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Abstract
The aim of this paper is to present a pilot project carried out by the Centre for the Greek
Language in collaboration with external researchers as part of the Greek language teaching
scheme, mainly abroad. The main goal of the project is to propose new syllabus and language
course models in teaching Greek as a second language. The new syllabus model will be topicbased with emphasis on grading by degree of difficulty in all their components starting from
A1 and reaching up to the C2 level. This paper describes the basic principles and parts of the
new syllabus model for teaching Greek as α second language.
Λέξεις-κλειδιά: διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, δεύτερη/ξένη γλώσσα, μοντέλο
αναλυτικών προγραμμάτων, γλωσσικό επίπεδο, θεματοκεντρικό αναλυτικό πρόγραμμα,
δραστηριοκεντρικό αναλυτικό πρόγραμμα, διαβάθμιση

1. Εισαγωγή
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) συνέλαβε από την αρχή το έργο της μεθοδικής
διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2) ως ένα ολοκληρωμένο
σύνολο. Για τον λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των διδασκόμενων
την Ελληνική ως Γ2 αλλά και όλων των ενδιαφερομένων να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Ελληνική γλώσσα σε παγκόσμιο επίπεδο, επιχείρησε να συμπληρώσει
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τον θεωρητικό και πρακτικό εξοπλισμό των διδασκόντων την Ελληνική ως Γ2 σχεδιάζοντας ένα νέο Μοντέλο Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ).
Η ανάγκη αυτή δημιουργήθηκε μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού διεκπεραιωτικών
δραστηριοτήτων (tasks) για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 από τους εργαζόμενους στο ΚΕΓ αλλά και από εξωτερικούς ερευνητές, όπως και μέσα από τη διαδικασία
σχεδιασμού εξεταστικών θεμάτων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Τι ακριβώς πρέπει να γνωρίζει ο διδασκόμενος/εξεταζόμενος ανά επίπεδο
ελληνομάθειας και πώς διαβαθμίζεται το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων από το ένα επίπεδο ελληνομάθειας στο άλλο (Fulcher, 2004a, 2004b) ή διαφορετικά «Πού τελειώνει
το ένα επίπεδο γλωσσομάθειας και πού αρχίζει το άλλο;» (Κοκκινίδου και ά. 2013: 166).
Στα παραπάνω ερωτήματα επιχείρησε να απαντήσει η ομάδα των συμβεβλημένων
εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών του ΚΕΓ διαμορφώνοντας μετά από έρευνα
δύο ετών περίπου ένα νέο Μοντέλο ΑΠ για την Ελληνική ως Γ2.
Αξίζει να τονιστεί ότι, όπως και στα άλλα θεμελιώδη έργα του ΚΕΓ, το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) και τον τόμο Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα, που ακολούθησαν τον
αρχικό ορισμό των Επιπέδων Ελληνομάθειας, έτσι και σε αυτό,1 η εκμάθηση της Ελληνικής ως Γ2, ακολουθεί τα ισχύοντα για τη διδασκαλία των ευρωπαϊκών γλωσσών.
Στην πρώτη φάση του έργου αναπτύχθηκε μοντέλο ΑΠ για δύο θεματικές ενότητες
διδασκαλίας, όπως αυτές περιγράφονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για
τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης (ελλην. μτφρ: Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας 2008) και στον τόμο Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Nέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα (ΚΕΓ 2013): για τη θεματική «Αναγνώριση Ταυτότητας» και για τη θεματική «Κατοικία-Περιβάλλον».

2. Oι βασικές αρχές του προτεινόμενου μοντέλου ΑΠ
Το συγκεκριμένο μοντέλο ΑΠ λειτουργεί παραγωγικά μεταβαίνοντας από το γενικό
στο ειδικό και δένοντας τα επικοινωνιακά και γλωσσικά στοιχεία που αναφέρονται
στον τόμο Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό
1

Το συγκεκριμένο έργο με την επωνυμία «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική
ανάδειξη της διδασκαλίας εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» με επιστημονικό υπεύθυνο
τον καθηγητή Ι. Ν. Καζάζη.
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Πρόγραμμα γύρω από τις προτεινόμενες από το ΚΕΠΑ θεματικές ενότητες διδασκαλίας για τα επίπεδα Α1-Γ2.
Ειδικότερα, στο άρθρο αυτό γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προτεινόμενου μοντέλου καταγραφής της ύλης των ΑΠ για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 για τον
σχεδιασμό του οποίου λήφθηκαν υπόψη οι εξής παράγοντες:
✓ Οι προτεινόμενες ανά επίπεδο γλωσσομάθειας θεματικές ενότητες διδασκαλίας (θεματοκεντρική προσέγγιση), όπως αυτές αναφέρονται στο ΚΕΠΑ (2008:
93-95) βάσει του Τhershold Level (1990, κεφ. 7) και στη συνέχεια υιοθετούνται
και προσαρμόζονται ανά επίπεδο ελληνομάθειας (Αντωνοπούλου και ά. 2013).
Αυτές οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι
αναγνώριση ταυτότητας
κατοικία-περιβάλλον
ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση
κοινωνικές σχέσεις
υγεία, φυσική κατάσταση

2.  	
2.1  	
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

καθημερινή ζωή
δραστηριότητες έξω από το σπίτι
αγορά
διατροφή
σχολείο, εκπαίδευση
επαγγελματικός χώρος
δημόσιες ή μη υπηρεσίες
μετακίνηση/ταξίδια

✓ Ατομικοί παράγοντες –κίνητρα, απόψεις για την κατάκτηση της Γ2, η στάση
προς τη γλώσσα στόχο, το διαφορετικό ύφος μάθησης (Psaltou-Joycey 2010:
102), η ευφυΐα και η ηλικία (έρευνες σχετικές με τον ρόλο της ηλικίας στην
εκμάθηση της Γ2 και την επίδραση της κρίσιμης περιόδου (critical period
hypothesis) κατά την εκμάθηση της)–, αλλά και εκπαιδευτικοί και πολιτισμικοί παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στη διαβάθμιση των προτεινόμενων
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διεκπεραιωτικών δραστηριοτήτων (tasks), σύμφωνα με τους (Ahmadi και
Nazari 2014: 339-340).
✓ Η διττή διάκριση του Cummins (1981, 1984) και o επαναπροσδιορισμός της
από τη Saville-Troike (2006) σε γενικότερα περιβάλλοντα εκμάθησης δεύτερων γλωσσών, σε βασική/διαπροσωπική και γνωστική/ακαδημαϊκή επάρκεια,
η οποία φαίνεται να πηγαίνει παράλληλα με τις προϋποθέσεις των επιπέδων
γλωσσομάθειας. Η βιωματικότητα και επαναληψιμότητα της πρώτης αντιστοιχίζονται με τα χαμηλά επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1-Β1), κατ’ αντιδιαστολή
προς τα αφηρημένα και αφαιρετικά χαρακτηριστικά της δεύτερης που προσιδιάζουν στα υψηλότερα επίπεδα (Γ1-Γ2).
✓ Η ανάγκη για διαβάθμιση (grading) του επιπέδου δυσκολίας από το ένα επίπεδο ελληνομάθειας στο άλλο, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω και προέκυψε κατά την εφαρμογή στη διδακτική πράξη όλων των προηγούμενων προτάσεων ΑΠ.
Σύμφωνα με τον Robinson (2001, 2007), υπάρχουν συγκεκριμένες μεταβλητές που καθορίζουν τον βαθμό πολυπλοκότητας των διεκπεραιωτικών δραστηριοτήτων που ανατίθενται στους μαθητές βάσει του βαθμού γνωστικής
πολυπλοκότητας τους (task complexity). Πρόκειται, ειδικότερα, για μια σειρά
από επιλογές οι οποίες παραπέμπουν σε εξωγλωσσικά διαχειρίσιμες μεταβλητές (+/- προηγούμενη εξοικείωση των μαθητών, +/-ύπαρξη χρόνου σχεδιασμού, +/- δημιουργία συλλογιστικής διαδικασίας, +/- το «εδώ-και-τώρα» της
επικοινωνιακής πράξης). Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να έχουμε ασφαλέστερες ενδείξεις για τη διαβάθμιση του υλικού μας και πιο αντικειμενικούς τρόπους για την αξιολόγηση του βαθμού δυσκολίας του.
Για παράδειγμα, δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν μια απλή περιγραφή
γεγονότων που συμβαίνουν στο «εδώ-και-τώρα» του ομιλητή είναι λιγότερο απαιτητικές σε επίπεδο προσοχής, μνημονικών και αντιληπτικών διεργασιών, άρα και γλωσσικής υλοποίησης, από δραστηριότητες που αφορούν
γεγονότα τα οποία συνέβησαν κάπου αλλού (-εδώ/-τώρα), χωρίς άμεση
γνώση (-εξοικείωση) του ομιλητή για αυτές. Ομοίως, δραστηριότητες με διαθέσιμο χρόνο σχεδιασμού (+ χρόνος σχεδιασμού) θα είναι σε κάθε περίπτωση λιγότερο απαιτητικές ως προς το γνωστικό τους κομμάτι σε σχέση με
δραστηριότητες με αρνητικό πρόσημο ως προς την παραπάνω παράμετρο.
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✓ Η εφαρμογή μιας μεικτής προσέγγισης κατά τη διδασκαλία της Γ2 με θεματικές ενότητες προσανατολισμένες α) σε συγκεκριμένες ανάγκες επικοινωνίας,
β) στα ενδιαφέροντα του μαθητή.
Σύμφωνα με τον Kumaravadivelu (2003: 34-35), συνιστώσα της θεωρίας
του οποίου αποτελεί και η Παράμετρος της Ιδιαιτερότητας (Τhe Parameter
of Particularity), η παιδαγωγική της διδασκαλίας της γλώσσας θα πρέπει να
αντιμετωπίζει με ευαισθησία την ιδιαίτερη κάθε φορά ομάδα διδασκόντων που
επιδιώκουν την επίτευξη ενός ιδιαίτερου (γλωσσικού) στόχου από ιδιαίτερους
διδασκόμενους που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο ενσωματωμένο σε ένα ιδιαίτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. Με την αποδοχή της αρχής αυτής γίνεται κατανοητό ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μία
συγκεκριμένη μέθοδος και ένα γενικό σύνολο θεωρητικών αρχών και πρακτικών για όλους τους διδασκόμενους. Με άλλα λόγια μπορεί να πει κανείς ότι
«Κάποιος δουλεύει για και διά μέσου της ιδιαιτερότητας την ίδια στιγμή». Η
«παράμετρος της Ιδιαιτερότητας» συνεπάγεται μια προοδευτική εξέλιξη των
μέσων και των στόχων. Είναι η ικανότητα να είναι κανείς ευαίσθητος στο τοπικό εκπαιδευτικό, θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η
διδασκαλία και η εκμάθηση της Γ2.
✓ Η καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού κυρίως σε πρώτη φάση διά μέσου
της έκθεσης σε αυθεντικά κείμενα στην Ελληνική ως Γ2 σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (Α1-Γ2) με τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Σύμφωνα μάλιστα με
τους (Cervetti, Pardales και Damico 2001) μέσω των πρακτικών του κριτικού
γραμματισμού οι μαθητές σε πρώτη φάση αναπτύσσουν κριτική στάση προς τα
κείμενα τα οποία αντιμετωπίζονται ως αναπαραστάσεις της πραγματικότητας
και κοινωνικές κατασκευές. Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας τις πρακτικές αυτές
οι μαθητές είναι σε θέση να αμφισβητήσουν όσα γράφονται στα κείμενα, να τα
απορρίψουν ή να τα ανακατασκευάσουν, έτσι ώστε να τα εναρμονίσουν με τη
δική τους εμπειρία από την πραγματικότητα.
✓   Η αξιοποίηση της διαπολιτισμικής προσέγγισης και η καλλιέργεια δαπολιτισμικής συνείδησης μέσω των εφαρμοζόμενων διεκπεραιωτικών δραστηριοτήτων
ανά θεματική ενότητα με ταυτόχρονη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας
του κάθε μαθητή χωριστά και την απόκτηση μιας ευρύτερης διαπολιτισμικής
αντίληψης.
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✓ Η διαφοροποιημένη και μαθητοκεντρική διδασκαλία (Nation και Macalister
2010: 5), με αφετηρία της το στοιχείο της διαφορετικότητας που διέπει τις τάξεις διδασκαλίας της Ελληνικής ως Γ2 σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επομένως, βάσει των παραπάνω και λόγω του μαθητοκεντρικού κυρίως προσανατολισμού του ΑΠ θα ήταν ανακόλουθο και αντιφατικό να σχεδιαστεί ένα αυστηρό ΑΠ
για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2, ίδιο για όλους τους μαθητές, χωρίς να δίνεται
η δυνατότητα στον δάσκαλο να προσαρμόσει το προτεινόμενο μοντέλο ΑΠ στις ανάγκες της δικής του τάξης. Άλλωστε, είναι δύσκολο ή καλύτερα αδύνατον να υπάρξει
ένα “one size fits all” ΑΠ. Ωστόσο, η εφαρμογή ενός ΑΠ μπορεί να συντελέσει στη
σύνδεση θεωρητικών αρχών και ερευνητικών αποτελεσμάτων για την εκμάθηση της
Γ2 με την εφαρμογή τους στον σχεδιασμό γλωσσικών μαθημάτων, εφόσον αξιοποιηθεί από τον διδάσκοντα της Γ2 (Nation και Macalister 2010:5-6).

3. Η δομή του προτεινόμενου μοντέλου ΑΠ
Η ανάπτυξη του προτεινόμενου μοντέλου ΑΠ2 είναι σπειροειδής με την ίδια θεματική
ενότητα να αναπτύσσεται, με διαβαθμισμένη δυσκολία και περισσότερες λεπτομέρειες, από το επίπεδο Α1 έως και το επίπεδο Γ2. Στα πλεονεκτήματα του σπειροειδούς μοντέλου ανάπτυξης ΑΠ αναφέρονται τόσο η «ανακύκλωση» της διδασκόμενης
ύλης με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους διδασκόμενους που για διάφορους
λόγους δεν μπόρεσαν να εμπεδώσουν όλα τα κομμάτια της, να την επαναλάβουν στο
επόμενο επίπεδο γλωσσομάθειας και να μη μείνουν πίσω, όσο και η επισήμανση των
σημαντικότερων γλωσσικών στοιχείων προκειμένου διδάσκοντες και διδασκόμενοι
μέσα από την επανάληψή τους να δημιουργήσουν ισχυρότερες συνδέσεις μορφής και
σημασίας (Nation και Macalister 2010: 83).
Τα προτεινόμενα μοντέλα ΑΠ που σχεδιάστηκαν ανά επίπεδο ελληνομάθειας
χωρίζονται ως προς τη δομή τους σε δύο μέρη, με το πρώτο να αποτελείται από τα
2

Για την ανάπτυξη των AΠ στις δύο ενδεικτικές θεματικές κατηγορίες που επιλέχθηκαν, λήφθηκαν υπόψη, εκτός από το ΚΕΠΑ και το Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα για την Πιστοποίηση Επάρκειας της
Ελληνομάθειας, αντίστοιχες έρευνες, μελέτες, ΑΠ και οδηγοί διδασκαλίας που έχουν υλοποιηθεί από
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών
και Μεταναστευτικών Μελετών (ΕΔΙΑΜΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπως και μοντέλα διδασκαλίας που υιοθετούν τη θεματοκεντρική και δραστηριοκεντρική μάθηση.
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Σχήμα 1 | Σπειροειδές μοντέλο ΑΠ, σύμφωνα με τους Νation και Macalister (2010: 83)

Γενικά στοιχεία και το δεύτερο από τα Ειδικά (γλωσσικά) στοιχεία (όπως φαίνεται και
στον Πίνακα 1 στις επόμενες σελίδες).
Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος του ΑΠ γίνεται αναφορά στον γενικό εκπαιδευτικό
στόχο ανά θεματική ενότητα και επίπεδο ελληνομάθειας και στους επιμέρους στόχους
του ΑΠ. Οι γενικοί στόχοι (general objectives), σύμφωνα με τον Τσοπάνογλου
(2000) καθορίζουν τις επιμέρους επικοινωνιακές δεξιότητες που είναι επιθυμητό να
αναπτύξουν οι μαθητές σε σχέση πάντα με συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις
στις οποίες καλούνται ανταποκριθούν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ειδικοί στόχοι (specific/operational objectives) προσδιορίζουν με περισσότερες λεπτομέρειες τις επιμέρους
επικοινωνιακές δεξιότητες που κρίνεται σκόπιμο να αναπτύξουν οι μαθητές, κυρίως
σε επίπεδο γλωσσικών λειτουργιών στο συγκεκριμένο μοντέλο ΑΠ. Οι ειδικοί στόχοι
μάλιστα ενός ΑΠ αντιστοιχούν σε παρατηρήσιμη συμπεριφορά η οποία μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από σχεδιασμένες για αυτόν τον λόγο δραστηριότητες, όπως και να
αξιολογηθεί είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός προγράμματος (διαμορφωτική
αξιολόγηση) είτε μετά την ολοκλήρωσή του (τελική αξιολόγηση).
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Γενικός
Εκπαιδευτικός Στόχος

2. Επιμέρους
Στόχοι
(Γλωσσικές
Λειτουργίες)

3. Ενδεικτικές
Δραστηριότητες
για τη
Διδασκαλία

4. Ενδεικτικές
Δραστηριότητες
για την
Αξιολόγηση

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ανταλλαγή
πληροφοριών
για τον ίδιο
τον μαθητή
και τους
άλλους

Ο μαθητής πρέπει
να είναι σε θέση:
•Να κατανοεί
και να αναφέρει
βασικές
πληροφορίες για
τον εαυτό του.

Παιχνίδια ρόλων με
γνωριμίες, συστάσεις,
αυτοπαρουσίαση και
παρουσίαση τρίτων

Φάκελος μαθητή.
Συγκέντρωση
των εργασιών
των μαθητών
στο πλαίσιο της
διαμορφωτικής,
αλλά και της
τελικής
αξιολόγησης

•Να κατανοεί και
να αναφέρεται
σε βασικές
συγγενικές
σχέσεις.
Διαβάθμιση ανά επίπεδο ελληνομάθειας
ΕΙΔΙΚΑ (ΓΛΩΣΣΙΚΑ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ
5. Ενδεικτικές
Πράξεις
Λόγου

6. Ενδεικτικές
Γλωσσικές
Πραγματώσεις

440 | ιακωβου & ρουσουλιωτη

7. Ενδεικτικό

Λεξιλόγιο

8. Ενδεικτικά
Μορφοσυντακτικά
Φαινόμενα

9. Ενδεικτικά
Στοιχεία
ΦωνητικήςΦωνολογίας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο μαθητής
πρέπει να
είναι σε θέση:
•Nα χαιρετάει

•Γεια σου!/Γεια σας!
•Καλημέρα.
•Καλησπέρα.
•Καληνύχτα.

Χαιρετισμοί
Γεια σου/
σας, Χαίρετε,
Καλημέρα,
Καλησπέρα,
Καληνύχτα.

Βοηθητικό
ρήμα ΕΙΜΑΙ
Γραμματικό
γένος
παράλληλο με
φυσικό γένος
Ο Κώστας/
Δημήτρης/
Αντρέας
[+ΑΡΣ/
+ΕΜΨ]
Η Μαρία/
Ζωή
[+ΘΗΛ/
+ΕΜΨ]

Φωνητική
διάκριση
[e] –[i]
Έλενα-Ιόλη

Διαβάθμιση ανά επίπεδο ελληνομάθειας

Πίνακας 1 | H δομή του νέου μοντέλου ΑΠ του ΚΕΓ με παραδείγματα εφαρμογής στη θεματική ενότητα
«Αναγνώριση Ταυτότητας: Xαιρετισμοί-Γνωριμία» για το επίπεδο Α1για εφήβους και ενηλίκους

Υπό το πρίσμα αυτό, στο τρίτο και στο τέταρτο μέρος του ΑΠ καταγράφονται ενδεικτικές δραστηριότητες διδασκαλίας και αξιολόγησης για την επίτευξη των επιμέρους
στόχων. Οι όρος ενδεικτικές συνεπάγεται ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες δεν
εξαντλούν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς
την επίτευξη του εκάστοτε επιμέρους στόχου αλλά λειτουργούν απλά και μόνο ως
προτάσεις για εφαρμογή μέσα στην τάξη. Και αυτό γιατί το κοινό κάθε τάξης στην
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οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο μοντέλο ΑΠ, όπως και οι ανάγκες του είναι
εντελώς διαφορετικές, τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο περιοχής ή χώρας.
Επομένως, καθίσταται σχεδόν αδύνατο, εφόσον δεν έχει προηγηθεί ανάλυση αναγκών ανά κοινό-στόχο, να θεωρηθεί ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες καλύπτουν
επαρκώς τις ανάγκες όλων των μαθητικών κοινών. Ωστόσο, κατά ην ανάπτυξη του
ΑΠ στα επιμέρους στοιχεία του δίνονται κάποιες ιδέες με τη μορφή «καλών πρακτικών», τις οποίες ο ίδιος ο διδάσκων κάθε φορά καλείται να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ως προς το είδος και τη μορφή των δραστηριοτήτων που μπορούν να
εφαρμοστούν προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της τάξης του σε επίπεδο τόσο
διδασκαλίας όσο και αξιολόγησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προτεινόμενες σε πρώτη φάση δραστηριότητες για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των μαθητών συμπεριλαμβάνονται προτάσεις για εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων τόσο στη διδασκαλία, όπως είναι η χρήση της σύγχρονης
τεχνολογίας (Χαραλαμποπούλου 2010: 53-55) όσο και στην αξιολόγηση των διδασκομένων την Ελληνική ως Γ2. Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής των παραπάνω αποτελεί η χρήση του video κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας προκειμένου να διευκολυνθεί
η εκμάθηση της γλώσσας μέσω της επαφής του μαθητή με τη γλώσσα-στόχο και η
πρόταση συγκρότησης φακέλου του μαθητή (portfolio) για την τελική αξιολόγηση του
μετά το πέρας του κύκλου μαθημάτων ή/και ολόκληρου του προγράμματος.
Στο δεύτερο μέρος του αναλυτικού προγράμματος προτείνεται και πάλι ανά θεματική ενότητα και επίπεδο ελληνομάθειας η διδασκαλία ενδεικτικών πράξεων λόγου,
ενδεικτικών γλωσσικών πραγματώσεων, ενδεικτικού λεξιλογίου, ενδεικτικών μορφοσυντακτικών φαινομένων και στοιχείων φωνητικής-φωνολογίας με διαβαθμισμένο
επίπεδο δυσκολίας ανά επίπεδο ελληνομάθειας.
Το προτεινόμενο μοντέλο ΑΠ είναι μάλιστα το πρώτο στο οποίο δίνεται έμφαση
στη διδασκαλία στοιχείων φωνητικής-φωνολογίας και μάλιστα με διαβαθμισμένη
μορφή. O όρος διαβάθμιση σε σχέση με τη διδασκαλία στοιχείων φωνητικής-φωνολογίας χρησιμοποιείται προκειμένου να δηλώσει τη διδασκαλία απλούστερων φωνολογικά στοιχείων στα χαμηλά επίπεδα ελληνομάθειας (Α1-Β1) και διδασκαλία όλο
και πιο σύνθετων φωνολογικών φαινομένων όσο ανεβαίνει το επίπεδο ελληνομάθειας
και άρα προχωράμε προς τα υψηλά επίπεδα (Β2-Γ2). Σύμφωνα με τη Τζακώστα (υπό
προετ.) η προφορά και η φωνολογία δεν αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας στους
φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, μια και η γνώση τους θεωρείται δεδομένη,
εκτός κι αν φυσικά ο διδασκόμενος είναι διαγνωσμένος με γλωσσικές διαταραχές.
Ανάλογη είναι η κατάσταση και στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2, αν και δεν θα
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αναμέναμε κάτι τέτοιο. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα στο ότι η διδασκαλία
της γλώσσας δεν είναι ουσιαστικά επικοινωνιακή, αλλά στοχεύει στην πραγματικότητα στην ανάπτυξη του γραπτού και όχι του προφορικού λόγου, τουλάχιστον για
όσους διαμένουν στην Ελλάδα και μαθαίνουν τα Ελληνικά ως Γ2.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η διδασκαλία της προφοράς είναι αναγκαία, καθώς η εσφαλμένη προφορά είναι δυνατό να παρεμποδίσει την επικοινωνία,
ενώ μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει εμπόδιο για την ομαλή κοινωνική ένταξη των
αλλόγλωσσων μαθητών. Για τον λόγο αυτό η φωνολογική επίγνωση των μαθητών
είναι σημαντικό να επιδιωχθεί από τα πρώτα στάδια εκμάθησης της Γ2 (Αναστασιάδη
και ά. 2010: 53-54).
Τέλος, και στο δεύτερο μέρος του ΑΠ χρησιμοποιείται ο όρος ενδεικτικός προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων κατά τη διδασκαλία και αξιολόγηση των
μαθητών στον ίδιο τον διδάσκοντα ο οποίος σε ένα μαθητοκεντρικό ΑΠ καλείται να
καλύψει τις ανάγκες και τις αδυναμίες των εκάστοτε μαθητών του.
Με βάση τα παραπάνω, σύμφωνα με την Ιακώβου (2015: 10-11), το θέμα (topic)
αποτελεί τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο κατανέμεται η ύλη του ΑΠ και συνεπώς, η ίδια θεματική ενότητα αναπτύσσεται με διαφορετικό αλλά κυρίως κατανεμημένο βαθμό δυσκολίας από το επίπεδο Α1 μέχρι και το επίπεδο Γ2. Η βασική καινοτομία του νέου μοντέλου ΑΠ έγκειται στο ότι όλη η οργάνωση της ύλης υποτάσσεται
στο θέμα (topic) το οποίο αναδεικνύεται σε πρωτεύουσα οργανωτική αρχή. Με την
έννοια αυτή, το θεματικό πλαίσιο διατηρείται σταθερό από το πρώτο (Α1) μέχρι το
τελευταίο επίπεδο (Γ2) γλωσσομάθειας, προσδιορίζει και τροφοδοτεί τις υποκείμενες
κατηγορίες (1-9), ενώ την ίδια στιγμή γίνεται το όχημα βάσει του οποίου όλο το υλικό
που τοποθετείται σε αυτήν την πρώτη πιλοτική φάση και στη συνέχεια θα περιληφθεί
στο σύνολο των ενοτήτων των καινούριων ΑΠ (από τους στόχους και τις γλωσσικές
λειτουργίες μέχρι και τα στοιχεία μορφοσύνταξης και φωνητικής-φωνολογίας) αποτελεί ένα ενιαίο όλο που μπορεί να διαβαθμιστεί και να λειτουργήσει εξελικτικά από
τη χαμηλότερη στην υψηλότερη επίδοση εντός του ίδιου ή διαφορετικών επιπέδων
γλωσσομάθειας.
Με το παρόν εγχείρημα το ΚΕΓ περνάει από τη λογική της παράθεσης στοιχείων εν
είδει καταλόγου με τη διδακτέα και συνεπώς εξεταστέα ύλη, όπως αυτή παρουσιάζεται στο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας (ΚΕΓ 2013), στο «δέσιμο» όλων των εξεταζόμενων γλωσσικών στοιχείων
γύρω από μία, ενιαία για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας, θεματική διαβαθμιζόμενης
δυσκολίας.
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Με το συγκεκριμένο μοντέλο ΑΠ, το ΚΕΓ σε συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς ερευνητές επιχειρεί πλέον να συνδέσει συστηματικά τη διδασκαλία με την
αξιολόγηση παρέχοντας ταυτόχρονα στους διδάσκοντες υποστηρικτικό υλικό για τον
σχεδιασμό των δικών τους γλωσσικών μαθημάτων.3 Αυτό είναι και η βασική καινοτομία του. Παράλληλα, δημιουργείται μια βάση γλωσσικών μαθημάτων υποδειγματικά σχεδιασμένων, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όσους ασχολούνται με τη
διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 να έχουν τρόπους εφαρμογής στην πράξη ενός ΑΠ.
Είναι το ίδιο ΑΠ το οποίο στη συνέχεια μπορούν να επεκτείνουν, τροποποιήσουν και
παραλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες τους μέσα στην τάξη μέσω συμβατικών και
εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και αξιολόγησης.
Η άντληση πληροφοριών, όσον αφορά κυρίως το στοιχείο της διαβάθμισης των διδασκόμενων γλωσσικών φαινομένων, στηρίζεται σε αυθεντικό υλικό το οποίο προέρχεται από πραγματικά δεδομένα από την Παραγωγή Προφορικού και Γραπτού Λόγου
μαθητών που παρακολούθησαν μαθήματα ή/και συμμετείχαν σε εξετάσεις επάρκειας
στην Ελληνική ως Γ2.
Συγκεκριμένα η συλλογή δεδομένων στηρίζεται στα δεδομένα που προκύπτουν
από α) την έρευνα (ΣΕΠΑΜΕ2) όσον αφορά το επίπεδο ελληνομάθειας σε εξελικτικά σώματα κειμένων (longitudinal learners’ corpora) προφορικού και γραπτού λόγου
μαθητών της Ελληνικής ως Γ2, η οποία εκπονείται από τον Τομέα Γλωσσολογίας του
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ και β) τα συγχρονικά σώματα κειμένων
(cross-sectional learner’ s corpora) που δημιουργήθηκαν από την ψηφιοποίηση της
Παραγωγής Προφορικού και Γραπτού Λόγου συμμετεχόντων στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας4 κατά τα
έτη 2011 έως και 2015.

4. Eπίλογος
Με το έργο αυτό το ΚΕΓ αποσκοπεί στην εκπλήρωση ενός από τους καταστατικούς
του σκοπούς που είναι η ρύθμιση των επιπέδων ελληνομάθειας για τους διδάσκο3
4

Μια πρώτη εικόνα των γλωσσικών μαθημάτων είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://
www.greek-language.gr/certification/research/index.html?id=186 .
Οι εξετάσεις Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνονται κάθε
χρόνο σε περισσότερα από150 εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.
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ντες την Ελληνική σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα δίνει έμφαση στην κατανομή των
γενικών αλλά και των ειδικών γλωσσικών στοιχείων ανά επίπεδο ελληνομάθειας με
βάση το διαβαθμισμένο επίπεδο δυσκολίας τους δένοντάς τα ανά θεματική ενότητα,
σύμφωνα με το ΚΕΠΑ.
Στην προσπάθειά του αυτή αντλεί υλικό από εξελικτικά και συγχρονικά σώματα
κειμένων. Το υλικό αυτό κατανέμεται στα επίπεδα ελληνομάθειας ανά θεματική ενότητα με βάση το διαβαθμισμένο επίπεδο δυσκολίας και τη διττή διάκριση σε βασική/
διαπροσωπική και γνωστική/ακαδημαϊκή επάρκεια.
Στο παρόν άρθρο παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το
νέο μοντέλο ΑΠ του ΚΕΓ για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2, η δομή του και
η σπειροειδής ανάπτυξή του. Καταγράφηκε η προσπάθεια άντλησης των γλωσσικών
στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στην τελική, ολοκληρωμένη μορφή του ΑΠ από
σώματα κειμένων που προέρχονται από διδασκόμενους και αξιολογούμενους στην
Ελληνική ως Γ2 και ο σχεδιασμός ενδεικτικών γλωσσικών μαθημάτων τα οποία θα
αποτελέσουν έναν πρώτο οδηγό για την αξιοποίηση των νέων ΑΠ από κάθε ενδιαφερόμενο.
Το ΚΕΓ, σε συνεργασία με τους ήδη εμπλεκόμενους ερευνητές αλλά και σε συνεργασία με ερευνητές από όλα τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, σκοπεύει να εφαρμόσει
το μοντέλο ΑΠ που παρουσιάζεται στο άρθρο αυτό σε όλες τις θεματικές ενότητες
διδασκαλίας που προτείνονται από το ΚΕΠΑ και για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας
από το Α1 μέχρι και το Γ2.
Με την ολοκλήρωση του παρόντος έργου θα είναι σε θέση να προσφέρει ένα σημαντικό υποστηρικτικό έργο στους διδάσκοντες την Ελληνική ως Γ2 σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν επιτυχώς το έργο τους παρά τις
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται συχνά να το πραγματοποιήσουν και να σχεδιάσουν, βάσει του νέου μοντέλου ΑΠ, τα δικά τους γλωσσικά
μαθήματα με κυρίαρχο κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών τους.
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