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Εργασία Αξιολόγησης

“Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας με Η/Υ”

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας έγινε μελέτη των πηγών και εκφράστηκαν ιδέες για 

τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, και πιο συγκεκριμένα της ελληνικής γλώσσας, μέσω Η/Υ, 

με  νέες  τεχνολογίες,  υπολογιστή  και  διαδίκτυο,  οπότε  δημιουργήθηκε  ένα  blog  για  το 

σχεδιασμό μαθήματος μιας διδακτικής ώρας (50 λεπτών). Το θέμα που διάλεξα να διδάξω 

είναι  το  ελληνικό  Πάσχα  και  το  βασικό  κείμενο  που  χρησιμοποίησα  είναι  πρωτότυπο, 

γραμμένο από την υπογράφουσα. 

Επέλεξα  να  ανοίξω  ένα  blog  στην  πλατφόρμα  wordpress  γιατί  θεωρώ  ότι  έχει 

περισσότερες δυνατότητες από άλλες πλατφόρμες, πχ.  blogger,  και γιατί έχει μεγαλύτερη 

δημοτικότητα. Μπορείτε να δείτε το blog μου στην παρακάτω διεύθυνση:

http://sofiaroilidou.wordpress.com/ 

Τα posts  είναι κατά κάποιο τρόπο σε “ανάποδη” σειρά, το πρώτο που έγραψα είναι 

κάτω ενώ το πιο πρόσφατο, το τελευταίο, πρώτο στη λίστα. Μπορείτε να πατήσετε τον τίτλο 

κάποιου post και να σχολιάσετε, στο χώρο που λέει comment, ή αν σας αρέσει να πατήσετε 

like,  ή ακόμα και να το μοιραστείτε στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το 

facebook και το twitter.  Όντας εγώ η ίδια follower αρκετών blogs που ασχολούνται με την 

ελληνική  γλώσσα,  και  φυσικά των δικών σας  blogs,  των συναδέλφων,  σας προτρέπω αν 

θέλετε να ακολουθείτε κι εσείς το δικό μου blog,  βασικά follower σημαίνει ότι κάθε φορά 

που θα υπάρχει μια νέα δημοσίευση (post)  στο  blog  θα λαμβάνετε ειδοποίηση με αυτό το 

post  στο  e-mail  σας.  Το  κείμενο  που  διαβάζετε,  η  αιτιολόγηση του σχεδίου  μαθήματος, 

επισυνάπτεται στον τομέα “σχετικά με” (about) του blog δίπλα στο “home”. 

Αυτή  η  ενότητα  και  το  σχέδιο  μαθήματος  απευθύνονται  σε  Προχωρημένους  Ι 

(σύμφωνα  με το  Κοινό  Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις  Γλώσσες  τα Επίπεδα Ελληνομάθειας 

έχουν οριστεί σε Αρχάριους Ι και ΙΙ, Μέσους Ι και ΙΙ και Προχωρημένους Ι και ΙΙ). Η καλή 

γνώση  και  χρήση  της  γλώσσας  θεωρείται  κατά  κάποιον  τρόπο  δεδομένη  και  ο  βασικός 

στόχος  είναι  να  συμμετάσχουν  οι  μαθητές  στην πολιτισμική  γνώση,  μαθαίνοντας  για τις 

παραδόσεις  και  τα  έθιμα  της  Ελλάδας.  Επιμέρους  στόχοι  περιλαμβάνουν  την  πρόσληψη 

ειδικού  λεξιλογίου  και  την  εξάσκηση του ήδη γνωστού,  με  δραστηριότητες  Κατανόησης 

Προφορικού Λόγου, Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού Λόγου. Στην περίπτωση που οι 

μαθητές βρεθούν στον ίδιο χώρο/τάξη στο μέλλον, θα ήταν εφικτό και ωραίο να γίνει και 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου στο πλαίσιο μιας συζήτησης για τα έθιμα και της παραδόσεις 

που έχει ο καθένας στη χώρα του. 
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Αρχίζοντας με μια μικρή δραστηριότητα που μας εντάσσει στο χρόνο και στο χώρο 

προτείνεται ως αφόρμηση ένα ημερολόγιο όπου εξηγούνται οι κυριότερες ημερομηνίες της 

περιόδου  των  Αποκριών  και  της  Σαρακοστής,  θέμα  των  ημερών  που  οπωσδήποτε  θα 

ενδιαφέρει τους μαθητές. Σε υπερσυνδέσμους μπορούν να μάθουν περισσότερα για κάθε μία 

από  τις  ημέρες,  οι  περισσότερες  αναφορές  γίνονται  στη  Βικιπαίδεια.  Ως  αφόρμηση  και 

ανάκληση της ήδη υπάρχουσας γνώσης λειτουργεί και το επόμενο post, ένα βίντεο με ωραίες 

φωτογραφίες  και  μουσική  για  να  εισαχθούν  οι  μαθητές  στο  θέμα.  Αυτά  τα  δύο  post 

υπολογίζονται  σε  15  λεπτά  χρόνου,  αν  και  θα  μπορούσε  κανείς  να  αφιερώσει  πολύ 

περισσότερο αν ήθελε, αν κοιτούσε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες στο διαδίκτυο κλπ.

Στη συνέχεια προτείνεται μια ακουστική κατανόηση, με οδηγίες για το πώς πρέπει να 

την  ακούσουν  οι  μαθητές.  Το  κείμενο  πρωτότυπο  και  ηχογραφημένο  σε  mp3  από  την 

υπογράφουσα,  έγινε  σύνθεσή  του  με  φωτογραφίες  από  το  ιντερνέτ  και  βγήκε  το  τελικό 

αποτέλεσμα  με  τη  χρησιμοποίηση  του  προγράμματος  Windows  Movie  Maker  και  στη 

συνέχεια “ανέβασμα” αυτού του βίντεο στο  youtube  με ιδιωτικό προφίλ, που σημαίνει ότι 

δεν εμφανίζεται στις μηχανές αναζήτησης και μόνο όποιος διαθέτει το link, τη συγκεκριμένη 

διαδικτυακή διεύθυνση, μπορεί να το δει. Αυτή η δραστηριότητα επίσης διαρκεί 15 λεπτά, με 

δυνατότητα  παράτασής  της,  στην  περίπτωση  για  παράδειγμα  που  κάποιος  θέλει  να  την 

ακούσει  περισσότερες  από  μία  ή  δύο  φορές.  Το  επόμενο  post  είναι  η  “μεταγραφή” 

(transcript) του κειμένου.

Ύστερα δίνεται μια λίστα λεξιλογίου στους μαθητές, μπορούν να ψάξουν όσες από 

τις  λέξεις  δεν  ξέρουν  στο  Ηλεκτρονικό  Λεξικό  του  Τριανταφυλλίδη.  Μια ενδιαφέρουσα 

άσκηση για το λεξιλόγιο θα ήταν σε ένα επόμενο post να συνδέσουν αυτές τις ίδιες λέξεις με 

τις  αντίστοιχες  εικόνες  ή  τους  ορισμούς  τους,  έτσι  θα  αξιολογήσουν  και  οι  ίδιοι  και  ο 

διδάσκων  κατά  πόσο  έγινε  κατανόηση  και  αφομοίωση  του  λεξιλογίου.  Αυτή  η 

δραστηριότητα του λεξιλογίου επίσης υπολογίζεται σε 10 λεπτά. Τέλος ζητείται από τους 

μαθητές μια άσκηση Παραγωγής Γραπτού Λόγου, ένα κείμενο για τα δικά τους έθιμα του 

Πάσχα. Όπως και προηγουμένως ο χρόνος είναι πολύ σχετικός, θα μπορούσαν να γράψουν 

ένα σύντομο κείμενο σε 10 λεπτά ή να το αφήσουν για εργασία στο σπίτι  ψάχνοντας το 

λεξιλόγιο  που  θέλουν  ακριβώς,  χρησιμοποιώντας  πηγές  από  το  διαδίκτυο  και  άλλα 

βοηθήματα.

Η διακόσμηση του  blog  έγινε  με  τη  χρήση διαφορετικών  στυλ  που προσφέρει  η 

πλατφόρμα  (στυλ  σημειωματαρίου  λόγου  χάρη)  και  με  φωτογραφίες  της  υπογράφουσας, 

εισαγωγή των οποίων γίνεται μέσω του προγράμματος. Μορφοποίηση και διαχείριση του 

blog αποκλειστικής ευθύνης της υπογράφουσας, ελπίζω να το βρίσκετε χρήσιμο, ευχαριστώ!
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