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Στόχοι του μαθήματος:
Εξετάζονται οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία
της
γραμματικής
(μορφοσύνταξης)
στην
ξένη/δεύτερη
γλώσσα.
Παράλληλα, προτείνονται τρόποι για την ενσωμάτωση της διδασκαλίας της
γραμματικής σε ένα επικοινωνιακά σχεδιασμένο μάθημα, με εστίαση σε
γραμματικά φαινόμενα που παρουσιάζουν δυσκολίες για τους σπουδαστές
της ελληνικής ως Γ2. Επιπλέον, συζητούνται έρευνες που εξετάζουν τον
ρόλο της διδασκαλίας της γραμματικής στη γλωσσική κατάκτηση και
παρουσιάζονται οι παράμετροι κριτικής αξιολόγησης των γραμματικών της
ελληνικής και του υλικού για τη διδασκαλία της γραμματικής.
Μαθησιακά αποτελέσματα:
Αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι
σε θέση να:
1. Συγκρίνουν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τη
διδασκαλία της γραμματικής στην ξένη/δεύτερη γλώσσα.
2. Είναι ενημερωμένοι για τις πειραματικές έρευνες που έχουν γίνει για
τη συμβολή της διδασκαλίας της γραμματικής στην κατάκτηση της
ελληνικής ως Γ2.
3. Κάνουν ένα σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία γραμματικών
φαινομένων της ελληνικής ενταγμένο στο επικοινωνιακό πλαίσιο.
4. Αξιολογούν τις γραμματικές της ελληνικής και το υλικό για τη
διδασκαλία της γραμματικής της ελληνικής.

Περιεχόμενο του μαθήματος:
Οι επιστημονικές περιοχές που παρουσιάζονται στο μάθημα περιλαμβάνουν
τα ακόλουθα:
 Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της γραμματικής
(μορφοσύνταξης): παραδοσιακή μέθοδος, προφορικοακουστική
μέθοδος,
λειτουργική
προσέγγιση,
γνωστικές
προσεγγίσεις,
επικοινωνιακή προσέγγιση (Υπόθεση της Επισήμανσης, Εστίαση στον
Τύπο, Διδασκαλία μέσω Επεξεργασίας)
 Πειραματικές μελέτες για τη συμβολή της διδασκαλίας της
γραμματικής στη γλωσσική κατάκτηση
 Κριτήρια για την αξιολόγηση του υλικού για τη διδασκαλία της
γραμματικής
 Γραμματικές της ελληνικής
 Διδακτικά εγχειρίδια της ελληνικής
Μέθοδος διδασκαλίας:
Διαλέξεις, συζήτηση στο φόρουμ, συνεδρίες ερωταποκρίσεων
Μέθοδος αξιολόγησης:
Εργασία, πρόοδος, συμμετοχή στο φόρουμ, τελική εξέταση
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