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Στόχοι του μαθήματος
Αυτό το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση ολοκληρωμένης έρευνας και
ανάλυσης όσον αφορά τον σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων για τη
διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και εξετάζει τη σύγχρονη
μεθοδολογία και τα διδακτικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό
παρέχει στους φοιτητές γνώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο όσον
αφορά τον σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων και μαθημάτων για τη
διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων. Πραγματεύεται, επίσης, θέματα που
μπορεί να μη συνδέονται άμεσα με τη διδασκαλία αλλά μπορούν να
επηρεάσουν τη διδακτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, τα θέματα αυτά
αφορούν τη ρύθμιση των θέσεων των μαθητών στην τάξη, την
κινητοποίηση
του
ενδιαφέροντος
των
μαθητών,
τη
διαχείριση
προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη και τη διαχείριση του χρόνου
διδασκαλίας.
Μαθησιακά αποτελέσματα/οφέλη
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να
είναι ικανοί να:












Αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις παλαιότερες και τις σύγχρονες
θεωρίες και έρευνες που αφορούν τη διδακτική μεθοδολογία της
δεύτερης/ξένης γλώσσας
Αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις γλωσσολογικές και ψυχολογικές
αρχές στις οποίες στηρίζονται οι μέθοδοι γλωσσικής διδασκαλίας
Επιλέγουν με κριτικό τρόπο ποια διδακτική μεθοδολογία θα
υιοθετήσουν
για
διαφορετικούς
διδακτικούς
σκοπούς
και
διαφοροποιημένα πλαίσια διδασκαλίας
Συζητούν κριτικά σχετικά με το πώς οι ενδιαφερόμενοι για τη
διδασκαλία και εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας μπορούν να
ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του περιεχομένου του
αναλυτικού προγράμματος
Διεξάγουν ολοκληρωμένη έρευνα για την καταλληλότητα του
σχεδιασμού των γλωσσικών μαθημάτων ανάλογα με το εκάστοτε
κοινό-στόχο
Σχεδιάζουν και να αναθεωρούν με κριτικό τρόπο αναλυτικά
προγράμματα και γλωσσικά μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες των
διδασκομένων και το πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας
Διατάσσουν κατάλληλα τους μαθητές μέσα στην τάξη
Κινητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών
Διαχειρίζονται προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη

Περιεχόμενα μαθήματος:
Στα θεματικά πεδία που
περιλαμβάνονται τα εξής:












αναπτύσσονται

σε

αυτό

το

μάθημα

Οι ανάγκες των διδασκομένων
Επιλογή και προσαρμογή διδακτικού υλικού
Σκοπός και στόχοι
Αξιολόγηση και βαθμολόγηση
Διδάσκοντες μη φυσικοί ομιλητές
Στοχαστική διδασκαλία
Βασικά στάδια στην ανάπτυξη και στον σχεδιασμό αναλυτικών
προγραμμάτων
Ανάπτυξη, διαχείριση και αποτελεσματική αποτίμηση προγραμμάτων
διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας
Η διάταξη των θέσεων στην τάξη
Κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών
Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη

Mέθοδοι διδασκαλίας:
Διαλέξεις, Συζήτηση μέσω φόρουμ, Ερωτηματολόγια, Σεμινάρια

Μέθοδοι αξιολόγησης:
Εργασία, πρόοδος, συμμετοχή στο φόρουμ, τελική εξέταση
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