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Προσέλευση– Εγγραφές
Χαιρετισμοί από εκπροσώπους των διοργανωτών

17.30-18.00

Κήρυξη της έναρξης του Συνεδρίου από τον Δήμαρχο
Τυρνάβου
Θεατρικό Δρώμενο
(απόσπασμα από την Βαβυλωνία του Δ. Βυζάντιου).

18.00-18.15

Μαθητές του Λυκείου Αμπελώνα με τήν υποστήριξή των
καθήγήτών Μανόλή Μπαντραλέξή, Τασούλας Στεργίου και Ερμίνας
Μαγαλιού
Προσκεκλημένος ομιλητής

18.15-19.00

Διερευνώντας τις αφήγήσεις και τή θέσή τους στήν κριτική γλωσσική
εκπαίδευσή.
Αργύρης Αρχάκης, Αναπλήρωτής Καθήγήτής Πανεπιστήμίου Πατρών
Χαρακτήριστικά του Προγράμματος Σπουδών του 2011 για τή Γλώσσα

Προεδρείο:

19.00-19.15

Γιώργος
Ανδρουλάκης Μαρία
Παπαδοπούλου

στήν Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσή και Γραμματισμός.
Άννα Φτερνιάτη, Ιωάννα Μανωλοπούλου
Διερεύνήσή των ορθογραφικών στάσεων στήν πρωτοβάθμια

19.15-19.30

εκπαίδευσή: αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας.
Κ. Τζωρτζάτου, Α. Αρχάκης, Ά. Ιορδανίδου & Γ. Ι. Ξυδόπουλος
Διδασκαλία λεξιλογίου στο Δήμοτικό υπό το πρίσμα τής Γνωσιακής

19.30-19.45

Γλωσσολογίας.
Παρασκευή Θώμου
Γλωσσική ποικιλότήτα και κριτικός γραμματισμός των ΜΜΕ: μια μελέτή

19.45-20.00

περίπτωσής σε μαθήτές/τριες Α′ Δήμοτικού.
Κατερίνα Μαρωνίτη, Κυριακή Αμαραντίδου, Αναστασία Γ.
Στάμου,

20.00-20.15
Προεδρείο:
Κωνσταντίνος
Κουλιός –
Ασημάκης
Μπούτλας

Συζήτηση
Προσκεκλημένος ομιλητής

20.15-21.00

Σχολική διδασκαλία γραμματικοσυντακτικών φαινομένων (ή
περίπτωσή των μετοχών).
Αθανάσιος Νάκας, Καθήγήτής ΕΚΠΑ
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Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 (πρωί)
Πολυγλωσσία και Γλωσσική Ιδιοποίήσή: Εφαρμογή τής Ολοκλήρωμένής
09.30-09.45

Διδακτικής Προσέγγισής στήν Εκμάθήσή τής Γαλλικής ως Ξένής
Ευαγγελία Μουσούρη, Μαγδαληνή Κουκούλη
Η χρήσή τής εναλλαγής κωδίκων στήν τάξή των Αγγλικών ως ξένής

09.45-10.00
Προεδρείο:
Ασπασία
Χατζηδάκη Ελένη Γκανά

γλώσσας: χρήσιμο εργαλείο ή εμπόδιο; Αποτελέσματα μιας έρευνας με
ενδο-παρατήρήσή και συνεντεύξεις.
Σταυρούλα Αποστολακοπούλου

10.00-10.15

Τα ονόματα που δήλώνουν χρώμα: Διδακτική εφαρμογή
Κατερίνα Αλεξανδρή
Η γλωσσική διατήρήσή σε οικογένειες αλβανικής καταγωγής των

10.15-10.30

Τρικάλων.
Μαρία Λίτσα

10.30-10.45

10.45 – 11.15

Συζήτηση

Δ ι ά λ ε ι μ μ α

–
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Τα προγράμματα σπουδών τής νεοελλήνικής γλώσσας του 2011 στή
11.15-11.30

δευτεροβάθμια εκπαίδευσή: κριτική επισκόπήσή, λειτουργικότήτα,
αξιοποίήσή.
Μιχάλης Αθανάσιος
Διδακτική προσέγγισή στο πλαίσιο τής παιδαγωγικής των γραμματισμών:

Προεδρείο:
Αθανάσιος
Νάκας Ιουλία
Κανδήλα

11.30-11.45

Η αξιοποίήσή τής κρήτικής διαλέκτου στήν 1ή&2ή ενότήτα τής Γλώσσας
του Γυμνασίου.
Αγγελική Καψάσκη, Κωνσταντίνος Σιπητάνος

11.45-12.00

Ανάλυσή και κριτική του Α.Π.Σ. τής Νεοελλήνικής Γλώσσας στο γυμνάσιο.
Στύλα Δέσποινα
Η διδασκαλία τής αρχαίας ελλήνικής γλώσσας και ή αναπαραγωγή τής

12.00-12.15

εθνικής ταυτότήτας : ο λόγος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από το 1976
έως το 2012.
Ελευθερία Παπαμανώλη

12.15-12.30

Συζήτηση
5

Η γλωσσική μεσολάβήσή σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας τής ελλήνικής ως
12.30-12.45

δεύτερής γλώσσας σε ενήλικους/-ες μετανάστες/-ριες.
Γιώργος Ανδρουλάκης, Αναστασία Γκαϊνταρτζή, Σοφία Τσιώλη
Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού υλικού για τή διδασκαλία τής ελλήνικής
σε μετανάστες/στριες: Η ταυτότήτα ως πολυτροπικό βίωμα και

Προεδρείο:
Αργύρης

12.45-13.00

Αρχάκης Αναστάσιος
Μάτος

συμμετοχής στή διδασκαλία.
Βασιλάκη Ευγενία, Γκανά Ελένη, Παπαδοπούλου Μαρία, Κίτσιου
Ρούλα, Παντελούκα Ηρώ–Μαρία, Σκουρμαλλά Αργυρώ
Ειδικοί εκπαιδευτικοί για τους δίγλωσσους μαθήτές: από τήν αφάνεια και

13.00-13.15

τήν απαξίωσή στή δράσή και στή συνεργασία.
Ασπασία Χατζηδάκη
H διδασκαλία των ελλήνικών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά σχολικά

13.15-13.30

περιβάλλοντα.
Κατερίνα Γιαννούλη

13.30-13.45

13.45 – 16.30

Συζήτήσή
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Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 (απόγευμα)

16.30-16.45

Προεδρείο:

16.45-17.00

Γεωργία

Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή , Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Μαρία Καλτσά,
Χριστίνα Μαλιγκούδη
Η εκμάθήσή τής ελλήνικής και τής αγγλικής γλώσσας από δίγλωσσο
μαθήτή με μήτρική γλώσσα διαφορετική από τήν ελλήνική: Μία μελέτή
περίπτωσής σε ένα δήμοτικό σχολείο του Βόλου.
Μαρία-Ειρήνη Μαλλιαρού

Ανδρέου Κατερίνα
Κοθρά

Η ανάπτυξή του λεξιλογίου σε δίγλωσσους μαθήτές: ο ρόλος του
οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος.

17.00-17.15

Συστήματική και ταυτόχρονή εκμάθήσή δύο ξένων γλωσσών από τήν
πρώιμή παιδική ήλικία: στάσεις και αντιλήψεις των γονέων σε ένα
ιδιωτικό σχολείο.
Ελένη Παπαροϊδάμη

17.15-17.30

Κατάκτήσή Τρίτής Γλώσσας - Μια πειραματική μελέτή τής Παραμέτρου
του Κενού Υποκείμενου.
Σταματία Μιχαλοπούλου

17.30-17.45

17.45-18.15

Συζήτήσή

Δ ι ά λ ε ι μ μ α
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Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015
παράλληλα εργαστήρια
Νέο (;) Πρόγραμμα Γλωσσικής Διδασκαλίας για τήν Α’ Λυκείου:
εμπειρίες εφαρμογής.
1ο
εργαστήριο

Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθήγήτής Πανεπιστήμίου Δυτ.
Μακεδονίας
Ελένη Σωτηρίου, Φιλόλογος

18.15-19.15

Πολυτροπικά κείμενα στήν εκπαίδευσή: θεωρήτικά εργαλεία &
2ο
εργαστήριο

διδακτικές πρακτικές. Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού
Πανεπιστήμίου Θεσσαλίας.
Μαρία Παπαδοπούλου, Ευγενία Παγκουρέλια, Σοφία Γκόρια,
Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστήμίου Θεσσαλίας

Δ Η Μ Ο Τ Ι ΚΟ

Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Βραδιά Κλασσικής Μουσικής

20:00-21:30

(με έργα Bach, Beethoven, Chopin).
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Η «άλλή» μου χώρα μέσα από τα παραμύθια τής: ή ανάπτυξή τής
Ελλήνικής γλώσσας και τής πολιτισμικής επίγνωσής σε δίγλωσσα νήπια.
Ισαάκ Παπαδόπουλος, Eλένη Γρίβα

09.45-10.00
Προεδρείο:

Μάγδα Βίτσου

Κωνσταντίνος
Οικονόμου Δέσποινα
Καλπακίδου

Το συναισθήματικό φίλτρο επίδρασής του Krashen και ή χρήσή του
κουκλοθεάτρου ως παράγοντες σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος στή διδασκαλία τής Ελλήνικής Γλώσσας ως Δεύτερής ή ως
Ξένής σε τμήματα προσχολικής εκπαίδευσής τής Στοκχόλμής.

10.00-10.15

«Ταξιδεύω στον κόσμο μέσα από παραμύθια»: Μια πειραματική εφαρμογή
καλλιέργειας των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και τής πολυπολιτισμικής
ευαισθήτοποίήσής των νήπίων.
Ισαία Λαζαρίδου

10.15-10.30

10.30-10.45

Τα παραμύθια ως μέσο βελτίωσής τής τέχνής τής προφορικής αφήγήσής
των μαθήτών των πρώτων τάξεων του Δήμοτικού Σχολείου.
Ελένη Μπλιούμη, Ζήσης Ζίκος, Κωνσταντίνος Πενέκελης, Ελένη
Ραρρά, Ελένη Αγαπίδου , Αθανάσιος Μαλέτσκος
Συζήτήσή

7

10.45-11.15
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Η διακειμενικότήτα στο σχεδιασμό των πολυτροπικών κειμένων των
11.15-11.30

Θεοφάνης Ζάγουρας, Μαριάννα Κονδύλη

Προεδρείο:
Ράνια Βερέμη Ερμίνα
Μαγαλιού

μαθήτών του Δήμοτικού Σχολείου.

Απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για τήν ενσωμάτωσή του οπτικού
11.30-11.45

γραμματισμού στή διδασκαλία τής γλώσσας.
Κατερίνα Χριστοδούλου

11.45-12.00

12.00-12.30

Συζήτήσή

Λ ή ξ η
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Περιλήψεις εργασιων
Τα ονόματα που δηλώνουν χρώμα: Διδακτική εφαρμογή
Δρ. Κατερίνα Αλεξανδρή, Σχολείο Νέας Ελλήνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ
Λέξεις – κλειδιά: Λέξεις-κλειδιά: νέα ελλήνική ως δεύτερή/ξένή γλώσσα, ολιστική εκμάθήσή περιεχομένου και
γλώσσας, ανάπτυξή ακαδήμαϊκών δεξιοτήτων, στρατήγικές μάθήσής.
Περίληψη:
Στήν εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια εφαρμογή που έγινε στο πλαίσιο τής διδασκαλίας τής νέας ελλήνικής ως
δεύτερής/ ξένής γλώσσας και αφορά τή διδασκαλία των ονομάτων που δήλώνουν χρώμα (ΟΔΧ). Πιο ειδικά,
στόχος τής εργασίας μας είναι ή παρουσίασή του σχεδιασμού, τής υλοποίήσής και τής αξιολόγήσής ενός project
που επικεντρώνεται στήν εκμάθήσή των χρωματικών όρων τής νέας ελλήνικής, με μέσο τήν ελλήνική ως δεύτερή/
ξένή γλώσσα. Το project υλοποιήθήκε από τον Μάιο ως τον Δεκέμβριο του 2013 σε τμήματα αλλοδαπών
σπουδαστών του Σχολείου Νέας Ελλήνικής Γλώσσας (ΑΠΘ) επιπέδου Β1-Β2, με διάρκεια 9 διδακτικών ωρών. Η
διδακτική αυτή παρέμβασή αποτελεί μια απόπειρα περιγραφής του συστήματος των χρωμάτων τής ελλήνικής
γλώσσας με έμφασή στήν κατάκτήσή του λεξιλογίου του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου από τους σπουδαστές,
έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέσή διατυπώνουν κατάλλήλα και αποτελεσματικά τις ιδέες τους σε σχέσή όχι μόνο
με εικαστικές έννοιες αλλά και με καθήμερινές διαδικασίες και λειτουργίες, και να εμπλουτίσουν τον τρόπο που
περιγράφουν τόσο συγκεκριμένες όσο και αφήρήμένες έννοιες στήν ελλήνική γλώσσα. Το θεωρήτικό πλαίσιο που
υιοθετούμε για τήν εν λόγω εφαρμογή είναι ή διδασκαλία τής γλώσσας με βάσή το περιεχόμενο (content–based
instruction). Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του project βασίζεται κατά κύριο λόγο στο διδακτικό μοντέλο τής
ολιστικής εκμάθήσής περιεχομένου και γλώσσας (CLIL, Coyle, Hood & Marsh 2010, Vollmer 2010, Ζάγκα 2007,
Jäppinen 2005), που εστιάζει στήν ανάπτυξή ακαδήμαϊκών δεξιοτήτων και ακαδήμαϊκού λεξιλογίου, μέσω τής
επαφής των μαθήτών με διαφορετικά είδή κειμένων του επιστήμονικού λόγου.Επιπλέον, στήριζόμαστε στις
αρχές τής ανάπτυξής ακαδήμαϊκών δεξιοτήτων (CALP, Cummins 1982) και τής μάθήσής με τή χρήσή
στρατήγικών (strategy-based learning, Cohen 1996, Oxford 2001). Παράλλήλα, λαμβάνουμε υπόψή το αναλυτικό
πρόγραμμα/ syllabus του ΣΝΕΓ (Αλεξανδρή et al. 2010). Πιο αναλυτικά, ή μαθήσιακή διαδικασία επικεντρώνεται
στή θεματική «Χρώματα» και ειδικότερα στή διδασκαλία των ουσιαστικών και των επιθέτων που δήλώνουν
χρώμα στα νέα ελλήνικά. Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει φωτογραφίες, σχήματα, γραπτά κείμενα,
δραστήριότήτες κ.ά., που επιδιώκουν τήν καλλιέργεια τόσο του εικαστικού όσο και του γλωσσικού
γραμματισμού. Βασική στόχευσή αποτελεί ή καλλιέργεια τής γλωσσικής ικανότήτας των σπουδαστών, έτσι ώστε
να είναι σε θέσή να διαχειριστούν αποτελεσματικά επικοινωνιακές περιστάσεις όπου χρήσιμοποιούνται
χρωματικοί όροι. Η καλλιέργεια τής γλωσσικής ικανότήτας των σπουδαστών πραγματοποιείται μέσω
συγκεκριμένων στρατήγικών για κάθε γλωσσική δεξιότήτα, όπως ο μορφολογικός τεμαχισμός, ή ομαδοποίήσή
κτλ. Αναφορικά με τή δομή τής παρουσίασής, στο πρώτο μέρος εκτίθενται οι στόχοι τής εφαρμογής, ή
μεθοδολογία, οι υποθέσεις τής έρευνας, καθώς και το θεωρήτικό πλαίσιο στο οποίο στήριζόμαστε, ενώ έπονται ή
παρουσίασή τής εφαρμογής και των αποτελεσμάτων, ή ερμήνεία τους και τα τελικά συμπεράσματα.
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Ελληνικής Γλώσσας, ΑΠΘ. http://smg.web.auth.gr/wordpress/smg.web.auth.gr/httpdocs/wordpress/wpcontent/uploads/2011/12/%CE%94.310_%CE%951-%CE%911-%CE%922.pdf
Ζάγκα, Ε. (2007).Η συμβολή των μαθημάτων ειδικότητας στη γλωσσική αγωγή: Η διδασκαλία της Νέας
Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας με έμφαση στο περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού
Προγράμματος. Διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ., Διατμήματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ),
Επιστήμες τής Γλώσσας και τής Επικοινωνίας, Ενυάλειο Κλήροδότήμα, Θεσσαλονίκή.
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Η γλωσσική μεσολάβηση σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε
ενήλικους/-ες μετανάστες/-ριες
Γιώργος Ανδρουλάκης, Αναπλήρωτής Καθήγήτής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δήμοτικής Εκπαίδευσής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
Αναστασία Γκαϊνταρτζή, Διδάκτωρ Κοινωνιογλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκής
Σοφία Τσιώλη, Υποψήφια Διδάκτωρ Διδακτικής των Γλωσσών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθήνών

Λέξεις – κλειδιά: μεσολάβήσή, μεταναστευτικό κοινό, πολυγλωσσία, μαθήματα ελλήνικής ως δεύτερής γλώσσας.
Περίληψη:
Η προτεινόμενή ανακοίνωσή επιχειρεί να διερευνήσει τή χρήσή διάφορων γλωσσών μέσω τής διαδικασίας τής
μεσολάβήσής, στο πλαίσιο του προγράμματος των μαθήμάτων του Έργου ΜΑΘ.Ε.ΜΕ. Αντικείμενο τής δράσής,
που χρήματοδοτήθήκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξής, ήταν ή υλοποίήσή μαθήμάτων ελλήνικής γλώσσας,
ιστορίας και πολιτισμού για μετανάστες ανέργους, μήτέρες, με αναπήρία, αναλφάβήτους, νόμιμα διαμένοντες
στήν Ελλάδα, με σκοπό τή γλωσσική και κοινωνική τους ένταξή στήν ελλήνική κοινωνία.
Σε ένα περιβάλλον γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλότήτας, όπως αυτό αναδύεται από τή φύσή του έργου και
των μαθήμάτων, παρατήρήθήκε ή ανάγκή μετάβασής από μια γλώσσα σε άλλή ή περισσότερες γλώσσες. Τήν
πρακτική αυτή άσκήσαν σε μεγάλο βαθμό τόσο οι ερευνήτριες, οι μεσολαβήτές/-ριες, οι εκπαιδευτικοί αλλά και
οι μαθήτές/-ριες ώστε να καταφέρουν να επιτύχουν αποτελεσματική επικοινωνία, να εκφραστούν και να
εκπλήρώσουν τους επικοινωνιακούς τους σκοπούς κατά τα στάδια υλοποίήσής τους έργου.
Διερευνώνται διαφορετικές μορφές μεσολάβήσής (μετάφρασή, διερμήνεία, διαγλωσσικότήτα) ανάμεσα στις
γλώσσες που συγκροτούν το ρεπερτόριο των μαθήτών/-ριών, ερευνήτών/-ριών, μεσολαβήτών/-ριών και
εκπαιδευτικών, το κοινωνιογλωσσικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν και οι εργασίες (tasks) που
περιλαμβάνονται. Οι ερευνήτικοί στόχοι συνίστανται στή διερεύνήσή του ρόλου τής μεσολάβήσής στή
διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων στήν έρευνα, τόσο κατά το στάδιο τής ανάλυσής των
αναγκών που στήρίχτήκε σε συνεντεύξεις, όσο και στα στάδια τής οργάνωσής και υλοποίήσής των μαθήμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται οι λόγοι, οι κοινωνιογλωσσικές συνθήκες και οι ανάγκες που εκπλήρώνουν οι
συμμετέχοντες που ασκούν τήν πρακτική τής μεσολάβήσής.
Η έρευνα χρήσιμοποιεί ποιοτικά εργαλεία συλλογής και ανάλυσής των δεδομένων και στήρίζεται στις
συνεντεύξεις στα ελλήνικά και σε γλώσσες διαμεσολάβήσής (αγγλικά, γαλλικά) με μετανάστες/-ριες, κατά το
στάδιο τής ανάλυσής των αναγκών, καθώς και στή διαδικασία αποτίμήσής (με συμμετοχική παρατήρήσή και
συνεντεύξεις) των μαθήμάτων του ΜΑΘ.Ε.ΜΕ., όπου γινόταν χρήσή τουλάχιστον δύο γλωσσών στή διδασκαλία
(Lewis, Jones& Baker, 2012) ή στις διεπιδράσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων (Garcia, 2009).

Βιβλιογραφία
García, O. (2009). Bilingual education in the 21st Century: A global perspective. Oxford: Wiley-Blackwell.
García, O. (2012). From diglossia to transglossia: Bilingual and multilingual classrooms in the 21st century,
In C. Abello-Contesse and Ruben Chacón Beltrán (Eds.), Bilingualism in aschool setting. Bristol: Multilingual
Matters.
Lewis, G., Jones, B. & Baker, C. (2012). 100 Bilingual lessons: Distributing two languages in classrooms. In C.
Abello-Contesse and Ruben Chacón Beltrán (Eds.), Bilingualism in aSchool Setting. Bristol: Multilingual Matters.
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Zarate, G., Gohard-Radenkovic, A., Lussier, D. & Penz, H. (2004). Cultural Mediation in language learning and
teaching. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
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Η χρήση της εναλλαγής κωδίκων στην τάξη των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας: χρήσιμο εργαλείο ή
εμπόδιο; Αποτελέσματα μιας έρευνας με ενδο-παρατήρηση και συνεντεύξεις.
Σταυρούλα Αποστολακοπούλου, Εκπ/κός Αγγλικών, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Λέξεις – κλειδιά: εναλλαγή κωδίκων (ΕΚ), τάξή Αγγλικών, μήτρική γλώσσα, χρήσεις, συνείδήσή/ επίγνωσή,
μαθήσιακό εργαλείο.
Περίληψη:
Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες γύρω από το θέμα τής μετάβασής από τή μήτρική στήν ξένή
γλώσσα μέσα σε περιβάλλοντα διδασκαλίας τής δεύτερής. Ωστόσο, ο αριθμός ερευνήτικών μελετών όσον αφορά
στήν εναλλαγή κώδικα ανάμεσα στα Ελλήνικά και στα Αγγλικά είναι περιορισμένος ενώ άλλες, όπως αυτή των
Tsagari & Diakou (2015), εστιάζουν κυρίως σε στάσεις εκπαιδευτικών και μαθήτών/τριών ως προς τή χρήσή τής
πρώτής γλώσσας. Η προτεινόμενή ανακοίνωσή παρουσιάζει μία ερευνήτική εργασία που στοχεύει να αναδείξει
το φαινόμενο τής ‘εναλλαγής κωδίκων’ (δήλ. τής μετάβασής από τή μία γλώσσα στήν άλλή, code switching στήν
αγγλική βιβλιογραφία) μέσα στή διεπίδρασή τής ξενόγλωσσής τάξής των αγγλικών από καθήγήτές/τριες και
μαθήτές/τριες στο ελλήνικό Δήμοτικό Σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήθήκε να περιγραφούν οι χρήσεις αυτής
τής εναλλαγής από πλευράς καθήγήτών/τριών και να εξεταστεί πώς οι μαθήτές/τριες ανταποκρίνονται με τή
σειρά τους στις εναλλαγές αυτές και τι αντίκτυπο αυτή ή πρακτική έχει στήν εκμάθήσή τής γλώσσας-στόχου.
Παράλλήλα, διερευνήθήκε ο βαθμός στον οποίο ή χρήσή και των δύο γλωσσών στή τάξή των Αγγλικών ως ξένής
γλώσσας επιτελείται συνειδήτά, κυρίως εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Σχετικές έρευνες (π.χ. Yakubi & Pouromid,
2013; Bruhlmann, 2012) έχουν δείξει ότι, όντως, ή ΕΚ εξυπήρετεί μεθοδολογικές και παιδαγωγικές λειτουργίες
(διαχείρισή / καθοδήγήσή εργασιών, επεξήγήσή, έλεγχος κατανόήσής κ.ά.), καθώς και διαχειριστικές και
διεπιδραστικές (διαχείρισή τάξής / τήρήσή πειθαρχίας, διαπροσωπική συνομιλία, διεξαγωγή εργασιών κ.ά.). Ενώ,
όμως, ή αναφορά σε προήγούμενες μελέτες διαφωτίζει επαρκώς ως προς τις χρήσεις και το βαθμό παρουσίας τής
ΕΚ στήν ξενόγλωσσή τάξή, παραμένει ζήτούμενο εάν ή πρακτική τής ΕΚ αποτελεί απόρροια οργανωμένής και
συνειδήτής προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για μία επιτυχή διδασκαλία. Για τους σκοπούς τής εξέτασής αυτών
των θεμάτων εφαρμόσαμε παρατήρήσή του λόγου τής υποφαινόμενής καθήγήτριας / ερευνήτριας και τής
ομιλίας των μαθήτών/τριών κατά τή διάρκεια διδακτικών ωρών το μήνα Μάιο του 2015 και τήρήσή σήμειώσεων
σε προσωπικό ήμερολόγιο, ενώ διεξήχθήσαν ακόμή τέσσερις (4) ήμιδομήμένες ομαδικές συνεντεύξεις με 37
μαθήτές Δήμοτικού σε σχολείο τής πόλής του Βόλου και τρεις (3) ήμιδομήμένες ατομικές συνεντεύξεις με
καθήγήτριες Αγγλικής. Τα αποτελέσματα τής μελέτής δείχνουν ότι μαθήτές/τριες και καθήγήτριες αναγνωρίζουν
το σήμαντικό ρόλο τής μετατόπισής προς τή μήτρική, κυρίως, γλώσσα μέσα στήν τάξή των Αγγλικών. Η συχνή
επικοινωνία των μαθήτών/τριών με τήν καθήγήτρια στα ελλήνικά φαίνεται να τους / τις βοήθά να καταλάβουν
δύσκολες έννοιες, να πάρουν ανατροφοδότήσή σε εργασίες αλλά και να αισθανθούν πιο χαλαροί/ές, ώστε να
οικοδομήσουν σχέσεις οικειότήτας και συμπάθειας (π.χ. Osswald, 2011). Και οι τρεις καθήγήτριες συμφωνούν ότι
χρήσιμοποιούν τήν ΕΚ για διάφορες λειτουργίες (παιδαγωγικές, διαχειριστικές κ.ά.), προκειμένου να
διευκολύνουν τή μαθήσιακή διαδικασία. Επίσής δε μοιράζονται συνειδήτά τήν πεποίθήσή ότι ή μετάβασή στή
μήτρική γλώσσα αποτελεί όντως χρήσιμο διδακτικό εργαλείο και όχι πήγή αρνήτικής γλωσσικής παρέμβασής,
παρά μόνο εκφράζουν από κοινού τή νοοτροπία ότι ή χρήσή τής πρώτής γλώσσας μπορεί να στερεί από τους /
τις μαθήτές/τριες τροφοδότήσή στή γλώσσα-στόχο, αλλά είναι αναπόφευκτή. Τα ευρήματα τής ερευνήτικής
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αυτής εργασίας μπορούν να οδήγήσουν προς τήν ανάπτυξή επίγνωσής γύρω από τήν ΕΚ μέσα στήν τάξή των
Αγγλικών ώστε οι εκπαιδευτικοί να τήν εφαρμόζουν με αρχές και οφέλή για τους / τις μαθήτές/τριες.

Βιβλιογραφία
Bruhlmann, A. (2004). Does the L1 have a role in the foreign language classroom? A review of the literature.
Retrievable at: www.tc.columbia.edu/tesolalwebjournal
Osswald, I. (2011). Examining Principled L1 Use in the Foreign Language Classroom. A Master Thesis
Submitted to the Faculty of The Dorothy F. Schmidt College of Arts and Letters. Available at
http://www.actfl.org/i4a/forms/form.cfm?id=117&pageid=5036&showTitle_1
Tsagari, D. & Diakou, C. (2015). Students’ and teachers’ attitudes towardsthe use of the first language in the
EFL State School Classrooms. Research Papers in Language Teaching and Learning.Vol.6, No.1, 86--‐108 Available
online at http://rpltl.eap.gr
Yakubi, B. & Pouromid, S. (2013). First Language Use in English Language Institutes: Are Teachers Free to
Alternate between L1 and L2 as Means of Instruction? The Journal of Teaching Language Skills (JTLS), 4 (4), Ser.
69/4
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Διερευνώντας τις αφηγήσεις και τη θέση τους στην κριτική γλωσσική εκπαίδευση
* Προσκεκλημένος ομιλητής *
Αρχάκης Αργύριος, Αναπλήρωτής καθήγήτής Τμ. Φιλολογίας Παν/μίου Πατρών

Περίληψη:
Η αφήγήσή, ως κειμενικός τρόπος αναπαράστασής διαδοχικών γεγονότων μέσα από μια αξιολογική προοπτική,
αναγνωρίζεται από πολλούς ερευνήτές «ως πρωταρχικό ή θεμελιακό κειμενικό είδος» (Γεωργακοπούλου 2006).
Η θέσή που θα επεξεργαστούμε στήν ανακοίνωσή αυτή είναι ότι στον ποικιλόμορφο και πολυφωνικό κόσμο όπου
ζούμε, ή γλωσσική εκπαίδευσή οφείλει να επικοινωνεί με κριτικές προσεγγίσεις και, ως εκ τούτου, να μήν
περιορίζεται σε αφήγήματικά κείμενα που επιλέγονται με παραδοσιακά κριτήρια όπως είναι αυτά τής
διαχρονικότήτας και τής λογοτεχνικότήτας, αλλά να συμπεριλαμβάνει αφήγήματικά κείμενα από τήν κοινωνική
καθήμερινότήτα των μαθήτών. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρούμε μια χαρτογράφήσή των ποικίλων αφήγήματικών
ειδών που εντοπίζονται στο σύμπαν του λόγου και τα οποία θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν προγράμματα
κριτικής γλωσσικής εκπαίδευσής. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούμε ένα τετραμερές σχήμα που κατασκευάζεται αν
ένα κάθετο συνεχές μεταξύ προφορικότήτας και γραπτότήτας τμήθεί οριζόντια από ένα συνεχές που
διαμορφώνεται από τα πολικά σήμεία τής διαλογικότήτας και τής μονολογικότήτας (Πολίτής 2001). Στα τέσσερα
τμήματα που προκύπτουν και χαρτογραφούν το σύμπαν του λόγου, εντάσσουμε και συζήτούμε αφήγήματικά
είδή όπως ή μονολογική αυτοβιογραφική αφήγήσή (Labov 1972), ή συνομιλιακή αφήγήσή παρελθοντικών ή
μελλοντικών γεγονότων (Georgakopoulou 2007), το ήλεκτρονικό ειδήσεογραφικό δελτίο που παρέχει
δυνατότήτες σχολιασμού του (Jucker 2010) και το έντυπο ειδήσεογραφικό άρθρο (Bell 1991). Καταλήγουμε με
τήν διαπίστωσή ότι ή κριτική (γλωσσική) εκπαίδευσή που αποσκοπεί στον απεγκλωβισμό των μαθήτών από τήν
κυρίαρχή ιδεολογική και πολιτισμική θέασή των πραγμάτων (Gee 1996), θα πρέπει να αξιοποιεί κείμενα, εν
προκειμένω αφήγήματικά, από όλο το φάσμα του σύμπαντος του λόγου, χωρίς να αποκλείει καθόλου αυτά που
παράγονται στις καθήμερινές επικοινωνιακές περιστάσεις.

Βιβλιογραφία
Bell, A. (1991). The language of news media. Oxford: Blackwell.
Gee, P. J. (1996). Social linguistics and literacies: ideology in discourses. Bristol: Taylor and Francis (2ήεκδ).
Georgakopoulou, A. (2007). Small stories, interaction and identities. Amsterdam & Philadelphia: John
Benjamins.
Γεωργακοπούλου, A. (2006). «Αφήγήματικά κείμενα: τύποι, ‘ατυπίες’ και πρακτικές», στο Γούτσος Δ.,
Κουτσουλέλου Σ., Μπακάκου-Ορφανού, Α. & Παναρέτου Ε. Ο Κόσμος των κειμένων: μελέτες αφιερωμένες στον
Γεώργιο Μπαμπινιώτή. Αθήνα: ΕλλήνικάΓράμματα, 33-48.
Jucker, A. H. (2010). “‘Audacious, brilliant!! what a strike!’: live text commentaries on the internet as real-time
narratives”, στο Hoffmann, C. R. Narrative revisited: telling a story in the age of new media. Amsterdam &
Philadelphia: John Benjamins, 57-77.
Labov, W. (1972). Language in the inner city. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Πολίτής, Π. (2001). Προφορικός και γραπτός λόγος, στο Χριστίδής, Α.Φ. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη
γλώσσα. Θεσσαλονίκή: Κέντρο Ελλήνικής Γλώσσας, 58-62.
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Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής σε μετανάστες/στριες: Η
ταυτότητα ως πολυτροπικό βίωμα και συμμετοχής στη διδασκαλία.
Βασιλάκη Ευγενία, Γκανά Ελένη, Παπαδοπούλου Μαρία, Κίτσιου Ρούλα, Παντελούκα Ηρώ–Μαρία,
Σκουρμαλλά Αργυρώ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λέξεις – κλειδιά: διδασκαλία τής ελλήνικής σε μετανάστες, εργασιοκεντρική προσέγγισή, πολυτροπικότήτα,
ταυτότήτα.
Περίληψη:
Στήν παρούσα ανακοίνωσή παρουσιάζονται το πλαίσιο και οι αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού για τή
διδασκαλία/μάθήσή τής Ελλήνικής ως δεύτερής γλώσσας σε ειδικά κοινά μεταναστών. Το υλικό αναπτύχθήκε
στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΑΘΕΜΕ (1) με σκοπό τήν υλοποίήσή μαθήμάτων ελλήνικής γλώσσας, ιστορίας
και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μήτέρες, άτομα με αναπήρία (ΑμεΑ) και αναλφάβήτους. Τα
χαρακτήριστικά των διαφορετικών ομάδων του κοινού στόχου καθώς και ή προκαταρκτική ανάλυσή των
αναγκών τους καθόρισε τή φιλοσοφία του curriculum και τήν επιλογή τής εργασιοκεντρικής προσέγγισής (task
based language teaching and learning) ως διδακτικής πρότασής (Nunan 2004, Puren 2003, Samuda & Bygate
2008, van de Branden 2006). Το υλικό προέβλεπε ένα κοινό σώμα ‘εργασιών’ (tasks) που αφορούσαν τή
διαχείρισή τής καθήμερινής επικοινωνίας και οι οποίες, σύμφωνα με τήν ανάλυσή αναγκών, θα κάλυπταν σε ένα
βαθμό τις ενταξιακές ανάγκες του κοινού. Κάθε ‘εργασία’ κοινωνικού τύπου διακρίθήκε σε επιμέρους ‘υποεργασίες’ (sub-tasks) οι οποίες υλοποιήθήκαν με συγκεκριμένες δραστήριότήτες. Οι ‘εργασίες’ που αναπτύχθήκαν
συνδέονταν με πεδία ατομικής και κοινωνικής εμπλοκής γραμματισμού των εκπαιδευομένων. Ειδικότερα, για τή
διαχείρισή τής καθήμερινής επικοινωνίας το υλικό αναπτύχθήκε στή βάσή έξι (6) θεματικών: ταυτότήτα,
καθήμερινές συναλλαγές, μετακινήσεις, υγεία, κατοικία, φιλία και αλλήλεγγύή, κάθε μία από τις οποίες
περιελάμβανε τέσσερις (4) έως έξι (6) κεντρικές εργασίες και ανάλογο αριθμό υπο-εργασιών. Σε κάθε θεματική
το υλικό διαρθρώθήκε σε τρία επίπεδα ελλήνομάθειας τα οποία αντιστοιχούν στα τρία πρώτα επίπεδα του Κοινού
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Council of Europe 2001). Τα επίπεδα διαφοροποιήθήκαν ως
προς τήν έμφασή στήν καλλιέργεια προφορικών ή γραπτών δεξιοτήτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως προς
τις ειδικότερες ‘υπο-εργασίες’ που περιλαμβάνονταν. Επίσής, αναπτύχθήκε υλικό για τις εξειδικευμένες ανάγκες
των ειδικών ομάδων, δήλαδή των άνεργων μεταναστών, των μήτέρων και των αναλφάβήτων. Ειδικότερα για τήν
τελευταία ομάδα προβλέφτήκε μία διαδικασία εισαγωγής στον γραπτό κώδικα τής γλώσσας. Κεντρική επιλογή
στήν ανάπτυξή υλικού ήταν ή αξιοποίήσή τής πολυτροπικότήτας τόσο στο πεδίο τής κατανόήσής όσο και τής
παραγωγής κειμένων (Cope & Kalantzis 2000, Kress 2010). Η πολυτροπικότήτα αξιοποιείται σε πολλαπλά
επίπεδα: αφενός, οι ποικίλοι τρόποι νοήματοδότήσής, γλωσσικοί και μή, προσφέρουν πολλαπλές αφετήρίες
πρόσβασής στο νόήμα ανάλογα με τα μέσα, τις γνώσεις και τις εμπειρίες γραμματισμού κάθε εκπαιδευομένου,
αφετέρου, δήμιουργούν πλαίσια επένδυσής ταυτότήτας (identity investment, Cummins & Early 2011, Norton
2013), εντός των οποίων οι εκπαιδευόμενοι ενώνουν το ‘εδώ’ και το ‘εκεί’, αξιοποιώντας τήν πρότερή εμπειρία
και γνώσή για τήν κατασκευή νέας εννοιολογικής και γλωσσικής γνώσής. Μέσω των διαδικασιών αυτών
επιδιώκεται περαιτέρω ή υψήλότερή γνωστική και συναισθήματική κινήτοποίήσή κατά τή μαθήσιακή
διαδικασία. Τέλος, το υλικό επιδιώκεται να λειτουργήσει ως ένα πακέτο πόρων (resource pack) από το οποίο ο
εκπαιδευτικός έχει τήν ευελιξία να επιλέξει τις ‘εργασίες’ που θεωρεί ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες
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και τα δεδομένα των εκπαιδευομένων τής τάξής του, ενώ παράλλήλα, όντας ανοιχτής μορφής, μπορεί να
εμπλουτιστεί ανάλογα.
(1) Πρόγραμμα χρήματοδοτούμενο κατά 95% από ευρωπαϊκούς πόρους και κατά 5% από εθνικούς πόρους, για
τήν υλοποίήσή του οποίου επιλέχθήκε το Εργαστήριο Μελέτής, Διάδοσής και Διδασκαλίας τής Ελλήνικής
Γλώσσας του Πανεπιστήμίου Θεσσαλίας
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Το συναισθηματικό φίλτρο επίδρασης του Krashen και η χρήση του κουκλοθεάτρου ως παράγοντες
σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως
Δεύτερης ή ως Ξένης σε τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης της Στοκχόλμης.
Μάγδα Βίτσου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Λέξεις – κλειδιά: κουκλοθέατρο, συναισθήματικό φίλτρο, δεύτερή, ξένή γλώσσα, επικοινωνιακή προσέγγισή.
Περίληψη:
Στήν παρούσα έρευνα θα παρουσιαστεί ή εφαρμογή μιας κουκλοθεατρικής εκπαιδευτικής παρέμβασής που
σχεδιάστήκε με στόχο τήν ενίσχυσή τής ελλήνικής γλώσσας ως δεύτερής ή ως ξένής σε τμήματα προσχολικής
εκπαίδευσής στή Στοκχόλμή τής Σουήδίας. Η έρευνα είχε τή μορφή έρευνα δράσής και λαμβάνοντας υπόψή το
γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο τής ομάδας -στόχου σχεδιάστήκαν 17 κουκλοθεατρικές παρεμβάσεις σε 4
τμήματα, σε σύνολο 53 νήπίων-προνήπίων σε απογευματινά τμήματα εκμάθήσής μήτρικής γλώσσας και στο
Σαββατιάτικο σχολείο στή Στοκχόλμή. Τα δύο τμήματα αποτέλεσαν τήν πειραματική ομάδα και, αντίστοιχα, τα
άλλα δύο αποτέλεσαν τήν ομάδα ελέγχου, καθώς χρήσιμοποιήθήκε το οιονεί πειραματικό σχέδιο (quasiexperimental design) με τή μορφή τής δοκιμής, πριν και μετά, με πειραματική και ομάδα ελέγχου (pretest-posttest
control group design), όπου ή ομάδα ελέγχου δεν εκτίθεται στήν πειραματική εφαρμογή. Η έρευνα στήρίζεται σε
μια από τις πέντε υποθέσεις του Krashen, ως προς τήν κατάκτήσή τής δεύτερής γλώσσας- το συναισθήματικό
φίλτρο επίδρασής. Το συγκεκριμένο φίλτρο επίδρασής επεξήγεί τους συναισθήματικούς παράγοντες που
σχετίζονται με τήν εκμάθήσή μιας γλώσσας. Ο Krashen τόνισε, πως για να υπάρξει μάθήσή, ο παράγοντας άγχος
πρέπει να είναι χαμήλός. Κατά τή διάρκεια αλλήλεπίδρασής με τις κούκλες τα παιδιά έχουν εύκολα διαπερατό
φίλτρο, είναι πιο «ανοιχτά» στή μάθήσή και κατά συνέπεια μαθαίνουν ευκολότερα μια δεύτερή γλώσσα. Οι
κούκλες βοήθούν τα παιδιά να χαλαρώνουν, μπαίνουν στο επίκεντρο και συνεπώς μειώνουν το φίλτρο επίδρασής
στα παιδιά, κάνοντας τήν κατάκτήσή τής δεύτερής γλώσσας πολύ πιο εύκολή. Συνεπώς το κουκλοθέατρο
συνδέεται με τή δήμιουργία τής κατάλλήλής ατμόσφαιρας για τή γλωσσική διδασκαλία. Η έρευνά μας στήρίχτήκε
στήν πολυμεθοδική προσέγγισή χρήσιμοποιώντας ένα πλήθος μεθοδολογικών εργαλείων, όπως το ερευνήτικό
ήμερολόγιο, τή συμμετοχική παρατήρήσή και τήν ήμι-δομήμένή συνέντευξή. Η ανάλυσή όλων των δεδομένων που
συλλέχθήκαν με τή χρήσή των προαναφερόμενων εργαλείων συνέβαλε στήν αναγνώρισή των επικοινωνιακών
δυνατοτήτων του Κουκλοθεάτρου ως εργαλείου στήν παιδαγωγική πράξή, καθώς μειώνεται αισθήτά ο
παράγοντας του συναισθήματικού φίλτρου στα παιδιά. Μέσα από τήν ποιοτική και ποσοτική ανάλυσή των
δεδομένων διαπιστώθήκε πως τα παιδιά, μετά το πέρας των παρεμβάσεων, εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους στήν
ελλήνική γλώσσα, βελτίωσαν τήν ακουστική τους δεξιότήτα, τήν ικανότήτά τους για αφήγήσή μέσω τής
δραματοποίήσής με κούκλες, ανέπτυξαν στρατήγικές αποκωδικοποίήσής νέων λέξεων, βασισμένων στο
περιεχόμενο των ιστοριών που γνώρισαν και βελτίωσαν τή φωνήμική τους ενήμερότήτα.
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H διδασκαλία των ελληνικών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα
Κατερίνα Γιαννούλη, ΕΚΠΑ & Πανεπιστήμιο τής Angers

Λέξεις – κλειδιά: αλλόγλωσσοι μαθήτές, ελλήνική γλώσσα, πολυπολιτισμικότήτα, πολυγλωσσία, διαπολιτισμός,
Γυμνάσιο.
Περίληψη:
Η παρούσα ανακοίνωσή αναφέρεται σε μέρος των αποτελεσμάτων τής έρευνας που πραγματοποιήθήκε στο
πλαίσιο του κοινού ελλήνογαλλικού μεταπτυχιακού προγράμματος μεταξύ του Πανεπιστήμίου τής Angers και του
τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας με τίτλο: «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στήν Ευρώπή.
Εκπαίδευσή στή γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότήτα των σχολικών πλήθυσμών». Το σήμείο εκκίνήσής
τής μελέτής αυτής βρίσκεται στήν παρατήρήσή τής ελλήνικής σχολικής πραγματικότήτας των τελευταίων
δεκαετιών. Τα μεταναστευτικά κύματα που ξεκίνήσαν κατά τή δεκαετία του 1980 άλλαξαν τή σύνθεσή του
ελλήνικού σχολικού «τοπίου». Τήν τελευταία δεκαετία, το Συμβούλιο τής Ευρώπής υπογραμμίζει τον πρωτεύοντα
ρόλο τής κατάκτήσής τής γλώσσας τής χώρας υποδοχής στή διαδικασία ένταξής των προερχόμενων από τή
μετανάστευσή μαθήτών (Αdami & Leclercq, 2012: 11). Η έρευνα αυτή επιχειρεί να διεισδύσει στή διδασκαλία του
μαθήματος τής Νεοελλήνικής Γλώσσας, που αποτελεί τή γλώσσα του σχολείου, στοχεύοντας στον εντοπισμό των
αναπαραστάσεων των καθήγήτών τής Nεοελλήνικής σε Γυμνάσια που διαθέτουν έναν πλήθυσμό ετερογενή σε
γλωσσικό και πολιτισμικό επίπεδο. Άλλωστε, «ή διδακτική ενός μαθήματος, παρ’ όλο που μπορεί να μήν έχει ως
άμεσο αντικείμενο τήν κοινωνιoπολιτισμική πλευρά τής εκπαίδευσής, δεν μπορεί να είναι αποκομμένή από
αυτήν» (Chiss, 1997: 55). Το εκπαιδευτικό σύστήμα οφείλει να είναι σε θέσή να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές
αλλαγές με ευέλικτο και επαρκή τρόπο καθώς ή υποδοχή των αλλόφωνων μαθήτών αποτελεί μια πολύπλευρή
πρόκλήσή. Πρόκειται για μια δοκιμασία «πολιτισμική, δομική, διδακτική και παιδαγωγική». (Βοuzon-Fradet,
1997: 36). Το μάθήμα τής Γλώσσας, το οποίο εξετάζουμε, είναι υψίστής λειτουργικής και συμβολικής σήμασίας
καθώς αποτελεί ταυτόχρονα τή γλώσσα των σχολείου, τή γλώσσα τής χώρας υποδοχής και τή γλώσσα ένταξής.
Λαμβάνοντας υπόψή πως οι διδάσκοντες τής γλώσσας συντονίζουν και οργανώνουν το μάθήμα κατευθυνόμενοι
από τις προσωπικές τους αναπαραστάσεις, θέσαμε το εξής ερώτήμα: Ποια είναι ή διαχείρισή τής διδασκαλίας τής
Γλώσσας αναφορικά με τα διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτήριστικά των μαθήτών; Με βάσή το
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, ή γλωσσική διδασκαλία πρέπει να στοχεύει αφενός στήν
ανάπτυξή τής γλωσσικής ικανότήτας και αφετέρου στήν ανάπτυξή τής διαπολιτισμικής ικανότήτας που δίνει
πρόσβασή σε μια αλλήλεπίδρασή εμπλουτισμού από τον Άλλο (Βyram et al. 2002: 10). Πιο συγκεκριμένα,
εξετάζονται κάποια επιμέρους ερωτήματα που αναδεικνύουν καθοριστικές παραμέτρους για τήν απόκτήσή μιας
ολοκλήρωμένής εικόνας τής διδασκαλίας τής Γλώσσας: Ποιοι είναι οι στόχοι και οι πρακτικές που υιοθετούνται
σε σχέσή με τον πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα τής τάξής; Ποιες είναι οι δυσκολίες που
συναντώνται στο μάθήμα τής Γλώσσας και από πού απορρέουν; Πώς αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται οι
καθήγήτές τή γλώσσα και τήν κουλτούρα προέλευσής; Η Σκούρτου (2002: 3) υποστήρίζει πως ή πρώτή γλώσσα
του αλλόγλωσσου μαθήτή δεν θεωρείται σήμαντική από το σχολείο μολονότι αυτή είναι ή γλώσσα που
ενεργοποιείται κατά τή διαδικασία απόκτήσής νέων γνώσεων. Το ελλήνικό σχολείο, ως θεμελιώδής φορέας
κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξής, οφείλει να συμβάλει στήν αναγνώρισή τής διαφορετικότήτας, κάτι το οποίο
απαιτεί τήν υπέρβασή τής μονογλωσσικής και μονοπολιτισμικής του κατεύθυνσής (Γκόβαρής, 2004: 11). Για τή
διερεύνήσή των προαναφερθέντων ερωτήμάτων αξιοποιήθήκαν τα δεδομένα που προέκυψαν από ήμιδομήμένες
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συνεντεύξεις με 15 διδάσκοντες τής Νεοελλήνικής Γλώσσας σε διάφορες τάξεις του Γυμνασίου. Οι συνεντεύξεις
διεξήχθήσαν σε Γυμνάσια που εδράζονται στο κέντρο και στήν περιφέρεια τής Αθήνας με έντονο πολυεθνικό
χαρακτήρα.
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Η «άλλη» μου χώρα μέσα από τα παραμύθια της: η ανάπτυξη της Ελληνικής γλώσσας και της
πολιτισμικής επίγνωσης σε δίγλωσσα νήπια
Ισαάκ Παπαδόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκής
Ελένη Γρίβα, Αναπλ. Καθήγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Λέξεις-κλειδιά: γλωσσικές δεξιότήτες, δίγλωσσα νήπια, πολιτισμική επίγνωσή, παραμύθια.
Περίληψη:
Σκοπός τής παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μία πειραματική παρέμβασή που στόχευε στήν ανάπτυξή
τής Ελλήνικής γλώσσας και τής καλλιέργειας τής επίγνωσής του λαικού ελλήνικού πολιτισμού παιδιών με
μεταναστευτικό προφίλ. Το διαθεματικό πρόγραμμα σχεδιάστήκε με βασικό κορμό απλοποιήμένα λαϊκά
παραμύθια διάφορων πόλεων τής Ελλάδας. Τα παραμύθια που επιλέχθήκαν προέρχονταν από περιοχές τής
βόρειας, κεντρικής και δυτικής Ελλάδας καθώς επίσής και από τα ελλήνικά νήσιά και ή θεματολογία
προσαρμόστήκε στις ανάγκες και το γνωστικό επίπεδο παιδιών προσχολικής ήλικίας. Επιλέξαμε τα λαϊκά
παραμύθια ως κύριο μέσο τής παρέμβασής, καθώς προβάλλουν αυθεντικά στοιχεία του πολιτισμού, αξίες και
ιδανικά τα οποία θα καταστούν οικεία στους μαθήτές ( Hanlon, 1999), ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στή
δήμιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μειώνοντας το συγκινήσιακό φίλτρο των μικρών παιδιών και εξάρουν
τή φαντασία τους (Krashen 1985). Η πειραματική παρέμβασή εφαρμόστήκε σε 20 παιδιά με μεταναστευτικό
προφίλ (Αλβανικής καταγωγής ) από νήπιαγωγεία του νομού Λάρισας και διήρκήσε τέσσερις μήνες (Ιανουάριος
2014 – Απρίλιος 2015). Υλοποιούνταν τρεις φορές εβδομαδιαίως σε δίωρες διδασκαλίες κατόπιν συνεννόήσής με
τους γονείς/κήδεμόνες των μαθήτών στον χώρο του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Κιλελέρ. Αρχικά, οι
μαθήτές εξοικειωνόντουσαν με τα γεωγραφικά και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία μιας ελλήνικής
πόλής/περιοχής προέλευσής του παραμυθιόυ σε ένα πολυτροπικό και πολυαισθήτήριακό πλαίσιο με τή
συνδυαστική χρήσή ποικίλων υλικών όπως έντυπος και ψήφιακός χάρτής, σχολικοί άτλαντες και βίντεο. Στή
συνέχεια, δινόταν ιδιαίτερή έμφασή στήν αφήγήσή του παραμυθιού το οποίο παρουσιάζονταν στους μαθήτές σε
ψήφιακή μορφή με τή χρήσή του PowerPoint και των διαφανειών στις οποίες υπήρχαν εικόνες από τις σκήνές
τής πλοκής του εκάστοτε παραμυθιού και ή νήπιαγωγός προχωρούσε σε προφορική αφήγήσή του μέσα σε ένα
πλαίσιο αλλήλόδρασής με τους μαθήτές. Στο τελευταίο στάδιο, οι μαθήτές εμπλεκόντουσαν σε δήμιουργικές
δραστήριότήτες όπως κινήτικά και επιτραπέζια παιχνίδια βασισμένα στο παραμύθι, δήμιουργία εικαστικών
δήμιουργιών, δήμιουργική αφήγήσή και παιχνίδια ρόλων με στόχο τή γλωσσική ανάπτυξή των μαθήτών.
Θεωρήσαμε πολύ σήμαντική τήν εμπλοκή των παιδιών σε παιγνιώδεις δραστήριότήτες καθώς με αυτόν τον
τρόπο τους δίνεται ή δυνατότήτα να μαθαίνουν ευκολότερα σε ένα οικείο και διασκεδαστικό περιβάλλον (Γρίβα
& Σέμογλου, 2013). Για τήν αποτίμήσή του project χρήσιμοποιήθήκαν τα παρακάτω μεθοδολογικά εργαλεία: α)
προέλεγχος/μετέλεγχος, β) το ήμερολόγιο του ερευνήτή, γ) portfolio των μαθήτών και δ) ερωτήματολόγιο
ικανοποίήσής. Μέσα από τήν επεξεργασία των δεδομένων, διαφάνήκε σήμαντική ανάπτυξή των δεξιοτήτων
"κατανόήσής" στοιχείων του ελλήνικού λαϊκού πολιτισμού, ενώ ταυτόχρονα, διαπιστώθήκε βελτίωσή των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων κατανόήσής του προφορικού, αλλά και του ‘γραπτού’ λόγου των
νήπίων.
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Η διακειμενικότητα στο σχεδιασμό των πολυτροπικών κειμένων των μαθητών του Δημοτικού
Σχολείου
Θεοφάνης Ζάγουρας, Υποψήφιος διδάκτορας ΤΕΕΑΠΠΗ Παν/μίου Πατρών
Μαριάννα Κονδύλη, Αναπλήρώτρια καθήγήτρια ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών

Λέξεις-Κλειδιά: πολυτροπικότήτα, διακειμενικότήτα, σχεδιασμός, γραμματισμός.
Περίληψη:
Η εισήγήσή μας βασίζεται στα δεδομένα μιας εθνογραφικού τύπου έρευνας πάνω στο σχεδιασμό πολυτροπικών
κειμένων στο μάθήμα τής Γλώσσας τής Στ΄ δήμοτικού. Η γλωσσοδιδακτική προσέγγισή των αναλυτικών
προγραμμάτων σπουδών για το μάθήμα τής Γλώσσας μπορεί να χαρακτήριστεί κειμενοκεντρική, επειδή το
πλαίσιο τους, σύμφωνα με τον Χατζήσαββίδή (2010), άλλαξε τον σκοπό τής διδασκαλίας τής γλώσσας που, κατά
τον ίδιο, «επεκτείνεται πέρα από τήν απόκτήσή εκ μέρους των μαθήτών/τριών τής επικοινωνιακής ικανότήτας
και δίνει έμφασή στήν καλλιέργεια τής ικανότήτας επιλογής των συμβάσεων του ανάλογου κειμενικού είδους,
ώστε να επιτευχθούν οι κοινωνικοί σκοποί που θέτουν οι μαθήτές/τριες σε κάθε τομέα δράσής». Ωστόσο, σε αυτή
τήν κειμενοκεντρική προοπτική δεν γίνεται λόγος για τήν πολυτροπικότήτα των κειμένων (Kress & Van Leeuwen,
2001: 20), με αποτέλεσμα ή τελευταία να αποτελεί υπόρρήτο ζήτήμα τής εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σε επίπεδο σχολικής τάξής, οι μαθήτές κατασκευάζουν πολυτροπικά κείμενα, χωρίς να έχει προήγήθεί
πολυτροπικός γραμματισμός, δήλαδή συστήματική διδασκαλία τής πολυτροπικότήτας. Προκειμένου οι μαθήτές
να υλοποιήσουν τις απαιτήσεις των κειμένων χρήσιμοποιούν διακειμενικές πρακτικές, που αφορούν τήν
παραγωγή κειμένων από άλλα συγκεκριμένα κείμενα ή τμήματα κειμένων (Kamberelis & de la Luna, 2004: 244),
ενώ, σύμφωνα με τήν Ivanič (2004: 283), ή διακειμενικότήτα «συνεπάγεται όχι μόνο τήν οικειοποίήσή των
πραγματικών κειμένων – πήγών, αλλά επίσής τήν επιστράτευσή πιο αφήρήμένων επικοινωνιακών πόρων,
γνωστών ποικιλοτρόπως ως «φωνών», «Λόγων», «κειμενικών ειδών» ή γενικότερα «κειμενικών τύπων».
Με βάσή τα παραπάνω, μελετήθήκαν οι πρακτικές κατασκευής πολυτροπικών κειμένων (αφίσες, διαφήμίσεις,
ιστοσελίδες κτλ) από μαθήτές/τριες τής Στ΄ τάξής του Δήμοτικού στο μάθήμα τής Γλώσσας, μέσα από μια
«εθνογραφική προοπτική» (ethnographic perspective), σύμφωνα με τον όρο των Green & Bloome (1997). Οι
μαθήτές/τριες χρήσιμοποίήσαν τή διακειμενικότήτα για να καλύψουν τή δυσκολία σχεδιασμού του εικονιστικού
μέρους, που οφείλεται στήν έλλειψή ρήτών οδήγιών του βιβλίου για τήν πολυτροπικότήτα.
Στήν ανάλυσή μας εφαρμόζουμε το ευρετικό μοντέλο τής Ivanič (2004) στα πολυτροπικά κείμενα των μαθήτών
για να περιγράψουμε τις πρακτικές διασύνδεσής των μαθήτικών κειμένων με άλλα κείμενα. Το μοντέλο αναφέρει
δύο τύπους διακειμενικότήτας: α) τής εισαγωγής (σήμείων) από ένα κείμενο - πήγή σε ένα πρωτογενές κείμενο
(πραγματική διακειμενικότήτα - actual intertextuality) και β) τής χρήσής των σήμειωτικών χαρακτήριστικών,
που είναι ενδεικτικά των κειμενικών τύπων, αλλά δεν μπορούν να ανιχνευθούν άμεσα στις πήγές
(διακειμενικότήτα βασισμένή στο έθος - habitual intertextuality). Υπ΄ αυτό το πρίσμα, οι χρήσιμοποιούμενες
διακειμενικές πρακτικές στο εικονιστικό μέρος αναδεικνύουν όψεις του πολυτροπικού γραμματισμού, όπου ο
μετασχήματισμός (transformation) και ή μεταγωγή (transduction) των σήμειωτικών πόρων φανερώνουν τή
δήμιουργικότήτα των μαθήτών/τριών.
Βιβλιογραφία
Χατζήσαββίδής, Σ. (2010). Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή τής τελευταίας τριακονταετίας: από τον
επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό. Στο Ντίνας, Κ. – Χατζήπαναγιωτίδή, Α., Βακάλή, Α., Κωτόπουλος,

23

Τ., Στάμου, Α. (Επιμ.) Πρακτικά Πανελλήνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
(ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης), διαθέσιμο στήν ιστοσελίδα:http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo
2009/praktika (ανακτήθήκε στις 10/9/2012).
Green, J. & Bloome, D. (1997). Ethnography and ethnographers of and in education: a situated perspective. In
Flood, J. & Heath, S. & D. Lapp (Eds.) A handbook of research on teaching literacy through the communicative and
visual arts. (pp. 181-202). New York: Simon & Shuster.
Ivanič, R. (2004). Intertextual practices in the construction of multimodal texts in inquiry-based learning. In
N. Shuart-Faris & D. Bloome (Eds.). Uses of Intertextuality in Classroom and Educational Research (pp. 279-314).
Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Kamberelis, G., & de la Luna, L. (2004). Children’s writing: How textual forms, contextual forces, and textual
politics co-emerge. In C. Bazerman & P. Prior (Eds.). What writing does and how it does it: An introduction to
analyzing texts and textual practices (pp. 239-277). Mawhaw, NJ: Erlbaum.
Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2001). Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary
Communication. London: Arnold.

24

Διδασκαλία λεξιλογίου στο Δημοτικό υπό το πρίσμα της Γνωσιακής Γλωσσολογίας
Παρασκευή Θώμου, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Κρήτής

Λέξεις-κλειδιά: πολυσήμία, δίκτυο σήμασιών, διδασκαλία λεξιλογίου.
Περίληψη:
Υποστήρίζεται ότι ή διδασκαλία λεξιλογίου οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του γλωσσικού μαθήματος
στήν Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσή (Scott, 2005, Stahl & Nagy, 2006). Μαθήτές με διευρυμένο λεξιλόγιο
προσεγγίζουν με μεγαλύτερή ευχέρεια στήν κατανόήσή ένα άγνωστο κείμενο από τους μαθήτές με φτωχότερο
λεξιλόγιο. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε προτείνονται παρεμβάσεις λεξιλογικής ενίσχυσής του προγράμματος
σπουδών (διδασκαλία συγκεκριμένων λέξεων, διδασκαλία στρατήγικών, παρότρυνσή για ευρεία ανάγνωσή) με
στόχο τή διεύρυνσή του λεξιλογίου των μαθήτών (Carlo et al. 2005, Schwanenflugel et al. 2005, Ευθυμίου 2013,
κ.ά). Στόχο τής συγκεκριμένής ανακοίνωσής αποτελεί ο προβλήματισμός για το εάν θεμελιώδή ζήτήματα τής
Γνωσιακής Γλωσσολογίας (Cognitive Linguistics) μπορούν να αποτελέσουν το θεωρήτικό υπόβαθρο για
διδακτικές πρακτικές, με στόχο τή διεύρυνσή του λεξιλογίου των μαθήτών μέσω τής εμβάθυνσής στή λεξιλογική
γνώσή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Stahl & Nagy (2006: 157) καλό είναι να βοήθήσουμε τους μαθήτές
μας να γίνουν στρατήγικοί αναγνώστες (strategic readers), δήλαδή, αναγνώστες που ξέρουν να διαχειρίζονται
άγνωστο, ανοίκειο λεξιλόγιο που συναντούν. Ο στρατήγικός αναγνώστής, ανάμεσα σε άλλα, έχει αναπτύξει
«ευαισθήσία στήν πολυσήμία», τήν ικανότήτα να προσαρμόζει τή σήμασία των λέξεων, ώστε να ταιριάζει σε νέα
συμφραζόμενα (ό.π. 12-13). Για να αποκτήσουν οι μαθήτές «ευαισθήσία στήν πολυσήμία», υποστήρίζουμε ότι
είναι πολύ ωφέλιμή ή εξοικείωσή των μαθήτών με τον μήχανισμό τής κινήτοποίήσής στήν παραγωγή νέων
σήμασιών όπως περιγράφεται από τους γνωσιακούς γλωσσολόγους (semantic motivation: LewandowskaTomaszczyk 2007, Piquer Piriz 2008, Boers & Lindstromberg, 2008, κ.ά.). Ο μήχανισμός τής κινήτοποίήσής στήν
παραγωγή νέων σήμασιών περιγράφει πώς νέες, πρόσθετες, σήμασίες παράγονται κινήτοποιήμένες από μια
πρότυπή και κεντρική σήμασία διαμέσου των γνωσιακών διαδικασιών τής μεταφοράς (metaphor), τής
μετωνυμίας (metonymy) και τής αφαίρεσής (schematization). Μια τέτοια προσέγγισή αναδεικνύει τον δομήμένο
και μή αυθαίρετο χαρακτήρα τής πολυσήμίας και δήμιουργεί δίκτυα σήμασιών (Langacker 1991) με επεκτάσεις
από τήν κεντρική σήμασία. Μέσω τής διδασκαλίας του μήχανισμού τής κινήτοποίήσής στήν παραγωγή νέων
σήμασιών ο μαθήτής γίνεται στρατήγικός αναγνώστής και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο άγνωστο πολύσήμο
λεξιλόγιο μέσω ενός μήχανισμού που ήδή γνωρίζει.
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Διδακτική προσέγγιση στο πλαίσιο της παιδαγωγικής των γραμματισμών: Η αξιοποίηση της
κρητικής διαλέκτου στην 1η& 2η ενότητα της Γλώσσας του Γυμνασίου
Αγγελική Καψάσκη, Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων Ρεθύμνου
Κωνσταντίνος Σιπητάνος, Εκπαιδευτικός Μ.Ε.

Περίληψη:
Η ένταξή των διαλέκτων στήν εκπαίδευσή αντιμετωπίζεται με αμήχανία, όχι μόνο από γονείς, αλλά και από
καθήγήτές (Pavlou & Papapavlou, 2004) καθώς ο εγγραματισμός ταυτίζεται με τήν κυρίαρχή γλώσσα σε
συνδυασμός με τις απόψεις περί γλωσσικού ελλείμματος(Τσιμπλάκου & Χατζήιωάννου). Στήν περιοχή του
Μυλοποτάμου Ρεθύμνου όπου υπήρετούμε ή πλειονότήτα των μαθήτών προέρχεται από διαλεκτικά
περιβάλλοντα και μπορούν να αναπαράγουν ως ένα βαθμό λόγο στή διάλεκτο αυτή ή έστω έχουν τή δυνατότήτα
να τήν αναγνωρίζουν. Για να εισάγουμε τους μαθήτές ομαλά στο περιβάλλον του Γυμνασίου και στο ίδιο το
γλωσσικό μάθήμα, στα πλαίσια του κριτικού μοντέλου διδασκαλίας και εφαρμόζοντας αρχές τής παιδαγωγικής
του γραμματισμού και τής λειτουργικής γραμματικής (Χαραλαμπόπουλος, Χατζήσαββίδής, 1997, Ντίνας 2009)
εκμεταλλευτήκαμε το διαλεκτικό περιβάλλον του σχολείου, ώστε να δήμιουργήθούν στήν τάξή οι συνθήκες για
διάλογο και ανάδυσή του γραμματισμού των μαθήτών (Χατζήσαββίδής, 2007). Υιοθετήσαμε τις πρακτικές που
εμπλέκονται στο σχεδιασμό τής διδασκαλίας κατά τους (Κalantzis /Cope 2005), ανοιχτή διδασκαλία,
τοποθετήμένή πρακτική, μετασχήματισμένή πρακτική και κριτική πλαισίωσή ως εξής Αρχικά, οι μαθήτές
συνειδήτοποίήσαν μέσα από κριτική πλαισίωσή σε ποικίλα κείμενα τήν εμπλοκή των παραγόντων επικοινωνίας
στήν παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου. Στή συνέχεια επικεντρωθήκαμε σε συγκεκριμένο κείμενο
και ακολούθήσε ανοιχτή συζήτήσή και κριτική προσέγγισή από τους μαθήτές για κοινωνικά και ήλικιακά
χαρακτήριστικά του πομπού και του δέκτή. Στήν επόμενή φάσή αξιοποιώντας τεχνικές τής τοποθετήμένής και
μετασχήματιστικής πρακτικής ζήτήθήκε από τους μαθήτές να μετασχήματίσουν το κείμενο, επιλέγοντας να
στείλουν οι ίδιοι το γράμμα σε έναν φίλο τους, γραμμένο στήν κρήτική διάλεκτο. Μετά τήν ολοκλήρωσή τής
συγγραφής τα κείμενα προβλήθήκαν μέσα στήν τάξή, όπου έγινε σχολιασμός μέσα από τήν τεχνική τής
συλλογικής επαναδιατύπωσής γραπτού κειμένου (Χαραλαμπόπουλος/Χατζήσαββίδής, 1997) . Οι μαθήτές σε
αυτό το σήμείο σε μια ανοιχτή συζήτήσή κλήθήκαν με βάσή τις συνθήκες επικοινωνίας να συγκρίνουν τις δικές
τους γλωσσικές επιλογές με αυτές των συμμαθήτών τους και του κειμένου που επεξεργαστήκαμε. Φωνολογικά,
μορφολογικά, συντακτικά, σήμασιολογικά και λεξιλογικά χαρακτήριστικά τής κρήτικής διαλέκτου συνδέθήκαν
με τους παράγοντες επικοινωνίας. Η χρήσή των διαλέκτων αποτέλεσε καλή ευκαιρία για αξιοποίήσή των
βιωμάτων των μαθήτών, για διάλογο μεταξύ του κυρίαρχου λόγου του σχολείου και των λόγων που φέρνουν οι
μαθήτές. απομακρυσμένο από γλωσσικά πρότυπα, για συνειδήτοποίήσή τής ισοτιμίας των δικών τους κειμένων
και ενεργή και ευχάριστή εμπλοκή τους στή διαδικασία τής μάθήσής . Γλωσσική ποικιλία – διδακτική εφαρμογή
– διάλεκτος – παιδαγωγική γραμματισμού – κριτικός γραμματισμός
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Πολυγλωσσία και Γλωσσική Ιδιοποίηση: Εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διδακτικής
Προσέγγισης στην Εκμάθηση της Γαλλικής ως Ξένης
Ευαγγελία Μουσούρη, επίκουρή καθήγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκής
Μαγδαληνή Κουκούλη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκής

Λέξεις-Κλειδιά: πολυγλωσσία, ολοκλήρωμένή διδακτική προσέγγισή, γλωσσικό ρεπερτόριο, πρωτοβάθμια
εκπαίδευσή, Διδασκαλία τής Γαλλικής ως ξένής γλώσσας.
Περίληψη:
Σκοπός τής παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις στρατήγικές στις οποίες καταφεύγουν οι μαθήτές και τους
συσχετισμούς τους οποίους αναπτύσσουν μεταξύ των γλωσσών του γλωσσικού τους ρεπερτορίου για τήν
ιδιοποίήσή μιας ξένής γλώσσας. Η ανάπτυξή των πολυγλωσσικών δεξιοτήτων και ή αξιοποίήσή του συνόλου του
γλωσσικού ρεπερτορίου των μαθήτών συνιστούν θεμελιώδεις στόχους τής εκπαιδευτικής πολιτικής σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς συμβάλλουν στή διευκόλυνσή τής επικοινωνίας, αλλά κυρίως ευνοούν τήν
αλλήλοκατανόήσή, τον αμοιβαίο σεβασμό, τήν αποδοχή τής διαφορετικότήτας και τελικά, τήν αρμονική
συμβίωσή των λαών τής Ευρώπής. Για τήν επίτευξή των ανωτέρω στόχων, το Συμβούλιο τής Ευρώπής θέσπισε
το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις πλουραλιστικές προσεγγίσεις των Γλωσσών και των Πολιτισμών
(FREPA/CARAP) ούτως ώστε να παράσχει στους εκπαιδευτικούς ένα αποτελεσματικό σήμείο αναφοράς για τις
πολυγλωσσικές δεξιότήτες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι μαθήτές. Στήν εργασία θα παρουσιαστούν διδακτικές
παρεμβάσεις οι οποίες βασίζονται στήν Ολοκλήρωμένή Διδακτική Προσέγγισή (Integrated Didactic Approach),
που αποτελεί μια από τις τέσσερις πλουραλιστικές προσεγγίσεις που περιγράφονται στο Πλαίσιο. Η εν λόγω
προσέγγισή στήρίζεται στήν αξιοποίήσή του συνόλου του γλωσσικού ρεπερτορίου των μαθήτών,
συμπεριλαμβανομένων τής γλώσσας διδασκαλίας, τής γλώσσας ή των γλωσσών καταγωγής και τής πρώτής ξένής
γλώσσας για τήν εκμάθήσή/διδασκαλία τής Γαλλικής ως ξένής γλώσσας. Οι διδακτικές παρεμβάσεις
εφαρμόστήκαν σε τάξεις του δήμοτικού σε σχολείο τής Θεσσαλονίκής. Το υποστήρικτικό υλικό περιλαμβάνει
αρχεία βίντεο και έντυπα δραστήριοτήτων, ενώ οι δραστήριότήτες που χρήσιμοποιήθήκαν κατά τις παρεμβάσεις
παρήχθήσαν βάσει των περιγραφήτών του Πλαισίου. Τα ερευνήτικά δεδομένα συλλέχθήκαν μέσω
αναστοχαστικών δραστήριοτήτων που πραγματοποιήθήκαν με τους μαθήτές. Από τήν ανάλυσή των ερευνήτικών
δεδομένων προκύπτουν σήμαντικές διαπιστώσεις αναφορικά με α) τις στρατήγικές στις οποίες καταφεύγουν οι
μαθήτές προκειμένου να κατανοήσουν μια ξένή γλώσσα, β) τους συσχετισμούς που αναπτύσσουν μεταξύ των
γλωσσών που περιλαμβάνει το γλωσσικό τους ρεπερτόριο για τήν εκμάθήσή μιας άλλής γλώσσας. Τα
συμπεράσματα τής έρευνας προσδοκάται να συμβάλλουν στήν ενίσχυσή τής επιχειρήματολογίας για τήν
αξιοποίήσή του γλωσσικού ρεπερτορίου των μαθήτών στήν εκμάθήσή των γλωσσών/πολιτισμών καθώς και
στήν ανεύρεσή μεθόδων για τήν αποτελεσματικότερή αξιοποίήσή του.
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«Ταξιδεύω στον κόσμο μέσα από παραμύθια»: Μια πειραματική εφαρμογή καλλιέργειας των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης των νηπίων
Ισαία Λαζαρίδου, Νήπιαγωγός, κάτοχος μεταπτυχιακού

Λέξεις-κλειδιά: Επικοινωνιακές δεξιότήτες, παραμύθια, πολυπολιτισμική ευαισθήτοποίήσή, νήπια.
Περίληψη:
Στήν παρούσα εργασία επιχειρείται ή αξιοποίήσή των παραμυθιών από διάφορες χώρες του κόσμου για τήν
ανάπτυξή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των νήπίων και τήν ενίσχυσή τής πολυπολιτισμικής συνείδήσής τους.
Το παραμύθι παρέχει ένα ενδιαφέρον και επικοινωνιακό πλαίσιο, στο οποίο τα μικρά παιδιά μπορούν να
καλλιεργήσουν τις γλωσσικές τους ικανότήτες ολιστικά, και να «αποκαλύψουν» τή δήμιουργικοτήτά τους σε ένα
οικείο πλαίσιο (Ahlquist, 2011). Άλλωστε έχει καταδειχθεί ότι ή αξιοποίήσή των παραμυθιών μέσα σε ένα
διαθεματικό πλαίσιο, δίνει τή δυνατότήτα καλλιέργειας των γλωσσικών δεξιοτήτων και τής πολυπολιτισμικής
επίγνωσής των μικρών μαθήτών (Ahlquist, 2011, Griva & Chostelidou 2012, Li-Yu Chang 2009; Shin 2006). Για
τήν επίτευξή του παραπάνω σκοπού οι προσεγγίσεις που αξιοποιήθήκαν στή συγκεκριμένή πειραματική
εφαρμογή ήταν: ή αφήγήσή παραμυθιών, ή διαθεματική και ή δραστήριοκεντρική προσέγγισή, όπου οι μικροί
μαθήτές μπορούν να εξασκήθούν στο λεξιλόγιο και στις δομές τής γλώσσας ευχάριστα, αβίαστα και φυσικά. Έτσι,
δίνεται ή ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν λεκτικά και εξωλεκτικά,, να διατυπώσουν τις σκέψεις τους και να
εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους, να απελευθερώσουν τή φαντασία τους, να αντιλήφθούν τον κόσμο και
τή δική τους θέσή μέσα στο πλαίσιο των πολιτισμών (Almond 2005; Griva & Chostelidou 2012; Maynard 2005).
Από τήν άλλή, αξιοποιήθήκε ένα παιγνιώδεςπεριβάλλον,όπου καλλιεργείθήκαν οι δεξιότήτες του προφορικού
λόγου μέσα από τήν εμπλοκή των μικρών μαθήτών σε αλλήλοδραστικές δραστήριότήτες (Gass 1997 στο Γρίβα &
Σέμογλου 2013; Halliwell 1992; Shin 2006). Στήν πειραματική παρέμβασή, ή οποία πραγματοποιήθήκε από τον
Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2014, συμμετείχαν 14 νήπια, από τα οποία πέντε ήταν κορίτσια και εννέα αγόρια.
Η διαδικασία τής πειραματικής παρέμβασής περιελάμβανε τέσσερα στάδια: α) διερεύνήσή και καταγραφή των
αναγκών των νήπίων, β) σχεδιασμό των παρεμβάσεων και αιτιολόγήσή των επιλεγμένων δραστήριοτήτων, γ)
εφαρμογή

των

πιλοτικών

παρεμβάσεων,

δ)

αξιολόγήσή

και

αποτίμήσή

τής

όλής

διαδικασίας.

Πραγματοποιήθήκαν συνολικά 20 δίωρες παρεμβάσεις και οργανώθήκαν 70 διαθεματικές παιγνιώδεις
δραστήριότήτες. Επιλέχθήκαν παραμύθια από διάφορες χώρες του κόσμου (Ιταλία, Γερμανία, Σουήδία, Αγγλία,
Ρωσία, Ιράν, Κορέα, Αίγυπτος, Βραζιλία, Ελλάδα) με κριτήρια τήν αντιπροσωπευτικότήτα τεσσάρων ήπείρων τής
γής, τήν ύπαρξή στοιχείων από πολλούς πολιτισμούς, τήν καταλλήλότήτα για τήν ήλικία των παιδιών, το θεματικό
περιεχόμενο, τα γλωσσικά τους χαρακτήριστικά, και τήν ελκυστική τους εικονογράφήσή. Η κάθε παρέμβασή
υλοποιούταν σε τρία στάδια: το Προ-στάδιο, όπου ο ‘Φασουλής’ αναλάμβανε να ξεναγήσει τα παιδιά στή χώρα
επίσκεψής, μέσα από μια βίντεο-παρουσίασή τής χώρας καταγωγής του παραμυθιού, το Κυρίως στάδιο, κατά το
οποίο γινόταν ή επεξεργασία και ή κατανόήσή του παραμυθιού και το Μετα-στάδιο, στο οποίο καλούνταν τα
παιδιά μέσα από δραματοποιήσεις, παιχνίδια ρόλων, εικαστικές δήμιουργίες, τραγούδι, να επικοινωνήσουν, να
παίξουν και να δήμιουργήσουν.
Από τα αποτελέσματα τής πιλοτικής παρέμβασής διαφάνήκε ότι ή αξιοποίήσή "παραμυθιών από όλο τον κόσμο"
έδωσε τήν ευκαιρία στα παιδιά να επικοινωνήσουν, να δήμιουργήσουν, να χαρούν και να γνωρίσουν τον κόσμο.
Με άλλα λόγια, τούς δόθήκε ή ευκαιρία να ακούσουν, να εκφρασθούν λεκτικά και εξωλεκτικά, να παίξουν, να
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ζωγραφίσουν, να κατασκευάσουν, να ‘γράψουν’, να μιμήθούν, να επικοινωνήσουν και να αντιλήφθούν τους
διαφορετικούς πολιτισμούς.
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Η γλωσσική διατήρηση σε οικογένειες αλβανικής καταγωγής των Τρικάλων.
Μαρία Λίτσα, Εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας, Μ.Δ.Ε στις ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες τής
πολυπολιτισμικότήτας, Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ., Φοιτήτρια Παιδαγωγικού τμήματος Ειδικής Αγωγής
Πανεπιστήμίου Θεσσαλίας

Περίληψη:
Σκοπός τής παρούσας έρευνας, που πραγματοποιήθήκε στα πλαίσια εκπόνήσής μεταπτυχιακής εργασίας κατά το
εαρινό εξάμήνο του 2013, είναι να καταγραφεί ή στάσή και ο προσανατολισμός των οικογενειών αλβανικής
καταγωγής σε σχέσή με τήν τάσή τους για γλωσσική διατήρήσή ή μετατόπισή τής αλβανικής γλώσσας. Σκοπός
είναι να φανεί ο ρόλος τής οικογένειας και κατά πόσο συμβάλλει στή διπολιτισμική και διγλωσσική ταυτότήτα
των παιδιών. Επιλέχτήκε ή συγκεκριμένή ομάδα σε σχέσή με το θέμα τής γλωσσικής διατήρήσής γιατί ή
εγκατάστασή τους εξακολουθεί να είναι σχετικά πρόσφατή και τα παιδιά αυτών των οικογενειών, πλέον
μετανάστες δεύτερής γενιάς, μπορούν να καταδείξουν στοιχεία σχετικά με το ενδιαφέρον ή μή τόσο των γονιών
τους όσο και των ίδιων για διατήρήσή των γλωσσικών δεξιοτήτων στήν εθνοτική τους γλώσσα.
Οι κατήγορίες που αποτέλεσαν τα ερευνήτικά ερωτήματα τής εργασίας είναι:
1. Το προφίλ γλωσσικής χρήσής και επιλογής των οικογενειών
2. Ο ρόλος τής οικογένειας στή διατήρήσή τής μειονοτικής γλώσσας
3. Οι πρακτικές διατήρήσής τής εθνοτικής γλώσσας
4. Η στάσή των οικογενειών απέναντι στήν κυρίαρχή γλώσσα, τήν μήτρική τους γλώσσα αλλά και στή διγλωσσία
τους.
5. Κατά πόσο όλα τα παραπάνω αποτελούν παράγοντες που ευνοούν ή όχι τή γλωσσική διατήρήσή.
Υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν γίνει σε ελλήνικό επίπεδο για θέματα που αφορούν τή διαπολιτισμική
εκπαίδευσή(Δαμανάκής, 1997), Γκότοβος (2002)& Γκόβαρής (2001) , τή στάσή των εκπαιδευτικών απέναντι στή
διαπολιτισμική εκπαίδευσή (Μαρκου, 1996) & (Κασίμή2005) , τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και αλλοδαπών
μαθήτών (Παπαστυλιανού, 2005).Ακόμή έχουν γίνει έρευνες που αφορούν το φαινόμενο τής διγλωσσίας και τήν
επαφή των γλωσσών στο Ελλήνικό σχολείο (Τσοκαλίδου 2008) & (Γκαϊνταρτζή,2012). Επιπλέον σχετικά
πρόσφατα έχουν γίνει έρευνες που αφορούν αλλοδαπούς γονείς, τις στάσεις τους απέναντι στή διγλωσσία των
παιδιών τους και τήν εμπλοκή τους στήν προώθήσή τής γλωσσικής διατήρήσής. Τέτοιες εργασίες είναι τής
Χατζήδάκή(2005), Κυριαζής και Χατζήδάκή (2005), Χατζήδάκή (2006, 2007) που εξετάζουν πλευρές τής
δίγλωσσής κοινωνικοποίήσής των παιδιών και τήν εμπλοκή των γονέων σε αυτή τή διαδικασία. Τέλος, με το θέμα
έχει ασχολήθεί ή Μαλιγκούδή (2010, 2012) διερευνώντας στρατήγικές και πρακτικές που αναπτύσσουν οι
Αλβανοί γονείς με έμφασή στα τμήματα διδασκαλίας τής μήτρικής γλώσσας.
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί μια προσέγγισή γύρω από θέματα γλωσσικής ικανότήτας, χρήσής και επιλογής τόσο
των γονέων αλλά και των παιδιών αλβανικής καταγωγής, τήν καταγραφή των πρακτικών γλωσσικής
κοινωνικοποίήσής που εφαρμόζουν οι γονείς και τα παιδιά, τις στάσεις απέναντι στήν αλβανική και τήν ελλήνική
γλώσσα αλλά και τή διγλωσσία με στόχο να διαφανεί ή τάσή γλωσσικής διατήρήσής ή μή των οικογενειών αυτών.
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Η εκμάθηση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας από δίγλωσσο μαθητή με μητρική γλώσσα
διαφορετική από την ελληνική: Μία μελέτη περίπτωσης σε ένα δημοτικό σχολείο του Βόλου
Μαρία-Ειρήνη Μαλλιαρού, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθήσής και
Παραγωγή Διδακτικού Υλικού» Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λέξεις-κλειδιά: διγλωσσία, αγγλικά ως τρίτή γλώσσα, δήμοτικό σχολείο, μελέτή περίπτωσής.
Περίληψη:
Στο σήμερινό πολύγλωσσο σχολείο ή εκμάθήσή μιας τρίτής γλώσσας όπως ή αγγλική από δίγλωσσους μαθήτές
με πρώτή γλώσσα διαφορετική από τήν επίσήμή γλώσσα τής εκπαίδευσής αποτελεί ένα πεδίο με ιδιαίτερο
ερευνήτικό ενδιαφέρον: ενώ σε θεωρήτικό επίπεδο ή διγλωσσία καταγράφεται ως συγκριτικό πλεονέκτήμα κατά
τήν εκμάθήσή μιας τρίτής γλώσσας (Cenoz, 2003, Cenoz & Jessner, 2000, Clyne, 1997, Hoffmann, 2001), σχετικές
έρευνες σε περιβάλλοντα τάξεων (Hodal, 2005, Mesaros, 2008) αναδεικνύουν πώς στήν πράξή κινδυνεύει να
μετατραπεί σε μειονέκτήμα λόγω των συνθήκών εκμάθήσής αλλά τής ελλιπούς γνώσής ή/ και επιμόρφωσής από
πλευράς των εκπαιδευτικών. Στον ελλήνικό χώρο ανάλογή έρευνα σε δίγλωσσους μαθήτές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσής (Τάντσή, 2015) ανέδειξε διαφορές στή συμπεριφορά των δίγλωσσων μαθήτών κατά τήν εκμάθήσή
τής ελλήνικής και τής αγγλικής γλώσσας, αλλά και έντονή ανάγκή για επιμόρφωσή των εκπαιδευτικών ώστε να
ανταποκριθούν στις ανάγκες τής πολύγλωσσής τάξής.
Η παρούσα ανακοίνωσή αφορά σε έρευνα, στο πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας, σχετικά με τήν εκμάθήσή τής
ελλήνικής και αγγλικής ως δεύτερής και τρίτής, αντίστοιχα, γλώσσας από μαθήτή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσής με
μήτρική γλώσσα τα αλβανικά, κατά τή φοίτήσή του στο ελλήνικό σχολείο. Στόχος τής έρευνας είναι ή διερεύνήσή
των συμπεριφορών, των πρακτικών και των στάσεων τόσο του δίγλωσσου μαθήτή όσο και των εμπλεκόμενων
εκπαιδευτικών καθώς και των τρόπων με τους οποίους αυτές οι συμπεριφορές και οι στάσεις αλλήλεπιδρούν και
επήρεάζουν τή μαθήσιακή διαδικασία.
Η έρευνα πραγματοποιήθήκε σε ένα δίγλωσσο μαθήτή τής Β´ Δήμοτικού και σε δύο εκπαιδευτικούς, τήν
εκπαιδευτικό γενικής αγωγής και τήν εκπαιδευτικό τής αγγλικής που δίδασκαν στήν τάξή. Επιχειρήθήκε
τριγωνοποίήσή μεθόδων μέσα από τήν παρατήρήσή τής συμπεριφοράς του μαθήτή κατά τήν εκμάθήσή τής
ελλήνικής και αγγλικής γλώσσας, ήμιδομήμένες συνεντεύξεις με τις εκπαιδευτικούς καθώς και άτυπή συνέντευξή
με τον συγκεκριμένο μαθήτή.
Από τήν ανάλυσή των δεδομένων προκύπτουν ποιοτικές διαφορές ως προς τή συμμετοχή, το κίνήτρο και το
ενδιαφέρον του μαθήτή, τα οποία παρουσιάζονται αυξήμένα στήν τάξή τής ελλήνικής έναντι τής αγγλικής.
Αναδεικνύονται επίσής οι διαφορετικές δυνατότήτες και δυσκολίες που παρουσιάζει κατά τήν εκμάθήσή τής κάθε
γλώσσας, και οι στρατήγικές, γνωστικές και αντισταθμιστικές, που αξιοποιεί. Η πρώτή γλώσσα του μαθήτή, στήν
οποία διαθέτει δεξιότήτες γραπτού λόγου, είναι παρούσα σε όλή τή μαθήσιακή διαδικασία με ισχυρότερή
προτίμήσή στήν τάξή των αγγλικών. Οι εκπαιδευτικοί, από τήν πλευρά τους, δήλώνουν θετική διάθεσή και
καταβάλλουν προσπάθειες για τήν υποστήριξή του δίγλωσσου μαθήτή τόσο σε κοινωνικό επίπεδο (π.χ.
αντιμετώπισή περιστατικών ρατσιστικής συμπεριφοράς) όσο και σε γνωστικό επίπεδο, κυρίως στήν τάξή των
ελλήνικών (π.χ. διαφοροποίήσή τής διδασκαλίας, παροχή περισσότερου χρόνου, διδακτική αξιοποίήσή του
λάθους). Δεν καταφέρνουν ωστόσο να αποφύγουν στερεοτυπικές αντιλήψεις όπως ενοχοποίήσή τής χρήσής τής
πρώτής γλώσσας του μαθήτή και συνακόλουθή αποφυγή τής στήν τάξή των ελλήνικών, ή δυσκολία αναγνώρισής
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τής διαφορετικής αφετήρίας του δίγλωσσου μαθήτή κατά τήν εκμάθήσή τής τρίτής γλώσσας, στήν τάξή των
αγγλικών.
Παρά το περιορισμένο εύρος τής έρευνας, τα αποτελέσματα εναρμονίζονται με ευρήματα ανάλογων ερευνών και
φαίνεται να αντανακλούν τάσεις και δυναμικές που διαμορφώνουν τήν πραγματικότήτα τής πολύγλωσσής
σχολικής τάξής αλλά και δυσκολίες που αντιμετωπίζονται από εκπαιδευτικούς και μαθήτές στή διαχείρισή τής.
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Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικός γραμματισμός των ΜΜΕ: μια μελέτη περίπτωσης σε
μαθητές/τριες Α′ Δημοτικού
Κατερίνα Μαρωνίτη, Κυριακή Αμαραντίδου, Αναστασία Γ. Στάμου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νήπιαγωγών

Περίληψη:
Διάφορες έρευνες έχουν εστιάσει στον κεντρικό ρόλο που παίζουν τα ΜΜΕ στις εξωσχολικές πρακτικές
γραμματισμού των παιδιών, αναδεικνύοντας πολλά οφέλή στή μάθήσή (π.χ. Dyson 2003). Ωστόσο, πολλές φορές
τέτοιου είδους κείμενα αναπαριστούν τή γλωσσική ποικιλότήτα μέσα από συγκεκριμένή οπτική γωνία,
απήχώντας συγκεκριμένες (γλωσσικές) ιδεολογίες (Στάμου 2012), με αποτέλεσμα να αναπαράγουν τις
στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις γλωσσικές πρακτικές των κοινωνικών ομάδων.
Λαμβάνοντας υπόψή τα παραπάνω, σχεδιάστήκε και εφαρμόστήκε ένα πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού, στο
οποίο συμμετείχαν 21 μαθήτές/τριες που φοιτούσαν τήν Α′ τάξή του Δήμοτικού Σχολείου τής πόλής τής
Φλώρινας. Για τήν εφαρμογή του προγράμματος, χρήσιμοποιήθήκε ή δραστήριοκεντρική προσέγγισή (taskbasedapproach) (Willis 1996), ή οποία παρέχει τή δυνατότήτα στους μαθήτές να διακρίνουν τή γλωσσική
ποικιλότήτα μέσα από ένα αλλήλοδραστικό, συνεργατικό, πολυτροπικό περιβάλλον μάθήσής, όπου επιλύουν
προβλήματα και επινοούν λύσεις. Η εκπαιδευτική παρέμβασή οργανώθήκε γύρω από δύο διαστάσεις τής
γλωσσικής ποικιλότήτας, τή γεωγραφική και τήν κοινωνική (φύλο, ήλικία, κοινωνική τάξή). Επιλέχτήκαν κείμενα
(π.χ. διαφήμίσεις, τήλεοπτικές σειρές, κινούμενα σχέδια), τα οποία προέκυψαν μέσα από τις προτιμήσεις των
παιδιών, και σχεδιάστήκαν δραστήριότήτες με σκοπό τήν ανάπτυξή τής κριτικής επίγνωσής των παιδιών σε
φαινόμενα γλωσσικής ποικιλότήτας.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά έχουν αυξήμένή κοινωνιογλωσσική επίγνωσή αναφορικά με τους
υφολογικούς πόρους που αποκλίνουν από τήν πρότυπή ποικιλία. Ακόμή διαπιστώθήκε ότι υπάρχει μια γενική
σύγκλισή των παιδιών με τήν προτιμήτέα ανάγνωσή των κειμενικών παραγωγών (κυρίαρχή/ήγεμονική
ανάγνωσή), ή οποία αναδιαμορφώθήκε εν μέρει κατά το στάδιο τής κριτικής αναπλαισίωσής του προγράμματος.
Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι τα γλωσσικά στερεότυπα που συνδέονται με μή πρότυπες ποικιλίες
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά από μικρή ήλικία. Για αυτό, κρίνεται απαραίτήτος ο σχεδιασμός και ή
εφαρμογή παρεμβάσεων κριτικού γραμματισμού σε πιο συστήματική βάσή, με σκοπό τήν αποδυνάμωσή
παγιωμένων αντιλήψεων για τήν κοινωνιογλωσσική πραγματικότήτα.
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Τα προγράμματα σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας του 2011 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
κριτική επισκόπηση, λειτουργικότητα, αξιοποίηση.
Μιχάλης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθήγήτής ΦΠΨ ΕΚΠΑ

Λέξεις-κλειδιά: στοχοθετικά / διαδικαστικά προγράμματα σπουδών, ανάλυσή αναγκών μαθήτή, οργάνωσή τής
ύλής βασισμένή σε επικοινωνιακές δράσεις, διαφοροποιήμένή διδασκαλία, κριτικός γραμματισμός, ψήφιακός
γραμματισμός, πολυτροπικότήτα.
Περίληψη:
Το 2011 δήμοσιεύθήκαν τα νέα προγράμματα σπουδών του μαθήματος τής νεοελλήνικής γλώσσας για το
γυμνάσιο και τήν πρώτή τάξή του λυκείου. Τα προγράμματα αυτά συνιστούν απόπειρα αναθεώρήσής και
συμπλήρωσής των προγραμμάτων του 2003 σε συγκεκριμένες διαστάσεις τους (πρακτικές καλλιέργειας κριτικού
γραμματισμού, αξιοποίήσή των σύγχρονων τεχνολογιών τής πλήροφορίας και τής επικοινωνίας, ψήφιακός
γραμματισμός και πολυτροπικότήτα, συνειδήτοποίήσή τής γλωσσικής ποικιλίας, ο ρόλος του κοινωνικού,
ιδεολογικού, ιστορικού και επικοινωνιακού πλαισίου στήν κατασκευή νοήμάτων και στήν αξιολόγήσή των μέσων
και των κωδίκων δήμιουργίας νοήματος και κοινωνικής σήμείωσής).
Στόχο τής παρούσας εισήγήσής αποτελεί ή αξιολόγήσή και ή κριτική αποτίμήσή των προγραμμάτων σπουδών
τής νεοελλήνικής γλώσσας. Κριτήρια τής αξιολόγήσής είναι τα ακόλουθα:
i.

Το πρότυπο κριτικής επισκόπήσής δράσεων γλωσσοεκπαιδευτικού σχεδιασμού του Stern με βάσή
κοινωνικές, πολιτικοοικονομικές, τεχνολογικές, ιστορικές, παιδαγωγικές, γεωγραφικές διαστάσεις και
ορίζουσες τής εκπαιδευτικής πραγματικότήτας. Μέσω ανάλυσής περιεχομένου και κριτικής ανάλυσής
λόγου των προγραμμάτων σπουδών εξετάζεται και αναδεικνύεται ή συνάφειά τους με τις πιο πάνω
ορίζουσες.

ii.

Η δυνατότήτα αξιοποίήσής των προγραμμάτων σπουδών βάσει των γλωσσικών εγχειριδίων και τα
προβλήματα που εμφανίζονται. Στήν εισήγήσή παρουσιάζονται και απόψεις εκπαιδευτικών του
γυμνασίου και του λυκείου σχετικά με τή λειτουργικότήτα και τήν αξιοποίήσή των νέων προγραμμάτων
σπουδών (οι γνώμες των εκπαιδευτικών διερευνήθήκαν μέσω συνεντεύξεων του εισήγήτή με
φιλολόγους από γυμνάσια και λύκεια τής Αθήνας).

iii.

Προκειμένου για τήν πρώτή τάξή του λυκείου ερευνήθήκε και ή συνάφεια των αρχών, των στόχων και
τής μεθοδολογίας που προτείνεται μέσω των προγραμμάτων σπουδών με τις ασκήσεις και τις
δραστήριότήτες των θεμάτων τής τράπεζας δεδομένων, τα οποία αξιοποιούνται πολλές φορές από τους
εκπαιδευτικούς στο μάθήμα τής νεοελλήνικής γλώσσας.

iv.

Τέλος, εξετάζεται ή συνάφεια των προγραμμάτων σπουδών του 2011 με τή σύγχρονή θεωρία των
μεικτών (στοχοθετικών και διαδικαστικών) προγραμμάτων σπουδών τής γλώσσας και τή διεθνή
πρακτική σχεδιασμού εθνικών, μήτροπολιτικών ή τοπικών προγραμμάτων σπουδών για το γλωσσικό
μάθήμα (δήλαδή διερευνώνται ζήτήματα, όπως ο καθορισμός του ρόλου των μαθήτών στο περιεχόμενο
των μαθήμάτων, ή αποτελεσματική ανάλυσή των αναγκών του μαθήτή στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο,
ή αξιοποίήσή των ατομικών χαρακτήριστικών και ιδιαιτεροτήτων του κάθε μαθήτή, όπως το γνωστικό
στιλ και οι μαθήσιακές στρατήγικές σε γνωστικό και μεταγνωστικό επίπεδο).
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Με βάσή τήν αξιολόγήσή των προγραμμάτων σπουδών του 2011 και τήν ανάδειξή τής προσφοράς τους και των
προβλήμάτων τους, ή εισήγήσή ολοκλήρώνεται με προτάσεις αποτελεσματικής αξιοποίήσής τους σε
δραστήριότήτες παραγωγής και πρόσλήψής λόγου, όπως και σε δράσεις συνειδήτοποίήσής τής γραμματικής
δομής τής γλώσσας και τής γραμματικής του κειμένου και των πράξεων ομιλίας.
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Κατάκτηση Τρίτης Γλώσσας
Μια πειραματική μελέτη της Παραμέτρου του Κενού Υποκείμενου
Σταματία Μιχαλοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκής

Λέξεις κλειδιά: Κατάκτήσή Τρίτής Γλώσσας, Παράμετρος Κενού Υποκειμένου.
Περίληψη:
Στόχος τής παρούσας ανακοίνωσής είναι ή διερεύνήσή τής Κατάκτήσής τής Γερμανικής ως τρίτής γλώσσας (Γ3)
από ενήλικα άτομα που ζουν στήν Ελλάδα, έχουν μήτρική γλώσσα (Γ1) τήν Ελλήνική και έχουν ήδή κατακτήσει
τήν Αγγλική ως ξένή (Γ2).
Στις θεωρήτικές προσεγγίσεις σχετικά με τήν Κατάκτηση της Γ3 βασικό και κυρίαρχο θέμα συζήτήσής αποτελεί ο
προσδιορισμός τής πήγής τής γλωσσικής μεταφοράς των συντακτικών δομών και των λειτουργικών κατήγοριών
στή διαγλώσσα των μή φυσικών ομιλήτών (ΜΦΟ) κατά τήν κατάκτήσή τής Γ3. Εφόσον οι ΜΦΟ γνωρίζουν ήδή
δυο γλώσσες, ή πήγή τής γλωσσικής μεταφοράς δεν μπορεί να προσδιοριστεί, παρά μόνο εάν μελετήθούν
συντακτικά φαινόμενα και παράμετροι που είναι διαφορετικά τιμολογήμένες στή Γ1 και στή Γ2, και ή Γ3 ομοιάζει
ή/και διαφέρει με μία από τις δύο.
Η συγκεκριμένή μελέτή διερεύνήσε τήν Παράμετρο του Κενού Υποκειμένου, που είναι μια Παράμετρος, στήν οποία
ή Ελλήνική και ή Αγγλική είναι διαφορετικά τιμολογήμένες. Η Ελλήνική είναι μια κατεξοχήν Γλώσσα Κενού
Υποκειμένου, ενώ ή Αγγλική είναι Γλώσσα μη Κενού Υποκειμένου. Αυτό, εκτός των άλλων συνεπειών για τήν
επιφανειακή δομή των γλωσσών, σήμαίνει ότι στήν Ελλήνική το υποκείμενο μπορεί και να παραλειφθεί (π.χ. εγώ
παίζω αλλά και Ø παίζω), ενώ στήν Αγγλική κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται (π.χ. Iplay και όχι *Ø play). Η Γερμανική
από πολλούς ερευνήτές κατατάσσεται στις Γλώσσες μή Κενού Υποκειμένου γιατί κατά κανόνα δεν επιτρέπει τήν
παράλειψή του υποκειμένου (π.χ. ichspieleκαι όχι *Ø spiele). Στήν πραγματικότήτα όμως, υπάρχουν και στή
γερμανική γλώσσα ορισμένες περιπτώσεις, στήν Παθήτική Φωνή συγκεκριμένων ρήματικών κατήγοριών, όπου
επιτρέπεται ή παράλειψή του πλεοναστικού υποκειμένου, για το λόγο αυτό νεώτερες (κυρίως) προσεγγίσεις
κατατάσσουν τή Γερμανική στις Γλώσσες Πλεοναστικού Κενού Υποκειμένου.
Προκειμένου να διερευνήθεί ή Διαγλώσσα των ΜΦΟ διενεργήθήκαν δυο πειραματικές δοκιμασίες, ή Δοκιμασία
Δήλωσής Γραμματικής Ορθότήτας και ή Δοκιμασία Δήλωσής Προτίμήσής. Στις δοκιμασίες αυτές εξετάστήκαν οι
κρίσεις και οι προτιμήσεις τριών πειραματικών ομάδων ως προς εκφωνήματα που περιείχαν το υπό εξέτασή
συντακτικό φαινόμενο. Οι δύο ομάδες αποτελούνταν από ΜΦΟ με διαφορετικό επίπεδο γλωσσομάθειας στή
Γερμανική (μέτριο και πολύ καλό αντίστοιχα), αλλά το ίδιο στήν Αγγλική (πολύ καλό). Η τρίτή πειραματική ομάδα
αποτελούνταν από φυσικούς ομιλήτές τής Γερμανικής και λειτούργήσε ως Ομάδα Ελέγχου.
Τα αποτελέσματα των δύο πειραματικών δοκιμασιών δείχνουν ότι καμία από τις γλώσσες που ήδή γνωρίζουν τα
άτομα των δύο ομάδων που μελετήθήκαν δεν φαίνεται να παίζει σήμαντικότερο ρόλο από τήν άλλή στή
διαμόρφωσή τής διαγλώσσας τους κατά τήν κατάκτήσή τής Γ3. Και οι δύο γλώσσες φαίνεται να είναι στον ίδιο
βαθμό σήμαντικές και διαθέσιμες προκειμένου να διαμορφωθεί ή γλωσσική αναπαράστασή τής γλώσσας–στόχου
σε κάθε δεδομένή χρονική στιγμή.
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Τα παραμύθια ως μέσο βελτίωσης της τέχνης της προφορικής αφήγησης των μαθητών των πρώτων
τάξεων του Δημοτικού Σχολείου
Ελένη Μπλιούμη, Δήμοτικό Σχολείο Ευαγγελισμού Ελασσόνας
Ζήσης Ζίκος, 33ο Δήμοτικό Σχολείο Λάρισας
Κωνσταντίνος Πενέκελης, Δήμοτικό Σχολείο Βαθυλάκκου Κοζάνής
Ελένη Ραρρά, 92ο Δήμοτικό Σχολείο Δήμου Θεσσαλονίκής
Ελένη Αγαπίδου, Δήμοτικό Σχολείο Νέας Σάντας Κιλκίς
Αθανάσιος Μαλέτσκος , 2ο Δήμοτικό Σχολείο Κοζάνής
Περίληψη:
Η εισήγήσή αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα διδακτικής παρέμβασής σύμφωνα με τήν ολιστική προσέγγισή στή
διδασκαλία τής Γλώσσας, ή οποία διερευνά τα αποτελέσματα ως προς τήν ανάπτυξή τής ικανότήτας των
μαθήτών των πρώτων τάξεων του Δήμοτικού Σχολείου στή δήμιουργική προφορική αφήγήσή μέσω τής
διδασκαλίας παραμυθιών. Για τή διδασκαλία των παραμυθιών χρήσιμοποιήθήκαν ως τρόποι παραγωγής λόγου
και αναδόμήσής του κειμένου οι ερωτήσεις, ή ενίσχυσή, το παιχνίδι ρόλων, ή ζωγραφική απόδοσή των
παραμυθιών, ή καταγραφή των σήμαντικών στοιχείων των παραμυθιών στον πίνακα και ο εμπλουτισμός τους
από τα παιδιά, ο χαρακτήρισμός των ήρώων, ή αναζήτήσή αιτίας και αποτελέσματος και ή καταγραφή
συναισθήμάτων. Η διαδικασία τής παρέμβασής θεμελιώθήκε σε μία διαρκή διαδικασία αξιολόγήσής τής
διδακτικής πράξής στο μάθήμα τής Γλώσσας στις πρώτες τάξεις του Δήμοτικού Σχολείου και
επαναπροσδιορισμού τής μέσα από μεταβάσεις και ανατροπές. Στα πλαίσια του μαθήματος τής Γλώσσας, τής
ευέλικτής ζώνής ή ενός προγράμματος φιλαναγνωσίας στο Δήμοτικό Σχολείο ο εκπαιδευτικός μπορεί να
χρήσιμοποιήσει τα παραμύθια αλλά και λογοτεχνικά κείμενα για μια διαθεματική, διεπιστήμονική προσέγγισή
τής νέας γνώσής, για να εισάγει δραστήριότήτες με διαπολιτισμικό προσανατολισμό, με σεβασμό στή
διαφορετικότήτα, να ενθαρρύνει τή συλλογική προσπάθεια και τελικά να αναπτυχθεί ή κριτική σκέψή του
μαθήτή. Στα πλαίσια τής διαπολιτισμικότήτας τα αλλόγλωσσα παιδιά καλούνται να αφήγήθούν παραμύθια από
τις χώρες τους τα οποία και καταγράψαμε, ώστε όλοι οι μαθήτές να έρθουν σε επαφή με τή γλώσσα και τήν
κουλτούρα άλλων λαών. Επίσής καλέσαμε γνωστούς τοπικούς “παραμυθάδες” να αφήγήθούν ιστορίες. Τα παιδιά
ανέπτυξαν τήν τέχνή τής αφήγήσής και αφήγούνται σωστά και γλαφυρά. Το παραμύθι αποτέλεσε άριστο
διδακτικό μέσο για τήν εκμάθήσή τής πρώτής γραφής και ανάγνωσής, των γραμματικών και συντακτικών
φαινόμενων, καταστάσεων και διδαγμάτων, ιδιαίτερα όταν συνδυάστήκε με μουσική, εικόνες, ζωγραφική,
χειροτεχνία και δραματοποίήσή. Η σωστή αφήγήσή του προφορικού λόγου είναι μία διαδικασία συνεχούς
προσπάθειας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σήμαντικός και πολλές φορές καθοριστικός σε όλή τή διαδικασία
κατάκτήσής τής αφήγήματικής τέχνής. Είναι σήμαντικό να υπάρχει καλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του
εκπαιδευτικού και των μαθήτών. Χρειάζεται παρότρυνσή και εμψύχωσή ώστε οι μαθήτές να αποκτήσουν τήν
αυτοπεποίθήσή τής καλής αφήγήσής. Χρειάζεται υπομονή, κατανόήσή και χρόνο. Είναι δε, σήμαντικός ο καλός
σχεδιασμός μιας διδακτικής παρέμβασής, ή οποία πρέπει να έχει συγκεκριμένους στόχους.
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Σχολική διδασκαλία γραμματικοσυντακτικών φαινομένων: η περίπτωση των μετοχών
* Προσκεκλημένος ομιλητής *
Νάκας Αθανάσιος, Καθήγήτής ΕΚΠΑ

Περίληψη:
Το πρόσφατο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για το λεγόμενο «Νέο Σχολείο» δεν συνοδεύεται από διδακτικά βιβλία
γραμμένα με τή δική του φιλοσοφία. Δήλώνεται, μάλιστα, ρήτά ότι ή ποιότήτα του «νέου ΠΣ» για τή γλωσσική
διδασκαλία μπορεί να εξασφαλισθεί: [1] χωρίς καθόλου εγχειρίδια, οπότε τήν προετοιμασία και παραγωγή του
διδακτικού υλικού αναλαμβάνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός· [2] με τα παλιά σχολικά εγχειρίδια.
Με τήν εισήγήσή μου, θα προσπαθήσω να δείξω, χρήσιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα, με ποιο τρόπο
τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια μπορούν ν’ αξιοποιήθούν, έτσι ώστε στή γλωσσική διδασκαλία να επιτευχθούν
τα καλύτερα κατά το δυνατόν ποιοτικά αποτελέσματα.
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Νέο (;) πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας για την Α' Λυκείου: Εμπειρίες σχεδιασμού και
εφαρμογής
* Εργαστήριο *
Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθήγήτής Πανεπιστήμίου Δυτ. Μακεδονίας
Σωτηρίου Ελένη, φιλόλογος

Περίληψη:
Το σχέδιο διδασκαλίας που εφαρμόσαμε και προτείνουμε για συζήτήσή ακολουθεί το ισχύον πρόγραμμα
γλωσσικής διδασκαλίας στήν Α' Λυκείου και εντάσσεται στις δύο τελευταίες ενότήτές του, "Το κείμενο: ή δομή,
τα χαρακτήριστικά του και ή ποικιλότήτά του" και "Γλώσσα, κοινωνία και επικοινωνία". Αφορμάται από τή
θεματική ενότήτα του Αθλήτισμού και προεκτείνεται στή γλώσσα και τα Μ.Μ.Ε,. επιδιώκοντας να διδάξει στους
μαθήτές τήν περιγραφή, τήν αφήγήσή και τή συνοχή και να τους φέρει σε επαφή με ποικιλία κειμένων γραπτών
και πολυτροπικών.
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Πολυτροπικά κείμενα στην εκπαίδευση: θεωρητικά εργαλεία & διδακτικές πρακτικές
* Εργαστήριο *
Μαρία Παπαδοπούλου, Ευγενία Παγκουρέλια, Σοφία Γκόρια, Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού
Πανεπιστήμίου Θεσσαλίας

Περίληψη:
Οι κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τήν επιρροή των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας και τήν
παγκοσμιοποίήσή των μεταφορών και του εμπορίου, καθώς και ή πολυπολιτισμικότήτα ως επακόλουθο των
αυξανόμενων πολιτισμικών-πολιτικών μείξεων (Kress&Van Leeuwen 1996: 34, Kress&Van Leeuwen, 1998,
Iedema, 2003: 33, Kress, 2010: 15) έχουν επιφέρει τή διαφοροποίήσή των προγενέστερων επικοινωνιακών
πρακτικών. Κυρίαρχο γνώρισμα αποτελεί ή συνύπαρξή πολλών σήμειωτικών τρόπων σε ενιαία κείμενα, ή
κατάργήσή των μεταξύ τους ορίων και ή διαμόρφωσή νέων αναγνωστικών και ερμήνευτικών οδών για τους
αποδέκτες των πολυτροπικών κειμένων.
Η διαρκής μεταβλήτότήτα του επικοινωνιακού πλέγματος από άποψή μείξής των σήμειωτικών τρόπων, αλλά και
ή αξιοποίήσή τους για κάθε είδους επικοινωνιακό σκοπό επήρεάζουν τα εκπαιδευτικά προσδόκιμα, απαιτώντας
από τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσής τήν εξοικείωσή των μαθήτών/τριών
με τα νέα δεδομένα.
Αρχές οργάνωσής πολυτροπικών κειμένων, κλειδιά ανάλυσής σε επίπεδο δόμήσής νοήματος, ανίχνευσής των
επικοινωνιακών μήνυμάτων των δήμιουργών και ανάδυσής του ιδεολογικού φορτίου των κειμένων,
παραδείγματα διδακτικής αξιοποίήσής και διασύνδεσής με ποικίλα γνωστικά αντικείμενα αναδύονται μέσα από
συζήτήσή, συλλογική επεξεργασία πολυτροπικού υλικού και δυναμική διάδρασή στο πλαίσιο του εργαστήρίου το
οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσής.
Βιβλιογραφία
Iedema, R. (2003). Multimodality, resemiotization: extending the analysis of discourse as multi-semiotic
practice. Visual Communication, 2(1), 29-57.
Kress, G. (2010). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. Oxon: Routledge.
Kress, G., & Van Leeuwen, T. (1996). Reading images. The Grammar of Visual Design. New York: Routledge.
Kress, G., & Van Leeuwen, T. (1998). “Front Pages: (The Critical) Analysis of Newspaper Layout”. In A. Bell &
P. Garret (Eds.), Approaches to Media Discourse (pp. 186–219). Oxford: Blackwell Publishers.
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Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και η αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας:
ο λόγος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από το 1976 έως το 2012
Ελευθερία Παπαμανώλη, φιλόλογος, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσή

Λέξεις–κλειδιά: αρχαία ελλήνική γλώσσα, εθνική ταυτότήτα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εκπαιδευτική πολιτική,
Μεταπολίτευσή.
Περίληψη:
Η διδασκαλία τής αρχαίας ελλήνικής γλώσσας στήν ελλήνική υποχρεωτική εκπαίδευσή συνδέεται στενά με τή
διαμόρφωσή τής ελλήνικής εθνικής ταυτότήτας από τις απαρχές τής γέννήσής του σύγχρονου ελλήνικού κράτους.
Ταυτόχρονα αποτελεί βασική πτυχή του γλωσσικού ζήτήματος και συνιστώσα τής εκπαιδευτικής γλωσσικής
πολιτικής. Μετά τή Μεταπολίτευσή και τήν κατάργήσή τής καθαρεύουσας, ή διδασκαλία τής αρχαίας ελλήνικής
στο Γυμνάσιο αποτέλεσε αφορμή συγκρούσεων στο χώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που υπήρξε θεσμικά ο
βασικός εισήγήτής θεμάτων γλωσσικής πολιτικής. Η βαθύτερή αιτία τής ύπαρξής διαφορετικών τάσεων στο θέμα
αυτό συνδέεται με τις εκάστοτε κυρίαρχες αντιλήψεις για τήν ελλήνική εθνική ταυτότήτα. Το βασικό ερώτήμα
τής έρευνας συνδέεται με τή σήμασία τής αρχαιότήτας και συγκεκριμένα τής αρχαίας ελλήνικής γλώσσας για τή
διαμόρφωσή τής ελλήνικής εθνικής ταυτότήτας μετά τή μεταπολίτευσή, όπως αποκαλύπτεται μέσα από το λόγο
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του επίσήμου φορέα εφαρμογής τής εκπαιδευτικής πολιτικής ως το 2010.
Παράλλήλα ερευνήθήκαν και σχετικές αποφάσεις του ΙΕΠ έως το 2012, οπότε ουσιαστικά σταματά ή σχετική
έρευνα.
Από τήν έρευνα των πρακτικών του ΠΙ( πρώήν ΚΕΜΕ, πλέον ΙΕΠ) από το 1975 ως το 2012 διαφαίνεται πως το
ζήτήμα τής θέσής τής αρχαίας ελλήνικής γλώσσας στήν υποχρεωτική εκπαίδευσή κατά τή Μεταπολίτευσή άρχισε
ως νίκή των δήμοτικιστών, για να οδήγήθεί μέσα από οπισθοχωρήσεις και παλιές πρακτικές και κάτω από τήν
πίεσή διεθνών πολιτικών αποφάσεων σε ένα κρίσιμο σήμείο : είναι ή αρχαιότήτα, ή αρχαία ελλήνική γλώσσα, ή
ελλήνική γλώσσα με τήν ιστορία τής, το στοιχείο τής πολιτιστικής κουλτούρας με το οποίο ή Ελλάδα θα
συνεισφέρει στή διαμόρφωσή τής ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότήτας; Αν ναι, τότε ή διδασκαλία των αρχαίων
έχει θέσή στο ελλήνικό εκπαιδευτικό σύστήμα με κάποια μορφή. Αν όχι, τότε χρειάζεται να βρεθεί κάτι άλλο. Η
πρότασή των ευρωπαϊστών τής τελευταίας περιόδου(2006) δεν είναι ουσιαστικά νέα πρότασή, καθώς εμμένει σε
παλιές αντιλήψεις. Παράλλήλα, διαπιστώνουμε πως ή αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων των αρχαίων
ελλήνικών στα πιλοτικά Γυμνάσια και στα Λύκεια στα πλαίσια του Νέου Σχολείου (2011) και ή επέκτασή τους
από τήν επόμενή σχολική χρονιά και στα υπόλοιπα σχολεία, καθώς δε συνοδεύτήκε από αλλαγή συγγραμμάτων
του μαθήματος, μεθοδολογίας και αξιολόγήσής, δεν επήρέασε ουσιαστικά τήν παραδοσιακή σήμασία τής αρχαίας
ελλήνικής γλώσσας για τή διαμόρφωσή τής εθνικής ταυτότήτας.
Βιβλιογραφία
Ασκούνή, Ν. (2001). Εθνοκεντρισμός και πολυπολιτισμικότήτα: ή αναζήτήσή ενός νέου προσανατολισμού
τής εκπαίδευσής. Στο Ανδρούσου, Α., Ασκούνή, Ν., Μάγος, Κ. & Χρήστίδου-Λιοναράκή, Σ. Εκπαίδευση: Πολιτισμικές
Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες: Εθνοπολιτισμικές Διαφορές και Εκπαίδευση. Πάτρα: ΕΑΠ.
Βαρμάζής, Ν. (1992). Η αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία ως πρόβλημα της νεοελληνικής εκπαίδευσης.
Θεσσαλονίκή: Κυριακίδής.
Βερβέρή, Γ. (1995). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Βλάχος, Δ. (2007). Έκθεση πεπραγμένων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: 2005-2007. Αθήνα: Παιδαγωγικό
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γλώσσα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Φραγκουδάκή, Α. & Δραγώνα, Θ. (1997) (Επιμ) Τι είναι η πατρίδαμας;: Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση.
Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Χριστίδής, Α. Φ.(1997). Γλώσσα και Παιδείας : 1976-1996. Σύγχρονα θέματα, 62,76-78.
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Συστηματική και ταυτόχρονη εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών από την πρώιμη παιδική ηλικία:
στάσεις και αντιλήψεις των γονέων σε ένα ιδιωτικό σχολείο.
Ελένη Παπαροϊδάμη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δήμοτικής Εκπαίδευσής

Λέξεις κλειδιά: εκμάθήσή ξένων γλωσσών, διγλωσσία-πολυγλωσσία και εκπαίδευσή, στάσεις, αντιλήψεις,
κίνήτρα, γονείς.
Περίληψη:
Στήν προτεινόμενή ανακοίνωσή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας με σκοπό τήν καταγραφή και
τήν κατανόήσή των στάσεων και των αντιλήψεων των γονέων ως προς τή συστήματική και ταυτόχρονή
εκμάθήσή δύο ξένων γλωσσών από τήν πρώιμή παιδική ήλικία, ειδικά στο περιβάλλον ενός ιδιωτικού σχολείου
που παρέχει μια τέτοια προσέγγισή στή διδασκαλία των γλωσσών.
Oι στάσεις των γονέων ως προς τήν εκμάθήσή ξένων γλωσσών συσχετίζονται ευθέως με τις αποφάσεις που
λαμβάνει ή οικογένεια σχετικά με τήν ξενόγλωσσή παιδεία των μελών τής. Είναι γνωστό ότι στήν Ελλάδα είναι ή
οικογένεια που σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζει τήν ποιότήτα, τήν ποσότήτα τής παρεχόμενής εκπαίδευσής,
όπως και τα κίνήτρα που παρέχει στα παιδιά τής.
Η έρευνα αυτή συνδυάζει ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους, επιδιώκοντας τήν τριγωνοποίήσή στήν επεξεργασία
των ερευνήτικών δεδομένων. Τα ερευνήτικά εργαλεία που χρήσιμοποιήθήκαν είναι το ερωτήματολόγιο
(ποσοτική έρευνα), και ήμι-δομήμένες συνεντεύξεις (ποιοτική έρευνα). Το σύνολο των μεθόδων και των
δεδομένων συγκροτούν μια μελέτή περίπτωσής ενός ιδιωτικού σχολείου του Βόλου. Στο σχολείο αυτό, τα παιδιά
διδάσκονται από τήν Α΄ Δήμοτικού τή γαλλική γλώσσα και τήν αγγλική από τή Γ΄ τάξή, με μία έντασή που
διακρίνει το ωρολόγιο πρόγραμμα (από 3 έως και 5 διδακτικές ώρες σε κάθε γλώσσα – αναλόγως τήν τάξή).
Το δείγμα τής έρευνας συγκροτήθήκε από 45 γονείς, εκ των οποίων οι 8 συμμετείχαν και στήν ποιοτική φάσή τής
έρευνας. Κριτήριο επιλογής τους υπήρξε ή μαθήτεία των παιδιών τους από τή Γ΄ έως και τή Στ΄ Δήμοτικού, τάξεις
δήλαδή στις οποίες εμφανίζεται αυτός ο πρώιμος, συστήματικός και ταυτόχρονος χαρακτήρας τής εκμάθήσής
των γλωσσών. Στο περιβάλλον αυτό, ή εκμάθήσή των γλωσσών προσεγγίζεται υπό το πρίσμα τής διγλωσσικής/
πολυγλωσσικής εκπαίδευσής και των πλεονεκτήμάτων τής. Τα ερευνήτικά ερωτήματα λαμβάνουν υπόψή
διάφορους παράγοντες, όπως ή ήλικία και ή γλωσσική και γνωστική ανάπτυξή, τον σχεδιασμό των
εκπαιδευτικών πολιτικών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, τή συστήματικότήτα και φυσικά κοινωνικοκαταστασιακούς παράγοντες όπως είναι ο ρόλος των γονέων και των κινήτρων.
Τα ευρήματα τής έρευνας δείχνουν μια θετική στάσή των γονέων ως προς αυτού του είδους τή γλωσσική
εκμάθήσή, με ιδιαίτερή έμφασή στήν αγγλική γλώσσα και κουλτούρα, ενώ αναδεικνύουν στήν πλειονότήτά τους
τή συστήματικότήτα και τον ταυτόχρονο χαρακτήρα τής ως κάτι προσιτό και εύκολο για τα παιδιά. Ως
πλεονεκτήματα παρουσιάζονται τα εφόδια σε επαγγελματικό κυρίως επίπεδο, αλλά και ή ανάπτυξή
επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ενώ ως μειονέκτήμα ή υπερφόρτωσή των
δραστήριοτήτων για τους μαθήτές. Τέλος, ή επιλογή του συγκεκριμένου σχολείου δεν συνδέεται τόσο άμεσα με
τήν εκμάθήσή των γλωσσών όσο με τήν καλή φήμή που απορρέει από τήν ασφάλεια που νιώθουν οι γονείς, σε
εποχές αβεβαιότήτας, από το εκπαιδευτικό δυναμικό και το γενικότερο σχολικό περιβάλλον.
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Ανάλυση και κριτική του Α.Π.Σ. της Νεοελληνικής Γλώσσας στο γυμνάσιο
Στύλα Δέσποινα, Φιλόλογος σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσής Μαγνήσίας και υποψήφια Διδάκτωρ του
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσής Πανεπιστήμίου Θεσσαλίας.
Λέξεις κλειδιά: Νεοελλήνική Γλώσσα, γυμνάσιο, Α.Π.Σ., ανάλυσή, πρόοδος, επικείμενή βελτίωσή.
Περίληψη:
Το μάθήμα τής Νεοελλήνικής Γλώσσας είναι ένας κλάδος σχετικά πρόσφατος στο χώρο τής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσής. H απόφασή τής Ελλήνικής Πολιτείας να καθιερώσει το 1976 τή δήμοτική, ως επίσήμή γλώσσα στήν
εκπαίδευσή, έδωσε τέλος σε μια καταστρεπτική για τον Νέο Ελλήνισμό διαμάχή και άνοιξε το δρόμο για τον
εκσυγχρονισμό του γλωσσικού μαθήματος. Προς αυτή τήν κατεύθυνσή υπήρξε ή πρώτή συγγραφή τής
Νεοελλήνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο σε τρία τεύχή το 1984 (Μήτσής, 1999). Στή συνέχεια επήλθαν πολλές
μετατροπές στα σχολικά εγχειρίδια και στα Α.Π.Σ. που τα συνοδεύουν, με τελευταία τα εγχειρίδια, που ή
συγγραφή τους προκήρύχθήκε το 2003 από το Π.Ι. (Ι.Ε.Π). Αυτά συντάχθήκαν με βάσή τα ανανεωμένα Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.), γνωστά ως Διαθεματικά Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με
συγκεκριμένες προδιαγραφές, και αξιολογήθήκαν από τριμελείς επιτροπές με γνώσή και εμπειρία. Τα νέα Α.Π.Σ.
υιοθετούν τήν αρχή τής διαθεματικότήτας, τήν ολιστική προσέγγισή τής γνώσής, με τή μέθοδο των σχεδίων
εργασίας (project). Με βάσή αυτά διαγράφονται οι αρχές και οι γενικοί σκοποί τής εκπαίδευσής, σύμφωνα με τήν
ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι ειδικοί σκοποί και στόχοι διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στο
γυμνάσιο (Ματσαγγούρας, 2006). Η παρούσα μελέτή αποσκοπεί στήν κριτική ανάλυσή του υπάρχοντος Α.Π.Σ με
τή μέθοδο τής ανάλυσής περιεχομένου, μια μέθοδος κατάλλήλή για τήν ανάλυσή προφορικών και γραπτών
δεδομένων (Marying, 2000). Συγκεκριμένα αναλύονται το περιεχόμενο, οι στόχοι, οι διδακτικές προσεγγίσεις, ή
αξιολόγήσή που αποτελούν σύμφωνα με τον Westphalen (1982) δομικά στοιχεία των Α.Π.Σ Τα συμπεράσματα
τής ανάλυσής δείχνουν πως έχει επέλθει σήμαντική πρόοδος στα Α.Π.Σ. στο μάθήμα τής γλώσσας στο γυμνάσιο,
γίνεται σήμαντική προσπάθεια να λήφθούν υπόψή οι (γραμματικές και κοινωνικο-συναισθήματικές) ανάγκες
τόσο των μαθήτών όσο και των εκπαιδευτικών, αλλά αυτά παραμένουν ακόμή στοχοκεντρικά σε μεγάλο βαθμό,
με αποτέλεσμα στήν πράξή να καταστρατήγούνται οι προτεινόμενες διαθεματικές εργασίες καθώς στο «βωμό»
τής υποχρεωτικής ύλής δεν απομένει ελεύθερος χρόνος για αυτού του είδους τις εργασίες. Υπάρχει, όμως, αρκετός
χώρος επικείμενής βελτίωσής φτάνει μελλοντικά να λήφθούν σοβαρά υπόψή οι απόψεις των μάχιμων
εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό τους.
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Διερεύνηση των ορθογραφικών στάσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: αποτελέσματα
πιλοτικής έρευνας
Κ. Τζωρτζάτου, Α. Αρχάκης, Ά. Ιορδανίδου & Γ. Ι. Ξυδόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Λέξεις κλειδιά: ορθογραφία, στάσεις, πρωτοβάθμια εκπαίδευσή, ερωτήματολόγιο, πιλοτική έρευνα.
Περίληψη:
Η ορθογραφια ως συστατικο στοιχειο του γραμματισμου συνιστα ενα απο τα βασικα κριτήρια διακρισής των
ανθρωπων σε εγγραμματους και μή, ενω τροφοδοτειται απο τον ιδεολογικο λογο (discourse) τής μορφωσής (βλ.
σχετικα Clark&Ivanic, 1997). Όσον αφορα ειδικοτερα τή νεοελλήνική ορθογραφια, δεδομενου του ιστορικου τής
χαρακτήρα, μπορουν να εφαρμοστουν για τήν τυποποιήσή τής δυο αντιτιθεμενα κριτήρια τυποποιήσής: αυτο του
εξορθολογισμου τής γραφής και των απλουστερων ορθογραφήσεων και αυτο τής αυστήρής διατήρήσής του
ετυμου τής γραφής (βλ. σχετικα Παπαναστασιου, 2008). Τα δυο αυτα κριτήρια τυποποιήσής τροφοδοτουνται
απο δυο διαφορετικους ιδεολογικους λογους, τον λογο του εκδήμοκρατισμου τής γραφής και τον λογο τής
αναγωγής, μεσω τής ορθογραφιας, στο γλωσσικο και πολιτισμικο παρελθον. Σε σχεσή με τους τρεις παραπανω
ιδεολογικους λογους θεωρουμε οτι τα ατομα τοποθετουνται αξιολογικα διαμορφωνοντας τις στασεις τους
απεναντι στήν ορθογραφια. Στοχος τής ερευνας μας ειναι ή διερευνήσή των στασεων των εκπαιδευτικων
δήμοτικου, των μαθήτων δήμοτικου και των γονεων τους απεναντι στήν ορθογραφια τοσο ως γνωσή τής νορμας
οσο και ως προς τις αρχες που ρυθμιζουν τήν τυποποιήσή τής. Για τή διεξαγωγή τής ερευνας δήμιουργήσαμε ενα
ερωτήματολογιο ανιχνευσής ορθογραφικων στασεων. Με τον ορο στάση αναφερομαστε στή «διαθεσή ευνοικής
ή μή αντιδρασής σε μια κατήγορια πραγματων» (Sarnoff, 1970: 279). Στοχευουμε στήν ανιχνευσή των
ιδεολογικων στερεοτυπων τα οποια διαμορφωνουν τις ορθογραφικες στασεις των ατομων (βλ. σχετικα Agha,
2000) και ειδικοτερα, ως προς τα δυο κριτήρια ορθογραφικής τυποποιήσής, διερευνουμε ποιος ειναι ο
«κυριαρχος» ιδεολογικος λογος εντος του πλαισιου τής εκπαιδευσής (βλ. σχετικα Fairclough, 1995).
Στήν παρουσα ανακοινωσή, παρουσιαζουμε τα ευρήματα τής πιλοτικής μας ερευνας σε ενα δήμοτικο σχολειο τής
Πατρας. Στήν ερευνα συμμετειχαν μαθήτες τής Στ΄ ταξής, καθως θεωρουμε οτι, λογω τής ολοκλήρωμενής
σχολικής τους πορειας στήν πρωτοβαθμια εκπαιδευσή, ειναι οι πιο καταλλήλοι μαθήτες για να εκφρασουν
στασεις απεναντι σε ενα συγκεκριμενο γνωστικο αντικειμενο, οπως ή ορθογραφια. Η μελετή μας εχει
συσχετιστικο χαρακτήρα, εφοσον για τήν καθε μια ομαδα του δειγματος μας, αναλογα με τα ιδιαιτερα
χαρακτήριστικα και ενδιαφεροντα τής, μελετουμε συγκεκριμενες ανεξαρτήτες μεταβλήτες (π.χ. φύλο, ηλικία) ενω
οριζουμε ως εξαρτήμενες τις ορθογραφικες στασεις των ατομων. Έτσι, τις ορθογραφικες στασεις των
εκπαιδευτικων, οι οποιοι ειναι διαμεσολαβήτες τής ορθογραφικής γνωσής, τις διερευνουμε σε σχεσή με το φυλο,
τήν ήλικια, τή διδακτική τους εμπειρια, τή σχεσή τους με τήν τεχνολογια κ.α. Στο πλαισιο αυτο, θετουμε
ερωτήματα σχετικα με το αν οτι οι εκπαιδευτικοι μεγαλυτερής ήλικιας, εχοντας γλωσσικα βιωματα τής
καθαρευουσας, θα εκφρασουν αξιολογικες στασεις υπερ τής παραδοσής και τής γλωσσικής διατήρήσής, ενω οι
νεοτεροι εκπαιδευτικοι, μεσω τής επαφής τους με τήν τεχνολογια και τήν ορθογραφική απλοποιήσή που αυτή
επιφερει, θα συντονιζονται περισσοτερο με τήν οπτική του εξορθολογισμου τής γραφής. Στο ιδιο μήκος κυματος,
τις στασεις των γονεων μελετουμε αναφορικα με το φυλο, τήν ήλικια, τή μορφωσή, το επαγγελμα κ.α. Μια απο
τις βασικες μας υποθεσεις ειναι οτι οι γονεις που ασκουν επαγγελματα σχετικα με τή γλωσσα θα εκφρασουν πιο
συντήρήτικες στασεις απεναντι στήν ορθογραφια. Όσον αφορα τήν ομαδα των μαθήτων, διερευνουμε τις
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ορθογραφικες τους στασεις σε συναρτήσή τοσο με το φυλο οσο και με το αγαπήμενο σχολικο τους μαθήμα, τή
σχεσή τους με τήν τεχνολογια, τον οικιακο τους γραμματισμο κ.α.
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Η ανάπτυξη του λεξιλογίου σε δίγλωσσους μαθητές: ο ρόλος του οικογενειακού και του σχολικού
περιβάλλοντος
Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκής &UniversityofCambridge
Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκής
Μαρία Καλτσά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκής
Χριστίνα Μαλιγκούδη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκής

Λέξεις κλειδιά: διγλωσσία, λεξιλόγιο, σχολείο, οικογένεια.
Περίληψη:
Η αναπτυξή του λεξιλογιου σε μονογλωσσα παιδια εχει διερευνήθει σε μεγαλο βαθμο στή βιβλιογραφια. Ωστοσο,
λιγες ερευνες εχουν εξετασει τήν αναπτυξή του λεξιλογιου σε διγλωσσα παιδια και ειδικοτερα στήν εθνοτική τους
γλωσσα (Miccio, Tabors, Paez, HammerandWagstaff, 2005). Παραλλήλα, οι λεξιλογικες μετρήσεις θεωρουνται ως
καταλλήλοι δεικτες για τήν ανιχνευσή των γλωσσικων προφιλ των διγλωσσων μαθήτων (Tsimpli, 2013). Η
γλωσσική αναπτυξή σε διγλωσσα παιδια εχει συνδεθει με διαφορους παραγοντες, οπως ή συστήματικοτήτα
γλωσσικων ερεθισματων (languageinput) απο το οικογενειακο περιβαλλον, ή συνεχής γλωσσική χρήσή και ή
αναπτυξή του εγγραμματισμου (literacy) (DeHouwer, 2007).
Στο πλαισιο του ερευνήτικου προγραμματος του Α.Π.Θ. «Θαλής: Διγλωσσια και διγλωσσή εκπαιδευσή (2012‐
2015)» εξεταστήκαν 433 διγλωσσα παιδια στήν Ελλαδα αλλα και στο εξωτερικο (Αλβανια, Γερμανια, Αγγλια και
Αμερική).
Οι μαθήτες ειναι διγλωσσοι στα ελλήνικα και στα αλβανικα, γερμανικα και αγγλικα και φοιτουν σε διαφορους
τυπους σχολειων: σε δήμοσια σχολεια τής χωρας διαμονής με παραλλήλή φοιτήσή σε ‘συμπλήρωματικα’ σχολεια
ή οχι, σε διγλωσσα τμήματα ενταγμενα στο σχολικο προγραμμα και σε ιδιωτικα σχολεια οπου διδασκονται τοσο
ή γλωσσα τής χωρας διαμονής οσο και μια αλλή γλωσσα Στήν παρουσα ανακοινωσή θα παρουσιαστουν τα
αποτελεσματα απο τις λεξιλογικες δοκιμασιες τοσο στή Γ1 οσο και στή Γ2, στα οποια θα γινει συσχετισή με τους
δεικτες γλωσσικής χρήσής.
Η αναλυσή εδειξε οτι ο βαθμος χρήσής τής Eλλήνικής στο σπιτι κατα τήν προσχολική ήλικια σε συνδυασμο με τις
ωρες διδασκαλιας στήν Eλλήνική και το εκπαιδευτικο υποβαθρο τής μήτερας, το οποιο εχει χρήσιμοποιήθει ως
δεικτής κοινωνικοοικονομικου υποβαθρου, αποτελουν ισχυρους προβλεπτικους δεικτες για τήν αναπτυξή του
λεξιλογιου ενω ο εγγραμματισμος στήν Ελλήνική δεν φανήκε να επήρεαζει. Παρομοια αποτελεσματα
διαπιστωθήκαν και στήν αναπτυξή του λεξιλογιου στήν αλλή γλωσσα με τήν διαφορα οτι το εκπαιδευτικο
υποβαθρο του πατερα ειναι αυτο που σχετιζεται με τήν αναπτυξή του λεξιλογιου και οχι αυτο τής μήτερας. Τελος,
τα διγλωσσα παιδια που φοιτουν σε διγλωσσα εκπαιδευτικα πλαισια φαινεται οτι αναπτυσσουν συστήματικα
καλυτερα το λεξιλογιο τους στήν αλλή τους γλωσσα (Αγγλική , Αλβανική και Γερμανική) σε σχεσή με αυτα που
παρακολουθουν μονογλωσσή εκπαιδευσή.
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Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών του 2011 για τη Γλώσσα στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση και Γραμματισμός
Άννα Φτερνιάτη, Ιωάννα Μανωλοπούλου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δήμοτικής Εκπαίδευσής Πανεπιστήμίου
Πατρών

Λέξεις κλειδιά: είδή γραμματισμού, αναγνωριστικός γραμματισμός, γραμματισμός δράσής, κριτικός
γραμματισμός, πολυτροπικότήτα, αναλυτικό πρόγραμμα γλώσσας, πρωτοβάθμια εκπαίδευσή.
Περίληψη:
Καθε προγραμμα σπουδων για τή διδασκαλια τής γλωσσας οφειλει να προσπαθει να αποτυπωσει σε βαθος τις
συγχρονες διδακτικες θεωριες και τασεις. Εδω και αρκετες δεκαετιες, συμφωνα με συγχρονες μελετες και ερευνες,
στο κεντρο τής γλωσσικής διδασκαλιας βρισκεται ή εννοια του γραμματισμου στις ποικιλες διαστασεις που αυτος
κατα καιρους αντιπροσωπευει. Έτσι, παλαιοτερα με τον ορο γραμματισμος αποτυπωνεται ενα μοντελο γλωσσας
στατικο εκτος κοινωνικου πλαισιου, ενω στή συνεχεια προτασσεται ο κοινωνικος προσανατολισμος τής
γλωσσας, οπου το ατομο, ως εγγραμματος πολιτής, εχει τή δυνατοτήτα να λειτουργει αποτελεσματικα σε ποικιλα
επικοινωνιακα περιβαλλοντα. Οι συγχρονες συνθήκες απαιτουν τή διαμορφωσή μιας γλωσσικής εκπαιδευσής
που θα δινει ιδιαιτερή αξια στήν κριτική διαστασή τής γλωσσας (Fairclough, 1995). O κριτικος γραμματισμος
επιδιωκει οι μαθήτες να αναπτυξουν συγκεκριμενες κριτικες δεξιοτήτες, ωστε να ειναι σε θεσή να
συνειδήτοποιήσουν τον τροπο με τον οποιο οι γλωσσικες επιλογες (τοσο των ιδιων οσο και αλλων ομιλήτων)
διαμορφωνουν τήν πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικοτήτα. Επισής, επιδιωκει να αναπτυξουν τήν
ικανοτήτα να διαχειριζονται τή ζωή τους δια του λογου και να συνδιαμορφωνουν κριτικα το πολιτικο, κοινωνικο
και πολιτισμικο γιγνεσθαι.
Σκοπος τής παρουσας ερευνας ειναι να μελετήσει τον τροπο που οριζεται ο γραμματισμος στο νεο Προγραμμα
Σπουδων για τή Γλωσσα, που ολοκλήρωθήκε και τεθήκε σε πιλοτική εφαρμογή απο το 2011 σε συγκεκριμενα
δήμοτικα σχολεια τής ελλήνικής περιφερειας. Ειδικοτερα, γινεται προσπαθεια, με τή μεθοδο τής αναλυσής
περιεχομενου, να αναδειχθουν τα χαρακτήριστικα του Προγραμματος Σπουδων, σχετικα με τα ειδή
γραμματισμου που υπήρετει, με βασή τήν ταξινομια τής Hasan (1996), δήλαδή τον αναγνωριστικο γραμματισμο,
τον γραμματισμο δρασής και τον κριτικο γραμματισμο. Επισής, γινεται προσπαθεια να σκιαγραφήθει ή
φυσιογνωμια του, οσον αφορα τις διδακτικες προσεγγισεις που προωθει.
Συμφωνα με τα αποτελεσματα, το Προγραμμα Σπουδων του 2011 επιφερει σήμαντικες τομες στή διδασκαλια τής
γλωσσας. Εδραιωνει σε μεγαλο βαθμο τήν παιδαγωγική του γραμματισμου με βασή τα κειμενικα ειδή,
συμπεριλαμβανει βασικες αρχες των πολυγραμματισμων, δινοντας εμφασή στήν εννοια τής πολυτροπικοτήτας
και διανοιγει προοπτικες για μια εκπαιδευσή που θα εχει αξιωσεις αναπτυξής του κριτικου γραμματισμου.
Βιβλιογραφία
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Ειδικοί εκπαιδευτικοί για τους δίγλωσσους μαθητές: από την αφάνεια και την απαξίωση στη
δράση και στη συνεργασία
Ασπασία Χατζηδάκη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δήμοτικής Εκπαίδευσής Πανεπιστήμιο Κρήτής

Λέξεις κλειδιά: δίγλωσσοι μαθήτές, διγλωσσία, Ελλήνική ως δεύτερή γλώσσα, ειδικοί εκπαιδευτικοί, βοήθοί
δάσκαλοι.
Περίληψη;
Τα μετρα που εχει λαβει ή ελλήνική πολιτεια κατα τα τελευταια χρονια, προκειμενου να μαθουν οι μαθήτες με
διαφορετικο γλωσσικο υποβαθρο τήν ελλήνική γλωσσα στο σχολικο περιβαλλον, περιλαμβανουν ειτε τή
διδασκαλια τους σε Ταξεις Υποδοχής/ Φροντιστήριακα Τμήματα ειτε τήν γλωσσική υποστήριξή τους απο
εκπαιδευτικους στο πλαισιο χρήματοδοτουμενων απο τήν Ευρωπαική Ένωσή προγραμματων που αφορουν
παλιννοστουντες και αλλοδαπους μαθήτες (ΕΠΠΑΣ) αλλα και πλήθυσμους που διατρεχουν τον κινδυνο
εκπαιδευτικής αποτυχιας (ΖΕΠ). Και ενω ο αριθμος των ΤΥ βαινει μειουμενος τα τελευταια δεκαπεντε χρονια, τα
εν λογω προγραμματα δεν μπορουν να καλυψουν πλήρως τις αναγκες των εν δυναμει διγλωσσων μαθήτων
εξαιτιας τής ιδιας τής φυσής τής χρήματοδοτήσής τους: οι σχετικες δρασεις δεν μπορουν να υφιστανται οσο δεν
υπαρχουν αναλογα Έργα.
Περαν ομως του οικονομικου ζήτήματος, ειναι κρισιμο να τεθει επι ταπήτος ή μορφή που θα πρεπει να παρει ή
υποστήριξή των μαθήτων για τήν εκμαθήσή τής Ελλήνικής ειτε μεσα ειτε εξω απο τις συμβατικες ταξεις.
Καταρχήν, εχουν επισήμανθει τα ελλειμματα καταρτισής που ταλανιζουν τους/τις εκπαιδευτικους που
αναλαμβανουν Τ.Υ. (Καλλιμανή & Τριανταφυλλιδου 2003, Κασιμή 2005, Νικολουδής 2005) και, πιθανοτατα σε
μικροτερο βαθμο, οσους απασχολουνται στο πλαισιο ευρωπαικων προγραμματων. Επισής, συμφωνα με τή
βιβλιογραφια (Cummins 2005, Σκουρτου 2012, Χατζήδακή 2014), ή κατακτήσή τής ‘ακαδήμαικής’ οψής τής
δευτερής γλωσσας, ή οποια απαιτειται για να προσπελασουν οι μαθήτες τα κειμενα των εγχειριδιων και γενικα
τον επιστήμονικο λογο, δεν ολοκλήρωνεται μεσα σε δυο χρονια ‐οσο δήλαδή προβλεπεται να διαρκει ή φοιτήσή
τους σε δομες στήριξής. Κατα συνεπεια, χρειαζεται να υποστήριχθουν περαιτερω, ωστε να αξιοποιήσουν το
πλήρες δυναμικο τους και να μή ‘μεινουν πισω’.
Ωστοσο, το κρισιμοτερο ζήτήμα, κατα τή γνωμή μου, αφορα το πως εχει ‘κατασκευαστει’ στή συνειδήσή τής
εκπαιδευτικής κοινοτήτας ο ρολος του ‘ειδικου εκπαιδευτικου’ που αναλαμβανει να διδαξει τήν ελλήνική σε
αλλοδαπους μαθήτες, ειτε προκειται για καποιον αναπλήρωτή ει τε για καποια φιλολογο που απασχολειται στο
πλαισιο ενος προγραμματος. Η περιστασιακή παρουσια του/τής στή σχολική μοναδα, ή απασχολήσή με τους
διγλωσσους μαθήτες εκτος ταξής ή με ορισμενους μαθήτες μεσα στήν ταξή αλλα χωρις καμια αλλήλεπιδρασή με
το συνολο των μαθήτων, οδήγει στήν εικονα ενος περιθωριοποιήμενου εκπαιδευτικου ‘σε ειδική αποστολή’ που
σπανια συνεργαζεται με τους υπολοιπους παρα το δυσκολο εργο που του/τής εχει ανατεθει και κυριως, σπανια
αναγνωριζεται ως ‘ειδικος’.
Στήν παρουσα εισήγήσή θα αναφερθουμε σε εμπειριες απο το Ηνωμενο Βασιλειο (Creese 2002, Foy 2008, Franson
1999, Statham 2008, κ.α.),οπου εφαρμοστήκε επι μακρον ή πολιτική του ‘βοήθου δασκαλου’ για τους διγλωσσους
μαθήτες στις συμβατικες ταξεις, και θα παρουσιασουμε συμπερασματα για τις δυσκολιες, τις προκλήσεις αλλα
και τις προοπτικες του θεσμου.
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Απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση του οπτικού γραμματισμού στη
διδασκαλία της γλώσσας
Κατερίνα Χριστοδούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λέξεις κλειδιά: οπτικός γραμματισμός, γλωσσική διδασκαλία, θεματική ποιοτική ανάλυσή, μελλοντικοί
εκπαιδευτικοί.
Περίληψη:
Η νοήματική αποδοσή μήνυματων μεσα απο πολλαπλα σήμειωτικα συστήματα δήμιουργήσε τήν αναγκή για
καλλιεργεια νεων τυπων γραμματισμου, οπως ο οπτικος γραμματισμος. Τα μαθήσιακα αποτελεσματα που
προκυπτουν μεσα απο τήν καλλιεργεια δεξιοτήτων οπτικου γραμματισμου φαινεται να προσελκυουν το
ενδιαφερον τής ερευνήτικής κοινοτήτας (Stokes, 2002). Ωστοσο, ή επαρκεια τής επιμορφωσής των
εκπαιδευτικων σε ζήτήματα οπτικου γραμματισμου, τιθεται υπο αμφισβήτήσή (Mostafa, 2011). Στήν
προτεινομενή ανακοινωσή παρουσιαζουμε μια ερευνα που στοχευε αφενος να διερευνήθει τι γνωριζουν οι
μελλοντικοι εκπαιδευτικοι για τον οπτικο γραμματισμο και αφετερου να καταγραφει πως αντιλαμβανονται τήν
ενσωματωσή του στή γλωσσική διδασκαλια.
Οι συμμετεχουσες, που επιλεχθήκαν με βολική δειγματολήψια, ήταν τρεις γυναικες, αποφοιτοι διαφορετικων
Παιδαγωγικων Τμήματων Δήμοτικής Εκπαιδευσής. Προκειμενου να καταγραφουν και να ερμήνευτουν οι αποψεις
και οι ιδεες τους για το θεμα, ακολουθήθήκε ποιοτική ερευνήτική προσεγγισή και ως εργαλειο επιλεχθήκε ή
ήμιδομήμενή συνεντευξή, με τήν επακολουθή αυτονομια στή σειρα και τή μορφή των ερωτήματων. Η ερευνα
στήριχθήκε σε οδήγο συνεντευξής, που συνταχθήκε με βασή το προτυπο του Seidman (2006) και οριοθετει τις
ακολουθες θεματικες περιοχες: α) προφιλ συμμετεχουσων, β) εννοιολογήσεις για το θεμα του οπτικου
γραμματισμου και ανασυνθεσή τους, γ) τροποι ενσωματωσής του οπτικου γραμματισμου στή γλωσσική
διδασκαλια, δ) αποτιμήσή του οπτικου γραμματισμου. Οι συνεντευξεις ήχογραφήθήκαν με τή συγκαταθεσή των
συμμετεχουσων και επειτα εγινε ή απομαγνήτοφωνήσή τους. Τα δεδομενα αναλυονται βασει τής ποιοτικής
θεματικής αναλυσής (Kitsiou, 2015) σε θεματικες κατήγοριες και υποκατήγοριες, μοτιβα και μοναδες λογου.
Τα αποτελεσματα τής ερευνας, σε σχεσή με τον πρωτο στοχο, εδειξαν πως οι μελλοντικοι εκπαιδευτικοι ειναι σε
θεσή να προσδιορισουν ορισμενα χαρακτήριστικα του οπτικου γραμματισμου, οπως ή αποκωδικοποιήσή
νοήματος, ή οπτικοποιήσή ενος μήνυματος και ή συνδεσή εικονας‐κειμενου. Ωστοσο σαφεις εννοιολογήσεις του
οπτικου γραμματισμου δεν υπήρξαν. Αντιθετα, οι συμμετεχουσες αλλοτε με αναστοχασμο σε προσωπικες
εμπειριες, αλλοτε με ανακλήσή προυπαρχουσων ιδεων φαινεται να δήμιουργήσαν επι τοπου νοήματα. Τα
παραπανω μας παραπεμπουν στήν αρχική διαπιστωσή τής αναγκής για ενισχυσή τής επιμορφωσή
εκπαιδευτικων σε ζήτήματα οπτικου γραμματισμου. Σε σχεσή με το δευτερο στοχο, οι μελλοντικοι εκπαιδευτικοι
μπορουν να προτεινουν τροπους ενσωματωσής του οπτικου γραμματισμου στή γλωσσική διδασκαλια, οπως
ειναι ή αξιοποιήσή τής εικονας, τής διαφήμισής, των πινακιδων, των σχεδιαγραμματων, αιτιολογωντας
παραλλήλα τή διδακτική τους χρήσιμοτήτα (πχ για να διευκολυνει τήν κατανοήσή των μαθήτων, να αποτελεσει
κινήτρο, να συμβαλει στήν κριτική προσεγγισή των μήνυματων).
Μεσα απο τήν αξιοποιήσή του συγκεκριμενου εργαλειου, τήν επιλογή του δειγματος, τήν ερμήνεια των
αποτελεσματων τής ερευνας απο τις συμμετεχουσες αλλα και τήν τήρήσή, οσο το δυνατον, πιο αντικειμενικής
στασής κατα τή συγγραφή τής εργασιας, επιδιωχθήκε να μετριαστουν οι περιορισμοι τής ερευνας και να αυξήθει
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ή φερεγγυοτήτα τής. Η γενικευσιμοτήτα τής ερευνας δεν ειναι δυνατή λογω τής μεθοδολογιας που
ακολουθήθήκε, ομως τα ευρήματα τής μπορουν να αποτελεσουν μια πρωτή βασή για ερευνήτες που θελουν να
μελετήσουν περαιτερω το θεμα του οπτικου γραμματισμου στήν εκπαιδευσή εκπαιδευτικων.
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Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Π.Θ.

Ιορδανίδου Άννα

Καθήγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δήμοτικής Εκπαίδευσής, Π.Π.

Ιουλία Κανδήλα

Δρ. Πανεπιστ. Θεσσαλίας, Σύνδεσμος Φιλολόγων ν. Λάρισας

Τάσος Μάτος

Δρ. Πανεπιστ. Θεσσαλίας, Σύνδεσμος Φιλολόγων ν. Λάρισας

Ναπολέων Μήτσής

Ομότιμος Καθήγήτής, Π.Θ.

Παπαδοπούλου Μαρία

Καθήγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχ. Εκπαίδευσής, Π.Θ.

Νάκας Θανάσής

Καθήγήτής, Παιδ. Τμήμα Δήμοτικής Εκπαίδευσής, Ε.Κ.Π.Α

Σκούρτου Ελένή

Καθήγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δήμοτικής Εκπαίδευσής, Π.Α.

Ρούλα Τσοκαλίδου

Καθήγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκής

Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή

Ε π ι τ ρ ο π ή

Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ

Βερέμή Ανδρονίκή

Δ.Σ. Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας

Γκέτσου Κατερίνα

Περιφέρεια Θεσσαλία - Π.Ε. Λάρισας

Καλαμπούκα Χάιδω

Δήμος Τυρνάβου

Καλπακίδου Δέσποινα

Δ.Σ. Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας

Κοθρά Κατερίνα

Δ.Σ. Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας

Κουλιός Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Τυρνάβου

Μαγαλιού Ερμίνα

Δ.Σ. Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας

Οικονόμου Κωνσταντίνος

Δ.Σ. Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας

Σωτήρίου Ελένή

Μέλος Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας

Γ ρ α μ μ α τ ε ί α

Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ

Γιάννή Μερόπή

Φοιτήτρια – Νομική Κομοτήνής

Μάτου Παλμύρα

Φοιτήτρια – Αγγλική Φιλολογία Α.Π.Θ.
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