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Το παρόν ςεμινάριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ του Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου οι οποίοι 

εμπλζκονται ςτθ διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλώςςασ (Γ2) ςε αλλοδαποφσ 

μακθτζσ. Σκοπόσ είναι θ δθμιουργία κεωρθτικοφ και πρακτικοφ υποβάκρου για τθν εκμάκθςθ 

τεχνικών οι οποίεσ φιλοδοξοφν να προςφζρουν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθ δυνατότθτα αξιολόγθςθσ, 

προςαρμογισ και –κυρίωσ– δθμιουργίασ του δικοφ τουσ διδακτικοφ υλικοφ με κριτιριο τισ 

ιδιαιτερότθτεσ μιασ πολυεπίπεδθσ τάξθσ, αλλά και τισ ανάγκεσ μεμονωμζνων μακθτών.      

Ειδικότερα, επιχειρείται θ άςκθςθ των εκπαιδευτικών: (α) ςτθν αξιολόγθςθ και  διαβάκμιςθ του 

διδακτικοφ υλικοφ που είναι διακζςιμο ςτα εγχειρίδια διδαςκαλίασ τθσ Ελλθνικισ ωσ Γ2 και (β) ςτο 

ςχεδιαςμό πρωτότυπων δραςτθριοτιτων για το μεταγλωςςικό ζλεγχο και τθν εμπζδωςθ τθσ 

διδαςκαλίασ ςυγκεκριμζνων γραμματικών και ςυντακτικών φαινομζνων. Με τθν ανάπτυξθ των 

παραπάνω δεξιοτιτων εκτιμάται ότι ο εκπαιδευτικόσ αυτονομείται και επιπλζον αποκτά ευκολία 

προςαρμογισ ςτα διαρκώσ μεταβαλλόμενα δεδομζνα μιασ τάξθσ υποδοχισ. 

Και οι δφο ςτόχοι εςτιάηονται ςτθ διδαςκαλία αφενόσ τθσ μορφολογίασ του επικζτου όπωσ 

πραγματώνεται μζςω τθσ ονοματικισ κλίςθσ και αφετζρου του φαινομζνου τθσ γραμματικισ 

ςυμφωνίασ όπωσ εκδθλώνεται μζςα από τθ ςυντακτικι λειτουργία του επικζτου ςτθ ςυμπλοκι του 

με το ουςιαςτικό.  

Ωςτόςο, παρά τθν ζμφαςθ ςτα ςυγκεκριμζνα φαινόμενα, οι βαςικζσ αρχζσ τόςο για τθν αξιολό-

γθςθ υπαρχουςών δραςτθριοτιτων, όςο και για το ςχεδιαςμό νζων (π.χ. ο κακοριςμόσ και θ ιεράρ-

χθςθ των διδακτικών ςτόχων, θ καταγραφι των γλωςςικών αναγκών και δυνατοτιτων των μακθτών 

κ.ά.) μποροφν να εφαρμοςτοφν χωρίσ αποκλίςεισ και ςτθ διδαςκαλία άλλων μορφοςυντακτικών 

φαινομζνων τθσ γλώςςασ. Στο ίδιο πνεφμα, και εφόςον οι δυνατότθτεσ των μακθτών ςτισ τάξεισ 

υποδοχισ κακορίηονται ουςιαςτικά με κριτιριο τθν ελλθνομάκειά τουσ, οι όποιεσ διαφοροποιιςεισ 

του διδακτικοφ υλικοφ ορίηονται αποκλειςτικά με βάςθ το γλωςςικό επίπεδο και όχι τθν θλικία ι 

τθν εκπαιδευτικι βακμίδα. Επομζνωσ, δεν υπάρχει (κεωρθτικά τουλάχιςτον) διαχωριςμόσ των 

δραςτθριοτιτων ςε δραςτθριότθτεσ Δθμοτικοφ και δραςτθριότθτεσ Γυμναςίου.     

Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο ςεμινάριο ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που διακζτουν κωδικό 

πρόςβαςθσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Δράςθσ 1 χωρίσ καμία επιπλζον διαδικαςία. Η πιςτο-

ποίθςθ των 15 ωρών του ςεμιναρίου όπωσ και θ ςχετικι βεβαίωςθ κα χορθγθκεί ςτουσ εκπαιδευ-

τικοφσ εκείνουσ που κα υποβάλουν εμπρόκεςμα τθ ςχετικι εργαςία.  

Το προςφερόμενο υλικό του ςεμιναρίου περιλαμβάνει: (α) ειςθγθτικι παρουςίαςθ με κζμα: 

«Μορφολογική Ενημερότητα ςτην Ελληνική ωσ Γ2. Παρατηρήςεισ ςτη διδακτική του επιθζτου και τησ 

γραμματικήσ ςυμφωνίασ», (β) Ενδεικτικι βιβλιογραφία, (γ) Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τα επίπεδα 

Ελλθνομάκειασ (ςε ςυνάφεια με το επίκετο και τθ ςυμφωνία), (δ) Πλθροφορίεσ για υλικό ςχετικό με 

τθν κλίςθ του επικζτου και τθ γραμματικι ςυμφωνία το οποίο είναι διακζςιμο ςτα εγχειρίδια 

διδαςκαλίασ τθσ Ελλθνικισ ωσ Γ2, (ε) δυο φυλλάδια εργαςίασ τα οποία κα αποτελζςουν τθ βάςθ τθσ 

υποβαλλόμενθσ εργαςίασ και (ςτ) οδθγίεσ για τθ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ. 



Η διαδικαςία ςυμμετοχισ ςτο ςεμινάριο προβλζπει: (α) μελζτθ του προςφερόμενου βοθκθτικοφ 

υλικοφ, (β) εμπλοκι (όταν κρίνεται απαραίτθτο) ςτθν ομάδα ςυηιτθςθσ για τθ διατφπωςθ παρατθ-

ριςεων, κρίςεων, αποριών και διευκρινίςεων, (γ) ςυγγραφι εργαςίασ με τθ βοικεια των προςφε-

ρόμενων ςχετικών φυλλαδίων εργαςίασ.    


