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I would like to start by acknowledging and paying my respect to 
the local Indigenous people, the traditional custodians of this 
land where we are meeting upon today.  
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Ερωτιματα: 

• Γιατί είναι ςθμαντικι θ διατιρθςθ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ ςτουσ Ζλλθνεσ 
μετανάςτεσ τθσ Αυςτραλίασ; 

 

• Σι προβλιματα αντιμετωπίηουν οι 
εκπαιδευτικοί που διδάςκουν τθ Νζα 
Ελλθνικι ςτα ςχολεία τθσ Αυςτραλίασ; 

 

• Παραδείγματα πρακτικισ 
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Διατιρθςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ ςθμαίνει…. 

• Μεταφορά γνϊςεων, εννοιϊν και 
γνωςτικϊν δεξιοτιτων από τθ μια γλϊςςα 
ςτθν άλλθ 

• Γλωςςικι δεξιότθτα, δθμιουργικότθτα και 
επίδοςθ 

• Τψθλό κφροσ ςτθ ςυνείδθςθ των μακθτϊν 

• Αντίςταςθ ςε ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ 

• Επίγνωςθ τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ 

• Επικοινωνία με διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ 
ομάδεσ 
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Από παιδαγωγικι άποψθ ςθμαίνει… 

• Καλφτερθ γνϊςθ του εκπαιδευτικοφ για 
τουσ μακθτζσ του 

• Αναγνϊριςθ τθσ δίγλωςςθσ οικογζνειασ ι 
κοινότθτασ 

• Επίγνωςθ τθσ γλωςςικισ και πολιιςμικισ 
ετερότθτασ 

• Καλφτερθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν 
κοινωνία 

• Διαπολιτιςμικό ςχολικό ικοσ 
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Προκλιςεισ του 21ου αι.  

Ρευςτότθτα - αμφιςθμία 

 

 

 

αναςφάλεια  

αβεβαιότθτα  

Ριγματα ςτθ χωρο-πολιτιςμικι πραγματικότθτα 

 

 

χαλάρωςθ 

κοινωνικισ 
ςυνοχισ 

Ομογενοποιθμζνθ γνϊςθ 

 

 

ανάγκθ για 
ανκρϊπινθ 

εφευρετικότθτα 

δθμιουργία νζασ 
γνϊςθσ 

καινοτομία 
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Τι είδουσ 
κοινωνία 
θζλουμε; 

Τι είδουσ 
πολίτεσ 

θζλουμε;  

Πώσ θα 
ςυνδυαςτοφν οι 
απαιτήςεισ του 

ςυςτήματοσ με την  
καλλιζργεια 

αξιών… 

7 



Απαντιςεισ τθσ Διδακτικισ… 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

Διδακτικά 

μοντζλα 

Αναπαρα-
ςτατικζσ 

πρακτικζσ 

Μακθςιακζσ 
κοινότθτεσ 

Αντιμετϊπιςθ 
ανίασ 

Ήπιεσ 
δεξιότθτεσ 

Αναςτοχαςμόσ  

(Cross, 2007˙Lankshear & Knobel, 2011˙McLoughlin & Lee, 2010) 
8 



1. Αλλαγι ςτα μοντζλα Διδακτικισ 

Όχι 
υπαγόρευςθ 

• Παροχι 
εργαλείων         
και πόρων 

Όχι  
χειραγϊγθςθ 

• Ανάλθψθ 
πρωτοβουλιϊν 

Όχι   

βεβαιότθτεσ 
/ ειωκότα 

• Αξιοποίθςθ 
μακθςιακϊν 
ευκαιριϊν 

9 



10 

2. Αναπαραςτατικζσ πρακτικζσ 

Αξιοποίθςθ 

 

Οπτικοφ γραμματιςμοφ 

Σεχνϊν 

Αφιγθςθσ… 



3. Κοινότθτεσ μάκθςθσ 
 

Αλλθλεξάρτθςθ  
ςε ομαδικζσ  

δραςτθριότθτεσ 

υγκρότθςθ 
αντίλθψθσ, γνϊςθσ 

και νοιματοσ 
μζςω 

αλλθλεπιδράςεων 

υμμετοχι 
ςε ςυηθτιςεισ  
και ςτθ λιψθ 
αποφάςεων 

Χαρακτθριςτικά 
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υνεργαςία 

Εμπλοκι 
(engagement) 

Διαφοροποί
θςθ 

Αυκεντικι 
μάκθςθ 

Ανταποκρι-
τικότθτα 

φνδεςθ με 
τθ ηωι & τον 

κόςμο 

4. Ανία των εκπαιδευομζνων 
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Κριτικι ςκζψθ 

Δθμιουργικι 
ςκζψθ 

Πολλαπλι 
νοθμοςφνθ 

Ενςυναίςκθςθ, 
προςιλωςθ ςε αξίεσ, 

πολιτικι διαφγεια 

Ψυχικι 
ανκεκτικότθτα 

(resilience) 

Αυτοεκτίμθςθ 

Αίςκθςθ αυτο-
αποτελεςματικότθτασ 

(self effectiveness) 

5. Ήπιεσ δεξιότθτεσ (soft skills)  



Ψυχικι Ανκεκτικότθτα (ΨΑ) 
(resilience) 
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Η ικανότθτα του ατόμου  
να ανακάμπτει από αρνθτικζσ 

εμπειρίεσ τθσ ηωισ  
και να ενδυναμϊνεται ψυχικά,  

αναπτφςςοντασ διαδικαςίεσ  
για τθν αντιμετϊπιςθ των εμπειριϊν 

αυτϊν  
 

(Henderson & Milstein, 2008) 



Ενίςχυςθ τθσ ΨΑ ςτο ςχολείο 
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Μείωςθ παραγόντων επικινδυνότθτασ 

- ανάπτυξθ κετικϊν κοινωνικϊν ςχζςεων  

- δθμιουργία ςαφϊν και ξεκάκαρων ορίων  

- εκμάκθςθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων  

Ενίςχυςθ προςτατευτικϊν παραγόντων 

- παροχι ςτιριξθσ και φροντίδασ                                    

- υψθλζσ προςδοκίεσ και ςαφισ ζκφραςι τουσ 

- παροχι ευκαιριϊν για ενεργό ςυμμετοχι   
όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ    



(Gert, 1998˙ Nucci, 1997) 
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6. Αναςτοχαςμόσ του εκπαιδευτικοφ 

Διερεφνθςθ 
προβλθμάτων που 
ςχετίηονται με τθ 

διδαςκαλία 
(>εκπαιδευτικόσ – 

ερευνθτισ)                                                 

Ανάλθψθ ενεργοφ 
δράςθσ  

Λιψθ αποφάςεων Αλλαγι πρακτικισ  
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Διδακτικζσ πρακτικζσ (1/2) 
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• Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία  

• Ερευνθτικι ι διερευνθτικι μζκοδοσ (inquiry method). 
Ανακαλυπτικι μζκοδοσ  

• χζδια ςυνεργατικισ ζρευνασ (μζκοδοσ Project) 

• Διακεματικζσ προςεγγίςεισ 

• Βιωματικι μάκθςθ 

• Δραματοποίθςθ - παιχνίδι ρόλων 

• Αξιοποίθςθ τθσ πολυτροπικότθτασ 

• Χριςθ κόμικσ 

• Χιοφμορ  

• Μάκθςθ από παρουςιάςεισ (Προκαταβολικοί οργανωτζσ, 
advanced organizers)  

• Καταιγιςμόσ ιδεϊν (ιδεοκφελλα, brain storming) 



Διδακτικζσ πρακτικζσ (2/2) 
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• τρατθγικζσ ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ (De 
Bono) 

• Δθμιουργικι ςκζψθ: Synectics 

• Αντιμετϊπιςθ διλθμματικϊν καταςτάςεων  

• Διαλογικι αντιπαράκεςθ (debate) 

• Διδαςκαλία με τθ χριςθ Σ.Π.Ε.  

• Εννοιολογικι χαρτογράφθςθ  

• Σεχνικι τθσ ςυνεργατικισ ςυναρμολόγθςθσ (jigsaw) 

• Αφιγθςθ ιςτοριϊν 

• Μακθςιακζσ κοινότθτεσ (learning communities) 

• Εκπαιδευτικά ςυμβόλαια (learning contracts) 

• Δράςεισ ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ (peer mediation) 

• χζδια καλλιτεχνικϊν δράςεων  



ΣΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 
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“Modern Greek Paideia”:  

A crosscurricular programme  

for teaching Greek as a Second Language 
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«Νζα Ελλθνικι Παιδεία»: 
Ζνα διακεματικό πρόγραμμα 

για τθ διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ  
ωσ Δεφτερθσ Γλϊςςασ 

(2016 - …..) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΠΔΜ) 



«Εκπαίδευςθ αλλοδαπϊν & 
παλιννοςτοφντων μακθτϊν» 

Δράςθ 2: Η διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ 
Δράςθ 5: Η Διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ 

Δράςθ 9: Εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.diapolis.auth.gr/ 
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ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ) 



 
Επιμορφωτικό ςεμινάριο  

«Διδάςκοντασ τθν Ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα ςτο Δθμοτικό χολείο» 
  

Οδθγόσ πλοιγθςθσ αναρτθμζνου υλικοφ  
(http://www.pi.ac.cy - Ιςτοςελίδα Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου Κφπρου)  

 

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/prog
ram/defteri_glossa/synedrio/katalogos_anart
imenou_ylikou_glossas_31may14.pdf 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ 



 

Πολλζσ ευχζσ  

για υγεία, πρόοδο και ευθμερία 

το 2017! 

 

 
Κατερίνα Δθμθτριάδου 

Μελβοφρνθ, 11/1/2017 


