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Multimedia Educational Software (i.e. Animation) for the Learning of the Hellenic
Language as a Foreign or a Second Language: ‘Diagoras in Olympia’
Ms Stella Sorotou, Teacher of Greek, St Spyridon College, NSW
Η διδασκαλία της Ελληνικής, ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, σε παιδιά σχολικής ηλικίας,
διαμέσου των κινουμένων σχεδίων συνιστά κατά τη γνώμη μας μιαν ενδιαφέρουσα πρόταση,
γιατί μέσα από την εικόνα, τον ήχο/τη μουσική/το τραγούδι και το μύθο που εκτίθεται και
θεατροποιείται με τις φιγούρες, τα παιδιά λαμβάνουν πολλά μηνύματα, για τη
διαπαιδαγώγηση και ευαισθητοποίησή τους και ταυτόχρονα μαθαίνουν πολλές λέξεις και
φράσεις καθομιλουμένης, που είναι δύσκολο να ακούσουν σ’ ένα ξενόγλωσσο περιβάλλον.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο
Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)), υπό την ευθύνη και εποπτεία
του καθ. Μιχάλη Δαμανάκη, έχει συμβάλλει κατά πολύ στη διδασκαλία της Ελληνικής, ως
δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Ένα από τα πολλά εκπαιδευτικά διδακτικά υλικά, που έχει
δημιουργήσει είναι «Ο Διαγόρας στην Ολυμπία,» ένα εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων που
πραγματεύεται, με τρόπο ελκυστικό, ελληνικά μυθολογικά, ιστορικά, πολιτισμικά στοιχεία, τα
οποία παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα. Απευθύνεται σε παιδιά 12-15 ετών, τα οποία
μαθαίνουν την ελληνική, ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.
Stella Sorotou is a teacher and author. She was employed by the Ministry of Education, Research and
Religious Affairs, Greece and she was seconded by the Greek Government as a Language Educator, at
the General Consulate of Greece, Education Department, in Sydney. She created art workshops with
European Union Programs and wrote and directed theatrical performances that showcased anti-war
and environmental protection themes. She lives in Australia and works at St Spyridon College, NSW.
Published books:
“Elia”, “DIDAS” Art & Language Centre, Sydney 2016 [For Senior High School Students & Adults];
“Elia for children” “DIDAS” Art & Language Centre, Sydney 2017 [For Primary School Students]

