AFL 7020 – Διδακτικό τησ Ξϋνησ Γλώςςασ
Οδηγύεσ



Να απαντηθούν δύο από τα παρακϊτω θϋματα. ε κϊθε θϋμα να απαντηθούν όλα τα ερωτόματα.
Όςοι ςπουδαςτϋσ δεν ςυμμετεύχαν ςτην πρόοδο, πρϋπει να επιλϋξουν ϋνα θϋμα από κάθε ομάδα (Γενικϋσ Αρχϋσ και
Εφαρμογϋσ).

ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ
Θϋμα 1 ο – Προγρϊμματα ςπουδών
1.α Σι εύναι το πρόγραμμα ςπουδών (syllabus); (1 μονϊδα)
1.β Παρατύθεται ϋνα απόςπαςμα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδών για την Αγγλικό Γλώςςα. Να χαρακτηρύςετε το
πρόγραμμα, αναφϋροντασ αν εύναι διαδικαςτικό ό περιεχομϋνου, ανοικτό ό κλειςτό, και να τεκμηριώςετε την απϊντηςό
ςασ. (3 μονϊδεσ)

1.γ Κατϊ τη γνώμη ςασ, ποια εύναι τα κύρια πλεονεκτόματα ενόσ προγρϊμματοσ ςπουδών όπωσ το παραπϊνω, και ποιεσ
δυςκολύεσ θα αντιμετωπύζατε ςτην υλοπούηςό του; (1 μονϊδα)

Θϋμα 2 ο – Προςεγγύςεισ ςτη διδαςκαλύα Ξϋνων Γλωςςών
2.α Να χαρακτηριςθούν ωσ ορθϋσ ό εςφαλμϋνεσ οι παρακϊτω προτϊςεισ (1 μονϊδα)
i. Η παραδοςιακό προςϋγγιςη όταν ιδιαύτερα κατϊλληλη για τη διδαςκαλύα των γλωςςών ςε ευρύ κοινό.
ii. την επικοινωνιακό προςϋγγιςη δύδεται ϋμφαςη ςτην απόδοςη του νοόματοσ, και δευτερευόντωσ ςτην ακρύβεια
ϋκφραςησ.
iii. Η ακουςτικό-γλωςςικό προςϋγγιςη αξιοποιεύ την αλληλουχύα, ερϋθιςμα -> αντύδραςη -> επιβρϊβευςη.
iv. H επικοινωνιακό προςϋγγιςη ςτηρύζεται ςε ατομοκεντρικϋσ αρχϋσ μϊθηςησ.
2.β Να περιγρϊψετε τα γνωρύςματα ενόσ επικοινωνιακού μαθόματοσ, και να αναφϋρετε πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα
τησ προςϋγγιςησ αυτόσ. (3 μονϊδεσ)
2.γ Αν και παρωχημϋνη, η παραδοςιακό προςϋγγιςη εξακολουθεύ να χρηςιμοποιεύται εκτενώσ. Για ποιο λόγο, πιςτεύετε,
πωσ ςυμβαύνει αυτό; (1 μονϊδα)

ΕΥΑΡΜΟΓΕ
Θϋμα 3 – Γραμματικό και λεξιλόγιο
3.α Να αναφερθούν επιγραμματικϊ τα ςτοιχεύα του λεξιλογύου που εύναι ςημαντικό να γνωρύζουν οι διδαςκόμενοι. (1
μονϊδα)
3.β Να παραθϋςετε, χρηςιμοποιώντασ παραδεύγματα, διαφορετικϋσ τεχνικϋσ για την παρουςύαςη του λεξιλογύου (2
μονϊδεσ)
3.γ Θεωρεύτε παιδαγωγικϊ χρόςιμη τη διδαςκαλύα τησ γραμματικόσ ςτα πλαύςια τησ εκμϊθηςησ ξϋνων γλωςςών; Να
τεκμηριώςετε την ϊποψό ςασ. (2 μονϊδεσ)

Θϋμα 4 – Δεξιότητεσ κατανόηςησ λόγου
4.α Να αντιςτοιχύςετε τισ παρακϊτω λϋξεισ με τουσ οριςμούσ που παρατύθενται: (1 μονϊδα)
Επιςκόπηςη (Skimming) Εντατική ανάγνωςη (intensive reading), Δεκτική ανάγνωςη (Receptive reading), Σάρωςη
(Scanning), Αναςτοχαςτική ανάγνωςη (reflective reading).
Οριςμόσ i: τηρύζεται ςτην προςεκτικό ανϊγνωςη κϊθε λϋξησ που περιλαμβϊνει το κεύμενο, ώςτε να κατανοηθεύ το
ακριβϋσ τησ νόημα και ο τρόποσ που η κϊθε λϋξη ςυνειςφϋρει ςε αυτό. Παραδεύγματα εντατικόσ ανϊγνωςησ αποτελούν
η ανϊγνωςη νομικών κειμϋνων ό η ανϊγνωςη πούηςησ.
Οριςμόσ ii: Αποτελεύ ταχεύα ανϊγνωςη του κειμϋνου, ςυχνϊ με ϋμφαςη μόνο ςτα κύρια ςημεύα ςτισ επικεφαλύδεσ και τισ
πρώτεσ προτϊςεισ κϊθε παραγρϊφου, και αποςκοπεύ ςτην εξαγωγό του γενικού νοόματοσ.
Οριςμόσ iii: Πρόκειται για ταχεύα ανϊγνωςη του κειμϋνου ώςτε να εντοπιςθούν ςυγκεκριμϋνεσ πληροφορύεσ. Για
παρϊδειγμα, ςαρώνουμε ϋναν πύνακα βαθμολογιών για να βρούμε το όνομϊ και το βαθμό μασ, ό ϋνα κεύμενο για να
βρούμε την απϊντηςη ςε μια ςυγκεκριμϋνη ερώτηςη.
Οριςμόσ iv: Πρόκειται για ςχετικϊ προςεκτικό ανϊγνωςη, εύτε για λόγουσ ευχαρύςτηςησ εύτε για λόγουσ πληροφόρηςησ
(λ.χ. η ανϊγνωςη ενόσ μυθιςτορόματοσ).
4.β Φρηςιμοποιώντασ τισ παρακϊτω δραςτηριότητεσ, να οργανώςετε ϋνα μϊθημα με ςτόχο την ανϊπτυξη δεξιοτότων
κατανόηςησ προφορικού λόγου. Να αιτιολογόςετε τισ επιλογϋσ ςασ (3 μονϊδεσ).
i. Ο καθηγητόσ απομονώνει αποςπϊςματα από το ηχογραφημϋνο κεύμενο και ζητϊ από τουσ διδαςκόμενουσ να
επαναλϊβουν.
ii. Οι διδαςκόμενοι ακούνε το κεύμενο και ςυμπληρώνουν τα ςτοιχεύα που λεύπουν ςε ϋνα πύνακα πληροφοριών.
iii. Οι διδαςκόμενοι ςυζητούν τισ απαντόςεισ ανϊ ζεύγη,.
iv. Επιχειρεύται πρόβλεψη των πληροφοριών ςτο κεύμενο.
v. Ο καθηγητόσ διδϊςκει οριςμϋνεσ λϋξεισ ό φρϊςεισ-κλειδιϊ.
vi. Οι διδαςκόμενοι ακούνε το κεύμενο ώςτε να επιβεβαιώςουν τισ προβλϋψεισ τουσ.
vii. Γύνεται τμηματικό αναπαραγωγό του κειμϋνου, και οι διδαςκόμενοι απαντούν ςε (ςχετικϊ) λεπτομερό ερωτόματα.
viii. Γύνεται ανϊγνωςη του απομαγνητοφωνημϋνου κειμϋνου.
ix. Πραγματοποιεύται ςυζότηςη ςχετικϊ με το θϋμα του κειμϋνου.
4.γ Εύναι, κατϊ τη γνώμη ςασ, παιδαγωγικϊ ωφϋλιμο να χρηςιμοποιούνται αυθεντικϊ κεύμενα (λ.χ. αποκόμματα
εφημερύδων) ςτη γλωςςικό διδαςκαλύα; Τπϊρχουν ενδεχομϋνωσ δυςχϋρειεσ; (1 μονϊδα)

