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Περίληψη
Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται το πλαίσιο και οι αρχές σχεδιασµού ενός
εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/µάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
σε/από µετανάστες. Το υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο προγράµµατος για τη
δηµιουργία µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας για µετανάστες, γονείς παιδιών στην
υποχρεωτική εκπαίδευση, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία των
µεταναστών µε το σχολείο και τη συνακόλουθη διευκόλυνση της γλωσσικής,
εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Η
εκτεταµένη και αναλυτική ανίχνευση και ανάλυση των αναγκών του κοινού-στόχου που
προηγήθηκε του σχεδιασµού του υλικού, καθόρισε τη φιλοσοφία του curriculum και την
επιλογή της εργασιοκεντρικής προσέγγισης ως διδακτικής πρότασης, καθώς και τα
θεµατικά πεδία και τα κεντρικά έργα (tasks) που επιλέχθηκαν έτσι, ώστε το
εκπαιδευτικό υλικό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οµάδας των εκπαιδευόµενων.
Λέξεις-κλειδιά
εκπαιδευτικό υλικό, ελληνική γλώσσα, δεύτερη γλώσσα, µετανάστες,
εργασιοκεντρική προσέγγιση
Abstract
This paper presents the basic principles for the design of an educational program
of Greek as second language for immigrant parents with children attending
compulsory education in Volos. The main objective of the project was the
development of the skills needed for an effective communication between parents and
the school their children attend, so that the linguistic, educational and social
integration of immigrants into Greek society is facilitated. Based on the data collected
by the needs analysis, the suitable type of syllabus was sought and a task-based
syllabus which was considered to better respond to the needs and expectations of the
specific target group was selected. Finally, the needs analysis determined the form
and content of the tasks which were developed, the principles for the development of
the educational program and the didactic approach.
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Εισαγωγή
Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/µάθηση
της γλώσσας µε στόχο ειδικές οµάδες πληθυσµού είναι µία ιδιαίτερα σύνθετη
διαδικασία στην οποία εµπλέκονται ποικίλες επιστηµονικές περιοχές.
Το εκπαιδευτικό υλικό ‘Επι-µένοντας Ελληνικά’ σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε
στο πλαίσιο του προγράµµατος ‘Σχεδιασµός και πιλοτική εφαρµογή ειδικών

µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας για µετανάστες, γονείς µε παιδιά στην υποχρεωτική
εκπαίδευση’ (ΕΛΜΕΓΟ) µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή του
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Γιώργο Ανδρουλάκη και
χρηµατοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Στο
πρόγραµµα συνεργάστηκαν τα Τµήµατα της Σχολής Επιστηµών του Ανθρώπου του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, και συγκεκριµένα τα εργαστήρια: Μελέτης, ∆ιδασκαλίας
και ∆ιάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας (Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης), Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας), Λόγου και Πολιτισµού (Παιδαγωγικό Τµήµα
Προσχολικής Εκπαίδευσης) και οµάδα διδασκόντων του Παιδαγωγικού Τµήµατος
Ειδικής Αγωγής.
Το εκπαιδευτικό υλικό που δηµιουργήθηκε από το Εργαστήριο Λόγου και
Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας για τη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας σε µετανάστες είχε ως αρχικό στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την
αποτελεσµατική επικοινωνία των γονέων µε το σχολείο των παιδιών τους, ώστε να
διευκολυνθεί η γλωσσική, σχολική και κοινωνική ένταξη των µεταναστών στην
ελληνική κοινωνία. Το κοινό ήταν ανοµοιογενές ως προς τη χώρα προέλευσης
(Αλβανία, Βουλγαρία, Αφγανιστάν, Ρουµανία κ.ά.) και την κοινωνικο-οικονοµική
κατάσταση των εκπαιδευόµενων. ∆ιαφορετικό ήταν επίσης το επίπεδο εκπαίδευσής
τους τόσο στη µητρική γλώσσα τους (από λίγα χρόνια έως πλήρη υποχρεωτική
εκπαίδευση) όσο και στην ελληνική, η οποία συνιστούσε δεύτερη και ενίοτε τρίτη
γλώσσα, και για την οποία είχαν ‘αποσπασµατικές’ γνώσεις (Coste, Moore, Zarate
1997/2009, 14), καθώς και διαφορετικούς τρόπους πρόσκτησης της γλώσσας, συχνά
διαφοροποιηµένους βάσει του φύλου. Οι προφορικές δεξιότητες ήταν συνήθως
επιπέδου Α2, ενώ ελάχιστες ήταν οι δεξιότητες των εκπαιδευόµενων στο γραπτό
πεδίο.
Όπως κατέδειξε η εκτεταµένη ανίχνευση και ανάλυση αναγκών, η οποία
πραγµατοποιήθηκε από το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Ι.Α.Κ.Α. µε
ποικίλες εθνογραφικές µεθόδους (Σεβαστίδου, Μαστοροδήµου & βαν Μπούσχοτεν,
2012α, Σεβαστίδου, Σιώτη, Μαστοροδήµου, βαν Μπούσχοτεν, 2012β), η γλώσσα
συνιστούσε µόνο µία από τις παραµέτρους που δυσχέραιναν την επικοινωνία των
µεταναστών µε το σχολείο. Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτιζαν, επίσης -σύµφωνα µε τις
δηλώσεις των µεταναστών που συµµετείχαν στην έρευνα- κοινωνικοί, πολιτισµικοί
και πολιτικοί λόγοι, όπως η έλλειψη διαπολιτισµικής κατανόησης, ο εθνοκεντρισµός
και οι ξενοφοβικές στάσεις εκπαιδευτικών, µαθητών και Ελλήνων γονέων, καθώς και
οι διαφορετικές προσδοκίες από το εκπαιδευτικό σύστηµα (Mastorodimou, van
Boeschoten, Androulakis, 2011). Η ανίχνευση αναγκών ανέδειξε το ζήτηµα του ότι
το σχολείο δεν είναι ο µοναδικός τοµέας στον οποίο εγγράφονταν δυσκολίες
επικοινωνίας, καθώς αυτές εµφανίζονται και σε άλλους τοµείς της καθηµερινότητας,
όπως η υγεία, η εργασία ή η κατοικία.
Η ανίχνευση και η ανάλυση των αναγκών των οµάδων µελλοντικής µαθητείας
έδωσαν τη δυνατότητα γνωριµίας του κοινού, κατανόησης των πιθανών λόγων για
τους οποίους επιθυµούσε να µάθει την ελληνική γλώσσα, διερεύνησης των στάσεών
του απέναντι σε άλλες οµάδες και εντοπισµού των ιδιαίτερων προβληµάτων που
αντιµετωπίζει. Όπως τονίζεται από τους Μήτσης & Μήτση (2008, 96), ο σχεδιασµός
γλωσσικών µαθηµάτων για ειδικές οµάδες πληθυσµού οφείλει να λαµβάνει υπόψη τα
χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων, το οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον
τους, τα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισµικά δεδοµένα της κοινότητας ή της οµάδας
στην οποία ανήκουν, τη στάση της κοινότητας απέναντι στην ελληνική γλώσσα, όπως

και τους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευόµενοι επιθυµούν να µάθουν την
ελληνική γλώσσα.
Οι αρχές σχεδιασµού
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των αναγκών του κοινού κατηύθυναν την
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορα επίπεδα: ως προς τη φιλοσοφία που
υιοθέτησε το curriculum που αναπτύχθηκε, τις παιδαγωγικές αρχές και τη
µεθοδολογία διδασκαλίας που προτάθηκε. ∆ύο είναι οι βασικές θέσεις που καθόρισαν
τον σχεδιασµό του εκπαιδευτικού υλικού και οι οποίες συνιστούσαν τους
κοινωνικούς στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας: η κοινωνική ενδυνάµωση των
εκπαιδευόµενων µεταναστών και η αυτονόµησή τους απέναντι στη µάθηση. Η
κοινωνική ενδυνάµωση των εκπαιδευόµενων, ως κεντρική συνιστώσα της ανάπτυξης
του εκπαιδευτικού υλικού λειτούργησε ως απάντηση στις εκφρασµένες ανάγκες των
εκπαιδευόµενων να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που προκύπτουν από την
αναφερθείσα έλλειψη διαπολιτισµικής κατανόησης εκ µέρους µερίδας των γηγενών
κατοίκων, να αντιµετωπίσουν κριτικά πιθανές αρνητικές στάσεις, να αναγνωρίσουν
τις πολυγλωσσικές δεξιότητες που διαθέτουν και να οριοθετήσουν θετικά τη
διαπολιτισµική τους ταυτότητα. Η αυτονόµηση απέναντι στη µάθηση, εκτός του
γεγονότος ότι ως παιδαγωγική αρχή αφορά ευρύτερα τους εκπαιδευόµενους/ες
απέναντι σε διαδικασίες µάθησης, καθόρισε και το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό
ως θέση αρχής, µε δεδοµένο το σύντοµο χρόνο των µαθηµάτων και τις συνεχώς
ανανεούµενες ανάγκες που µπορεί να προκύπτουν. οι εκπαιδευόµενοι εκτίθενται
διαρκώς σε νέα πλαίσια επικοινωνίας και σε διαφορετικά κοινωνικά συµφραζόµενα,
τα οποία απαιτούν διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες εµπλέκοντας τη γλώσσα και
ταυτόχρονα συµπεριλαµβάνοντας ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισµικές εµπειρίες
και στάσεις.
Η ανάλυση αναγκών οδήγησε στην επιλογή της εργασιοκεντρικής προσέγγισης
(task based approach, approche actionnelle) για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
υλικού και των µαθηµάτων διδασκαλίας/µάθησης της ελληνικής γλώσσας σε
µετανάστες.
Η εργασιοκεντρική προσέγγιση έχει ως κεντρικό στόχο την υλοποίηση από τους
εκπαιδευόµενους ‘λειτουργικών έργων’1 (tasks), τα οποία εστιάζονται κυρίως στο
νόηµα και τη χρήση της γλώσσας σε πραγµατικές συνθήκες για σκοπούς που δεν
είναι αποκλειστικά γλωσσικοί (Long 1985, Prabhu 1987). Η έννοια του
‘λειτουργικού έργου’ ανάγεται στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ενώ στις αρχές του
2000 η εργασιοκεντρική προσέγγιση υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης
και υποστηρίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common
European Framework of Reference for Languages, CEFR, 2001). Στη διάρκεια των
20 περίπου ετών που µεσολάβησαν έχει επέλθει µεγάλη ποικιλοµορφία στις διάφορες
όψεις της εργασιοκεντρικής προσέγγισης και σηµαντικές διασαφηνίσεις του όρου των
‘λειτουργικών έργων’. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας κοινός ορισµός της
έννοιας, τα κοινά στοιχεία, όµως, των διαφόρων ορισµών συγκλίνουν στην άποψη ότι
τα λειτουργικά έργα είναι ‘δραστηριότητες-δράσεις για την υλοποίηση ενός
συγκεκριµένου στόχου’ (‘goal-oriented activities’) (van den Branden, 2006, 3).
Έλλειψη συµφωνίας µεταξύ των ερευνητών παρουσιάζεται, επίσης, στην αντίληψη
της εργασιοκεντρικής ως προσέγγισης ή ως προοπτικής2. Η ανάδειξη της συν1

Στο syllabus και στο εκπαιδευτικό υλικό αναφέρονται ως ‘κεντρικές εργασίες’.
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Το θέµα συζητείται αναλυτικά στο: Puren, 2011α.

ενέργειας κατά την υλοποίηση των ‘λειτουργικών έργων’ οφείλεται κυρίως στη
συµβολή του Christian Puren, ο οποίος θεωρεί τη συνεργατική εργασιοκεντρική
προοπτική (perspective co-actionnelle) ως το πλαίσιο εντός του οποίου οι
εκπαιδευόµενοι δεν επικοινωνούν απλώς µε κάποιον άλλο, αλλά κυρίως ‘δρουν µε
κάποιον άλλο’. η δράση κατασκευάζεται από κοινού, οι εκπαιδευόµενοι µοιράζονται
τους ίδιους στόχους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των λειτουργικών έργων και
ανατρέχουν σε συνεργατικά εργαλεία δράσης (Puren, 2003).
Η εργασιοκεντρική προοπτική η οποία επιλέχθηκε για την ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού υλικού ‘Επι-µένοντας Ελληνικά’ θεωρήθηκε ότι εξυπηρετούσε τις
ανάγκες και τις προσδοκίες του κοινού, όπως αυτές καταγράφηκαν στη φάση
ανίχνευσης και ανάλυσης αναγκών που προηγήθηκε. Επιγραµµατικά, η ανάπτυξη του
υλικού έδωσε έµφαση στην κοινωνική δράση των εκπαιδευόµενων, η οποία ενδέχεται
να εµπεριέχει γλώσσα -χωρίς ωστόσο αυτό να είναι αναγκαίο-, την κατανόηση του
κοινωνικού πλαισίου µέσα στο οποίο εγγράφεται η δράση, τη διαπραγµάτευση
διαφορετικών απόψεων και κουλτούρων, τη συνύπαρξη και κοινή δράση ανθρώπων
µε διαφορετικές γλωσσικές και πολιτισµικές καταβολές, την αυτονόµηση των
εκπαιδευόµενων απέναντι στη µάθηση, η οποία, ωστόσο, δεν είναι αποκλειστικά
ατοµική αλλά συνεργατική. Στις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν οι
εκπαιδευόµενοι θεωρήθηκαν δρώντα κοινωνικά υποκείµενα που ενεργούν αυτόνοµα
και παράλληλα οµαδικά στη βάση ενός κοινού στόχου που είναι η επιτέλεση του
έργου (Puren, 2011β).
Συνοπτικά, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού έγινε µε βάση
τις ακόλουθες αρχές:
 Ανάθεση συγκεκριµένων λειτουργικών έργων (tasks), τα οποία πρέπει
να επιτελέσουν οι εκπαιδευόµενοι σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας και
ενίοτε σε προσοµοιώσεις πραγµατικών περιστάσεων, σχετικών µε τα βιώµατα
και τις ανάγκες τους
 Έµφαση στη συν-εργασία κατά την υλοποίηση των έργων
 Έµφαση στο περιεχόµενο και όχι στη µορφή
 Έµφαση στις κοινωνικές και πολιτισµικές παραµέτρους που
καθορίζουν την επικοινωνία
 Χρήση αυθεντικού πολυτροπικού υλικού (έντυπα κείµενα,
βιντεοσκοπηµένες και ηχογραφηµένες συνοµιλίες, αποσπάσµατα ταινιών,
τραγούδια, εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, άρθρα, αγγελίες, προσκλήσεις,
επίσηµα έγγραφα διαφόρων φορέων, βιογραφικά, συνεντεύξεις, αφίσες,
ψηφιακοί και έντυποι χάρτες, φωτογραφίες κ.ά.)
 Χρήση ποικίλων εποπτικών µέσων και υλικών
 Χρήση του διαδικτύου (web 1.0 και web 2.0) ως πόρου
πληροφόρησης, επικοινωνίας, µάθησης και συν-εργασίας
 Μετάβαση από τον γραµµατισµό στους πολυγραµµατισµούς µέσω της
ανάδειξης των ποικίλων τρόπων νοηµατοδότησης των κειµένων καθώς και των
πολλών γλωσσών και κουλτούρων που συνυπάρχουν σε µία κοινωνία (Cope &
Kalantzis, 2000)
 Ευαισθητοποίηση για τη γλωσσική και πολυγλωσσική επίγνωση. Η
πολυγλωσσική ταυτότητα των εκπαιδευόµενων θεωρήθηκε ως ένα θετικό
στοιχείο που θα µπορούσε να τροφοδοτήσει το υλικό και τον κύκλο των
µαθηµάτων.

Η ανάπτυξη του syllabus και του υλικού
Το syllabus βασίστηκε στα δεδοµένα της ανάλυσης αναγκών, σύµφωνα µε τα
οποία οι επικοινωνιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόµενων
εντάχθηκαν σε πέντε ευρύτερα κοινωνικά πεδία: α) το σχολείο, β) την οικογένεια και
το σπίτι, γ) τις µετακινήσεις, δ) την εργασία και ε) την υγεία. Σε κάθε πεδίο
περιελήφθησαν τα λειτουργικά έργα τα οποία προέκυψαν ως ανάγκες των
εκπαιδευόµενων. Για παράδειγµα, στο πεδίο ‘σχολείο’ τα λειτουργικά έργα
αφορούσαν: την ‘επιλογή σπουδών’, την ‘αντιµετώπιση της σχολικής βίας’, την
‘εγγραφή του παιδιού στο σχολείο’, τη ‘διεκδίκηση ενός εκπαιδευτικού δικαιώµατος’.
στο πεδίο ‘µετακινήσεις’ τα λειτουργικά έργα αφορούσαν: την ‘καταγραφή και
σύγκριση εµπειριών µετανάστευσης’, τη ‘διήγηση εµπειριών για άδεια διαµονής, την
‘παρουσίαση της χώρας µου’, την ‘οργάνωση ενός ταξιδιού’ κ.ά.. στο πεδίο ‘υγεία’,
την ‘αναζήτηση νοσοκοµείου’, την ‘οργάνωση µιας επίσκεψης στα εξωτερικά ιατρεία
νοσοκοµείου’, την ‘καταγραφή των αναγκαίων πιστοποιητικών υγείας για εγγραφή ενός
παιδιού στο σχολείο’, την ‘επικοινωνία µε φορείς υγείας’ κ.λπ. Αντίστοιχα, στο πεδίο
‘εργασία’ τα λειτουργικά έργα που αναπτύχθηκαν ήταν η ‘αναζήτηση φορέων
προσφοράς εργασίας’, η ‘παρουσίαση σε µια συνέντευξη εργασίας’, η ‘διαπραγµάτευση
εργασιακών δικαιωµάτων’, η ‘χρήση ποικίλων πόρων για την αναζήτηση εργασίας’
κ.ά., και τέλος, στο πεδίο ‘οικογένεια-σπίτι’, τα λειτουργικά έργα αφορούσαν: την
‘αναζήτηση τρόπων µάθησης της µητρικής γλώσσας’, την ‘επικοινωνία µε ιδιοκτήτες
σπιτιού για ενοικίαση’, τη ‘διεκδίκηση δικαιωµάτων ενοικιαστή’.
Η οργάνωση των λειτουργικών έργων δεν ήταν γραµµική, κάθε έργο µπορούσε να
αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε στιγµή του προγράµµατος ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα ή
τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόµενων µέσα από συλλογικές αποφάσεις.
Ανάλογη πρόβλεψη έγινε και για τις δραστηριότητες που οδηγούσαν στην
εκπλήρωση κάθε λειτουργικού έργου. Παρότι υπήρχε µέριµνα για δραστηριότητες
προφορικού λόγου µε χρήση οπτικού ή βιντεοσκοπηµένου υλικού στην αρχή κάθε
λειτουργικού έργου, η γραµµική πορεία δεν ήταν υποχρεωτική, ενώ στα περισσότερα
έργα εµφανίζονται δραστηριότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτών και
προφορικών κειµένων ή ακριβέστερα δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής
πολυτροπικών κειµένων. Για παράδειγµα, στο λειτουργικό έργο ‘αναζήτηση
νοσοκοµείου’, οι δραστηριότητες προβλέπουν περιήγηση σε χάρτη, εντοπισµό των
νοσοκοµειακών µονάδων και των κλινικών, συζήτηση για το διαφορετικό πλαίσιο
νοσηλείας σε κάθε µονάδα, κατανόηση ηχογραφηµένου διαλόγου που αφορά
πρόσβαση στο νοσοκοµείο και εντοπισµό του ιδρύµατος στον χάρτη και ηχογράφηση
πληροφοριών που δίνει ένα µέλος της οµάδας σε ένα άλλο για την πρόσβαση στο
νοσοκοµείο. Το λειτουργικό έργο ‘διήγηση εµπειριών για άδεια διαµονής’ υλοποιείται
µέσω δραστηριοτήτων που αφορούν περιδιάβαση στις ιστοσελίδες του Υπουργείου
Εσωτερικών για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε τους διάφορους τύπους άδειας
διαµονής, τη συζήτηση µε την οµάδα και συµπλήρωση των σχετικών εγγράφων, την
επίσκεψη παρεµφερούς ιστοσελίδας για απόκτηση υπηκοότητας και συζήτηση στην
οµάδα για τις διαδικασίες απόκτησης της υπηκοότητας στην Ελλάδα. Η τελική
δραστηριότητα αφορά διήγηση προσωπικών εµπειριών για την απόκτηση άδειας
διαµονής.
Οι δραστηριότητες σε κάθε λειτουργικό έργο στοχεύουν πρωτίστως στην
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, π.χ. αναζήτηση των αναγκαίων δικαιολογητικών
για την εγγραφή ενός παιδιού στο σχολείο, επιλογή µικρών αγγελιών για εργασία, και
εντάσσουν την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό
πλαίσιο, π.χ. ‘συντάσσω επιστολής διαµαρτυρίας προς τη ∆ιευθύντρια του Σχολείου

για επεισόδιο σχολικού εκφοβισµού’, ‘διαµαρτύροµαι σε γείτονα για φασαρία’.
Επίσης, στο υλικό εµφανίζονται δραστηριότητες που εστιάζουν κυρίως στο γλωσσικό
γραµµατισµό, όπως: ‘ζητάω άδεια απουσίας από τη δουλειά µου’, ‘συντάσσω
βιογραφικό σηµείωµα για θέση εργασίας’ ή άλλες, οι οποίες εµπλέκουν δεξιότητες
πολυτροπικού γραµµατισµού, µε ποικίλους τρόπους νοηµατοδότησης των κειµένων,
όπως: κατανόηση του οπτικού µηνύµατος σε σκίτσα, φωτογραφίες, κόµικς, εικόνες,
πίνακες και διαγράµµατα, ανάγνωση χαρτών και µεταγραφή πληροφοριών σε
κείµενο, δηµιουργία βίντεο κ.λπ.
Μεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων του υλικού ‘Επι-µένοντας Ελληνικά’ αφορά
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραµµατισµού, όπως: ‘σχεδιάζω τη διαδροµή
από τον Βόλο στην πατρίδα µου στο Google Earth’, ‘κάνω ψηφιακή κράτηση σε
ξενοδοχείο’, ‘πλοηγούµαστε σε ιστοσελίδες αναζητώντας πληροφορίες για εργασιακά
δικαιώµατα’, ‘αναρτούµε αγγελία προσφοράς εργασίας στο διαδίκτυο’, ‘φτιάχνουµε
µία ψηφιακή παρουσίαση της πατρίδας µας' κ.ά.
Τέλος, στο υλικό προβλέφτηκαν δραστηριότητες που αφορούσαν στη σύγκριση
της κοινωνικής πραγµατικότητας ανάµεσα στη χώρα προέλευσης και την Ελλάδα
(π.χ. σύγκριση εκπαιδευτικών συστηµάτων), καθώς και συζήτηση των πιθανών
λόγων που διαµορφώνουν το διαφορετικό κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο.
Η συνεργασία
Το εκπαιδευτικό υλικό ‘Επι-µένοντας Ελληνικά’ αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο
Λόγου και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στη διάρκεια ενός έτους
(2012) και στην ανάπτυξή του συνεργάστηκαν οι Μαρία Παπαδοπούλου, Μαρία
Ποιµενίδου, Αναστασία Ανδρίτσου, Μαρίνα Μόγλη, Ρούλα Κίτσιου και Χριστίνα
Ευθυµιάδου. Σε όλες τις συναντήσεις της οµάδας συµµετείχε ως ‘κριτική
αναγνώστρια’ η Ελένη Γκανά. Ο υπεύθυνος του έργου Γιώργος Ανδρουλάκης
συµµετείχε σε αρκετές συναντήσεις της οµάδας και συζήτησε θέµατα που αφορούσαν
κυρίως στη φιλοσοφία του υλικού, ενώ η Ματίνα Τασιούδη (µέλος της οµάδας
διδασκαλίας των µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας) παρευρέθηκε σε συναντήσεις για
τη σύνδεση του εκπαιδευτικού υλικού µε την εκπαιδευτική πράξη. Το υλικό
παρουσιάστηκε στις άλλες οµάδες που συµµετείχαν στο πρόγραµµα ‘Σχεδιασµός και
πιλοτική εφαρµογή ειδικών µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας για µετανάστες, γονείς µε
παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση’ για συζήτηση και ανατροφοδότηση. Φοιτητές
και φοιτήτριες του Π.Τ.∆.Ε. µέλη του Εργαστηρίου Μελέτης, ∆ιδασκαλίας και
∆ιάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας έκαναν µία επιπλέον φιλολογική επιµέλεια του
υλικού, ενώ η οµάδα διδασκόντων του Π.Τ.Ε.Α., και ειδικότερα οι Γεωργία
Ανδρέου, Ματίνα Τασιούδη, Μαρία Λιάκου και ∆ήµητρα Κατσαρού επισήµαναν
ζητήµατα που αφορούσαν στη διδακτική αξιοποίηση του υλικού. Σηµαντική και
ουσιαστική ήταν η συνεργασία µε τα µέλη του εργαστηρίου Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας του Ι.Α.Κ.Α και συγκεκριµένα µε τις Ρίκη βαν Μπούσχοτεν,
Αλεξάνδρα Σιώτου, Έφη Μαστοροδήµου, Όλγα Σεβαστίδου και Teuta Rushiti οι
οποίες πραγµατοποίησαν την επισταµένη και χρονοβόρα φάση της ανίχνευσης και
ανάλυσης αναγκών που τροφοδότησαν την οµάδα ανάπτυξης υλικού µε τα θεµατικά
πεδία και τις περιστάσεις επικοινωνίας. Επίσης, τα δεδοµένα των αναλύσεών τους
καθόρισαν τη φιλοσοφία του προγράµµατος.
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Η Μαρία Παπαδοπούλου είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και διευθύντρια του Εργαστηρίου
‘Λόγου και Πολιτισµού’. Έχει υπηρετήσει ως καθηγήτρια στη ∆ευτεροβάθµια και
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Έχει επίσης εργαστεί ως ερευνήτρια στο πλαίσιο
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων για τη διδασκαλία της γλώσσας και, ειδικότερα, για την
ανάπτυξη syllabus και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/
µάθηση της ελληνικής ως µητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και τη
διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας σε ειδικά κοινά εκπαιδευόµενων. Τα ερευνητικά
της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εξέλιξη και κοινωνική λειτουργία της γραφής,
την ανάλυση πολυτροπικών κειµένων, το σχεδιασµό και αξιολόγηση διδακτικού
υλικού γλωσσοδιδακτικής (εγχειρίδια και λογισµικά), καθώς και τη διερεύνηση των
απόψεων και των δεξιοτήτων των παιδιών για την κατανόηση πολυτροπικών
κειµένων.

