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Νεοελληνική Γλώσσα Γυµνασίου-διδακτικό παράδειγµα (περίληψη της εισήγησης)
Είναι γεγονός πως όσοι διδάσκουµε Νεοελληνική Γλώσσα στο Γυµνάσιο, ερχόµαστε αντιµέτωποι
µε µια ιδιότυπη αντίφαση. Ενώ διδάσκουµε κάτι το οποίο οι µαθητές γνωρίζουν πριν έρθουν στο
σχολείο, εντούτοις συχνά διαπιστώνουµε ότι έχουν περιορισµένο λεξιλόγιο (λεξιπενία),κάνουν λάθη
στη σύνταξη και έχουν δυσκολίες στη διατύπωση ολοκληρωµένων προτάσεων και νοηµάτων. Μοιάζει
σαν να µη µπορούν να χειριστούν πλέον ένα εργαλείο που εξυπηρετούσε αποτελεσµατικά µέχρι τώρα
εκτός σχολείου τις καθηµερινές τους ανάγκες επικοινωνίας. Οπωσδήποτε το σχολείο φροντίζει να τους
προετοιµάσει για ένα µέλλον µε πολλαπλάσιες απαιτήσεις γλωσσικών δραστηριοτήτων από αυτές που
αντιµετώπιζαν στο πλαίσιο της οικογένειας. Να διευρύνει τους γλωσσικούς ορίζοντές τους, για να
αναπτυχθεί αντίστοιχα και ο πνευµατικός τους ορίζοντας, αφού είναι γνωστό ότι η περιορισµένη
ανάπτυξη γλώσσας και λόγου περιορίζει και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της σκέψης. Ωστόσο,
συχνά τα αποτελέσµατα της προσπάθειάς µας µοιάζουν αποκαρδιωτικά. Τι φταίει, λοιπόν; Η θεωρία
και πράξη της ∆ιδακτικής έχει αποδείξει ότι, για να υπάρχει επιτυχές αποτέλεσµα, απαιτείται ένας
γόνιµος συνδυασµός του «τι» και του «πώς» διδάσκουµε.
Ι. «Τι» διδάσκουµε;
Τα νέα, σχετικά, βιβλία της Γλώσσας, µας δίνουν τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε µια µεγάλη
ποικιλία κειµένων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων, ώστε να προσαρµόσουµε το διδακτικό υλικό στους
συγκεκριµένους µαθητές µας, των οποίων τις µαθησιακές ανάγκες γνωρίζουµε εµείς καλύτερα από τον
καθένα. Μπορούµε, επίσης, να κάνουµε κάποιες τροποποιήσεις στο πλαίσιο, βεβαίως, των στόχων του
Προγράµµατος Σπουδών, να επινοήσουµε µια άσκηση, να αξιοποιήσουµε ένα κείµενο από άλλη πηγή,
αν κρίνουµε ότι η τάξη µας θα ανταποκριθεί καλύτερα. Εποµένως µε ένα διδακτικό υλικό κατανοητό
και ελκυστικό για τα παιδιά, µε ασκήσεις και εργασίες που άπτονται των ενδιαφερόντων τους,
συνδέονται µε τα βιώµατά τους και στοχεύουν στην άρση συγκεκριµένων αδυναµιών, εξασφαλίζουµε
την πρώτη ύλη της διδασκαλίας µας, ελέγχουµε το «τι».
ΙΙ. «Πώς» διδάσκουµε;
Οι βασικές θεωρητικές αρχές για τη διδασκαλία του µαθήµατος είναι η επικοινωνιακή χρήση της
γλώσσας, η κειµενοκεντρική προσέγγιση και η παιδαγωγική των γραµµατισµών, οι οποίες, βέβαια,
υπαγορεύουν και διαφορετικές διδακτικές πρακτικές. Οι µαθητές µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τη
γλώσσα µε συγκεκριµένο στόχο και αποδέκτη αναπτύσσοντας επικοινωνιακές δεξιότητες σε ένα
φυσικό πλαίσιο µάθησης. Για τις ανάγκες της επικοινωνίας η γλώσσα µετεξελίσσεται από ένα
σύστηµα κανόνων και γραµµατικοσυντακτικών δοµών ξεκοµµένων από κάθε γλωσσική
αλληλεπίδραση, σε λόγο αυθεντικό, προσωπικό, λειτουργικό µέσα στο κατάλληλο για την περίσταση
κειµενικό πλαίσιο ( Συστηµική Λειτουργική Γραµµατική)1 . Με την παιδαγωγική των γραµµατισµών
υιοθετείται στο σχολείο µια κριτική προσέγγιση στη µελέτη της γλώσσας. Οι µαθητές ασκούνται να
παράγουν και να ερµηνεύουν ποικίλα κείµενα γραπτού και προφορικού λόγου (δοκίµια, άρθρα,
επιστολές, συνεντεύξεις, οµιλίες, καταλόγους, υποµνήµατα, αναφορές), καθώς επίσης µη γλωσσικά
κείµενα, όπως λ.χ. οι εικόνες, τα σκίτσα (οπτικός γραµµατισµός), για να οξύνουν την ικανότητά τους
να σκέφτονται, να δηµιουργούν και να αµφισβητούν, ώστε να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στη
σχολική και κοινωνική ζωή ως ενεργοί πολίτες (κριτικός γραµµατισµός).
Ας µετατρέψουµε την τάξη σε ένα εργαστήρι του λόγου, για να επιστρέψουµε στις καταγωγικές
αρχές πρόσκτησης των γλωσσικών δοµών µέσα από τη χρήση της γλώσσας για συγκεκριµένες ανάγκες
επικοινωνίας σε ένα πλαίσιο ενθάρρυνσης και κινήτρων για αυτοβελτίωση. Να δώσουµε την ευκαιρία
στο µαθητή να συνεχίσει να µιλά και να γράφει παρά τα εµπόδια που αντιµετωπίζει λόγω ελλιπούς
γνώσης της γλώσσας ή αδυναµίας κατανόησης κάποιων λέξεων ή φράσεων. Να αξιοποιήσουµε τη
δυνατότητα να µαθαίνει από το λάθος, γιατί είναι ο πιο ασφαλής δρόµος να φτάσουµε στο σωστό. Η
γλώσσα είναι ένας κώδικας επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε τους άλλους ανθρώπους αλλά και ένα
πνευµατικό αγώνισµα διαρκείας.
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