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πλέδξην
Καηλνηόκεο Πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηωλ Ξέλωλ Γιωζζώλ

Σν πλέδξην κε ζέκα Καηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ
δηνξγαλψλεηαη απφ ην Σκήκαηα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ
ρσξψλ, Διιεληθήο Φηινινγίαο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ην
Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο ζηε Φιψξηλα, θαη ηε ρνιή Ξέλσλ Γισζζψλ θαη ηε ρνιή Διιεληθήο
Φηινινγίαο θαη Μεηάθξαζεο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μαξηνχπνιεο.
Σν ζπλέδξην δηνξγαλψλεηαη ζην πιαίζην ηεο έλαξμεο πινπνίεζεο δξάζεσλ αλάκεζα
ζηα ηξία παλεπηζηήκηα θαη δηεμάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο νπθξαληθήο
γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ. ηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη κέζσ ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ θαη
δηαπαλεπηζηεκηαθνχ δηαιφγνπ λα δηαηππσζνχλ πξνβιεκαηηζκνί, λα εθθξαζηνχλ
απφςεηο, λα παξνπζηαζηνχλ δεδνκέλα θαη λα ππάξμεη ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφο ζε
κεζνδνινγηθά θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ Ξέλσλ
Γισζζψλ.

Κνκνηελή, 25 – 27 Μαΐνπ 2018

The Conference entitled “Innovative approaches to Foreign Language Teaching”
is organised by
The Department of Language, Literature and Culture of the Black Sea Countries and
the Department of Greek Philology of the Democritus University of Thrace, the
Department of Primary Education of the University of Western Macedonia as well as
the Faculty of Greek Philology and Translation and the Faculty of Foreign Languages
of the State University of Mariupol.
The conference is one of a series of activities organised in the framework of
cooperation of the three Universities, and it aims at: a) promoting an interdisciplinary
dialogue, b) exchanging ideas, and c) reflecting on methodological and theoretical
issues related to teaching Foreign Languages.
Komotini, May 25 -27, 2018

ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΟΜΗΛΗΔ
PLENARY SPEECHES

Η γλώςςα διδαςκαλίασ ςτα πανεπιςτήμια τησ Κφπρου: Επιςτρζφει η Αγγλική;
Κάξνπιια-Βξίθθε Γήκεηξα
Αλ. Καζεγήηξηα, π. πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ, Δπξσπατθφ
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ

ε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα κε αγγιφθσλσλ ρσξψλ παξαηεξείηαη, ηα ηειεπηαία
ρξφληα, απμεκέλε πξνζθνξά αθαδεκατθψλ πξνγξακκάησλ κε γιψζζα δηδαζθαιίαο
ηελ Αγγιηθή. Μηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηινγήο απηήο, αιιά θαη
ησλ αλεζπρηψλ γηα πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζθηαγξαθεί ηε ρξήζε ηεο Αγγιηθήο
σο κέζνπ δηδαζθαιίαο ζηνλ παγθφζκην παλεπηζηεκηαθφ ράξηε. Η παξνχζα πνηνηηθή
έξεπλα εμεηάδεη δεδνκέλα επίζεκσλ εγγξάθσλ (πρ λνκνζεζίεο, απνθάζεηο ηεο
θπβέξλεζεο, δειψζεηο θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ) θαη θαηαδεηθλχεη φηη θαηά ηηο
ηειεπηαίεο έμη δεθαεηίεο, ε γισζζηθή πνιηηηθή γηα ηελ Αγγιηθή σο γιψζζα
δηδαζθαιίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ έρεη επεξεαζηεί απφ
πνιηηηθέο εμειίμεηο, νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ηδενινγηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη ζρέδηα
δηεζλνπνίεζεο. Η γιψζζα δηδαζθαιίαο ζην πξψην παλεπηζηήκην ηεο Κχπξνπ
ππξνδφηεζε κηα καθξνρξφληα ζπδήηεζε (δεθαεηίεο 1960 κέρξη 1990) αλαθνξηθά κε
ηελ επηινγή ή ζπκπεξίιεςε ηεο Αγγιηθήο θαη ηελ αληίζηνηρε ηαπηφηεηα ηνπ
παλεπηζηεκίνπ. Γηα θάπνηνπο, ε Αγγιηθή ζεσξνχληαλ ε δηεζλήο γιψζζα, έλα
απαξαίηεην επηζηεκνληθφ εξγαιείν. Γηα άιινπο, ζεσξνχληαλ ε γιψζζα ηνπ πξψελ
Βξεηαλνχ απνηθηνθξάηε, κηα απεηιή γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηαπηφηεηα ζην
λεζί. Μεηά ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004, ε Δπξσπατθή
ηαπηφηεηα θαη ε γισζζηθή πνιηηηθή ζηελ ΔΔ έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ιεηηνπξγήζεη σο
θαηαιχηεο. Η Αγγιηθή σο παγθφζκηα γιψζζα ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε έρεη
απνθηήζεη πηα έλα λέν απνεζλνπνηεκέλν, εξγαιεηαθφ θαη ηδενινγηθά νπδέηεξν ξφιν
ζηελ Κχπξν. Η ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελνπ λφκνπ ην 2017 κε ζθνπφ ηε δηεζλνπνίεζε
ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ λεζηνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θέληξν
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πεγάδεη απφ ηε λέα ζηάζε πξνο ηελ αγγιηθή γιψζζα. Έηζη
πξνγξάκκαηα κε γιψζζα δηδαζθαιίαο ηελ Αγγιηθή εηζάγνληαη ζηα ηξία ειιελφθσλα
δεκφζηα/θξαηηθά παλεπηζηήκηα. Σα ηέζζεξα ηδησηηθά παλεπηζηήκηα πνπ είραλ
κεηαηξαπεί απφ αγγιφθσλα ζε δίγισζζα κε ηελ πξνζζήθε πξνγξακκάησλ ζηελ
Διιεληθή, εηζάγνπλ λέα αγγιφθσλα πξνγξάκκαηα. ε επνρέο απμαλφκελεο
παγθνζκηνπνίεζεο, ε Αγγιηθή θαίλεηαη λα επηζηξέθεη δπλακηθά σο γιψζζα
δηδαζθαιίαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Αγγιηθή, γιώζζα δηδαζθαιίαο, παλεπηζηήκην, δηεζλνπνίεζε, Κύπξνο
Βηνγξαθηθό
Η Γήκεηξα Κάξνπιια-Βξίθθε είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ ζηε γισζζνινγία
(θνηλσληνγισζζνινγία) από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ θαη εξγάδεηαη σο Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα
Γισζζνινγίαο ζην Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Δίλαη ζπληνλίζηξηα ηνπ πηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο
Αγγιηθήο Φηινινγίαο θαη Γισζζνινγίαο (ζπκβαηηθό θαη εμ απνζηάζεσο) θαη ηεο ζεηξάο δηαιέμεσλ
γισζζνινγίαο “Invited Local Linguist”. Απεηέιεζε ηδξπηηθό κέινο ηεο Γισζζνινγηθήο Δηαηξείαο
Κύπξνπ θαη ππεξεηεί σο κέινο ηεο Μόληκεο Κππξηαθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο Γεσγξαθηθώλ
Ολνκάησλ. Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα επηθεληξώλνληαη ζηε ζρέζε γισζζηθήο πνιηηηθήο θαη
ηαπηόηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο, ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο θαη ησλ δηθαζηεξίσλ ζηελ Κύπξν. Έρεη
αθόκε δηεμαγάγεη έξεπλα ζην γισζζηθό ηνπίν, ηε γιώζζα δηδαζθαιίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη
ηε δηεξκελεία/κεηάθξαζε ζηελ Κύπξν.

Παραγωγή γραπτοφ λόγου ςτην ξζνη γλώςςα και κριτήρια αξιολόγηςησ
Κηγηηζηόγινπ-Βιάρνπ Ρηλέηηα
Αλ. Καζεγήηξηα, πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Η
παξαγσγή
γξαπηνχ
ιφγνπ
ζηελ
μέλε
γιψζζα,
επηβεβιεκέλε
δξαζηεξηφηεηα/δνθηκαζία απφ ην Δληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ
(Δ.Π..-Ξ.Γ.) ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, απνηειεί θνκβηθφ
ζεκείν ζηε δηδαζθαιία-εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο, ηα δε θξηηήξηα έγθπξεο θαη
αμηφπηζηεο αμηνιφγεζεο ζπληζηνχλ ην θχξην δεηνχκελν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.
Η ζεηηθή εκπεηξία ηελ νπνία απνθνκίζακε απφ ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ
δνθηκαζηψλ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο Κξαηηθνχ
Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο (Κ.Π.Γ.) απνδεηθλχεηαη πνιχηηκνο αξσγφο ζηελ
πξνζπάζεηα εμνηθείσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο μέλεο γιψζζαο κε ηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο. ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο παξακέηξνπο
εθείλεο πνπ ζπληζηνχλ ην πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ
θαη λα νξίζεη ηα πνηνηηθά θξηηήξηα αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζήο ηεο. πγθεθξηκέλα,
(α) ζα επηζεκαλζεί ν νπζηαζηηθφο ξφινο ηεο ζηνρεπκέλεο γξαπηήο νδεγίαο
(πιεξνθνξίεο, παξνηξχλζεηο), ε νπνία ιεηηνπξγεί σο εξέζηζκα/έλαπζκα νξίδνληαο ην
ζπγθείκελν θαη θαζνξίδνληαο εκκέζσο ηηο ιεθηηθέο επηινγέο ηνπ καζεηή θαη απφ ηελ
νπνία έιθεηαη ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, (β) ζα θαηαδεηρηεί ε ρξεζηκφηεηα ηεο
«ζράξαο» αμηνιφγεζεο, σο πνιχηηκνπ εξγαιείνπ ηνπ αμηνινγεηή, κε ζαθψο
δηαηππσκέλα θξηηήξηα θαη (γ) ζα ζπλδεζνχλ νη πεξηγξαθεηέο δεηθηψλ (descriptors)
ζχκθσλα κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο θαη κε θάζε έλα απφ ηα πνηνηηθά θξηηήξηα ηεο
«ζράξαο». Οη ηξεηο απηέο απαξαίηεηεο παξάκεηξνη θαη νπζηαζηηθέο ζπληζηψζεο
απνηεινχλ ηνλ γλψκνλα γηα ηελ εμαγσγή έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ, ηνλ ζρνιηαζκφ
θαη ηελ εξκελεία ηνπο. Απψηεξνο δηηηφο ζηφρνο καο είλαη ε ελίζρπζε θαη ε
ελδπλάκσζε ηεο ζπλέξγεηαο ησλ ηξηψλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαζνξηζηηθψλ γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ε
αλάδεημε πεδίσλ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηε δηδαθηηθή
πξάμε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπκε ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο-εθκάζεζεο
ηεο μέλεο γιψζζαο κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο γξαπηήο επηθνηλσληαθήο
ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ, ζράξα αμηνιόγεζεο, πνηνηηθά θξηηήξηα,
πεξηγξαθεηέο δεηθηώλ
Βηνγξαθηθό
Η Ρηλέηηα Κηγηηζηόγινπ-Βιάρνπ είλαη Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Δθαξκνζκέλεο
Γισζζνινγίαο ζηε Γηδαθηηθή μέλσλ γισζζώλ ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη
Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Η έξεπλα θαη νη δεκνζηεύζεηο ηεο εζηηάδνπλ ζε δεηήκαηα δηδαζθαιίαοεθκάζεζεο μέλεο γιώζζαο, ζηνλ ζρεδηαζκό καζεζηαθνύ πιηθνύ, ζηελ επηκόξθσζε θαζεγεηώλ
Γαιιηθήο. Μέινο ηεο Κεληξηθήο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ
Γισζζνκάζεηαο θαη επηζηεκνληθή ππεύζπλε γηα ηε γαιιηθή γιώζζα από ην 2008.

Γλωςςική εκπαιδευτική πολιτική και διδαςκαλία των Ξζνων Γλωςςών: μία
αςφμβατη ςχζςη;
Κνηιηάξε Αγγειηθή
Καζεγήηξηα, πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Η επηινγή ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζπλαξηάηαη άκεζα κε
ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο νκηιεηέο ησλ γισζζψλ πνπ
ηειηθά ζα δηδαρζνχλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Η ελλθνικι εκπαιδευτικι πολιτικι για τισ
ξζνεσ γλώςςεσ φαίνεται να ακολουκεί τισ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και να εντάςςεται ςτο
ευρφτερο πλαίςιο όπου θ διδαςκαλία των ξζνων γλωςςών ζχει ωσ ςτόχο να καταςτιςει
δυνατι τθν απαραίτθτθ πλζον διεκνι επικοινωνία και να δώςει τα αντίςτοιχα
επαγγελματικά εφόδια ςτθν κατεφκυνςθ αυτι. Στο ελλθνικό δθμόςιο ςχολείο προωκοφνται
ςυςτθματικά τρεισ γλώςςεσ διεκνοφσ κφρουσ, ενώ αγνοοφνται οι γλώςςεσ καταγωγισ των
μακθτών από μεταναςτευτικά και προςφυγικά περιβάλλοντα οι οποίεσ δεν διδάςκονται
οφτε ωσ Γ1 για τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/εσ μακθτζσ/τριεσ οφτε βζβαια ωσ ξζνεσ γλώςςεσ
επιλογισ για τουσ/τισ άλλουσ/εσ μακθτζσ/τριεσ. Στο κοινωνικό πολυπολιτιςμικό και
πολφγλωςςο περιβάλλον που λειτουργεί θ ελλθνικι εκπαίδευςθ μπορεί να αναρωτθκεί
κανείσ εάν θ ελλθνικι εκπαιδευτικι πολιτικι για τισ [ξζνεσ] γλώςςεσ ανταποκρίνεται ςτισ
απαιτιςεισ τθσ εποχισ και κατά πόςο ςτο πλαίςιο αυτό θ εκπαιδευτικι πρακτικι μπορεί να
υποςτθρίηει καινοτόμεσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλία τουσ. ηελ εηζήγεζε ζπδεηνχληαη

γεληθά θαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα γισζζηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο φπσο ηα
αλαδεηθλχεη ε πξφθιεζε ηεο πνιπγισζζίαο θαη νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζην
ειιεληθφ ζρνιείν.
Λέμεηο-θιεηδηά: πνιπγισζζία, γισζζηθή πνιηηηθή, μέλεο γιώζζεο
Βηνγξαθηθό
H
Αγγελικι
Κοιλιάρθ
είναι
κακθγιτρια
Εφαρμοςμζνθσ
Γλωςςολογίασ/
Κοινωνιογλωςςολογίασ ςτθ ΦΛΣ / ΑΠΘ (http://users.auth.gr/angelkil/). Κφρια αντικείμενα
ζρευνασ: αλλθλεπιδράςεισ γλώςςασ και κοινωνικοφ γίγνεςκαι, κοινωνιογλωςςολογικοί
παράμετροι που επθρεάηουν τθν εκμάκθςθ τθσ πρώτθσ, δεφτερθσ και ξζνθσ γλώςςασ
(ελλθνικισ, γερμανικισ ι και άλλων γλωςςών) κακώσ και ηθτιματα που ανακφπτουν ςε
πολυγλωςςικά περιβάλλοντα και αφοροφν ςτθ γλωςςικι εκπαιδευτικι πολιτικι και ςτθ
γλωςςικι εκπαίδευςθ.

Η επαγγελματική μάθηςη των εκπαιδευτικών ςτην Κφπρο: δεδομζνα και
προοπτικζσ
Μηραειίδνπ Αζελά
Γηεπζχληξηα Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Κχπξνπ

Πνιιέο έξεπλεο θαη κειέηεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ελφο
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε βαζηθφ ζπκπέξαζκα φηη ν εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ηνλ
ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα επηηπρίαο. Η ζπλερήο ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο
θαη ε ζπζηεκαηηθή θαη εζηηαζκέλε ελδπλάκσζή ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, ηελ
ηάμε θαη ην ζρνιείν, πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θαη λα εθζπγρξνλίδεηαη ζε
ζπλερή βάζε, ζέηνληαο ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην επίθεληξν ηεο φπνηαο
πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε ζηελ εθπαίδεπζε. πλεπψο, φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηε
βηβιηνγξαθία, ε πνηφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο, ηεο ελδπλάκσζεο θαη ηεο
ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η δηεζλήο ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ηνλίδεη φηη ε
επαγγεικαηηθή κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνσζείηαη θαη είλαη πην απνηειεζκαηηθή
κέζσ ηεο αλάπηπμεο θνηλνηήησλ κάζεζεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο κάζεζεο
κεηαμχ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (Π.Ι.), ζηε βάζε ησλ
ζχγρξνλσλ δεδνκέλσλ, πξνσζεί πνηθίιεο κνξθέο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, κέζσ ηεο επηκφξθσζεο ζε ζρνιηθή βάζε θαη
θπξίσο κέζσ ηεο λέαο πξνζέγγηζεο ζηελ επαγγεικαηηθή κάζεζε. πγθεθξηκέλα,
κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο, ηα ζρνιεία θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ
κεραληζκνχο εζηηαζκέλεο κάζεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε βάζε ηεο
θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ψζηε λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη
λα δεκηνπξγεζεί θιίκα θαη θνπιηνχξα κάζεζεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ. Η
επαγγεικαηηθή κάζεζε κέζσ απζεληηθψλ πξαθηηθψλ, ηα δίθηπα κάζεζεο εληφο ηνπ
ζρνιείνπ, νη θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη ε νκαδηθή ζπλεξγαζία, νη νπνίεο είλαη
απνηειεζκαηηθέο κνξθέο απζεληηθήο ελδπλάκσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνσζνχληαη
αβίαζηα κέζσ ησλ δξάζεσλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Π.I. Η
παξνπζίαζε εζηηάδεηαη ζηηο δξάζεηο πνπ ζήκεξα ππάξρνπλ ή κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ,
εληφο ηνπ ζρνιείνπ, γηα πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ, κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ, θαζψο θαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ βηψλνπκε ζην θππξηαθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Βηνγξαθηθό
Η Δρ Ακθνά Μιχαθλίδου-Ευριπίδου είναι θ Διευκφντρια του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου
Κφπρου και θ Προϊςταμζνθ τθσ Μονάδασ Πολιτικισ και Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ του
Υπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ. Είναι απόφοιτοσ τθσ Παιδαγωγικισ Ακαδθμίασ Κφπρου
και του Παν/μίου Θεςςαλονίκθσ, κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ επιπζδου Μάςτερ ςτθν Εκπαίδευςθ
από το Παν/μιο του Μάντςεςτερ ςτο Ην/. Βαςίλειο, κακώσ και διδακτορικοφ ςτισ Επιςτιμεσ
τθσ Αγωγισ από το Πανεπιςτιμιο του Λονδίνου. Διετζλεςε εκπαιδευτικόσ, κακθγιτρια
Παιδαγωγικών ςτο Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο Κφπρου και Προϊςταμζνθ του Κζντρου
Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ και Αξιολόγθςθσ. Διετζλεςε επίςθσ ςυνεργαηόμενο εκπαιδευτικό
προςωπικό ςτο Ανοικτό Πανεπιςτιμιο Κφπρου και ςτο Πανεπιςτιμιο του Λονδίνου. Η Δρ
Μιχαθλίδου διδάςκει ςε πολλά προγράμματα επαγγελματικισ μάκθςθσ εκπαιδευτικών όλων
των βακμίδων και είναι ςυντονίςτρια πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μζλοσ
ευρωπαϊκών ομάδων εμπειρογνωμόνων για τθν εκπαίδευςθ. Τα ερευνθτικά τθσ
ενδιαφζροντα αφοροφν ςε κζματα επαγγελματικισ μάκθςθσ των εκπαιδευτικών, ιςότθτασ
ςτθν εκπαίδευςθ, κακώσ και του ρόλου του εκπαιδευτικοφ ςτθν καινοτομία και τθν ζρευνα.

English for professional purposes through culture-centered approach
Pavlenko Olena
Καζεγήηξηα, Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Ξέλσλ Γισζζψλ, Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην
Μαξηνχπνιεο
International cooperation in the field of higher education recognizes the importance to
support student, research and academic staff mobility between EU and non-EU higher
education institutions as well as provides the opportunities to enter joint Masters / Phd
programmes and other inter-institutional partnerships for career advancement. All
these highlight the necessity to have a good command of a foreign language, English
in particular, as it proves to be a “global” and universally used language definitely
acting as”linguo franca. Many would reasonably assert that being sufficiently fluent
and effortless in English irrespective of a specialized field not only enhances one‟s
professional progress but also contribute to personal development and
competitiveness. For this reason, teaching English for specific purposes (ESP) and to
speakers of other languages (TESOL) should not be concentrated on mastering the
grammar rules and vocabulary, and syntax but more appropriately focus on how to
communicate flexibly and effectively both in and outside classroom. Positive
motivation in this context typically involves culture-centered approach based on
cultural knowledge and awareness (Council of Europe 2001), “habitus” and “cultural
capital” (Pierre Bourdieu 1984), “narrative capital” (Molony 2013), “cultural context
“(Schulz 2007), “cultural turn” in translation studies (Bassnett 1997), etc. The latter is
identified as an influential mode of cultural construction, a means by which new
nations can establish their identity amongst neighbouring countries (Venuti 2000). In
other words, the contemporary models of communicative competence require the
ability to deal with socio-cultural aspects of communication in the target language
situations. Thus, the sufficient insight into the target cultures helps the trainees
incorporate cultural information into their professional activities, enhance the ability
to employ both teacher‟s and learners‟ “narrative capital” as well as develop a verbal
context of cross-cultural interest and enquiry. All these aims to prevent any cases of
misunderstanding between representatives of different cultures.
Keywords: culture-centered approach, cultural awareness, source culture, target
culture, communicative competence.
Βιογραφικό
Dr Olena Pavlenko (h.pavlenko@mdu.in.ua) is Professor of Philology in the English Philology
Chair, the dean of the faculty of Foreign Languages at Mariupol State University – Ukraine.
She has been working at the University for seventeen years having previously worked as a
head of the English Chair at the same University. Her research interests include Translation
Studies, artistic translation, cultural aspects of translation, Language Education. She is an
Associate Editor of Academic Journals (Bulletin of Mariupol State University. Series
“Philology”). She has published 3 books (in Ukrainian) related to Translation and teaching
English for specific purposes for Masters in political science, as well as more than 70 papers,
which appear in various international and national refereed journals, collected editions and
conference proceedings. She has also participated in more than 70 International and
National Conferences.

Fostering Language Learning Strategy Instruction in the Classroom
Φάιηνπ- Joycey Αγγειηθή
Οκφηηκε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
For more than forty years, studies examining language learning strategies have
provided descriptive and skill-specific data concerning the type and frequency of
strategy use in relation to various factors influencing learner preferences in the
selection of particular strategies. However, learners do not always select and use the
most appropriate strategies for any given task in the specific socio-educational context
in which they function without guidance and direction. Until fairly recently few
studies have focused on how to teach language learning strategies in classroom
settings to help learners develop strategic knowledge and skills so that they can cope
with learning problems. Strategy instruction is particularly required in second or
foreign language formal settings in which exposure to the target language is mainly
restricted to the classroom. In such settings, language teachers play an important role
in the implementation of language learning strategy instruction (LLSI) (PsaltouJoycey, 2014), an alternative, innovative approach to language teaching. In my talk, I
will focus on how to help teachers acquire knowledge of what LLSI entails and also
on how they can apply it in their classrooms by using either existing materials or by
creating their own. Consequently, the main issues to be discussed will be: looking at
strategies our learners are already using and enriching their repertoire through LLSI;
relating LLSI and its outcomes to the cultural context in which they occur without
imposing strategies that have been effective elsewhere; promoting orchestration of
strategies in LLSI as most tasks require employment of more than one strategy each
time. Actual examples of how to foster LLSI in the classroom will also be provided.
Keywords: language learning strategies, strategy instruction materials, strategy
orchestration, classroom settings
Βηνγξαθηθό
Angeliki Psaltou-Joycey (BA, Dipl. TEFL, MA, PhD) is Professor Emerita of Aristotle University
of Thessaloniki, Greece. Her research interests and publications focus on Language Learning
Strategies and other individual differences in SLA, Greek as an S/FL, and Multiligualism. She
has authored Language Learning Strategies in the Foreign Language Classroom (2010); coauthored The Temporal System of Modern Greek: Studies from the Perspective of Greek as a
Foreign Language [in Greek] (2011); edited Language Learning Strategy Instruction: A
Teacher’s Guide (2015); co-edited Cross-Curricular Approaches to Language Education
(2014), and Language Learning Strategies: Theoretical Issues and Applied Perspectives
(2017). She is also a member of the editorial boards of national and international academic
journals.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ/ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ
TEACHING APPROACHES OF A SECOND/FOREIGN LANGUAGE

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ Γ1 ΣΖ ΥΡΖΖ ΗΓΗΧΜΑΣΗΜΧΝ ΑΠΟ ΓΗΓΑΚΟΜΔΝΟΤ
ΣΖ ΝΔ Χ Γ2/ΞΓ
Γαιαληόκνο Ηωάλλεο
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

Απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη ην ιεμηιφγην κηαο γιψζζαο δελ απνηειείηαη κνλάρα απφ
απιέο ιέμεηο, αιιά θαη απφ πνηθίινπο πνιπιεμηθνχο ζπλδπαζκνχο (Read, 2000). Η
νξνινγία θαη ε ηαμηλφκεζε απηψλ ησλ πνιπιεμηθψλ ζπλδπαζκψλ πνηθίιεη, κε
απφξξνηα λα έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη φξνη (π.ρ. ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο, ιεμηινγηθέο
ζπλάςεηο, ηδησηηζκνί) (Liu, 2008) θαη πνηθίια θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο (π.ρ.
ζεκαζηνινγηθά, ιεμηθνγξαθηθά, ζπληαθηηθά) (Moon, 1997). ηελ παξνχζα έξεπλα
πηνζεηείηαη ν φξνο ηδησηηζκφο (idiom) γηα λα πεξηγξαθνχλ εθείλνη νη πνιπιεμηθνί
ξεκαηηθνί ζπλδπαζκνί, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζπζηαηηθφ είλαη ξήκα (Γαιαληφκνο,
2008). Η θαηεγνξία ησλ ηδησηηζκψλ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηνπο ακηγείο ηδησηηζκνχο
(π.ρ. είλαη ηνπ δξφκνπ), ηνπο ηδησηηζκνχο, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηνπο κεραληζκνχο
ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο κεησλπκίαο (π.ρ. ηα βιέπσ καχξα, βάδσ έλα ρέξη,) θαη ηνπο
ηδησηηζκνχο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπκβαηηθή/ζπιινγηθή γλψζε ησλ νκηιεηψλ ηεο
ειιεληθήο (π.ρ. γίλνκαη Σνχξθνο). Έρεη απνδεηρηεί εξεπλεηηθά φηη ε γλψζε θαη ν
επαξθήο ρεηξηζκφο ησλ ηδησηηζκψλ ζπλδέεηαη κε πςειφ επίπεδν επηθνηλσληαθήο
ηθαλφηεηαο ζε κηα δεχηεξε/μέλε γιψζζα (Γ2/ΞΓ) (Cieślicka, 2015· Littlemore &
Low, 2006a, 2006b). Η γλψζε απηή απνδίδεηαη σο ηδησηηζκηθή ηθαλφηεηα (idiomatic
competence) (Liontas, 2015).
ηελ ειιεληθή γιψζζα, νη ηδησηηζκνί εκθαλίδνπλ κεγάιε ζπρλφηεηα ηφζν ζην
θαζεκεξηλφ φζν θαη ην πην ηερληθφ ιεμηιφγην (Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε & Δπζπκίνπ,
2006· Μήηζεο, 2004). Παξάιιεια, ε ειιεληθή εκθαλίδεη θνηλνχο (ζεκαζηνινγηθά
θαη κνξθνινγηθά) ηδησηηζκνχο κε πνιιέο γιψζζεο ηεο Βαιθαληθήο (π.ρ. ηνπξθηθή,
βνπιγαξηθή). Ο ξφινο ηεο πξψηεο γιψζζαο (Γ1) είλαη ζεκαληηθφο θαηά ηελ
εθκάζεζε κηαο Γ2/ΞΓ ζε ζπλδπαζκφ, σζηφζν, θαη κε άιιεο αηνκηθέο δηαθνξέο, φπσο
ηα θίλεηξα, ε ειηθία, ε πξνδηάζεζε θαη ην θχιν (Ellis, 1985). Η χπαξμε παξφκνησλ
ηδησηηζκψλ ζηελ ειιεληθή θαη ζε άιιεο βαιθαληθέο γιψζζεο αλακέλεηαη λα
δηεπθνιχλεη ηελ εθκάζεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ηνπο απφ δηδαζθφκελνπο κε Γ1 κηαο
εθ ησλ βαιθαληθψλ γισζζψλ (Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε & Δπζπκίνπ, 2006).
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα, δηεμαγάγακε πείξακα πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζνπκε ηνλ ξφιν ηεο Γ1 ζηελ θαηαλφεζε ηδησηηζκψλ κε παξφκνηα
κνξθνινγηθή θαη ζεκαζηνινγηθή ππφζηαζε ζηελ ειιεληθή θαη ζε δηάθνξεο
βαιθαληθέο γιψζζεο (αιβαληθή, βνπιγαξηθή). ηελ έξεπλά καο ζπκκεηείραλ 15
δηδαζθφκελνη ηελ ειιεληθή σο Γ2 επηπέδνπ Β2 απφ ηελ Αιβαλία θαη ηε Βνπιγαξία
θαη 15 δηδαζθφκελνη ηδίνπ επηπέδνπ ειιελνκάζεηαο απφ ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο.
Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ καο έδεημε φηη νη δηδαζθφκελνη απφ ηηο βαιθαληθέο
ρψξεο έδσζαλ πεξηζζφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο ζε δξαζηεξηφηεηα ζπκπιήξσζεο
θελψλ ζε ζρέζε κε ηνπο δηδαζθφκελνπο απφ ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο.
Λέμεηο-θιεηδηά: Λεμηιόγην, ηδησηηζκνί, Γ1, επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα, λέα ειιεληθή σο
Γ2

Ο ΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΠΡΟΘΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ
ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ: ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Δπζπκίνπ Αγγειηθή
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
ηελ ειιεληθή γιψζζα ε πξνζεκαηνπνίεζε απνηειεί παξαγσγηθή δηαδηθαζία
ζρεκαηηζκνχ ιέμεσλ θαη πνιιά έρνπλ γξαθηεί θπξίσο γηα ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηεο
κε ηε ζχλζεζε (βι., κεηαμχ άιισλ, Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε 1986, Γηαλλνπινπνχινπ
2000, Ράιιε 2005, Dimela & Melissaropoulou 2009). Σα λενειιεληθά παξαγσγηθά
πξνζήκαηα εκθαλίδνπλ πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. πνιπζεκία, κεησκέλε
ζεκαζηνινγηθή δηαθάλεηα, θ.ά.), ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα κειεηεζεί επαξθψο ζην
ζχλνιφ ηνπο, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εθπνλεζεί ηθαλφο αξηζκφο κειεηψλ γηα
θάπνηα απφ απηά (βι. ελδεηθηηθά Mendez-Dosuna 1997, Delveroudi &Vassilaki 1999,
Καξαληδφια & Γηαλλνπινπνχινπ 2000, Δπζπκίνπ 2002, 2018, Ralli 2004,
Γαβξηειίδνπ 2013, Efthymiou, Fragaki & Markos 2015). ην άξζξν απηφ εμεηάδεηαη
ν ζρεκαηηζκφο ξεκάησλ κε πξνζεκαηνπνίεζε ζηελ θνηλή λενειιεληθή (π.ρ. απνζπληνλίδσ, ππν-ιεηηνπξγώ, πεξη-θπθιώλσ, θαηα-ιεζηεύσ, ζπλ-ππνγξάθσ). Η δνκή ηνπ
άξζξνπ έρεη σο εμήο: ην πξψην κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα πξνζήκαηα (π.ρ. πεξηθπθιώλσ, θαηα-ιεζηεύσ) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ησλ λενειιεληθψλ
ξεκάησλ θαη δίλνληαη ζηνηρεηψδεηο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκαζηνινγηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηηο δηαθνξέο πνπ
παξνπζηάδνπλ σο πξνο ηελ παξαγσγηθφηεηα, ην βαζκφ ζεκαζηνινγηθήο δηαθάλεηαο,
ην επίπεδν χθνπο θαη ηνπο (επηινγηθνχο) πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη θαηά ηε
δηαδηθαζία πξνζάξηεζήο ηνπο ζε κία βάζε (βι. θαη Δπζπκίνπ 2018). Σέινο, ζην ηξίην
κέξνο δηαηππψλνπκε νξηζκέλεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ
πξνζεκαηνπνηεκέλσλ ξεκάησλ, εζηηάδνληαο ζηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξνζεκάησλ
θαη ησλ παξάγσγσλ δνκψλ πνπ ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα.
Λέμεηο-θιεηδηά: ξήκαηα, πξνζήκαηα, λέα ειιεληθή, δηδαζθαιία πξνζεκαηνπνηεκέλσλ
ξεκάησλ

Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΔΡΔΟΣΤΠΧΝ ΔΚΦΡΑΔΧΝ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ Χ ΞΔΝΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
Εαξίθνβα Ηνπιία & Κηόξ Ηνπιία
Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Μαξηνχπνιεο

Проблема підтримання високого рівня зацікавленості й мотивації студентів у
вивченні іноземних мов завжди перебувала у центрі уваги викладачів, а
останнім часом, коли життя диктує нові умови, висуває нові пріоритети в галузі
мовної освіти, стає край важливою. Одним з факторів такого зацікавлення є
грамотна реалізація соціокультурного підходу як найважливішого компоненту
навчання іноземним мовам, що передбачає набуття студентами таких якостей,
як розуміння, толерантність та адекватне відношення до інших культур та їх
представників.
Соціокультурна компетенція, виступаючи в якості компонента змісту і об'єкта
навчання, виконує не тільки комунікативну функцію, а й функцію впливу на
поведінку, почуття, думки і свідомість партнерів по міжкультурній комунікації.
Досягнення відповідних цілей здійснюється завдяки встановленню тісних
зв‟язків студента з іншою культурою, підвищенню загального рівня освіченості
у людини, що вивчає іноземну мову, в процесі оволодіння новими
соціокультурними знаннями, а також розширенню кругозору. Особливого
значення набувають питання, пов‟язані з організацією полікультурної освіти та
її змісту. Для реалізації мовленнєвої діяльності в контексті міжкультурної
комунікації необхідною умовою є оволодіння певними навичками та вміннями,
які сприятимуть засвоєнню лінгвокультурного, країнознавчого матеріалу,
пізнанню системи цінностей певного народу-носія мови. Мова та культура
повинні вивчатися у взаємозв‟язку. Знання основних періодів розвитку історії
країни, видатних подій та осіб, традицій та звичаїв, особливостей національного
менталітету полегшують завдання міжкультурного спілкування. Цікавим і
корисним матеріалом, багатим на прояви національної самобутності народу, є
фразеологізми та паремії, в яких проявляється мудрість поколінь, характер та
образ мислення народу.
При вивченні новогрецької мови фразеологічні одиниці (у вузькому і широкому
сенсі) можна використовувати при навчанні граматиці (аспекти «Граматика»,
«Практика усного та письмового мовлення», «Домашнє читання»), для
розширення лексичного запасу, для отримання та кращого засвоєння
країнознавчого, культурного матеріалу тощо. Фразеологізми та паремії містять
великий шар уявлень про культуру, традиції, відображають історію, світогляд,
побут, характер, особливості менталітету народу і є засобом підвищення
соціокультурної компетенції студентів.
Ключові слова: фразеологізми, міжкультурна комунікація, соціокультурний
підхід, викладання, новогрецька мова.
Title in English: Sociocultural aspects of phraseological units‟ usage in the teaching of modern Greek
as a foreign language // Title in Ukrainian: Використання фразеологізмів у викладанні
новогрецької мови як іноземної у рамках соціокультурного підходу

USING WEBQUESTS TO ENHANCE GREEK EFL LEARNERS’ WRITING
SKILLS
Manoli Polyxeni & Lala Styliani
Hellenic Open University

The aim of the study was to explore the impact of a WebQuest (WQ)-based writing
instruction on Greek EFL learners‟ writing skills; an additional aim of the study was
to probe into their attitudes towards the use of WQs. The study adopted the quasiexperimental design. In particular, 6th grade students of two primary schools in Larisa
participated in this study, one as a control group and the other as an experimental
group. The students of the experimental group were taught to apply a WQ-based
writing instruction designed by the researchers. The students of the control group did
not receive any WQ-based writing instruction but a rather traditional writing
instruction. The study included both quantitative and qualitative data. Namely, a
writing pre-test and post-test was administered to both the experimental and control
groups before and after the teaching intervention to investigate possible changes in the
experimental group writing performance after the WQ instruction, while an interview
was conducted with the experimental group to probe into students‟ views on the use
of WQs. The findings of the study revealed that the experimental group significantly
improved their writing scores after the WQ application when compared to the control
group. Based on student interview, it was shown that most students had positive
attitudes towards the WQ activity asserting that it boosted their performance and
cooperative skills.
Keywords: WebQuest, Technology use, EFL teaching, Writing skill, EFL primary
school students
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ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ
Υαηδεδήκνπ Γ. Κωλζηαληίλνο & Καξαγηαλλίδνπ Δπαγγειία
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Σν δήηεκα ηεο δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ απνηειεί βαζηθφ πεδίν
ζπδήηεζεο θαη έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο ησλ γισζζψλ. Έηζη, έρνληαο σο
αθεηεξία ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην ιεμηιφγην ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο κηαο μέλεο
γιψζζαο, έρνπλ πξνηαζεί πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο ηνπ
ιεμηινγίνπ θαη έρνπλ γίλεη δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ.
ηελ παξνχζα εξγαζία ζπδεηείηαη ζχληνκα ε ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθή απφ ζεσξεηηθήο
πιεπξάο θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο κηθξήο
θιίκαθαο κε ζηφρν λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πξνπηπρηαθνχο/έο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο
Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζην
πιαίζην ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο. Δξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο κειέηεο ζα
απνηειέζεη έλα εξσηεκαηνιφγην κε πεξίπνπ 40 δειψζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ
πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηελ
εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο Γεξκαληθήο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο απφ άιινπο/εο εξεπλεηέο/ηξηεο ζε
δηεζλέο επίπεδν, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο σο δεχηεξεο/μέλεο
γιψζζαο. Οη δειψζεηο απηέο ζα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε άμνλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ θαη νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ
έξεπλα ζα θιεζνχλ λα απαληήζνπλ ζε θαζεκία απφ ηηο δειψζεηο βάζεη κηαο θιίκαθαο
Likert πέληε βαζκψλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εθαξκφδνπλ ηηο πξαθηηθέο
ηεο θάζε ζηξαηεγηθήο. Θα αθνινπζήζεη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
(πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, αλάιπζε ANOVA, ζχγθξηζε κέζεο ηηκήο θαη ηππηθήο
απφθιηζεο, t-test). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα αλαδείμνπλ ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεξκαληθήο φζνλ αθνξά ηηο
ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ πνπ εθαξκφδνπλ νη ίδηνη/εο θαη λα θαλεξψζνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο.
Λέμεηο-θιεηδηά: δηδαθηηθή ησλ γισζζώλ, Γεξκαληθή σο μέλε γιώζζα, ζηξαηεγηθέο
εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ, ιεμηθό, ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ, εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ
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Γξίβα Διέλε
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Voyevutko Natalya
Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Μαξηνχπνιεο

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηνπ πνιχκνξθνπ θαη
πνιππνίθηινπ ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ
Οπθξαλία, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο ηεο Μαξηνχπνιεο, ηνπ Κηέβνπ θαη ηεο
Οδεζζνχ. Η ειιεληθή γιψζζα δηδάζθεηαη ζε δεκφζηα Οπθξαληθά ζρνιεία, ζε
θπξηαθάηηθα ζρνιεία, ζε ζρνιεία ηελ ππνζηήξημε δηαθφξσλ θνξέσλ, νξγαλψζεσλ
θαη ζπιιφγσλ (πρ ζρνιεία ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ θαη ειιεληθψλ πνιηηηζηηθψλ
ζπιιφγσλ), ζε δηάθνξα ηκήκαηα ελειίθσλ, θαη βεβαίσο ζην Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην
ηεο Μαξηνχπνιεο. Η δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο εκθαλίδεη απμεκέλε
πνζφζησζε ηελ πεξηνρή ηεο Μαξηνχπνιεο, κηθξφηεξε ζηελ πφιε ηνπ Κηέβνπ, θαη
αξθεηά πην πεξηνξηζκέλε ζηελ Οδεζζφ φπνπ θαη παξαηεξείηαη θάπνηνο βαζκφο
ζπξξίθλσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ απφ ην 2012 κέρξη ην 2017. Οη ψξεο
δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο αλάινγα κε ηνλ ηχπν
ηνπ ζρνιείνπ, πρ. πξσηλφ, απνγεκαηηλφ, θπξηαθάηηθν, πξσηνβάζκηαο ή
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θιπ. Σν πξνθίι ησλ δηδαζθφλησλ επίζεο παξνπζηάδεη
αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, αιιά θαη αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα ηεο ίδηαο πεξηνρήο. Δπίζεο, κέζα απφ ηελ έξεπλά καο ζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα
θαηαγξάθεθε πνηθηιία εγρεηξηδίσλ, άιια απφ ηα νπνία έρνπλ ζπγγξαθεί ζηελ
Διιάδα, φκσο πξηλ απφ κηα 20εηία, θαη άιια πην ζχγρξνλα εγρεηξίδηα ηα νπνία έρνπλ
ζπγγξαθεί απφ νκάδα εξγαζίαο ζηελ Οπθξαλία. Σέινο, ζρνιηάδνληαη δηάθνξνη
παξάκεηξνη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο,
γίλνληαη δηαπηζηψζεηο θαη θαηαιήγνπκε ζε πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζηελ Οπθξαλία.
Λέμεηο θιεηδηά: Διιελόγισζζε Δθπαίδεπζε, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, ζρνιηθά
εγρεηξίδηα

TEACHERS’ LANGUAGE PREPARATION FOR ΣHE NEW UKRAINIAN
SCHOOL IN THE COΝDITIONS OF INTERNATIONALIZATION OF
HIGHER EDUCATION

Zadorozhna-Knyagnitska Lenina
Mariupol State University

The article reveals the peculiarities of bachelors‟ language preparation – future
teachers of primary school in accordance with the requirements of the Concept of the
New Ukrainian School. This document is a program of action for a comprehensive
reform of secondary education in Ukraine, which will begin in September 2018.The
concept of the New Ukrainian School provides fundamental changes in the
organization and content of student education that will bring it closer to European
educational standards. The essence of educational areas of the Standard of primary
education and the necessity of preparing students – future teachers of primary school
for the implementation of this standard are revealed.
The emphasis is put on the necessity of formation and development of students‟
foreign language competence, which is part of their readiness for professional
activity. This competence is an integral ability to carry out effective professional
communications in native and foreign languages. Specific features of its linguistic,
sociolinguistic and pragmatic components are described in the context of the
implementation of language preparation of the primary school teacher as a carrier of
speech norms.
The article clarifies the world educational trends in the language education of future
teachers, their influence on the professional preparation of the primary school
teachers, and the problems of their language training in the current conditions of
globalization and internationalization of higher education. The experience of the
Mariupol State University in organization and implementation of students‟ language
training in the specialty “Primary education”, the specialization “Modern Greek
language in primary school” is highlighted.
Keywords: New Ukrainian school, teachers of primary school, primary education,
language preparation, language competence, Standard of primary education.
Title in Ukrainian: Л. Задорожна-Княгницька. Мовна підготовки вчителя для Нової української
школи в умовах інтернаціоналізації вищої освіти.

TURKISH STUDIES IN PUBLIC UNIVERSITIES IN THE BALKANS AND
CYPRUS: LET’S TALK ABOUT CURRICULA

Mavridou Vasiliki
Democritus University of Thrace

In the last decades an increasing international interest in Turkish Studies and Turkish
SLA is witnessed, not only in Turkey but in the neighboring countries of Turkey as
well. This interest is expressed by a number of moves one of which is the opening in
many universities of new programs of studies (curricula) oriented in this direction.
The aim of this paper is to describe and at the same time compare Turkish Studies
curricula in public tertiary education in the Balkans and Cyprus. Our research brought
up 15 public universities within the countries of Greece, Bosnia & Herzegovina,
Bulgaria, Serbia, Romania, Albania and Cyprus, whose basic or secondary field of
study is Turkish SLA or Turkish Studies in general. In the description of the programs
of study of these 15 universities we focused on specific parameters such as: the
curriculum objectives, the number of years of study, the number and category of
courses, degree requirements, as well as, in some cases, knowledge assessment and
testing.
Keywords: Turkish studies, Turkish SLA, public universities, curriculum/ program of
study, Balkans
Σίηινο ζηελ ειιεληθή γιώζζα: Οη Σνύξθηθεο ζπνπδέο ζηα δεκόζηα παλεπηζηήκηα ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο
Κύπξνπ: αο κηιήζνπκε γηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ

Ζ ΤΝΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ
ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ "ΜΔΣΑΦΡΑΖ" (ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ) ΣΟ ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΣΖ ΜΑΡΗΟΤΠΟΛΖ

Ρηακπηζέλθν Δβειίλα
Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Μαξηνχπνιεο

Σν άξζξν είλαη αθηεξσκέλν ζην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο ηεο κεηαθξαζηηθήο
ηθαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ ηεο εηδηθφηεηαο "Μεηάθξαζε" (Νενειιεληθή γιψζζα) ζην
Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Μαξηνχπνιεο. Η επθαηξία ηεο ζπλδηδαζθαιίαο κε
Έιιελεο θπζηθνχο νκηιεηέο ζην Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Μαξηνχπνιεο, θαηέζηε
δπλαηή κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ειιεληθψλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ
θαζψο θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο.
Υάξε ζηελ επθαηξία απηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο
Μεηάθξαζεο λα εμαζθήζνπλ πξνθνξηθά ηηο κεηαθξαζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζηελ
ηάμε θαζψο επίζεο θαη λα πξνβνχλ ζε αλαιχζεηο γξαπηψλ κεηαθξάζεσλ.
Οπζηαζηηθά, ζηελ ηάμε ππάξρεη κηα δηαδηθαζία ζπλνκηιίαο κε ηε ζπκκεηνρή ελφο
αιινδαπνχ πνπ δελ γλσξίδεη νχηε νπθξαληθά νχηε ξσζηθά. ε φ,ηη αθνξά ηε
κεηάθξαζε, δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε κεηάθξαζε νπθξαληθψλ ινγνηερληθψλ
έξγσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην: "Με ηελ παλάθξηβε ηηκή" ηνπ Mηραήιν
Κνηζηνπκπίλζθη. Δθηφο απφ ηε κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ, νη θνηηεηέο παξνπζηάδνπλ ζηα
ειιεληθά ζηνπο Έιιελεο θαζεγεηέο - θπζηθνχο νκηιεηέο νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ ηελ
ηζηνξία ηεο Οπθξαλίαο, δξακαηηθέο ζειίδεο ηεο νπθξαληθήο ηζηνξίαο.
Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, νη θνηηεηέο ηνπ
Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μαξηνχπνιεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλνχλ
απεπζείαο ζην Skype κε εθπξνζψπνπο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο θαη ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, κε Έιιελεο θαη Διιελνθχπξηνπο πνιηηηθνχο, κε εθπξνζψπνπο ηεο
Αζηπλνκίαο θαη άιισλ ππεξεζηψλ. Γεληθά, απνδίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ κεηαθξαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο
εξγαζίαο. ην άξζξν ππνγξακκίδεηαη επίζεο ε ζπνπδαηφηεηα ηεο κειέηεο ηεο
Νενειιεληθήο σο δηεζλνχο γιψζζαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο νξνινγίαο ζε
πνηθίινπο ηνκείο.
Λέξεις-κλειδιά: ε ζπλδηδαζθαιία, νη κεηαθξαζηηθέο δεμηόηεηεο, Κξαηηθό Παλεπηζηήκην
ηεο Μαξηνύπνιεο, ε νξνινγία.

Ζ ΓΗΓΛΧΗΑ Χ ΔΓΓΔΝΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ
ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΟΛΤΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΗΑ

ωηεξνύδαο Βαζίιεηνο,
Αλ/ηήο πληνληζηήο Δθπαίδεπζεο Αιβαλίαο
Σζαθηξίδνπ Διέλε
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Γξίβα Διέλε
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Η Δζληθή Διιεληθή Μεηνλφηεηα (ΔΔΜ) ηεο Αιβαλίαο είλαη ε κεγαιχηεξε ζε αξηζκφ
αλαγλσξηζκέλε κεηνλφηεηα απφ ην Αιβαληθφ θξάηνο, κε αλαγλσξηζκέλν ην δηθαίσκα
εθπαίδεπζήο ηεο σο εζληθή κεηνλφηεηα ζηε κεηξηθή γιψζζα. Χζηφζν, ε
ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία δελ απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν
ζηνλ πιεζπζκφ ηεο ΔΔΜ. Η ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία παξέρεηαη απφ
επξεία ηππνινγία εθπαηδεπηεξίσλ πνπ αλήθνπλ ηφζν ζην ηππηθφ φζν θαη ζην κε
ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο έρεη απνηειέζεη
αληηθείκελν επηζηεκνληθήο έξεπλαο εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο. Οη επηζηεκνληθέο
έξεπλεο πεξηζηξέθνληαη ηφζν ζηελ νξηνζέηεζε θαη κειέηε ηνπ πεδίνπ φζν θαη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηγισζζηθψλ αηφκσλ.
Αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηεινχλ νη έξεπλεο πνπ
εζηηάδνπλ ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηγισζζίαο ζηελ Αιβαλία θαη νη έξεπλεο
πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ εξεπλνχλ ην θαηλφκελν ηεο
δηγισζζίαο θαη ηεο ειιελνκάζεηαο ζηελ Αιβαλία, εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο
αλαγλσξηζκέλεο σο κεηνλνηηθέο πεξηνρέο ήηνη ηνπο Ννκνχο Αξγπξνθάζηξνπ,
Γέιβηλνπ θαη Αγ. αξάληα, ελψ θάπνηεο άιιεο πξνζεγγίδνπλ ην δήηεκα ηεο
ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Αιβαλίαο πνπ παξέρεηαη
ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε. ηελ θαηεγνξία εξεπλψλ πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε
κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηγισζζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ δηαθξίλνληαη έξεπλεο πνπ πξνζεγγίδνπλ, σο επί ην πιείζην απφ
ζεσξεηηθή άπνςε, ην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο
σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, έξεπλεο
πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε/ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ θαη
έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ην έξγν «Διιελφγισζζε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά»
Λέμεηο-θιεηδηά: ειιελνκάζεηα, δηγισζζία, πνιππνιηηηζκηθόηεηα, Αιβαλία

ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ
FOREIGN LANGUAGES AND IDENTITIES

ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ: ΓΝΧΖ Ζ΄ΖΓΔΜΟΝΗΑ;

Γθόγθαο Θεκηζηνθιήο
ΣΔΙ Ηπείξνπ
Η πνιπγισζζία απνηειεί κία ζεκαληηθή παξάκεηξν ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ ρψξνπ.
Απηφ δελ νθείιεηαη κφλνλ ζηελ χπαξμε κεηνλνηηθψλ ζπιάθσλ, αιιά ε κεηαλάζηεπζε
θαη ηα πξνζθπγηθά ξεχκαηα ζπκβάιινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε δηακφξθσζε ελφο
πνιχγισζζνπ κσζατθνχ ζε πνιιέο ρψξεο (αλ φρη φιεο). Δηδηθφηεξα, κεηά ην ηέινο
ηνπ αηψλα ησλ εζληθηζκψλ θαη ηελ βαζκηαία θαηάξγεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα εζληθή
θαη γισζζηθή νκνηνγέλεηα, ε δηάδνζε θαη δεκφζηα ρξήζε γισζζψλ πέξαλ ηεο
θπξίαξρεο είλαη ζπρλή θαη πνιιέο θνξέο επηβεβιεκέλε. Χζηφζν, ε θαηλνκεληθή
πνιπγισζζία θξχβεη πεξηπηψζεηο αηνκηθήο θαη ζεζκηθήο κνλνγισζζίαο, ππφ ηελ
έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο απνζρηζηηθψλ ηάζεσλ, αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζπκπαγψλ
γισζζν-πνιηηηζκηθψλ ζπιάθσλ ζε εθπαηδεπηηθφ, πνιηηηθφ, δηνηθεηηθφ ή νηθνλνκηθφ
θιπ. επίπεδα.
ρεηηθά πξφζθαηα, ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Καδαθζηάλ ζεζκνζεηήζεθε ε ηξίγισζζε
εθπαίδεπζε. Ήηνη, πέξα απφ ηηο κέρξη ηφηε επίζεκεο γιψζζεο (Καδαθηθά θαη Ρσζηθά)
πξνζηέζεθε θαη ε Αγγιηθή γιψζζα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σν
ζθεπηηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη ζρεηηθά ζαθέο θαη απιφ: κφλν κέζσ ηεο Αγγιηθήο
γιψζζαο ε εζληθή νηθνλνκία κπνξεί λα κπεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε ζπλέπεηα ην
Καδαθζηάλ λα θαηνξζψζεη λα εηζέξζεη ζηε ζθαίξα ησλ νηθνλνκηθψο αλεπηπγκέλσλ
ρσξψλ. Απηφ απνηειεί ην νξαηφ κέξνο ηνπ δεηήκαηνο, θαζψο, πίζσ απφ ηα
επηθαηλφκελα απνθξχπηεηαη ε πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο.
Σν άξζξν εμεηάδεη ηε θχζε ηεο ηξίγισζζεο εθπαίδεπζεο, φπσο αξρηθά ζρεδηάζηεθε
θαη φπσο εθαξκφδεηαη ήδε ζην Καδαθζηάλ, ππφ ηα πξίζκα ησλ θνηλσληθψλ,
πνιηηηθψλ, εζλνηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ δηαζηάζεσλ. Μέζα απφ κηα ζεηξά ζπλεληεχμεσλ
παξνπζηάδεηαη ε ζχδεπμε ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ
θπξηαξρίαο, ε δε ηξίγισζζε εθπαίδεπζε, θαίηνη επηζήκσο παξνπζηάδεηαη σο κέζνλ
δηεχξπλζεο ησλ επηθνηλσληαθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ πιεζπζκνχ, δελ απνηειεί παξά
εθαξκνγή ηεο γθξακζηαλήο έλλνηαο ηεο εγεκνλίαο.
Λέμεηο-θιεηδηά: Σξίγισζζε εθπαίδεπζε, Καδαθζηάλ, εγεκνλία, γισζζηθή εθπαίδεπζε.

ΟΗ ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΑ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
Κνπηξνπκπέιε Αλαζηαζία
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα καο απαζρνιήζνπλ νη απφςεηο ησλ ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο
πνιπγισζζίαο θαη ηεο „δηαρείξηζεο‟ ησλ γισζζψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα. ηνρεχνπκε ζηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα: (α)
δεηήκαηα πνιπγισζζίαο θαη επξσπατθψλ γισζζψλ, (β) ηνλ ξφιν ηεο αγγιηθήο
γιψζζαο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ εθπαίδεπζε, (γ) ηελ πξψηκε εθκάζεζε επξσπατθψλ
γισζζψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία θαη (δ) ηελ εηζαγσγή επηπξφζζεησλ μέλσλ γισζζψλ
ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο καο. ηελ έξεπλα
ζπκκεηείραλ 40 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Βαζηθφ κεζνδνινγηθφ
εξγαιείν απνηέιεζε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ
ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθε ε ζεκαηηθή πνηνηηθή αλάιπζε.
Μέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο αλαδχεηαη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πνιπγισζζία θαη ηδίσο γηα ηηο „ηζρπξέο‟
επξσπατθέο γιψζζεο θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Όζνλ
αθνξά ηελ αγγιηθή γιψζζα, ζρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ ηελ πξνηίκεζή
ηνπο ζε απηή θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζέηνληαο νη πεξηζζφηεξνη
ηελ αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο δηδαζθαιίαο ηεο. Τπνζηεξίδνπλ κάιηζηα νη
πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηελ πξψηκε εθκάζεζε απηήο ζεσξψληαο φηη νη Έιιελεο
καζεηέο ηεο πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα εθκάζεζήο ηεο, θάηη πνπ δε
ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ ην ίδην εχθνια νη καζεηέο κεηαλαζηεπηηθνχ πξνθίι
πνπ δνπλ ζην ειιεληθφ θξάηνο. Αθφκε, φπσο ζα δνχκε, νη πεξηζζφηεξνη
ζπλεληεπμηαδφκελνη ζα ηαρζνχλ ππέξ ηεο έληαμεο βαιθαληθψλ γισζζψλ θαη
γισζζψλ παξεπμείλησλ ρσξψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία
ζηε ξψζηθε γιψζζα. Όιεο απηέο νη απφςεηο παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ππφ ην πξίζκα ηεο παξνχζαο πνιηηηθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο.
Λέμεηο-θιεηδηά: απόςεηο, εθπαηδεπηηθνί, πνιπγισζζία, δεηήκαηα γισζζηθήο πνιηηηθήο,
„ηζρπξέο‟ γιώζζεο.

BEING AN EFL OR AN ELF TEACHER? EXAMING SELF-EFFICACY AND
TEACHER IDENTITY

Sougari Areti-Maria
Aristotle University of Thessaloniki

Teachers‟ perceived efficacy has attracted the attention of researchers due to the
impact that self-efficacy has on learning outcomes and teacher engagement. More
specifically, it seems that teachers‟ sense of efficacy exerts a strong influence on the
adaptation of classroom management techniques, the adoption of innovative practices,
teachers‟ persistence and dedication, and students‟ academic achievements. What is
more, teachers‟ personal qualities, such as experience and proficiency in English,
have been found to influence teachers‟ perceived efficacy. Furthermore, teachers‟
perceived efficacy is intertwined with the formation of teacher identity.
Due to the unprecedented changes in our society, the teacher of English is called to
respond to the needs of the new era and to contemplate upon the shift from teaching
English as foreign language (EFL) to teaching English as a lingua franca (ELF). In
this context, there seems to be a lack of studies regarding the teachers‟ perceived
efficacy to teach English as a lingua franca (ELF) in relation to their efficacy for
learner engagement, classroom management and instructional strategies as well as the
teaching practices adopted in the language classroom. To be more specific, this paper
looks into teachers‟ self-perceived efficacy and the identity developed in an attempt to
shed light on the link between teachers‟ sense of efficacy and their efficacy to respond
to the emerging need to supplement teaching with rich ELF-related material and the
claims made regarding the practices adopted in the classroom.
As part of this paper, the findings of a focus group study are reported in an attempt to
offer insight into the relationship between teachers‟ perceived efficacy and their sense
of efficacy to teach English as a lingua franca. The last part of the paper concludes
with recommendations that could help teachers develop their sense of efficacy and
assist teachers in preparing learners for their future communication exchanges in the
global village.
Keywords: teachers‟ sense of efficacy, English as a lingua franca, teacher identity

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖ ΚΡΗΖ:
ΔΘΝΟΠΟΛΗΣΗΜΗΚΑ ΣΔΡΔΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΞΔΝΖ
ΓΛΧΑ
ηάκνπ Γ. Αλαζηαζία
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Αλακθίβνια, ε εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ εθκάζεζε κηαο
άιιεο θνπιηνχξαο θαη θνζκναληίιεςεο. Σαπηφρξνλα, φκσο, ζπλεπάγεηαη θαη ηελ
„εθκάζεζε‟ γισζζηθψλ ηδενινγηψλ θαη εζλνπνιηηηζκηθψλ ζηεξενηχπσλ πνπ
ζπλδένληαη κε απηή ηε γιψζζα. Η γεξκαληθή γιψζζα είλαη αλακθηζβήηεηα κηα
ηέηνηα πεξίπησζε, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ζεηηθά αιιά θαη αξλεηηθά ζηεξεφηππα
δηαρξνληθά ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ηψξα αθφκε πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο Γεξκαλίαο ζηελ ΔΔ. Η θξηηηθή επίγλσζε ησλ
εζλνπνιηηηζκηθψλ ζηεξενηχπσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα γεξκαληθά ζηελ Διιάδα είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ πνπ θαιείηαη λα δηδάμεη ηα γεξκαληθά
σο δεχηεξε μέλε γιψζζα επηινγήο ζην ειιεληθφ ζρνιείν, κε δεδνκέλν ηνλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ γισζζηθψλ ζηάζεσλ ζηελ εθκάζεζε κηαο γιψζζαο.
ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα εμεηαζηνχλ αλαπαξαζηάζεηο ηεο Γεξκαλίαο ζε ζαηηξηθά
ζθεηο ηεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο Κάςε ην ελάξην (Mega TV, 2012-13), πνπ ζθνπφ
έρνπλ λα απνδνκήζνπλ θπξίαξρεο θαηαζθεπέο ηεο γεξκαληθφηεηαο ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία. Γηα ηελ αλάιπζε ηεο πνιπηξνπηθήο θαηαζθεπήο ηεο γεξκαληθήο ηαπηφηεηαο
ζηνλ ηειενπηηθφ κπζνπιαζηηθφ ιφγν, αληινχληαη εξγαιεία αλάιπζεο ιφγνπ απφ ηελ
θνηλσληθνπνιηηηζκηθή γισζζνινγία (Bucholtz & Hall 2005) θαη ηελ θνηλσληθή
ζεκεησηηθή (Kress & van Leeuwen 1996). Γηαπηζηψλεηαη πσο ε γεξκαληθή ηαπηφηεηα
θαηαζθεπάδεηαη πάληνηε ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ ειιεληθή. Αλ θαη ε εθπνκπή
επηρεηξεί λα ζαηηξίζεη ζηεξεφηππεο αλαπαξαζηάζεηο ηφζν ηεο Γεξκαλίαο φζν θαη ηεο
Διιάδαο, ε θαηαζθεπή ηεο γεξκαληθφηεηαο θαίλεηαη λα ζπλνδεχεηαη κε πεξηζζφηεξεο
αξλεηηθέο ζπλδειψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ηεο ειιεληθφηεηαο. Απηφ κπνξεί
λα νθείιεηαη ζην φηη ηειηθά ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί ην ειιεληθφ αίζζεκα ησλ
ηειεζεαηψλ/ηξηψλ, εηδηθά ζε πεξίνδν έληνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. πκπεξαζκαηηθά,
θείκελα ζαλ θαη απηά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην κάζεκα ηεο γεξκαληθήο σο μέλεο
γιψζζαο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο επίγλσζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηα
εζλνπνιηηηζκηθά ζηεξεφηππα κε ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε ε γεξκαληθφηεηα.
Λέμεηο-θιεηδηά: ζηεξεόηππα, Γεξκαλία, θαηαζθεπή ηαπηόηεηαο ζηνλ ιόγν, θξηηηθή
γισζζηθή επίγλσζε
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ASSESMENT IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING

RETHINKING ASSESMENT FROM AN ALTERNATIVE PERSPECTIVE:
CHALLENGES AND PRACTICES IN THE LANGUAGE CLASSROOM
Griva Eleni
University of Western Macedonia
Kofou Ifigenia
Hellenic Open University

Alternative assessment practices have been given rise to mainly because of the
dissatisfaction with types of information gathered through traditional, objective
testing techniques and standardized tests, the limited educational opportunities they
offer (Tsagari & West, 2004), and the failure to provide details concerning each
student‟s skills, attitudes, strengths and weaknesses, and to offer opportunities for
evaluating the effectiveness of instruction (Stiggins, 2001). On the contrary, authentic
assessment methods are „sensitive‟ to students‟ background, skills, strengths and
needs, and they focus on identifying and assessing personalized profiles of each
student (Valencia, 1990).They actively engage students in the learning and assessment
process, activate higher-order skills, invoke real-world applications, provide students
with an opportunity to think meta-cognitively about learning, and require new
instructional and assessment roles for teachers (Herman et al., 1992).
The present paper focuses on the presentation of various forms of alternative
assessment, i.e. the portfolio, journals/diaries, observation, think-aloud protocols and
project-based assessment, accompanied by tools, samples and rubrics, most of which
have been implemented in practice, to be incorporated into the daily classroom
environment. The role of descriptive assessment, in the form of rubrics and report
cards, integrated with the aforementioned alternative assessment methods is also
stressed, as it extracts meaningful information which could help the teacher take
decisions, adopt certain teaching practices, and it opens a dialogue between teachers
and students as well as their parents, thus fostering accountability (Davies, 1999).
Keywords: alternative assessment, descriptive assessment, portfolio, journals,
rubrics.
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Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Μαξηνχπνιεο

ΣΧΝ

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв‟язку у процесі
навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих студентами знань,
умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти і
забезпечують своєчасне коригування навчального процесу. Реалізація основних
завдань контролю знань здобувачів вищої освіти досягається системними
підходами до оцінювання чітко вимірюваних результатів навчання,
комплексністю застосування різних видів контролю та формуванням очікуваних
компетентностей. Оцінювання є невід‟ємною складовою процесу визначення
успіхів студентів вищого навчального закладу у навчально-пізнавальній
діяльності. Саме оцінювання допомагає визначити рівень оволодіння
студентами знаннями, уміннями та навичками з тієї чи іншої дисципліни.
Зазвичай оцінювання сприймається як кількісні показники досягнень студентів,
що фіксуються за допомогою оцінок. Але в практиці вищих навчальних закладів
Греції використовуються два терміни - αμηνιφγεζε та βαζκνιφγεζε. Обидва
терміни означають оцінювання, однак термін βαζκνιφγεζε відповідає поняттю
виставлення оцінки, тоді як термін αμηνιφγεζε має більш широке значення. Він
характеризує будь-який вид діяльності, спрямований на визначення досягнень
студентів у оволодінні мовною та мовленнєвою компетенціями при вивченні
іноземної мови, а саме новогрецької мови як другої іноземної. В нашій статті ми
розглядаємо оцінювання у більш широкому розумінні цього значення.
До методів або технік оцінювання знань, умінь та навичок студентів вишу
можна віднести різнопланові тести усного та письмового характеру, інноваційні
методи
викладання
іноземної
мови,
використання
інформаційнокомунікативних технологій тощо. Одне з чільних місць при оцінюванні
навчальних досягнень студентів займають інноваційні методи навчання
іноземної мови. Інноваційні методи навчання спрямовані на формування
творчої особистості, на розвиток навичок самостійної роботи, на підвищення
рівня активності як студента, так і викладача. До інноваційних методів навчання
можна віднести такі як, «мозковий штурм», метод проектів, метод асоціацій,
різноманітні види ігор тощо. З розвитком новітніх технологій у викладанні
активно почали використовуватися інформаційно-комунікативні технології.
Вони забезпечують можливість урізноманітнення занять, активації пізнавальної
діяльності студентів, підвищення мотивації та індивідуалізацію процесу
навчання. Комплексне використання всіх методів оцінювання дає змогу
викладачеві визначити рівень сформованості компетентностей студента та
рівень досягнення очікуваних результатів навчання.
Λέμεηο-θιεηδηά: ε αμηνιόγεζε, νη θαηλνηόκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, νη ηερλνινγίεο ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ην ηεζη.
Title in English: Assessment methods as a means of college students academic achievements diagnosis
// Title in Ukrainian: МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ
ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ВИШУ

ΣΟ
ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ
ΣΖ
«ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΚΡΑΣΗΑ»
(«CERTIFICATOCRACY») ΚΑΗ ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΣΖ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΥΟΛΔΗΟ: Ζ
ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ/ΣΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ
Μαλωινπνύινπ-έξγε Διέλε
ρνιηθή χκβνπινο
εθάθηο Νίθνο
Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην
ηελ παξνχζα εξγαζία αζρνινχκαζηε κε ην δήηεκα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ
γισζζνκάζεηαο ζηελ Διιάδα, ζέκα ην νπνίν εληάζζνπκε ζηελ επξχηεξε δηεζλή
επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ηελ «αζζέλεηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ» (diplomadisease),
αιιά πξνηείλνπκε γη‟ απηφ έλαλ λέν φξν, πηζηνπνηεηηθνθξαηία («certificatocracy»)
(εθάθηο 2012), πνπ θξίλνπκε φηη απνδίδεη θαιχηεξα ην θαηλφκελν ηεο αθφξεζηεο
επηζπκίαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ γισζζνκάζεηαο,
θαη κάιηζηα απφ παηδηά πνιχ κηθξψλ ειηθηψλ.
πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν πνπ νη επηπηψζεηο ηεο
πηζηνπνηεηηθνθξαηίαο πξνζιακβάλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Αγγιηθήο ησλ
Διιεληθψλ Γεκνζίσλ ζρνιείσλ, κε εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο
δηδαθηηθή πξαθηηθή. Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε ην
πνζνηηθφ παξάδεηγκα. πγθεθξηκέλα αλαξηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ζην Google
Drive θαη πξνζθιήζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο ησλ Γεκνζίσλ ρνιείσλ λα ην
ζπκπιεξψζνπλ. πγθεληξψζεθαλ 273 έγθπξεο απαληήζεηο.
Σα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα: Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ηα πηζηνπνηεηηθά
γισζζνκάζεηαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά. Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη δηάθνξα
αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο ην φηη δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ δηα βίνπ ηζρχ θαη
φηη ε ειηθία απφθηεζήο ηνπο ζα έπξεπε λα είλαη κεγαιχηεξε. Πνιχ ελδηαθέξνλ είλαη
ην εχξεκα φηη ε πηζηνπνηεηηθνθξαηία επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή
πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξ‟ φιν πνπ ην Γεκφζην ρνιείν δελ εκπιέθεηαη κέρξη
ηψξα ζηελ παξνρή πηζηνπνηεηηθψλ γισζζνκάζεηαο. Σέινο, θαηαγξάθεηαη κία πνιχ
ελδηαθέξνπζα αληίθαζε: Παξ‟ φιν πνπ νη ζπκκεηάζρνληεο ζηελ έξεπλα
εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλνπλ ηα αξλεηηθά ηεο πηζηνπνηεηηθνθξαηίαο, νη ίδηνη ζεσξνχλ
φηη ην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ ζην Γεκφζην ρνιείν ζα απνθηήζεη αμία θαη θχξνο αλ
ζπλδεζεί κε ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο.
Με αθνξκή ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε εξγαζία ζπδεηά ηα δηάθνξα
πξνβιήκαηα πνπ ην θαηλφκελν ηεο πηζηνπνηεηηθνθξαηίαο πξνθαιεί ζηελ δηδαζθαιία
ηεο Αγγιηθήο σο επηθνηλσλία θαζψο θαη ηηο απηαπάηεο πνπ δεκηνπξγεί ζε επξχηεξνπο
ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, φπσο είλαη ε εχξεζε εξγαζίαο αιιά θαη ε δηαρείξηζε ηνπ
νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Λέμεηο-θιεηδηά: αμηνιόγεζε μέλεο γιώζζαο, πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο,
diplomadisease, εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο γιώζζαο, Διιεληθό Γεκόζην ρνιείν.
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ΠΡΟΣΑΔΗ
Μνπδαθίηε Αγγειηθή
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ηελ εηζήγεζή καο ζα επηρεηξήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε φςεηο
ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηε Ρνπκαλία θπξίσο απφ ηε ζθνπηά ηεο
αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο θαη ηεο επάξθεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ
απηή αζθεί ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε
Ρνπκαλία ππάξρνπλ δχν είδε εμεηαζηηθψλ δνθηκαζηψλ επξείαο θιίκαθαο γηα ηε λέα
ειιεληθή γιψζζα: α) Οη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ειιελνκάζεηαο, νη νπνίεο
δηεμάγνληαη θάζε ρξφλν ζε εμεηαζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ κε
επζχλε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, Θεζζαινλίθε) θαη
νδεγνχλ ζηε ιήςε ηνπ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ
Διιελνκάζεηαο θαη β) νη Οιπκπηάδεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο, νη νπνίεο
δηεμάγνληαη θάζε ρξφλν ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν κε επζχλε ηνπ
ξνπκαληθνχ θξάηνπο.
Έρνληαο σο κειέηε πεξίπησζεο ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα Ιαζίνπ, φπνπ ηα ηειεπηαία
ρξφληα έρνπλ ζεκεησζεί ηδηαίηεξα απμεκέλα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλνκνγελψλ θαη αιινγελψλ- θαη ζηηο δχν γισζζηθέο δνθηκαζίεο, εμεηάδνπκε ηελ
επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη δχν κνξθέο αμηνιφγεζεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γισζζηθνχ,
πνιηηηζκηθνχ θαη θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ θαη ηηο ζπγθξίλνπκε σο πξνο
ηε ζηνρνζεζία, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Πξνζπαζνχκε επίζεο λα
θαηαγξάςνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη απαηηήζεηο ησλ ελ ιφγσ εμεηαζηηθψλ
δνθηκαζηψλ επεξεάδνπλ ηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ ειιεληθή
γιψζζα θαη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. ηελ παξνπζίαζή καο, ε νπνία, εθηφο ησλ
άιισλ, ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ ηε ζπκπιήξσζε
εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεθηηκνχκε γεληθέο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ζηε γεληθφηεξε
πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ
θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ ξνπκαληθνχ θξάηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ
κεηνλνηήησλ θαη εηδηθέο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειηθηαθφ, εθπαηδεπηηθφ,
θνηλσληνγισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πξνθίι ησλ δηδαζθνκέλσλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε, αμηνιόγεζε, γισζζηθόο/θξηηηθόο/πνιηηηζκηθόο
γξακκαηηζκόο, Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο, Οιπκπηάδα Νέαο Διιεληθήο
Γιώζζαο

ΦΖΦΗΑΚΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ
ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΔΛΛΖΝΟ-ΒΟΤΛΓΑΡΟ-ΔΛΛΖΝΗΚΟ
ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ

ΛΔΞΗΚΟ

Vounchev Boris & Strikova Irina
Παλεπηζηήκην φθηαο,

Η αλαθνίλσζε έρεη δχν ζηφρνπο: Ο πξψηνο ζηφρνο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ
«Ηιεθηξνληθφ ειιελν-βνπιγαξν-ειιεληθφ ιεμηθφ γισζζνινγηθψλ φξσλ», ην νπνίν
εθπνλήζεθε απφ νκάδα γισζζνιφγσλ θαη εηδηθψλ ζηελ πιεξνθνξηθή ηεο ρνιήο
Κιαζηθψλ θαη Νέσλ Φηινινγηψλ θαη ηεο ρνιήο ιαβηθψλ Φηινινγηψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο φθηαο σο βνήζεκα γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηέο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Η αλαθνίλσζε παξνπζηάδεη
ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ιεμηθνχ, ζπλνςίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ απνδειηησκέλσλ
φξσλ, ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ απηνί (πεξηγξαθέο ηεο λενειιεληθήο
γιψζζαο, γισζζνινγηθά βνεζήκαηα θσλεηηθήο, κνξθνινγίαο, ιεμηθνινγίαο,
ζχληαμεο, επηζηεκνληθά άξζξα) θαη ηηο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηελ απφδνζε ησλ
φξσλ ζηε βνπιγαξηθή γιψζζα. Παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη δπλαηφηεηεο ηεο
κεραλήο αλαδήηεζεο, ε νξγάλσζε ησλ ιεκκάησλ θαη ην πξφζζεην πιηθφ πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ ιεμηθνχ. Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο
αλαθνίλσζεο είλαη λα ζπλνςίζεη κεξηθά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λενειιεληθήο
γισζζνινγηθήο νξνινγίαο. Τπνγξακκίδεηαη ε αλνκνηνγέλεηά ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα
ζπλνςίδνληαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο λενειιεληθψλ γισζζνινγηθψλ φξσλ αλάινγα κε
ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαη ηνλ ηξφπν ζρεκαηηζκνχ ηνπο. Γηακνξθψλνληαη δχν βαζηθέο
θαηεγνξίεο: α) νξνινγία πνπ ζρεκαηίδεηαη ζε ειιεληθή βάζε, φπνπ εληνπίδνληαη δχν
ππνθαηεγνξίεο φξσλ: γισζζηθνί φξνη, θιεξνλνκεκέλνη απφ ηελ γισζζηθή επηζηήκε
ηεο αξραηφηεηαο θαη ηνπ κεζαίσλα θαη λένη φξνη ηεο παξαδνζηαθήο γξακκαηηθήο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ηνπο ηειεπηαίνπο 2-3 αηψλεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο λενειιεληθήο
γιψζζαο απφ θσλεηηθή, κνξθνινγηθή θαη ζπληαθηηθή άπνςε, θαη β) νξνινγία,
ζρεκαηηζκέλε κε δαλεηζκφ, φπνπ εληνπίδνληαη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο φξσλ: δηεζληζκνί,
κεηαθξαζηηθά δάλεηα θαη ζεκαζηνινγηθά δάλεηα.

Λέμεηο-θιεηδηά: ειεθηξνληθό ιεμηθό, ειιεληθή γισζζνινγηθή νξνινγία

Ζ ΥΡΖΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ www.learngreek.eu ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ Δ
ΒΟΤΛΓΑΡΟΤ ΠΟΤΓΑΣΔ
Desislava Yordanova-Petrova, Nataliya Sotirova-Milcheva, Mariya Hristova
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο απνηειεί ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο www.learn-greek.eu ε νπνία αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Webbased Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs (WebGRBG) θαηά ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε Βνχιγαξνπο ζππδαζηέο. Σν
ζπγθεθξηκέλν έξγν νινθιεξψζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2013 κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα-Βνπιγαξία 20072013», θαη κε ζπκκεηέρνληεο θνξείο ην Ιλζηηηνχην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λφγνπ (ΙΔΛ) –
Παξάξηεκα Θξάθεο απφ ειιεληθήο πιεπξάο, θαη ηνπο δηδάζθνληεο ηελ ειιεληθή
γιψζζα ζηελ Φηινινγηθή ρνιή ηνπ Ννηηνδπηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ «Νεφθηη Ρίζιθη»
ηεο πφιεο Μπιαγθφεβγθξαλη απφ βνπιγαξηθήο πιεπξάο. Βαζηθφ απνηέιεζκα ηνπ
έξγνπ ππήξμε ε αλάπηπμε ηεο ελ ιφγσ ειεθηξνληθήο πιαθφξκαο εθκάζεζεο ηεο
ειιεληθήο απφ δχν θχξηεο νκάδεο-ζηφρνπ: 1) Δλήιηθεο Βνχιγαξνπο πνπ
ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εθκάζεζε Διιεληθψλ (π.ρ. ζπνπδαζηέο ησλ Σκεκάησλ
Νενειιεληθψλ πνπδψλ ζε δηάθνξα βνπιγαξηθά παλεπηζηήκηα), 2) Βνχιγαξνπο
επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη επηζπκνχλ ηελ εθκάζεζε
ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνθίι
θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή. Η
ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πεξηιακβάλεη 40 δηδαθηηθέο ελφηεηεο: νη πξψηεο 20
αληηζηνηρνχλ ζην Α επίπεδν (Αξράξηνη) θαη πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα γεληθψλ
ειιεληθψλ, ελψ νη ππφινηπεο 20 ελφηεηεο αληηζηνηρνχλ ζην Β επίπεδν (ελδηάκεζν
επίπεδν) θαη πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα επηρεηξεκαηηθψλ ειιεληθψλ. Η πιαηθφξκα
πεξηέρεη επίζεο κηα βάζε δεδνκέλσλ κε αζθήζεηο, έλα ειεθηξνληθφ ΔιιελνΒνπιγαξηθφ ιεμηθφ πνπ ππνζηεξίδεη ηα καζήκαηα θαζψο θαη κηα ζεηξά γισζζηθψλ
εξγαιείσλ. Έλα ζεκαληηθφ ζπκπιήξσκα ηεο πιαηθφξκαο απνηεινχλ ηα θείκελα
πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ ηα νπνία βνεζνχλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ησλ
δηδαζθνκέλσλ γηα ηελ Διιάδα. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλαθεξζέληνο έξγνπ άξρηζε
θαη ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζηα
πιαίζηα ησλ εηδηθνηήησλ κε εληζρπκέλε εθκάζεζε ειιεληθήο ηεο Φηινινγηθήο
ρνιήο ηνπ Ννηηνδπηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ, κηα ρξήζε ε νπνία ζπλερίδεηαη κέρξη
ζήκεξα.
Λέμεηο-θιεηδηά: ειεθηξνληθή πιαηθόξκα, δηδαζθαιία, ειιεληθή γιώζζα σο μέλε

Δ ΣΗ ΥΡΖΗΜΔΤΟΤΝ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΟΠΧ Ζ ΑΝΔΣΡΑΜΜΔΝΖ ΣΑΞΖ ΚΑΗ
ΟΗ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ‘’ΓΑ-ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ ΛΟΓΟ’’; Ζ ΔΜΠΔΗΡΗΑ
ΜΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Δ ΔΛΛΖΝΟΦΧΝΟΤ ΦΟΗΣΖΣΔ
ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΤ Γ.Π.Θ.
Γξαβάλεο ηέθαλνο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Σα Γαιιηθά αθαδεκατθψλ θνπψλ (ΓΑ) έρνπλ σο ζθνπφ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο κε
θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ψζηε λα ζπλερίζνπλ, επηηπρψο, ηηο
παλεπηζηεκηαθέο ηνπο ζπνπδέο ζε γαιιφθσλε ρψξα, ζηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν πνπ
επέιεμαλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηδαζθαιία-εθκάζεζε πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην
αληίζηνηρν επηζηεκνληθφ πεδίν ηνπ θνηηεηή θαη είλαη ηαπηφρξνλα γισζζνινγηθή,
πνιηηηζκηθή αιιά θαη δηαπνιηηηζκηθή. Δπνκέλσο, ν δηδάζθσλ νθείιεη λα θαηαξηίζεη
έλα πξφγξακκα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ. Ο
κεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο λα
κεηαθέξνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζε έλα δηαθνξεηηθφ γισζζνινγηθφ-πνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ θαη ηαπηφρξνλα, λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο
δεηνχκελεο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο.
Χο δηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο „‟Γαιιηθά Αθαδεκατθψλ θνπψλ‟‟ ζηε Ννκηθή ρνιή
ηνπ ΓΠΘ, είκαη επηθνξηηζκέλνο κε ην ζρεδηαζκφ ελφο καζήκαηνο πνπ απεπζχλεηαη ζε
θνηηεηέο, κειινληηθνχο λνκηθνχο, νη νπνίνη επηζπκνχλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε πξφγξακκα αληαιιαγήο Erasmus+ ή λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο
ηνπο ζε γαιιφθσλν παλεπηζηήκην. ‟απηφ ην γαιιφθσλν αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ
απφςεηο κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ζηα γαιιηθά. Λακβάλνληαο ππφςε καο απηφ ην
αθαδεκατθφ πιαίζην, ζθνπφο ηεο παξνχζεο αλαθνίλσζήο είλαη λα θαηαζέζνπκε ηε
δηθή καο δηδαθηηθή πξφηαζε γηα κηα εθ ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη θαη πην
ζπγθεθξηκέλα, απηή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζην κάζεκα ΓΑ. Με δεδνκέλν φηη ε
ζεσξεηηθή καο βάζε απνηειείηαη απφ έλλνηεο φπσο νη γισζζηθέο αλάγθεο , νη
δεμηφηεηεο θαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ καζήκαηνο „‟Γαιιηθά Αθαδεκατθψλ θνπψλ‟‟,
ην εξψηεκα καο είλαη πνηά κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζα αθνινπζήζνπκε.
Έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο
Γιψζζεο (2001) ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ζα
πξνηείλνπκε δξαζηεξηφηεηεο πξφζιεςεο–θαηαλφεζεο νη νπνίεο ζα ζπκπιεξψλνληαη
απφ δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Δπηπξφζζεηα, ην εθπαηδεπηηθφ
κνληέιν ηεο αλεζηξακκέλεο ηάμεο θαη ε ρξήζε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ
αλεχξεζε θαη εθκεηάιιεπζε πξσηφηππνπ πιηθνχ, ζα καο νδεγήζνπλ ζηε δηακφξθσζε
ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξακε
αξρηθά.
Λέμεηο-θιεηδηά: Γαιιηθά Αθαδεκατθώλ θνπώλ, πξνθνξηθόο ιόγνο, αλεζηξακκέλε
ηάμε, ΣΠΔ

ΜΑΘΖΖ ΒΑΖ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΡΗΓΗΑΣΑΣΧΝ
ΔΗΚΟΝΗΚΧΝ ΚΟΜΧΝ ΣΖΝ ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΖ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ
Θενιόγνπ ηέιια
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Η Μάζεζε Βάζε ρεδίνπ απνηειεί κηα πξφηαζε εθαξκνγήο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο
ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο, ε νπνία πξνζζέηεη ηελ απαξαίηεηε επειημία ζην
κάζεκα. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θαηάιιειν
πιηθφ θαη ηα πην πξφζθνξα κέζα γηα λα επηηχρεη ηνπο δηδαθηηθνχο ηνπ ζηφρνπο
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη εκπεηξίεο ησλ
καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη ζρεδηαζηέο ησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη ησλ
παηδαγσγηθψλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ ηνπο θαη πξνβαίλνπλ ζηηο θαηάιιειεο
επηινγέο πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Η αμηνπνίεζε ησλ
ηξηζδηάζηαησλ εηθνληθψλ θφζκσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ Second Life πξνζθέξεη
πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο ζην πιαίζην ηεο
Μάζεζεο Βάζε ρεδίνπ. Οη αιεζνθαλείο πξνζνκνηψζεηο δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηεο
πξαγκαηηθήο δσήο ζπλδξάκεη ηνπο θαζεγεηέο λα ζρεδηάζνπλ ηα θαηάιιεια
πεξηβάιινληα κάζεζεο κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ απζεληηθέο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο ζε αιεζνθαλέο
θνηλσληθφ πεξηθείκελν φπνπ νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηε μέλε γιψζζα. Μέζσ
ηεο πξνζνκνίσζεο επηθνηλσληαθψλ ζπκβάλησλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ηηο
απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, νη νπνίεο ζα εμππεξεηνχλ ηνπο
δηδαθηηθνχο θαη καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Οη ηξηζδηάζηαηνη εηθνληθνί
θφζκνη απνηεινχλ πξφζθνξν ςεθηαθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ καζεζηαθψλ
ζρεδίσλ ησλ θαζεγεηψλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο
ηνπο δνκψληαο ηε λέα γλψζε ζηε βάζε ηεο ππάξρνπζαο εκπεηξίαο ηνπο. Δπηπιένλ,
δελ πεξηνξίδνληαη απφ ηνλ επαξθή ή κε ρεηξηζκφ ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα ηεο
γιψζζαο-ζηφρνπ, δηφηη, φπσο θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ζηελ εηθνληθή
πξαγκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηέο ηνπο θαη ηα
εμσγισζζηθά θαη παξαγισζζηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο, ψζηε λα επηηχρνπλ ηνλ
επηθνηλσληαθφ ηνπο ζηφρν. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζην εηθνληθφ
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο, νη
καζεηέο ηεο μέλεο γιψζζαο αλαγθάδνληαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ πξσηνβνπιία ηεο
κάζεζήο ηνπο, ψζηε απηή λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο πνπ
δεκηνπξγνχληαη εληφο απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξέρεηαη, επνκέλσο, ε δπλαηφηεηα
βησκαηηθήο κάζεζεο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο
γλψζεο θαζψο θαη ησλ αηνκηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Μάζεζε Βάζεη ρεδίνπ, ηξηζδηάζηαηνη εηθνληθνί θόζκνη, δηδαζθαιία
αγγιηθήο γιώζζαο

ΠΑΗΓΝΗΧΓΖ ΦΖΦΗΑΚΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΖ ΑΓΓΛΗΚΖ Χ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ: ΠΡΟΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Κνξνζίδνπ Διέλε
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Σα νθέιε ηεο πξψηκεο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο (ΞΓ/ Γ2), ηδηαίηεξα αλαθνξηθά
κε ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηελ εθκάζεζε θαη εκπέδσζε
ηνπ ιεμηινγίνπ ζηε γιψζζα - ζηφρν, θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο (βι. Cameron, 2001; Moon, 2005; Lightbown & Spada, 2006). Δπηπιένλ, ε
αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ςεθηαθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πεγάδεη ηφζν
απφ ην γεγνλφο φηη ε θαζεκεξηλφηεηα αθφκα θαη ησλ παηδηψλ κηθξήο ειηθίαο είλαη
ζπλδεδεκέλε κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο, φζν θαη απφ ηα ζεηηθά καζεζηαθά
απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ γηα ηε γισζζηθή
εθκάζεζε (βι. Becker, 2005, Paluka et al., 2015). ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη
ε παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ςεθηαθήο
ηερλνινγίαο ζε έλα παηγληψδεο πιαίζην γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο σο ΞΓ/ Γ2 ζε
καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ηα παηρλίδηα απνηεινχλ
ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ηεο ΞΓ, θαζψο πξνζθέξνπλ δηαζθεδαζηηθέο
επθαηξίεο απζεληηθήο επηθνηλσλίαο ζηνπο καζεηέο ελψ ηαπηφρξνλα πξνζηδηάδνπλ
θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο
ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ζηφρν ζε έλα πιαίζην (Wright, Bettridge & Buckby, 1984).
Σν πιαίζην εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζηα ςεθηαθά απηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα
κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επέιηθην, ψζηε λα εληζρχεηαη ε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο
θαη ππνζηεξηθηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, κε δξαζηεξηφηεηεο
αλνηρηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο δελ πεξηνξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ έθθξαζή ηνπο, αιιά
αληίζεηα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα εξγάδνληαη κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο,
δηαηεξψληαο ηα θίλεηξά ηνπο γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ακείσηα.
Λέμεηο-θιεηδηά: παηγληώδεο κάζεζε, εθκάζεζε μέλεο γιώζζαο, ΣΠΔ, πξνζρνιηθή
ειηθία

Ζ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ ΚΗΝΖΖ ΣΖ ΡΧΗΚΖ
ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ. ΟΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ
ΚΑΗ Ζ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΣΟΤ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΡΧΗΚΖ ΓΛΧΑ
Ναδαξεηηάλ Βαζηιηθή
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Σν ζχζηεκα ηεο ξεκαηηθήο κνξθνινγίαο ηεο ξσζηθήο πεξηιακβάλεη ηηο γξακκαηηθέο
θαηεγνξίεο: φςε, ρξφλνο, έγθιηζε, θσλή, ζπκθσλία ππνθεηκέλνπ (πξφζσπν,
αξηζκφο,γέλνο). Κνκβηθή ζέζε ζηε ξεκαηηθή κνξθνινγία ηεο ξσζηθήο έρεη ε
δηάθξηζε ζπλνπηηθήο (perfective) θαη κε ζπλνπηηθήο (imperfective) ξεκαηηθήο φςεο.
Η δηάθξηζε απηή είλαη θνηλή ζηηο ζιαβηθέο γιψζζεο (Schenker 1993: 94 95, Breu
2009: 210,). Έηζη ηα ξήκαηα ζηελ ξσζηθή γξακκαηηθή ζρεκαηίδνπλ δεχγε, ην έλα
κέινο ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ρξήζε ζπλνπηηθήο φςεο, ελψ ην άιιν κέινο
γηα ηε ρξήζε κε ζπλνπηηθήο φςεο (Timberlake 2004: 399).
Yθίζηαληαη ξήκαηα ζηα νπνία ε δηάθξηζε φςεο δελ είλαη δηκεξήο (ζπλνπηηθφ-κε
ζπλνπηηθφ) αιιά ηξηκεξήο. Πξφθεηηαη ηδίσο γηα ξήκαηα ηα νπνία δειψλνπλ θίλεζε,
θαη ζηα νπνία παξαηεξνχκε ηε ρξήζε δχν δηαθνξεηηθψλ απιψλ ηχπσλ κε ζπλνπηηθήο
φςεο: α) ην έλα αθνξά κε θαζνξηζκέλεο πξάμεηο θαη δειψλεη (α) θίλεζε πνπ δελ
θαηεπζχλεηαη πξνο θάπνηνλ θαζνξηζκέλν ζηφρν, (β) θίλεζε κε επηζηξνθή ή (γ) ηε
γεληθή ηδέα θάπνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηαο (Timberlake 2004: 412, Cubberley 2002:
151).
Η θαηεγνξία ηωλ ξεκάηωλ θίλεζεο ζηε ξσζηθή γιψζζα είλαη έλα απφ ηα πην
δχζθνια θαηλφκελα γηα ηνπο μέλνπο θνηηεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
Διιήλσλ. Απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηελ νκηιία, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη
επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζε ινγνηερληθά θαη επηζηεκνληθά έξγα, ζηελ ηέρλε
θαη ζηε δεκνζηνγξαθία (Bitekhtina & Yudina 1985: 6). Απηά απνηεινχλ κηα νκάδα
πνπ έρεη ηα δηθά ηεο γξακκαηηθά θαη ζηηιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα ξήκαηα θίλεζεο
ζηε ξσζηθή γιψζζα ηα ραξαθηεξίδεη επίζεο ε πνιπζεκία, δειαδή ην λφεκα ηνπο
γίλεηαη θαηαλνεηφ κέζσ ησλ ζπκθξαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ε θαηεγνξία απηή θαζαπηή
απνπζηάδεη ζε πνιιέο γιψζζεο θαη, εηδηθφηεξα, ζηελ Διιεληθή.
Λέμεηο-θιεηδηά: ξεκαηηθή κνξθνινγία, ξεκαηηθή όςε (ζπλνπηηθή, κε
ξήκάηα θίλεζεο, πνιπζεκία.

ζπλνπηηθή),

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΜΑΘΖΖ ΣΖ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΖ
Ννβίηζθαγηα Ομάλα
Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Μαξηνχπνιεο

Σν ελδηαθέξνλ γηα εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε αλαπηχρζεθε πνιχ λσξίο. Ο ηξφπνο
απηφο βνεζνχζε ζηελ επίιπζε αξθεηψλ πξνβιεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο
ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο. Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε γηλφηαλ δπλαηή ε
επίηεπμε πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ ζηφρσλ, φπσο π.ρ. ε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε
νκάδσλ θαη αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο λα παξαθνινπζήζνπλ ηα
καζήκαηα ζην θαλνληθφ ζρνιείν ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, απνκφλσζεο ζε
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, θ.η.ι.
ηελ εξγαζία δηεξεπλήζακε ηηο δπλαηφηεηεο ζηελ κάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο.
Πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα πνζνηηθή θαη πνηνηηθή. ήκεξα ππάξρνπλ απεξηφξηζηεο
δπλαηφηεηεο πξνζζήθεο πιηθνχ πέξαλ ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ ζηαζεξψλ εηθψλσλ. Ο
ήρνο είλαη θάηη πνπ απφ θαηξφ κπνξεί λα ππάξρεη ζην πιηθφ αθνχ ν εθπαηδεπφκελνο
κπνξεί άλεηα λα ηνλ απνζεθεχζεη ή αθφκε θαη λα ηνλ αθνχεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Με ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ζην δηαδίθηην δίλεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα
παξαθνινχζεζεο θαη θηλνχκελσλ εηθψλσλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ επίζεο
γηα πξψηε θνξά ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε πνιχπινθσλ εξγαιείσλ φπνπ νη
εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα εμαζθήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Παξέρνληαη έηζη
πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα κάζεζε κεζφδσλ θαη απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη φρη κφλν
ζεσξεηηθνχ πιηθνχ. Ο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θπξίσο ε κάζεζε κεζφδσλ θαη ε
απφθηεζε δεμηνηήησλ. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηα παηδηά πνπ καζαίλνπλ π.ρ. αξηζκεηηθή
φζν θαη γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ αζθνχληαη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα.
Φπζηθά δελ κπνξεί θαλείο λα απνξξίςεη ηε ζεκαζία ηεο κεηάδνζεο ζεσξεηηθψλ
γλψζεσλ, αιιά θαη απηέο ζα πξέπεη λα βαζαληζηνχλ, λα εμεηαζηνχλ θαη λα
εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εζσηεξίθεπζή
ηνπο.
H έξεπλα έδεημε πσο ε πιεξνθνξηθή θαη επηθνηλσληαθή ηερλνινγία παξέρεη ηηο
δπλαηφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή. Μεγάινο
αξηζκφο αηφκσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν πνπ βξίζθεηαη θαη απφ ην ρξφλν πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη, κπνξνχλ κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ή κέζσλ
πιεξνθνξηθήο, λα πεηχρνπλ ην ζηφρν ηεο κάζεζεο θαη λα απνθηήζνπλ ηηο αλαγθεο
γλψζεηο. Η πξνυπφζεζε είλαη φηη ηα εξγαιεία απηά είλαη επηιεγκέλα ή
θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν γλσζηηθφο ζπληνληζκφο. Κάπνηα
πξνβιήκαηα ζεκεηψζεθαλ ζηελ νξγάλσζε ηεο κάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο απφ
απφζηαζε.
Λέμεηο-θιεηδηά: ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε, ε κάζεζε κεζόδσλ, ε πιεξνθνξηθή θαη
επηθνηλσληαθή ηερλνινγία, ηα εξγαιεία ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε.

Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟΓΗΓΑΚΑΛΗΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΛΤΜΔΧΝ
ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΑΓΓΛΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟ ΣΟΤ
ΦΟΗΣΖΣΔ ΣΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΞΑΝΘΖ
Παπάλεο Αιέμαλδξνο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηεμαγσγήο ησλ Μηθξνδηδαζθαιηψλ ζην Μάζεκα «Αγγιηθή
Σερληθή Οξνινγία» κε ηε ρξήζε Πνιπκέζσλ απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο Πνιπηερληθήο
ρνιήο Ξάλζεο είλαη λα ζπλδπαζηεί ε ζεσξία κε ηελ πξάμε θαη λα αζθεζνχλ νη
θνηηεηέο ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ,
φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο
(πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ζε κηθξνεπίπεδν), ζηελ επηινγή θαη ζηε
δηαηχπσζε ησλ ηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο, ζηε ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ Μέζσλ
Γηδαζθαιίαο (παξαδνζηαθψλ θαη ζχγρξνλσλ), ζηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ Δηδψλ
Γηδαζθαιίαο (κεησπηθήο, εξσηεκαηηθήο, δηαινγηθήο, πεηξακαηηθήο, εηαηξηθήο,
νκαδηθήο θιπ.), αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή πνηθίισλ Σερληθψλ, φπσο ε ππνβνιή
εξσηήζεσλ, ε επνηθνδνκεηηθή δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ, ε ζσζηή ρξήζε ηνπ αγγιηθνχ
ιφγνπ, θαζψο θαη ε απφθηεζε απηνπεπνίζεζεο απφ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ, ε νξζή
δηαρείξηζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θαη, ηέινο, ε απην/εηεξν αμηνιφγεζε.
Έηζη, ε Μηθξνδηδαζθαιία πξνζθέξεη έλα πξφζθνξν πεδίν έξεπλαο θαη εθαξκνγήο
δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη θαζίζηαηαη έλα ρξήζηκν παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ κέζν,
θαζψο θαη έλα Δξγαιείν Απηναμηνιφγεζεο.
Κνκβηθή ζεκαζία ζην πιαίζην ηεο Μηθξνδηδαζθαιίαο έρεη ν Δπφπηεο (ελ πξνθεηκέλσ
ν Γηδάζθσλ ην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο Σερληθήο Οξνινγίαο), ν ίδηνο ν αζθνχκελνο
θνηηεηήο, νη ζπκθνηηεηέο ηνπ, θαζψο θαη ην Φεθηαθφ Μαζεζηαθφ Πεξηβάιινλ, ζην
πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη Μηθξνδηδαζθαιίεο. Πξάγκαηη αμηνπνίεζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (βηληενθάκεξα, ήρνο, βίληεν, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο,
ηειεφξαζε, γξαθηθέο θαη εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο) δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία
θξηηηθήο θαη αλάιπζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη απηναμηνιφγεζεο ηνπ αζθνχκελνπ
θνηηεηή, επηηπγράλνληαο έηζη έλα πιήξεο επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ.
Δπηπιένλ, ε αλαδήηεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο Μηθξνδηδαζθαιίαο σζεί ηνπο θνηηεηέο ζην λα αλαδεηνχλ απζεληηθά θαη
πξσηφηππα θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ ζπνπδάδνπλ ζηελ
Πνιπηερληθή ρνιή Ξάλζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην λα πξνρσξνχλ ζηελ αμηνιφγεζή
ησλ θεηκέλσλ απηψλ θαη ζηελ επνηθνδνκεηηθή απνηίκεζή ηνπο.
Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο νη θνηηεηέο ρσξίδνληαη ζε Οκάδεο ησλ πέληε
αηφκσλ, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αιιειεπίδξαζε, αθνχ
απφ θνηλνχ επηζθέπηνληαη δηθηπαθνχο θφκβνπο, αληαιιάζζνπλ ειεθηξνληθά
κελχκαηα, ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο ζπδήηεζεο κέζσ skype, επηκεξίδνπλ αξκνδηφηεηεο
θαη δξνπλ ελ ηέιεη ζπλεξγαηηθά. Μέζα ζηελ Οκάδα αμηνπνηνχληαη φιεο νη θσλέο,
δίδεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ξφινο γηα ην θάζε κέινο ρσξηζηά, ην νπνίν κε ηε ζεηξά
ηνπ θαιείηαη λα ζπκβάιεη κε ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη πεπνηζήζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ
γίγλεζζαη ηεο Μηθξνδηδαζθαιίαο.
Λέμεηο – θιεηδηά: Μηθξνδηδαζθαιία, Αγγιηθή Σερληθή Οξνινγία, Ψεθηαθό Μαζεζηαθό
Πεξηβάιινλ θαη Σερλνινγίεο, Οκάδεο

ΣΟ ΓΗΓΛΧΟ ΑΤΣΟΥΔΓΗΟ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ

ΠΑΗΥΝΗΓΗ

ΣΖ

Πεηθαλνπνύινπ Μαξία
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Η θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηάμεο είλαη κηα κεηαβαιιφκελε πξφθιεζε αλακέηξεζεο γηα
ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ αιιάδεη. Η ζρνιηθή ηάμε, έλα κηθξφ
δείγκα, κηα κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο, απφ νκνηνγελήο κεηαηξέπεηαη ζε
πνιππνιηηηζκηθή. ηηο δηεζλνπνηεκέλεο θνηλσλίεο, ηα εθφδηα ησλ κειινληηθψλ
πνιηηψλ ηνπ θφζκνπ, είλαη νη θαηάιιειεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη δηαπνιηηηζκηθέο
ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη ζε θάπνην
παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα φζν επηθαηξνπνηεκέλα θαη λα είλαη δελ εληζρχνπλ νπζηαζηηθέο,
δηαπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο. Η παηδαγσγηθή ζηάζε ζε κηα πνιχγισζζε ηάμε κε
ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απαηηεί κηα δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο
δηαθνξεηηθφηεηαο, φπνπ φινη νη καζεηέο ζα δηαβαίλνπλ ηηο γέθπξεο επηθνηλσλίαο κε
άιινπο πνιηηηζκνχο θαη
ζα αλαπηχζζνπλ ηηο αλαγθαίεο γισζζηθέο θαη
δηαπνιηηηζκηθέο ηθαλφηεηεο ψζηε λα γίλνπλ πνιχγισζζνη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. Με
ηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο, ε δεκηνπξγία θαη ην παίμηκν
δίγισζζσλ απηνζρέδησλ επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ, κεηά ηελ αλάγλσζε παηδηθψλ
βηβιίσλ, σο δηδαθηηθή πξφηαζε γηα πξνψζεζε ηεο δηγισζζίαο ζε κηα δηαπνιηηηζκηθή
ηάμε λεπηαγσγείνπ, φπνπ θάζε καζεηήο αληηκεησπίδεηαη σο θνξέαο ελφο πνιηηηζκνχ
θαη εληζρχεηαη ε δηακφξθσζε ηεο δηθήο ηνπ εζλνπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο,
καζαίλνληαο φρη απφ κεηνλεθηηθή ζέζε ηελ θπξίαξρε γιψζζα ηεο ρψξαο φπνπ
δηακέλεη θαη θνηηά. Με ηα δίγισζζα απηνζρέδηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα δεκηνπξγείηαη
έλα επέιηθην καζεζηαθφ πιαίζην εξγαζίαο, φπνπ δηεπθνιχλεηαη ε δηδαζθαιία ησλ
γισζζψλ, θαιιηεξγείηαη ν γξακκαηηζκφο θαη αλαπηχζζεηαη ε δηγισζζία.
Τπνζηεξίδνληαη δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζε δχν γιψζζεο.
Καιιηεξγείηαη ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ
θαηά ηε ζρεδίαζε θαη ηε δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ, εμαζθείηαη ε ηθαλφηεηα
πξνθνξηθήο έθθξαζεο θαηά ηελ επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ παημίκαηνο ηνπ παηρληδηνχ,
θαηαθηψληαη δεμηφηεηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο κηθξψλ θεηκέλσλ ζε δχν γιψζζεο
πάλσ ζε έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν πνπ είλαη ην δίγισζζν απηνζρέδην επηηξαπέδην
παηρλίδη, εληζρχνληαο έηζη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε
δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο
Λέμεηο-θιεηδηά: Γίγισζζν απηνζρέδην επηηξαπέδην παηρλίδη, μέλε γιώζζα

Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΠΑΤΞΖΜΔΝΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΚΑΗ ΥΧΡΗ
ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ
Ραραληώηε Διέλε & Αιεπξηάδνπ Αλαζηαζία
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε θξηηηθή αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ αμηνπνίεζε ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ησλ Ξέλσλ
Γισζζψλ. Η Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα (Augmented Reality) είλαη κηα
δηαδξαζηηθή ηερλνινγία, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ παξάγνληαη απφ
ηνλ ππνινγηζηή θαη ππεξηίζεληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Μηα πξφζθαηε
θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο
είλαη ηα βηβιία, ηα νπνία είλαη παξφκνηα κε ηα παξαδνζηαθά βηβιία, κε ηελ εμαίξεζε
φηη νη ζειίδεο πεξηιακβάλνπλ εηθνληθφ πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα πξνβιεζεί κέζσ
κηαο ζπζθεπήο (θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ηακπιέηαο), παξέρνληαο
θαηλνηφκεο
δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο, αιιειεπίδξαζεο, ελεξγφ πεηξακαηηζκφ θαη ππνζηήξημε
καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο ή
θαη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηεο Δπαπμεκέλεο
Πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα
ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο
γιψζζαο κε ηε βνήζεηα ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλεηαη
φηη απνθηνχλ θαιχηεξεο
δεμηφηεηεο αλάγλσζεο, θαηαλφεζεο, αθξφαζεο θαη
πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ηελ Αγγιηθή
γιψζζα κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Αλ θαη ε ηερλνινγία ηεο Δπαπμεκέλεο
Πξαγκαηηθφηεηαο δελ είλαη θαηλνχξγηα, ε ρξήζε ηεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη αθφκα
ζηα αξρηθά ζηάδηα. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί σο πξαθηηθή επέθηαζε ζηα βηβιία δηδαζθαιίαο ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ,
θαζψο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ απζεληηθέο,
εκπλεπζκέλεο θαη πξνζαξκφζηκεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο,
βνεζψληαο ηδηαίηεξα ηα παηδηά κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Παξ‟ φια απηά, ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ην
παξαδνζηαθφ δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο ηάμεο, ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο.
Λέμεηο–θιεηδηά: Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθόηεηα, εθπαίδεπζε, δηδαζθαιία Ξέλσλ
Γισζζώλ, Αλαγλσζηηθέο Γπζθνιίεο

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΜΑΘΖΖ MOODLE ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
Χ ΞΔΝΖ (κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ Σκήκαηνο ειιεληθήο θηινινγίαο θαη
κεηάθξαζεο Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Μαξηνύπνιεο)
Ρνδθόβα Δηξήλε
Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Μαξηνχπνιεο

Η εηζήγεζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη κηα ζχληνκε αλάιπζε ηεο παηδαγσγηθήο
αμηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία – ζπγθεθξηκέλα ηε
γισζζηθή δηδαζθαιία. Χο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε ιεηηνπξγία θαζψο θαη ε ρξήζε
ηεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο Moodle ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο σο μέλεο κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο θηινινγίαο θαη
κεηάθξαζεο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μαξηνχπνιεο, θαζψο επίζεο αλαθέξνληαη
νη δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο δηαζέηεη ην Σκήκα ζ‟απηφλ ηνλ ηνκέα.
ην εηζαγσγηθφ κέξνο ε έκθαζε δίλεηαη ζηα ζεσξεηηθά ζέκαηα ηεο δηδαθηηθήο
αμηνπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο επίζεο ηνλίδνληαη νη
δπλαηφηεηεο πνπ δηαλνίγνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηε δηδαζθαιία ηνπ μελφγισζζνπ
καζήκαηνο (ζηελ πεξίπησζή καο – καζήκαηνο ειιεληθήο γιψζζαο σο μέλεο).
Αλαθέξεηαη ε ζεκαζία ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ,
εθαξκνγψλ θαη πιαηθφξκσλ δηαρείξεζεο δεδνκέλσλ θαη επηθνηλσλίαο, ζπγθεθξηκέλα
ζηα μελφγισζζα καζήκαηα.
ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην θχξην κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ελδεηθηηθέο
πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλεη ην Σκήκα ειιεληθήο θηινινγίαο θαη
κεηάθξαζεο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μαξηνχπνιεο ζηνλ ηνκέα απηφ, φπσο
επίζεο πεξηγξάθεηαη ην ςεθηαθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο πιαηθφξκαο Moodle πνπ
έρνπλ θαηαζθεπάζεη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ δηδαθιαία ησλ
θηινινγηθψλ θχθισλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή θηινινγία (π.ρ. Ιζηνξία ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο, Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, Λεμηθνινγία ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο, πληαθηηθφ ηεο ΝΔ θ.ά) ζηνπο νπθξαλφθσλνπο θνηηεηέο.
Σέινο, παξνπζηάδνληαη κεξηθά εθπαηδεπηηθά ζελάξηα (ζηνλ θηινινγηθφ θχθιν
καζεκάησλ ζηελ Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο) πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε
εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, αμηνπνηψληαο ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο (φπσο π.ρ. εθαξκνγή
learningapps) ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ θχθισλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή
γισζζνινγία ζηνπο νπθξαλφθσλνπο θνηηεηέο (φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε γισζζηθή
ππνζηήξημε ζηελ κεηξηθή γιψζζα) πνπ ππνζηεξίδνπλ επίζεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο
κηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο κάζεζεο.
Λέμεηο-θιεηδηά: ςεθηαθό μελόγισζζν πιηθό, ςεθηαθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ,
πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο Moodle, εθπαηδεπηηθό ζελάξην, θηινινγηθόο θύθινο
καζεκάησλ
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ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΦΗΛΗΠΠΟΤΠΟΛΖ
Velichka Simonova-Grozdeva
University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”

Οη ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπγθαηαιέγνληαη αλακθίβνια ζηηο ζχγρξνλεο
θαηλνηφκνπο πεηξακαηηθέο κεζφδνπο θαη δεκηνπξγηθέο ηερληθέο ζηε δηδαζθαιία θαη
ζηελ εθκάζεζε κίαο μέλεο γιψζζαο. Η ηέρλε ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ πξνζθέξεη
πνιχπιεπξεο δπλαηφηεηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ηφζν ηνπ μέλνπ γισζζηθνχ θψδηθα,
φζν θαη βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ μέλνπ πνιηηηζκνχ. Απηή είλαη ε βαζηθή αηηία
αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο δηεζλψο. Η δξακαηνπνίεζε σο κέζνδνο
δηδαζθαιίαο δηαθξίλεηαη επηπιένλ γηα ηα θίλεηξα ελεξγνπνίεζεο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο, θαζψο ηνπο παξνηξχλεη,
δηαζθεδάδεη θαη σθειεί ζηελ θαηάθηεζε ηεο μέλεο γιψζζαο.
θνπφο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα παξνπζηάδεη ηηο θαιέο πξαθηηθέο
αμηνπνίεζεο ησλ ζεαηξηθψλ δξψκελσλ ζην Σκήκα Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Φηιηππνχπνιεο σο βνεζεηηθφ εξγαιείν απφθηεζεο θαη εκπέδσζεο
γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ απφ ηνπο Βνπιγάξνπο θνηηεηέο. Πξφθεηηαη γηα κία
απνηειεζκαηηθή ελ εμειίμεη πξνζπάζεηα, ε νπνία ζπκπιεξψλεη θαηά πεξίπησζε ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα λενειιεληθήο γιψζζαο θαη πινπνηείηαη εθηφο ηνπ σξαξίνπ
δηδαζθαιίαο. Οη άκεζεο παξαηεξήζεηο καο βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα απφ ην
πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην πξνεηνηκαζίαο θαη πξνβψλ θαη εθείλν ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
εξαζηηερληθήο ζεαηξηθήο νκάδαο θνηηεηψλ ζηελ εηήζηα Γηεζλή Παλεπηζηεκηάδα
Θεάηξνπ ζηηο έξξεο (2015-2017). Θα γίλεη αλαθνξά θαη ζε λεψηεξεο εμειίμεηο. ην
πιαίζην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ελδεηθηηθά ζηε ζηξαηεγηθή επηινγήο ησλ πξνο
δξακαηνπνίεζε θεηκέλσλ, ηεο δηαλνκήο ησλ ξφισλ θηι. εθ κέξνπο ηνπ ππεχζπλνπ
θαζεγεηή, ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ σο εζνπνηψλ, ζπκκεηερφλησλ θαη
ζπλππεχζπλσλ ζηελ ζπλνιηθή δηαδηθαζία επηηπρνχο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθάζηνηε
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο (ζθελνζεζία, θνζηνχκηα θ. ά.). Σέινο, θαηαγξάθεηαη έλα
πιήζνο ζεηηθψλ επαθνινχζσλ θαη σθειεηψλ γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ ελζσκάησζε ηνπ μελφγισζζνπ ζεάηξνπ ζην γεληθφ πιαίζην εθκάζεζεο ηεο
ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο (π.ρ. βειηίσζε ηεο πξνθνξάο, ηεο δεμηφηεηαο
αλάγλσζεο, πξφνδνο ζηελ επηθνηλσλία, ζπλαηζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα, δηεχξπλζε ηνπ
πλεπκαηηθνχ νξίδνληα, ζπλάληεζε κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνλ άιιν πνιηηηζκφ,
αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο απηνγλσζίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο
θ.ι.).

Λέμεηο-θιεηδηά: ζέαηξν, μέλε γιώζζα, δηδαζθαιία, πνιηηηζκόο

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΞΔΝΖ
ΓΛΧΑ
Αιεμέεβα Όιγα
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Σν άξζξν απηφ πεξηγξάθεη ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο κηαο μέλεο γιψζζαο θαη ηνπο ηξφπνπο πξαθηηθήο
εθαξκνγήο ηεο. Η επηθνηλσλία κε εθπξνζψπνπο άιισλ πνιηηηζκψλ έρεη γίλεη κέξνο
ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Η επηθνηλσλία αθφκε θαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο κηαο ίδηαο
θνπιηνχξαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιέο απξφβιεπηεο δπζθνιίεο πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηε δηαθνξά ζηελ ειηθία, ηελ δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ζέζε, ηηο δηαθνξεηηθέο
πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνηηκήζεηο. Δίλαη φκσο πνιχ πην εχθνιν λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα θαηαλνήζνπλ έλαο ηνλ άιινλ νη εθπξφζσπνη
ελφο ίδηνπ πνιηηηζκνχ, παξά νη άλζξσπνη πνπ κεγάισζαλ ζε δηαθνξεηηθνχο
πνιηηηζκνχο θαη ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ επηθνηλσλίαο γιψζζα, ε νπνία είλαη μέλε ζε
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν πξέπεη λα είκαζηε
πξνζαλαηνιηζκέλνη ζην γεγνλφο φηη ην άηνκν κε ην νπνίν εκείο επηθνηλσλνχκε δελ
είλαη απιψο «άιινο», δηφηη φινη νη άλζξσπνη είλαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο, αιιά
επεηδή ε θνζκνζεσξία θαη ε αληίιεςε ηνπ θφζκνπ δηακνξθψζεθαλ ζε άιιεο
γεσγξαθηθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ζε κηα άιιε θνηλσλία, κε ην δηθφ
ηεο ζχζηεκα αμηψλ, ην νπνίν θαζνξίδεη ηε ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ
ζε απηήλ ηελ θνηλσλία. Η δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ
γισζζψλ έρεη σο ζηφρν λα δηακνξθψζεη δηαπνιηηηζκηθνχο νκηιεηέο ή
δηακεζνιαβεηέο νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ
πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ θαη λα απνθχγνπλ ηηο ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη κειέηεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο
κηαο μέλεο γιψζζαο βγήθαλ πέξα απφ ηηο ζπδεηήζεηο ζε κεζνδνινγηθφ θαη γισζζηθφ
επίπεδν. Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα είλαη πψο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο κηαο
μέλεο γιψζζαο, λα πξνεηνηκάδεηαη ηαπηφρξνλα επηθνηλσλία κε ηνλ θπζηθφ νκηιεηή
απηήο ηεο γιψζζαο γηα δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. ην πιαίζην κίαο
δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ηίζεηαη σο θεληξηθφο ζηφρνο ηεο γισζζηθήο
εθπαίδεπζεο ε πξνψζεζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο αλάπηπμεο ηεο ζπλνιηθήο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ πνπ είλαη
αλαπφζπαζηε απφ ηελ εκπεηξία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ «άιινπ» ζηε γιψζζα θαη
ηνλ πνιηηηζκφ. Η δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε πξνζδνθά λα βνεζήζεη
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα απνθηήζνπλ δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε αιιά θαη γισζζηθή
ηθαλφηεηα.
Λέμεηο-θιεηδηά: γιώζζα θαη πνιηηηζκόο, δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, εθκάζεζε μέλεο
γιώζζαο, δηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα, δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία.

ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΣΟΤ ΥΥΗ ΑΗΧΝΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΞΔΝΖ
ΓΛΧΑ: ΚΑΗΝΟΤΡΗΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ
Ακνηξίδνπ ηεθαλία
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Ο ΥΥΙ αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ εθ ησλ νπνίσλ ε
παγθνζκηνπνίεζε θαη ηα ζπλερφκελα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα έρνπλ ζπκβάιιεη
ζηελ δεκηνπξγία ηνπ «δηαιφγνπ ησλ πνιηηηζκψλ». „Άιιεο πξνθιήζεηο έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ απφηνκε εηζβνιή ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο
πιεξνθνξίαο απφ ηηο λέεο γεληέο θαζψο θαη κε ηελ απηννξγάλσζε θαη
απηνπξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. ην άξζξν εμεηάδνληαη νη λέεο πξνθιήζεηο
ζηε δηδαζθαιία ηεο ξσζηθήο ζηνπο έιιελεο θαζψο θαη δηάθνξνη ηξφπνη δεκηνπξγίαο
πνηθίιισλ θηλήηξσλ. Ιδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηε δεκηνπξγία αιιά θαη ηε ρξήζε
ησλ παηρληδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: είδε πξνθιήζεσλ, δηδαζθαιία ηεο ξσζηθήο σο μέλεο, θίλεηξα,
παηρλίδηα

FOSTERING INTERCULTURAL AWARENESS
COMBINING CLIL AND MULTILITERACIES s

THROUGH

Alexandra Anastasiadou
Hellenic Open University
Konstantina Iliopoulou
University of Nicosia

The sweeping technological changes along with the necessity of maintaining unity in
culturally, ethnically and linguistically diverse societies has triggered the requirement
of redefining communication modes. In this sense, rather than exploiting solely
linguistic texts, the students have to process a multiplicity of texts accompanied by
visuals, audio, and hypertexts to mention a few, within the multiliteracies approach
(Cope & Kalantzis, 2009). Furthermore, the need for communication in multicultural
and multilingual environments has promoted the proliferation of Content and
Language Integrated Learning (CLIL) (Marsh, 2012). In the CLIL framework the
students are taught the content of subject via a foreign language with a twin goal
which is to use a language to learn and at the same time learn to utilize this language.
Lately, the CLIL approach has been connected with the multiliteracies approach
(Brandley, Hunt & Coyle, 2017) since through multiliteracies, the learners can
redesign knowledge, critically frame or analyse it and apply its transformed version.
To this end, a case study was conducted in an experimental school in Northern Greece
involving a third grade class of a junior high school consisting of 25 students and two
teachers, that is the teacher of English and the teacher of History. The
study
involved five teaching sessions from the syllabus of History which were taught
through English. The lessons were based on the four central components of CLIL that
is the 4CS which refer to Content, Cognition, Communication and Culture. As
Multiliteracies were also exploited, their framework, namely Experiencing
immersion, Meaning Making, Critical Framing and Adding meaning through
Transformed practice was also applied. The researchers sought to explore whether the
combination of the two approaches can lead to the promotion of the students‟
intercultural consciousness. The entry and the exit questionnaires substantiated the
hypothesis that CLIL and Multiliteracies, apart from assisting students to acquire
content and foreign language knowledge, can boost their critical reasoning and aid
them to accept otherness by promoting their intercultural empathy.
Keywords: Intercultural awareness, CLIL, Multiliteracies, Multiple Intelligences
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ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΤ-ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ- ΤΓΚΔΗΜΔΝΟΤ
Γεκάζε Μαξία & Κωλζηαληηλίδνπ Γξεγνξία Καξνιίλα
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Η πξνηεηλφκελε εηζήγεζε βαζίδεηαη ζηηο εμήο ελλνηνινγηθέο νξνζεηήζεηο/απνδνρέο:
ην ζπγθείκελν νξίδεηαη σο κία δπλακηθή θαηαζθεπή ε νπνία σο πξνο ην ελλνηνινγηθφ
ζεκαηλφκελν δηαθξίλεηαη ζην αλαθνξηθφ ζπγθείκελν ησλ ελλνηψλ ζηνλ πξαγκαηηθφ
θφζκν θαη ζην επηθνηλσληαθφ θαη γλσζηαθφ ζπγθείκελν ηνπ θάζε ρξήζηε. Έηζη θαη
επεξεάδεη ηε δπλακηθή δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, αιιά θαη ηεο απεηθφληζεο
θαη ηεο αλάθηεζεο εμεηδηθεπκέλσλ ελλνηψλ/φξσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ, θαηά
πεξίπησζε, ζεκαζηνινγία «ελ θεηκέλσ». -ε γιψζζα σο πνιπδηάζηαην κέζν
επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηα θαηά πεξίπησζε θνηλσληθά
ζπγθείκελα θαη ην αλάινγν θαλνληζηηθφ πιαίζην -νη ηάμεηο ζηηο νπνίεο ε ειιεληθή
δηδάζθεηαη σο μέλε δηαθξίλνληαη, ζπλήζσο, γηα ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ
εθπαηδεπφκελσλ θαη, επνκέλσο, γηα ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο δηαθνξνπνηεκέλσλ
ξπζκψλ θαη πξαθηηθψλ κάζεζεο, νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ εζηίαζε ζην θνηλσληθφ θαη
ην πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν ηεο κάζεζεο, ηεο γλψζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζην
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ρψξν -ην πεξηβάιινλ κάζεζεο είλαη «πβξηδηθφ» ζρνιηθφ κε
φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηε ζρέζε ηνπ εμνπζηαζηηθνχ ιφγνπ θαη ησλ
δηακνξθνχκελσλ γισζζηθψλ ηαπηνηήησλ. Ο ζρνιηθφο ιφγνο είλαη κία ηδηαίηεξε
γισζζηθή πνηθηιία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ
πνιηηηζκηθνύ ζπγθεηκέλνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ αθνξά ηελ εξγαζία, ην ζρνιηθφ «ηαπηίδεηαη» κε ην θνηλσληθφ
πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν θαη κάιηζηα κηαο νκάδαο κε ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά, θνηλά κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ειιελφγισζζσλ Διιήλσλ πνιηηψλ
(ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα-θνπιηνχξα), ηα νπνία απνηεινχλ ηνλ δίαπιν επηθνηλσλίαο
δηακνξθψλνληαο έλα δηαθνξεηηθφ δηαθείκελν. Σν παξάδεηγκα δξάζεο πνπ ζα
παξνπζηαζηεί, εθαξκφζηεθε ζε εθήβνπο θαη ελειίθνπο αξαβφθσλνπο ρξηζηηαλνχο
ζηελ Παιαηζηίλε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-14. ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη
ηεο πινπνίεζήο ηνπ επηρεηξήζεθε ε αμηνπνίεζε φζσλ αλαθέξζεθαλ απφ ην επίπεδν
ηεο θαηάθηεζεο ηεο αιθαβεηηθήο θαη ηεο ζπιιαβηθήο επίγλσζεο κέρξη ηε γισζζηθή
θαη επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ.

Λέμεηο θιεηδηά: πνιπγξακκαηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο, πνιηηηζκηθό ζπγθείκελν, ειιεληθή
σο μέλε
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Κηνζζέο πύξνο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Η πξνηεηλφκελε αλαθνίλσζε ζηνρεχεη ζηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην
ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ. Όπσο απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθά εξεπλεηηθά
ζπκπεξάζκαηα θαη κειέηεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε ρξήζε ινγνηερληθψλ
θεηκέλσλ θαηά ηε δηδαζθαιία κηαο μέλεο γιψζζαο ζπκβάιιεη κε ηξφπν θαζνξηζηηθφ
ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηνπο πνιηηηζκηθνχο θαη επηθνηλσληαθνχο θψδηθεο
ηεο γιψζζαο απηήο, δηεπξχλνληαο γλσζηηθά ηελ νπηηθή ηνπο, παξέρνληαο επθαηξίεο
θαηαλφεζεο ηεο εηδηθήο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ ηχπσλ θαη δνκψλ, θαη
πξνζθέξνληαο παξάιιεια επηπιένλ καζεζηαθά θίλεηξα. Η αλαθνίλσζε ζα εμεηάζεη
εηδηθφηεξα ηελ αμηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ινγνηερληθήο γξαθήο, νη νπνίεο – ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε ινγνηερληθή αλάγλσζε – πξνζθέξνπλ έλα πιαίζην ιεηηνπξγηθήο
πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο πνπ καζαίλνπλ, πξνζεγγίδνληάο ηελ σο κέζν έθθξαζεο
πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ, απφςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ
κεραληζκψλ θαηαζθεπήο θεηκέλσλ ζε δηάθνξα ινγνηερληθά είδε. Οη δηαδηθαζίεο ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, έηζη, πξνζιακβάλνπλ δπλάκεη ραξαθηήξα παηγληψδε,
επθάληαζην θαη βησκαηηθφ. Θα παξνπζηαζηνχλ, επηπξφζζεηα, θαηεγνξηνπνηεκέλεο
αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη αλάγλσζεο, ν ζηφρνο θαη ε
κεζνδνινγία εθαξκνγήο ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, θαζψο θαη θξηηηθφο
ζρνιηαζκφο ηνπο, κε βάζε ηα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη κε έκθαζε
ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ.
Λέμεηο – θιεηδηά: δεκηνπξγηθή γξαθή, δηδαζθαιία μέλσλ γισζζώλ

ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΣΖ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Ζ
ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ MAGIC BOOK ΣΖ Γ’
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
Κνύια Θενδώξα
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ηα πιαίζηα ηεο ελνπνηεκέλεο Δπξψπεο πνπ πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία
θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ, ε πνιιαπινγισζία, δειαδή ε εθκάζεζε πνιιψλ
γισζζψλ, ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηεο ζηνρνζεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.
Παξαηεξείηαη κάιηζηα κηα ηάζε γηα έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ νινέλα θαη
λσξίηεξα. Σε λέα ηάζε αθνινχζεζε θαη ε Διιάδα ην 2010, φηαλ μεθίλεζε ην
Πξφγξακκα Δθκάζεζεο ηεο Αγγιηθήο ζε Πξψηκε Παηδηθή Ηιηθία. χκθσλα κε απηφ,
ε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο μεθηλά απφ ηελ Α‟ Γεκνηηθνχ. Παξάιιεια, ηελ
ίδηα ρξνληά εθπνλήζεθε ην Δληαίν Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ γηα ηηο
ηάμεηο Γ΄ Γεκνηηθνχ έσο Γ‟ Γπκλαζίνπ. Η Γ‟ Γεκνηηθνχ αλαθέξεηαη θαη ζηα δχν
πξνγξάκκαηα, θαζψο απνηειεί ην κεηαβαηηθφ ζηάδην απφ ηελ πξψηκε ζηε κέζε
παηδηθή ειηθία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ελ ιφγσ ηάμε θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
πνπ ρξεζηκνπνηεί παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. ήκεξα, ν
πνιπηξνπηθφο γξακκαηηζκφο απνηειεί ηε ζεσξεηηθή βάζε ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ ζην μελφγισζζν κάζεκα. Με ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ
εγρεηξηδίσλ επηρεηξήζεθε ε πξαγκάησζε ηεο ζεσξεηηθήο απηήο εθπαηδεπηηθήο
πξνζέγγηζεο ζην επίπεδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σν παξφλ άξζξν δηεξεπλά α) ηα
δχν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηε θηινζνθία πνπ ηα δηέπεη θαη ηηο κεζνδνινγηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηείλνπλ, β) ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ Γ΄ ηάμε θαη γ) ηα
ζρνιηθά δηδαθηηθά εγρεηξίδηα Magic Book 1&2, κε ζθνπφ λα αλαδείμεη ηνλ βαζκφ
πινπνίεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζεσξεηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηα
εγρεηξίδηα απηά. Μέζα απφ ηελ έξεπλα θαηαδεηθλχεηαη ε πνιπηξνπηθή θπζηνγλσκία
ησλ βηβιίσλ πνπ εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε ηε κεζνδνινγηθή ζεσξία πνπ δηέπεη ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Αγγιηθή γιώζζα, Γ‟ Γεκνηηθνύ, Magic Book, πνιπηξνπηθόηεηα

ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ
ΛΑΨΚΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ Χ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΔ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΣΜΖΜΑΣΧΝ*
Λακπέηζθα Ηνπιία
Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Μαξηνχπνιεο

Для педагогічної освіти 21 століття є характерним перехід від предметного до
міждисциплінарного навчання на основі компетентнісного підходу, що
забезпечує мобільність майбутнього фахівця, його продуктивність та
конкурентоспроможність на ринку праці.
У даній роботі висвітлюється міждисциплінарний підхід до навчання студентівфілологів новогрецької мови як іноземної, що реалізується зокрема при
використанні у навчанні матеріалу грецьких народних казок. Тексти народних
казок як міждисциплінарний об‟єкт дослідження сприятливі для використання
під час їхнього аналізу методів, схем та понять різних наукових дисциплін
(наратології, лінгвопрагматики, етнолінгвістики, лінгвостилістики тощо), що
передбачає отримання нового знання, а також сприяє формуванню у студентівфілологів суто професійних знань та міжпредметних компетентностей.
У нашому дослідженні викладено матеріал серії занять з дисципліни
«Новогрецька мова професійного спрямування» для студентів-філологів
просунутого рівня володіння новогрецькою мовою, що базується на
застосуванні різних методів аналізу текстів грецьких народних казок.
Застосування понять наратології дозволяє студентам на прикладі народних
казок усвідомити чітку будову наративних текстів і навчитися виокремлювати
постійні та факультативні елементи будови в текстах грецьких народних казок,
а також утворювати власні наративи за усталеною схемою. Методи
лінгвопрагматики дозволяють усвідомити функції наратора та виявити мовні
засоби їхньої реалізації на матеріалі грецьких казок. На формування у студентів
уявлення про специфічну стилістичну організацію текстів народних казок і
фольклорного дискурсу взагалі спрямоване використання лінгвостилістичного
та етнолінгвістичного підходу при аналізі текстів грецьких народних казок.
Оскільки в мові порівняно обмежений обсяг тексту, що постає певною цілісною
системною множиною, є рівноміцним усій мові як цілісній системній множині,
в результаті отримання інтегрованих загальнофілологічних знань про тексти
народних казок студенти мають поглибити своє уявлення про дух новогрецької
мови, а також усвідомити, що один і той самий об‟єкт дослідження можна і слід
розглядати з позицій різних наукових підходів.
Ключові слова: міждисциплінарний підхід,
новогрецька мова, міжпредметні компетентності.
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*Σίηινο εξγαζίαο ζηελ Αγγιηθή γιώζζα: Interdisciplinary approach and folk tales in
teaching Modern Greek as a foreign language to students of philology
Σίηινο Δξγαζίαο ζηελ Οπθξαληθή γιώζζα: Міждисциплінарний підхід і
використання народних казок у процесі навчання студентів-філологів
новогрецької мови як іноземної

Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΜΑΘΖΖ
ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΚΖ Χ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Μαξθάηε Γήκεηξα
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
Η παξνχζα εηζήγεζε ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο ινγνηερλίαο ζηε
δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο ηνπξθηθήο σο μέλεο γιψζζαο ζηελ ειιεληθή Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ θνηηεηψλ. πγθεθξηκέλα,
επηρεηξείηαη ε κειέηε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηξηψλ παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ. ε απηφ ην πιαίζην θαηαγξάθνληαη νη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο
ηνπξθηθήο γιψζζαο, νη αθνινπζνχκελεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ην δηδαθηηθφ
πιηθφ. Παξάιιεια, γηα ηηο αλάγθεο ηηο εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλφεζε
ηνπ επξχηεξνπ δηδαθηηθνχ πεξηβάιινληνο αλαιχνληαη νη βαζηθέο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη ειιελφθσλνη θνηηεηέο ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο - ζηφρνπ φπσο
απηέο πξνθχπηνπλ απφ πξνυπάξρνπζεο έξεπλεο.
Με ζηφρν αθελφο ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ειιελφθσλσλ
θνηηεηψλ πνπ καζαίλνπλ ηελ ηνπξθηθή γιψζζα, αθεηέξνπ ηελ αλάδεημε ησλ ζεκείσλ
ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ε αμηνπνίεζε ησλ ινγνηερληθψλ
θεηκέλσλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, ε εηζήγεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε θαη
αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ηίηιν «Η θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ ηνπξθηθή
γιψζζα απφ ειιελφθσλνπο θνηηεηέο: ε ζπκβνιή ηεο ινγνηερλίαο ζηα πιαίζηα ηεο
κειέηεο αλαγθψλ», ζην Σκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ
Υσξψλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαη κε ζεκείν αλαθνξάο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ (genre-based
pedagogies) ζεκεηψλνληαη ζηνρεπκέλεο πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο ησλ ινγνηερληθψλ
θεηκέλσλ ζην κάζεκα ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο.
Λέμεηο-θιεηδηά: μέλε γιώζζα, Πξόγξακκα πνπδώλ, ινγνηερλία, γξακκαηηζκόο

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟ ΛΔΞΗΚΟ ΦΤΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ (ΔΛεΦπ):
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΥΡΖΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ Χ ΓΔΤΣΔΡΖ/ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ
Μεηζηάθε Μαξία
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ην Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Φπζηθήο γηα ην
ρνιείν (ΔΛεΦπ, http://elefys.gr) θαη παξέρνληαη παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπ ζην
πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο. Σν ΔΛεΦπ
είλαη έλα παηδαγσγηθφ εηθνλνγξαθεκέλν ιεμηθφ κε φξνπο ηεο Φπζηθήο πνπ, φπσο
απνδεηθλχεη ηφζν ε δηδαθηηθή πξαθηηθή φζν θαη ε έξεπλα, δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο
ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ αιιά θαη ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ
ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηζηήκεο. Παξάιιεια, απνηειεί ρξήζηκν
εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε φρη κφλν ησλ αθαδεκατθψλ αιιά θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ
δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, θαζψο θάζε ιήκκα πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
ηφζν γηα ηε ζεκαζία θαη ηε ρξήζε ησλ φξσλ φζν θαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ζεκαζία θαη
ρξήζε ησλ ιεμηθψλ κνλάδσλ (π.ρ. ην άηνκν ζηε Φπζηθή θαη ην άηνκν ζηελ θνηλσλία).
Σν ΔΛεΦπ ζπληζηά θαηλνηφκν θαη πξσηφηππν πιηθφ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
1. πξνσζεί ηελ παξάιιειε θαη ζπλδπαζηηθή αλάπηπμε επηζηεκνληθνχ θαη
γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ, θαζψο αλαδεηθλχεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ
επηθνηλσληαθφ θαζεκεξηλφ ιφγν, ηνλ απινπζηεπκέλν ιφγν ηεο επηζηεκνληθήο
παξαηήξεζεο θαη ηνλ ζχλζεην αθαδεκατθφ ιφγν ηεο επηζηεκνληθήο
πεξηγξαθήο, απφδεημεο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο
2. ππνβνεζά ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζε καζεηέο ηεο Διιεληθήο
σο Γεχηεξεο/ Ξέλεο Γιψζζαο, θαζψο δηαζέηεη (α) πίλαθα γισζζηθψλ
ηζνδχλακσλ ζε 5 γιψζζεο, θξίζηκεο ζηελ παξνχζα θνηλσληθνπνιηηηθή
ζπγθπξία (αγγιηθή, αξαβηθή, ξσζηθή, θηλεδηθή θαη ηνπξθηθή), (β) νξηζκνχο
δηαβαζκηδφκελεο δπζθνιίαο θαη (γ) εηθνλνγξάθεζε ησλ ιεκκάησλ
3. ζηνρεχεη ζηε γλσζηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, ελψ
ηαπηφρξνλα δηαζέηεη παηγληψδε ραξαθηήξα θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο
θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, εθφζνλ πξνζθέξεη εξεζίζκαηα γηα πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζε, παηρλίδηα Φπζηθήο θαη Γιψζζαο, θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη
πεηξακαηηζκφ.
Λέμεηο-θιεηδηά: ειεθηξνληθό παηδαγσγηθό ιεμηθό, δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε
Γιώζζαο θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ

ΠΑΗΕΧ, ΓΖΜΗΟΤΡΓΧ ΚΑΗ ΜΑΘΑΗΝΧ ΓΛΧΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ:
ΜΗΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΚΠΑΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
ΜΗΑ
ΓΔΤΣΔΡΖ/ΞΔΝΖ
ΓΛΑ
ΚΑΗ
ΣΖ
ΠΟΛΤΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΠΗΓΝΧΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Παπαδόπνπινο Ηζαάθ & Μπνύξαο ππξίδωλ
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ν αλαζηνραζκφο πάλσ ζε
δηαζεκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη εθαξκνζηεί ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο. Σα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε
πνηθίιε ζεκαηνινγία ζρεδηάζηεθαλ, νξγαλψζεθαλ θαη εθαξκφζζεθαλ ζε παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαζψο επίζεο θαη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη είραλ
δηάξθεηα απφ ηξεηο έσο έμη κήλεο. Βαζηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ησλ πξνγξακκάησλ
απνηέιεζαλ ηα παξακχζηα θαη νη παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο ελψ αλαθνξηθά κε ηελ
ζηνρνζεζία ηνπο, απηή αθνξνχζε άιινηε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθήο σο
δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο ζε καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθή βηνγξαθία, άιινηε ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο ζε Έιιελεο καζεηέο ελψ αμίδεη λα
ηνληζηεί πσο ε θαιιηέξγεηα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο επίγλσζεο βξηζθφηαλ πάληα ζην
πεδίν εζηηαζκνχ.
Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ εθαξκνγψλ αμηνπνηήζεθαλ εξγαιεία ηφζνο ζπλερνχο θαη
δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο φζν θαη εξγαιεία ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, νη
εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα παξαθάησ κεζνδνινγηθά εξγαιεία: α)
πξνέιεγρνο/κεηέιεγρνο, β) ην εκεξνιφγην ηνπ εξεπλεηή, γ) portfolio ησλ καζεηψλ, δ)
εξσηεκαηνιφγην ηθαλνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, θαη ε) ηειηθφ παξαδνηέν.
Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, δηαθάλεθε βειηίσζε ησλ καζεηψλ ηφζν ζηηο
γισζζηθέο φζν θαη ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, αιιά επίζεο ήηαλ εκθαλέο πσο
αλέπηπμαλ ζηνηρεία πνιηηεηφηεηαο θαη κηα επξχηεξε επαηζζεηνπνίεζε γηα ηνπο
άιινπο πνιηηηζκνχο θαζψο έπαηδαλ, εμεξεπλνχζαλ θαη εθθξάδνληαλ δεκηνπξγηθά.
Λέμεηο-θιεηδηά: μέλε γιψζζα,
δξαζηεξηφηεηεο, παξακχζηα

πνιππνιηηηζκηθή
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ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ
ISSUES RELATED TO TEACHING LANGUAGES

A BULGARIAN-GREEK CONVERSATION BOOK FROM 1845
Valentin Geshev
University of Sofia “St. Kliment Ohridski”

Konstantin Fotinov, born about 1790 in Samokov, nowadays in Central Western
Bulgaria, spent a good deal of his life (1825–1857) in Smyrna where he was a Greek
and Bulgarian teacher, publisher, translator and author of didactic literature. In 1845
his Bulgarian conversation-book for those who like to get accustomed to speak Greek
was typed in A. Damianov‟s typography in Smyrna. The book is divided into 12
rubrics – such as Travel to Filibe/Philippopolis, Travel to Constantinople – and an
appendix dedicated to writing business letters. From its pages the reader could learn
various peculiarities of the speech etiquette of the time – how to speak politely, how
to pronounce a blessing, what to say when we buy and sell things, when we bargain,
visit an inn, accept guests, speak about the weather, fix dates, write letters, etc. The
book was addressed to Bulgarian traders and men of business whose activities
demanded a lot of travel and business contacts throughout the Ottoman Empire but
who could not speak Greek or could not speak it properly. For didactic purposes the
Greek text is typed in the Old Cyrillic alphabet (which itself derives from one of the
Medieval Greek scripts and is quite similar to it) and is supplied with a Bulgarian
parallel. Unlike its Bulgarian translation, the Greek text is furnished with signs for
accents. There are also notes about how to pronounce the Greek sound Θ (th), Γ (dh)
and Γ (gh), which do not exist in Bulgarian, in the beginning of the book.

TEACHING CASE SLAVIC LANGUAGES TO NATIVE SPEAKERS OF
BALKAN LANGUAGES

Margarita Mladenova
University of Sofia “St. Kliment Ohridski”

The paper discusses the problem of studying case and it‟s functions in speech by
students who are native speakers of non-case languages – such as Bulgarian and
English. The experience of teaching case Slavic languages to Bulgarians demonstrates
that the most effective method is to get acquainted with case forms in connection with
typical syntactic constructions and to train it repeating different lexical items in the
same case/syntactic position. The diversity of many case forms in Slavic languages is
difficult for the students, so they need some method to reduce the number of case
endings and to memorize the main from them. After accepting the main endings, as an
extend forms is useful to teach them less frequent endings as different variations of it.
This method is important for example for teaching and training Bulgarians in Czech
and Polish because these languages have many formal types of declination and in
some cases too many different endings. Some of them are variations of historically
one and the same ending which has undergone various changes in different phonetic
neighbourhood.

THE CULTURAL HERITAGE OF THE RUSSIAN CHRISTIAN-ORTHODOX
(Old-Believers’) AS A SOURCE FOR TEACHING RUSSIAN AT A
ROMANIAN UNIVERSITY
Marina Vraciu
Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania

My presentation will deal with the following aspects: 1. An overview of studies
devoted to the Christian-Orthodox Old-Believers‟ in Romania: history, location,
ethnicity, self-denomination, linguistic and religious identity; folklore, art forms (icon
paiting). B. Linguistic aspects: a southern Russian dialect; interference with
Romanian; the status of Church Slavonic. C. Teaching Russian as a native language to
Romanian Christian-Orthodox Old-Believers. Integrating this religious-ethnic group
into the Russian class; typical errors in the students‟ performance (dialectal elements
contrasted to standard Russian). To conclude: while exposed to modern standard
Russian, the younger generations, with their „innate knowledge‟ of Church-Slavonic,
probably characteristic of any member of the community, master the language in
varying degrees; they are highly-motivated in learning Russian.
Keywords: area studies, Russian Christian-Orthodox Old-Believers in Romania,
applied linguistics, religious and ethnic groups

ΥΡΖΖ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΡΧΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΣΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΡΧΗΚΖ ΓΛΧΑ Χ ΞΔΝΖ ΔΠΗΠΔΓΧΝ
ΓΛΧΟΜΑΘΔΗΑ Α1 – Β1.
Γθηνπξηδίδε νπδάλα
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη θείκελα ξσζηθήο ινγνηερλίαο ζηα εγρεηξίδηα
δηδαζθαιίαο ηεο ξσζηθήο γιψζζαο σο μέλεο «Russkiy class» Αξραξίνπ επηπέδνπ θαη
«Russkiy class» Μέζνπ επηπέδνπ ησλ Vochmina L. θαη Osipova I. Σα εγρεηξίδηα απηά
ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηδαθηηθφ πιηθφ ζην Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη
Πνιηηηζκνχ Παξεπμεηλίσλ Υσξψλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017.
Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε πιαίζην αλαθνξάο ηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο ηεο
ξσζηθήο γιψζζαο σο μέλεο Α1, Α2 θαη Β1, φπσο απηά έρνπλ εγθξηζεί απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Οκνζπνλδίαο ηεο Ρσζίαο θαη αληηζηνηρνχλ ζην Κνηλφ
Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο. Με βάζε ηε γισζζηθή, ηελ
πξαγκαηνινγηθή θαη ηελ αηζζεηηθή αλάιπζε ησλ πεδψλ θαη πνηεηηθψλ ινγνηερληθψλ
θεηκέλσλ παξνπζηάδνληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηφζν ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ, φζν
θαη νιφθιεξσλ βηβιίσλ καδί κε ηα Σεηξάδηα εξγαζηψλ σο δηδαθηηθνχ παθέηνπ.
Δμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ, βαζηδφκελεο ζε επηινγή πνιιψλ
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ν ξφινο ηεο κεζφδνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ γισζζηθψλ
δεμηνηήησλ, ζηελ επίηεπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ ζηφρσλ θαη ζηε πξφζιεςε ηεο
εηθφλαο ηνπ ξσζηθνχ πνιηηηζκνχ απφ ηνλ ειιελφθσλα θνηηεηή. Δθηφο απφ ηα
θαζαπηά ινγνηερληθά έξγα, αλαιχνληαη θαη νη ζχληνκεο αλαθνξέο ζηε ινγνηερλία,
φπσο, κία θξάζε ή πξφηαζε, ηίηινο θάπνηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ ή φλνκα θάπνηνπ
Ρψζνπ ζπγγξαθέα. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.

Λέμεηο-θιεηδηά: ξσζηθή ινγνηερλία, ξσζηθή γιώζζα, κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο
ξσζηθήο γιώζζαο ζε ειιελόθσλν θνηλό.

ΔΘΝΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ
ΡΧΗΚΖ ΓΛΧΑ ΑΠΟ ΔΛΛΖΝΔ ΦΟΗΣΖΣΔ: ΔΠΗΛΤΖ ΒΑΗΚΧΝ
ΜΑΘΖΗΑΚΧΝ ΓΤΚΟΛΗΧΝ
Καιηηά Ομάλα
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Καηά ηελ εθκάζεζε ηεο ξσζηθήο γιψζζαο απφ Έιιελεο θνηηεηέο πξνθχπηνπλ κηα
ζεηξά απφ δπζθνιίεο νη νπνίεο νθείινληαη: (α) ζηηο δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν
γισζζψλ, (β) ζηηο επηξξνέο πνπ αζθεί ε ειιεληθή, σο κεηξηθή, ζηελ θαηαλφεζε ηεο
ξσζηθήο γιψζζαο θαη (γ) ζηηο εζληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Ρψζσλ θαη
ησλ Διιήλσλ.Παξά ην γεγνλφο φηη θαη ξσζηθή θαη ε ειιεληθή αλήθνπλ ζηελ ίδηα
νηθνγέλεηα γισζζψλ – ηελ ηλδνεπξσπατθή – αλάκεζά ηνπο παξαηεξνχληαη κηα ζεηξά
απφ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο. Τπφ ηελ νπηηθή απηή, ζε φηη αθνξά ηελ κεζνδνινγία
δηδαζθαιία ηεο ξσζηθήο σο μέλεο γιψζζαο, ζεσξνχκε φηη δηα κέζσ κηαο εζληθά
πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνζέγγηζεο ζα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηνπο
θνηηεηέο, ηφζν πνηνηηθά, φζν θαη σο θίλεηξν γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η εζληθά πξνζαλαηνιηζκέλε πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε
ιακβάλεη πεξηερφκελν ζηελ ζεψξεζε ηνπ αιινδαπνχ εθπαηδεπφκελνπ σο εθπξφζσπν
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έζλνπο, φπσο θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
(επηινγή κεζφδσλ, ηξφπσλ θαη κνξθψλ εθπαίδεπζεο, επηινγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ)
πνπ πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε θαη ηελ ιήςε ππφςε ηα εζληθά ςπρνινγηθά, θνηλσληθά
θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθξναηεξίνπ.
ηα ζεκέιηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζε έλα
ειιεληθφ θνηλφ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ζπγθξηηηθή,
ιεμηθνγξακκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ξσζηθήο θαη,
αληίζηνηρα, ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, κε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε πηζαλήο κεηαθνξάο
ιαζψλ απφ ηελ κηα -ηελ ειιεληθή- ζηελ άιιε -ηελ ξσζηθή- γιψζζα εθ κέξνο ησλ
Διιήλσλ εθπαηδεπνκέλσλ ηφζν ζην γξαπηφ, φζν θαη ζην πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ
ζπρλφηεηα θαη ηελ εκβέιεηα ησλ ιαζψλ.
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνπκε ηηο βαζηθέο δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε ηεο
ξσζηθήο γιψζζαο απφ Έιιελεο θνηηεηέο θαη, ελ ζπλερεία, πξνηείλνπκε θάπνηεο
ιχζεηο απηψλ. Γίλνπκε κηα ζεηξά απφ παξαδείγκαηα βαζηδφκελα ζηα ξσζηθά ξήκαηα
θίλεζεο. Χο απνηέιεζκα ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο πνπ δηεθπεξαηψζακε
νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη εθηφο απφ αζθήζεηο θαη εξγαζίεο γεληθήο κνξθήο,
ρξεηαδφκαζηε ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο απφ εζληθά πξνζαλαηνιηζκέλεο εξγαζίεο
πνπ δελ ιακβάλνπλ ππφςε κφλν ηηο γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, αιιά θαη φιν ην
θάζκα απφ δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηελ θνζκνζεσξία, ηελ λννηξνπία θαη ηελ ηππηθή,
θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ησλ εθπξνζψπσλ ησλ δχν ιαψλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: εζληθά πξνζαλαηνιηζκέλε πξνζέγγηζε, δπζθνιίεο εθκάζεζεο ηεο
ξσζηθήο γιώζζαο, εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ξσζηθά ξήκαηα θίλεζεο, αζθήζεηο θαη
εξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ππόςε ηα ελδηαθέξνληα, ηελ λννηξνπία θαη ηελ θνπιηνύξα
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ

ΔΛΛΖΝΟ-ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΓΗΑΓΛΧΗΚΖ
ΟΜΟΣΤΠΗΑ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ

ΟΜΟΣΤΠΗΑ

ΚΑΗ

ΦΔΤΓΟ-

Μάξθνπ Υξηζηίλα
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Η παξνχζα αλαθνίλσζε θηινδνμεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνζαθήληζε νξηζκέλσλ
ζεσξεηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαγισζζηθή νκνηππία
(cognateness) θαη ςεπδν–νκνηππία (pseudo-cognateness, false-cognateness) κεηαμχ
ηεο ειιεληθήο θαη ηεο βνπιγαξηθήο. Η δηαγισζζηθή νκνηππία αλαθέξεηαη ζε ιεμηθέο
κνλάδεο απφ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο κε φκνηα ή παξεκθεξή γισζζηθή κνξθή θαη
ζεκαζία. Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή, ην θαηλφκελν έρεη κειεηεζεί ζε δηαγισζζηθφ
επίπεδν ζε ζρέζε κε άιιεο γιψζζεο, φρη φκσο κε ηε βνπιγαξηθή. Θα καο
απαζρνιήζεη ην ζέκα ηεο ζπζηεκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ δηαγισζζηθψλ νκφηππσλ,
δεδνκέλεο ηεο ζπκβνιήο απηψλ ησλ κνλάδσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ
(Κπξηαδή-Παπαθσλζηαληίλνπ 2005, Βιέηζε Δ., Α. Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε 2009).
Δμίζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γ2 (ζηελ πεξίπησζή καο ηεο
βνπιγαξηθήο) απνηεινχλ θαη ηα δηαγισζζηθά ςεπδν-νκφηππα (false-cognates), νη
δπζθνιίεο θαη ηα ιάζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά.
Λέμεηο-θιεηδηά: δηαγισζζηθή νκνηππία, ςεπδν–νκνηππία, δηδαζθαιία ιεμηινγίνπ

Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ Χ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ
ΦΟΗΣΖΣΔ
Οπδνύλ Μαξγαξίηα
Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Μαξηνχπνιεο

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ησλ
μέλσλ γισζζψλ κε έκθαζε ζηελ επηθνηλσληαθή κέζνδν. Η κειέηε αζρνιείηαη κε ηε
δηδαθηηθή ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο πξνζθέξνληαο κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε
ηνπ ζέκαηνο. ΄Δκθαζε δίλεηαη ζε θνηλφηεκεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία, ζηε
δηκηνπξγία δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθησθψλ κέζσλ,
παξάιιεια κε ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή ππνζηήξημε. Γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε
δηάξζξσζε ηνπ καζήκαηνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ – θηινιφγσλ θαη
ησλ θνηηεηψλ – κεηαθξαζηψλ.
ήκεξα ζηελ δηδαζθαιία ζπλδπάδνληαη ζηνηρεία απφ φιεο ηηο βαζηθέο κεζφδνπο
δηδαθηηθήο ησλ μέλσλ γισζζψλ, φπσο ηα εμήο: ε παξαδνζηαθή κέζνδνο, ε κέζνδνο
ηεο άκεζεο πξνζέγγηζεο, ε πξνθνξηθν – αθνπζηηθή κέζνδνο, ε επηθνηλσληαθή
κέζνδνο.
Η κεηάθξαζε ρξεζηκνπνηείηαη κεξηθέο θνξέο γηα ηελ εμάζθεζε
πξνρσξεκέλσλ ζπνπδαζηψλ, νη κεραληζηηθέο αζθήζεηο ηνπ δνκηζκνχ θπξίσο ζε
θνηηεηέο - αξράξηνπο ηνπ πξψηνπ έηνπο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ απνδίδεηαη ζηελ
θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ απφ ηνπο θνηηεηέο. Κχξηα επηδίσμε είλαη ε εθαξκνγή ηεο
επηθνηλσληαθήο κεζφδνπ. Η δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο, ζχκθσλα
κε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, δίλεη έκθαζε ζηελ θαιή δηαρείξηζε ηεο Διιεληθήο
γιψζζαο, γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο ηεο λα αληαπεμέξρεηαη ζε πνηθίιεο πεξηζηάζεηο
επηθνηλσλίαο, ηφζν ζε επίπεδν πξνθνξηθνχ, φζν θαη ζε επίπεδν γξαπηνχ ιφγνπ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε δηδαζθαιία δηάθνξσλ επξσπατθψλ γισζζψλ σο μέλσλ
βαζίδεηαη ζε δχν ρσξηζηέο πξνζεγγίζεηο. Η πην παξαδνζηαθή ππνζηεξίδεη φηη ε
γξακκαηηθή αθξίβεηα είλαη ε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθκάζεζε κηαο
γιψζζαο θαη επηκέλεη ζηνλ απζηεξφ ιεμηθφ θαη γξακκαηηθφ έιεγρν αλά πάζαλ
ζηηγκήλ, έζησ θαη εηο βάξνο ηνπ ξεαιηζκνχ. Η άιιε δίλεη έκθαζε ζηηο ςπρνινγηθέο
ζπληζηψζεο ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο. Γεληθφηεξα, ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο
ζήκεξα είλαη ε παξαγσγή γξακκαηηθά νξζψλ πξνηάζεσλ, ε γλψκε ησλ ζρέζεσλ
κεηαμχ ησλ επηκέξνπο φξσλ ηεο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο
αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε.

Λέμεηο – θιεηδηά: νη βαζηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζώλ, ε δηδαζθαιία
ηεο Διιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο, ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε.

STUDENT TRANSLATION CONTESTS: A CASE STUDY
Christakoudy Fotiny
Sofia University St. Kliment Ohridski
How the process of transformation and pouring of the text body into a new text in a
foreign language, on the other hand, the relevance of these two texts to a common
invariant meaning, which concerns the essence of the text, irrespective of the chosen
linguistic envelope (which, in fact, can be construed as a notional-hypertext) is
connected with the skillful proficiency in the phonological and grammatical system of
every single language is actually a whole mental miracle. Furthermore, in this
framework, we should not forget the common knowledge that the translation into a
foreign language is equal to a re-birth of the text.
The article will look at how this process works and at the level of a student translation
contest. To what extent its participants are motivated, “transformed” and recharged
with new ambition I wish to illustrate through the personal experience and
observations upon the achievements of Balkan Studies students from the Sofia
University, who took part in the 2017 and 2018 student translation contest, organized
by the Department of Modern Greek Studies at Sofia University. My goal is to give an
example of how a non-engaging financially educational and competitive format
enables simultaneously the debut and first practical steps of young professionals, but
also the unforgettable moments of a lived success, deepening their knowledge in the
languages they learn.
In fact, I find that the topic is related to more than one of the areas proposed for
discussion within the conference – it refers both to Interdisciplinary Approaches to
Foreign Language Learning and to Problems of Assessment in Foreign Language
Learning, but also to Multilingualism/Critical Literacy and Foreign Language, and
why not to Foreign Languages and Identities, because translation from and into a
foreign language is actually one of the most serious experiments with the identity of
the individual through the implied necessity of transforming it and bringing it closer
to a different “self‟ in the context of the “receiving culture” it is aimed at.
Keywords: foreign language learning; student translation contests; assessment;
identity (trans)formation.

