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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α’ 
 

Η εκπαιδευτική διαδικασία σε πολύγλωσσες τάξεις µονόγλωσσων σχολείων 
 

Σ. Α. Μοσχονάς 
Τα τελευταία χρόνια, στα «ελληνόφωνα» (µονόγλωσσα) δηµόσια σχολεία της 

Κύπρου και της Ελλάδας, γίνεται όλο και πιο συχνή η ακόλουθη εκπαιδευτική 
συνθήκη: «αλλόγλωσσοι» («ξενόγλωσσοι» ή/και «µειονοτικοί») µαθητές διδάσκονται 
την ελληνική σαν να ήταν η µητρική τους γλώσσα, σύµφωνα µε το αναλυτικό 
πρόγραµµα το διαµορφωµένο αποκλειστικά για µητροδίδακτους οµιλητές, από 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν είναι επιµορφωµένοι ούτε έχουν εµπειρία στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και οι οποίοι, κατά πάσα 
πιθανότητα, αγνοούν τη µητρική γλώσσα των µαθητών/ριών τους.  

Στο εργαστήριο, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να καταθέσουν την εµπειρία τους 
σχετικά µε την παράδοξη αυτή συνθήκη (η ελληνική να διδάσκεται σαν να ήταν η 
µητρική γλώσσα των µη ελληνόφωνων µαθητών/τριών). Πώς διαµορφώνεται η 
διδασκαλία υπό τη συνθήκη αυτή; Είναι σωστή η πεποίθηση ότι η παρουσία 
«αλλόγλωσσων» µαθητών στην τάξη επιβραδύνει την πρόοδο των «φυσικών 
οµιλητών»; Μήπως είναι προτιµότερο να χωρίζονται οι µαθητές/τριες ανάλογα µε το 
«επίπεδο γλωσσοµάθειάς» τους; Μπορεί ο εκπαιδευτικός να παρεκκλίνει από το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα και να προχωρήσει στην «απαγορευµένη» περιοχή της 
διδακτικής της ελληνικής ως ξένης;  

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αναδειχθούν οι τεχνικές εκείνες που 
επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να εγκύψουν στις ανάγκες των «ξενόγλωσσων» 
µαθητών τους χωρίς να παραγνωρίζουν την πρόοδο των «ελληνόφωνων».  
 
 
Ο Σπύρος A. Μοσχονάς γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε γλωσσολογία και φιλοσοφία της 
γλώσσας στα Πανεπιστήµια του Georgetown (Washington, D.C.), του Maryland, και του Texas 
(Austin). Το διδακτορικό του δίπλωµα στη γλωσσολογία το απέκτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή 
του Αριστoτελείoυ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (1994).  

∆ίδαξε γλωσσολογία στο Τµήµα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου (1995-1997). Από το 1997 διδάσκει γλωσσολογία και φιλοσοφία της γλώσσας στο Τµήµα 
Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Την περίοδο 1998-2004 εργάστηκε στο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Μουσουλµανοπαίδων. Έχει 
επιµεληθεί εκπαιδευτικό υλικό και µελέτες για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β’ 
 

Η λογοτεχνία όχηµα για τη διδασκαλία της 2ης γλώσσας: Η περίπτωση του 
µεγάλου βιβλίου 

 
Σούλα Μητακίδου 

 
Στο εργαστήριο, αφού γίνει µια σύντοµη αναφορά στη σκοπιµότητα χρήσης της 
λογοτεχνίας για τη διδασκαλία µιας γλώσσας ως δεύτερης, θα επικεντρωθούµε στο 
µεγάλο βιβλίο: την ιδέα του µεγάλου βιβλίου, τα χαρακτηριστικά του, τον τρόπο 
αξιοποίησής του στη διδασκαλία. Στο σηµείο αυτό οι συµµετέχοντες/συµµετέχουσες 
θα χωριστούν σε οµάδες προκειµένου να δουλέψουµε µε ένα µεγάλο βιβλίο. Στη 
συνέχεια θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους και θα επακολουθήσει συζήτηση. 
 
Η Σούλα Μητακίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Έχει πτυχίο του Αγγλικού 
Τµήµατος του Α.Π.Θ., πτυχίο Master’s από το McGill University του Montreal και 
διδακτορικό δίπλωµα από το Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του 
Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δηµοσιεύσεις της αφορούν στη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας σε παιδιά γλωσσικών µειονοτήτων, στην αντιρατσιστική εκπαίδευση και 
στην καλλιέργεια της γλώσσας µέσα από την παιδική λογοτεχνία. Η διδακτική εµπειρία της 
καλύπτει όλη την κλίµακα ηλικιών από παιδιά προσχολικής ηλικίας µέχρι µεταπτυχιακούς 
φοιτητές και φοιτήτριες. Επίσης, έχει διδάξει σε πολλά τµήµατα µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών. 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ’ 
 

∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας µε πολυµεσικά εργαλεία 
 

Σταυρούλα Τσιπλάκου 
 

Στο εργαστήριο θα εξεταστούν κριτικά λογισµικά για τη διδασκαλία της ελληνικής 
ως Γ2.  
Επιµέρους θέµατα:  
-Σχεδιασµός υλικού για λογισµικό 
-Η αξιοποίηση των πολυµέσων 
-Παιδαγωγική γραµµατική της ελληνικής ως Γ2 
-Περιορισµοί 
 
 
Η Σταυρούλα Τσιπλάκου σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (Πτυχίο Φιλολογίας, 
1989) και θεωρητική γλωσσολογία στα Πανεπιστήµια του Cambridge (Μ. Phil 1991) και του 
Λονδίνου (Ph.D. 1998). Έχει διδάξει ως Lecturer και Assistant Professor στα Πανεπιστήµια 
Hull και Simon Fraser. Από το 2001 διδάσκει στο Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου. Τα θεωρητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της σύνταξης, 
της πραγµατολογίας, της κατάκτησης της πρώτης και δεύτερης γλώσσας και στη διδακτική του 
γλωσσικού µαθήµατος.  
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆’ 
 
Πολυτροπικότητα και ∆ιαπολιτισµικότητα στη διδασκαλία της Ελληνικής σε 
Πολύγλωσσες τάξεις 
 

Έλενα Ιωαννίδου 
 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει τις έννοιες της πολυτροπικότητας και 
της διαπολιτισµικότητας από θεωρητικής πλευράς, αναλύοντας το ρόλο τους στη 
διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος, ιδιαίτερα σε τάξεις µε µαθητές που δεν έχουν 
την ελληνική ως µητρική γλώσσα. Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστεί σχετικό υλικό και 
οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να: 

1. ∆ουλέψουν µε πολυτροπικά κείµενα, να διενεργήσουν ανάλυση των 
πολυτροπικών τους στοιχείων και να εξετάσουν τρόπους ένταξής τους 
στο γλωσσικό µάθηµα µε στόχο την ενίσχυση των αλλόγλωσσων 
µαθητών. 

2. Μελετήσουν υλικό από διάφορα ερευνητικά προγράµµατα που 
προάγει τη διαπολιτισµικότητα ιδιαίτερα µέσα από τη διδασκαλία της 
γλώσσας. 

 
 
Η Έλενα Ιωαννίδου είναι Λέκτορας στο Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου στη ∆ιδακτική της Γλώσσας. Κατέχει διδακτορικό από το Πανεπιστήµιο του 
Southampton (2003) στη Γλώσσα και Εκπαίδευση (Language and Education) και 
µεταπτυχιακό (MA) στην εφαρµοσµένη γλωσσολογία στη διδακτική της γλώσσας (1997). Είναι 
απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Κύπρου, τµήµα Επιστηµών της Αγωγής (1996) µε ειδίκευση στη 
γλώσσα. Έχει εργαστεί ως µεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνας στην 
Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία (CARL) του Πανεπιστηµίου του Southampton και ως συντονίστρια 
του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος LINEE (Languages in a Network of European 
Excellency, 7th European Framework). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην 
πολυγλωσσία και γλωσσική διµορφία στην εκπαίδευση, σχέσεις γλώσσας και ταυτότητας, 
γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική στην Κύπρο και την Ευρώπη και στην έννοια της πολλαπλής 
γλωσσικής ικανότητας (multicompetence). 
 
 


