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Στόχοι του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να εξετάσει κριτικά τις
βασικές
θεωρητικές
προσεγγίσεις
κατάκτησης/εκμάθησης
της
δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2), καθώς και τις ερευνητικές μεθόδους που
χρησιμοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται
οι θεωρίες που βασίζονται στην καθολική γραμματική, οι γνωστικές
προσεγγίσεις καθώς και οι προσεγγίσεις που εστιάζουν σε κοινωνικούς
παράγοντες. Κεντρικό ζήτημα είναι επίσης ο ρόλος που παίζουν η ηλικία
έναρξης έκθεσης στη Γ2, η ποιότητα και η ποσότητα της έκθεσης καθώς
και τη μητρική γλώσσα των σπουδαστών στον ρυθμό κατάκτησης της Γ2
και στο τελικό αποτέλεσμα. Έμφαση δίνεται στα χαρακτηριστικά της
γλώσσας των σπουδαστών της Γ2 με παραδείγματα που προέρχονται από
τα δεδομένα της κατάκτησης της ελληνικής ως Γ2. Τέλος, επιχειρείται
σύνδεση των θεωριών κατάκτησης με τις σύγχρονες διδακτικές
προσεγγίσεις.
Μαθησιακά αποτελέσματα/οφέλη
Μετά το πέρας του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα είναι σε θέση:


να

γνωρίζουν

και

να

παρουσιάζουν

τις

κυριότερες

θεωρίες

κατάκτησης της Γ2,


να αποτιμούν κριτικά τις θεωρίες αυτές,



να

γνωρίζουν

τις

βασικές

μεθόδους

συλλογής

εμπειρικών

δεδομένων,


να αναλύουν και να αξιολογούν εμπειρικά και πειραματικά δεδομένα,



να συνδέουν τις θεωρίες κατάκτησης με τις διδακτικές προσεγγίσεις,



να χρησιμοποιούν τα ερευνητικά αποτελέσματα για διδακτικούς
σκοπούς.

Περιεχόμενα μαθήματος:
1. Η σημασία της μελέτης της κατάκτησης της Γ2.
2. Ατομικές
διαφορές
(ηλικία
έναρξης
έκθεσης
στη
Γ2,
διάρκεια/ποιότητα έκθεσης, στάση, κίνητρα, κοινωνικοί παράγοντες,
μαθησιακό στιλ).
3. Χαρακτηριστικά της γλώσσας των σπουδαστών της Γ2 (παρεμβολή
από τη Γ1, σταδιακή ανάπτυξη, ποικιλότητα, απολίθωση, λάθη).
4. Πρώιμες θεωρίες κατάκτησης της Γ2 (συμπεριφορισμός, θεωρία της
διαγλώσσας).
5. Θεωρίες που στηρίζονται στην Καθολική Γραμματική (υπόθεση της
θεμελιώδους διαφοράς, υπόθεση της ερμηνευσιμότητας, ολική
πρόσβαση/ολική μεταφορά).
6. Γνωσιακές προσεγγίσεις (ρητή και υπόρρητη γνώση, η γλώσσα ως
σύνθετη δεξιότητα, πολυδιάστατο πρότυπο).
7. Γλωσσικό εισαγόμενο και διεπίδραση(υπόθεση του γλωσσικού
εισαγομένου, υπόθεση της διεπίδρασης, υπόθεση του γλωσσικού
εξαγομένου).
8. Κοινωνικοί παράγοντες και περικείμενο (πολιτισμική ενσωμάτωση,
κοινωνιογλωσσολογική προσαρμογή, λειτουργικές-πραγματολογικές
προσεγγίσεις).
9. Σύνδεση θεωριών κατάκτησης με τη διδακτική πρακτική (ακουστικήπροφορική μέθοδος, φυσική προσέγγιση, επικοινωνιακή μέθοδος,
διεργαστική διδασκαλία, δραστηριοκεντρική εκμάθηση).
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