
     Τίτλος Μαθήματος: Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματοςii (100-300 λέξεις): 
 

 Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση όλων των πτυχών που σχετίζονται με τη διδασκαλία και την 
εκμάθηση της νέας ελληνικής ως δεύτερου κώδικα επικοινωνίας. Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά στους 
παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν την εκμάθηση της νέας ελληνικής λόγω του διγλωσσικού 
παρελθόντος της και στη διδασκαλία των επιμέρους επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης (φωνολογία, 
μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο). Επίσης, θα περιγραφεί η διδασκαλία πολιτισμικών στοιχείων της 
ελληνικής γλώσσας καθώς και η διδασκαλία με τη χρήση Η/Υ και θα παρουσιαστούν κατηγορίες λαθών 
κατά την εκμάθηση της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, όπως αυτά εμφανίζονται σε γραπτά 
διδασκομένων. Τέλος, θα αναλυθεί η δομή και η λειτουργία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο 
διοργανώνει τις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας, ενώ θα εξεταστούν ενδεικτικά 
εγχειρίδια (έντυπα & ηλεκτρονικά) διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.  

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 

 να συζητά για την εξελικτική πορεία της διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

 να αναφέρει τους βασικότερους παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τη διδασκαλία της νέας 
ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

 να συζητά για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (φωνολογία, 
μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο) 

 να συζητά για τη διδασκαλία πολιτισμικών στοιχείων της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

 να περιγράφει τον ρόλο των Η/Υ στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερου κώδικα επικοινωνίας 

 να αναφέρει τις πιο αντιπροσωπευτικές κατηγορίες λαθών που εμφανίζονται στα γραπτά 
διδασκομένων τη νέα ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα 

 να συζητά για τα επίπεδα ελληνομάθειας που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του ΚΕΠΑ καθώς και ό,τι 
διέπει την ίδρυση του ΚΕΓ και τις εξετάσεις ελληνομάθειας από διάφορους φορείς 

 να συζητά για το εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο & ηλεκτρονικό) που έχει παραχθεί για τη διδασκαλία της 
νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 
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 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 

Μήτσης, Ν. (1998). Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη 
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης (ή Ξένης) Γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg. 

Σακελλαρίου, Α. (2000). Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας. Αθήνα: Γρηγόρης. 
 

     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., & Ευθυμίου, Α. (2006). Οι Στερεότυπες Εκφράσεις και η Διδακτική της Νέας 

Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης. 
Αντωνοπούλου, Ν. (2006). Σχολιασμένη βιβλιογραφία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Αθήνα: 

Πατάκης. 
Αντωνοπούλου, Ν., Βογιατζίδου, Σμ., & Τσαγγαλίδης, Α. (2013). Πιστοποίηση επάρκειας της 

ελληνομάθειας. Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: ΥΠΑΙΘΠΑ &ΚΕΓ. 
Γεωργιαφέντης, Μ. et al. (2006). Η σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.  
Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν. (2000). Η Νέα Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα. Προβλήματα Διδασκαλίας. Αθήνα: 

Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν. 
Ρεβυθιάδου, Α. & Τζακώστα, Μ. (2007). Η φωνολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 

Αθήνα: Πατάκης. 
 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτού του πεδίου 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): Γραπτές εξετάσεις και εργασία 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Διαλέξεις με τη συμμετοχή των φοιτητών μέσω της συγγραφής 
και παρουσίασης εργασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
 

                                                 
i
 Υποχρεωτικό, επιλογής, κλπ, ανάλογα με τις κατηγορίες μαθημάτων που διαθέτει το κάθε τμήμα. 
 
ii
 Περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος και προαιρετικά της εβδομαδιαίας κατανομής της ύλης (επιγραμματικά). 

iii
 Μαθησιακά αποτελέσματα:  οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει 

μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες. Βλέπε αναλυτικά:   
      http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

