Οδηγός Μελέτης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
σπουδαστές ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 και Γ2

«ΓΛΩΣΣΑ»

για

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ
Στο επίπεδο Γ1 σχεδιάστηκαν πέντε θεματικές ενότητες ( Οικογένεια, Ισοτιμία των
φύλων, Πολιτική, Εργασία, Εκπαίδευση) και στο επίπεδο Γ2 πέντε ακόμη θεματικές
ενότητες (Γλώσσα, οι Έλληνες και οι Άλλοι, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Εκκλησία
και Κράτος, Υγεία και Περίθαλψη στην Ελλάδα)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Όλες οι θεματικές ενότητες έχουν στόχο να φέρουν σε επαφή τους σπουδαστές με τη
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, με την καθημερινότητα, τις αγωνίες και τον
πολιτισμό των Ελλήνων ως λαού.
Το υλικό όμως δεν είναι ελληνοκεντρικό: έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν
πληροφορίες και στοιχεία από άλλους, και μη δυτικούς, πολιτισμούς και να
αναπτυχθούν σχετικές ασκήσεις, έτσι ώστε οι σπουδαστές να προβάλουν και τους
δικούς τους πολιτισμούς καθώς και να μάθουν περισσότερα και για τον πολιτισμό και
τη ζωή σε άλλες χώρες του κόσμου.
Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και ασκήσεων έγινε με σκοπό να αναπτυχθούν
όλες οι γλωσσικές δεξιότητες ( κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου,
κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου) και η διαπολιτισμική
ικανότητα.
ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Κάθε ενότητα περιέχει 11 μέρη:
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ όπου καταγράφεται τι θα διδαχθεί σ’ αυτή την
ενότητα στους τομείς του λεξιλογίου, των μορφολογικών δομών και των
πολιτιστικών στοιχείων
Β. ΑΦΟΡΜΗΣΗ ώστε να εισαχθείτε ομαλά στο θέμα, να εντοπιστούν προηγούμενες
γνώσεις σας και να κεντριστεί το ενδιαφέρον σας για το θέμα της ενότητας
Γ. 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ τα οποία περιέχουν το βασικό θεματικό λεξιλόγιο ή/και
δύο διαφορετικές κατά το δυνατόν προσεγγίσεις σχετικά με το θέμα της ενότητας, και
συνοδεύονται από πολλές ασκήσεις κατανόησης και παραγωγής προφορικού και
γραπτού λόγου
Δ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ με επιπλέον θεματικό λεξιλόγιο όπου μαθαίνετε
ιδιωματικές εκφράσεις, λόγιες εκφράσεις, παράγωγα λέξεων κ.λπ.
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ με τουλάχιστον δύο γραμματικά
ή συντακτικά φαινόμενα ανά ενότητα, με πίνακες, ασκήσεις καθώς και με νέο
σχετικό λεξιλόγιο (π.χ. πολλές μετοχές αρχαιόκλιτου παθητικού παρακειμένου, που
ίσως δεν είχατε συναντήσει έως τώρα)
ΣΤ. ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ , τα οποία προσφέρουν διάφορες απόψεις επί
του θέματος της ενότητας, με υπογραμμισμένες τις δύσκολες ή/και ενδιαφέρουσες
λέξεις και με ερωτήσεις κατανόησης

Ζ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ στοιχεία, όπου μαθαίνετε περισσότερα
για το θέμα που μελετάμε και μάλιστα πληροφορίες όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά
και από άλλες χώρες του κόσμου
Η. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, με ιδέες για ατομικές και
ομαδικές έρευνες, προτάσεις για να γράψετε πιο δημιουργικά κείμενα και να
ανταλλάξετε απόψεις μέσα από το Forum
Θ . ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ με λίστες λεξιλογίου (θεματικού της
ενότητας και άλλου, το οποίο συναντήσαμε στα κείμενα της ενότητας) και με
πίνακες γραμματικής
Κ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: με συνδέσμους για βιβλία,
ιστοσελίδες και κινηματογραφικές ταινίες
Λ. ΠΡΟΦΟΡΑ με κανόνες και ηχογραφημένες λέξεις
Τέλος, όπου είναι διαθέσιμα, θα βρείτε τα γραπτά κείμενα των οπτικοακουστικών
αρχείων
ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ρόλος του συμβούλου καθηγητή/ της συμβούλου καθηγήτριας είναι να υποστηρίζει
τη μάθησή σας σε κάθε βήμα. Θα σας προτείνει λύσεις σε προβλήματα, θα διορθώνει
τις εργασίες σας, θα σας βοηθάει στην αυτοαξιολόγησή σας, θα επικοινωνεί μαζί σας
κατά τη διάρκεια των σύγχρονων συναντήσεων.
Σε κάθε μέρος θα βρείτε πολλές και διαφορετικές ασκήσεις, για την ανάπτυξη των
γλωσσικών δεξιοτήτων. Η σειρά την οποία θα ακολουθήσετε στη μελέτη κάθε
ενότητας θα συμφωνηθεί μεταξύ της συμβούλου καθηγήτριας/ του συμβούλου
καθηγητή σας και της ομάδας σας. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και
τις προσδοκίες των μελών κάθε ομάδας εκπαιδευομένων η σύμβουλος καθηγήτρια/ ο
σύμβουλος καθηγητής θα προτείνει τον τρόπο και το ρυθμό εργασίας.
Μπορείτε να εκτυπώσετε το διδακτικό υλικό, χωρίς βέβαια τους υπερσυνδέσμους.
Παρόλ’ αυτά προτείνουμε να εργάζεστε online γιατί έχετε πρόσβαση σε λεξικά και
άλλες διαδικτυακές πηγές, που δεν είναι δυνατόν να έχετε εάν απλώς εκτυπώσετε το
βασικό υλικό και το μελετήσετε χωρίς να έχετε συνδεθεί. Εξάλλου, έτσι ίσως έχετε τη
δυνατότητα να επικοινωνήσετε με κάποιον συνεκπαιδευόμενό σας, που εκείνη τη
στιγμή είναι online και να υποστηριχθείτε στη μάθηση.
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Η πιλοτική φάση θα διαρκέσει περίπου έξι μήνες (Δεκέμβριο 2011 έως και Μάιο
2012) και σε αυτή την περίοδο υπολογίζουμε πως θα μπορούσαν να διδαχθούν οι
πέντε ενότητες ενός επιπέδου, του Γ1 ή του Γ2.
Υπολογίζουμε πως η διδασκαλία/μελέτη κάθε ενότητας θα χρειαστεί περίπου 40-50
ώρες μάθησης από απόσταση.
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων θα έχετε την ευκαιρία, ΕΑΝ
ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ, να επικοινωνήσετε με τη σύμβουλο
καθηγήτρια/ τον σύμβουλο καθηγητή σας μέσω του Skype για να υποστηρίζει τη
μάθηση σε πραγματικό χρόνο ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙ ΜΙΑ ΩΡΑ
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

Μετά την πρώτη εβδομάδα, οι σύμβουλοι καθηγητές θα είναι διαθέσιμοι για
υποστήριξη της μάθησής σας σε πραγματικό χρόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΠΙ ΜΙΑΜΙΣΗ ΩΡΑ.
Πάντα οι σύμβουλοι καθηγητές σας θα σας ενημερώνουν σχετικά με το πότε είναι
διαθέσιμοι να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα μαθήματα. ΟΛΟΙ
ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΜΙΑ ΩΡΑ ΚΑΘΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της Πιλοτικής Φάσης, για να επικοινωνείτε μαζί
τους, αν χρειαστείτε, μέσω Skype, e-mail ή/ και τηλεφώνου.
Σε κάθε περίπτωση θα έχετε την υποστήριξή μας και τη συμβουλή μας, εάν θέλετε να
αλλάξετε ρυθμό και σειρά ή μέθοδο στην εκμάθηση της γλώσσας. Είμαστε εδώ, στην
άλλη άκρη της διαδικτυακής αυτής κοινότητας, για να μάθουμε μαζί και να σας
υποστηρίξουμε σε ό, τι χρειαστείτε. Τα από απόσταση μαθήματα στο πλαίσιο του
προγράμματος ΓΛΩΣΣΑ βρίσκονται σε πιλοτική φάση και εμείς οι σύμβουλοι
καθηγητές σας μαθαίνουμε μαζί σας. Θα σας καλέσουμε σε δύο τουλάχιστον φάσεις
να αξιολογήσετε αυτό το εγχείρημα και γενικά θα σας ζητούμε να μας λέτε τη γνώμη
σας συχνά. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας!
Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι γι’ αυτό το διαδικτυακό ταξίδι μας στην ελληνική
γλώσσα! Σας ευχόμαστε να το απολαύσετε και να μάθετε πολλά!
Καλή αρχή λοιπόν!
Οι σύμβουλοι καθηγήτριες και καθηγητές σας
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