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Λέκτορας Τμήματος Θεολογίας/Θεολογική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αθηνών

Ομιλία (Διάρκεια 40 λεπτά)
Διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας στο ευχάριστο και
εκπαιδευτικό περιβάλλον της τάξης
Οι εκπαιδευτικοί έχουμε πλέον αντιληφθεί ότι δεν αρκεί να γνωρίζουμε μία γλώσσα και τη
φιλολογία της για να γίνουμε επιτυχημένοι δάσκαλοι. Επιτυχία δεν είναι να διδάσκουμε την
ελληνική γλώσσα. Επιτυχία είναι οι μαθητές να μάθουνε την ελληνική γλώσσα. Να μάθουν να
μιλάνε και να γράφουνε ελληνικά με ικανοποίηση και χαρά. Για αυτό, μεγάλη σημασία έχει το
θετικό κλίμα στην τάξη των παιδιών και των νεαρών εφήβων, όταν μαθαίνουν την ελληνική
γλώσσα. Με βάση τα παραπάνω, στην ομιλία θα αναπτυχθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το
θετικό κλίμα στην τάξη στο Δημοτικό και Γυμνάσιο, θα αναλυθούν λάθη που γίνονται κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας και θα προταθεί ένας ευρηματικός σχεδιασμός μαθήματος, που βοηθά
και ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετέχουν, να κατανοούν και να μαθαίνουν ασφαλώς
καλύτερα και πιο ευχάριστα τη γλώσσα.

Εργαστήριο Πρακτικής ‐ (Διάρκεια 80 λεπτά)
Διδασκαλία Ελληνικής γλώσσας και μαθήματα Ελληνικού πολιτισμού
Στο εργαστήριο θα επεξεργαστούμε διδακτικές προσεγγίσεις ενδεικτικού εκπαιδευτικού υλικού
που αξιοποιούν θεματικά διάφορα γνωστικά αντικείμενα στη διδασκαλία της Ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας. Η μεθοδολογία στηρίζεται στη θεωρία ότι οι ιδανικές συνθήκες γλωσσικής
εκμάθησης διασφαλίζονται όταν η δεύτερη γλώσσα συνδυάζεται με περιεχόμενο και θεματολογία
που αφορούν άμεσα τους μαθητές και την εκπαίδευσή τους. Μετακινώντας το ενδιαφέρον τους σε
θέματα του ελληνικού πολιτισμού συνδυάζουμε την απόκτηση γλωσσικής ικανότητας και την
εκμάθηση περιεχομένου που αφορά άμεσα τους ίδιους και τη ζωή τους. Προσαρμόζοντας το υλικό
στις ανάγκες των μαθητών και στο γλωσσικό επίπεδο τους αυξάνουμε τη βιωματική επικοινωνία
στην τάξη και εξασφαλίζουμε έτσι την ανταπόκριση των μαθητών και στα δύο αντικείμενα.
Ιστορία, θρησκεία, τέχνες, γεωγραφία, σύγχρονος πολιτισμός κ.ά. γίνονται τα οχήματα που θα
οδηγήσουν τους μικρούς μαθητές της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης στη μάθηση
με μια αμφίδρομη διδασκαλία γλώσσας και γνωστικών αντικειμένων. (Το εργαστήριο αυτό
πραγματοποιείται σε ομάδες εκπαιδευτικών με βιωματικό τρόπο σε σχολεία ή άλλους χώρους.)

Εκπαιδευτικό βιωματικό εργαστήριο ‐ (Διάρκεια: 90 ‐ 120 λεπτά)
Παίξε και μάθε ελληνικά
Στο εργαστήριο με βάση την επικοινωνιακή και βιωματική προσέγγιση της μάθησης θα
επιχειρήσουμε να ερευνήσουμε πώς ο μαθητής που μαθαίνει την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη
γλώσσα μπορεί να μάθει αποδοτικότερα. Σκοπός είναι να πειραματιστούμε με τρόπους
ενεργοποίησης και συμμετοχής των μαθητών και απόδοσης της διδασκαλίας όσον αφορά τις
γλωσσικές ικανότητες. Θα προταθούν για αυτό το σκοπό ποικίλα γλωσσικά παιχνίδια, τα οποία
μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την ηλικία και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών. Το
εργαστήριο θα αφιερωθεί στις ηλικίες, για τις οποίες βασικά θα ενδιαφέρονται οι εκπαιδευτικοί
που θα το παρακολουθούν. (Το εργαστήριο αυτό πραγματοποιείται σε ομάδες εκπαιδευτικών με
βιωματικό τρόπο σε σχολεία ή άλλους χώρους.)


