, κεηαμχ άιισλ, θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ,
ηξφπνπο δηαζθέδαζεο, ζηνηρεία γηα ην πξνθίι ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηξφπνπο εθδήισζεο
επγέλεηαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ιεθηηθή θαη κε), ζέκαηα θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ θ.ιπ.
(Ακβξάδεο, et al. 2010· Καπνπξθαηζίδνπ & Γαβξηειίδνπ, 2015).
Άιιεο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιάκβαλαλ ρψξα ζηα ζπίηηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σν
γεγνλφο απηφ ζεκαηνδνηνχζε ηε κεηάβαζε απφ ηε δεκφζηα ζθαίξα, φπνπ ιάκβαλε ρψξα ε κε
ηππηθή εθπαίδεπζε, ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα καζήκαηα ειιεληθψλ ηνπ ΝΔΓ, ζηελ ηδησηηθή
ζθαίξα, φπνπ ιάκβαλε ρψξα ε άηππε εθπαίδεπζε, φπσο ήηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο θνηλήο
πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο ελφο γεχκαηνο ή ην κνίξαζκα εκπεηξηψλ θαη ε αληαιιαγή
απφςεσλ γχξσ απφ ην ηξαπέδη. Παξά ηε ξεπζηφηεηα ησλ νξίσλ κεηαμχ δεκφζηνπ θαη
ηδησηηθνχ ρψξνπ ζηελ επνρή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο (Habermas, 1997), ζαθψο ν ηδησηηθφο
ρψξνο ζπλάδεη κε ηελ έλλνηα ηεο νηθεηφηεηαο. Σνηνπηνηξφπσο, κία ζπρλά ζηξεζνγφλνο
δηαδηθαζία, φπσο ε ελ ιφγσ ηξηηνβάζκηα γισζζηθή εθπαίδεπζε κε ηνλ έσο έλαλ βαζκφ
εμεηαζηνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, θαηάθεξλε λα απεθδπζεί ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηεο
θαη λα κεηακνξθσζεί ζε κηα δηαδηθαζία ραιαξφηεηαο, δεζηαζηάο θαη φισλ ησλ
παξειθφκελσλ.
Σαπηνρξφλσο, νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο κπνξνχζαλ λα δξάηηνληαη ηεο επθαηξίαο λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ζηφρν ζε απζεληηθά γισζζηθά πεξηβάιινληα – ελδεηθηηθά ι.ρ. ζε
ιατθέο αγνξέο θαη ζνχπεξ κάξθεη θαηά ηελ αγνξά ησλ καγεηξηθψλ πιηθψλ, ή ζηελ αλαδήηεζε,
θαηαλφεζε (γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ) θαη πινπνίεζε καγεηξηθψλ ζπληαγψλ, κεηαμχ
άιισλ θαη ζηε γιψζζα ζηφρν. Δπηπιένλ ε κεηαθνξά ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηε
δεκφζηα ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ζεκαηνδνηνχζε κηα κεγαιχηεξε δηάζεζε θαη πξνζπκία ησλ
ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ λα εκπιαθνχλ ζε βαζχηεξεο θαη πην πνηθίισλ ζεκάησλ ζπδεηήζεηο, πνπ εθ
ησλ πξαγκάησλ απαηηνχζαλ ηε ρξήζε ελφο επξχηεξνπ ιεμηινγίνπ, πεξηζζφηεξσλ
γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θαη πην ζχλζεηεο ζχληαμεο. Γεθάδεο ηζηνξίεο αθεγνχληαλ γχξσ απφ
ην ηξαπέδη, ζπρλά κε αθνξκή ηα ίδηα ηα θαγεηά, πνπ αλαθαινχζαλ αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο
κλήκεο, ηαμίδεπαλ ηνπο ζπλδαηηπκφλεο ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη ρξφλνπο κέζα απφ φιεο
ηνπο ηηο αηζζήζεηο: γεχζεηο, αξψκαηα, ρξψκαηα, πθέο, ήρνη (ι.ρ. ησλ θαγεηψλ πνπ βξάδνπλ ή
ηεγαλίδνληαη ή ησλ πνηψλ πνπ ζεξβίξνληαη). Ωζηφζν, ηέηνηνπ είδνπο γαζηξνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο δελ βειηίσλαλ κφλν ηηο γισζζνπνιηηηζκηθέο θαη ελ γέλεη ηηο γλσζηηθέο
δεμηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά παξάιιεια ελίζρπαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο
λνεκνζχλε θαη θαιιηεξγνχζαλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, φπσο κεηαμχ άιισλ ηελ
εκπαζεηηθή αθξφαζε, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηνλ αιιεινζεβαζκφ θαη ηελ νηθεηφηεηα (Goleman,
1995).
Δπίζεο, πνηθίιεο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο έιαβαλ ρψξα ζηε θχζε. Γεδνκέλνπ φηη ηα
πάξθα θαη ην πξάζηλν θαηαιακβάλνπλ κάιινλ πεξηνξηζκέλε έθηαζε ζηηο ειιεληθέο
ειίδα 87 απφ 306

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Σφκνο 10, Σεχρνο 1, 2022 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576
κεγαινππφιεηο, νη δπλαηφηεηεο επηινγήο ηφπνπ δηεμαγσγήο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη
αιήζεηα φηη ππφθεηλην ζε αξθεηνχο πξαθηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Δληνχηνηο, δηάθνξεο κειέηεο
αλαθέξνληαη ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο κάζεζεο ζηε θχζε, ζηε ζεηηθή ηεο επίδξαζε ζην
γλσζηηθφ επίηεπγκα ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζην
πεξηβάιινλ (Eaton, 2000· Ballantyne & Packer, 2002: 218-236). Δπηπιένλ, γίλεηαη ιφγνο γηα
ηε κεγαιχηεξε δηάζεζε θαη πξνζπκία ηνπο γηα ελαζρφιεζε εθηφο ηάμεο κε πνηθίια γλσζηηθά
αληηθείκελα, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί έλα επράξηζην θαη ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα
επνηθνδνκεηηθφ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Scott, Boyd & Colquhoun, 2013: 47-53).
Δλ γέλεη ε εθπαίδεπζε ζηε θχζε ηφζν γηα παηδηά φζν θαη γηα ελήιηθεο απμάλεη ηε ζσκαηηθή,
ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο πγεία, θαζψο θαη ηελ αηζζεηεξηαθή θαη αηζζεηηθή ηνπο
επαηζζεηνπνίεζε, ζπκβάιινληαο ζηελ επεκεξία ηνπο (Waite, 2007: 333-347). Όλησο, ζηηο
γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζηε θχζε, ε ίδηα ε γε κεηαηξεπφηαλ θάζε
θνξά ζε έλα ζπκβνιηθφ λνεηφ ηξαπέδη. Γχξσ απφ απηφ θηινμελνχληαλ ζπλδαηηπκφλεο απφ
θάζε γσληά ηεο θαη κνηξάδνληαλ απφ θνηλνχ εδέζκαηα θαη βηψκαηα, πνηά θαη γλψζεηο ή
απφςεηο, πξνζεγγίδνληαο ηε γιψζζα ζηφρν κε έλαλ εληειψο νιηζηηθφ ηξφπν (Goodman,
1986).
Σέινο, αμίδεη λα γίλεη κηα ηδηαίηεξε κλεία ζηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπνπδαζηέο/ηξηεο πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020 κε ζηφρν ηε γλσξηκία ηεο βηγθαληθήο
θνπδίλαο αιιά θαη φιεο ηεο θηινζνθίαο ζηελ νπνία απηή ζηεξίδεηαη θαη ε νπνία αθνξά
ηαπηφρξνλα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ έκβησλ φλησλ ηνπ πιαλήηε αιιά θαη ηεο πξνζσπηθήο
πγείαο (Allen, 2000: 163-174· Amato & Partridge, 1989). Οη πξνηάζεηο θαη ε δηνξγάλσζε ησλ
ηδηαίηεξσλ απηψλ δξαζηεξηνηήησλ γίλνληαλ απφ έλαλ βίγθαλ ζπνπδαζηή κηαο ηάμεο
πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ ειιελνκάζεηαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
κάο έδσζαλ ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνχκε κε ζέκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα
πξναλαθεξζέληα ΑΠ ηνπ ΝΔΓ θαη αθνξνχζαλ ηελ πγεία θαη ηε δηαηξνθή, φπσο επίζεο
ηελ νηθνινγία θαη γεληθφηεξα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε
ζπγθεθξηκέλεο ππνζεκαηηθέο ησλ ΑΠ, νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο κπφξεζαλ κέζα απφ απηέο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο αλαθνξηθά κε ζπλήζεηεο πγηεηλήο
δηαηξνθήο, ηε ζρέζε δηαηξνθήο θαη ηξφπνπ δσήο, ηε ρνξηνθαγία, ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ,
αιιά θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εχθξαηε δψλε, ηε κεζνγεηαθή ρισξίδα θαη παλίδα, ηα
νηθνζπζηήκαηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Διιάδα, ηα απεηινχκελα είδε, ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο πδξνβηφηνπνπο, ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, ηηο
θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο, ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε
δσνθηιία θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζηα δψα, ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ (δηαηξνθηθνχ)
ππεξθαηαλαισηηζκνχ θ.ιπ. Δπηπιένλ, κε αθνξκή απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη
ζπνπδαζηέο/ηξηεο είραλ ηελ επθαηξία λα εμαζθεζνχλ ζε γισζζηθέο πξάμεηο, επίζεο
πξνβιεπφκελεο απφ ηα ελ ιφγσ ΑΠ, φπσο –κεηαμχ άιισλ– λα πεξηγξάςνπλ πξνβιήκαηα
πγείαο, λα εθθξάζνπλ (ζπλ)αηζζήκαηα, λα εληνπίζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ πιεξνθνξίεο ζε
νηθνινγηθά θείκελα (ι.ρ. αθίζεο, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα), λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο θαη
απφςεηο, λα ζπκθσλήζνπλ θαη λα δηαθσλήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ (Ακβξάδεο, et al., 2010·
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Καπνπξθαηζίδνπ & Γαβξηειίδνπ, 2015).
Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ γαζηξνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ελίζρπζε ησλ γισζζνπνιηηηζκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ
δεμηνηήησλ ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ. Παξάιιεια ελδπλακψλεηαη ε δηαπξνζσπηθή θαη ε
θξηηηθά δηαπνιηηηζκηθή ηνπο επηθνηλσλία –κεηαμχ πνιιψλ άιισλ θαη– κέζα απφ ην θαγεηφ,
θαζψο ηζρχεη απηφ πνπ αλαθέξεη ζπρλά ε ιατθή ζπκνζνθία: «Πεο κνπ ηη ηξσο λα ζνπ πσ
πνηνο είζαη» (Bell & Valentine, 1997).
2.4.2. Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ γαζηξνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ,
δπζθνιίεο πινπνίεζεο θαη ελδεηθηηθνί ηξόπνη αληηκεηώπηζεο
Δληνχηνηο, ε δηνξγάλσζε θαη ε πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξσλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ζπλεπαγφηαλ πνηθίιεο δπζθνιίεο, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά απφ απηέο. Οη δηαθνξεηηθέο
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ δηαθνξψλ ή γεληθφηεξσλ θηινζνθηψλ δσήο
κπνξνχζαλ ζαθψο λα ζπλεπάγνληαη δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ.
πγθεθξηκέλα: Ση γηλφηαλ κε εθπαηδεπφκελνπο/εο πνπ βξίζθνληαλ ζε πεξίνδν λεζηείαο,
δειαδή απείραλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ηξνθέο θπξίσο φζνη/εο αλήθαλ ζην Οξζφδνμν
ρξηζηηαληθφ δφγκα, ή απείραλ θαζνιηθά απφ ηελ ηξνθή θαη ην πνηφ, αθφκε θαη ηνπ λεξνχ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζηε κέξα (ι.ρ. απφ
αλαηνιήο κέρξη δχζεο ηνπ ειίνπ), φπσο νη Μνπζνπικάλνη/εο θαηά ην Ρακαδάλη; Καη ηη
ζπλέβαηλε κε ηνπο/ηηο ζπνπδαζηέο/ηξηεο εθείλνπο/εο πνπ –επίζεο γηα απζηεξά ζξεζθεπηηθνχο
ιφγνπο–ήηαλ δηζηαθηηθνί/έο ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ
ζπλνδεχνληαλ απφ δσληαλή κνπζηθή, ηξαγνχδηα, ρνξνχο, πνηά θαη θάπληζκα; Πψο
κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζπάληεο κελ, ππαξθηέο δε πεξηπηψζεηο ησλ βίγθαλ
ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ, πνπ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο εζηίαζεο δπζθνιεχνληαλ λα βξνπλ
θαγεηά πνπ ήηαλ ζπκβαηά κε ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη ηδενινγίεο; Ή γεληθά πψο
κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί θαλείο ελδερφκελεο αληηπαξαζέζεηο ζε κηα νκάδα φζνλ αθνξά
δηαηξνθηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία, φπσο ι.ρ. ε θαηαλάισζε ή
κε αιθννινχρσλ θαη αλζξαθνχρσλ πνηψλ, δάραξεο θαη γιπθψλ, κεηαιιαγκέλσλ πξντφλησλ
θαη επεμεξγαζκέλσλ ηξνθψλ;
Πέξα απφ ηνπο ζξεζθεπηηθνχο θαη θηινζνθηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο θάπνησλ
ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ, πνηεο ιχζεηο κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ, γηα λα αληηκεησπηζηεί ε
ελδερφκελε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θάπνησλ άιισλ; Οη θνηλέο έμνδνη γηα θαγεηφ ζε ρψξνπο
εζηίαζεο ή ε θνηλή ζπλεζηίαζε ζην ζπίηη κε νηθνλνκηθή ή πιηθή ζπλεηζθνξά φισλ
πξνυπέζεηε έλα ζπρλά ζεκαληηθφ θφζηνο. Όλησο, δελ κπνξνχζε λα εθιακβάλεηαη σο
απηνλφεην φηη φινη/εο νη εθπαηδεπφκελνη/εο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπεμέξρνληαη ζε
απηφ ην θφζηνο αλά πάζα ζηηγκή. Πψο, ινηπφλ, ζα ήηαλ εθηθηφ ην θαγεηφ λα απνηειεί κηα
ελσηηθή αθφξκεζε θαη λα κελ αλαδεηθλχεηαη ηειηθά ζε κέζν απνθιεηζκνχ;
Δπηπιένλ, πψο κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί –αθνχ ήηαλ κάιινλ αλέθηθην λα εμνπδεηεξσζεί
εληειψο– ην άγρνο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ γηα ηελ έγθαηξε «θάιπςε» ηεο δηδαθηέαο χιεο,
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πνπ ζπρλά κεηαθξαδφηαλ κε πεξηνξηζκφ «ησλ πάζεο θχζεσο εμφδσλ θαη δηαζθεδάζεσλ»,
ησλ γαζηξνλνκηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ; Πψο ήηαλ εθηθηφ νη εθπαηδεπφκελνη/εο λα
απνδεζκεπηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηνλ θφβν φηη αλ δελ πεξλνχζαλ ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο
πηζηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ ζηφρν
ηνπο, δειαδή ηε ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε ειιεληθφ ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα;
Ή αθφκε πεξηζζφηεξν, πψο ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί εθηθηφ νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο λα κελ
εμνβειίζνπλ παληειψο απφ ην πξφγξακκά ηνπο ηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
εθιακβάλνληάο ηεο σο πεξηηηέο ή απνζπληνληζηηθέο γηα ηε γισζζηθή ηνπο εθπαίδεπζε, θαη
ηαπηφρξνλα λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε φηη, αλ δελ
πεξλνχζαλ ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο, ζα ρξεηαδφηαλ λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγή ηνπο –
ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ απνηεινχζε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο– θαζψο
δελ ζα κπνξνχζαλ λα παξαηείλνπλ ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπο γηα ζπνπδέο ζηελ Διιάδα;
Δπίζεο, ν ηφπνο θαηνηθίαο ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ ζπρλά δελ βξηζθφηαλ ζην επξχηεξν θέληξν
ηεο Θεζζαινλίθεο, φπνπ –φρη απνθιεηζηηθά αιιά– ζπρλά ιάκβαλαλ ρψξα νη γαζηξνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο εηίζεην ζέκα απφζηαζεο, ρξφλνπ,
θφπνπ θαη κεηαθίλεζεο, εηδηθά ηηο βξαδηλέο ψξεο θαηά ηηο νπνίεο ε αζηηθή ζπγθνηλσλία
ιεηηνπξγνχζε πεξηνξηζκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηακαηνχζε.
ηηο παξαπάλσ ηδενινγηθέο, νηθνλνκηθέο, ςπρνινγηθέο θαη πξαθηηθέο δπζθνιίεο πξνζηίζελην
ζαθψο θαη θάπνηεο νξγαλσηηθέο. Πνηνο δηνξγάλσλε ηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο
πξνο ηελ εχξεζε θνηλνχ ρξφλνπ ησλ κειψλ κηαο ηάμεο, εηδηθά φηαλ επξφθεηην γηα αξηζκεηηθά
κεγάιεο εθπαηδεπφκελεο νκάδεο; Η αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ρψξνπο εζηίαζεο αλάινγα
κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ε θξάηεζε ηξαπεδηνχ εηδηθά γηα
κεγάιεο παξέεο, ε νξγάλσζε ηεο κεηαθίλεζεο πξνο θαη απφ ηνλ ρψξν εζηίαζεο ήηαλ
νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπ έπξεπε έγθαηξα λα δηεπζεηεζνχλ γηα κηα απξφζθνπηε απφιαπζε ζηε
ζπλέρεηα.
Όιεο νη παξαπάλσ δπζθνιίεο πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηνχο έξεπλαο, αλ θαη
ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα. Με άιια ιφγηα, απνηεινχζαλ ζαθψο ηελ εμαίξεζε παξά ηνλ θαλφλα.
Η ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά θνηλέο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηάμεο εθηφο πεξηφδσλ λεζηείαο, ε επηινγή φζν ην δπλαηφλ πην νηθνλνκηθψλ θαη πην πινχζησλ
ζε δηαηξνθηθή πνηθηιία ρψξσλ εζηίαζεο, πνπ επηπιένλ πξφζθεξαλ ρνξηνθαγηθέο θαη
βηγθαληθέο δηαηξνθηθέο επηινγέο, ε ζπκπεξίιεςε ρνξηνθαγηθψλ θαη βηγθαληθψλ εδεζκάησλ
ζηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο ηάμεο, ε ζπλεηδεηή θαιιηέξγεηα ηεο
πεπνίζεζεο φηη νη γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο φρη κφλν δελ είλαη απνζπληνληζηηθέο,
απνθνκκέλεο θαη άζρεηεο κε ηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηελ
θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο ζηφρνπ θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε γλσξηκία ηνπο κε ηελ
θνηλσλία ππνδνρήο, αιιά αληίζεηα ζπλεηζθέξνπλ ηα κέγηζηα γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ
ζθνπψλ, ήηαλ κεξηθέο απφ ηηο ιχζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
παξαπάλσ δπζθνιηψλ. Δπηπιένλ, νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο εκπιέθνληαλ ελεξγά ζηελ φιε
δηνξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Αξθεηέο θνξέο κάιηζηα
ήηαλ εθείλνη/εο πνπ
ελζαξξχλνληαλ λα ηελ αλαιάβνπλ ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ βειηίσλαλ ηηο
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γισζζηθέο, επηθνηλσληαθέο θαη νξγαλσηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Σαπηφρξνλα ελδπλάκσλαλ ηελ
πεπνίζεζή ηνπο φηη κπνξνχλ λα δξνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθνί/έο θαη ζε
έλα ιηγφηεξν νηθείν γηα απηνχο/έο θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, φπσο απηφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο.
Άιισζηε, ζπρλά ίζρπε φηη πνιιαπιφο θφπνο (ι.ρ. νξγάλσζεο) ζήκαηλε πνιιαπιή απφιαπζε
θαη σθέιεηα.
Απηφ πνπ θάπνηεο (ζρεηηθά ειάρηζηεο) θνξέο εμαθνινπζνχζε λα παξακέλεη δχζθνια
αληηκεησπίζηκν ήηαλ ν απηναπνθιεηζκφο θάπνησλ (θαηά θχξην ιφγν βαζηά) ζξεζθεπφκελσλ
εθπαηδεπφκελσλ, νη νπνίνη/εο απέδηδαλ ζηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ρψξνπο θνηλήο
εζηίαζεο έλαλ ηδηαίηεξα θνζκηθφ ραξαθηήξα, πνπ ζεσξνχζαλ φηη δελ κπνξεί λα ζπλάδεη κε
ηελ πλεπκαηηθφηεηα πνπ είραλ επηιέμεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. ηηο ζπάληεο απηέο
πεξηπηψζεηο ππήξμε κέξηκλα γηα νξγάλσζε επαξθψλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο
ηεο ηάμεο ή ζηε θχζε, φπνπ θαη νη ελ ιφγσ εθπαηδεπφκελνη/εο ζπκκεηείραλ απξφζθνπηα.
ε θάζε πεξίπησζε θαηαβαιιφηαλ πξνζπάζεηα λα γίλνληαη ζεβαζηέο νη ζξεζθεπηηθέο,
ηδενινγηθέο, νηθνλνκηθέο, ςπρνινγηθέο θαη πξαθηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ηεο ηάμεο, θαζψο απηφ ήηαλ πξνυπφζεζε sine qua non γηα ηελ θαιχηεξε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηλψλ γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.

3. Σπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο
Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη γαζηξνλνκηθέο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΝΔΓ σο
πνιππνιηηηζκηθνχ ρψξνπ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπλέβαιιαλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ
δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα
θαγεηά θαη ηα πνηά –θεληξηθά ζηνηρεία ηεο δηακφξθσζεο θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ, ηεο
ηαπηνπνίεζεο κε ηφπνπο θαη θνπιηνχξεο, ηεο ζπγθξφηεζεο θαη ηεο αλάθιεζεο ηεο αηνκηθήο
θαη ζπιινγηθήο κλήκεο– απνηεινχζαλ αθφξκεζε βαζχηεξεο δηαπξνζσπηθήο γλσξηκίαο,
απνθάιπςεο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο «εαπηήο» θνπιηνχξαο, εμνηθείσζεο κε ηνπο πνιηηηζκηθά
«άιινπο» θαη θξηηηθήο δηεχξπλζεο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο, αθήγεζεο ηζηνξηψλ, δεκηνπξγίαο
θνηλψλ βησκάησλ, αηζζεηηθψλ απνιαχζεσλ, ζπλενξηαζκνχ θαη κνηξάζκαηνο.
Σαπηφρξνλα, νη γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο, ηφζν ζε
νξγαλσκέλν εμσηεξηθφ (δεκφζην) ρψξν φζν θαη ζην ζπίηη ή ζηε θχζε, ζπλέβαιιαλ ζηελ
θαιιηέξγεηα ησλ πνηθίισλ γλσζηηθψλ (γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ), θνηλσληθψλ,
ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Παξά ηηο –ζε θάζε
πεξίπησζε αληηκεησπίζηκεο– δπζθνιίεο πνπ ελίνηε πξνέθππηαλ ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ,
ηδενινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ, ςπρνινγηθψλ, πξαθηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, φπσο θαη νξγαλσηηθψλ
παξαγφλησλ, νη γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπαλ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο
γιψζζαο ζηφρνπ, έδηλαλ ηελ επθαηξία ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο λα εμαζθεζνχλ ζε απηή
ζε απζεληηθά γισζζηθά πεξηβάιινληα θαη δεκηνπξγνχζαλ ηηο πξψηεο βάζεηο γηα ηελ
πεξαηηέξσ εκπινθή ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο. Δηδηθά φηαλ νη γαζηξνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ιάκβαλαλ ρψξα ζηελ αξρή ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δηαπηζηψζεθε
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φηη έζεηαλ πην γεξά ζεκέιηα γηα έλα δπλακηθφ μεθίλεκα ζε έλα ιηγφηεξν αλνίθεην θαη
πεξηζζφηεξν θηιηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, φπσο θαη γηα ην ρηίζηκν ελφο ζεηηθνχ
παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο θαη κηαο πεξηζζφηεξν δεζηήο ελδν-νκαδηθήο ζπλχπαξμεο.
Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζπλεηδεηή θαη πην ζπζηεκαηηθή έληαμε γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηεο γισζζηθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, είλαη επθηαία. Δηδηθά
ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, νη
εθπαηδεπφκελνη/εο επσθεινχληαη επηπιένλ θαη φισλ ησλ ζεηηθψλ παξειθφκελσλ ηεο εθηφο
ηάμεο εθπαίδεπζεο.

4. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα κειέηε, αο επηζεκαλζεί φηη ε ελ ιφγσ έξεπλα, φπσο θάζε
πνηνηηθή έξεπλα, ππφθεηηαη ζαθψο ζηνπο εγγελείο πεξηνξηζκνχο ηνπ είδνπο ηεο.
πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ έιαβε ρψξα ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν
εθπαηδεπηηθφ θνξέα (ΝΔΓ), ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (2015-2020) θαη κε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ (20 ηάμεηο κε πεξίπνπ 180 ζπνπδαζηέο/ηξηεο).
Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ είλαη γεληθεχζηκα. Καζψο ιείπνπλ ζρεδφλ εμ
νινθιήξνπ κειέηεο κε παξφκνηα ζεκαηηθή ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ μέλε
βηβιηνγξαθία, αλάινγεο έξεπλεο ζε δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε ηάμεηο
δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζα κπνξνχζαλ λα επαιεζεχζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ
ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ε θάζε πεξίπησζε αμίδεη ε ζπζηεκαηηθή
ελζσκάησζε γαζηξνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κάζεκα ηεο Γ2 ή ΔΓ, θαζψο έηζη ζα ηζρχεη
ην γλσζηφ απφθζεγκα «ην ηεξπλφλ κεηά ηνπ σθειίκνπ».
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