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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η

μαζική μετανάστευση την τελευταία δεκαετία στο νησί της Κύπρου έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία μιας νέας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας. Αυτό το φαινόμενο δεν αφήνει
καθόλου ανεπηρέαστο τον τομέα της Δια Βίου εκπαίδευσης και γραμματισμού, στο κομμάτι της
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή/και ξένης σε ενήλικες. Προέκυψε, επομένως, η
ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και βασισμένου στη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα
εγχειριδίου. Συνθέτοντας, λοιπόν, τις εμπειρίες καλών πρακτικών στο κυπριακό συγκείμενο, το
εγχειρίδιο σχεδιάστηκε για τα επίπεδα Α1 και Α2, ενώ παράλληλα στηρίζεται στο κοινό ευρωπαϊκό
πλαίσιο γλωσσών και ακολουθώντας τη δομή των επιπέδων ελληνομάθειας. Στο πλαίσιο του
συνεδρίου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης
ή/και ξένης σε ξενόγλωσσους ενήλικες, μέσα από τη δομή των ενοτήτων του εγχειριδίου,
συμπεριλαμβανομένων, της επικοινωνιακής προσέγγισης, της ανάπτυξης και των τεσσάρων
δεξιοτήτων (Παραγωγή και Κατανόηση Προφορικού/ Γραπτού Λόγου), πολιτισμικών στοιχείων της
Κύπρου, της κυπριακής διαλέκτου και των αρχών της διαπολιτισμικότητας. Η παρουσίαση έχει
εστιαστεί στην πρακτική εφαρμογή του εγχειριδίου και παρουσίασε απτά παραδείγματα για τους
εκπαιδευτές για αποτελεσματική μάθηση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Κυπριακό συγκείμενο, Δια Βίου εκπαίδευση, γραμματισμός, διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης ή/και
δεύτερης, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, καλές πρακτικές.

ABSTRACT
Mass migration in the last decade in the island of Cyprus has the effect of creating a new multicultural
reality. This phenomenon does not leave unaffected the area of lifelong education and literacy, as part
of the teaching of Greek as a second language and / or foreign adults. Therefore the need for an
integrated and based on contemporary Cypriot reality manual had occurred. Thus, composing the best
practice experiences in the Cypriot context, the manual is designed for levels A1 and A2, while it is
based on the common European Language Framework and following the structure of the Greek
language levels. Within the conference, the best practices in the teaching of Greek as a second
language and / or foreign to foreigners adults were presented , through the structure of the manual
units, including the communicative approach , the development of all four skills (Production and
Listening / Reading Logos ) , cultural elements of Cyprus , of the Cypriot dialect and the principles of
interculturalism. The focus of this presentation fell on the practical application of the handbook and
has presented concrete examples for instructors for effective learning.

KEYWORDS
Cyprus composed, Lifelong education, literacy, teaching of Greek as a foreign and / or second,
development of training materials, best practices.
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Εισαγωγή
Η ανάγκη των ξενόγλωσσων κατοίκων Κύπρου να συναναστραφούν και να επικοινωνούν
αποτελεσματικά με το γηγενή πληθυσμό, οδήγησε στον εξής προβληματισμό. Πόσο αποτελεσματική είναι η επικοινωνία των ξενόγλωσσων (οι οποίοι εκπαιδεύονται στην ελληνική
γλώσσα) με τους ντόπιους. Η χρήση της κυπριακής διαλέκτου στο νησί είναι λειτουργική και
χρησιμοποιείται κατά κόρον στην καθημερινή ζωή των Κυπρίων κατοίκων (Μοσχονάς Σ.,
2002). Λαμβάνοντας αυτό υπόψη είναι αναμενόμενο ότι η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, χωρίς παραλληλισμούς και αναφορές στην κυπριακή διάλεκτο, στα τμήματα εκμάθησης
ελληνικών από ξενόγλωσσους καθίσταται ελλιπής και κατ’ επέκταση προβληματική.
Η συγγραφική ομάδα του εγχειριδίου «Μια βαλίτσα Ελληνικά», συμμεριζόμενη τον παραπάνω προβληματισμό επιχείρησε να συμπεριλάβει στο εν λόγω εγχειρίδιο, εκτός από τύπους
της κυπριακής διαλέκτου, και πολιτισμικά στοιχεία, με σκοπό να παρουσιάζεται το τοπικό
συγκείμενο ίδιος κυπριακής σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι
η παρουσίαση της κυπριακής κουλτούρας και πραγματικότητας στο εγχειρίδιο, γίνεται με
αναφορές και παραλληλισμούς στην οικεία κουλτούρα των εκπαιδευομένων. Στόχος είναι να
γίνουν σεβαστές οι πολιτισμικές καταβολές του κάθε εκπαιδευομένου, ώστε ο ίδιος να γίνει
πιο ανοικτός στο διαφορετικό/ξένο (Σαπιρίδου Ανδρ., 2001).
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Το εγχειρίδιο δομήθηκε βάση των αρχών της διδακτικής των γλωσσών και της ιστορίας, της
κειμενοκεντρικής προσέγγισης και του κριτικού γραμματισμού, καθώς και των αρχών που διέπουν
την εκπαιδευτική ψυχολογία, την εκπαίδευση ενηλίκων και την διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα στηρίχθηκε στις αρχές της διδακτικής των γλωσσών έτσι όπως τις εκφράζει ο
Rogers (1983) ο οποίος τονίζει τη σημασία της εμπειρικής μάθησης ως προσωπική εμπλοκή και
έμφαση στη δόμηση του νοήματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εμπειρία και η επεξεργασία της δεν
προέρχεται μόνο από δικές μας εμπειρίες που ήδη διαθέτουμε αλλά και από την αξιοποίηση της
εμπειρίας των άλλων ή νέων δικών μας εμπειριών (Κόκκος, 2013 ). Σύμφωνα με αυτές τις αρχές
στο σχεδιασμό του εγχειριδίου έγινε προσπάθεια εμπλοκής των μαθητών με βάση δικές τους
εμπειρίες και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ τους (π.χ περιγραφή σπιτιών από τις
δικές τους χώρες, περιγραφή των δικών τους σπιτιών και των σπιτιών των διπλανών τους).
Όσον αφορά στο μέρος της διδακτικής της ιστορίας, η 4η υποενότητα (σε κάθε ενότητα) είναι
ιστορική-πολιτισμική. Αυτή η υποενότητα αντανακλά τις αρχές της ενσυναίσθησης, της
πολυπρισματικότητας και της αξιοποίησης οπτικών πηγών (Μαυροσκούφης, 2005). Η έννοια
της ενσυναίσθησης ως γνώση και κατανόηση της περιόδου και των συνθηκών (Μαυροσ55

κούφης, 2005) επιτυγχάνεται κυρίως με σύγκριση του κυπριακού τρόπου ζωής (παλαιού και
νέου) με τον αντίστοιχο τρόπο ζωής στη χώρα προέλευσης του εκπαιδευομένου. Οι διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες των εκπαιδευομένων στο εκάστοτε θέμα αντανακλούν τις αρχές
της πολυπρισματικότητας. Η πολυπρισματικότητα είναι ένας όρος ο οποίος αναγνωρίζει ότι
σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία υπάρχει πολυφωνία και διαφορετικές οπτικές γωνίες
(Μαυροσκούφης, Δ. 2005). Τέλος και για να επιτευχθεί η υλοποίηση των παραπάνω στόχων
γίνεται χρήση οπτικών πηγών (π.χ φωτογραφίες) οι οποίες προκαλούν το ενδιαφέρον, επιδρούν στη μνημονική ικανότητα και ενισχύουν την παρατηρητικότητα (Μαυροσκούφης,
2005). Επιπλέον η παρουσία της εικόνας διευκολύνει τη μετάβαση από το πολιτισμικά οικείο
στο πολιτισμικά μακρινό (Παπαδάκη, 2013 ).
Επιπρόσθετα, σε αυτό το εγχειρίδιο ακολουθούνται οι αρχές της κειμενοκεντρικής προσέγγισης,
οι οποίες σαφώς και εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες επικοινωνίας και προτρέπουν έναν
μαθητή να ενταχθεί σε ένα τμήμα εκμάθησης ξένης γλώσσας. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση,
μια κειμενική πρόταση βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση από τις προηγούμενες και πιθανόν επόμενες
προτάσεις. Όταν ο αναγνώστης δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις προτάσεις δεν μπορεί να
ερμηνεύσει την κειμενική αυτή πρόταση. Επιπλέον ένα κείμενο δε μπορεί να ερμηνευθεί αν δεν
ενταχθεί σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας. Άρα για να καταστεί αποτελεσματική η επικοινωνία
πρέπει το κείμενο να είναι συγκεκριμένο, κοινωνικά αναγνωρίσιμο και ο συγγραφέας μέσα από
αυτό να επιδιώκει να εκπληρώσει κάποιους στόχους, τους οποίους ο μαθητής να μπορεί να
αναγνωρίσει. Έτσι, μέσα από τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε διάφορα επικοινωνιακά
γεγονότα, μέσα από την ανάληψη διαφορετικών ρόλων και την κριτι-κή επεξεργασία των
κειμένων, επιτυγχάνεται πέραν από τη διεύρυνση της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας
και η συμπόρευση «τάξης» με το κοινωνικό περιβάλλον (Κωστούλη, 2001).
Σύμφωνα με αυτές τις αρχές διδασκαλίας εντάχθηκαν κείμενα από ποικίλες περιστάσεις
(διαφημιστικά έντυπα, αγγελίες από εφημερίδες, προσκλήσεις κτλ). Όλα αυτά αξιοποιούνται ως
βοηθήματα για την ανάληψη ρόλων εκ μέρους των μαθητών (π.χ χρήση των διαφημιστι-κών
εντύπων για διακόσμηση των χώρων ενός σπιτιού, χρήση των αγγελιών σε μεσιτικό γραφείο,
καθοδήγηση αγνώστου μέσω του χάρτη για εξεύρεση περιοχής). Μέσα λοιπόν από τα κείμενα
αυτά οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή και με τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα ως μέρος
της ομιλίας και των κειμένων και όχι ως καθαρά γραμματική διδασκαλία.
Συνάμα, στη δόμηση του εγχειριδίου λήφθηκαν υπόψη βασικές αρχές της εκπαιδευτικής
ψυχολογίας όπως τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ενήλικα μαθητή τα οποία είναι σύμφωνα με
τον Rudman, η αυτοσυνειδησία, η συσσωρευμένη εμπειρία και τα συγκρουόμενα συμφέροντα (Καραγιώργη, 2013). Σύμφωνα με αυτά, ο ενήλικας μαθητής έρχεται συνειδητά να
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μάθει. Όμως σε μια τάξης ενηλίκων προφανώς δεν έχουν όλοι τα ίδια κίνητρα και
συμφέροντα. Έτσι, οι ενότητες του εγχειριδίου θεωρούμε πως θα ενδιέφεραν τους πλείστους
αν όχι όλους σε ένα τμήμα επιπέδου Α1και Α2.
Παράλληλα το εγχειρίδιο ακολουθεί και μια σημαντική στρατηγική του κλάδου της εκπαίδευσης ενηλίκων κατά την οποία ο ενήλικας μαθαίνει περισσότερο με τη μίμηση και την
παρουσίαση και λιγότερο με την απομνημόνευση. Έτσι εντάχθηκαν δραστηριότητες ανάληψης ρόλων καθώς και παρουσιάσεις φωτογραφικού και άλλου πολυτροπικού υλικού
(αγγελίες, διαφημιστικά έντυπα κ.α) ώστε οι εκπαιδευόμενοι να βοηθηθούν στη μάθηση και
στην κατανόηση των φαινομένων είτε λεξιλογικών είτε γραμματικοσυντακτικών που διδάσκονται (Καραγιώργη, 2013).
Τέλος, μέσα από την εξυπηρέτηση όλων των προηγουμένων αρχών εξυπηρετούνται και οι
στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αφού μέσα από την προφορική συζήτηση και έκφραση ιδεών και την ανάληψη ρόλων (θεατρικό παιχνίδι) οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζονται καλύτερα και έρχονται πιο κοντά (Μπεζάτη & Θεοδοσοπούλου, 2013). Επιπλέον μέσα από τις
διαπολιτισμικές δραστηριότητες και τη διαπολιτισμική σύγκριση αναγνωρίζεται η ετερότητα
και η μοναδικότητα κάθε πολιτισμού, δίδεται όμως και έμφαση στα κοινά στοιχεία που έχουν
οι πολιτισμοί μεταξύ τους και κατ’ επέκταση και οι άνθρωποι που ανήκουν σε κάθε πολιτισμό. Η αναγνώριση και ο σεβασμός της διαφοράς καθώς και η έμφαση στις ομοιότητες
μεταξύ των πολιτισμών είναι βασικοί στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Μπεζάτη &
Θεοδοσοπούλου, 2013).
Συμπερασματικά ο σχεδιασμός του εγχειριδίου με βάση τις αρχές που αναλύθηκαν πιο πάνω
είναι βοηθητικός τόσο στη διδασκαλία και την εμπέδωση των διαφόρων γραμματικοσυντακτικών και λεξιλογικών φαινομένων όσο και στη δημιουργία καλών σχέσεων και καλού
κλίματος στην τάξη. Οι ενήλικες όπως προαναφέρθηκε έρχονται συνειδητά για να μάθουν,
άρα είναι στο χέρι του εκπαιδευτή να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον και το καλό κλίμα
ώστε οι εκπαιδευόμενοι να συνεχίσουν να θέλουν να παρακολουθούν τα μαθήματα.
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