
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι ενότητες τις οποίες µπορεί κανείς να επιλέξει στον συγκεκριµένο ιστότοπο, 

απευθύνονται στο δάσκαλο της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, ο οποίος 

µπορεί να βρει αφενός στοιχεία θεωρητικής κατάρτισης σχετικά µε τη διδασκαλία 

των τεσσάρων δεξιοτήτων µε τη χρήση στρατηγικών µάθησης και αφετέρου 

προτάσεις πρακτικών εφαρµογών µέσα στην τάξη για κάθε δεξιότητα. Κοινός στόχος 

όλων των προτεινόµενων δραστηριοτήτων είναι η λειτουργική χρήση της γλώσσας 

από τους µαθητές.  

Ο ιστότοπος περιλαµβάνει τέσσερις ενότητες: την κατανόηση του προφορικού 

λόγου, την κατανόηση του γραπτού λόγου, την παραγωγή του προφορικού λόγου και 

την παραγωγή του γραπτού λόγου. Ο δάσκαλος µπορεί να ανατρέξει για ενηµέρωση 

και διδακτικό υλικό σε κάθε µία από τις τέσσερις ενότητες ανεξάρτητα από τις άλλες, 

παρόλο που οι δραστηριότητες που προτείνονται εµπεριέχουν ενσωµάτωση και 

άλλων δεξιοτήτων εκτός από αυτήν που τον ενδιαφέρει πρωτίστως. Κάθε ενότητα 

διακρίνεται σε δύο µέρη-υποενότητες: το θεωρητικό και το εφαρµοσµένο.  

Στο πρώτο µέρος, το θεωρητικό, γίνεται µια προσπάθεια να αναφερθούν τα 

γενικά χαρακτηριστικά της κάθε δεξιότητας και των καθηµερινών περιστάσεων στις 

οποίες αυτή εµπλέκεται έτσι ώστε να καθοριστούν οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

οι µαθητές και να προταθούν λύσεις για την αντιµετώπισή τους. Παράλληλα 

παρουσιάζονται διάφορες στρατηγικές µάθησης και υποδεικνύεται ο τρόπος επιλογής 

και χρήσης τους από το µαθητή, ούτως ώστε να βοηθηθεί στην ανάπτυξη των 

γλωσσικών δεξιοτήτων που επιδιώκει να αποκτήσει, τόσο για να ανταποκρίνεται µε 

επιτυχία στις απαιτήσεις του µαθήµατος όσο και για να αυτονοµηθεί ως προς τη 

διαδικασία της µάθησης και της χρήσης της γλώσσας-στόχου. Είναι κοινά αποδεκτό 

ότι οι µαθητές που εφαρµόζουν κατάλληλες στρατηγικές κατά τη διαδικασία 

εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας γίνονται αυτόνοµοι µαθητές και ικανοί χρήστες της 

γλώσσας που µαθαίνουν.  

Η χρήση στρατηγικών µάθησης από το µαθητή µε την καθοδήγηση του δασκάλου 

ήταν ο πρώτος βασικός στόχος αυτoύ του προγράµµατος. Για να επιτευχθεί όµως 

αυτός ο στόχος, πρέπει ο δάσκαλος της ξένης γλώσσας να γνωρίζει πώς θα βοηθήσει 

τους µαθητές του να γίνουν αυτόνοµοι και να επιλέγουν κάθε φορά τις κατάλληλες 

στρατηγικές µάθησης και χρήσης της γλώσσας. 



Στο δεύτερο µέρος κάθε ενότητας, δηλαδή το εφαρµοσµένο, έγινε προσπάθεια να 

συνδεθούν διάφορες στρατηγικές µε συγκεκριµένες δραστηριότητες έτσι ώστε να 

γνωρίζουν τόσο ο δάσκαλος για ποιο λόγο ακολουθείται µια συγκεκριµένη τακτική 

όσο και οι µαθητές γιατί εφαρµόζουν συγκεκριµένες τεχνικές κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος. Η τακτική αυτή κρίθηκε απαραίτητη καθώς προσφέρει έναν έµµεσο 

τρόπο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση στρατηγικών και οδηγεί σε 

καλύτερη κατανόηση της θετικής επίδρασής τους στη µάθηση.  

Οι δραστηριότητες που προτείνονται σχετίζονται µε το επίπεδο γλωσσοµάθειας 

των µαθητών. Έτσι αναφέρονται δραστηριότητες για τους αρχάριους, τους µέσους, 

τους προχωρηµένους µαθητές καθώς και δραστηριότητες που θα µπορούσαν να 

εφαρµοστούν σε όλα τα επίπεδα. Τα παραδείγµατα δραστηριοτήτων που 

παρατίθενται βασίζονται σε συγκεκριµένα «µαθήµατα», ανεξάρτητα µεταξύ τους, 

αναφέρεται δε αναλυτικά η πορεία διδασκαλίας που µπορεί να ακολουθήσει ο 

δάσκαλος στο µάθηµά του µε συγκεκριµένες ασκήσεις. Οι δραστηριότητες αυτές 

στοχεύουν στην ανάπτυξη της αντίστοιχης δεξιότητας ανάλογα µε το επίπεδο και την 

ηλικία των µαθητών. Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερα στο πρώτο επίπεδο διακρίνονται οι 

µικροί µαθητές από τους ενήλικες και κάθε προτεινόµενη δραστηριότητα 

προσαρµόζεται ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών στους οποίους απευθύνεται. Για 

κάθε προτεινόµενη δραστηριότητα παρέχεται η σχετική πληροφόρηση όπως: η 

ενδεικτική διάρκεια υλοποίησής της, ο διδακτικός της στόχος, η ηλικία και το επίπεδο 

των µαθητών στους οποίους απευθύνεται, το υποστηρικτικό υλικό για το διδάσκοντα 

και τον διδασκόµενο, η πορεία εφαρµογής της και οι στρατηγικές µάθησης µε τις 

οποίες οι µαθητές θα µπορέσουν να επιτύχουν το στόχο που επιδιώκεται. Τέλος, οι 

λεπτοµερείς οδηγίες για την αποτελεσµατική χρήση των στρατηγικών µάθησης που 

προτείνονται συµβάλλουν στο να κατανοήσουν οι διδάσκοντες ότι πρόκειται για 

ευέλικτες προτάσεις οι οποίες θα µπορούν να προσαρµοστούν ανάλογα µε το κοινό 

στο οποίο θα εφαρµοστούν. Έτσι, οι πολλαπλές επιλογές που παρέχονται επιτρέπουν 

στο δάσκαλο της ελληνικής ως ξένης γλώσσας να αυτονοµηθεί ως προς τις επιλογές 

του καθώς έχει τη δυνατότητα να επιλέγει κάθε φορά αυτές που ανταποκρίνονται 

περισσότερο στο κοινό της τάξης του χωρίς να είναι απαραίτητο να ακολουθήσει µία 

συγκεκριµένη σειρά. 

Τονίζουµε ότι τόσο τα κείµενα που υπάρχουν όσο και οι δραστηριότητες που 

αναφέρονται είναι ενδεικτικές και σε καµία περίπτωση δε θεωρούµε ότι είναι οι 

µόνες που µπορούν να αξιοποιηθούν από τον δάσκαλο. Μέσα από αυτές γίνεται µια 



προσπάθεια να δοθούν πρακτικές συµβουλές στους δασκάλους προκειµένου οι ίδιοι 

στη συνέχεια να µπορέσουν να διαµορφώσουν το µάθηµά τους ανάλογα µε τις 

ανάγκες της τάξης τους.  

Τα κείµενα που χρησιµοποιούνται στις προτεινόµενες δραστηριότητες δεν 

περιορίζονται µόνο σε ένα κειµενικό είδος αλλά παρέχονται παραδείγµατα από 

συνεντεύξεις, ιστορίες, διαλέξεις, συνταγές, τραγούδια, ανέκδοτα, θεατρικά έργα και 

άλλα κειµενικά είδη έτσι ώστε οι µαθητές να έρχονται σε επαφή µε ποικίλες µορφές 

λόγου αλλά κυρίως µε αυτές που θα κληθούν να χειρισθούν ως χρήστες της γλώσσας-

στόχου στην καθηµερινή τους πραγµατικότητα.  

Χαρακτηριστικό των προτεινόµενων δραστηριοτήτων είναι ότι δεν περιορίζονται 

αποκλειστικά και µόνο στην ανάπτυξη µιας δεξιότητας. Αντίθετα σε κάθε 

δραστηριότητα, παρόλο που δίνεται έµφαση σε µια δεξιότητα που θεωρείται η κύρια, 

επιδιώκεται παράλληλα η ανάπτυξη και άλλων επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Άλλωστε 

και στην καθηµερινή ζωή δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν. Π.χ. η κατανόηση του 

προφορικού λόγου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την παραγωγή προφορικού λόγου και 

το αντίθετο. Η ενσωµάτωση δεξιοτήτων µέσα από τις δραστηριότητες που 

προτείνονται έχει γίνει συνειδητά και αποτέλεσε το δεύτερο βασικό στόχο του 

προγράµµατος. 

Ελπίζουµε ο τρόπος µε τον οποίο χειριστήκαµε το υλικό που σας παρουσιάζουµε 

να αποβεί χρήσιµος στους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται µε τη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και να τους βοηθήσει στην αποδοτικότερη 

µετάδοση της παρεχόµενης γνώσης. 

 

 

Η συντονίστρια του προγράµµατος 
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