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Πρόλογος
Αυτό το εγχειρίδιο για τη διδασκαλία γλωσσών με βάση την εργασιοκεντρική προσέγγιση
είναι πνευματικό προϊόν του προγράμματος Erasmus+ «Εργασιοκεντρική Προσέγγιση
στην Διδασκαλία Γλωσσων και Συνεργατική Μάθηση για την αναβάθμιση δεξιοτήτων των
προσφύγων με χαμηλά ή μη αναγνωρισμένα προσόντα» 1 (TAsk-based laNguage teaching
anD collaborative lEarning for upskilling low-qualified Migrants, TANDEM)», το οποίο αποτελεί
τη βάση περιεχομένου για τη δημιουργία των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων
(MOOC) και επιπλέον μια μεθοδολογική βάση για τη μεθοδολογία διδασκαλίας και εκμάθησης
γλωσσών που προβλέπεται από το έργο TANDEM, οι συνεργάτες του οποίου είναι:
y

Centro per lo sviluppo creativo “Danilo Dolci”, Ιταλία (Συντονιστής)

y

Συνεργασία Ενεργών Πολιτών, Ελλάδα

y

Compass GmbH, Αυστρία

y

CSI Center for Social Innovation LTD, Κύπρος

y

Iberika Education Group GGMBH – Γερμανία

Το TANDEM, ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, αποσκοπεί
στη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και της δυνατότητας εργασίας τόσο των μεταναστών
χαμηλής ειδίκευσης όσο και των τοπικών ενηλίκων, επιτρέποντας στους μετανάστες
χαμηλής ειδίκευσης να εκμεταλλευτούν τις ήδη υπάρχουσες γλωσσικές τους ικανότητες
και να διδάξουν τη γλώσσα τους, σε τοπικό επίπεδο, σε ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης,
χρησιμοποιώντας καινοτόμες και μη τυπικές μεθοδολογίες, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο
πολιτιστικές ανταλλαγές και μάθηση από ομότιμους. Πιο συγκεκριμένα, το TANDEM έχει ως
στόχο να:
y

Σχεδιάσει και να αναπτύξει μια καινοτόμο οδό αναβάθμισης των δεξιοτήτων που
απευθύνεται σε ενήλικες μετανάστες με βάση την εκμετάλλευση των προϋπαρχουσών

1

Ανά την βιβλιογραφία μπορεί να εντοπιστεί και ως «Δραστηριοκεντρική Προσέγγιση στην Διδασκαλία
Γλωσσών».
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γλωσσικών δεξιοτήτων, καθώς και τη βελτίωση των τοπικών γλωσσικών δεξιοτήτων
τους, ανοίγοντας, έτσι, νέες ευκαιρίες απασχόλησης.
y

Προωθήσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων μεταξύ των ενηλίκων μεταναστών,
προτείνοντας μια καινοτόμο μεθοδολογία διδασκαλίας γλωσσών βασισμένη στην
από κοινού χρήση της διδασκαλίας γλωσσών βάσει εργασιών (TBLT), μη τυπικών
προσεγγίσεων, δημιουργικότητας και ψηφιακών δεξιοτήτων.

y

Ευαισθητοποιήσει τους μετανάστες σχετικά με την αξία των γλωσσικών δεξιοτήτων
που διαθέτουν ήδη, μετατρέποντας τις ικανότητές τους σε περιουσιακά στοιχεία και
παρακινώντας τους να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους για να δημιουργήσουν
συγκεκριμένες ευκαιρίες απασχόλησης.

y

Βελτιώσει τις γλωσσικές ικανότητες τόσο μεταξύ των μεταναστών όσο και των ντόπιων,
δημιουργώντας συγκεκριμένες ευκαιρίες ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης μεταξύ
διαφορετικών κοινοτήτων και προκαλώντας διαδοχικές επιπτώσεις στις τοπικές
κοινότητες μέσω της εφαρμογής πρωτοβουλιών διδασκαλίας ανοικτής γλώσσας.

y

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ενηλίκων μεταναστών, ενθαρρύνοντας τον
διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ μεταναστών και ντόπιων, ενισχύοντας την αίσθηση ότι
ανήκουν σε μια κοινή κοινότητα.

Το στοιχείο της καινοτομίας αυτού του ανοικτού εγχειριδίου έγκειται κυρίως στην
προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο: πράγματι, η
εργασιοκεντρική διδασκαλία γλωσσών βασίζεται στην ιδέα ότι, όταν οι εκπαιδευόμενοι
εκτίθενται σε ουσιαστικές εργασίες που βασίζονται σε εργασίες με φυσικό τρόπο, έχουν
αυξημένες δυνατότητες εκμάθησης της γλώσσας-στόχου (Εργαλειοθήκη για την μεθοδολογία
στην εκμάθηση γλωσσών, Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούλιος 2000).
Το περιεχόμενο αυτού του Ανοικτού Εγχειριδίου βασίζεται στις γνώσεις, τα πραγματικά
σενάρια διδασκαλίας και την εμπειρία είκοσι (20) καθηγητών γλωσσών από τον τομέα
της διδασκαλίας γλωσσών σχετικά με τη διδασκαλία γλωσσών βάσει εργασιών, οι οποίοι
ερωτήθηκαν από τους εταίρους, που αναφέρθηκαν παραπάνω. Προορίζεται να χρησιμεύσει
ως πηγή πληροφόρησης και έμπνευσης και ως πηγή αναφοράς για τους εκπαιδευτές γλωσσών
που θέλουν να πειραματιστούν με ευέλικτες μεθοδολογίες και για όποιον θέλει να διδάξει
μια ξένη γλώσσα με τη μη τυπική προσέγγιση της διδασκαλίας γλωσσών βάσει εργασιών.
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Εισαγωγή
Όπως προαναφέρθηκε, αυτό το εγχειρίδιο θα επικεντρωθεί στη μέθοδο Εργασιοκεντρικής
Προσέγγισης της διδασκαλίας γλωσσών (Τask-Based Language Teaching, TBLT). Πριν από
την ανάλυσή του σε βάθος, είναι σημαντικό να συζητήσουμε εν συντομία, τι προσφέρει η
εκμάθηση γλωσσών στους εκπαιδευόμενους και πώς ένας εκπαιδευτής γλωσσών μπορεί
να βελτιώσει τη μαθησιακή εμπειρία.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή με διαφορετικούς
τρόπους. Μερικά από τα πλεονεκτήματα είναι:
y

Εκτίμηση της σημασίας της γλώσσας ως βασικού παράγοντα στην επικοινωνία με
άλλους ανθρώπους από διαφορετικές εθνικότητες και στην κατανόηση άλλων
πολιτισμών,

y

Συνειδητοποίηση της σημασίας του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Είτε
ως πομποί είτε ως παραλήπτες ομιλίας. Η γνώση της γλώσσας ενός συγκεκριμένου
τόπου δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευόμενο να συμμετάσχει στο κοινό ως ελεύθεροι
δημοκρατικοί πολίτες με κριτική και υπεύθυνη στάση. Επιπλέον, η γνώση της τοπικής
γλώσσας μπορεί να δώσει στον μαθητή φωνή για να συμπεριληφθεί καλύτερα στην
τοπική κοινωνία και σιγά-σιγά να γίνει μέρος της χώρας,

y

Προσωπική ανάπτυξη, τόσο διανοητική όσο και συναισθηματική, καθώς ο μαθητής
μπορεί να συγκρίνει και να αναλύσει τη δική του γλώσσα με άλλες γλώσσες και να
συνειδητοποιήσει, ότι οι διαφορετικές γλώσσες επηρεάζουν τους διαφορετικούς
τρόπους σκέψης των ανθρώπων,

y

Αύξηση των δυνατοτήτων προς τη γνώση και την απασχόληση. Η γνώση μιας
ξένης γλώσσας μπορεί να δώσει στον εκπαιδευόμενο περισσότερες επιλογές για
σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό, επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων και περισσότερες
πιθανότητες για εργασία εκτός της χώρας του.
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Αυτό το εγχειρίδιο προτείνει σε εκπαιδευτές που θέλουν να πειραματιστούν με
ευέλικτες μεθοδολογίες και σε οποιονδήποτε θέλει να διδάξει μια ξένη γλώσσα με μη
τυπικές προσεγγίσεις (π.χ. εθελοντές σε οργανισμούς που εργάζονται με μετανάστες και
επιθυμούν να διδάξουν την τοπική γλώσσα, εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτές που
επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις ξένων γλωσσών των μαθητών τους κ.λπ.), τη χρήση
της μεθοδολογίας διδασκαλίας γλωσσών βάσει εργασιών, η οποία είναι μη τυπική και
διαισθητική. Με βάση τα παραπάνω, πρόκειται για ένα θεωρητικό και πρακτικό εγχειρίδιο
σχετικό με την μεθοδολογία αυτή, με ασκήσεις, εργαλεία και οδηγίες για εκπαιδευτές
γλωσσών, με στόχο την προώθηση της πρακτικής εφαρμογής της. Είναι δομημένο σε τρία
(3) μέρη και είναι προσβάσιμο σε διάφορα επίπεδα δεξιοτήτων και επίπεδο εμπειρίας
στη διδασκαλία, προκειμένου να παρέχει καθοδήγηση για τον πρακτικό σχεδιασμό των
μαθημάτων γλώσσας με βάση την προσέγγιση αυτή, αντιπροσωπεύοντας ένα βασικό
μέσο για την υποστήριξη των μη επαγγελματιών καθηγητών ξένων γλωσσών και πέρα
από τη διάρκεια του έργου.
Τα δύο πρώτα μέρη είναι το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο της μεθοδολογίας.
Το τρίτο μέρος είναι μια εργαλειοθήκη με εργασίες που μπορούν να προσαρμοστούν,
να αλλάξουν και να προσαρμοστούν ανάλογα με τη γλώσσα, το επίπεδο γλώσσας και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών. Μπορείτε να βρείτε τόσο τα δύο θεωρητικά μέρη όσο και την
εργαλειοθήκη ως δύο ξεχωριστά έγγραφα στην ιστοσελίδα του πρότζεκτ TANDEM: www.
teachyourlanguage.eu.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ (TBLT)

“Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε μια γλώσσα είναι η πλήρης εμβύθιση. Όταν δεν
έχετε άλλη επιλογή από το να μιλήσετε μια γλώσσα, σε όλες τις πτυχές της καθημερινής
ζωής, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής σας ζωής»
Εκπαιδευτής γλωσσών από την Ιταλία
Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και μέθοδοι για τη διδασκαλία γλωσσών. Το πιο
συνηθισμένο είναι η προσέγγιση στην οποία ο εκπαιδευτής εξηγεί ένα νέο γλωσσικό
στοιχείο μετά το οποίο οι μαθητές το δοκιμάζουν στην ελεγχόμενη πρακτική και, τέλος,
χρησιμοποιούμε αυτή τη γλώσσα ελεύθερα στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο, στο πλαίσιο
του έργου TANDEM, η επιλογή δίνεται στη διδασκαλία γλωσσών βάσει εργασιών, μια
μέθοδο που επικεντρώνεται στην επικοινωνία που σχετίζεται με τη χρήση της γλώσσας
από την πραγματική ζωή, και αυτό θα εξηγηθεί στα ακόλουθα κεφάλαια.
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη θεωρητική βάση της μεθοδολογίας διδασκαλίας γλωσσών
βάσει εργασιών με μια επισκόπηση του τρόπου ορισμού της, των πλεονεκτημάτων της
εφαρμογής της και της θετικής επίδρασής της στη βελτίωση των εκπαιδευόμενων, καθώς
και στους εκπαιδευτές. Τέλος, επικεντρώνεται στο ρόλο του εκπαιδευτή ως διαμεσολαβητή
στη μαθησιακή εμπειρία.

Τι είναι η διδασκαλία γλωσσών βάσει εργασιών;
α. Πώς ορίζεται η Εργασιοκεντρική Διδασκαλία Γλωσσών;
Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, η μεθοδολογία αυτή ορίζεται με διάφορους τρόπους,
καθώς διαφορετικοί μελετητές έχουν προτείνει ορισμούς. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες
ομοιότητες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον καθορισμό των χαρακτηριστικών του
(Long, 1985; Skehan, 1998; and Ellis, 2003). Η μεθοδολογία αυτή:
y

Περιλαμβάνει τη χρήση «καθηκόντων» (ένα είδος δραστηριότητας ή άσκησης, που
εξηγείται περαιτέρω στο παρόν κεφάλαιο) στο οποίο η εστίαση είναι στη μετάδοση
νοήματος και όχι στη χρήση της σωστής γραμματικής μορφής,

y

Χρησιμοποιεί αυθεντικά υλικά που είναι υλικά που δεν κατασκευάζονται για την τάξη
αλλά προέρχονται από την «πραγματική ζωή»,

y

Βασίζεται στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση,

y

Είναι μαθητοκεντρική,

y

Χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες δεξιότητες γλωσσών των εκπαιδευόμενων.
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Οι εκπαιδευτές της διδασκαλίας γλωσσών που μοιράστηκαν την εμπειρία τους με το έργο
TANDEM, περιέγραψαν την προσέγγιση αυτή ως μια χρήσιμη και καλή μεθοδολογία για
τους μαθητές τους. Οι παρακάτω σύντομοι ορισμοί θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε
με ορισμένες από τις βασικές πτυχές του:

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσω της ανάθεσης διαφορετικών εργασιών
είτε ατομικά είτε σε ομάδες. Δημιουργείτε συνδέσμους επικοινωνίας και
συνεργασίας και αναπτύσσετε δεξιότητες σκέψης.

Βάζετε τους μαθητές σε ρεαλιστικές καταστάσεις και τους ζητείται να
χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα.

Η εργασιοκεντρική διδασκαλία γλωσσών δίνει προσοχή στις ανάγκες της
ομάδας και ξεκινάτε από αυτό που ήδη γνωρίζουν οι μαθητές.

Με την εργασιοκεντρική διδασκαλία γλωσσών, η διδασκαλία της γλώσσας
βασίζεται σε έναν τελικό στόχο, ο οποίος χωρίζεται σε μικρές εργασίες, που
βασίζονται στη γραμματική, το λεξιλόγιο, την έκφραση κ.λπ., έτσι μαθαίνει το
υλικό και επικοινωνεί σε μια ολοκληρωμένη εργασία.
Οι μαθητές μαθαίνουν, πώς να κάνουν ερωτήσεις, πώς να διαπραγματεύονται
το νόημα και πώς να αλληλοεπιδρούν και να εργάζονται σε ομάδες. Ως μέρος
αυτής της ομαδικής εργασίας, μπορούν να παρατηρήσουν διαφορετικές
προσεγγίσεις στην επίλυση προβλημάτων και να λάβουν αποφάσεις.
Η έμφαση δίνεται στην αυθόρμητη, δημιουργική χρήση της γλώσσας,
προφορικής ή γραπτής, και η αξιολόγηση βασίζεται στο αποτέλεσμα του
έργου. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ώστε
να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, δηλαδή τη χρήση της
τεχνολογίας.
Από τα παραπάνω, είναι σαφές, ότι αυτή η μεθοδολογία ενθαρρύνει τους μαθητές να
κινητοποιήσουν τις έννοιες που ήδη κατέχουν και μεταδίδει νόημα με τους διαθέσιμους
πόρους. Στη συνέχεια, μπορούν να προβληματιστούν βαθύτερα σχετικά με τις
γλωσσικές δομές που χρησιμοποίησαν ή έπρεπε να χρησιμοποιήσουν στην εργασία που
ολοκληρώθηκε, αντί να βασίζονται σε μεταφορά γνώσεων από πάνω προς τα κάτω από τον
εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο. Η εργασιοκεντρική διδασκαλία γλωσσών είναι επομένως
μαθητοκεντρική. Αυτή είναι μία από τις κύριες διαφορές μεταξύ της εργασιοκεντρικής
διδασκαλίας γλωσσών και των πιο παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας γλωσσών, οι
οποίες αναλύονται περαιτέρω στην παρακάτω ενότητα.
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β. Τι κάνει την εργασιοκεντρική προσέγγιση διαφορετική από άλλες
μεθόδους διδασκαλίας γλωσσών;
Η μέθοδος αυτή είναι μια μορφή διδασκαλίας γλωσσών που ταιριάζει στις «επικοινωνιακές
προσεγγίσεις». Ως εκ τούτου, είναι διαφορετική από την «παραδοσιακή προσέγγιση»
στην οποία εξηγείται η γραμματική και οι μαθητές ασκούνται με ασκήσεις και τελικά
στον πραγματικό κόσμο. Αντ’ αυτού, στην εργασιοκεντρική προσέγγιση, οι μαθητές
κάνουν την πρακτική πρώτα (και έτσι να καταλάβουν τα πράγματα από μόνοι τους) και
μόνο μετά εξηγείται η γραμματική (ή η μορφή, όπως την αποκαλούν μέσα στην TLBT).
Η διαφορά μεταξύ της παραδοσιακής μεθόδου (ΠΠΠ) και της εργασιοκεντρικής μεθόδου
παρουσιάζεται εδώ:

Προσέγγιση ΠΠΠ
(παραδοσιακή προσέγγιση)

Εργασιοκεντρική Προσέγγιση
στη διδασκαλία γλωσσών

y Παρουσίαση

y Προ-εργασία: Εισαγωγή

y Πρακτική

y Εργασία: Παραγωγή

y Παραγωγή

y Μετα-εργασία: Εστίαση στη
φόρμα (παρουσίαση)
y Μετα- εργασία: Ασκήσεις

γ. Τι είναι μια εργασία;
Όπως ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως εν συντομία, στην εργασιοκεντρική προσέγγιση
διδασκαλίας γλωσσών, η κύρια μονάδα του μαθήματος είναι ένα έργο. Όπως και με
τον ορισμό της εργασιοκεντρικής προσέγγισης διδασκαλίας γλωσσών, έτσι και για την
εργασία, δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός. Για παράδειγμα, μπορεί να ειπωθεί, ότι μια
εργασία είναι:
y

“ένα έργο στην τάξη που εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους στην κατανόηση,
την παραγωγή ή την αλληλεπίδραση στη γλώσσα-στόχο, ενώ η προσοχή τους
επικεντρώνεται κυρίως στο νόημα και όχι στη μορφή” (Nunan 1989:10);

y

“μια εργασία προσανατολισμένη στο στόχο, στην οποία οι εκπαιδευόμενοι
χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να επιτύχουν ένα πραγματικό αποτέλεσμα” (Willis,
1996:95);

y

Σχετίζεται με τις πραγματικές εργασίες και η αξιολόγηση του έργου γίνεται με βάση
το μήνυμα που μεταδίδεται, δηλαδή την επίτευξη του στόχου της επικοινωνίας.

y

Περιλαμβάνει κάποιο είδος επικοινωνιακού προβλήματος για την επίλυση, ή «κενό
πληροφόρησης» στο οποίο το ένα μέρος γνωρίζει κάτι, το άλλο μέρος δεν το κάνει,
και πρέπει να επικοινωνήσουν αυτές τις πληροφορίες (Shekan, 1996).
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Από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να προτείνουμε έναν απλοποιημένο ορισμό μιας
εργασίας:
Εργασία: Μια εργασία που βασίζεται σε μια πραγματική κατάσταση ή ένα πρόβλημα που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εργασία σε ένα συγκεκριμένο θέμα, μέσω του οποίου
οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν και έτσι μαθαίνουν τη γλώσσα και στο οποίο ο κύριος
στόχος είναι να μεταδώσουν ένα μήνυμα.

Για παράδειγμα, μια εργασία θα μπορούσε να είναι «δώστε οδηγίες σε έναν τουρίστα
στο δρόμο, από το σιδηροδρομικό σταθμό στο μουσείο». Αυτή είναι μία εργασία,
επειδή σχετίζεται με την πραγματική ζωή και θα μπορούσε να συμβεί κάθε μέρα,
επικεντρώνεται στο νόημα και όχι στο σωστό λεξιλόγιο ή γραμματική, καθώς το πιο
σημαντικό μέρος είναι να βεβαιωθείτε, ότι ο τουρίστας κατανοεί τις οδηγίες που
δίνονται. Επιπλέον, η αξιολόγηση του έργου είναι, αν οι τουρίστες έχουν φτάσει στο
μουσείο (η επιτυχία είναι το σωστά μεταδιδόμενο μήνυμα) και υπάρχει ένα κενό
πληροφόρησης, στο οποίο ο τουρίστας δεν γνωρίζει κάτι, ενώ το άτομο που κάνει
το έργο.
Οι παραδοσιακές εργασίες μεθόδου είναι συχνά εστιασμένες στη μορφή (επικεντρώνονται
στη σωστή μορφή, γραμματική, δομή και λεξιλόγιο της γλώσσας), ενώ οι εργασίες στη
εργασιοκεντρική διδασκαλία γλωσσών, επικεντρώνονται στο νόημα. Το παρακάτω
παράδειγμα στην ενότητα «Παρακολούθηση ταινίας» είναι πολύ χρήσιμο. Αφού
παρακολουθήσετε μια ταινία στην τάξη, υπάρχουν δύο τρόποι χρήσης αυτής της ταινίας
για να μάθετε τη γλώσσα:

Παραδοσιακές
ασκήσεις

Ασκήσεις διδασκαλίας γλωσσών
βάσει εργασιών

y Γραπτό
ερωτηματολόγιο
για την κατανόηση
της ταινίας

y Ο εκπαιδευτής χωρίζει την τάξη σε 5 ομάδες. Σε
κάθε ομάδα εκχωρείται ένα μέρος μιας σιωπηλής
ταινίας. Η τάξη δεν γνωρίζει τον τίτλο της ταινίας,
ούτε τη σειρά των διαφόρων θραυσμάτων.

y Εργασία για την
περιγραφή της
ιστορίας της ταινίας

y Κάθε ομάδα παρακολουθεί το καθορισμένο
τμήμα και συζητά τα σημαντικά γεγονότα.
y Ο εκπαιδευτής διαιρεί εκ νέου την ομάδα σε ομάδες
των 5, έτσι ώστε σε κάθε ομάδα να υπάρχουν 5 μαθητές
που παρακολουθούν ένα διαφορετικό τμήμα. Οι ομάδες
ανακατασκευάζουν την ιστορία μαζί.
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Η εργασιοκεντρική προσέγγιση, όπως επίσης ανέφεραν οι εκπαιδευτές, επικεντρώνεται
στη χρήση αυθεντικών καταστάσεων και υλικών. Αυτό σημαίνει καταστάσεις από την
πραγματική ζωή καθώς και υλικό που δεν κατασκευάστηκε για την τάξη ή για την εκμάθηση
γλωσσών.

δ. Ποια είναι η δομή ενός γλωσσικού μαθήματος εργασιοκεντρικής
προσέγγισης διδασκαλίας γλωσσών;
Επομένως, οι εργασίες βρίσκονται στο κέντρο αυτής της μεθόδου και ακολουθούν μια
συγκεκριμένη δομή (βλέπε π.χ. Nunan, 1989· Μπέγκλαρ &Χαντ, 1999; Έλις, 2003; Willis,
2006): προ- εργασία, εργασία, και μετα- εργασία, όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω
πίνακα:

1. Προ- εργασία (Εισαγωγή): Μια εργασία που παρουσιάζει το θέμα της εργασίας
με ενδιαφέρον τρόπο για να τραβήξει την προσοχή των μαθητών και να τους
παρακινήσει να μάθουν.
2. Εργασία: Το τελικό προϊόν της διαδικασίας εκμάθησης γλωσσών, η οποία είναι ένα
ολοκληρωμένο έργο. Η εργασία έχει δύο φάσεις (Methodology in language learning
T-Kit, 2000):
y

Προετοιμασία εργασιών: Χρήση διαφορετικών εργασιών (μικρότερων
εργασιών) που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να μάθουν και να
ασκήσουν όλες τις απαραίτητες γλωσσικές και άλλες δεξιότητες που
χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων της εργασίας.

y

Υλοποίηση εργασιών (αναφορά): Χρήση μιας αυθεντικής εργασίας που
συνδυάζει όλες τις γλωσσικές και άλλες δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά
την προηγούμενη φάση, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να κάνουν και
να παρουσιάσουν το δικό τους προϊόν πρωτότυπης γλώσσας με βάση όσα
έχουν μάθει στη φάση προετοιμασίας εργασιών.

3. Μετα- εργασία: Εργασίες που επικεντρώνονται στην παρουσίαση της φόρμας
(γραμματική) εμφανίστηκαν στην εργασία και την άσκηση που επικεντρώνονται
στην άσκησή της για την εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με τις γραμματικές ή
γλωσσικές μορφές που θέλουν να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί.

Κοιτάξτε τα παρακάτω παραδείγματα για να κατανοήσετε καλύτερα τη δομή και το είδος
των εργασιών που μπορεί να περιλαμβάνει η εργασιοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία
γλωσσών.
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Παράδειγμα 1
Εργασία: Ταξιδεύοντας
1. Προ- εργασία (εισαγωγή): εμφανίζεται ένα απόσπασμα της ταινίας «Forest
Gump» στο οποίο ο πρωταγωνιστής ξεκινά ένα ταξίδι, ακολουθούμενο από μια
συζήτηση της ιστορίας (η συζήτηση θα πρέπει να αναδείξει χρήσιμη γλώσσα,
λεξιλόγιο και γραμματική για την ίδια την εργασία).
2. Εργασία:
y

Προετοιμασία εργασιών: Εικόνες (γενικές) και φράσεις ενός βιβλίου που
συνδέεται με ταξίδια - σε ομάδες οι μαθητές κάνουν μια ιστορία χρησιμοποιώντας
τουλάχιστον 2 φράσεις και 2 εικόνες, μέσα στο θέμα του ταξιδιού.

y

Υλοποίηση εργασιών (αναφορά): Μετά το τέλος του χρόνου, κάθε ομάδα
παρουσιάζει την ιστορία της.

3. Μετα- εργασία: Επεξήγηση ή άλλες ασκήσεις για την εμβάθυνση της κατανόησης
σχετικά με τους συγκεκριμένους γραμματικούς ή γλωσσικούς μαθησιακούς
στόχους της εργασίας.
Σημείωση: Αυτό το μάθημα εξηγείται στο επόμενο κεφάλαιο.

Παράδειγμα 1
Εργασία: Γνωριμία με ανθρώπους
1. Προ- εργασία (εισαγωγή): Ο εκπαιδευτής μπορεί να αρχίσει να συστήνει τον εαυτό
του (όνομα, ηλικία, χώρα). Στη συνέχεια, μπορεί να ζητήσει τις ίδιες πληροφορίες
από τον μαθητή. Ο μαθητής μπορεί να έχει μπροστά του αυτές τις ερωτήσεις με τις
απαντήσεις, με κάποια κενά για να γράψει τις δικές του πληροφορίες.
y

Δεύτερη προ- εργασία: Επιλέξτε έναν ήχο με άτομα που συστήνονται και
αργότερα ρωτήστε τους μαθητές από πού προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι, πόσο
χρονών είναι κ.λπ.

2. Εργασία: Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι. Επιλέξτε ένα διάσημο πρόσωπο γνωστό
σε όλο τον κόσμο και συστηθείτε, σα να ήσασταν εσείς αυτό το άτομο. Η υπόλοιπη
ομάδα θα μαντέψει και θα πει το όνομα του ατόμου που είστε.
3. Μετα- εργασία: Εστίαση στη μορφή και το λεξιλόγιο σχετικά με την παρουσίαση
του ενός εαυτού.
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ii. Γιατί να χρησιμοποιήσετε τη εργασιοκεντρική προσέγγιση
για την διδασκαλία γλωσσών;
Ειδικά σε ένα μη επίσημο πλαίσιο ή με μη εκπαιδευμένους καθηγητές γλωσσών, η
προσέγγιση αυτή έχει αποδειχθεί πολύτιμη μέθοδος διδασκαλίας γλωσσών. Τα οφέλη
είναι αρκετά και αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, χωρισμένα σε οφέλη για τους
εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές.

α.
Πώς μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να επωφεληθούν από τη
μεθοδολογία αυτή;
Η μεθοδολογία της εργασιοκεντρικής προσέγγισης γλωσσών σε μια τάξη μπορεί να έχει
αρκετά θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Τα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνουν:
y

Η μέθοδος προσφέρει εύκολη μάθηση για μαθητές που δεν είναι συνηθισμένοι
στην επίσημη εκπαίδευση στο σχολείο. Αυτό συμβαίνει επειδή η προσέγγιση
αυτή προσφέρει μαθήματα με παιχνίδι και επικοινωνιακά μαθήματα και προτείνει
αυθεντικό υλικό από πολλά μέσα (π.χ. περιοδικά, διαφημίσεις κ.λπ.), επικεντρωμένο
στην καθημερινή ζωή των μαθητών, γεγονός που καθιστά τη μάθηση πιο ελκυστική
και με σαφή σχέση με την πραγματική χρήση της γλώσσας.

y

Η μέθοδος είναι μαθητο-κεντρική, πράγμα που σημαίνει, ότι ο μαθητής βρίσκεται
στο επίκεντρο του μαθήματος και καθοδηγεί ενεργά την επιλογή των θεμάτων. Έτσι,
αυξάνονται τα κίνητρα, καθώς ο μαθητής είναι ενεργός παίκτης στην ανάπτυξη των
τάξεων.

y

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή τους εμπειρία. Οι μαθητές
εκφράζουν τις δικές τους σκέψεις, συναισθήματα, ερμηνείες και αξιολογικές κρίσεις
μέσα από αυθεντικές καταστάσεις και παράγουν τα δικά τους πρωτότυπα προϊόντα.

y

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να μιλήσουν για την καθημερινή ζωή ή τις
ανάγκες. Αυτό τους βοηθά να ξεπεράσουν το φόβο να αποτύχουν και να αναπτύξουν
την εμπιστοσύνη τους σε καταστάσεις ομιλίας / συνομιλίας, ενώ γίνονται σε θέση να
χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους.

y

Η εργασιοκεντρική διδασκαλία γλωσσών διεγείρει, επίσης, την ανάπτυξη και την
πρακτική της κριτικής κατανόησης και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.
Επιπλέον, υποστηρίζει την οικοδόμηση σχέσεων και τη διαπροσωπική επικοινωνία
μεταξύ των εκπαιδευόμενων.
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Ειδικότερα, για το έργο TANDEM, η διδασκαλία γλωωσών βάσει εργασιών μπορεί να έχει
σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση του αλφαβητισμού και των γλωσσικών ικανοτήτων
τόσο μεταξύ των χαμηλόβαθμων ντόπιων όσο και των μεταναστών:

y Δεξιότητες εγγραμματισμού: Αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσονται
ανάλογα με τις εργασίες και τα καθήκοντα που συνεπάγεται η μαθησιακή
διαδικασία. Οι εκπαιδευόμενοι βελτιώνουν τις δεξιότητες προφορικής,
γραφής και ανάγνωσης εάν οι εκπαιδευτές επιλέξουν εργασίες που οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να ασκήσουν αυτές τις δεξιότητες.
y Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: Οι μαθητές τοποθετούνται
μπροστά από ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί.
y Γλωσσική ευαισθητοποίηση: Τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι
εκπαιδευόμενοι συνειδητοποιούν τη δομή μιας γλώσσας, κατανοώντας
τους λόγους για τους οποίους γίνονται συγκεκριμένα λάθη.
y Διαπολιτισμικές δεξιότητες: Οι εκπαιδευτές γλωσσών αλληλοεπιδρούν
με άτομα που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και προέρχονται από
διαφορετικά υπόβαθρα. Αυτό θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη
δική τους γλώσσα, τον πολιτισμό του άλλου και τον δικό τους, και τη
συνύπαρξη των δύο στην ίδια χώρα ή περιβάλλον. Επίσης, οι μαθητές
από διαφορετικό υπόβαθρο θα έχουν αυτή την ευκαιρία όταν βρίσκονται
στην ίδια τάξη.
y Σχεσιακές και επικοινωνιακές δεξιότητες: Καλλιεργείται μια πιο θετική
στάση απέναντι στη μάθηση, ενώ βελτιώνεται η αυτοεκτίμηση και η
αυτοπεποίθηση. Αναπτύσσεται ένα υποστηρικτικό, μη ανταγωνιστικό
περιβάλλον τάξης που δίνει την ελευθερία στους μαθητές να κάνουν
λάθη χωρίς να αισθάνονται λιγότερο ικανοί από τους άλλους.

Η εργασιοκεντρική μέθοδος δεν είναι καλή μόνο για την ανάπτυξη προφορικών
δεξιοτήτων, αλλά μπορεί επίσης να επικεντρωθεί στη γραπτή γλώσσα, που
εμφανίζεται στην καθημερινή ζωή (π.χ. τραπεζικές συναλλαγές, τρόπος χρήσης
διαδικτυακών εφαρμογών, ηλεκτρονικές αγορές με κάρτες, βιογραφικό σημείωμα
κ.λπ.).
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β. Πώς μπορούν οι εκπαιδευτές να επωφεληθούν;
Στο πλαίσιο της εργασιοκεντρικής μεθοδολογίας, ένας εκπαιδευτής γίνεται περισσότερο
διαμεσολαβητής παρά δάσκαλος και επωφελείται από τη μεθοδολογία, καθώς:
y

Αποκτά δεξιότητες διαπραγμάτευσης και διαχείρισης χρόνου.

y

Αυξάνεται η δημιουργικότητά τους μέσω της οργάνωσης των μαθημάτων και της
δημιουργίας νέων εργασιών.

y

Αποκτά διδακτικές δεξιότητες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας εργασιών βάσει
εργασιών και τον τρόπο προσαρμογής γνωστών εργασιών που βασίζονται σε εργασίες
στη γλώσσα-στόχο.

y

Μαθαίνει, πώς να παρατηρεί την τάξη για να κατανοήσει, ποιες εργασίες πηγαίνουν
καλά και ποιες όχι, ώστε να είναι πιο ευέλικτος στη διδασκαλία τους.

y

Μαθαίνει να είναι ταπεινός. Μέσω της εργασιοκεντρικής μεθόδου ανακαλύπτουν και
οι εκπαιδευτές. Παραμένουν ο οδηγός, αλλά θα πρέπει, επίσης, να θέσουν τον εαυτό
τους και τις δεξιότητές τους σε προοπτική, όταν δουν τις ιδιότητες και τις γλωσσικές
ικανότητες των μαθητών.

Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτή στη μαθησιακή εμπειρία ως
διαμεσολαβητής;
Στην εργασιοκεντρική προσέγγιση, ο εκπαιδευτής δεν είναι ο «τα γνωρίζω όλαεκπαιδευτής», αλλά αντίθετα έχει δευτερεύοντα ρόλο. Ο εκπαιδευτής γίνεται υπεύθυνος
για τη δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος και δίνει τα εργαλεία στους
εκπαιδευόμενους για να αναπτυχθούν τόσο ως εκπαιδευόμενοι, όσο και ως άτομα. Μόνο
κατά τη διάρκεια της μετα- εργασίας, ο εκπαιδευτής επιστρέφει και πάλι σε έναν ρόλο που
μοιάζει περισσότερο με δάσκαλο και εξηγεί τα λάθη ή τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η
τάξη κατά τη διάρκεια του κύκλου εργασίας.
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ΈΝΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΉΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑΣ ΣΥΧΝΆ:
y

Ενεργεί ως σύμβουλος γλωσσών. Παραχωρεί τη θέση του και επιτρέπει στους
εκπαιδευόμενους να είναι πιο δραστήριοι, χωρίς να τους διακόπτουν, προκειμένου
να μην διαταράξουν τη δυναμική της μάθησης.

y

Αλληλοεπιδρά και αντιδρά στη συμπεριφορά και τις ανάγκες των μαθητών,
διατηρώντας τους αφοσιωμένους και βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις έννοιες.

y

Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μάθουν και να εμπλακούν και
να παρακινηθούν. Οι πηγές πολυμέσων, όπως εικόνες, τραγούδια, ταινίες και
παιχνίδια, χρησιμοποιούνται συχνά στη διαδικασία εκμάθησης.

y

Παρακινεί τους μαθητές να μιλήσουν, εστιάζοντας σε αυθεντικές καταστάσεις
και όχι στη γραμματική. Ο διαμεσολαβητής θα ακολουθήσει τα θέματα που
ενδιαφέρουν τους εκπαιδευόμενους.

y

Δημιουργεί μια ασφαλή ατμόσφαιρα στην οποία οι μαθητές αισθάνονται καλά
και είναι έτοιμοι να αναλάβουν ρίσκα (π.χ. χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες
γλωσσικές δεξιότητές τους για να μιλήσουν και να λύσουν ένα πρόβλημα).

y

Καθοδηγεί, συμβουλεύει και υποστηρίζει, όταν οι μαθητές το ζητούν.

y

Παρέχει έμμεση ανατροφοδότηση.
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2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟY
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αυτό το δεύτερο μέρος αποτελείται από προτάσεις και στρατηγικές για την καλύτερη
ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας της εργασιοκεντρικής προσέγγισης
στη διδασκαλία γλωσσών, που εφόσον βασίζεται σε μια μη τυπική και διαισθητική
μεθοδολογία, πρέπει να είναι συνεκτικά δομημένη, για να είναι αποτελεσματική. Ως εκ
τούτου, η ακόλουθη ενότητα περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη
ενός αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας γλωσσών βασισμένο στη μεθοδολογία αυτή.

i.Πώς να αναπτύξετε ένα περίγραμμα
προγράμματος
διδασκαλίας
γλωσσών
εργασιοκεντρική προσέγγιση

του αναλυτικού
με
βάσει
την

α. Εργασιοκεντρική προσέγγιση και διδασκαλία γλωσσών
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δημιουργίας ενός περιγράμματος προγράμματος σπουδών
TBLT. Μόλις καταλάβετε τα βασικά του TBLT, μπορείτε να προχωρήσετε στην επιλογή των
μαθησιακών στόχων για την τάξη σας, καθώς και των θεμάτων και των εργασιών μέσω
των οποίων θέλετε να επιτύχετε αυτούς τους μαθησιακούς στόχους. Θα βρείτε διάφορες
εργασίες στις ακόλουθες ενότητες που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε, αλλά πρώτα
υπάρχουν κάποιες γενικές προτάσεις που πρέπει να θυμάστε κατά την ανάπτυξη ενός
εργασιοκεντρικού αναλυτικού προγράμματος γλωσσών:
y

Διαχειριστείτε το χρόνο σας: Γνωρίστε το χρόνο που έχετε. Με περισσότερο χρόνο
είναι λογικό να κάνετε μια εργασία μόνοι σας. Εάν δεν έχετε πολύ διαθέσιμο χρόνο,
είναι ευκολότερο να βρείτε διαδικτυακούς πόρους και να τους προσαρμόσετε στη
γλώσσα που διδάσκετε.

y

Γνωρίστε την τάξη σας: Τα πρώτα μαθήματα δεν χρειάζεται να είναι πολύ δομημένα,
αλλά πρέπει να επικεντρωθούν στον αυτοσχεδιασμό, δίνοντας μια ιδέα, πώς να
ξεκινήσετε και στη συνέχεια να το αφήσετε να αναπτυχθεί ανάλογα με τους μαθητές.
Το πρώτο μάθημα είναι πολύ σημαντικό για την κατανόηση της τάξης και των μαθητών,
και είναι απαραίτητο να γίνουν και να προσαρμοστούν τα περαιτέρω μαθήματα, τα
θέματα και το επίπεδο δυσκολίας.

Πάρτε μερικές ιδέες από τα θέματα (ενότητα β) και τις εργασίες (ενότητα α) που
προτείνονται από έμπειρους εκπαιδευτές ως πολύ χρήσιμες για τους μαθητές
γλωσσών. Επίσης, χρησιμοποιήστε τις πρακτικές ασκήσεις και το υλικό (κεφάλαιο
III) ή εμπνευστείτε από αυτές, ώστε να μπορείτε να σχεδιάσετε καλύτερα τα
μαθήματά σας.
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y

y

Χρησιμοποιήστε πραγματικές ασκήσεις και μίνι ασκήσεις (μικρότερες εργασίες) που
θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να φτάσουν στο τελικό έργο:
y

Προσπαθήστε να προετοιμάσετε τα μαθήματα και τις εργασίες προς το συμφέρον
των μαθητών σας, να τους κάνετε να εμπλακούν και να βάλουν την προσωπική
τους πινελιά, ώστε να παρακινηθούν.

y

Διαφοροποιήστε τις εργασίες με βάση τις διαφορετικές ηλικίες των μαθητών, το
διαφορετικό γλωσσικό επίπεδο, τους διαφορετικούς στόχους για την εκμάθηση
της γλώσσας και τα διαφορετικά ενδιαφέροντα.

y

Επιλέξτε διαδραστικές ασκήσεις, όπου οι μαθητές πρέπει να δράσουν, να κάνουν
και να αγγίξουν, για να τους κρατήσουν παρακινημένους.

Χρησιμοποιήστε πολύ αυθεντικό υλικό (τραγούδια, εικόνες, άρθρα, διαφημίσεις,
προσκλήσεις, εισιτήρια, τιμολόγια, επίσημα έγγραφα διαφόρων ιδρυμάτων,
τηλεοράσεις, συνεντεύξεις, αφίσες), που θα κάνουν την τάξη σας ελκυστική για τους
μαθητές.

Κατά τη σχεδίαση μιας
προ-εργασίας:

Κατά τη σχεδίαση
μιας εργασίας:

y Όσο πιο δημιουργικοί ξεκινάτε,
τόσο πιο αφοσιωμένοι θα είναι οι
μαθητές. Η προ-εργασία μπορεί
να είναι σημαντική ακόμη και για
τον εκπαιδευτή, καθώς μπορεί να
οδηγήσει σε ιδέες ή αποτελέσματα που
ο εκπαιδευτής δεν έχει σκεφτεί ποτέ.

y Μην χρησιμοποιείτε τις
ασκήσεις με «παραδοσιακό»
τρόπο (π.χ. ασκήσεις
γραμματικής).

y Ξεκινήστε το μάθημα με κάτι
καλλιτεχνικό: τραγούδι, βίντεο,
εικόνες κ.λπ.
y - Χρησιμοποιήστε ένα παιχνίδι,
π.χ. κάρτες dixit για την
προ- εργασία.
y Αυτές οι εισαγωγές είναι για να
ορίσετε τη διάθεση για το μάθημα,
αλλά και μια στιγμή για να εκθέσετε
τους μαθητές στην απαραίτητη
γλώσσα ή μορφή γραμματικής
που απαιτεί η εργασία.
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y Χρησιμοποιήστε σύντομα
κείμενα με εικόνες.
y Καλύτερα να αποφύγετε
το γράψιμο στην αρχή
και να εστιάσετε στη
λεκτική εργασία.
y Θυμηθείτε να κάνετε χώρο
για προσωπική εμπειρία,
καθώς κάνει τους μαθητές
να μιλούν περισσότερο.
y Προσπαθήστε να
σκεφτείτε εργασίες στις
οποίες οι εκπαιδευόμενοι
συνεργάζονται, συζητούν
ή σκέφτονται μαζί
για να αυξήσουν την
επικοινωνία και τη χρήση
γλωσσικών δεξιοτήτων.

y

Χρησιμοποιήστε μικτή μάθηση: Τα μαθήματα θα μπορούσαν να συνδυάσουν τόσο
διαδικτυακές όσο και τις πρόσωπο με πρόσωπο εργασίες. Ο διαθέσιμος χρόνος
για τη χρήση μιας πλατφόρμας μπορεί να είναι ευέλικτος και εξαρτάται από τις
αξιολογήσεις κάθε εργασίας. Ωστόσο, όταν γνωρίζετε, ότι έχετε μαθητές που δεν
είναι συνηθισμένοι σε ψηφιακούς πόρους, αφιερώστε χρόνο για να το εξηγήσετε και
να το συνδυάσετε πάντα με δ εργασίες πρόσωπο με πρόσωπο.
y

y

Διαδικτυακά: Οι ασκήσεις (π.χ. λεξιλόγιο), οι προπαρασκευαστικές εργασίες
(ανάγνωση), οι ασκήσεις γραφής, η παρουσίαση και η ανασκόπηση του μαθήματος,
της πρακτικής ή της περίληψης στο τέλος ενός μαθήματος.

Πρόσωπο με πρόσωπο: Θέματα που χρειάζονται επικοινωνία και προσωπική επαφή,
όπως η σύγκριση της χώρας ή της κοινωνίας μου με άλλους, εξηγήσεις για τις
εργασίες για το σπίτι, συζήτηση σχετικά με τις ασκήσεις και τυχόν θέματα, παιχνίδια,
κοινωνικά στοιχεία.

β. Επιλέξτε το θέμα σας

Για την επιλογή ενός θέματος, είναι σημαντικό να γνωρίσετε την τάξη σας και
τους μαθητές σας. Εάν εισαγάγετε θέματα, που είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των
μαθητών και σε πραγματικά γεγονότα, είναι δυνατόν να αυξήσετε το ενδιαφέρον
τους για την εκμάθηση γλωσσών.
Για να βεβαιωθείτε, ότι το θέμα ταιριάζει στους μαθητές, μπορείτε να συζητήσετε το
θέμα με τους μαθητές και να αποφασίσετε μαζί. Όταν χρησιμοποιείτε τη μεθοδολογία,
υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία επιτυχημένων θεμάτων. Για να αναφέρουμε μόνο μερικά:
υγεία, περιβάλλον, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κοινωνική αλληλεπίδραση (εθελοντισμός),
ταυτότητα, πολιτισμός, τέχνες, εκπαίδευση, τεχνολογία, πόλη, φαγητό, προβλήματα
και δίνοντας συμβουλές, οικογένεια, ταξίδια, ταινίες / μουσική / τηλεοπτικές σειρές,
παραδόσεις, θρησκεία, εύρεση εργασίας κ.λπ.

γ. Επιλέξτε την εργασία σας

Όταν επιλέγετε την εργασία σας, ο ορισμός ορισμένων γλωσσικών στόχων θα
σας βοηθήσει να επιλέξετε και να οργανώσετε καλύτερα την εργασία σας, ώστε οι
μαθητές σας να μπορούν να κάνουν την εργασία και να μετακινηθούν με επιτυχία
από τη φάση προετοιμασίας εργασιών στη φάση υλοποίησης εργασιών. Ένας
στόχος θα μπορούσε να σχετίζεται με δεξιότητες γραφής, προφορικής, ακρόασης
και γραμματικής ή λεξιλογίου.
Ενώ ένας εκπαιδευτής προετοιμάζει τα μαθήματα, εκτός από την επιλογή του θέματος,
θα πρέπει, επίσης, να αποφασίσει τι είδους εργασία είναι κατάλληλη για την επίτευξη
των στόχων του μαθήματος και για τους μαθητές να εξασκηθούν καλύτερα. Παρακάτω
μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα εργασιών και κατηγοριών, που οι εκπαιδευτές
των ομάδων εστίασής μας πρότειναν ως χρήσιμα για τους μαθητές γλωσσών:
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1.Εργασίες που βασίζονται στη ζωή των εκπαιδευόμενων
Ξεκινώντας με βασικά θέματα, όπως τα ψώνια ή η οικογένεια, θα επιτρέψει στους
εκπαιδευτές να κατανοήσουν, ποια είναι τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους και να
επικεντρωθούν σε αυτά αργότερα.

y Παράδειγμα 1: Στον τομέα των καθημερινών συναλλαγών, εντοπίζονται
τα επιμέρους πεδία τροφίμων, αγορών, χρέωσης. Αυτά μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν με ουσιαστικό τρόπο, οπότε οι εκπαιδευόμενοι ασκούν τη
γλώσσα, δηλαδή το υποπεδίο του φαγητού περιλαμβάνει μικρότερα έργα:
οργανώστε τα γεύματα της εβδομάδας και κάντε αγορές τροφίμων.
y Παράδειγμα 2: Οι μαθητές μπορούν να κληθούν να σχεδιάσουν το δικό τους
δωμάτιο με χάρτη ενός σπιτιού και συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αποφασίζουν
για ένα δωμάτιο και πώς να το διακοσμήσουν και να το εξοπλίσουν με έπιπλα εντός
περιορισμένου προϋπολογισμού. Οι μαθητές παίρνουν, επίσης, έναν κατάλογο
Ιkea και ηλεκτρονικών συνδέσμων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στο
διαδίκτυο για την εύρεση μεταχειρισμένων καταστημάτων και στη συνέχεια
περιγράφουν το δωμάτιο.
Σημείωση: Αυτό το παράδειγμα εξηγείται στο επόμενο κεφάλαιο.
y Παράδειγμα 3: Σε ζεύγη, οι μαθητές γράφουν ένα σύντομο κείμενο, που περιγράφει
την εξωτερική εμφάνιση και τον χαρακτήρα ενός διάσημου ατόμου που τους
αρέσει (τραγουδιστής, ποδοσφαιριστής κ.λπ.) και παρουσιάζουν προφορικά το
κείμενό τους στην τάξη, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να μαντέψουν το άτομο
που περιγράφουν. Με αυτόν τον τρόπο, η γραφή και η ομιλία συνδυάζονται. Μετά
την παρουσίαση, οι άλλοι μαθητές ρωτούν την ομάδα που παρουσίασε το κείμενό
τους, περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το άτομο.
y Παράδειγμα 4: Συγγραφή ειδήσεων στην οικογένεια (ημερολόγιο, καρτ ποστάλ,
email κ.λπ.).
y Παράδειγμα 5: Περιγράφοντας μια ασθένεια σε ένα γιατρό.
y Παράδειγμα 6: Γράφω μια συνοδευτική επιστολή για μια αίτηση εργασίας.

2. Εργασίες βάσει συμβάντων.
Σε μικρές ομάδες 5-6 ατόμων, οι μαθητές εργάζονται σε διαφορετικές εργασίες για μια
κοινή εκδήλωση. Έχουν τις οδηγίες και εργάζονται τόσο για την εκμάθηση γλωσσών, τη
λήψη αποφάσεων και τη γνωριμία με τον τρόπο διοργάνωσης εκδηλώσεων.

y Παράδειγμα 1: Για τις τελευταίες ημέρες στο σχολείο, μπορείτε να προτείνετε να
οργανώσετε ένα φεστιβάλ και να δώσετε σε κάθε ομάδα κάποιες ευθύνες: να κάνει
φυλλάδια, να οργανώσει το μενού, να κάνει τα ψώνια, να επιλέξει τη μουσική, να
βρει το χώρο και να οργανώσει καρέκλες, τραπέζια κλπ.
y Παράδειγμα 2: Οργανώστε ένα ταξίδι εκτός τάξης, σκεφτείτε εργασίες σχετικά με
την προετοιμασία όσον αφορά το περιεχόμενο ή τις οδηγίες, την οργάνωση του
ίδιου του ταξιδιού, την απόφαση για το πού να πάτε κ.λπ.
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3.Εργασίες που βασίζονται στη συνοχή της τάξης
Αυτές οι εργασίες, όχι μόνο βελτιώνουν τη συζήτηση και το λεξιλόγιο, αλλά και την
ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη! Μπορεί να είναι μια δελεαστική κοινωνική στιγμή για τους
μαθητές να διατηρήσουν τη δέσμευση και τη δέσμευσή τους.

y Παράδειγμα 1: Οι μαθητές συζητούν τους κανόνες που χρειάζονται για να κάνουν
τα μαθήματα ευχάριστα και να τονώσουν την εκμάθηση γλωσσών. Γράφουν τους
κανόνες και τους παρουσιάζουν στην τάξη. Μαζί με τον εκπαιδευτή οι επαναλήψεις
εξαλείφονται και κάθε ομάδα γράφει σε ένα μεγάλο χαρτί (διάγραμμα αναστροφής)
μερικούς από τους κανόνες που έχουν αποφασίσει. Το διάγραμμα αναστροφής
μπορεί να τοποθετηθεί κάπου στο δωμάτιο, όπου είναι εύκολο για όλους να δουν.
Μετά από κάθε τάξη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναφορά για να δούμε αν οι
κανόνες ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της τάξης.
y Παράδειγμα 2: Εάν υπάρχουν κοινοτικοί κήποι, οι άνθρωποι μπορούν να
συνεργαστούν και να καλλιεργήσουν φυτά ως χόμπι. Οι μαθητές πρέπει να
φροντίσουν τα φυτά, ενώ ο εκπαιδευτής μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως κοινό
ενδιαφέρον για τους ανθρώπους να επικοινωνούν και να συζητούν για αυτό
(κάνοντας μια μαρμελάδα μαζί, μιλώντας, πώς να καλλιεργήσουν καλύτερες
ντομάτες, ποια βότανα είναι καλά κ.λπ.).

4. Εργασίες που βασίζονται σε απτά αντικείμενα
Όλοι οι εκπαιδευτές συμφώνησαν, ότι η κατοχή απτού υλικού όπως απλά παιχνίδια,
κάρτες, αντικείμενα για χρήση λειτουργεί καλύτερα με τους μαθητές, ειδικά τους μαθητές
που δεν έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο, καθώς μαθαίνουν μέσω οπτικής και ακουστικής
αντίληψης.

y Παράδειγμα: Ο εκπαιδευτής διανέμει φυλλάδια από το σούπερ μάρκετ στους
μαθητές. Ο εκπαιδευτής ετοιμάζει μια λίστα συστατικών (ή φέρνει πραγματικά
συστατικά ή εργάζεται με εικόνες). Λέει στους μαθητές, ότι όλα τα καταστήματα
είναι κλειστά και έχουν μόνο αυτά τα συστατικά στο σπίτι για να κάνουν ένα γεύμα.
Οι μαθητές πρέπει να συνεργαστούν για να σκεφτούν συνταγές και κατά συνέπεια
πρέπει να γράψουν τις συνταγές τους.
Σημείωση: Αυτό το παράδειγμα αναλύεται στην επόμενη ενότητα.
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5. Εργασίες που βασίζονται στο παιχνίδι
Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορισμένα παιχνίδια για να τραβήξουν
το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους βοηθήσουν να αντιληφθούν την εκμάθηση
γλωσσών ευκολότερα και πιο αστεία.
y Παράδειγμα 1: Για τις προθέσεις εκμάθησης, ένας χάρτης θησαυρού θα μπορούσε
να είναι χρήσιμος για τους μαθητές να ξεπεράσουν τα εμπόδια κατά την αναζήτηση
ενός θησαυρού. Είτε οι ίδιοι οι μαθητές λένε, τι κάνουν, έτσι χρησιμοποιούν τις
προθέσεις (π.χ. πηγαίνοντας κάτω από το τραπέζι, πηγαίνοντας πίσω από το δέντρο,
ανεβαίνοντας στην κορυφή της καρέκλας) ή είτε οι εκπαιδευτές λένε, ότι οι παραγγελίες
και οι μαθητές πρέπει να κάνουν αυτό που λέγεται, ότι βρίσκουν το θησαυρό. Τέλος,
μπορεί επίσης να γίνει σε ζεύγη ή ομάδες και οι μαθητές καθοδηγούν τους άλλους τι
να κάνουν. Η ίδια εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικά θέματα, δηλαδή
την ανακύκλωση.

Σημείωση: Αυτό το παράδειγμα αναλύεται στην επόμενη ενότητα.
y Παράδειγμα 2: Ο αθλητισμός είναι αρκετά χρήσιμος (δηλαδή, διοργάνωση
ποδοσφαιρικών αγώνων για πρόσφυγες / μετανάστες και ντόπιους νέους). Οι μαθητές
μπορούν να μάθουν μερικές απλές λέξεις και καθώς θέλουν να επικοινωνήσουν,
έχουν το κίνητρο. Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν
περίπλοκες δομές, απλά προσπαθούν να μεταφέρουν το μήνυμα, οπότε είναι πρόθυμοι
να χρησιμοποιήσουν περισσότερες λέξεις.
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6. Εργασίες που βασίζονται στο παιχνίδι ρόλων
Χρησιμοποιώντας το παιχνίδι ρόλων, οι εκπαιδευόμενοι έχουν συγκεκριμένο ρόλο στη
μάθηση και αυτό μπορεί να τους δεσμεύσει ενεργά διατηρώντας το ενδιαφέρον τους για
τη διαδικασία μάθησης. Φυσικά, πρέπει να είστε προσεκτικοί για να ελέγξετε πρώτα, αν
οι μαθητές σας είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι ρόλων. Είναι καλύτερο να
το χρησιμοποιήσετε, όταν οι μαθητές γνωρίσουν ο ένας τον άλλον λίγο και αισθάνονται
πιο ελεύθεροι σε κάθε ρόλο.
y Παράδειγμα 1: Για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιβάλλον και την
προστασία των ζώων, οι μαθητές μπορούν να εργαστούν σε ξεχωριστές ομάδες
και κάθε ομάδα διαβάζει ένα διαφορετικό άρθρο σχετικά με αυτό το θέμα
με διαφορετική προοπτική. Αφού διαβάσει το άρθρο και κάνει τη δική της
έρευνα, κάθε ομάδα γράφει και αναπτύσσει τις δικές της ιδέες. Στη συνέχεια,
δημιουργείται μια συζήτηση μεταξύ διαφορετικών ομάδων όπου κάθε ομάδα
υπερασπίζεται τη γνώμη της. Ο στόχος για όλους είναι να κερδίσουν, αλλά μέσω
ενός υγιούς ανταγωνισμού (κάτι σαν το μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών). Υπάρχει
μια υπόθεση ρόλων για κάθε μέλος των ομάδων: κάποιος κάνει την έρευνα, ο
άλλος προετοιμάζει την ομιλία, ένας τρίτος είναι ο εκπρόσωπος της ομάδας κλπ.
y Παράδειγμα 2: Κάθε είδους παιχνίδι ρόλων μπορεί να κάνει, που σχετίζονται με
πραγματικές καταστάσεις. Οι ρόλοι μπορούν να γραφτούν σε καροτσάκια, να δοθούν
σε κάθε μαθητή και, κατά συνέπεια, να εκτελέσουν το παιχνίδι ρόλων. Σημαντικό είναι
να δώσουμε στοιχεία, όσον αφορά το λεξιλόγιο ή /και τη γραμματική στην εισαγωγή.
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ii. Πώς να εφαρμόσετε τη μεθοδολογία
κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος
α. Ετοιμαστείτε να διδάξετε ένα μάθημα βασισμένο
στην εργασιοκεντρική προσέγγιση
Οι ακόλουθες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας TBLT κατά τη
διάρκεια ενός μαθήματος, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτή τόσο για ένα
μάθημα πρόσωπο με πρόσωπο είτε για ένα διαδικτυακό.
Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας στην τάξη γλωσσών, θα πρέπει να προσπαθήσετε:
y

Να προσαρμοστείτε στο να είστε διαμεσολαβητής και όχι ο παντογνώστης
εκπαιδευτής, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο Ι).

Εάν ένα μάθημα χρειάζεται μια συγκεκριμένη χρήση της γραμματικής, αντί
να το παρουσιάσει στους μαθητές, οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν στο
διαδίκτυο ένα συγκεκριμένο φαινόμενο γραμματικής. Στη συνέχεια, ο μαθητής
προσδιορίζει τον κανόνα γραμματικής και τον παρουσιάζει στον εκπαιδευτή που
δίνει ανατροφοδότηση και διορθώνει τα λάθη. Η αξιολόγηση είναι συνεχής για
την υποστήριξη του μαθητή να προχωρήσει χωρίς παρανοήσεις. Το Ευρωπαϊκό
Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών είναι πολύ χρήσιμο και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για αυτο-προβληματισμό σχετικά με τα τελικά
προϊόντα τους και τη μαθησιακή τους διαδικασία στον τελικό στόχο.
y

Αυξήστε και διατηρήστε το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, το οποίο περιγράφεται
λεπτομερώς στην ενότητα β παρακάτω.

y

Εξηγήστε στους μαθητές τους στόχους της εργασίας τους.

y

Να είστε προετοιμασμένοι: Μάθετε τι κάνετε σε όλα τα στάδια, πότε να παρέμβετε,
πώς να διορθώσετε κ.λπ.

y

Να είστε ευέλικτοι. Είναι επομένως απαραίτητο να «διαβάσετε την τάξη» και να
κατανοήσετε τα διάφορα πολιτιστικά στοιχεία. Ίσως χρειαστεί να υπενθυμίσετε στους
μαθητές, ότι είστε ο εκπαιδευτής όταν είναι απαραίτητο για τη ροή του μαθήματος ή
κατά τη διάρκεια της μετα-εργασίας.
Η εργασιοκεντρική προσέγγιση μπορεί να είναι πολύ ευέλικτη, καθώς οι
εκπαιδευόμενοι ηγούνται του μαθήματος και ο εκπαιδευτής ακολουθεί. Έτσι,
παρόλο που μπορείτε να προετοιμάσετε ένα συγκεκριμένο έργο, με την ιδέα να
εστιάσετε σε κάποια γνώση που λείπει που αναδύεται από μια συγκεκριμένη
εργασία, αυτό μπορεί να αλλάξει επίσης! Θα πρέπει να είστε σε θέση να
προσαρμόσετε και να ακολουθήσετε τους μαθητές. Πριν αλλάξετε μια εργασία,
προσπαθήστε να κατανοήσετε το στόχο και να προσαρμόσετε την εργασία για να
επιτύχετε το στόχο σας.
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β. Σκεφτείτε τα κίνητρα, την εμπλοκή και τη συμμετοχή
Είναι πολύ χρήσιμο να σκεφτείτε, πώς να διατηρήσετε τα κίνητρα των μαθητών σας υψηλά,
καθώς αυτό τους βοηθά να συμμετέχουν και να συμμετέχουν ενεργά στη μάθησή τους. Για να
αυξήσετε τα κίνητρα και τη συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια της τάξης γλωσσών θα
μπορούσατε να:

y

Ελέγξτε, τι γνωρίζει ο μαθητής για τη γλώσσα που διδάσκεται και την κοινότητα (αν η
γλώσσα είναι ενδιαφέρουσα για τον εκπαιδευόμενο ή στην κοινωνία του, αν γνωρίζει
κάποιον που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση να μην γνωρίζει τη γλώσσα κ.λπ.).

y

Χρησιμοποιήσετε την αυτοαξιολόγηση (π.χ. ερωτηματολόγιο), ώστε οι εκπαιδευόμενοι
να μπορούν να μοιραστούν τους λόγους για τους οποίους μαθαίνουν τη γλώσσα,
αλλά και τα ενδιαφέροντα και τα ενδιαφέροντά τους.

y

Διατηρήστε μια θετική επικοινωνία και σχέση με τους μαθητές και κάντε τους να
αισθάνονται ενθουσιώδεις να μάθουν, να επικεντρωθούν στην πρόοδό τους και
όχι στα λάθη και πάντα να επισημαίνουν την πρόοδό τους ανεξάρτητα από το πόσο
μικρό είναι αυτό.

y

Αλληλοεπιδράσετε με τους εκπαιδευόμενους και να διαμορφώσετε τη μαθησιακή
διαδικασία μαζί τους.

y

Επικεντρωθείτε σε πραγματικές καταστάσεις.

y

Χρησιμοποιήσετε διαφορετικά εργαλεία όπως παιχνίδια, κάρτες, παιχνίδια ρόλων,
κάνοντας πράγματα μαζί (ψώνια, κηπουρική, ποδόσφαιρο).

y

Χρησιμοποιήσετε τη δημιουργία βίντεο ως μετα-εργασία, για να δείξετε, τι έμαθαν
και τι πέτυχαν οι μαθητές.

y

Προωθήσετε τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών.

y

Προωθήσετε για να πάρετε μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση, εάν είναι δυνατόν.

y

Προτείνετε την επιλογή της επιλογής του θέματος για το ποιος «κερδίζει» μια εργασία
(αν και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ομάδα εάν αυτό είναι μια καλή ιδέα).
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III. Χρήσιμοι πόροι για ένα επιτυχημένο μάθημα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία γλωσσών βάσει εργασιών ως μη
τυπική μεθοδολογία, καθώς και πολλά παραδείγματα εργασιών και τον τρόπο σχεδιασμού
τους, επιλέξτε αυτήν την Εργαλειοθήκη για τη χρήση εργασιοκεντρικής μάθησης στην
εκμάθηση γλωσσών.
Για περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα ακαδημαϊκά υπόβαθρα σχετικά με το
TLBT:
y

Nunan, D. (2010). A Task-Based Approach to Material Development. Advances in
Language and Literary Studies, 1 (2), 135.

y

Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge:
Cambridge University Press.

y

Nunan, D. (2004). Task-Based Language Teaching. A comprehensively revised edition of
designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University.

y

Van den Branden, K. (2012). Task-based Language Education. In Richards, J.C. & Burns,
A. (red.). The Cambridge guide to pedagogy and practice in second language teaching.
(p. 132-139). New York: Cambridge University Press.

y

Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Cambridge: Cambridge
University Press.

y

Willis, J. (1996). A framework for task-based learning, Harlow. UK: Longman
Addison-Wesley.

y

Willis D. and J. Willis (2007). Doing task-based teaching. Oxford: Oxford University Press.

Για ιδέες σχετικά με γενικές εργασίες γραμματικής που εξακολουθούν να είναι πολύ
χρήσιμες στην προσέγγιση αυτή κατά τη διάρκεια της μετα-εργασίας:
https://cambridgeenglish.org.
Για έναν ιστότοπο, όπου η μεθοδολογία εξηγείται στα ιταλικά, καθώς και ιδέες για εργασίες
διδασκαλίας ιταλικών σε μη φυσικούς ομιλητές:
http://www.insegnareconitask.it/
Για ιδέες σχετικά με εργασίες και θέματα (για την εκμάθηση της ιταλικής ως δεύτερης
γλώσσας):
http://www.glottonaute.it/tessuti-didattici/
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3

KΕΦΑΛΑΙΟ III: ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ
ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αυτή η ενότητα περιέχει πρακτικές ασκήσεις και υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως υλικό μαθήματος ή για την εμβάθυνση της γνώσης σχετικά με τη μεθοδολογία
εργασιοκεντρικής προσέγγισης και την πρακτική εφαρμογή της.
Το υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω μπορεί να προσαρμοστεί, όσον αφορά
συγκεκριμένα θέματα και παραδείγματα που χρησιμοποιούνται, ώστε να ταιριάζει στο
τοπικό πλαίσιο και το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν
να χρησιμοποιήσουν ορισμένα μέρη των εργασιών που θεωρούν κατάλληλα και να
αντικαταστήσουν με προσαρμοσμένο υλικό τις πληροφορίες ή τις εργασίες που δεν
ταιριάζουν με το τοπικό πλαίσιο.

Το πρότυπο που χρησιμοποιείται παρακάτω για την ανάπτυξη παραδειγμάτων
είναι ένα δείγμα προτύπου που μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε περισσότερα
μαθήματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα ή τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών.
Να θυμάστε, ότι η προ- εργασία είναι σημαντική για να ορίσετε τη διάθεση, να
ενθαρρύνετε το ενδιαφέρον για το θέμα και να παρέχετε το γλωσσικό πλαίσιο που
είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της εργασίας.
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Δημιουργήστε έναν κατάλογο με προτεινόμενες / αξιόλογες ταινίες

Περιγραφή
της
εργασίας

Δημιουργία καταλόγου με προτεινόμενες/αξιόλογες ταινίες, επιλεγμένες
από την ομάδα, όπου παρουσιάζονται σημαντικές πληροφορίες για
κάθε ταινία, όπως τίτλος, είδος, ηθοποιοί, χώρα, περιγραφή της πλοκής,
αξιολόγηση ή κριτική. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν που μπορεί να
είναι εμπλουτισμένο και χρήσιμο για όλους τους μαθητές.

Μαθησιακοί
στόχοι

Ομάδαστόχος

y

Απόκτηση και εφαρμογή λεξιλογίου σε κινηματογραφικά είδη και
βασικό λεξιλόγιο στον κινηματογράφο και τις ταινίες.

y

Απόκτηση και χρήση φράσεων και δομών για την πρόταση και
έκφραση συμφωνίας και διαφωνίας.

y

Να εξασκούν και να αναπτύσσουν γλωσσικές και γραπτές δεξιότητες.

y

Να μιλούν για ενδιαφέροντα και να κάνουν συστάσεις σχετικά με
πολιτιστικά θέματα, όπως οι ταινίες/ ο κινηματογράφος.

Αρχάριοι / Ενδιάμεσοι

Συνολικός
χρόνος

180 λεπτά

Χρόνος
προ-εργασίας

30 λεπτά

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει μερικά παραδείγματα αφισών ταινιών
(παρακάτω). Οι μαθητές κοιτάζουν τις εικόνες, απαντούν σε μερικές
ερωτήσεις σχετικά με τις ταινίες και τα φεστιβάλ κινηματογράφου που
παρουσιάζονται και συζητούν ποιες ταινίες γνωρίζουν και τους αρέσουν
ή όχι.
Προεργασία
Περιγραφή

Ενδεικτικές ερωτήσεις:
y Ποια φεστιβάλ από τις φωτογραφίες ξέρετε;
y Ποιες ταινίες από τις εικόνες γνωρίζετε ή έχετε δει;
y Τι ξέρεις για αυτές τις ταινίες ή τα φεστιβάλ;
y Πώς σου φαίνονται αυτές οι ταινίες; Σου άρεσαν ή όχι;

Κύκλος
εργασίας

•

45 λεπτά για την εργασία

•

30 λεπτά για τις παρουσιάσεις
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1. Σε ομάδες οι μαθητές προτείνουν ή επιλέγουν 3 έως 5 ταινίες, οι οποίες μπορούν
να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές για κάθε είδος ταινίας.
2. Θα σχηματιστούν μικρές ομάδες μαθητών και κάθε ομάδα θα είναι υπεύθυνη
για τη δημιουργία 5 διαφορετικών λιστών ειδών ταινιών και των 3-5 ταινιών ανά
είδος:
Περιγραφή
εργασίας

•

Για να γίνει αυτό, κάθε ομάδα πρέπει πρώτα να επιλέξει 5 διαφορετικά
είδη ταινιών.

•

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι προτείνουν τις πιο αντιπροσωπευτικές
ταινίες που θα αναγράφονται σε κάθε κατηγορία και δείχνουν τη
συμφωνία ή τη διαφωνία τους.

•

Στο τέλος, πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, να καταρτίσουν τους
καταλόγους και να τους παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες της τάξης.

Για να εκφράσετε προτάσεις:

Για να εκφράσετε συμφωνία:

Για το επίπεδο A1

Για το επίπεδο A1

y Η ταινία... είναι πραγματικά
μια καλτ ταινία:

y Είμαι εντάξει με αυτό.

y Τι νομίζεις, αν εμείς...;

y Συμφωνώ μαζί σου.

y Τι λες, αν η ταινία...
είναι στη λίστα...;

y Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα.

y Νομίζω, ότι είναι καλό αν
εμείς... επιλέξτε την ταινία...
y Για το είδος... μπορούμε να...
Επιλέξτε... η ταινία...
y Η ταινία... πρέπει να είναι
στη λίστα.../Η ταινία... Πρέπει
σίγουρα να είναι στη λίστα.

Για τα επίπεδα A2 / B1
y Έχω την ίδια άποψη.
y Συμφωνώ μαζί σας / με τη γνώμη
σας.
y Ναι, νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα
/ πρόταση.
y Ναι, επίσης πιστεύω ότι αυτή η
ταινία θα πρέπει να είναι στη λίστα...

Για τα επίπεδα A2 / B1

Λεξιλόγιο
και
Φράσεις

y Συμφωνώ με την πρόταση αυτή.

y Για το είδος... Προτείνω την ταινία...
y Προτείνω η ταινία... στον κατάλογο
των ...
y Τι θα έλεγες να... να προσθέσεις στη
λίστα;
y Τι θα έλεγες να...;
y Για το είδος... Θα διάλεγα την
ταινία...
y Για το είδος... θα μπορούσαμε να
επιλέξουμε την ταινία...
y Η ταινία θα είναι η μόνη που θα
κάνω. Είναι αναμφίβολα πολύ
αντιπροσωπευτική της το είδος...

Για να εκφράσω τη διαφωνία μου
Για το επίπεδο A1
y Εγώ διαφωνώ.
y Το βλέπω διαφορετικά.
y Δεν συμφωνώ απολύτως με αυτή
την πρόταση.
y Δεν συμφωνώ με αυτό.
Για τα επίπεδα A2 / B1
y Δεν έχω την ίδια γνώμη.
y Δεν βρίσκω αυτή την ταινία τόσο
αντιπροσωπευτική του ... είδους
y Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να...
y Ναι, πιστεύω, επίσης, ότι αυτή η
ταινία θα πρέπει να είναι στη λίστα...
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Οι μαθητές δημιουργούν έναν κατάλογο με ταινίες που πρέπει να συνιστώνται
/ αξίζει να δουν.

Μεταεργασία

1. Σε μικρές ομάδες, οι μαθητές επιλέγουν τις καλύτερες ταινίες που
πιστεύουν, ότι μπορούν να αντιπροσωπεύουν κάθε είδος. Από αυτό
ακριβώς το πρώτο βήμα, εφαρμόζονται οι δομές, οι εκφράσεις και
το λεξιλόγιο που μαθαίνονται κατά τη διάρκεια της μονάδας και των
δευτερευουσών εργασιών. Θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις και
να καταλήξουν σε συμφωνία, χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο και τις
εκφράσεις που έχουν ήδη ασκήσει.
2. Οι εκπαιδευόμενοι αναζητούν φωτογραφίες ή αφίσες κάθε ταινίας που
θα παρουσιαστούν, γράφουν τις σχετικές σημαντικές πληροφορίες για
την ταινία: τίτλος, έτος, είδος, σκηνοθέτης, ηθοποιοί και περίληψη της
πλοκής, και επίσης γράφουν μια κριτική ταινίας, χρησιμοποιώντας τις
επικοινωνιακές πτυχές που έχουν ήδη αποκτηθεί, όπως εκφράσεις, δομές
και λεξιλόγιο που σχετίζονται με το θέμα των ταινιών, των κριτικών
ταινιών και των αξιολογήσεων.
Εικόνες για την εργασία 1:

Επιπλέον
πηγές

Πηγές:
y www.flickr.com/photos/alberto-rincon/8134510038
y www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlinale_
Palace_(Berlin_Film_Festival_2007).jpg
y www.flickr.com/photos/lesterpubliclibrary/40937481694/in/photostream/
y www.flickr.com/photos/bensutherland/48896109681
y www.flickr.com/photos/la_bretagne_a_paris/5740845161/in/photostream/
y www.flickr.com/photos/krisolin/6859796173
y www.flickr.com/photos/monkeymanforever/23453073294/
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Οργάνωση πάρτι με λίστα επισκεπτών και λίστα αγορών

Περιγραφή
της
εργασίας

Μαθησιακοί
στόχοι

Ομάδαστόχος

Διοργάνωση πάρτι (πικνίκ, πάρτι σε τάξη, μπάρμπεκιου σε κήπο κ.λπ.)
από τους εκπαιδευόμενους.

y

Να αποκτήσουν εκφράσεις για προσκλήσεις, αποδοχές και αρνήσεις.

y

Να χρησιμοποιήσουν εκφράσεις και δομές για την πρόσκληση,
αποδοχή, απόρριψη και έκφραση λόγων απόρριψης.

y

Να εξασκήσουν και να προωθήσουν δεξιότητες γραφής ή/και
ομιλίας και ακρόασης.

y

Να μάθουν λεξιλόγιο για να μιλήσουν για δραστηριότητες αναψυχής.

Αρχάριοι / Ενδιάμεσοι

Συνολικός
χρόνος

180 λεπτά

Pre-Κύκλος
εργασίας

30 λεπτά
Ο εκπαιδευτής δείχνει φωτογραφίες των πάρτι. Οι μαθητές κοιτάζουν τις
φωτογραφίες και στη συνέχεια απαντούν σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τα
πάρτι και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που έχουν απεικονιστεί περισσότερο.
Το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός τους για το θέμα θα αφυπνιστούν, ώστε
να μπορέσουν να προτείνουν ένα έργο, να οργανώσουν ένα πάρτι/συνάντηση
στην ομάδα και, εάν το επιθυμούν, να το οργανώσουν τελικά.

Προεργασία
Περιγραφή

Ενδεικτικές ερωτήσεις:
y What kind of meetings and celebrations do you recognize in the photos?
y And what kind of meetings and parties do you like best?
y What kind of meetings and parties do you usually organize and what kind of
preparations do you take care of?
y What was the last meeting or party you went to and how was it?

Χρόνος
προεργασίας

y 45 λεπτά για την εργασία
y 30 λεπτά για τις παρουσιάσεις
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1. Μεμονωμένα ή σε ζεύγη, οι μαθητές κοιτάζουν τις παρακάτω
φωτογραφίες και γράφουν μια πρόσκληση σε μία από τις συναντήσεις ή
τα μέρη που εμφανίζονται.
2. Οι εκπαιδευόμενοι αποφασίζουν μόνοι τους αν πρόκειται για
πρόσκληση για πολλά άτομα ή μόνο για ένα άτομο, και πότε και πού θα
πραγματοποιηθεί η συνάντηση.
Περιγραφή
εργασίας

Λεξιλόγιο
και
Φράσεις

y Οι γραπτές προσκλήσεις μπορεί να έχουν τη μορφή ταχυδρομείου,
μηνύματος ή μηνύματος ή ακόμα και τηλεφωνικής κλήσης.

3. Οι προσκλήσεις ανταλλάσσονται εντός της ομάδας, έτσι ώστε κάθε
μαθητής ή ζευγάρι να ανταποκρίνεται σε μια πρόσκληση. Μπορούν
να αποφασίσουν αν θα αποδεχτούν ή θα απορρίψουν και θα δώσουν
έναν λόγο απόρριψης, επιλέγοντας τη φόρμα (φωνητικό μήνυμα, sms,
email κ.λπ.) ότι αυτή η πρόσκληση θα απαντηθεί. Οι αντιδράσεις αυτές
ανταλλάσσονται/παρουσιάζονται τελικά.
Για να προσκαλέσετε
κάποιον

Για να αποδεχτείτε
μια πρόσκληση

Για το επίπεδο A1

Για το επίπεδο A1

y Θα ήθελα να
γιορτάσω... στις... ...
Στο... Είστε / είστε
καλεσμένοι φυσικά

y Θα ήθελα πολύ
να έρθω.

y Σε προσκαλώ να...

y Ευχαριστώ πολύ
για την πρόσκληση,
φυσικά και έρχομαι.

y Στις ... γιορτάζω/
γιορτάζουμε...

y Ευχαριστώ,
ανυπομονώ!

y Θα ήθελες να
έρθεις μαζί μου;

Για τα επίπεδα A2 / B1

y Στις ... Κάνουμε
πάρτι, γιατί...
y Θα ξεκινήσει στις...
Για τα επίπεδα A2 / B1
y Στις ... θα ...
y Θα ήταν μεγάλη
μου χαρά να σας
προσκαλέσω σε...
y Σε παρακαλώ,
ενημέρωσέ με, αν
τελικά θα έρθεις.
y Για να αποδεχτείτε
μια πρόσκληση

y Μπορείς να
βασιστείς πάνω
μου, θα είμαι εκεί.
y Ευχαριστώ, θα
είμαι εκεί.
y Να φέρω τίποτα;
y Μπορώ να
ετοιμάσω/
φέρω κάτι.
y Για να απορρίψετε
μια πρόσκληση
και να δώσετε
έναν λόγο

34

Για να απορρίψετε
μια πρόσκληση και
να δώσετε έναν λόγο
Για το επίπεδο A1
y Δεν μπορώ να πάω
εκείνη τη μέρα
γιατί είμαι...
y Κρίμα, έχω
ραντεβού εκείνη
τη μέρα.
y Δυστυχώς δεν έχω
χρόνο εκείνη τη
μέρα, γιατί πρέπει...
Για τα επίπεδα A2 / B1
y Πρέπει να αρνηθώ,
γιατί πρέπει να...
y Τι κρίμα! Πρέπει
να... μόνο εκείνη
τη μέρα!
y Δυστυχώς, δεν
μπορώ να έρθω
την ίδια μέρα,
γιατί εγώ θα..

Οι μαθητές διοργανώνουν ένα πάρτι και τέλος, αν το επιθυμούν, το το
οργανώνουν/γιορτάζουν στο τέλος.
1. Πρώτον, διαχειρίζονται όλες τις οργανωτικές εργασίες:
y Οργανώνουν το είδος του πάρτι στην ομάδα (πικνίκ, δείπνο, πάρτι στην
τάξη, στον κήπο, μπάρμπεκιου κ.λπ.).
y Συμφωνούν για τον τόπο, την ημέρα και την ώρα ή καθορίστε τους στην
ομάδα.
y Βλέπουν την πρόγνωση του καιρού για την επιλογή και το σχεδιασμό του
φεστιβάλ (ανάλογα με τις καλές ή κακές καιρικές συνθήκες).
Μεταεργασία

y Αποφασίζουν, αν μόνο οι μαθητές θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ ή αν
θα προσκαλέσουν άλλα άτομα.
y Οργανώνουν την παράδοση τροφίμων και ποτών: Σημειώνουν, τι
χρειάζονται και ποιος πρέπει να αγοράσει ή να φέρει κάτι.
2. Εάν το πάρτι πραγματοποιηθεί όντως στο τέλος, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν,
εάν είναι δυνατόν, σε ζεύγη ή σε μικρές ομάδες, να προμηθευτούν/ αγοράσουν
τρόφιμα και ποτά σε καταστήματα, όπου ομιλείται η γλώσσα-στόχος, έτσι ώστε
οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αντιμετωπίσουν πραγματικές καταστάσεις
αγορών / διαλόγους στη γλώσσα-στόχο.
3. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινή αφίσα στην οποία
εμφανίζονται οι πιο σημαντικές αποφάσεις και πληροφορίες.
Εικόνες για τη δραστηριότητα 1:

Επιπλέον
πηγές

Πηγές:
y https://pixabay.com/de/
y https://pixabay.com/es/
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Δημιουργία ταξιδιωτικού ιστολογίου για κοινή χρήση εμπειριών
σχετικά με τη γειτονιά και τις πρωτοβουλίες σας

Περιγραφή
της εργασίας

Δημιουργία ταξιδιωτικού ιστολογίου από την ομάδα μάθησης, στο οποίο
οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναφέρουν τα ταξίδια, τις εκδρομές και τις
ταξιδιωτικές τους εμπειρίες και να αξιολογούν και να προτείνουν μέρη,
αξιοθέατα, εστιατόρια και καταλύματα από τους αντίστοιχους προορισμούς.
y Να μάθουν λεξιλόγιο για να μιλήσουν για ταξίδια και εκδρομές.

Μαθησιακοί
στόχοι

y Να μάθουν λεξιλόγιο για ρούχα και αντικείμενα
που παίρνουν μαζί τους σε ένα ταξίδι.
y Να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν έναν παρελθοντικό χρόνο για
να ζητήσουν και να αναφέρουν προηγούμενες ενέργειες / γεγονότα.
y Να χρησιμοποιήσουν φράσεις για να προτείνουν και να συμβουλεύσουν.
y Να εξασκούν και να προωθούν τις γλωσσικές και γραπτές δεξιότητες.

Ομάδαστόχος

Αρχάριοι / Ενδιάμεσοι

Συνολικός
χρόνος

180 λεπτά

Χρόνος προεργασίας

30 λεπτά
1. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει φωτογραφίες ταξιδιωτικών προορισμών, τύπων
καταλυμάτων, διαφόρων τοπίων και αξιοθέατων για την τόνωση και την
απεικόνιση του πλαισίου.

Προεργασία
Περιγραφή

2. Οι μαθητές κοιτάζουν τις φωτογραφίες και απαντούν σε μερικές ερωτήσεις
στο θέμα του ταξιδιού. Ενθαρρύνονται να μοιραστούν εν συντομία τις
ταξιδιωτικές τους εμπειρίες και τις προτιμήσεις τους σχετικά με τους
διαφορετικούς τύπους ταξιδιών, έτσι ώστε η πρόταση του έργου να μπορεί
να γίνει για τη δημιουργία ενός κοινού ταξιδιωτικού ιστολογίου, όπου όλοι οι
μαθητές μπορούν να αναφέρουν τα ταξίδια τους και να δώσουν συμβουλές
για προορισμούς, καταλύματα κ.λπ.
Ενδεικτικές ερωτήσεις:
y WΣε ποιες τοποθεσίες στις φωτογραφίες θέλετε να είστε τώρα και γιατί;
y Τι αναγνωρίζετε / συνδέετε με κάθε φωτογραφία;
y Τι είδους καταλύματα αναγνωρίζετε στις
φωτογραφίες; Γνωρίζετε άλλα καταλύματα;
y Ποιο ήταν στο τελευταίο σου ταξίδι;
y Πού σκοπεύεις να ταξιδέψεις την επόμενη φορά;

Κύκλος
εργασίας

y 45 λεπτά για την εργασία
y 30 λεπτά για τις παρουσιάσεις
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1. Σε μικρές ομάδες, οι εκπαιδευόμενοι ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά
με προορισμούς, που έχουν επισκεφθεί και τους οποίους δεν γνωρίζουν. Σε
αντάλλαγμα θα μιλήσουν για γεγονότα στο παρελθόν.
Περιγραφή
εργασίας

2. Οι μαθητές συμφωνούν σε ένα μέρος που δεν έχουν πάει ποτέ και πρέπει να
συσκευάσουν τις βαλίτσες τους για αυτόν τον προορισμό. Ωστόσο, πρέπει
να αναζητήσουν συμβουλές / συστάσεις από άλλους μαθητές στην ομάδα
που γνωρίζουν τον τόπο. Αυτό σημαίνει, ότι κάθε μικρή ομάδα προετοιμάζει
από κοινού μια λίστα συσκευασίας με τα είδη που απαιτούνται για κάθε
συγκεκριμένο προορισμό. Οι μαθητές μπορούν είτε να ανακαλύψουν και να
αποκτήσουν οι ίδιοι το απαραίτητο λεξιλόγιο είτε να χρησιμοποιήσουν το
υπάρχον λεξιλόγιο.
Για να εκφράσετε προτάσεις:

Για να προτείνουμε

Για το επίπεδο A1

Για το επίπεδο A1

y Πήγες στο ... ;

y Μπορείς να πάρεις … μαζί σου

y Επισκέφτηκες … ;
y Έχεις ήδη ταξιδέψει … ;

y Πρέπει να πακετάρεις...
στη βαλίτσα σας

y Ήμουν/ Πήγα εκεί μερικές φορές.

y Πρέπει να πάρεις... μαζί σου γιατί...

y Πήγα στο …

y Χρειάζεσαι …

y Επισκέφτηκα …

y Είναι σημαντικό να πακετάρεις...

y Δεν ήμουν ποτέ εκεί.
y Δεν πήγα ποτέ …

Επίπεδα A2 / B1

y Θέλω να πάω …

Λεξιλόγιο

y Στη θέση σου, θα έπαιρνα...

y Θέλω να επισκεφτώ…

y Προσωπικά, θα πακετάρω...
στη βαλίτσα μου.

Επίπεδα A2 / B1

y Συνιστώ …

y Πήγα στο/στη … πέρυσι

y Προτείνω…

y Πήγα στο/ στη... πριν
μερικές εβδομάδες.

y Αξίζει τον κόπο.

y Πήγα στο/ στη … πριν πολύ καιρό
y Πήγα στο/ στη … το (2015).
y Πήγα εκεί μερικές φορές.

y Πρέπει να πάρεις... μαζί σου
σε περίπτωση που ...
y Να πακετάρεις..., ώστε…
y Μην ξεχάσεις … επειδή …

y Δεν είχα την ευκαιρία
να πάω στο/στη …
y Δεν έχω πάει ποτέ εκεί.
y Δεν πήγα εκεί, αλλά θα
το ήθελα πολύ.

1. Σε μικρές ομάδες, οι μαθητές επιλέγουν έναν προορισμό.

Μεταεργασία

2. Σε κάθε εκπαιδευόμενο δίνεται η εργασία να ερευνήσει ένα καλά εκτιμημένο
κατάλυμα, θέαμα και δραστηριότητα, που μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση
και να αναζητήσει ένα κατάστημα / εστιατόριο με θετική βαθμολογία (μπαρ
ή εστιατόριο). Η αναλογία τιμής - ποιότητας / απόδοσης πρέπει φυσικά να
ληφθεί υπόψη. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να το αναζητήσει σε έντυπους ή
ψηφιακούς ταξιδιωτικούς οδηγούς και στο διαδίκτυο (πύλες χαρακτηρισμού,
αναφορές βίντεο, ταξιδιωτικά ιστολόγια κ.λπ.) στη γλώσσα-στόχο. Είναι
επίσης σημαντικό να δοθεί προσοχή στις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγηση εστιατορίων (τόπων) και υπηρεσιών και την αγορά τους.
3. Τέλος, δημιουργούν φυλλάδια για κάθε προορισμό προσθέτοντας
φωτογραφίες και συνοψίζοντας σύντομα κείμενα με θετική αξιολόγηση /
κριτική για ένα τοπικό κατάλυμα, εστιατόριο, θέα στον προορισμό κ.λπ
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Δημιουργήστε ένα ιστολόγιο για να μοιραστείτε τις απόψεις
σας σχετικά με τη γειτονιά και τις πρωτοβουλίες σας

Περιγραφή
της εργασίας

Δημιουργία ιστολογίου από την ομάδα μάθησης, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι
ροβλήματα της οικιστικής περιοχής, έκθεση για συγκεκριμένες ανάγκες
(υποδομές, υπηρεσίες κ.λπ.) σε διάφορες κατοικημένες περιοχές μετά
από επιτόπια έρευνα και πρόταση ιδεών και πρωτοβουλιών για τη
βελτιστοποίηση του κοινωνικού περιβάλλοντος στην περιοχή / πόλη.
y TΝα μάθουν φράσεις για απόψεις / ανησυχίες.

Μαθησιακοί
στόχοι

y Να μάθουν λεξιλόγιο για να μιλήσουν για τη γειτονιά τους
και τις πρωτοβουλίες τους για να κάνετε αλλαγές.
y Να ανακαλύπτουν, να αποκτούν και να εφαρμόζουν λεξιλόγιο για
εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, ανάγκες και προβλήματα σε μια πόλη.
y Να δημιουργούν, να διεξάγουν και να αξιολογούν
έρευνες στη γλώσσα-στόχο.
y Να ασκούν και να προωθούν τη γραφή και τις γλωσσικές δεξιότητες.

Ομάδαστόχος

Ενδιάμεσοι / προχωρημένοι

Συνολικός
χρόνος

180 λεπτά

Κύκλος
εργασίας

30 λεπτά

Προεργασία
Περιγραφή

1. Η εναρκτήρια εργασία παρουσιάζει το θεματικό πλαίσιο της περιοχής μας:
τις ανάγκες και τα προβλήματά της με φωτογραφίες διαφόρων αστικών
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, προτείνεται το κύριο
έργο.
2. Οι μαθητές κοιτάζουν τις φωτογραφίες και απαντούν σε μερικές ερωτήσεις
σχετικά με τη διαμονή στην κατοικημένη περιοχή μας. Με αυτόν τον τρόπο,
παρακινούνται να σκεφτούν πρώτα, πόσο ικανοποιημένοι είναι με τον
τόπο διαμονής τους και τις υποδομές, τις προσφορές και τις υπηρεσίες
τους, έτσι ώστε η πρόταση έργου να μπορεί να γίνει για τη δημιουργία
ενός κοινού ιστολογίου, όπου όλοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συλλέξουν λύσεις στα προβλήματα της κατοικημένης περιοχής τους και πρωτοβουλίες για ένα καλύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Ενδεικτικές ερωτήσεις:

y Τι αναγνωρίζετε / συνδέετε με κάθε φωτογραφία;
y Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι με τις εγκαταστάσεις και
τις υπηρεσίες στην πόλη σας που εμφανίζονται στις φωτογραφίες;
y Τι σας αρέσει ιδιαίτερα στη γειτονιά / τόπο διαμονής σας;

Κύκλος
εργασίας

y 45 λεπτά για την εργασία
y 30 λεπτά για τις παρουσιάσεις

38

1. Σε μικρές ομάδες, δημιουργούνται ερωτηματολόγια για να διαπιστωθεί πόσο
ικανοποιημένοι είναι οι γείτονες με τις δημόσιες υπηρεσίες, εγκαταστάσεις
και αρχές και ποια προβλήματα πρέπει να επιλυθούν.
2. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν και να κάνουν τις εκφράσεις
για τις πιθανές ερωτήσεις οι ίδιοι ή μπορούν να βασίσουν τις δικές τους
εκφράσεις στα παραδείγματα (βλ. εργαλεία).
Περιγραφή
εργασίας

3. Εάν η κοινή γλώσσα του τόπου κατοικίας είναι διαφορετική από τη γλώσσαστόχο, οι εκπαιδευόμενοι θα αναζητήσουν πιθανούς ερωτηθέντες σε
κατοικημένες περιοχές, όπου η γλώσσα-στόχος είναι η μητρική τους γλώσσα.
4. Κάθε ομάδα επιλέγει μια κατοικημένη περιοχή και παίρνει συνεντεύξεις
από γείτονες εκεί χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις
καταγράφονται ή καταγράφονται.
5. Τέλος, οι απαντήσεις συζητούνται και παρουσιάζονται στην ομάδα, έτσι
ώστε να παρέχεται μια επισκόπηση των αναγκών, των προβλημάτων κ.λπ.
Λεξιλόγιο για να μιλήσετε για γειτονιές

Λεξιλόγιο

Εγκαταστάσεις

Σκέψεις για Έρευνες

• Αθλητικά γήπεδα
• Παιδικές χαρές
• Ποδηλατόδρομοι
• Πράσινες περιοχές
• Νηπιαγωγεία
• Σχολεία
• Νοσοκομεία
• Χώροι στάθμευσης
• Διαμερίσματα
• Κέντρα νεολαίας
• Γηροκομεία

Υπάρχει (δεν είναι) αρκετό ...
• Υπάρχουν / υπάρχουν πάντα περισσότερα ...
• Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα ...
• … λείπει
• Θα ήθελα περισσότερα…
• Χρειαζόμαστε …
• Με ενοχλεί που υπάρχει...
• Η ποιότητα των ... είναι καλό / κακό.
• Είμαι χαρούμενος / δυσαρεστημένος με ...

Υπηρεσίες
• Εκπαίδευση
• Δημόσιο Σύστημα Υγείας
•Υπηρεσίες
παραλαβής
απορριμμάτων
• Πολιτιστικές
Δραστηριότητες
Μερικά προβλήματα
• Φασαρία
• Φτώχεια
• Εγκληματικότητα
• Κρίση διαμερισμάτων

• Το ποσοστό εγκληματικότητας έχει αυξηθεί /
έχει μειωθεί.Ερωτήσεις για Έρευνες
1. Τι πιστεύετε για το σύστημα δημόσιας υγείας;
2. Ποια είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης στη
γειτονιά/ πόλη σας;
3. Υπάρχουν αρκετές παιδικές χαρές για παιδιά;
4. Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τις πολιτιστικές
προσφορές στον τόπο διαμονής σας;
5. Σας ενοχλεί ο θόρυβος στη γειτονιά;
6. Πώς βαθμολογείς τα μέσα μαζικής
μεταφοράς;
7. Έχει αυξηθεί ή μειωθεί το ποσοστό
εγκληματικότητας;
8. Ποια προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν
επειγόντως;
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Μεταεργασία

1. Σε ζεύγη ή μικρές ομάδες, οι μαθητές επιλέγουν μια κατοικημένη περιοχή
με προβλήματα / ανάγκες που γνωρίζουν.
2. Αφού κάθε ζευγάρι ή μικρή ομάδα συζητήσει/σχόλια για τα προβλήματα
και τις ανάγκες της γειτονιάς, η ομάδα μάθησης δημιουργεί ένα ιστολόγιο,
όπου οι μαθητές κάθε μικρής ομάδας κάνουν προτάσεις και συλλέγουν
ιδέες για την επίλυση των προβλημάτων.
3. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν και να
περιγράψουν τις δικές τους συγκεκριμένες πρωτοβουλίες (μικρά έργα
τέχνης, κοινωνικά, εκπαιδευτικά ή περιβαλλοντικά έργα) για ορισμένες
γειτονιές, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της
συμβίωσης και του περιβάλλοντος. Αντί για ένα ιστολόγιο, είναι φυσικά
δυνατό να δημιουργήσετε ένα απλό χαρτί ή αφίσα, αλλά συνιστάται
να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε ένα ψηφιακό ιστολόγιο ή να
χρησιμοποιήσετε έναν ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων που είναι πολύ
εύκολο να σχεδιαστεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους.
Παρέχουν επίσης ψηφιακή υποστήριξη / εργαλεία για αλληλεπίδραση και
καλύτερη απεικόνιση.
4. Τέλος, δημιουργούν φυλλάδια για κάθε προορισμό προσθέτοντας
φωτογραφίες και συνοψίζοντας σύντομα κείμενα με θετική αξιολόγηση
/ κριτική για ένα τοπικό κατάλυμα, εστιατόριο, θέα στον προορισμό κ.λπ.

Σύλλογοι και εθελοντισμός

Περιγραφή
της
εργασίας

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα κέντρα αναψυχής (αθλητικά σωματεία,
ενώσεις, λέσχες και ομάδες αναψυχής), καθώς και εθελοντικά ιδρύματα και
προγράμματα στα οποία οι μαθητές περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους.
Δίνονται σημαντικές πληροφορίες, όπως όνομα, διεύθυνση, πρόσωπο
επικοινωνίας ή πιθανό πρόσωπο επικοινωνίας και προφίλ του ιδρύματος.
Θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνονται απλές εξηγήσεις σχετικά με την
απαραίτητη διαδικασία και τον τρόπο εισόδου ή εγγραφής ως μέλος.
y Να μάθουν να εκφράζονται για την ένταξη στο παρόν/
παρελθόν, εφαρμόζοντας τους δύο χρόνους.

Μαθησιακοί
στόχοι

y Να μάθουν φράσεις/λεξιλόγιο σχετικά με τα κέντρα αναψυχής,
ιδρύματα και εθελοντικά προγράμματα όπου μπορούν να επιδοθούν
σε νέες ομαδικές δραστηριότητες και εθελοντική εργασία.
y Να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο που σχετίζεται
με ομαδικές δραστηριότητες, ένταξη και εθελοντική εργασία.
y Να ζητάτε, να ανταλλάσσετε και να συζητάτε την κοινωνική δέσμευση.
y Να εξασκηθείτε και να αναπτύξετε δεξιότητες γραφής και ομιλίας.

Ομάδαστόχος
Συνολικός
χρόνος

Προ- Ενδιάμεσοι/ Ενδιάμεσοι/ Προχωρημένοι

180 λεπτά
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Κύκλος
εργασίας

Προεργασία

30 λεπτά

1. Το θέμα «συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες και κοινωνική δέσμευση
στον ελεύθερο χρόνο» παρουσιάζεται με φωτογραφίες ανθρώπων που μοιράζονται μαζί μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου ή/και που βοηθούν εθελοντικά.
2. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να μοιραστούν εν συντομία τις δικές τους
εμπειρίες σε συλλόγους, ομάδες και με εθελοντές, έτσι ώστε ως έργο ή κύρια
εργασία να προταθεί η δημιουργία μιας συλλογής με τις σημαντικότερες πληροφορίες από συλλόγους, σωματεία και προγράμματα βοήθειας που οι εκπαιδευόμενοι αλλά και οι ερωτώμενοι στον τόπο διαμονής τους βρήκαν πολύ καλές και
ενδιαφέρουσες. Οι μαθητές εξετάζουν τις φωτογραφίες και απαντούν σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.

Περιγραφή

Ενδεικτικές ερωτήσεις:
y Ανήκετε σε κάποια ομάδα, δράση ή σύλλογο στην πόλη σας, όπου συμμετέχετε
σε ομαδικές δραστηριότητες ή μοιράζεστε ενδιαφέροντα/χόμπι με άλλους
ανθρώπους;
y Γνωρίζετε κάποια κοινωνικά προγράμματα και εθελοντικές οργανώσεις στην
πόλη σας όπου βοηθάτε τον εαυτό σας ή όπου συμμετέχουν οι φίλοι σας;
y Είχατε εμπειρίες με συλλόγους, ενώσεις για δραστηριότητες αναψυχής και
εθελοντικές πρωτοβουλίες στην πατρίδα σας;
Κύκλος
εργασίας

Περιγραφή
εργασίας

y 45 λεπτά για την εργασία
y 30 λεπτά για την παρουσίαση

1. Σε μικρές ομάδες, οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ερωτηματολόγια για να
διαπιστώσουν, ποιες εμπειρίες είχαν οι κάτοικοι από ομαδικές δραστηριότητες
σε συλλόγους και σωματεία της πόλης, καθώς και αν έχουν ασχοληθεί κοινωνικά
ως εθελοντές σε οργανώσεις παροχής βοήθειας ή εθελοντικά προγράμματα.
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν οι ίδιοι τις
εκφράσεις για τις πιθανές ερωτήσεις ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον
παρακάτω κατάλογο ως βάση.
2. Εάν η κοινή γλώσσα του τόπου διαμονής είναι διαφορετική από τη γλώσσα-στόχο,
οι εκπαιδευόμενοι θα αναζητήσουν πιθανούς ερωτώμενους σε κατοικημένες
περιοχές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η γλώσσα-στόχος. Φυσικά, είναι
επίσης δυνατό να πάρουν συνεντεύξεις από γνωστούς, φίλους και συναδέλφους.
Οι απαντήσεις καταγράφονται ή ηχογραφούνται.
3. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επικεντρωθούν
ιδιαίτερα σε δραστηριότητες, ιδρύματα και εθελοντικές πρωτοβουλίες που
έχουν αξιολογηθεί καλά και που οι ερωτώμενοι αξιολογούν ως πολύ θετικές και
συνιστώμενες. Σε αυτή την περίπτωση θα ζητηθούν και θα δοθούν στοιχεία, όπως
το προφίλ του φορέα, η περιγραφή των έργων και των ομαδικών δραστηριοτήτων,
τα στοιχεία επικοινωνίας, τα πρόσωπα επικοινωνίας, οι συναντήσεις και οι ώρες,
καθώς και οι σημαντικότερες πληροφορίες για την εγγραφή ή τη συμμετοχή. Τα
δεδομένα αυτά θα είναι πολύ χρήσιμα για τη μετέπειτα εργασία.
4. Τέλος, οι απαντήσεις/γεγονότα θα συζητηθούν και θα παρουσιαστούν στην
ομάδα.
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Ενδεικτικές ερωτήσεις
y What clubs or associations do you belong to? Why did you decide to join?/What
was your motivation?
Λεξιλόγιο

y Did you previously belong to any clubs/organizations?
y What activities do you do in your free time / in terms of volunteer work?
y What is or what was your experience?
y Which club or association could you recommend and why?
Εκφράζοντας
την ένταξη
y Είμαι/ήμουν
μέλος της...
y Ανήκω/ ανήκα στην ...
y Είμαι/ήμουν
εγγεγραμμένος/η
σε (...)

Λεξιλόγιο

y Ένας φίλος είναι
μέλος ενός αθλητικού
συλλόγου και ...
y Εργάζομαι/εργάστηκα
ως εθελοντής για ...
y Γνωρίζω ένα
εθελοντικό
πρόγραμμα.
y κ.λπ.

Μετά/
τελική
εργασία

Γίνετε μέλος
y Μπορείτε να
εγγραφείτε
ηλεκτρονικά.
y Πρέπει να
συμπληρώσετε
μια φόρμα.

Δραστηριότητες
και συνεργασία
y Γνωριμία με τους
ανθρώπους.
y Άλλοι άνθρωποι με
την ίδια/ το ίδιο…

y Πρέπει να εγγραφείτε
ηλεκτρονικά.

y Να βρουν/
συναντήσουν
συγγένειες

y Έχετε έναν ιστότοπο.

y Να παίξουν μαζί.

y Ο υπεύθυνος
επικοινωνίας
ονομάζεται...

y Βοήθεια/διδασκαλία
άλλων.

y Η διεύθυνση
επικοινωνίας είναι ...

y Συνοδεία
ηλικιωμένων ατόμων.

y Μπορείτε να
έρθετε από...

y Συμμετοχή στην
προστασία του
περιβάλλοντος.

y κ.λπ.

y Κοινωνική δέσμευση.

1. Αφού οι εκπαιδευόμενοι μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες, μπορούν τώρα να
τις αξιολογήσουν στην ομαδική συνεδρία και να επισημάνουν, ποιο ίδρυμα ή
ποιες εθελοντικές πρωτοβουλίες θα ήθελαν να προτείνουν.
2. Αυτά τα ιδρύματα και τα κοινωνικά έργα που προτείνονται από τους μαθητές της
ομάδας μάθησης θα συγκεντρωθούν, θα καταγραφούν και θα παρουσιαστούν
μαζί με τα ιδρύματα και τις ενώσεις που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία από
τους ερωτηθέντες στην έρευνα. Θα πρέπει να παρέχονται χρήσιμα στοιχεία, όπως
διεύθυνση, επαφή ή πρόσωπο επικοινωνίας, δικτυακός τόπος, έντυπο εγγραφής
ή διαδικασία εγγραφής κ.λπ., ώστε όλοι οι μαθητές καθώς και εξωτερικά πρόσωπα
να μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, θα πρέπει να
παρουσιάζονται οι λόγοι για όλες τις συστάσεις. Η συλλογή μπορεί να έχει τη
μορφή φυλλαδίου, φυλλαδίου, ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων ή ιστολογίου.

Πρόσθετοι
Πόροι

Πόροι:

https://pixabay.com/es/
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www.pixabay.com/de/

Δημιουργήστε μια ιστορία για ένα ταξίδι με τα πόδια από την (Πόλη A) στην (Πόλη B)

Περιγραφή
της
εργασίας

Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν μια ιστορία για ένα ταξίδι με τα πόδια από την
(Πόλη A) στην (Πόλη B), περιγράφοντας τα μέρη τα οποία ο πρωταγωνιστής είδε,
τους ανθρώπους που συνάντησε, ή τα πράγματα που έκανε, ενσωματώνοντας
ταυτοχρόνως ορισμένες φράσεις και εικόνες που έχουν δοθεί από τον
εκπαιδευτή. Οι δύο πόλεις θα πρέπει να βρίσκονται μακριά η μια από την άλλη
π.χ., από το Μιλάνο στο Παλέρμο, από το Λάγος στο Πόρτο, από τη Βιέννη στο
Ράνκβαϊλ, από το Οβιέδο στην Κόρδοβα, κλπ.
y Εκμάθηση του σωστού τρόπου χρήσης του αόριστου και του
παρακείμενου κατά την αφήγηση μιας ιστορίας από το παρελθόν.

Μαθησιακοί
στόχοι

y Καλύτερη επίγνωση των διαφορετικών πλαισίων στα οποία
και οι δύο χρόνοι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.
y Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε πολιτιστικά, αρχιτεκτονικά
και γεωγραφικά θέματα όσον αφορά μια χώρα.
y Πρακτική εξάσκηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
ανάγνωσης, ακρόασης, και γραφής

Ομάδαστόχος

Ενδιάμεσοι

Συνολικός
χρόνος

180 λεπτά

Κύκλος
εργασίας

30 λεπτά

1. Δείξτε τον τίτλο της ταινίας «Forrest Gump» και συζητήστε λαμβάνοντας τις
προσωπικές τους απόψεις για την ταινία. Κατόπιν, ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους
αν μπορούν να θυμηθούν την ιστορία της ταινίας.
Προεργασία
Περιγραφή

Κύκλος
εργασίας

y -Για ποιο θέμα μιλά η ταινία;

y -Πού συμβαίνει η ιστορία; Ποια χρονιά;

2. Προβάλετε ένα τρέιλερ της ταινίας (3 λεπτών) στο οποίο ο πρωταγωνιστής
ξεκινά να ταξιδεύει για να κάνετε μια εισαγωγή στο θέμα των ταξιδιών. Έπειτα,
μοιραστείτε μερικές σκέψεις σχετικά με ένα ταξίδι με τα πόδια.
y 45 λεπτά για την εργασία
y 30 λεπτά για τις παρουσιάσεις
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Περιγραφή
εργασίας

1. Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες 3 ή 4 ατόμων με
τη σωστή ισορροπία γλωσσικών ικανοτήτων. Αυτές οι ομάδες θα πρέπει
να περιγράψουν μια ιστορία ταξιδιού με τα πόδια στην (χώρα), από την
(Πόλη A) στην (Πόλη B), περιγράφοντας τα μέρη που επισκέφτηκαν και τους
ανθρώπους που συνάντησαν στη διαδρομή. Ο εκπαιδευτής διευκρινίζει ότι
υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο αυτών πόλεων, όσον αφορά την
αρχιτεκτονική, τα τοπία, τις παραδόσεις, το φαγητό και τους ανθρώπους.
2. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν δύο πρόσθετα στοιχεία
τα οποία έχουν δοθεί από τον εκπαιδευτή για να τα ενσωματώσουν και να
ολοκληρώσουν τις ιστορίες τους: εικόνες και φράσεις. Ο εκπαιδευτής δίνει
στους εκπαιδευόμενους μερικές εικόνες (8) οι οποίες αναφέρονται σε μια
σαφή κατάσταση η οποία θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού και μερικές φράσεις στη γλώσσα-στόχο. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να
ενσωματώσει τουλάχιστον 2 φράσεις και 2 εικόνες στην ιστορία της.
3. Μετά από 45 λεπτά, θα ζητηθεί σε ένα άτομο ανά ομάδα να παρουσιάσει την
ιστορία της ομάδας του στην υπόλοιπη τάξη.
1. Ταινία: Forrest Gump (1994) ΗΠΑ
2. Οι φράσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν:
y Φοβόταν να κάνει την παραμικρή κίνηση για να μην αποκαλύψει τα
συναισθήματά του.
y Δεν χρειαζόταν να σκεφτεί πολύ για το τι θα έπρεπε να πει. Απλά έπρεπε
να γράψει τι σκεφτόταν.
y Οι κήποι ήταν γεμάτοι από φυτά και λουλούδια. Δεν είχε ποτέ πριν
μυρίσει το άρωμα ενός άνθους γιασεμιού.
3. Εικόνες για να πάρουν μερικές ιδέες:

Υλικά

44

Μεταεργασία

1. Αν οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά με τη χρήση του
αόριστου, εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ ενεργειών που έχουν ολοκληρωθεί,
όπου χρησιμοποιείται αόριστος, και ενεργειών, οι οποίες ήταν συνεχείς στο
παρελθόν, όπου χρησιμοποιείται παρατατικός. Επομένως, οι ενέργειες που
αναπαριστούν οι εικόνες απαιτούν τη χρήση αορίστου καθώς είναι σαφώς
προσδιορισμένες, αντίθετα από άλλες καταστάσεις οι οποίες βρίσκονται
περισσότερο στο παρασκήνιο όπου απαιτείται η χρήση παρακειμένου.
2. Αν είναι απαραίτητο, εξηγήστε τη χρήση λέξεων οι οποίες εκφράζουν σαφώς
προσδιορισμένες ή συνεχείς διαδικασίες, όπως οι λέξεις «όταν» και «ενώ».
3. Αν οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με οποιεσδήποτε άλλες
γραμματικές δομές, χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
για να εκφράσετε το συλλογισμό σας και να εξηγήσετε οποιαδήποτε ασαφή
σημεία.

Δημιουργήστε την Ιστορία σας
Περιγραφή
της
εργασίας

Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν μια ιστορία ακολουθώντας μια συγκεκριμένη
δομή χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις με τη χρήση των οποίων είναι άνετοι.
y Πρακτική εξάσκηση δεξιοτήτων ομιλίας.

Μαθησιακοί
στόχοι
Ομάδαστόχος

y Προώθηση του δημιουργικού τρόπου σκέψης.
y Εξοικείωση με τη χρήση της ξένης γλώσσας χωρίς προηγούμενη προετοιμασία
και με χρήση του λεξιλογίου και των γνώσεων που ήδη έχουν.
Αρχάριοι

Συνολικός
χρόνος

60-120 λεπτά (ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευόμενων)

Κύκλος
εργασίας

60 λεπτά
Ο εκπαιδευτής γράφει τη δομή που η ιστορία θα πρέπει να έχει σε 1 ή 7 φύλλα
χαρτιού και τη χρησιμοποιεί ως έναυσμα για τους εκπαιδευόμενους:

Προεργασία
Περιγραφή

Κύκλος
εργασίας

1. Κάποτε... (Σε ποιον αναφέρεται η ιστορία; Πού βρίσκεται, και πότε
συμβαίνουν όλα αυτά;)
2. Κάθε ημέρα... («κόσμος σε ισορροπία»)
3. Μέχρι μια ημέρα που... (θέτει εκτός ισορροπίας τον κόσμο του κεντρικού
χαρακτήρα)
4. Και εξαιτίας αυτού, … (ο κεντρικός χαρακτήρας κυνηγά έναν στόχο)
5. Και για αυτόν το λόγο.... (επίτευξη ενός βήματος προς τον στόχο…χωρίς
να είναι το τέλος της ιστορίας)
6. Μέχρι που τελικά... (η στιγμή της αλήθειας στην ιστορία, αποκάλυψη)
7. Και από αυτή τη μέρα και μετά… (τι σημαίνει η ιστορία για τους χαρακτήρες)
60 λεπτά
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1. Ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευομένων σας, μπορείτε να τους
βάλετε να καθίσουν σε κύκλο και να χρησιμοποιήσετε ένα μπαλάκι για να
αποφασισθεί ποιου είναι η σειρά. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τους
εκπαιδευομένους να χωριστούν σε μικρές ομάδες ή σε ζευγάρια.
2. Κατόπιν ο εκπαιδευτής εξηγεί και δείχνει τη δομή την οποία οι
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν για την ιστορία τους. Ο
εκπαιδευτής ξεκινά την ιστορία με τη φράση «Κάποτε…», ενώ ανάλογα με τις
προτιμήσεις των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή, μπορεί να παρέχει
περισσότερες πληροφορίες από την αρχή: ακριβής τοποθεσία, χρονικό
πλαίσιο, χαρακτήρες (ένας ή περισσότεροι, ηλικία, φύλο, εθνικότητα,
προσωπικότητα, κλπ.). Ο εκπαιδευτής είναι ελεύθερος να αποφασίσει, πόσο
θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να περιπλανηθούν και πόσο θα πρέπει να
ελέγξουν την αφήγηση της ιστορίας.
Περιγραφή
εργασίας

3. Κατόπιν ο εκπαιδευτής σταματά και πετά το μπαλάκι σε έναν εκπαιδευόμενο
ο οποίος θα πρέπει να συνεχίσει την ιστορία. Αφού ο εκπαιδευόμενος
εισάγει τα δικά του δεδομένα στην ιστορία (όσο μπορεί να συνεισφέρει
χρησιμοποιώντας τα δικά του λόγια), δίνει το μπαλάκι σε κάποιον άλλο
εκπαιδευόμενο.
4. Σημείωση: Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι στο τέλος θα έχουν
συμπληρωθεί όλες οι παραπάνω γραμμές. Όταν ο εκπαιδευτής θεωρεί ότι θα
πρέπει να προστεθεί ένα νέο στοιχείο, θα πρέπει να ξεκινήσει με την αντίστοιχη
γραμμή, ολοκληρώνοντας και τις 7 γραμμές. Ο ρόλος του εκπαιδευτή
είναι επίσης να προσπαθήσει να κάνει όλους τους εκπαιδευόμενους να
συμμετάσχουν, και να τους ενθαρρύνει να συνεισφέρουν στην ιστορία.
Επιπλέον, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συμμετέχει και να προσπαθήσει
να κάνει την ιστορία πιο ενδιαφέρουσα και μη αναμενόμενη, για να δείξει
στους εκπαιδευομένους ότι μπορούν να συνεισφέρουν με ανατροπές της
πλοκής, προσθέτοντας νέους χαρακτήρες, κλπ.
5. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιδείξουν τη δημιουργικότητά
τους και να οδηγήσουν την ιστορία σε μια κατεύθυνση την οποία επιθυμούν,
και εν τω μεταξύ, θα χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα.

Υλικά

Επιπλέον
πόροι

y Χαρτί όπου έχει γραφεί η δομή της ιστορίας.
y Μπαλάκι (προαιρετικό).
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί προσαρμογή του «οδηγού
χαρτογράφησης της ιστορίας του Artem», που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
https://www.artemproject.org/story-mapping

Σημείωση:
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει πολλές ομοιότητες με την προηγούμενη και την επόμενη. Είναι
χρήσιμο να έχει κανείς υπόψη του ότι παρόμοιες ασκήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με
διαφορετικούς τρόπους. Ένας εκπαιδευτής μπορεί να λάβει τις ιδέες και να δημιουργήσει τις δικές του
δραστηριότητες ανάλογα με τους εκπαιδευόμενούς του.
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Θέλω να πάω στην (πόλη)

Περιγραφή
της εργασίας

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να βρουν τον
δρόμο τους για να πάνε από μια μεγάλη πόλη σε μια άλλη (π.χ. από την Αθήνα
στους Δελφούς) χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους, όπως με τραίνο/
λεωφορείο. Θα πρέπει να οργανώσουν μια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο,
στο μουσείο και στην πόλη. Θα πρέπει κάνουν κρατήσεις εισιτηρίων και να
διανυκτερεύσουν σε μια μεγάλη πόλη (π.χ., στους Δελφούς). Αν αποφασίσουν
να το κάνουν εντός της χώρας, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και το
πραγματικό ταξίδι.
y Πρακτική εξάσκηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης και προφοράς.
y Εκμάθηση τρόπου εύρεσης και επεξεργασίας πληροφοριών ηλεκτρονικά.

Μαθησιακοί
στόχοι

Ομάδαστόχος

y Εκμάθηση ανάγνωσης χαρτών.
y Πρακτική εξάσκηση στην κράτηση δωματίων ξενοδοχείων / τραπεζιών
εστιατορίων.

Ενδιάμεσοι

Συνολικός
χρόνος

120 λεπτά

Κύκλος
εργασίας

20 λεπτά

Προεργασία
Περιγραφή

Κύκλος
εργασίας

Σε αυτό το σημείο, ο εκπαιδευτής μοιράζεται με τους εκπαιδευόμενους χάρτες,
φυλλάδια, ιστορικά βιβλία, καρτ ποστάλ της πόλης, δρομολόγια τρένων
και λεωφορείων, πληροφορίες για ξενοδοχεία και εστιατόρια και τους ζητά
να οργανώσουν ένα ταξίδι δύο ημερών σε ένα σημαντικό μνημείο (π.χ., στο
Μαντείο των Δελφών).

100 λεπτά
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1. Ο εκπαιδευτής χωρίζει την ομάδα σε μικρότερες ομάδες των 4 ή 5
εκπαιδευομένων.
2. Η κάθε ομάδα θα οργανώσει το ταξίδι με διαφορετικά ταξιδιωτικά μέσα με
ένα περιορισμένο διαθέσιμο χρηματικό ποσό (οι μισές ομάδες με τρένο και
οι άλλες μισές με λεωφορείο).
3. Οι εκπαιδευόμενοι θα ελέγχξουν τις ιστοσελίδες μέσων συγκοινωνίας και
να βρουν τον τρόπο κράτησης εισιτηρίων για τρένα/λεωφορεία. Μπορούν
να σημειώσουν κάποιες διαφορετικές επιλογές όσον αφορά την ημερομηνία
και την ώρα και να συζητήσουν εντός της ομάδας τι προτιμούν.
4. Οι εκπαιδευόμενοι θα αναζητήσουν στο Διαδίκτυο τις τιμές εισόδου στο
μνημείο / μουσείο και θα σημειώσουν τις διαφορετικές επιλογές, θα τις
συζητήσουν και θα συμφωνήσουν σε μια επιλογή (ώρα, ημέρα, ομαδική ή
ατομική επίσκεψη).
Περιγραφή
εργασίας

5. Οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν διαφορετικές πλατφόρμες για να
κάνουν κράτηση σε ξενοδοχεία (booking.com, hostelworld.com, κ.λπ.) και
θα αποφασίσουν μια κοινώς αποδεκτή λύση (προϋπολογισμός, ξενώνας,
δωμάτια, απόσταση από το κέντρο της πόλης, κλπ.).
6. Οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν διαλόγους για κρατήσεις σε
ξενοδοχεία και εστιατόρια και θα κάνουν πρακτική εξάσκηση σε αυτούς ανά
ζευγάρια.
7. Στο τέλος του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα παρουσιάσουν το ταξίδι
τους, τον τρόπο που επέλεξαν να ταξιδέψουν, το ξενοδοχείο και την είσοδο
στο μουσείο, κλπ.
Σημείωση:
Αν οι εκπαιδευόμενοι αποφασίσουν ότι θα ταξιδέψουν, το πραγματικό ταξίδι
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να
προσπαθήσουν στην τελευταία δραστηριότητα να πείσουν την τάξη για την επιλογή
της πόλης τους, του τρόπου ταξιδιού τους, κλπ.

Υλικά

Χάρτες, φυλλάδια, διαφημιστικά φυλλάδια, κλπ

Παροχή συμβουλών αγάπης

Περιγραφή
της εργασίας

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι παρέχουν συμβουλές
αγάπης. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη, το πρώτο στο οποίο
οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν και να ανακατασκευάσουν
ένα email στο οποίο κάποιος ζητά συμβουλές, και το επόμενο στο οποίο οι
εκπαιδευόμενοι απαντούν στο συγκεκριμένο email δίνοντας συμβουλές
αγάπης.
y Γνώση του τρόπου διατύπωσης ερωτήσεων και συμβουλών.

Μαθησιακοί
στόχοι

y Κατανόηση της σωστής χρήσης συνδέσμων κειμένου και μεταβατικών
εκφράσεων και χρήση τους.
y Γνώση του τρόπου διατύπωσης ερωτήσεων και συμβουλών.
y Πρακτική εξάσκηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, ακρόασης, και
γραφής

Ομάδαστόχος

Ο πρώτος κύκλος εργασίας απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους Ενδιάμεσοι, ο
δεύτερος σε αρχαρίους
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Συνολικός
χρόνος

Εργασία 1: 60 λεπτά

Κύκλος
εργασίας

30 λεπτά

Προεργασία
Περιγραφή

Κύκλος
εργασίας

Εργασία 2: 60 λεπτά

1. Ο εκπαιδευτής συζητά μερικά συναισθηματικά προβλήματα τα οποία
είναι κοινά μεταξύ των νέων, προσπαθώντας να μοιραστεί και ορισμένα
προσωπικά προβλήματα αν αυτό είναι δυνατό. Οι εκπαιδευόμενοι, σε
ζευγάρια, μπορούν να σκεφτούν κοινά προβλήματα τα οποία οι έφηβοι
μπορεί να αντιμετωπίζουν. Ο εκπαιδευτής θα συλλέξει τις απαντήσεις και
θα τις γράψει στον πίνακα.
2. Κατόπιν, ο εκπαιδευτής θα αφηγηθεί την ιστορία του φίλου σας του Μάρκο,
ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα με την κοπέλα του και θα
πρέπει να λάβει καλές συμβουλές αγάπης. Ο Μάρκο αποφασίζει να γράψει
σε ένα περιοδικό για κορίτσια, εξηγώντας την κατάστασή του και ζητώντας
συμβουλές.
30 λεπτά
1. Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων
με βάση μια σωστή ισορροπία γλωσσικών ικανοτήτων. Η κάθε ομάδα
λαμβάνει το email που έγραψε ο Μάρκο, το οποίο είναι όμως κομμένο σε 80
λέξεις. Η πρώτη εργασία είναι κατά συνέπεια η ανακατασκευή του email του
Μάρκο βάζοντας τις λέξεις στη σωστή σειρά. Το αρχικό email είναι:

Περιγραφή
εργασίας

«Αγαπητή Έλενα,
Σου γράφω επειδή αντιμετωπίζω δυσκολίες στην κατανόηση των συναισθημάτων
μου αυτή τη στιγμή. Θα σου συστηθώ: το όνομά μου είναι Μάρκο, είμαι 23 ετών και
σπουδάζω γλώσσες.
Πριν από τρεις εβδομάδες, μάλωσα με την κοπέλα μου τη Λουσία και μετά από αυτόν
τον καβγά διακόψαμε τη σχέση μας.
Μετά από μια εβδομάδα τηλεφώνησα στη Λουσία αλλά δεν απάντησε, παρόλα αυτά της
ξανατηλεφώνησα την επόμενη ημέρα και τη μεθεπόμενη ημέρα, αλλά η Λουσία έκλεισε
το τηλέφωνό της.
Της έστειλα επίσης μια ανθοδέσμη για να συμφιλιωθούμε αλλά δεν έλαβα καμία
απάντηση.
Αφενός σκέφτομαι ότι θα πρέπει να σταματήσω να την αναζητώ, όμως μου λείπει πάρα
πολύ. Τι θα πρέπει να κάνω;
Με εκτίμηση,
Μάρκο».

2. Μετά από μια ώρα, η κάθε ομάδα επιλέγει έναν εκπαιδευόμενο ο οποίος θα
διαβάσει δυνατά το email της.
3. Μεταξύ της προηγούμενης εργασίας και της επόμενης, μπορεί να
πραγματοποιηθεί μια εξήγηση των μεταβατικών εκφράσεων στο κείμενο:
προσθήκες, αντίθεση, λόγος και σκοπός, χρονικοί συσχετισμοί, επίλογοςκατάληξη, και συνόψεις.
4. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να απαντήσουν στο Μάρκο δίνοντας
συμβουλές. Απαντήστε στην επιστολή του Μάρκο, γράφοντας από 60 έως
80 λέξεις και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεταβατικές
εκφράσεις: «Ως αποτέλεσμα του… / Τελικά, … / Κατά την άποψή μου… / Θα
ήταν καλό αν...”.
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Οι λέξεις
που θα
πρέπει να

γράφω

επειδή

εγώ

αντιμετω- πίζω κάποιες

δυσκολίες

μου

συναισθήματα

τη

αυτή

στιγμή.

κοπέλα

συστηθώ

σου,

το

όνομα

είναι

Μάρκο,

είμαι

23

ετών

μου

και

εγώ

εβδομάδες

πριν

Εγώ

με

από

μάλωσα

μετά

αυτόν

καβγά

τη

διακόψαμε

σχέση

μας

εβδομάδα

Εγώ

τηλεφώ-νησα

Λουσία

αλλά

στην

ξανά

τηλεφώ-νησα

της

την

επόμενη

Λουσία

έκλεισε

η

το

τηλέφωνο.

Έλενα,

επίσης

έστειλα

της

μια

ανθοδέσμη

για

συμφιλιωθού-με

αλλά

Εγώ

δεν

καμία

έλαβα

αφενός

απάντηση

και

Εγώ

σκέφτομαι

ωστόσο

αφετέρου

μου

λείπει

πάρα

πολύ

της

τι

θα

δεν

απάντησε

πρέπει

να

κάνω

επόμενη

ημέρα

ανθοδέσμη

Μετά

καταλαβαίνω

αναζητώ

για

οποιαδή- ποτε

απάντηση

ωστόσο

Εγώ

γλώσσες

της

θα

πρέπει

αλλά

σπουδάζω

ο

χρόνος

μου

πάρα

πολύ

τρεις

Εγώ

Λουσία

μας

και

σχέση

Πρόσθετοι
Πόροι

έκανα

τι

θα

την

κάνει

μαζί

μου

ξανά

Αφενός

και

όμως

Μάρκο.

www.insegnareconitask.it/content/chi-siamo

Αγαπητή Μαίρη, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα. Μπορείς να με βοηθήσεις;

Περιγραφή
της εργασίας

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να σκεφτούν
τον τρόπο για να ζητούν και να δίνουν συμβουλές. Περιλαμβάνει την παροχή
συμβουλών σε συναδέλφους ή συμμαθητές. Ανάλογα με την ηλικία των
εκπαιδευόμενων, τα προβλήματα μπορούν να προσαρμοστούν. Το σημαντικό
είναι οι εκπαιδευόμενοι να σκεφτούν κοινά προβλήματα, και το πώς θα ζητούν
και θα δίνουν συμβουλές για αυτά.
y Γνώση του τρόπου διατύπωσης ερωτήσεων και συμβουλών.
y Να επικοινωνούν τα προβλήματα και να ζητούν συμβουλές.

Μαθησιακοί
στόχοι

y Να καταλήγουν σε συμβουλές οι οποίες ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα
προβλήματα.
y Πρακτική εξάσκηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, ακρόασης και
γραφής.

Ομάδαστόχος
Συνολικός
χρόνος

Αρχάριοι/ πριν από το μεσαίο επίπεδο

120 λεπτά

50

Κύκλος
εργασίας

30 λεπτά
1. Οι εκπαιδευτές συζητούν ορισμένα συναισθηματικά προβλήματα τα οποία
είναι κοινά μεταξύ των νέων, ακούγοντας ορισμένα προσωπικά προβλήματα
των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευόμενοι, σε ζευγάρια, σκέφτονται κοινά
προβλήματα τα οποία πιθανά αντιμετωπίζουν οι έφηβοι.

Προεργασία
Περιγραφή

2. Έπειτα από 10-15 λεπτά, ο εκπαιδευτής συλλέγει τις απαντήσεις και τις
γράφει στον πίνακα.
3. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει ένα περιοδικό όπου ο κόσμος μπορεί να γράψει
για τα προβλήματά του (επιλέξτε κάποιο το οποίο υπάρχει στη χώρα σας ή
φανταστείτε ένα) π.χ. «η στήλη της Μαίρη».
4. Ο εκπαιδευτής ετοιμάζει αρκετές επιστολές προς ένα περιοδικό και
αρκετές απαντήσεις και αφήνει τους εκπαιδευόμενους να ταιριάξουν τα
προβλήματα με τις απαντήσεις.

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν στην άσκηση πριν την εργασία:
α) ΝΕΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Αγαπητή Μαίρη, μόλις έδωσα εξετάσεις για το Απολυτήριό
μου και είμαι βέβαιος ότι απέτυχα. Η εξέταση ακρόασης
ήταν πολύ δύσκολη. Είμαι πολύ ανήσυχος και δεν μπορώ να
κοιμηθώ τη νύχτα. Επίσης νιώθω άρρωστος κάθε φορά που
τρώω. Η μητέρα μου προσπαθεί να με κάνει να φάω μεγάλα
γεύματα αλλά μετά από δύο ή τρεις μπουκιές δεν μπορώ να
φάω τίποτε άλλο.
Άντι

β) ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΟΥ
Αγαπητή Μαίρη, αισθάνομαι ιδιαίτερη ζήλεια επειδή πιστεύω
ότι οι γονείς μου προτιμούν τον αδερφό μου από εμένα.
Στο σχολείο οι βαθμοί μου είναι πάντοτε καλοί, ενώ εκείνος
δεν κάνει τίποτε. Στο σπίτι συνήθως βοηθώ τη μητέρα μου
στο πλύσιμο και στο σιδέρωμα ενώ ο αδελφός μου ποτέ δεν
βοηθά κανέναν. Τα Σαββατοκύριακα ο πατέρας μου παίρνει
μαζί του τον αδελφό μου για σκι το χειμώνα και για ψάρεμα
το καλοκαίρι. Ποτέ δεν με προσκαλεί να κάνω κάτι μαζί του.
Πρέπει να μένω στο σπίτι με τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου
τα Σαββατοκύριακα. Η ζωή μου έχει γίνει εφιάλτης. Τι μπορώ
να κάνω; Τζέιμς

1) Αυτή η κατάσταση είναι προφανώς πολύ
ενοχλητική. Όμως, δεν θα πρέπει να την
αφήσεις να σου ορίζει τη ζωή. Την επόμενη
φορά που ο πατέρας σου σχεδιάσει ένα ταξίδι
για σκι ζήτησέ του να σε πάρει μαζί του. Όταν
θα πρέπει να μείνεις στο σπίτι σου με τη γιαγιά
σου, τι θα έλεγες για ένα τηλέφωνο σε έναν
φίλο σου ώστε να τον προσκαλέσεις στο σπίτι
σου; Είσαι βέβαιος ότι οι γονείς σου δεν κάνουν
τίποτε μαζί σου; Κράτησε ημερολόγιο τον
επόμενο μήνα και σημείωσε τα πράγματα που
κάνετε μαζί. Ίσως μπορέσεις να διαπιστώσεις
ότι δεν έχεις κανέναν λόγο να ζηλεύεις.
2) Τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ δύσκολα
όταν μετακομίζει κανείς σε μια νέα περιοχή.
Θα πρέπει να δώσεις στον εαυτό σου κάποιο
χρόνο για να προσαρμοστείς. Ίσως μπορέσεις
να διαπιστώσεις ότι τον επόμενο χρόνο τα
πράγματα θα αλλάξουν. Ωστόσο, τι θα έλεγες
να εγγραφείς αυτόν το χρόνο σε κάποιον
σύλλογο εκτός του σχολείου σου; Πήγαινε στο
τοπικό γραφείο πληροφοριών και μάθε για
ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην πόλη σου
οι οποίες θα σε ενδιέφεραν. Ίσως διαπιστώσεις
ότι είναι πιο εύκολο να αποκτήσεις φίλους
όταν έχετε ένα κοινό ενδιαφέρον.

γ) ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΕ ΣΥΜΠΑΘΕΙ
Αγαπητή Μαίρη, πρόσφατα μετακόμισα σε μια νέα πόλη.
Έπρεπε να ξεκινήσω μαθήματα σε ένα νέο σχολείο στο μέσο
της σχολικής χρονιάς και μου φάνηκε πολύ δύσκολο. Τώρα
είμαι κάπως καλύτερα αλλά κανείς δεν μου μιλάει. Οι άλλοι
εκπαιδευόμενοι γελούν με τα ρούχα μου και με αποκαλούν
«αδύναμο» επειδή δεν είμαι αρκετά αθλητικός. Την
προηγούμενη εβδομάδα έπρεπε να εργαστούμε σε ομάδες για
μια εργασία της Γεωγραφίας και ήμουν ο τελευταίος στην τάξη
που επιλέχθηκε. Πώς μπορώ να γίνω πιο δημοφιλής; Φρανκ.

Κύκλος
εργασίας

60 λεπτά

51

3) Μην ανησυχείς. Μπορείς να ξαναδώσεις τις
εξετάσεις. Γιατί δεν προσπαθείς να μιλήσεις
για το πρόβλημα στο γιατρό σου; Ίσως σου
δώσει μερικά χάπια που θα σε βοηθήσουν
να κοιμηθείς. Θα πρέπει επίσης να μιλήσεις
στη μητέρα σου για τις ανησυχίες σου. Είμαι
βέβαιη ότι θα σου δίνει μικρότερες μερίδες αν
καταλάβει το πρόβλημά σου.

1. Ο κάθε εκπαιδευόμενος γράφει ένα μικρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει
και για το οποίο χρειάζεται συμβουλές. Ο εκπαιδευτής αναδιανέμει τις
ερωτήσεις, και κάθε εκπαιδευόμενος γράφει μια πίνακας:

Περιγραφή
εργασίας

Ρήματα

Ερωτήσεις

Δεν θα
έπρεπε
Ίσως διαπιστώσεις
Θα έπρεπε

Τι θα έλεγες να
τηλεφωνήσεις
Είσαι βέβαιος ότι
Γιατί δεν
προσπαθείς να
Μπορείς

Προστακτι- Άλλες εκφράσεις/φράσεις
κή
Ζήτησέ του *αυτή η κατάσταση είναι πολύ
ενοχλητική
Κράτησε
Τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ
η-μερολόγιο δύσκολα
Σημείωσε
Μην ανησυχείς

Ίσως
πήγαινε
Είμαι βέβαιη ότι θα σου
μπορείς
Αφού γράψουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαντήσεις, ο εκπαιδευτής επιλέγει
ένα κείμενο, το οποίο έχει γραφεί από τους εκπαιδευόμενους ή το έχει
βρει κάπου αλλού, με συμβουλές στις οποίες χρησιμοποιείται ο τύπος
«θα πρέπει να». Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να αντικαταστήσουν
το «θα πρέπει να» με εκφράσεις από τον παραπάνω πίνακα ή με άλλες
εκφράσεις τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θεωρούν επαρκείς.
2. Ο εκπαιδευτής διανέμει στους εκπαιδευόμενους προβλήματα τα οποία είναι
γραμμένα σε κάρτες. Θα πρέπει να διαβάσουν το πρόβλημα και να πουν
στους φίλους τους/τους άλλους εκπαιδευόμενους για αυτό (συνέντευξη
για καλοκαιρινή εργασία/πρόβλημα με τους γονείς τους, κλπ.) και να
τους ζητήσουν συμβουλές. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συλλέξουν 8
διαφορετικές συμβουλές, με 8 διαφορετικές δομές, ώστε αν κάποιος δώσει
κάποια συμβουλή την οποία κάποιος ήδη έχει λάβει, ή χρησιμοποιήσει μια
δομή την οποία κάποιος άλλος έχει ήδη χρησιμοποιήσει, να του το πει και
να του ζητήσει να χρησιμοποιήσει μια νέα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει
να σημειώσουν τις συμβουλές.

Επιπλέον
πόροι

www.insegnareconitask.it/sites/default/files/vostri_task/16-mary_problem.pdf
www.insegnareconitask.it/

Σχεδιάστε το δικό σας δωμάτιο

Περιγραφή
της
εργασίας

Περιγραφή
της
εργασίας
Ομάδαστόχος

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να βρουν
έναν τρόπο για να επιπλώσουν και να διακοσμήσουν το δωμάτιό τους και
κοινόχρηστους χώρους ενός σπιτιού. Θα διδαχτούν νέο λεξιλόγιο, αλλά επίσης
απαιτείται επικοινωνία μεταξύ των «νέων συγκατοίκων» σχετικά με το πώς θα
πρέπει να επιπλωθεί ένα σπίτι.
y Χρήση ερωτήσεων και επίτευξη συμφωνιών.
y Κατανόηση της σωστής χρήσης των φράσεων «υπάρχει» και «υπάρχουν».
y Πρακτική εξάσκηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, ακρόασης, και
γραφής.
Αρχάριοι/ Ενδιάμεσοι
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Συνολικός
χρόνος

120 λεπτά

Κύκλος
εργασίας

30 λεπτά

Προεργασία
Περιγραφή
Κύκλος
εργασίας

Περιγραφή
εργασίας

Ο εκπαιδευτής ξεκινά με μια συζήτηση για το είδος των επίπλων που αρέσουν
στους εκπαιδευόμενους.
90 λεπτά
1. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες. Η κάθε ομάδα διαθέτει τα σχέδια
ενός σπιτιού και έναν προϋπολογισμό. Εξηγείται στους εκπαιδευόμενους
ότι πρόκειται να μετακομίσουν σε ένα νέο σπίτι μαζί με τους φίλους
τους. Τα σχέδια τα οποία βλέπουν είναι το νέο τους σπίτι και θα πρέπει
να αποφασίσουν για ένα δωμάτιο, και κατόπιν να αποφασίσουν πώς θα
διακοσμήσουν και θα εξοπλίσουν το δωμάτιο με έπιπλα διαθέτοντας έναν
περιορισμένο προϋπολογισμό. Οι εκπαιδευόμενοι επίσης λαμβάνουν έναν
κατάλογο του ΙΚΕΑ και συνδέσμους για καταστήματα μεταχειρισμένων
τους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στο Διαδίκτυο.
2. Κατόπιν περιγράψτε στην υπόλοιπη ομάδα πώς θα διακοσμήσετε το δωμάτιό
σας και τους κοινόχρηστους χώρους με την επίπλωση της επιλογής σας.
Σημείωση: Μια εναλλακτική δραστηριότητα στα πλαίσια του ίδιου θέματος θα
μπορούσε να είναι η εξής:
Ο εκπαιδευτής παρέχει στους εκπαιδευόμενους τα σχέδια ενός σπιτιού και έναν
αριθμό αντικειμένων (σε εικόνες). Κατόπιν, οι εκπαιδευόμενοι παίζουν ένα παιχνίδι
ρόλων, στο οποίο ένας μαθητής είναι ο μεταφορέας και ο άλλος μαθητής θα πρέπει
να εξηγήσει στον μεταφορέα πού θα πρέπει να τοποθετηθούν όλα τα έπιπλά του

Μεταεργασία

Ασκήσεις γραμματικής

Μαγειρεύοντας μαζί
Περιγραφή
της
εργασίας

Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται μαζί για να ετοιμάσουν ένα γεύμα με τα υλικά
που τους έχουν δοθεί.
y Εμπλουτισμός του λεξιλογίου τροφίμων και ποτών.

Περιγραφή
της
εργασίας

y Ενίσχυση του λεξιλογίου αριθμών.
y Πρακτική εξάσκηση στην υποβολή ερωτήσεων και στην οργάνωση.
y Περαιτέρω γνώσεις σχετικά με τα φαγητά άλλων χωρών.
y Ακόμη και πιθανή εκμάθηση νέων συνταγών.

Ομάδαστόχος

Αρχάριοι/ Ενδιάμεσοι/ προχωρημένοι
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Συνολικός
χρόνος

90 λεπτά

Κύκλος
εργασίας

30 λεπτά
Αρχάριοι:
Ο εκπαιδευτής πραγματοποιεί μια δημιουργική εισαγωγή με ένα απόσπασμα
βίντεο ενός δείπνου ή εστιατορίου. Κατόπιν ακολουθεί μια συζήτηση για το τι
είδους φαγητό αρέσει στους εκπαιδευόμενους και ένας καταιγισμός ιδεών για
διαφορετικά είδη φαγητών.
Ομάδα Ενδιάμεσοι-προχωρημένων:
1. Ο εκπαιδευτής προκαλεί έναν καταιγισμό ιδεών όσον αφορά το λεξιλόγιο
φαγητών για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Προεργασία
Περιγραφή

2. Κατόπιν η κάθε ομάδα θα πρέπει να ετοιμάσει έναν κατάλογο φαγητών.
Για παράδειγμα, ομαδοποιήστε τους εκπαιδευόμενους και ζητήστε τους να
γράψουν φαγητά για καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες::
y 1 είδος κρέατος
y 1 γαλακτοκομικό
προϊόν
y 3 βότανα ή
μπαχαρικά
y 1 πράσινο λαχανικό

Κύκλος
εργασίας

y 3 επιπλέον
λαχανικά

y 1 βάζο κάποιου
φαγητού

y 1 δημητριακό

y κάτι αλμυρό

y 3 φρούτα

y κάτι γλυκό

y 1 κονσέρβα
οποιουδήποτε
είδους φαγητού

60 λεπτά
1. Αρχάριοι:
Ο
εκπαιδευτής
ετοιμάζει
έναν
κατάλογο
με
υλικά (ή φέρνει πραγματικά υλικά ή εργάζεται με εικόνες).
Ομάδα Ενδιάμεσοι-προχωρημένων: ο εκπαιδευτής διανέμει τον κατάλογο, ο
οποίος έχει ετοιμαστεί κατά την προεργασία στις διαφορετικές ομάδες.

Περιγραφή
εργασίας

2. Ο εκπαιδευτής λέει στους εκπαιδευόμενους ότι όλα τα καταστήματα
είναι κλειστά, και διαθέτουν μόνο τα συγκεκριμένα υλικά στο σπίτι για
να ετοιμάσουν ένα γεύμα με αυτά. Η κάθε ομάδα έχει 30 λεπτά για να
δημιουργήσει ένα γεύμα μαζί με λάδι μαγειρέματος, αλάτι, και πιπέρι. Οι
εκπαιδευόμενοι γράφουν τη συνταγή/το μενού.
3. Οι ομάδες παρουσιάζουν την εργασία τους και λένε κάποια λόγια για το
γεύμα (στην περίπτωση πολυπολιτισμικών τάξεων και όταν τα γεύματα
αποτελούνται από χαρακτηριστικά πιάτα μιας συγκεκριμένης περιοχής ή
χώρας).

Υλικά

Εικόνες των υλικών / πραγματικά υλικά
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Μεταεργασία

Ασκήσεις γραμματικής

Σημειώσεις:
y Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί επίσης με πραγματικά υλικά, και
μετά τη δραστηριότητα στην τάξη όλοι μαζί θα μπορούσαν να οργανώσουν μια πραγματική εκδήλωση
όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να μαγειρέψουν και να φάνε μαζί.
y Ο κύκλος εργασιών θα μπορούσε να προσαρμοστεί ως εξής:
1. Στην τάξη, ο εκπαιδευτής δίνει στους εκπαιδευόμενους οι οποίοι εργάζονται σε ομάδες δύο
συνταγές με βότανα (φωτογραφία, χρόνος, υλικά, και βήματα της μεθόδου). Η κάθε ομάδα θα
πρέπει να βάλει σε σειρά τα βήματα της μεθόδου.
2. Η ομάδα συζητά για τις παραδοσιακές συνταγές των χωρών προέλευσης των μελών της και για
τα αγαπημένα τους πιάτα.
3. Οι ομάδες δημιουργούν/βρίσκουν μια συνταγή η οποία θα περιλαμβάνει ορισμένα βότανα
που αρέσουν σε όλη την ομάδα. Διαπραγματεύονται χρησιμοποιώντας τις αιτιολογήσεις τους
και γράφουν τη συνταγή (υλικά, τρόπος παρασκευής, απαιτούμενος χρόνος για το μαγείρεμα,
αποφάσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό, κλπ.). Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει ένα
υπόδειγμα.
4. Δημιουργούν μια λίστα για ψώνια με τα λαχανικά, το κρέας, κλπ. στη γλώσσα διδασκαλίας. Αν
όλοι συμφωνούν, πηγαίνουν για ψώνια, ετοιμάζουν τη συνταγή, και δειπνούν όλοι μαζί.
y Η δραστηριότητα της μετα-εργασίας θα μπορούσε να είναι να μοιραστούν οι εκπαιδευόμενοι τα
συναισθήματά τους για τη συγκεκριμένη εμπειρία, προφορικά ή/και γραπτά: «Απόψε, εγώ...».

Παρακολούθηση μιας ταινίας

Περιγραφή
της
εργασίας

Μαθησιακοί
στόχοι

Ομάδαστόχος

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθήσουν μια
ταινία με γρήγορη χρήση της γλώσσας και θα συζητήσουν τα διαφορετικά μέρη
της ταινίας με τους συμμαθητές τους για να φτάσουν σε μια πλήρη κατανόηση
της ταινίας.
y Εκμάθηση της διαφοράς μεταξύ του αόριστου, του παρατατικού, του
παρακείμενου, και του υπερσυντέλικου που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν
σε προφορική και γραπτή μορφή όταν μιλά κανείς για το παρελθόν.
y Πρακτική εξάσκηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, ακρόασης, και
επικοινωνίας.
Ενδιάμεσοι

Συνολικός
χρόνος

120 λεπτά

Προεργασία

30 λεπτά
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Προεργασία
Περιγραφή

1. Η ομάδα παρακολουθεί ένα απόσπασμα μιας ταινίας στην οποία οι ηθοποιοί
μιλούν πολύ γρήγορα και κάτι συμβαίνει. Είναι σημαντικό να επιλέξετε
μια ταινία η οποία δεν είναι πολύ εύκολα κατανοητή από γλωσσολογική
άποψη, υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό όσον αφορά το
περιεχόμενό της, και έχει μια ανατροπή στην πλοκή της.
2. Μετά από μερικά λεπτά, οι εκπαιδευόμενοι συζητούν σε ζευγάρια τι
κατάλαβαν από την ταινία.
3. Κατόπιν όλοι μαζί παρακολουθούν ξανά το ίδιο απόσπασμα και συζητούνται
εντός της ομάδας, οι κύριες πληροφορίες και τα συμβάντα.

Κύκλος
εργασίας

90 λεπτά
1. Η ομάδα παρακολουθεί ένα δεύτερο τμήμα της ταινίας.

Περιγραφή
εργασίας

2. Μετά την παρακολούθηση του δευτέρου αποσπάσματος, η τάξη
περιστρέφεται με τρόπο που τα ζευγάρια να αλλάζουν συνέχεια: Ο καθένας
παρακολουθεί ένα απόσπασμα, μιλά για το τι συνέβη με τον συμμαθητή του
με τον οποίο αποτελούν το ζευγάρι, παρακολουθεί ξανά το απόσπασμα, και
μεταφέρεται στο επόμενο ζευγάρι. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν την
ταινία με την ομάδα μέχρι να συμβεί κάποια ανατροπή στην πλοκή.
3. Γραπτή άσκηση 1: Ζητείται από τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά να
γράψει σε ένα φύλλο χαρτί τι κατάλαβε μέχρι εκείνο το σημείο από την
ταινία και να δικαιολογήσει την επιλογή του.
4. Γραπτή άσκηση 2: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να φανταστούν, πώς
θα τελειώσει η ταινία και να το γράψουν. Μετά από 45 λεπτά, ο κάθε
εκπαιδευόμενος διαβάζει την ιδέα του στην ομάδα.
5. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν την ταινία μέχρι το τέλος της και
μοιράζονται τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους.

Υλικά

Ταινία στα Ιταλικά: «Tre uomini e una gamba» των Aldo, Giovanni και Giacomo
(τρέιλερ).

Κάρτες για αγορές

Περιγραφή
της εργασίας
Μαθησιακοί
στόχοι
Ομάδαστόχος
Συνολικός
χρόνος

Οι εκπαιδευόμενοι παίζουν με τις κάρτες για αγορές (ή κάποιο σχετικό
επιτραπέζιο παιχνίδι) για να θυμηθούν κάποιο βασικό λεξιλόγιο για την
καθημερινή τους ζωή.
y Εκμάθηση βασικού λεξιλογίου μέσω οπτικού υλικού.
y Να μάθουν πώς να γράφουν μια λίστα αγορών.
Αρχάριοι

40-70 λεπτά
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Εισαγωγή
(προεργασία)
Προεργασία
Περιγραφή

Κύκλος
εργασίας

10 λεπτά

Ο εκπαιδευτής προβάλλει ένα βίντεο που αφορά αγορές σε καταστήματα ή
φέρνει μερικά φυλλάδια από το σουπερμάρκετ και ρωτά τους εκπαιδευόμενους,
ποιο είναι το αγαπημένο τους προϊόν όταν ψωνίζουν και πού τους αρέσει να
ψωνίζουν.

50 λεπτά
1. Καθώς οι αγορές είναι ένα βασικό θέμα το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί κατά
την εκμάθηση μιας γλώσσας από αρχαρίους, η συγκεκριμένη δραστηριότητα
μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να μάθουν μερικές βασικές
λέξεις. Ως προετοιμασία, ο εκπαιδευτής μπορεί να κόψει μερικές εικόνες
από έναν κατάλογο σουπερμάρκετ και να φτιάξει μικρές κάρτες με αυτές
δημιουργώντας μια «τράπουλα» με την οποία θα παίξουν οι εκπαιδευόμενοι.

Περιγραφή
εργασίας

2. Οι εκπαιδευόμενοι θα παίξουν σε ζευγάρια ή με περισσότερα άτομα. Ο κάθε
παίκτης θα πάρει 5 κάρτες, και κατόπιν θα προσπαθήσει να εξηγήσει μια
από τις κάρτες του στη γλώσσα την οποία μαθαίνει (π.χ. «είναι φαγητό»,
«είναι κάτι για καθάρισμα», «είναι για παιδιά», «είναι φρούτο», κλπ.), ο
παίκτης που θα μαντέψει τι απεικονίζεται στην κάρτα θα κερδίσει την
κάρτα, ενώ αν κανείς δεν μαντέψει σωστά, είναι η σειρά του επόμενου
παίκτη να περιγράψει μια από τις κάρτες του. Νικητής είναι ο παίκτης με τις
περισσότερες κάρτες, καθώς θα έχει μαντέψει περισσότερο λεξιλόγιο.
3. Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν μια λίστα αγορών με προϊόντα τα οποία
χρειάζονται για να ετοιμάσουν ένα ιδιαίτερο πιάτο. Χρησιμοποιούν τις
λέξεις, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουν τα προϊόντα, και κατόπιν
μαγειρεύουν ένα ιδιαίτερο πιάτο με τα προϊόντα, αν αυτό έχει συμφωνηθεί
μεταξύ των εκπαιδευόμενων, για παράδειγμα, σε αυτή τη δραστηριότητα.
y Κατάλογοι και φυλλάδια προϊόντων προς αγορά.

Υλικά

y Χαρτί για τη δημιουργία των καρτών.
y Η τράπουλα των «καρτών αγορών».

Χάρτης Θησαυρού
Περιγραφή
της
εργασίας
Μαθησιακοί
στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι θα ακολουθήσουν οδηγίες/έναν χάρτη για να βρουν έναν
«θησαυρό»/να επιτύχουν έναν στόχο
y Εκμάθηση προθέσεων.
y Εκμάθηση του τρόπου κλίσης ρημάτων στην προστακτική.
y Βελτίωση των δεξιοτήτων ακρόασης/ομιλίας.
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Ομάδαστόχος

Αρχάριοι

Συνολικός
χρόνος

60 λεπτά – 0,5 ημέρα (ανάλογα με τον χώρο που είναι διαθέσιμος στους
εκπαιδευτές για να δημιουργήσουν τη διαδρομή του κυνηγιού θησαυρού –
μεγάλη ή μικρή, πιο περίπλοκη ή χωρίς πολλά εμπόδια).

Κύκλος
εργασίας

10 λεπτά

Προεργασία
Περιγραφή
Κύκλος
εργασίας

Ο εκπαιδευτής προβάλλει ένα απόσπασμα μιας ταινίας όπου κάποιος ψάχνει για
έναν θησαυρό ή ένα πρόσωπο. Οι εκπαιδευόμενοι μοιράζονται τις εντυπώσεις
τους.
60 λεπτά – 0,5 ημέρα (ανάλογα με τη διαδρομή)
1. Ο εκπαιδευτής δημιουργεί ένα παιχνίδι κυνηγιού θησαυρού για τους
εκπαιδευόμενους. Το σημαντικότερο είναι να οργανώσει ο εκπαιδευτής
τον χώρο, ενώ θα ήταν πιο ενδιαφέρον αν η συγκεκριμένη δραστηριότητα
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο. Ωστόσο, σε μια
αίθουσα διδασκαλίας, ο εκπαιδευτής μπορεί να αναδιατάξει τον χώρο
για να δημιουργήσει εμπόδια, παγίδες, να κρύψει αντικείμενα, κλπ.,
χρησιμοποιώντας ντουλάπια, καρέκλες, τραπέζια. Ο εκπαιδευτής μπορεί
ακόμη να ζωγραφίσει ένα «μονοπάτι» ή «ποταμό» στο δάπεδο.
2. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να δημιουργήσει τη διαδρομή του κυνηγιού και
κατόπιν να γράψει τις οδηγίες ή να σχεδιάσει έναν χάρτη τον οποίο θα
πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι.

Περιγραφή
εργασίας

3. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ξεπεράσουν εμπόδια ενώ αναζητούν τον
θησαυρό, και κατόπιν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να πουν τι
ακριβώς κάνουν ώστε να χρησιμοποιήσουν τις προθέσεις (π.χ., «πηγαίνω
κάτω από το τραπέζι», «πηγαίνω πίσω από το δέντρο», «ανεβαίνω επάνω
στην καρέκλα»). Ανάλογα με τα σημεία στα οποία θέλει να εστιάσει ο
εκπαιδευτής, μπορεί είτε να δώσει γραπτές οδηγίες στους εκπαιδευόμενούς
του, ώστε να εστιάσουν στη γραφή, ή μπορεί να τους καθοδηγήσει προφορικά
για την πρακτική εξάσκηση των δεξιοτήτων ακρόασής τους. Οι ίδιοι οι
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να περιγράφουν τι ακριβώς κάνουν εκείνη τη
στιγμή, π.χ. «διασχίζω τον ποταμό», «ανεβαίνω επάνω στην καρέκλα», ώστε
να μπορούν να εξασκηθούν οι ίδιοι στη χρήση των προθέσεων.
4. Το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί επίσης να προσαρμοστεί ώστε οι
εκπαιδευόμενοι να ζητούν οδηγίες, αν δώσετε στους εκπαιδευόμενούς
σας έναν χάρτη πόλης, και να πρέπει να φτάσουν σε έναν συγκεκριμένο
προορισμό, οπότε θα πρέπει να ρωτήσουν τους συμμαθητές τους πώς θα
φτάσουν εκεί και να αναπαραστήσουν την κατάσταση αυτή, εξασκώντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο το λεξιλόγιο όσον αφορά τις οδηγίες καθώς και τις
δεξιότητες ομιλίας. Θα ήταν καλύτερο αν οι εκπαιδευόμενοι μπορούσαν
στην πραγματικότητα να πάνε στην πόλη και να πράξουν ανάλογα σε μια
πραγματική κατάσταση, όπου μπορούν να ζητήσουν οδηγίες από τυχαίους
ανθρώπους στον δρόμο. Στο κυνήγι του θησαυρού μπορεί επίσης να
ενσωματωθεί η εκμάθηση της προστακτικής έγκλισης του ρήματος, αν ο
εκπαιδευτής ή κάποιος άλλος εκπαιδευόμενος «δίνει εντολές» σε κάποιον
άλλο για να βρε
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1. Αν η διαδρομή έχει δημιουργηθεί σε εξωτερικό χώρο, οι εκπαιδευτές
μπορούν απλώς να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα σκηνικά (όπως καρέκλες,
τραπέζια, γραφεία), ή απλά να γράψουν τις οδηγίες σε φύλλα χαρτιού.
Υλικά

2. Αν ο εκπαιδευτής δημιουργήσει μια διαδρομή σε μια αίθουσα, θα
χρησιμοποιήσει ως σκηνικό ό,τι είναι διαθέσιμο στο χώρο. Μπορεί επίσης να
σχεδιάσει ορισμένα πρόσθετα στοιχεία της διαδρομής σε μεγάλα κομμάτια
χαρτιού και να τα τοποθετήσει στο δάπεδο ή στους τοίχους.

Δημιουργήστε το δικό σας Γενεαλογικό Δέντρο
Περιγραφή
της

Δημιουργία ενός γενεαλογικού δέντρου και παρουσίαση του.

εργασίας
y Βελτίωση των δεξιοτήτων ομιλίας.
Μαθησιακοί
στόχοι

y Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας.
y Χρήση βασικού λεξιλογίου.
y Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης.

Ομάδαστόχος

Αρχάριοι

Συνολικός
χρόνος

60-180 λεπτά (ανάλογα με το αν οι εκπαιδευόμενοι το έχουν ετοιμάσει στο σπίτι
τους πριν από το μάθημα)

Κύκλος
εργασίας

120 λεπτά

Περιγραφή
προεργασίας

Κύκλος
εργασίας

προαιρετικά: Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει στους εκπαιδευόμενους μερικά
δείγματα διαφορετικών οικογενειακών γενεαλογικών δέντρων, για να τους
εμπνεύσει να δημιουργήσουν τα δικά τους.

60 λεπτά
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1. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν ένα
γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας του συμμαθητή τους με τον οποίο
αποτελούν ζευγάρι.

Περιγραφή
εργασίας

2. Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ζευγάρια. Ο ένας εκπαιδευόμενος
του ζευγαριού δείχνει αρκετές εικόνες μελών της οικογένειάς του
εξηγώντας ποιος είναι ο καθένας, και αναφέροντας την ηλικία τους και την
οικογενειακή τους σχέση (ή τους περιγράφουν προφορικά στην περίπτωση
που οι εκπαιδευόμενοι δεν αισθάνονται άνετα χρησιμοποιώντας εικόνες)
και ο άλλος εκπαιδευόμενος του ζευγαριού θα πρέπει να σχεδιάσει ένα
γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας με βάση τις πληροφορίες που έχει
λάβει.
3. Κατόπιν οι εκπαιδευόμενοι αλλάζουν πλευρά.
4. Μετά από την ολοκλήρωση των γενεαλογικών δέντρων των οικογενειών, οι
συνεργαζόμενοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συζητήσουν τα εξής:
y Υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των γενεαλογικών δέντρων των οικογενειών
τους (π.χ., όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, τα επαγγέλματα, τις γεωγραφικές
τοποθεσίες);
y Ποιον θα θέλατε να συναντήσετε από το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας
του συνεργάτη σας και γιατί;
y Με ποιον από την οικογένειά σας επικοινωνείτε πιο συχνά, και με ποιον όχι;
Τι ισχύει για τον συνεργάτη σας;
Χαρτί, χρώματα, παλιά περιοδικά και εφημερίδες (για κολλάζ) - οποιαδήποτε
υλικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι.

Υλικά

Πόροι: Η δραστηριότητα έχει προσαρμοστεί από το Willis, J., (n.d.) Ένα ευέλικτο
πλαίσιο για την εκμάθηση με βάση τις εργασίες: μια Επισκόπηση του βασιζόμενου
σε εργασίες πλαισίου για τη Διδασκαλία Γλωσσών.

Νέα του Κόσμου
Περιγραφή
της
εργασίας

Οι εκπαιδευόμενοι διαβάζουν κάποιες ειδήσεις πριν από κάθε μάθημα και τις
αναπαράγουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
y Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και ομιλίας.
y Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν μόνοι τους πηγές στη γλώσσαστόχο (κανάλια ειδήσεων), γεγονός που τους καθιστά ανεξάρτητους χρήστες
της γλώσσας.

Μαθησιακοί
στόχοι

y Εκμάθηση νέου λεξιλογίου.
y Πρακτική εξάσκηση κριτικής σκέψης.
y Να γίνουν οι εκπαιδευόμενοι πιο συνειδητοποιημένοι και να συμμετέχουν
στην τοπική κοινότητα και στα τοπικά ζητήματα.
y Συμμετοχή σε εποικοδομητική συζήτηση η οποία εστιάζει στην εξεύρεση
μιας λύσης.
y Χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκμάθηση γλωσσών (προαιρετικά)

Ομάδαστόχος

Ενδιάμεσοι

60

Συνολικός
χρόνος

120 λεπτά

Κύκλος
εργασίας

30 λεπτά
y Ο εκπαιδευτής δείχνει στους εκπαιδευόμενους μια σειρά εικονογραφημένων
πλαισίων μορφής κόμικ η οποία αφορά τις εφημερίδες και εκμαιεύει το θέμα
του σημερινού μαθήματος: νέα του κόσμου! Το πρώτο βήμα είναι μια μικρή
συζήτηση όσον αφορά τη σχέση των συμμετεχόντων με τις ειδήσεις.

Προ-εργασία

y Ο εκπαιδευτής μπορεί να ρωτήσει: «Σας αρέσει να μάθετε περισσότερα
για τον κόσμο στον οποίο ζούμε; Γιατί/Γιατί όχι;», «Πόσο συχνά διαβάζετε
ειδήσεις;».
y Κατόπιν ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την προ-εργασία. Οι εκπαιδευόμενοι
θα πρέπει να ταιριάξουν τους τίτλους των ειδήσεων που θα τους δοθούν με
σύντομα άρθρα τα οποία έχουν προηγουμένως αναρτηθεί στους τοίχους.
y Αφού βρουν τις απαντήσεις, θα τους υπενθυμίσετε τα κύρια χαρακτηριστικά
των τίτλων και θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους
όσον αφορά τα άρθρα.

Κύκλος
εργασίας

90 λεπτά
1. Στο συγκεκριμένο σημείο, ο εκπαιδευτής χωρίζει τους εκπαιδευόμενους σε
ομάδες των τριών ατόμων. Η πρώτη τους εργασία είναι να αναλύσουν την
αρχική σελίδα μιας διαδικτυακής εφημερίδας χρησιμοποιώντας μια ομάδα
ερωτήσεων.
Ερωτήσεις-υποδείγματα:
y How many sections can you see? Can you name them?
y Which topics seem to get more attention?

Περιγραφή
εργασίας

y What do you think about the layout? Is colour important? How colours are
used so as to underline some articles?
y How many pictures are there? In your opinion, why are they important?
y Are there any ads?
2. Αφού αναφέρει τις παρατηρήσεις της στους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους,
η κάθε ομάδα δημιουργεί την αρχική σελίδα μιας διαδικτυακής εφημερίδας
χρησιμοποιώντας είτε είδη χαρτικών είτε ψηφιακά εργαλεία, αν αυτά είναι
διαθέσιμα.
3. Στο τέλος, η κάθε ομάδα παρουσιάζει την αρχική σελίδα της στην υπόλοιπη
τάξη και οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις
για τη δημιουργική διαδικασία

Υλικά

1. Εφημερίδες, περιοδικά.
2. Διαδικτυακά κανάλια ειδήσεων.

Σημείωση:
Για εκπαιδευόμενους Ενδιάμεσοι οι οποίοι έχουν ήδη κάποιες γνώσεις της γλώσσας.
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Η αγορά εργασίας
Περιγραφή
της
εργασίας
Μαθησιακοί
στόχοι

Ομάδαστόχος

Οι εκπαιδευόμενοι συλλέγουν πληροφορίες για τις προηγούμενες εμπειρίες
τους, τις σχολές στις οποίες φοίτησαν, εργασίες τις οποίες έκαναν για την
κατάρτιση του Βιογραφικού τους Σημειώματος.
y Να μιλήσουν για επαγγέλματα.
y Πρακτική εξάσκηση των δεξιοτήτων ομιλίας και γραφής.
y Να μάθουν πώς να συντάσσουν ένα Βιογραφικό Σημείωμα.
Ενδιάμεσοι

Συνολικός
χρόνος

140 λεπτά

Κύκλος
εργασίας

20 λεπτά
1. Ο εκπαιδευτής δείχνει στους εκπαιδευόμενους ένα σύντομο αστείο βίντεο
το οποίο αφορά μια συνέντευξη για εργασία και εκμαιεύει το θέμα: η αγορά
εργασίας.
2. Σε ζευγάρια, οι εκπαιδευόμενοι απαντούν στις ακόλουθες ερωτήσεις:
y Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε συνέντευξη για εργασία;
y Τι χρειάζεστε για να λάβετε μέρος σε μια συνέντευξη;
Σημείωση:
Ένα Βιογραφικό Σημείωμα θα πρέπει να παρουσιαστεί ως ένα ουσιώδες μέρος της
προετοιμασίας, και αν δεν αναφερθεί, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προσπαθήσει να
το αναφέρει ή να οδηγήσει τη συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Προεργασία
Περιγραφή

1. Αφού αναφέρουν μερικές από τις απαντήσεις τους σε ολόκληρη την
ομάδα, ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να εστιάσουν στα Βιογραφικά
Σημειώματα ως ένα θεμελιώδες εργαλείο.
2. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να εργαστούν σε ζευγάρια
για να γνωρίσουν καλύτερα πώς λειτουργούν τα διαφορετικά είδη
Βιογραφικών Σημειωμάτων. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει προετοιμάσει
εκ των προτέρων μερικά έντυπα κενών Βιογραφικών Σημειωμάτων με τους
τίτλους των κυρίων ενοτήτων που μπορούν να διανεμηθούν, και άλλα με το
περιεχόμενο το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε ένα Βιογραφικό Σημείωμα.
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ταιριάξουν τους σωστούς τίτλους με το
σωστό περιεχόμενο.
3. Μόλις ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία, ολόκληρη η ομάδα θα
ανακεφαλαιώσει και θα πραγματοποιήσει επισκόπηση του περιεχομένου
της κάθε ενότητας.

62

Κύκλος
εργασίας

140 λεπτά
1. Στο συγκεκριμένο σημείο, ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να
φανταστούν ότι χρειάζεται να προετοιμαστούν για μια έκθεση ενημέρωσης
για την απασχόληση και κάλυψης θέσεων εργασίας.
2. Με βάση τις προ-εργασίες στις οποίες ο εκπαιδευτής ζήτησε από τους
εκπαιδευόμενους να συζητήσουν γιατί ένα Βιογραφικό Σημείωμα είναι
χρήσιμο (καταιγισμός ιδεών) και ποια μορφή πιστεύουν ότι θα έπρεπε να
έχει (σωστά χαρακτηριστικά), οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει στο σημείο
αυτό να συντάξουν το δικό τους Βιογραφικό Σημείωμα. Ο εκπαιδευτής
δίνει στους εκπαιδευόμενους ένα πρότυπο και τους παρακολουθεί όσο το
συμπληρώνουν.

Περιγραφή
εργασίας

3. Μόλις οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν τη συμπλήρωση των Βιογραφικών
Σημειωμάτων τους, ο εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες να ετοιμαστούν
για την έκθεση ενημέρωσης για την απασχόληση και κάλυψης θέσεων
εργασίας. Χωρίζει τους εκπαιδευόμενους σε δύο διαφορετικές ομάδες, με
τους μισούς από αυτούς να παίζουν τον ρόλο των εργοδοτών και τους άλλους
μισούς τον ρόλο των υποψηφίων εργαζομένων. Δημιουργούνται ζευγάρια
ενός εργαζομένου και ενός εργοδότη, και οι εργαζόμενοι έχουν στη διάθεσή
τους 5 λεπτά για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να απαντήσουν στις
ερωτήσεις των εργοδοτών.
4. Μόλις ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία, αλλάζουν ρόλους.
5. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βρουν τις δικές τους ερωτήσεις για τους
εργαζόμενους, ή οι εκπαιδευτές μπορούν να δώσουν μερικές ερωτήσειςυποδείγματα όπως οι εξής:
• Για τι είδους εργασία θέλετε να υποβάλετε αίτηση; (στην περίπτωση
που ο εργοδότης δεν έχει διαθέσιμη μια συγκεκριμένη θέση εργασίας)
• Τι σας καθιστά τον τέλειο υποψήφιο για τη θέση εργασίας (σε περίπτωση
που η θέση εργασίας είναι γνωστή)
• Πείτε μου κάτι για τον εαυτό σας.
1. Κενά Βιογραφικά Σημειώματα τα οποία ωστόσο έχουν τίτλους ενοτήτων
2. Το περιεχόμενο των διαφορετικών ενοτήτων τις οποίες θα μπορούσε ένα
Βιογραφικό Σημείωμα να περιέχει

Υλικά

3. Πρότυπα Βιογραφικών Σημειωμάτων τα οποία θα συμπληρώσουν οι
εκπαιδευόμενοι
4. Ερωτήσεις-υποδείγματα τις οποίες θα υποβάλλουν οι εργοδότες στους
εργαζόμενους (πιθανά σε κάρτες)

Μεταεργασία

Ο εκπαιδευτής παρέχει ανατροφοδότηση και ζητά από τους εκπαιδευόμενους
να γράψουν μια συνοδευτική επιστολή για να υποβάλλουν αίτηση για τη θέση
εργασίας των ονείρων τους.
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Επείγον ιατρικό περιστατικό
Περιγραφή
της
εργασίας
Μαθησιακοί
στόχοι

Ομάδαστόχος

Η συγκεκριμένη είναι μια δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων. Πρόκειται
για μια πραγματική δραστηριότητα επιβίωσης, καθώς ζητείται από τους
εκπαιδευόμενους να εξηγήσουν προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζουν.
y Εξοικείωση με βασικούς ιατρικούς όρους.
y Να έχουν την ικανότητα να εξηγήσουν ένα πρόβλημα υγείας.
y Πρακτική εξάσκηση δεξιοτήτων ομιλίας.
Ενδιάμεσοι

Συνολικός
χρόνος

60 λεπτά

Κύκλος
εργασίας

20 λεπτά
1. Ο εκπαιδευτής βάζει έναν ήχο σειρήνας ασθενοφόρου, ώστε να επιτρέψει
στους εκπαιδευόμενους να συμπεράνουν το θέμα του σημερινού μαθήματος:
επείγον ιατρικό περιστατικό.
2. Σε ζευγάρια, οι εκπαιδευόμενοι απαντούν στις ακόλουθες ερωτήσεις:
y Έχετε ποτέ επισκεφτεί κάποιον γιατρό;
y Τι χρειάζεται να γνωρίζετε πριν επισκεφτείτε τον γιατρό;

Προεργασία
Περιγραφή

3. Αφού αναφέρουν ορισμένες από τις απαντήσεις σε ολόκληρη την ομάδα,
ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να εστιάσουν σε μια νέα εργασία. Οι
εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ζευγάρια και συζητούν τι θα πρέπει να γίνει
σε περίπτωση που έχουν έναν ιό/ μια ασθένεια. Συζητούν και γράφουν
τα βήματα που πιστεύουν ότι πρέπει να ακολουθήσουν (π.χ., να κλείσουν
ραντεβού με έναν γιατρό, να επισκεφτούν έναν γιατρό, να ρωτήσουν όλες
τις λεπτομέρειες, να πάνε σε ένα φαρμακείο, να κάνουν τη θεραπεία, κλπ.).
4. Μόλις ο εκπαιδευτής συλλέξει όλα όσα έχουν γράψει, ζητά από τους
εκπαιδευόμενους να ετοιμαστούν για το παιχνίδι ρόλων.

Κύκλος
εργασίας

40 λεπτά
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1. Χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο, ο εκπαιδευτής αφήνει τις ομάδες
των εκπαιδευόμενων να δημιουργήσουν μερικές κάρτες τις οποίες θα
χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων. Η κάθε ομάδα
θα πρέπει να ετοιμάσει τέσσερις κάρτες ασθενειών/τραυματισμών όπου
περιγράφονται συμπτώματα και τέσσερις κάρτες όπου περιγράφονται
συνοπτικά συμβουλές και πιθανές θεραπείες.

Περιγραφή
εργασίας

2. Μόλις ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία, ο εκπαιδευτής ζητά από
τους εκπαιδευόμενους να επιστρέψουν τις κάρτες και να ετοιμαστούν για το
παιχνίδι ρόλων. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε δύο ομάδες: τους ασθενείς
και τους γιατρούς. Ο εκπαιδευτής δίνει σε κάθε ασθενή μια κάρτα ασθενείας/
τραυματισμού και σε κάθε γιατρό μια κάρτα θεραπείας. Οι ασθενείς θα πρέπει
να πάνε στους γιατρούς και να περιγράψουν την ασθένειά τους μέχρι να
βρουν εκείνον το γιατρό ο οποίος έχει την κατάλληλη θεραπεία για αυτούς.
Μόλις βρουν τους γιατρούς τους, θα πρέπει να γράψουν μαζί μια συνταγή η
οποία θα περιγράφει τη θεραπεία που θα πρέπει να ακολουθήσουν.
3. Στο τέλος, ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να την
παρουσιάσουν στην υπόλοιπη ομάδα και να ζητήσουν ανατροφοδότηση.
Σημείωση:
Υπενθυμίστε στους εκπαιδευόμενους ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων και ότι
όλες οι συμβουλές δεν θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά ως ιατρικές οδηγίες.

Μεταεργασία

y Κατά τη διάρκεια μετα-εργασίας, ο εκπαιδευτής μπορεί να εστιάσει στα λάθη
λεξιλογίου που έκαναν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
ρόλων καθώς και στις γραμματικές δομές.
y Εργασία για το σπίτι: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να γράψουν σε ένα μέλος
της οικογένειάς τους για μια ασθένεια ή πόνο από τα οποία υποφέρουν.

Εορταστικές εκδηλώσεις
Περιγραφή
της
εργασίας
Μαθησιακοί
στόχοι

Σε ζευγάρια, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αποφασίσουν για ένα θέμα από
την ευρύτερη θεματολογία των εορταστικών εκδηλώσεων και να κάνουν μια
σχετική παρουσίαση.
y Εκμάθηση ειδικού λεξιλογίου, που σχετίζεται με τις παραδόσεις.
y Πρακτική εξάσκηση των δεξιοτήτων παρουσίασης και των προφορικών
δεξιοτήτων τους.

Ομάδαστόχος

Αρχάριοι

Συνολικός
χρόνος

90 λεπτά

Προεργασία
εργασίας

10 λεπτά
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1. Ο εκπαιδευτής δείχνει στους εκπαιδευόμενους διαφορετικές εικόνες οι
οποίες αφορούν εορτασμούς σε όλο τον κόσμο και εκμαιεύει το θέμα του
μαθήματος: εορταστικές εκδηλώσεις. Σε ζευγάρια οι εκπαιδευόμενοι
απαντούν στις ακόλουθες ερωτήσεις:
Προεργασία
Περιγραφή

•

Ποια είναι η αγαπημένη σου γιορτή;

•

Γιατί πιστεύεις ότι είναι τόσο ξεχωριστή;

2. Αφού αναφέρουν μερικές από τις απαντήσεις τους σε ολόκληρη την
ομάδα, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει στους εκπαιδευόμενους την παρακάτω
δραστηριότητα.
Κύκλος
εργασίας

Περιγραφή
εργασίας

80 λεπτά
1. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν την αγαπημένη τους
εορτή στην τάξη. Θα πρέπει να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα
πραγματοποιήσουν την παρουσίαση (power point, βίντεο, κείμενο, κλπ.)
καθώς και το θέμα (μουσική, χοροί, φαγητό, αφήγηση, παραδοσιακές στολές,
κλπ.) και να εργαστούν σε αυτό το πλαίσιο. Ο εκπαιδευτής υποστηρίζει τη
συνολική διαδικασία.
2. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν και οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι
ενθαρρύνονται να υποβάλλουν ερωτήσεις για να μάθουν περισσότερα για
την εορτή και μοιράζονται τις εντυπώσεις τους.
y Εικόνες διαφορετικών
προ-εργασίας)

Υλικά

εορτασμών

και

παραδόσεων

(δραστηριότητα

y Υπολογιστές (αν πραγματοποιείται παρουσίαση μέσω powerpoint)
y Είδη χαρτικών αν πραγματοποιείται «χειροποίητη» παρουσίαση οπτικού
υλικού.

Μεταεργασία

Ο εκπαιδευτής παρέχει ανατροφοδότηση, εάν αυτό είναι απαραίτητο, την
οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν τις
παρουσιάσεις τους. Επιπλέον, ως εργασία για το σπίτι, θα πρέπει να γράψουν
ένα email για να καλέσουν τους συμμαθητές τους να συμμετάσχουν στις
αγαπημένες εορταστικές εκδηλώσεις τους.

Φανταστικές συνεντεύξεις
Περιγραφή
της
εργασίας

Οι εκπαιδευόμενοι, σε μικρές ομάδες, θα πρέπει να δημιουργήσουν
παρουσιάσεις για ένα θέμα το οποίο αποφασίζεται από αυτούς σύμφωνα με τα
ενδιαφέροντά τους.
y Να υποβάλλουν ερωτήσεις ώστε να γνωρίσουν κάποιον.
y Να παρουσιάσουν/συστήσουν τους εαυτούς τους και άλλα πρόσωπα.

Μαθησιακοί
στόχοι

y Πρακτική εξάσκηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης και προφορικών
δεξιοτήτων.
y Έκφραση γνώμης και λήψη αποφάσεων.
y Χρήση του ενεστώτα.

Ομάδαστόχος

Αρχάριοι

66

Συνολικός
χρόνος

70 λεπτά

Προεργασία
εργασίας

10 λεπτά
1. Ο εκπαιδευτής δείχνει στους εκπαιδευόμενους μερικά εξώφυλλα περιοδικών
και εκμαιεύει το θέμα του μαθήματος: φανταστικές συνεντεύξεις. Σε
ζευγάρια, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να απαντήσουν τις ακόλουθες
ερωτήσεις:

Προεργασία
Περιγραφή

•

Τους αρέσει η ανάγνωση/παρακολούθηση συνεντεύξεων με διάσημα
πρόσωπα;

•

Γιατί/γιατί όχι;

•

Θυμούνται κάποιες αξέχαστες συνεντεύξεις;

2. Μετά την αναφορά μερικών από τις απαντήσεις τους, στους εκπαιδευόμενους
παρουσιάζονται οι ακόλουθες δραστηριότητες. Θα τους δοθούν ορισμένες
απαντήσεις σε ομάδες, οι οποίες έχουν ληφθεί από μια συνέντευξη και θα
πρέπει να μαντέψουν και να γράψουν την ερώτηση.
3. Μόλις η προηγούμενη διαδικασία ολοκληρωθεί, ο εκπαιδευτής συζητά για
τις απαντήσεις τους και επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να τις συγκρίνουν
με εκείνη την οποία έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτής.

Κύκλος
εργασίας

60 λεπτά
1. Ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευόμενων, ο εκπαιδευτής ζητά από τους
εκπαιδευόμενους να γράψουν ή να σκεφτούν περίπου 5-10 ερωτήσεις τις
οποίες θα ήθελαν να υποβάλλουν στον αγαπημένο τους χαρακτήρα.
2. Σε ζευγάρια, εξασκούνται στις ερωτήσεις τους: ο ένας ρωτά και ο άλλος
απαντά σαν να ήταν αυτός ο συγκεκριμένος χαρακτήρας. Εκείνοι που ακούν
μπορούν να κρατήσουν σημειώσεις (λέξεις ή σχέδια) για να ετοιμάσουν μια
παρουσίαση. Κατόπιν αλλάζουν ρόλους.

Περιγραφή
εργασίας

3. Ο κάθε εκπαιδευόμενος παρουσιάζει τον «χαρακτήρα» ενώπιον της ομάδας.
Μπορεί να προσθέσει στον παρουσιαζόμενο χαρακτήρα ο,τιδήποτε θέλει το
οποίο η τάξη να γνωρίζει σχετικά.
4. Οι εκπαιδευόμενοι σχηματίζουν μικρές ομάδες με 3 εκπαιδευόμενους κατά
μέγιστο η καθεμία και συμφωνούν για έναν χαρακτήρα για τον οποίο θα
ήθελαν να διεξάγουν έρευνα. Διεξάγουν έρευνα βάσει των ερωτήσεων τις
οποίες έχουν προηγουμένως γράψει και δημιουργούν μια παρουσίαση
powerpoint για να παρουσιάσουν τον χαρακτήρα στην υπόλοιπη ομάδα.
Οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις και
μοιράζονται την άποψή τους όσον αφορά την εργασία τους.
1. Περιοδικό με συνεντεύξεις
2. Απαντήσεις σε ερωτήσεις της συνέντευξης

Υλικά

3. Υπολογιστές (σε περίπτωση που πραγματοποιείται μια παρουσίαση με
powerpoint)
4. Χαρτικά είδη αν πραγματοποιούνται «χειροποίητες» παρουσιάσεις οπτικών
υλικών.

Μεταεργασία

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξασκηθούν στις δεξιότητες γραφής τους
γράφοντας ένα προφίλ του αγαπημένου τους καλλιτέχνη.
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Φανταστικές συνεντεύξεις
Περιγραφή
της
εργασίας

Μαθησιακοί
στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν μικρά ποιήματα σε ομάδες με ένα θέμα το οποίο
είναι κοντά στα ενδιαφέροντά τους ή στη χώρα στην οποία ζουν, κλπ
y Εκμάθηση και χρήση λεξιλογίου το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένα θέματα
μέσω καταιγισμού ιδεών ή με άλλα μέσα.
y Έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους γράφοντας ένα τραγούδι
ή έναν ύμνο.
y Πρακτική εξάσκηση των δεξιοτήτων γραφής και των προφορικών δεξιοτήτων.

Ομάδαστόχος

Αρχάριοι/ Ενδιάμεσοι

Συνολικός
χρόνος

60 λεπτά

Χρόνος
προεργασίας

10 λεπτά
1. Ο εκπαιδευτής δείχνει στους εκπαιδευόμενους έναν διάσημο στίχο από ένα
τραγούδι και ζητά από τους εκπαιδευόμενους να μαντέψουν τον τίτλο του
και εκμαιεύει το θέμα του μαθήματος: τραγούδια.
2. Σε ζευγάρια, οι εκπαιδευόμενοι απαντούν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Προεργασία
Περιγραφή

•

Έχουν κάποιο αγαπημένο τραγούδι;

•

Τι είδους αναμνήσεις φέρνει στο νου τους το τραγούδι;

3. Αφού αναφέρουν μερικές από τις απαντήσεις τους σε ολόκληρη την ομάδα,
δίνονται στους εκπαιδευόμενους οι στίχοι ενός τραγουδιού όπου λείπουν
μερικές λέξεις. Οι εκπαιδευόμενοι ακούν το τραγούδι και προσπαθούν να
συμπληρώσουν τα κενά.
4. Κατόπιν, θα πρέπει να αναλύσουν τη δομή του τραγουδιού.

Κύκλος
εργασίας

50 λεπτά
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1. Ο εκπαιδευτής φέρνει στην τάξη στίχους διαφορετικών τραγουδιών
(παλαιών, σύγχρονων, αστείων, σύντομων, μεγάλης διάρκειας, κλπ.) και
οι εκπαιδευόμενοι μελετούν σε μικρές ομάδες τη δομή τους. Επιπλέον,
μπορούν να μοιραστούν τις απόψεις τους για αυτούς.
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2. Ο εκπαιδευτής δίνει ένα θέμα σε κάθε ομάδα 3 εκπαιδευόμενων (φύση,
μουσική, πόλη, πολιτισμός, γλώσσες, κινηματογράφος, κλπ.).
Περιγραφή
εργασίας

3. Η κάθε ομάδα γράφει 10-20 λέξεις που αφορούν το θέμα (ρήματα και
ουσιαστικά).
4. Οι λέξεις μοιράζονται στα μέλη της ομάδας. Ο κάθε εκπαιδευόμενος της
ομάδας γράφει 2-4 προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις που του έχουν
δοθεί. Η κάθε πρόταση μπορεί να γραφεί σε ένα διαφορετικό φύλλο χαρτιού.
5. Οι εκπαιδευόμενοι δείχνουν τις προτάσεις τους και όλοι μαζί αποφασίζουν
για τη σειρά τους ώστε να συνθέσουν τους στίχους ενός τραγουδιού με το
θέμα που τους έχει δοθεί.
6. Οι ομάδες τραγουδούν το τραγούδι, και ο καθένας μπορεί να μιλήσει για τα
συναισθήματά του.

Μεταεργασία

Ο εκπαιδευτής παρέχει ανατροφοδότηση, αν αυτή είναι απαραίτητη, την
οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν
το ποίημα. Θα μπορούσε να αυτοσχεδιαστεί μια συναυλία αν συμφωνούν οι
εκπαιδευόμενοι.

Σημείωση:
Για το επίπεδο των αρχαρίων οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να γράψουν παιδικές ρίμες/τραγούδια/
στίχους.

Επίσκεψη σε έναν κήπο
Περιγραφή
της
εργασίας

Οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με βότανα/λουλούδια/φυτά/δέντρα,
επισκέπτονται έναν βοτανικό κήπο ή ένα πάρκο και ενθαρρύνονται να πουν
την ιστορία ενός φυσικού στοιχείου όπως των παραπάνω και του δικού τους.
y Να μάθουν να εκφράζουν τι τους αρέσει και τι όχι («Μου αρέσει/αγαπώ» «Μου αρέσει λιγότερο/δεν μου αρέσει»).

Μαθησιακοί
στόχοι

y Να μάθουν να δίνουν αιτιολογήσεις.
y Πρακτική εξάσκηση δεξιοτήτων αφήγησης και προφορικών δεξιοτήτων
καθώς και δεξιοτήτων γραφής.
y Πρακτική εξάσκηση του ενεστώτα.
y Χρήση «πράσινου» λεξιλογίου.

Ομάδαστόχος

Αρχάριοι

Συνολικός
χρόνος

180-300 λεπτά

Προεργασία
εργασίας

10 λεπτά
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Προεργασία
Περιγραφή
Κύκλος
εργασίας

Ο εκπαιδευτής φέρνει στην τάξη μια τσάντα με μερικά τοπικά βότανα/ λουλούδια
(αποξηραμένα και χλωρά) και οι εκπαιδευόμενοι με τα μάτια κλειστά μαντεύουν
τα ονόματά τους μυρίζοντας ή αγγίζοντάς τα.
170-290 λεπτά (ανάλογα με τις αποστάσεις)
1. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να βρουν 5 διαφορετικά
βότανα/λουλούδια που τους αρέσουν και 2 τα οποία δεν τους αρέσουν και
τόσο, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Δημιουργούν μια λίστα, με το όνομα
του βοτάνου και γράφουν γιατί τους αρέσει ή όχι «μου αρέσει η μέντα γιατί
τα φύλλα της είναι όμορφα», «μου αρέσει η κανέλα γιατί η μυρωδιά της
είναι ωραία», «δεν μου αρέσει το κάρυ γιατί…». Κατόπιν τα βάζουν σε σειρά
ταξινομώντας τα από εκείνο που τους αρέσει λιγότερο προς εκείνο που τους
αρέσει περισσότερο.
2. Οι εκπαιδευόμενοι, σε μικρές ομάδες των 3 ανταλλάσσουν τις φράσεις «Γιατί
σας αρέσει/δεν σας αρέσει (το βότανο/λουλούδι)» (και άλλες ερωτήσεις τις
οποίες μπορεί να σκεφτούν), εξασκώντας κάποιες προφορικές δεξιότητες.

Περιγραφή
εργασίας

3. Οι εκπαιδευόμενοι επισκέπτονται έναν Βοτανικό Κήπο ή ένα Πάρκο μαζί με
τον εκπαιδευτή. Έχουν ένα χαρτί με εικόνες κάποιων λουλουδιών/βοτάνων/
δέντρων, και τα βρίσκουν στον κήπο/στο πάρκο, γράφοντας τα ονόματά
τους.
4. Ενώ βρίσκονται στο πάρκο, επιλέγουν ένα αγαπημένο σε αυτούς φυτό
και εξηγούν γιατί τους αρέσει. Κατόπιν εφευρίσκουν την ιστορία του
αγαπημένου τους δέντρου/φυτού (του δίνουν ένα όνομα, αναφέρουν που
ζούσε προηγουμένως, πώς αποφάσισε να έρθει στο συγκεκριμένο πάρκο,
πώς αισθάνεται εδώ (χρησιμοποιώντας τα ρήματα μου αρέσει/αγαπώ),
μιλούν για την οικογένειά του, μιλούν για τους «πράσινους» φίλους του και
πώς έγιναν φίλοι, κλπ.). Μπορούν να προσποιηθούν ότι είναι το δέντρο και
δημιουργούν μικρά θεατρικά αφηγηματικά νούμερα.
5. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες
μέσω αφήγησης.

Υλικά

Μεταεργασία

y Βότανα
y Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν τις αφηγήσεις τους σε ένα φύλλο χαρτί ή κάνουν
μια δημιουργική παρουσίαση της αφήγησής τους.

Σημείωση:
•

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη δραστηριότητα μαγειρικής, η
οποία ακολουθεί τη συγκεκριμένη.

•

Η δραστηριότητα της μετα-εργασίας για τους εκπαιδευόμενους θα μπορούσε να είναι να
γράψουν μια συνταγή της πατρίδας τους στο σπίτι όπου χρησιμοποιούνται βότανα/μπαχαρικά.
Κατόπιν παρουσιάζουν τη συνταγή τους ως προ-εργασία για το επόμενο μάθημα και ακολουθεί η
δραστηριότητα μαγειρικής.

•

Η δραστηριότητα θα πρέπει να προσαρμοστεί σε βότανα ή λουλούδια ανάλογα με το τι είναι διαθέσιμο
για επίσκεψη στη χώρα. Σε περίπτωση εργασίας με λουλούδια, δεν συνιστάται να συνδυαστεί η
δραστηριότητα με τη δραστηριότητα μαγειρικής.
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Ώρα για Καφέ!
Περιγραφή
της
εργασίας

Μαθησιακοί
στόχοι
Ομάδαστόχος
Συνολικός
χρόνος
Προεργασία
εργασίας

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν για τα μέσα μεταφοράς και τα δρομολόγια,
παίρνουν ένα λεωφορείο για να συναντηθούν για καφέ και εξασκούν τις
προφορικές τους δεξιότητες.
y Εκμάθηση λεξιλογίου που σχετίζεται με τα μέσα μεταφοράς.
y Να μάθουν πώς να ερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν τα δρομολόγια των
μέσων μεταφοράς.
y Πρακτική εξάσκηση των προφορικών δεξιοτήτων καθώς και των δεξιοτήτων
γραφής όσον αφορά τους καθημερινούς διαλόγους.
Αρχάριοι/ Ενδιάμεσοι

100-190 λεπτά

10 λεπτά
1. Ο εκπαιδευτής δείχνει στους εκπαιδευόμενους έναν χάρτη του συστήματος
μέσων μεταφοράς της πόλης και εκμαιεύει το θέμα του μαθήματος:
μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Περιγραφή
προεργασίας

2. Σε ζευγάρια, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να απαντήσουν τις ακόλουθες
ερωτήσεις:
• Do they use public transport?
• What is their favourite means of transportation when they need to go
somewhere?
3. Αφού οι εκπαιδευόμενοι αναφέρουν μερικές από τις απαντήσεις τους στην
υπόλοιπη ομάδα, ο εκπαιδευτής θα τους παρουσιάσει την επόμενη εργασία.

Κύκλος
εργασίας

90 λεπτά στην τάξη
90 λεπτά για να πάρουν το λεωφορείο και να συναντηθούν για καφέ με τον
συνεργάτη τους στο ζευγάρι που έχει οριστεί
1. Στο κάθε ζευγάρι δίνεται ένας πίνακας δρομολογίων (διαφορετικών γραμμών
λεωφορείων με προορισμό το κέντρο της πόλης). Το ζευγάρι εντοπίζει, ποιες
είναι οι πληροφορίες που του έχουν δοθεί (αριθμός λεωφορείου, αφετηρία,
χρόνος αναχώρησης, χρόνος άφιξης στον προορισμό, στάσεις, τιμή
μεμονωμένου εισιτηρίου, τιμή ημερήσιου εισιτηρίου, κλπ.). Το κάθε ζευγάρι
παρουσιάζει στην ομάδα τον πίνακα δρομολογίων της λεωφορειακής
γραμμής του.

Περιγραφή
εργασίας

2. Οι εκπαιδευόμενοι αποφασίζουν όλοι μαζί πού θέλουν να πάνε για καφέ
και ποιο λεωφορείο είναι το κατάλληλο για να πάνε από την αίθουσα
διδασκαλίας στο σημείο που θα πιούν καφέ.
3. Οι εκπαιδευόμενοι σε ζευγάρια γράφουν διαλόγους σχετικά με έναν
οδηγό λεωφορείου και έναν επιβάτη ο οποίος ανεβαίνει στο λεωφορείο
(χαιρετισμός, αγορά εισιτηρίου, ευχαριστίες, ερώτηση για τη στάση όπου
θέλουν να κατέβουν).
4. Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν μικρές θεατρικές παραστάσεις από τους
διαλόγους τους.
5. Οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν το λεωφορείο και πηγαίνουν για καφέ όπου
μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις με τους συμμαθητές τους.
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Μεταεργασία

Κατά τη διάρκεια της μετα-εργασίας, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να φέρει
δραστηριότητες και εργασίες οι οποίες εστιάζουν στη μορφή, ιδιαίτερα στα
στοιχεία των δεξιοτήτων και της γλώσσας τα οποία είναι δύσκολα για τους
εκπαιδευόμενους και τα οποία παρουσιάστηκαν κατά την ολοκλήρωση της
εργασίας. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής μπορεί να αναθέσει εργασία για το σπίτι
στους εκπαιδευόμενους για να εστιάσει στη γραφή.
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