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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Πρόγραμμα  
Το TANDEM, ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα EU Erasmus+, 

αποσκοπεί στη βελτίωση βασικών ικανοτήτων και απασχολησιμότητας των 

μεταναστών χαμηλής ειδίκευσης και των ενηλίκων με το να επιτρέπει στους 

μετανάστες να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες γλωσσικές ικανότητες τους και να 

διδάξουν τη γλώσσα τους σε άλλους ντόπιους ενήλικες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες 

και μη τυπικές μεθοδολογίες, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο πολιτισμικές 

ανταλλαγές και ομαδική μάθηση.  

 

Εταίροι του προγράμματος 

● Κέντρο δημιουργικής ανάπτυξης “Danilo Dolci”, Ιταλία (Συντονιστής) 

● Συνεργασία Ενεργών Πολιτών (Αctive Citizen Partnership), Ελλάδα 

● Compass GmbH, Αυστρία 

● CSI Center for Social Innovation LTD, Κύπρος 

● Iberika Education Group GGMBH – Γερμανία 

 

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο  
Ο κύριος στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές 

ξένων γλωσσών να συμμετάσχουν στις διαπολιτισμικές πολιτιστικές και γλωσσικές 

ανταλλαγές, στα λεγόμενα «Γλωσσικά καφέ», χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της 

Εργασιοκεντρικής Προσέγγισης στη Διδασκαλία Γλωσσών (TBLT), που θα επιτρέψει 

την αμοιβαία εκμάθηση γλωσσών (mutual language learning) και διδασκαλία μεταξύ 

των μεταναστών και των ντόπιων ενηλίκων.  

 

Ο στόχος των εργαστηρίων των Γλωσσικών Καφέ είναι να δημιουργήσουν τη 

δυνατότητα φιλικής συζήτησης μεταξύ των πολιτισμών αλλά και να βελτιώσουν τις 

γλωσσικές ικανότητες των συμμετεχόντων, αλλά και να τους προσφέρουν ανεπίσημα, 

μη εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τα οποία συνήθως δημιουργούνται ως κοινωνικά 

περιβάλλοντα που αποσκοπούν στην προώθηση συνομιλιών μεταξύ των μεταναστών 

και των μελών της χώρας υποδοχής. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να προσαρμοστούν 

καλύτερα και γρηγορότερα στην κουλτούρα ή να γνωρίσουν από κοντά μια νέα 

κουλτούρα μέσω της γλωσσικής ανταλλαγής, να κοινωνικοποιηθούν και να κάνουν 

φίλους έχοντας καθημερινά αρκετές ευκαιρίες να εξασκηθούν στην ομιλία. Αντίθετα, οι 

ντόπιοι συμμετέχοντες μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στη διαπολιτισμική 

επικοινωνία, καθώς και να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες μέσω 

βαθύτερων επαφών με μέλη μεταναστευτικών κοινοτήτων των χωρών τους. 
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Αυτό το εγχειρίδιο δίνει συμβουλές για την προετοιμασία και την διεξαγωγή ενός 

γλωσσικού καφέ σε όποιον επιθυμεί να εφαρμόσει πρακτική βασισμένη στις 

πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές. Οι γνώσεις που δίνονται βασίζονται στις 

προτεραιότητες του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Ως εκ τούτου, αυτό το εγχειρίδιο 

είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να αποκτήσουν τα θεμέλια των ικανοτήτων 

διδασκαλίας της γλώσσας, να γνωρίσουν τις βασικές αρχές των μαθησιακών 

διαδικασιών και στρατηγικών και να βιώσουν διαπολιτισμικές ανταλλαγές με 

ανθρώπους από διαφορετικό υπόβαθρο. 

 

Επίσης, αυτό το εγχειρίδιο θα προσφέρει μοναδικές γνώσεις για μια σειρά γλωσσικών 

διδασκαλιών μη τυπικής προσέγγισης, εστιάζοντας στις συμβουλές που βασίζονται 

στις προτεραιότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Είναι κατάλληλο για όλους 

τους αναγνώστες που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στη διδασκαλία και 

τη μάθηση, και να βιώσουν την εμπειρία της πολιτιστικής ανταλλαγής με ανθρώπους 

από διάφορα περιβάλλοντα.  

 

Αυτό το εγχειρίδιο προσφέρει: 

● Συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με πρόγραμμα μαθημάτων και 

της δομής των γλωσσικών ανταλλαγών «ένας προς έναν» (one-to-one 

language exchanges).                 

● Πληροφορίες για την Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών.  

● Παιδαγωγικές συμβουλές για το πως γίνεται αποτελεσματική υλοποίηση της 

νεοαποκτηθείσας μεθοδολογίας TBLT (μεθοδολογία TBLT). 

● Ένα πλαίσιο για την καλύτερη αναγνώριση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας.  

 

 
Εικόνα 1: Γλωσσικές και πολιτιστικές ανταλλαγές που διοργάνωσε ο Danilo Dolci 

κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης TANDEM Multiplier Event 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 

ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1.1. Γλωσσική ανταλλαγή 
Η Γλωσσική Ανταλλαγή είναι μια μέθοδος εκμάθησης γλωσσών που βασίζεται στην 

αμοιβαία γλωσσική εξάσκηση από δυο τουλάχιστον μαθητευόμενους που ομιλούν μια 

συγκεκριμένη γλώσσα. Αυτό γίνεται συνήθως με δυο φυσικούς ομιλητές μιας γλώσσας 

που διδάσκει ο ένας τον άλλο τη μητρική τους γλώσσα. Όλοι οι συμμετέχοντες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια γλώσσα και να κάνουν μια συζήτηση ανεξαρτήτως 

του γλωσσικού υπόβαθρου και του επιπέδου τους.  

 

Η γλωσσική ανταλλαγή επιτρέπει στους μαθητευόμενους να: 

• Επανεξετάσουν και να βελτιώσουν την γλωσσική γνώση του λεξιλογίου, της 

γραμματικής, των δομών, της προφοράς, την γνώση του πολιτισμού και της 

κοινωνίας της τοπικής περιοχής καθώς και των τομέων που σχετίζονται με το 

κάθε Γλωσσικό Καφέ. 

• Βελτιώσουν τις δεξιότητες ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής, ιδίως τις 

δεξιότητες ακρόασης, ομιλίας και επικοινωνίας. 

• Βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες συνεργασίας, δεξιότητες 

προγραμματισμού, δεξιότητες επίβλεψης, δεξιότητες παρουσίασης και 

δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων. 
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Εικόνα 2: Γλωσσικό καφέ στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
TANDEM, που διοργανώθηκε από το CSC Danilo Dolci 

1.2. Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία 

Γλωσσών Διδασκαλία (TBLT) 

 
Αυτή η ενότητα προσφέρει θεωρητική γνώση σχετικά με τη μεθοδολογία της 

Εργασιοκεντρικής Προσέγγισης στη Διδασκαλία Γλωσσών (TBLT). Για περισσότερες 

πληροφορίες, μελετήστε τις διάφορες πηγές που δημιουργήθηκαν από το πρόγραμμα 

TANDEM για τη μεθοδολογία TBLT: www.teachyourlanguage.eu/resources  

 

Η Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών είναι η μεθοδολογία που 

αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος TANDEM και για 

την ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε όσους θα συμμετέχουν στα 

Γλωσσικά καφέ. 

 

Η Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών απορρέει από την 

Επικοινωνιακή Προσέγγιση (Communicative Approach), η οποία θεωρεί την γλωσσική 

αλληλεπίδραση τόσο ως μέσο όσο και ως στόχο της γλωσσικής διδασκαλίας και 

μάθησης. 

 

Η ΤΒLT, που ξεκίνησε την δεκαετία του 1980, βασίζεται στην ιδέα ότι η εκμάθηση της 

γλώσσας προέρχεται από την εκτέλεση γλωσσικών δραστηριοτήτων που ακολουθούν 

την φυσική κατάκτηση της γλώσσας και έχει αποδειχθεί αποτελεσματική μέθοδος 

διδασκαλίας της γλώσσας για πολλούς λόγους: 

 

http://www.teachyourlanguage.eu/resources
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• Δεν βασίζεται αποκλειστικά στην τυπική γνώση της γλώσσας. Αντίθετα, εστιάζει 

σε αυτό που οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν άμεσα, δημιουργώντας έτσι 

πλαίσια χρήσης, όπου οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν ελεύθερα με τα 

τμήματα της γλώσσας που ήδη κατέχουν, να παρατηρήσουν από πρώτο χέρι 

τα όριά τους και να προχωρήσουν σταδιακά από απλούστερες σε πιο σύνθετες 

γλωσσικές μορφές 

• Δεν είναι μια μεθοδολογία που επικεντρώνεται στο δάσκαλο. Αντίθετα, καθιστά 

τους μαθητές υπεύθυνους για τη δική τους μάθηση, αυξάνοντας την 

ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τις γλωσσικές τους δεξιότητες, 

• Προτιμά την ευχέρεια έναντι της ακρίβειας. Ως εκ τούτου, απαιτεί από τους 

μαθητές να επιλύουν πρώτα επικοινωνιακά προβλήματα (εργασίες) με βάση το 

νόημα και στη συνέχεια να αναλύουν γλωσσικές μορφές, 

• Δεν εξαναγκάζει τις δεξιότητες παραγωγής των μαθητών. Αντίθετα, αφήνει τους 

μαθητές ελεύθερους να παράγουν με τη γλώσσα που ήδη γνωρίζουν. 

Εναπόκειται στον 

 

Η μέθοδος TBLT οργανώνεται σε 3 φάσεις: την προ-εργασία, την εργασία, και την 

μετά-εργασία 

.  

 

ΠΡΟ-ΕΡΓΑΣΙΑ (PRE-TASK PHASE) 

Κατά την προ-εργασία, οι μαθητές συμμετέχουν λιγότερο ενεργά. Αντίθετα, ο 

εκπαιδευτικός αναλαμβάνει έναν πιο κυρίαρχο ρόλο, παρουσιάζοντας το θέμα της 

ημέρας, σχεδιάζοντας την εργασία και εξηγώντας τις δομές της. Ο στόχος της προ-

εργασίας είναι να δοθεί στους μαθητές όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό και 

πληροφορίες, με τρόπο ώστε να ενεργοποιηθεί σε αυτούς το "αδρανές" γλωσσικό 

υλικό που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη τους.  Ο εκπαιδευτικός βεβαιώνεται ότι οι 

μαθητές κατανοούν μέσω μερικών ερωτήσεων κατανόησης. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ (TASK CYCLE)  

Η εργασία χωρίζεται σε 3 υποφάσεις: 

1) εκτέλεση της εργασίας (ένας μαθητής, ένα ζευγάρι μαθητών ή μια ομάδα 

μαθητών επιλύει το επικοινωνιακό πρόβλημα που θέτει ο εκπαιδευτικός),  

2) σχεδιασμός αναφοράς (οι μαθητές σχεδιάζουν μια προφορική ή γραπτή 

αναφορά για το πώς εκτελέστηκε η εργασία),  

3) αναφορά (γίνεται προφορική ή γραπτή αναφορά στην τάξη των εμπειριών και 

των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εκτέλεση της εργασίας). 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας, οι μαθητές ενθαρρύνονται να επενδύουν 

στην ευχέρεια και όχι στην ακρίβεια. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν όσο το δυνατόν 

πιο επαρκώς και να χρησιμοποιήσουν όλη τη γλώσσα και τις στρατηγικές που 

διαθέτουν για την επίλυση του επικοινωνιακού προβλήματος. Από την άλλη πλευρά, 

ο εκπαιδευτικός ενεργεί ως παρατηρητής και παρέχει υποστήριξη μόνο για την 
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επίλυση προβλημάτων που θα εμπόδιζαν εντελώς την εκτέλεση της εργασίας. Στη 

συνέχεια, ο εκπαιδευτικός διαθέτει επαρκή χρόνο για να σχεδιάσουν οι μαθητές μια 

έκθεση που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επιλύθηκε το έργο. Κατά τη διάρκεια 

του σχεδιασμού της έκθεσης, οι μαθητές μεταβαίνουν σταδιακά από την ευχέρεια στην 

ακρίβεια, καθώς ενθαρρύνονται να αρχίσουν να προβληματίζονται ρητά για το πώς θα 

μοιραστούν με την τάξη ένα μήνυμα που περιγράφει, πώς εργάστηκαν για την 

εκτέλεση της εργασίας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εμπλακεί για λεξιλογική ή 

μορφοσυντακτική υποστήριξη, αν οι μαθητές κρίνουν απαραίτητη την παρέμβασή του.  

 

Τέλος, με την αναφορά, οι μαθητές περιγράφουν την εργασία τους στην τάξη. Σε αυτή 

τη φάση, όλοι οι μαθητές (και ο εκπαιδευτικός) έχουν το δικαίωμα να κάνουν ερωτήσεις 

και διευκρινίσεις σχετικά με τις επιλογές που έκαναν για την εκτέλεση της εργασίας. 

 

ΜΕΤΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ (POST-TASK CYCLE) 

Ο δάσκαλος αναλαμβάνει και πάλι έναν πιο κυρίαρχο ρόλο και μεταφέρει τους μαθητές 

στην ανάλυση και εξάσκηση μιας επιλεγμένης γλωσσικής μορφής, η οποία πιθανότατα 

προέκυψε κατά την εκτέλεση της εργασίας.  Με την ανάλυση, ο δάσκαλος διεξάγει μια 

ρητή εστίαση στη μορφή, εφιστώντας την προσοχή των μαθητών σε λέξεις, φράσεις 

και μορφές. Με την εξάσκηση, οι μαθητές μπορούν να κάνουν χρήση των μορφών 

που εξετάστηκαν κατά την ανάλυση. Οι αξιολογήσεις θα παρέχουν χρήσιμες 

πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς κατά το σχεδιασμό περαιτέρω εργασιών.  

 

1.3 Υλοποίηση των εργαστηρίων των γλωσσικών καφέ 

(Language Cafés) 
 

Οι επόμενες παράγραφοι είναι αφοσιωμένες στην πρακτική υλοποίηση των 

γλωσσικών καφέ. Θα γίνει μια περιγραφή του ρόλου των συντονιστών και των 

ζευγαριών. Θα δοθούν κάποιες πρακτικές συμβουλές για την ολική οργάνωση των 

γλωσσικών καφέ. Τέλος, θα δοθούν κάποια παραδείγματα για το πως μπορούν να 

διεξαχθούν τα γλωσσικά καφέ είτε σε φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά με ή χωρίς 

διαμεσολαβητή.  
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Η μεθοδολογία των εργαστηρίων των Γλωσσικών Καφέ 

Η μεθοδολογία των γλωσσικών εργαστηρίων είναι βασισμένη σε 4 πτυχές της 

εκμάθησης γλωσσών- ακρόαση (listening), ομιλία (speaking), ανάγνωση (reading) και 

γραφή (writing), αλλά δίνει μια έμφαση στις δεξιότητες ακουστικής κατανόησης και 

ομιλίας. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εμπειρία διδασκαλίας και εκμάθησης 

γλωσσών με έναν ασυνήθιστο τρόπο, εφόσον τους δίνεται η ευκαιρία να αυξήσουν τις 

γλωσσικές τους δεξιότητες σε ένα ευέλικτο περιβάλλον. Ένα τέτοιο περιβάλλον έχει τη 

δυνατότητα να μειώνει το συναισθηματικό φίλτρο (affective filter) (Krashen) των 

μαθητευόμενων ζευγαριών και να αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας της μαθησιακής 

διαδικασίας. 

 

Ο ρόλος του συντονιστή:  

● Να οργανώνει τις συνεδρίες των εργαστηρίων, όπως τη διευθέτηση του υλικού, 

και το χώρου και χρόνο διεξαγωγής των εργαστηρίων; 

Εικόνα 3: Γλωσσικό καφέ στην Κύπρο, 
που διοργανώθηκε από το CSI 
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● Να εξηγεί το στόχο των εργαστηρίων των γλωσσικών καφέ του προγράμματος 

Tandem και να παρουσιάζει το έργο (project) (το MOOC);  

● Να καθορίσει τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες  

● Να προτείνει εμπνευσμένες δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν τους 

συμμετέχοντες να ξεκινήσουν την γλωσσική και πολιτιστική ανταλλαγή;  

● Να διευθετεί οποιαδήποτε διαφωνία εάν είναι απαραίτητο; 

● Να παρακολουθεί τα μαθήματα,  

 

Οι συντονιστές θα πρέπει να συμβουλεύουν ορισμένες τεχνικές που μπορούν να 

υιοθετηθούν από τα ζεύγη μεταξύ των συνεδριών   

• Προτείνετε ο ένας στον άλλον βιβλία, τραγούδια, σειρές ή ταινίες στις 

αντίστοιχες γλώσσες σας και συζητήστε για λίγο τις απόψεις σας γι' αυτά.  

• Κρατήστε επαφή με το ζευγάρι σας εκτός των προγραμματισμένων 

συνεδριάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητού (μηνύματα 

κειμένου, WhatsApp κ.λπ.).  

• Μαζί με το ζευγάρι σας, ενημερωθείτε για πολιτιστικές εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες στην πόλη σας για να δείτε αν υπάρχουν κάποιες που σας 

ενδιαφέρουν και τους δύο. 

 

Σε γενικές γραμμές, παρατίθενται ορισμένα σημεία που μπορούν να λάβουν υπόψη 

τους οι διαμεσολαβητές κατά τη διοργάνωση πολιτιστικών και γλωσσικών 

ανταλλαγών:  

● Ο γενικός στόχος είναι η εκπλήρωση μιας πραγματικής εργασίας (real-life task) 

και δραστηριοτήτων στα εργαστήρια των γλωσσικών καφέ με μη τυπικές 

μεθόδους.  

● Οι συμμετέχοντες που δεν είναι εξοικειωμένοι σε αυτό το πλαίσιο μάθησης 

μπορεί να μην νιώθουν άνετοι ή παραγωγικοί σε αυτό το μαθησιακό 

περιβάλλον. Οι συντονιστές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ότι μπορεί να 

χρειαστεί να δώσουν στους συμμετέχοντες λίγο χρόνο για προσαρμογή, 

ενθάρρυνση και οικοδόμηση αυτοπεποίθησης.  

● Ο συντονιστής θα πρέπει να δώσει πληροφορίες για την μεθοδολογία της 

Εργασιοκεντρικής  Προσέγγισης στη Διδασκαλία Γλωσσών που θα χρειαστούν 

τα ζευγάρια.  

● Ο συντονιστής θα πρέπει να παρέχει το υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από τα ζευγάρια.  

● Η ψυχολογική δυναμική της ομάδας θα επηρεάσει σημαντικά την επιτυχία των 

ομάδων εργασίας στη μάθηση.  

● Οι νέες εμπειρίες απαιτούν από τους μαθητές να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν 

κινδύνους ή να δοκιμάσουν νέες μεθόδους, ιδέες ή εμπειρίες, οπότε οι 

συντονιστές πρέπει να καλλιεργούν το πνεύμα της περιπέτειας.  

● Για επιτυχή εφαρμογή της διδασκαλίας γλωσσών βάσει εργασιών, είναι 

σημαντικό ο συντονιστής να γνωρίζει τους μαθητευόμενους. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των μαθημάτων των γλωσσικών καφέ του 
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προγράμματος TANDEM, τα ζευγάρια μπορούν να ξεκινήσουν με κάποιες 

δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό να «σπάσουν τον πάγο» (ice-breakers) 

και να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να γνωριστούν ο ένας με τον άλλο, οι 

οποίες θα επιτρέψουν στον συντονιστή να δημιουργήσει το κατάλληλο 

περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας και να κατανοήσει τα ενδιαφέροντα και 

τις ανάγκες των συμμετεχόντων.  

● Είναι σημαντικό το υλικό που αναπτύσσεται σε ένα Εργασιοκεντρικό πλαίσιο 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αρχάριων μαθητών και των μαθητών με 

χαμηλές γλωσσικές ικανότητες.  

● Οι συντονιστές πρέπει να γνωρίζουν τις απαιτήσεις των μαθητών. H γλώσσα 

που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της προ-εργασίας (pre-task) και των 

σταδίων προετοιμασίας εργασιών (task preparation stages) θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα προσαρμοσμένα στο γλωσσικό επίπεδο.  

● Οι συντονιστές θα πρέπει να ξέρουν οτι ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το 

οπτικό υλικό έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση της εκμάθησης της 

γλώσσας αλλά και στην διάρκεια της.  

● Ο συντονιστής πρέπει να διασφαλίζει την καταλληλόλητα του φυσικού 

περιβάλλοντος που είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ενεργού 

συμμετοχής των μαθητών κατά την εκμάθηση μιας γλώσσας.   

● Ο συντονιστής πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.   

● Η διευθέτηση του χώρου και του εξοπλισμού θα πρέπει να οριστικοποιηθεί πριν 

από την υλοποίηση των γλωσσικών μαθημάτων. 

 

 

Υλικό 

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται, φυσικά, από τους εξής παράγοντες: θέμα, 
γλωσσικός στόχος, δεξιότητες και ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών. Όπως 
ειπώθηκε παραπάνω, ο συντονιστής μπορεί να φέρει υλικό (όπως εικόνες) που 
μπορεί να εμπνεύσει συζητήσεις μεταξύ των ζευγαριών ή τα ζευγάρια μπορούν να 
φτιάξουν και να φέρουν το δικό τους υλικό στη γλώσσα που διδάσκουν.  
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                        Εικόνα 4: Γλωσσικό καφέ στην Ελλάδα από τον οργανισμό ACP 

 
Τα ζευγάρια μπορούν επίσης να εμπνευστούν από το "Εγχειρίδιο για τη TBLT" και να 

φέρουν υλικά που αναφέρονται στις δραστηριότητες του παραδείγματος. Σε γενικές 

γραμμές, τα υλικά μπορούν να περιλαμβάνουν: 

● Πίνακες 

● Μαρκαδόρους πίνακα 

● Στυλό, μολύβια 

● Οπτικό υλικό 

● Αυθεντικό υλικό  

Έντυπο υλικό  

● Ετικέτες τροφίμων 

● Περιοδικά 

● Εφημερίδες  

● Ευχετήριες κάρτες 

● Ημερολόγια 

● Πινακίδες δρόμου 

● Εικόνες σχετικές με τα  θέματα που θα θέλατε να εξετάσετε κατά τη διάρκεια 

της ανταλλαγής γλωσσών 
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Ακουστικό υλικό 

● Διαδικτυακές εφημερίδες 

● Ηλεκτρονικές συσκευές όπως υπολογιστής, λάπτοπ, για να ακούτε τραγούδια, 

σελίδες του διαδικτύου, ράδιο & τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες. 

 

Στις συνεδρίες του γλωσσικού καφενείου μπορεί να προστεθεί συμπληρωματικό υλικό 

και οι συνεδρίες μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών. Στο παράρτημα μπορείτε να βρείτε ορισμένα παραδείγματα υλικού. 

 

Χώρος διεξαγωγής 

● Αρκετός χώρος για την αποθήκευση του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην 

γλωσσική ανταλλαγή.  

● Κατάλληλη σειρά καθισμάτων ώστε οι μαθητευόμενοι να μπορούν να νιώθουν 

πιο άνετα και για να μπορούν να διεξαχθούν οι δραστηριότητες ομιλίας και 

ακρόασης.  

● Η σειρά των καθισμάτων πρέπει να οργανωθεί με ιδανικό τρόπο ούτως ώστε 

2 άτομα να μπορούν να κάτσουν μαζί. 

● Παρουσία του τεχνολογικού εξοπλισμού ή πιθανότητα για ηλεκτρισμό (εάν 

είναι απαραίτητο). 

● Αποτελεσματικό φυσικό περιβάλλον, όπως ένα περιβάλλον όπου επικρατεί 

ησυχία, κάτι που θα αποτρέψει την απώλεια χρόνου των μαθημάτων.  

● Προσβάσιμη τοποθεσία 

 

 
 

Εικόνα  5: Γλωσσικό καφέ σε ένα μπαρ στη Λευκωσία, που διοργανώθηκε από το CSI 
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Τα μαθήματα της γλωσσικής ανταλλαγής μπορεί να είναι δια ζώσης ή διαδικτυακά, ή 

ένας συνδυασμός και των δύο, ανάλογα με τις περιστάσεις.  

 

Συνεδριάσεις Γλωσσικών Καφέ  

Κατά το σχεδιασμό των εργαστηρίων του γλωσσικού καφέ, θα πρέπει να δοθεί 

προσοχή στα κίνητρα των συμμετεχόντων και στους λόγους που οδήγησαν τους 

εκπαιδευόμενους στα εργαστήρια του γλωσσικού καφέ, καθώς ο κύριος λόγος είναι 

ότι το γλωσσικό καφέ δεν είναι μόνο πρακτικό, αλλά ανταποκρίνεται και στις ανάγκες 

και την έλλειψη των συμμετεχόντων. Εάν αυτό δεν είναι ακόμη γνωστό κατά την 

έναρξη των εργαστηρίων γλωσσικού καφέ, θα ήταν καλή ιδέα να ξεκινήσετε με μια 

δραστηριότητα που θα σπάσει τον πάγο. Σε γενικές γραμμές συνιστάται να ξεκινά 

κάθε γλωσσική ανταλλαγή με μια δραστηριότητα που σπάει τον πάγο.  

 

Δραστηριότητα που σπάει τον πάγο (ice- breaker): 

 

Παράδειγμα 1: Τίτλος της δραστηριότητας: Πίνακες λέξεων για 

κίνητρα 

Προτεινόμενος χρόνος: 10-15 λεπτά. 

 

Στόχος: Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη οπτικών και 

προσωπικών αναπαραστάσεων της προσπάθειας και. της παραίτησης και την 

ανάδειξη των προσωπικών και συναισθηματικών διαφορών που εμπλέκονται στις 

επιλογές της προσπάθειας και της παραίτησης.. 

 

Βήματα της δραστηριότητας: Φέρνονται στην τάξη δύο αφίσες ως αυθεντικό 

υλικό που χωρίζονται σε τρεις στήλες η καθεμία. 

 

Η μία αφίσα φέρει τον τίτλο «Προσπαθώντας» και η άλλη τον τίτλο «Παραίτηση» 

για τη διδασκαλία/εκμάθηση της γλώσσας. Οι επικεφαλίδες των στηλών φέρουν 

τους τίτλους: «Σκέφτομαι», «Αισθάνομαι» και «Κάνω». Ο συντονιστής βοηθά τους 

μαθητές να εντοπίσουν λέξεις που ταιριάζουν κατάλληλα σε κάθε μία από τις τρεις 

στήλες των δύο φύλλων. Ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες του 

γλωσσικού καφέ να συζητήσουν τις διαφορές.  

 

Προσαρμογή: Ο συντονιστής μπορεί να συζητήσει αν οι άνθρωποι μπορούν να 

αλλάξουν τη σκέψη τους και αν αυτό είναι πιθανό να αλλάξει τα συναισθήματα και 

τις πράξεις τους. Ομοίως, ο συντονιστής μπορεί να συζητήσει αν οι συμμετέχοντες 

στο γλωσσικό καφέ είναι σε θέση να αλλάξουν αυτό που κάνουν και αν αυτό μπορεί 

να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτονται και αισθάνονται. 
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Εικόνα 6: Δραστηριότητα που «σπάει τον πάγο» (ice-breaker) στην αρχή του γλωσσικού καφέ στην 

Κύπρο από τον οργανισμό CSI 

 

Παράδειγμα 2: Γνωρίστε ο ένας τον άλλον και κάθε γλώσσα 

Προτεινόμενος χρόνος: 10-15 λεπτά.   

 

Στόχος: γνωριμία μεταξύ σας 

 

Βήματα της δραστηριότητας:  Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν μια λέξη στη 

μητρική τους γλώσσα σε ένα μικρό κουτάκι. Μαζέψτε τα κουτάκια και αφήστε 

κάποιον να πάρει ένα κουτάκι και να διαβάσει δυνατά αυτό που είναι γραμμένο. Στη 

συνέχεια, κάποιος πρέπει να μαντέψει τη γλώσσα και το άτομο που την έγραψε.  

 

Προσαρμογή: αντί να γράψει κανείς μια λέξη στη μητρική του γλώσσα, μπορεί να 

γράψει τις γλώσσες που μιλάει 
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 Αυτές οι δραστηριότητες ice breakers 

επιτρέπουν στους συντονιστές να γνωρίζουν 

τα κίνητρα και τις προτιμήσεις των 

συμμετεχόντων, γεγονός που οδηγεί σε ένα 

καλό ταίριασμα μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Ωστόσο, μπορείτε να εφαρμόσετε 

περισσότερες εισαφωγικές δραστηριότητες 

για να γνωρίσετε τους εκπαιδευόμενούς 

σας..  

 

Εφαρμογή του Γλωσσικού Καφέ 

(Language Cafe)  

 

Με βάση τα ενδιαφέροντα των 

συμμετεχόντων, μπορούν να καθοριστούν τα 

θέματα της ανταλλαγής γλωσσών. Ένας 

άλλος τρόπος για να ξεκινήσει η συζήτηση, 

είναι η εστίαση σε οπτικό υλικό που μπορεί 

να πυροδοτήσει μια συζήτηση μεταξύ των 

ζευγαριών της γλωσσικής ανταλλαγής.  

Ο συντονιστής διασφαλίζει ότι οι μαθητές 

κατανοούν τις οδηγίες και τι θα πρέπει να παρουσιάσουν ως αποτέλεσμα της εργασίας 

τους στο στάδιο της έκθεσης. 

Ο κύκλος της εργασίας αποτελείται από τρεις συνιστώσες: την ίδια την εργασία, τον 

χρόνο προγραμματισμού και την έκθεση.  

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν την εργασία σε ζευγάρια, 

ενώ ο συντονιστής συνεισφέρει στην παρακολούθηση. Κατά τη διάρκεια του χρόνου 

σχεδιασμού, ο εκπαιδευτικός δίνει προαιρετικά χρόνο στους μαθητές να 

προετοιμαστούν για την έκθεση. Λειτουργεί επίσης ως γλωσσικός σύμβουλος κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης, οι μαθητές επιδεικνύουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους. 

Κατά την ανάλυση, το ζευγάρι που θα διδάξει τη γλώσσα κάνει μετά την εργασία ρητή 

εστίαση στη μορφή, εφιστώντας την προσοχή των μαθητών σε λέξεις, φράσεις και 

μορφές. Κατά τη διάρκεια της εξάσκησης, ο δάσκαλος καθοδηγεί τους μαθητές στην 

εξάσκηση των μορφών που εξετάστηκαν κατά την ανάλυση. Ο εκπαιδευτικός μπορεί 

επίσης να ζητήσει από τους μαθητές να επαναλάβουν την εργασία ως μορφή 

εξάσκησης.  

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών του Γλωσσικού Καφέ 

Τα ζευγάρια πρέπει να συνεχίσουν την επικοινωνία τους. Επιπλέον, η επανάληψη των 

πραγμάτων βοηθάει πολύ, μπορεί να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να βάλουν τον 
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γλωσσικό τους σύντροφο να γράψει τα πάντα στο Google Doc ή να φροντίσουν να 

καταγράψουν και τον ήχο κάθε συνεδρίας. Με αυτόν τον τρόπο έχουν σενάριο και ήχο 

που μπορείτε να επανεξετάσετε λίγες ημέρες αργότερα. 

Καθώς κάθε συμμετέχοντας έχει διαφορετικό γλωσσικό επίπεδο, τα ζευγάρια 

χρησιμοποιούν το Ανοιχτό εγχειρίδιο για τη γλωσσική διδασκαλία με βάση τις εργασίες 

ανάλογα με τις ανάγκες και τα γλωσσικά τους επίπεδα.  

https://teachyourlanguage.eu/media/IO2-tandem-part-1-2-en.pdf  

 

Διαδικτυακά  

Μια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι ότι οι εργασίες και η μεθοδολογία που 

βασίζεται στις εργασίες δεν λειτουργούν στο διαδίκτυο με τον ίδιο τρόπο που 

λειτουργούν στα παραδοσιακά, δια ζώσης περιβάλλοντα διδασκαλίας. οι εργασίες που 

λειτουργούν καλά δια ζώσης δεν λειτουργούν πάντα καλά στο διαδίκτυο, καθώς ένα 

σημαντικό μέρος της προσοχής των μαθητών αφιερώνεται σε κοινωνικά και τεχνικά 

χαρακτηριστικά όταν αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο, και αυτό μπορεί να προκαλέσει 

αναντιστοιχίες μεταξύ των προσδοκιών των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Επιπλέον, η κοινωνικοποίηση και ο σχηματισμός εμπιστοσύνης και φιλίας είναι 

απαραίτητα για τη γλωσσική εκμάθηση, και αυτά μπορεί να είναι πιο δύσκολο για τον 

εκπαιδευτικό να εφαρμόσει τις ρυθμίσεις της διαδικτυακής συνεδρίας.  

 

 
Εικόνα 7: Διαδικτυακό γλωσσικό καφέ από τον οργανισμό CSC Danilo Dolci 

 

 

https://teachyourlanguage.eu/media/IO2-tandem-part-1-2-en.pdf
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Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επωφεληθούν από πρόσθετα διαδικτυακά εργαλεία 

προκειμένου να ενισχύσουν επιτυχώς την αλληλεπίδραση, την προσοχή και την 

οικοδόμηση της γνώσης των μαθητών, γεγονός που μπορεί να απαιτεί επιπλέον 

γνωστική προσπάθεια εκ μέρους του εκπαιδευτικού. Πέρα από αυτές τις προκλήσεις, 

η προσφορά διαδικτυακών μαθημάτων είναι καλό πράγμα. Τα διαδικτυακά μαθήματα 

δίνουν ευκαιρίες εκμάθησης γλωσσών σε άτομα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν 

να συναντηθούν λόγω μέτρων ασφαλείας για το COVID-19 ή ως αποτέλεσμα 

γεωγραφικών περιορισμών. Επιπλέον, οι εργασίες που παρέχονται μέσω της 

τεχνολογίας μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τεχνολογικές 

δεξιότητες. 

 

Το Zoom έχει γίνει το αγαπημένο εργαλείο για τη φιλοξενία online βιντεοκλήσεων για 

μαθήματα, εκπαίδευση και εκδηλώσεις. 

Zoom: Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing  μπορεί να 

είναι το καλύτερο εργαλείο για τους συντονιστές για την υλοποίηση εργαστηρίων 

language cafe σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Δείτε γιατί και πώς να χρησιμοποιήσετε 

το Zoom για να διδάξετε γλώσσες στο διαδίκτυο. 

 

• Έχει σταθερά καλή σύνδεση σε σύγκριση με πολλά άλλα εργαλεία 

βιντεοκλήσεων.  

• Το Zoom λειτουργεί επίσης πολύ καλά για ομάδες και οι συντονιστές μπορούν 

να επωφεληθούν από τη λειτουργία των δωματίων διαλείμματος που επιτρέπει 

στον διευκολυντή να ανοίξει πολλαπλά «δωμάτια» και να αναθέσει ζευγάρια σε 

αυτά για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

• Η λειτουργία λευκού πίνακα σας δίνει όλες τις ίδιες επιλογές όπως όταν 

σχολιάζετε μια κοινή χρήση οθόνης 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με διαδικτυακά 

εργαλεία, μπορείτε να δείτε το μέρος «Πώς να αναπτύξετε ένα διαδικτυακό 

πρόγραμμα σπουδών TBLT» στο Ανοιχτό Εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της γλώσσας 

με βάση τα καθήκοντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/
https://teachyourlanguage.eu/media/IO2-tandem-part-1-2-en.pdf
https://teachyourlanguage.eu/media/IO2-tandem-part-1-2-en.pdf


 

 18 

ΕΝΟΤΗΤΑ II - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ 

2.1. Κατευθυντήριες γραμμές πολιτιστικής ευαισθησίας 

για γλωσσικές ανταλλαγές 
 

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους διευκολυντές να αξιοποιήσουν 

στο έπακρο τις πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές μεταξύ των ζευγαριών των 

γλωσσικών καφέ: να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν το πολιτισμικό 

υπόβαθρο του άλλου- να αποφύγουν πολιτισμικά σοκ ή συγκρούσεις και να τις 

διαχειριστούν σε περίπτωση που προκύψουν κατά τη διάρκεια της γλωσσικής 

διδασκαλίας και εκμάθησης.  

Οι συντονιστές έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να αναγνωρίζουν και να δομούν τα μαθήματά 

τους έτσι ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν τις πολιτισμικές διαφορές των μαθητών και 

των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των γλωσσικών ανταλλαγών.  Αυτό ενθαρρύνει 

τους μαθητές να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως άτομα. Η αναγνώριση και η 

αναγνώριση των διαφορών των μαθητών αποτελεί μέρος της δίκαιης και ισότιμης 

μεταχείρισής τους. 

 

Ως εκ τούτου, η γνώση της αποτελεσματικής ανάγνωσης, χρήσης και ερμηνείας της 

γλώσσας του σώματος στη διαπολιτισμική επικοινωνία αποτελεί την καλύτερη 

στρατηγική για τη μείωση ή τον περιορισμό των μη λεκτικών εμποδίων στην 

αποτελεσματική επικοινωνία. 

 

 

2.2. Συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας 
Η εκμάθηση διαφορετικών πολιτισμών επιτρέπει στα ζευγάρια των συμμετεχόντων 

στα γλωσσικά καφέ να γίνουν άνετα τόσο με τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των 

κοινωνικών ομάδων όσο και με τον εαυτό τους. Θα αποκτήσουν μια βαθύτερη αίσθηση 

αυτοπεποίθησης στη διαδικασία εκμάθησης γλωσσών. Η σχέση μεταξύ γλώσσας και 

πολιτισμού είναι βαθιά ριζωμένη, καθώς η γλώσσα και ο πολιτισμός αναπτύχθηκαν 

μαζί και αλληλοεπηρεάστηκαν καθώς εξελίχθηκαν. Όταν οι άνθρωποι με διαφορετικό 

υπόβαθρο (π.χ. ντόπιοι και άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο) μπορούν να 

κατανοήσουν τη σημασία της σχέσης μεταξύ πολιτισμού και γλώσσας, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να συμβιώνουν αρμονικά: η επίγνωση .της ποικιλομορφίας 

και των διαφορετικών πολιτισμών, ποικιλομορφία σημαίνει την αναγνώριση της 

δυνατότητας να βρεθεί μια πληθώρα διαφορετικών εθίμων και παραδόσεων μέσα σε 

μια κοινότητα, το σεβασμό των πεποιθήσεων των άλλων και την αναγνώριση της 

εγκυρότητας των διαφορετικών πολιτιστικών εκφράσεων και συνεισφορών. Μια 

κοινωνία αποτελούμενη από ανθρώπους που διαθέτουν σταθερή γλωσσική και 
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διαπολιτισμική επίγνωση είναι μια κοινωνία που αξιοποιεί τις ικανότητες των 

ανθρώπων για την οικοδόμηση της κοινότητας αντί να τροφοδοτεί τις προκαταλήψεις.  

 

Η γλωσσική διδασκαλία αναπτύσσει τη διαπολιτισμική και γλωσσική ικανότητα των 

μαθητών και τους προετοιμάζει να αλληλεπιδρούν γόνιμα με ανθρώπους άλλων 

πολιτισμών, να κατανοούν και να σέβονται τους ανθρώπους άλλων πολιτισμών ως 

άτομα με άλλες ξεχωριστές προοπτικές, αξίες και συμπεριφορές. Οι άνθρωποι 

μπορούν να ανακαλύψουν ολόκληρους άλλους κόσμους αν πρώτα αποκτήσουν μια 

κριτική προοπτική που τους διδάσκει πώς να αφήνουν τις πολιτισμικές προκαταλήψεις 

και πώς να εστιάζουν σε αυτά που μοιράζονται οι άνθρωποι και όχι σε αυτά που τους 

χωρίζουν. 

 

2.3 Τα πλεονεκτήματα της ενεργητικής ακρόασης      
Η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι απαραίτητη για κάθε άτομο που θέλει να κατανοεί 

και να τα πηγαίνει καλά με ανθρώπους που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο. Ως βασικό 

σημείο της επικοινωνιακής διαδικασίας, οι δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης είναι πολύ 

σημαντικές για την επίγνωση της ποικιλομορφίας και των διαφορετικών πολιτισμών. 

Η ενεργητική ακρόαση είναι η ικανότητα των δεκτών να εστιάζουν πλήρως στον 

αποστολέα, να κατανοούν και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες που μεταφέρονται 

στο μήνυμα και να απαντούν με περίσκεψη.  

 

Η ενεργητική ακρόαση επιτρέπει και στις δύο πλευρές της επικοινωνίας να εμπλακούν 

και αργότερα να ανακαλέσουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες χωρίς την ανάγκη 

επανάληψης των πληροφοριών. Οι ενεργητικοί ακροατές χρησιμοποιούν λεκτικές και 

μη λεκτικές τεχνικές για να δείξουν ότι διατηρούν την προσοχή τους στον ομιλητή 

(αποστολέα του μηνύματος). Αυτό όχι μόνο υποστηρίζει την ικανότητα εστίασης, αλλά 

ενημερώνει και τον ομιλητή ότι ο ακροατής είναι αφοσιωμένος και συγκεντρωμένος. 

Ένας ενεργός ακροατής εξετάζει προσεκτικά τα λόγια του ομιλητή και δεσμεύει τις 

πληροφορίες στη μνήμη του.  

 

Αυτή η ικανότητα είναι ακόμη πιο σημαντική, όταν η επικοινωνία λαμβάνει χώρα 

μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, καθώς σας βοηθά να 

οικοδομήσετε δεσμούς και εμπιστοσύνη, να εντοπίσετε και να επιλύσετε προβλήματα, 

να αυξήσετε τις γνώσεις και την κατανόηση διαφόρων θεμάτων και να αποφύγετε να 

χάσετε κρίσιμες πληροφορίες που θεωρούνται κρίσιμες από τον ομιλητή.  

 

Συμβουλές για τη χρήση λεκτικών δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης, 

• Συνοψίστε τα κύρια σημεία του μηνύματος που μοιράζεται ο ομιλητής για να 

δείξετε ότι κατανοείτε πλήρως το νόημά του.  
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• Κάντε ερωτήσεις ανοικτού τύπου και συγκεκριμένες διερευνητικές ερωτήσεις,: 

θα δείξετε στον ομιλητή ότι ενδιαφέρεστε για το θέμα και την άποψή του,  

• Χρησιμοποιήστε δείκτες λόγου: σύντομες λέξεις και φράσεις όπως "Εντάξει", 

"Ακριβώς", "Ουάου" θα διατηρήσουν τη ροή της συζήτησης πιο ομαλή, 

προσκαλώντας τον ομιλητή να συνεχίσει να μιλάει: 

• Μοιραστείτε παρόμοιες εμπειρίες, είναι ένδειξη ενσυναίσθησης και συν-

συμμετοχής, 

 
Εικόνα 8: Καφετέρια γλωσσών σε κέντρο υποδοχής στην Ιταλία, οργανωμένη 
από το CSC Danilo Dolci 

2.4 Μη λεκτική επικοινωνία 
Όταν η λεκτική επικοινωνία είναι περιορισμένη, όπως συμβαίνει με τους εντελώς 

αρχάριους μαθητές γλωσσών, η μη λεκτική επικοινωνία τείνει να γίνει ένας σημαντικός 

βοηθός. Στην πραγματικότητα, η μη λεκτική επικοινωνία προσθέτει περαιτέρω νόημα 

στη λεκτική επικοινωνία και βοηθά τον αποδέκτη του μηνύματος να συμπεράνει τι 

λέγεται με λέξεις. Ωστόσο, τα διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια κάνουν τους 

ανθρώπους να διαφέρουν στην ερμηνεία συγκεκριμένων μη λεκτικών ενδείξεων. Είναι 

σημαντικό να θυμόμαστε -και να υπενθυμίζουμε στα ζεύγη συμμετεχόντων στα 

Γλωσσικά Καφέ- ότι, όπως ακριβώς και η λεκτική επικοινωνία, έτσι και η μη λεκτική 

επικοινωνία έχει πολιτισμική χροιά. 

 

Τα παρακάτω είναι τα συστατικά στοιχεία της μη λεκτικής επικοινωνίας:  
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• Εκφράσεις προσώπου (διαφορετικοί πολιτισμοί μπορούν να εκφράσουν 

σοβαρότητα, προσοχή, χαλαρότητα, ευτυχία κ.λπ. με διαφορετικές εκφράσεις 

προσώπου και με διάφορους βαθμούς έντασης), 

• Χειρονομίες (τα νοήματα των χειρονομιών μπορεί να διαφέρουν από πολιτισμό 

σε πολιτισμό),  

• οπτική επαφή (ορισμένοι πολιτισμοί μπορούν να ερμηνεύσουν την επίμονη 

οπτική επαφή ως πράξη επιθετικότητας- άλλοι πολιτισμοί μπορούν να 

ερμηνεύσουν την διακεκομμένη οπτική επαφή ως πράξη απροσεξίας), 

• Παραγλώσσα (σε διαφορετικούς πολιτισμούς, ο τόνος της φωνής, η ένταση, ο 

ρυθμός κ.λπ. μπορεί να μεταφέρουν διαφορετικούς βαθμούς 

διεκδικητικότητας), 

• Προσέγγιση (η στάση του σώματος και η απόσταση από τους άλλους ομιλητές 

μπορεί να ερμηνεύονται διαφορετικά σε διαφορετικούς πολιτισμούς). 

Ως εκ τούτου, η γνώση της αποτελεσματικής ανάγνωσης, χρήσης και ερμηνείας της 

γλώσσας του σώματος στη διαπολιτισμική επικοινωνία είναι η καλύτερη στρατηγική 

για τη μείωση ή τον περιορισμό των μη λεκτικών εμποδίων στην αποτελεσματική 

επικοινωνία. 

 

2.5 Συμβουλές για ομαλή διαπολιτισμική επικοινωνία 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, κατά τη διάρκεια των γλωσσικών καφέ, οι 

συντονιστές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα ζευγάρια των συμμετεχόντων να 

υιοθετήσουν τις ακόλουθες συμπεριφορές, οι οποίες θα πρέπει να θεωρηθούν 

συμβουλές για την ομαλή λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία:  

• Να μην είστε επικριτικοί: προσπαθήστε να καταλάβετε χωρίς να κρίνετε. 

• Να μην κρίνετε τις χειρονομίες μεμονωμένα αλλά σε ένα σύμπλεγμα. 

• Να ζητάτε διευκρινίσεις και να ελέγχετε τα νοήματα: μην υποθέτετε ποτέ ότι ο 

άλλος έχει καταλάβει το μήνυμά σας και ζητήστε εξηγήσεις.  

• Αναγνωρίζοντας τα αρνητικά: Μάθετε πώς να διακρίνετε τα 

αρνητικά/προσβλητικά, μη λεκτικά κοινωνικά σημάδια στη συμπεριφορά σας 

και στους πολιτισμούς υποδοχής. 

• Χρήση της γλώσσας του σώματος του δέκτη και μάθετε να εκφράζετε και να 

αναπαράγετε συγκεκριμένα μη λεκτικά συνθήματα 

• Να δημιουργείτε ενσυναίσθηση και να βελτιώνετε την επικοινωνία πέρα από 

γραμμές διαφορών. 

• Ανάπτυξη της κατανόησης της σημασίας των μη λεκτικών ενδείξεων 

• Να παρατηρούν, να είναι ευαίσθητοι και να παρατηρούν πώς επικοινωνούν οι 

άνθρωποι.  

• Αποτελεσματικές συμπεριφορές στη γλώσσα του σώματος, όπως η διατήρηση 

της οπτικής επαφής, 
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Επομένως, η εξοικείωση με τα πολιτισμικά στοιχεία είναι σημαντική, διότι οδηγεί σε: 

• ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων,  

• στην κατανόηση των γλωσσικών και συμπεριφορικών προτύπων τόσο του 

πολιτισμού-στόχου όσο και της μητρικής κουλτούρας σε πιο συνειδητό 

επίπεδο,  

• στην ανάπτυξη διαπολιτισμικής και διεθνούς κατανόησης,  

• στην υιοθέτηση μιας ευρύτερης προοπτικής στην αντίληψη της 

πραγματικότητας,  

• να γίνουν οι διδακτικές συνεδρίες πιο ευχάριστες, 

• να αναπτύξετε επίγνωση των πιθανών λαθών που μπορεί να προκύψουν κατά 

την κατανόηση, τη διερμηνεία, τη μετάφραση και την επικοινωνία 

 

2.6 Στρατηγικές για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 

επικοινωνιακής ικανότητας 
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποκτήσουν πραγματική επάρκεια σε μια νέα γλώσσα 

μέχρι να κατακτήσουν το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται η νέα γλώσσα. 

Στην πραγματικότητα, η εκμάθηση της γλώσσας και η εκμάθηση του πολιτισμού 

μπορούν να συγκριθούν με τις πρώτες εμπειρίες ενός παιδιού με την οικογένεια στην 

οποία γεννιέται, την κοινότητα στην οποία ανήκει και το περιβάλλον στο οποίο ζει. Η 

εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές 

διαστάσεις, όπως η γραμματική ικανότητα, η επικοινωνιακή ικανότητα, η γλωσσική 

επάρκεια και η πολιτισμική κατανόηση (Θανασούλας, 2001). Οι πολιτιστικές 

δραστηριότητες και στόχοι θα πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά και να 

ενσωματώνονται στα σχέδια μαθημάτων δεύτερης γλώσσας για τον εμπλουτισμό της 

μαθησιακής εμπειρίας. 

 

Η χρήση κατάλληλου υλικού μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να εμπλακούν σε 

πραγματικές διαπολιτισμικές εμπειρίες. Το υλικό αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ταινίες, 

δελτία ειδήσεων, τηλεοπτικές εκπομπές, ιστότοπους, περιοδικά, εφημερίδες, μενού 

και άλλα έντυπα. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσαρμόζουν τη χρήση του 

πολιτιστικού υλικού ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο γλωσσομάθειας των 

μαθητών. Για παράδειγμα, οι αρχάριοι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν και να 

ακούσουν βίντεο κλιπ από μια τηλεοπτική εκπομπή στη γλώσσα-στόχο και να 

εστιάσουν σε πολιτιστικές συμβάσεις όπως οι χαιρετισμοί. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

παρέχει στους μαθητές μια λεπτομερή μετάφραση ή να τους δώσει ένα διάγραμμα, 

διάγραμμα ή περίγραμμα για να συμπληρώσουν, ενώ ακούν έναν διάλογο ή 

παρακολουθούν ένα βίντεο. η χρήση κατάλληλων οπτικοακουστικών μέσων μπορεί 
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να ενισχύσει την εικόνα των μαθητών για τον πολιτισμό-στόχο και να βελτιώσει την 

εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας. 

 

Η χρήση του παιχνιδιού ρόλων στην ανταλλαγή γλωσσών μπορεί να βοηθήσει τους 

μαθητές γλωσσών να ξεπεράσουν την πολιτισμική "κόπωση" και προωθεί τη 

διαδικασία των διαπολιτισμικών διαλόγων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ευκαιρίες για 

προφορική επικοινωνία. Πολυάριθμες άλλες τεχνικές -αναγνώσεις, ταινίες, 

προσομοιώσεις, παιχνίδια, αφομοιωτές πολιτισμού και κάψουλες πολιτισμού (οι 

κάψουλες πολιτισμού είναι μια από τις πιο καθιερωμένες και γνωστές μεθόδους για τη 

διδασκαλία του πολιτισμού)1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους καθηγητές 

ξένων γλωσσών για να τους βοηθήσουν στη διαδικασία της πολιτισμικής μάθησης 

στην τάξη. 

 

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των γλωσσικών καφέ, οι συντονιστές θα 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες: 

• κατανοούν ότι οι άνθρωποι ενεργούν με τον τρόπο που ενεργούν, επειδή 

χρησιμοποιούν τις επιλογές που τους επιτρέπει η κοινωνία για την ικανοποίηση 

βασικών σωματικών και ψυχολογικών αναγκών. 

• κατανοούν ότι τα κοινωνικά προσόντα, όπως η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική 

τάξη και ο τόπος διαμονής, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

μιλούν και συμπεριφέρονται, 

• να κατανοήσουν, ότι οι διάφοροι πολιτισμοί διαχειρίζονται με διαφορετικό 

τρόπο κοινές καταστάσεις ή κρίσεις, 

• να διαθέτουν διανοητική περιέργεια για τον πολιτισμό-στόχο και ενσυναίσθηση 

προς τους ανθρώπους του. 

Ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε μια συζήτηση κατά τη διάρκεια της 

ανταλλαγής γλωσσών είναι να βρείτε κοινά στοιχεία για να ξεκινήσετε μια συζήτηση. 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν ορισμένα προτεινόμενα θέματα που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες στα γλωσσικά καφέ κατά τη διάρκεια των 

γλωσσικών ανταλλαγών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν να αναζητήσουν και 

άλλα θέματα συζήτησης από το βιβλίο ανοιχτών κειμένων Tandem, στο οποίο 

μπορείτε να φτάσετε μέσω αυτού του συνδέσμου 

https://teachyourlanguage.eu/resources/  

 

 

 
1 https://abisamra06.tripod.com/comps-culture.html  

https://teachyourlanguage.eu/resources/
https://abisamra06.tripod.com/comps-culture.html
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Μερικά θέματα που μπορούν να παρουσιαστούν στο πλαίσιο της ύλης 

του μαθήματος 

                 Κλίμα 

  

   Ένδυση 

  

     Φαγητό 

  

     Εκπαίδευση   Οικογενειακή ζωή 

  

Γεωγραφία 

  

       Ιστορία 

  

    Εορτές & αργίες    Χιούμορ  

  

Δραστηριότητες 

αναψυχής 

  

Συνάντηση και 

γνωριμία με 

ανθρώπους  

  

     Χρήματα 

  

    Κατοικίδια   Πληθυσμός 

  

  Κοινωνικές 

περιστάσεις 

  

     Αθλήματα 

  

Συγκοινωνία       Διακοπές 

  

 

 

Ορισμένα θέματα μπορούν να θεωρηθούν ως ταμπού που διαφέρουν 

από πολιτισμό σε πολιτισμό και από χώρα σε χώρα. 

 Θρησκεία     Πολιτική 

  

  Σχέσεις και Ραντεβού 

  

 Υποσχέσεις/κατάρες και 

υβριστική γλώσσα 

    Πόλεμος 

  

  Αυτοκτονία 

  

Έκτρωση 

  

    Θάνατος 

  

  Ναρκωτικά 

  

    Σεξουαλική ζωή Ιατρικά και προβλήματα 

υγείας  

 Ψυχικές ασθένειες 

 

Η συζήτηση για τα θέματα ταμπού μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη, επειδή μπορεί να 

οδηγήσει σε κάποια απροσδόκητα αποτελέσματα. Ωστόσο, τα ταμπού αποτελούν 

επίσης μέρος του πολιτισμού και συζητώντας ευαίσθητα θέματα, οι μαθητές μπορούν 

να αποκτήσουν μια ποικιλία διαφορετικών και έγκυρων γλωσσικών δεξιοτήτων στη 

διαπραγμάτευση και τη συζήτηση με σεβασμό ή την αιτιολόγηση ή την εξήγηση μιας 

γνώμης. Ωστόσο, αντί για την πρώτη ημέρα, τα θέματα ταμπού μπορούν να 

εξεταστούν στις επόμενες συνεδρίες, όταν υπάρχει εξοικείωση μεταξύ των 

συμμετεχόντων. 
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Εικόνα 9: Γλωσσικό καφενείο στην Ιταλία, που διοργανώθηκε από το 

CSC Danilo Dolci 
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Συμπεράσματα  

Αυτό το φυλλάδιο προσφέρει έναν οδηγό για ολιστικές πολιτιστικές ανταλλαγές και 

γλωσσική βελτίωση για άτομα με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.  

 

Υπήρξε μια μεγάλη αίσθηση εκτίμησης που μοιράστηκε στα επίσημα γραπτά σχόλια 

που παρείχαν οι συμμετέχοντες. Οι χώρες-εταίροι του προγράμματος έδωσαν στους 

συμμετέχοντες την ευκαιρία να συμπληρώσουν επίσημα έντυπα αξιολόγησης, αλλά 

και να παράσχουν προσωπικές γραπτές σκέψεις για τις εμπειρίες τους. 

Συγκεντρώσαμε αυτές τις προτάσεις και τα σχόλια από άτομα που συμμετείχαν σε 

αυτή τη διαδικασία ως συμμετέχοντες ή διευκολυντές, προκειμένου να δώσουμε 

έμπνευση στους μελλοντικούς επαγγελματίες. 

 

Προτάσεις από ορισμένους συντονιστές και μέλη της ομάδας έργου που συμμετείχαν 

στα γλωσσικά καφέ Tandem: 

• Εξασφαλίστε ένα καλό ταίριασμα μεταξύ των ζευγαριών που μπορούν να 

συνεργαστούν και είναι έτοιμα για αμοιβαία πρακτική εκμάθησης γλωσσών 

μέσω της μάθησης.  

• Παρακολουθήστε τη διαδικασία γλωσσικής ανταλλαγής για να διασφαλίσετε την 

καλή επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων.   

• Διασφαλίστε ότι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους ένα σχέδιο 

προόδου και τηρούν ένα χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο. 

• Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες ότι μπορούν πάντα να εφαρμόσουν στο 

έργο Tandem εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για τη διδασκαλία γλωσσών για 

τις μελλοντικές ανταλλαγές γλωσσών. 

 
Εικόνα 10: Γλωσσικό καφενείο στην Αυστρία, που 

διοργανώθηκε από το Compass 
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Μερικά σχόλια από τους συμμετέχοντες που συμμετείχαν στα Language Cafes του 

Tandem: 

• «Η Ανταλλαγή Γλωσσών Tandem ήταν ένας μοναδικός τρόπος για να 

τονώσουμε τον εσωτερικό μας δάσκαλο.» 

• «Βρισκόμασταν σε μια διαδικασία μάθησης που μπορούσαμε να διορθώσουμε 

τα λάθη του άλλου εποικοδομητικά και να προσφέρουμε κάποια 

ανατροφοδότηση και βελτιώσεις ο ένας στον άλλο.» 

• «Δεν ήταν όπως η διδασκαλία σε μια τάξη, αλλά μπορούσαμε να σκεφτούμε 

διαφορετικά πράγματα να κάνουμε κατά τη διάρκεια των συνεδριών.» 

• «Ο διαμεσολαβητής μας πάντα μας στήριζε, όταν δεν μπορούσαμε να 

καταλάβουμε, πώς έπρεπε να προχωρήσουμε.» 

• «Το πρόγραμμα Tandem διαθέτει πολύ ενδιαφέροντα εργαλεία που 

μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια των γλωσσικών καφέ.»  
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Βιβλιογραφία 

 

https://abisamra06.tripod.com/comps-culture.html 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/paralanguage  

https://www.idi.ntnu.no/emner/tdt49/presentations/05-Proxemity%20interactions.pdf 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED574803.pdf  

 

  

https://abisamra06.tripod.com/comps-culture.html
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/paralanguage
https://www.idi.ntnu.no/emner/tdt49/presentations/05-Proxemity%20interactions.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED574803.pdf
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Παράρτημα 1 – υλικά 

Εικόνες που δίνουν έναυσμα για συζήτηση 
Στην Ιταλία, τα γλωσσικά καφέ καθοδηγούνταν από τη χρήση εικόνων που 

προκαλούσαν τη συζήτηση μεταξύ των ζευγαριών. 
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Στην Αυστρία, χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες κλασικές δραστηριότητες εκμάθησης 

γλωσσών για τα βασικά, καθώς και εικόνες για την ενθάρρυνση περαιτέρω 

συζητήσεων. 

 

 

 



 

 31 



 

 32 
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Σχέδιο μαθήματος και δραστηριότητες βασισμένες σε 

σενάρια (μόνο στα Αγγλικά) 
Στην Ελλάδα, για τα γλωσσικά καφέ χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες 

TBLT: 

 

Language Cafe No.1 – Topic: Pets (60 min) 

Pre-Task Activity Instructions 

Intro (10 min) -Welcome the guests 
- Ask about their day, health, if they arrived safe, etc. 
- Icebreaker activity: 
Mood barometer: How are you feeling today? 
https://app.sli.do/event/hcmipxsz  

Activation of prior 
knowledge (10 min) 

 

 

  

- Introduction to the topic (e.g., “Today we’re going to talk about…”) 
- Ask the participants: 

• Do you know any animals in the Greek language? 
• If so, which? 
• Show images of animals; ask them how they are called.  

The instructor gives the correct answer in case of mistakes. 

Task Cycle Instructions 

TBLT (20 min) • Split them into pairs of 2 
• Activity: “You are a pet owner, and you want to visit the vet 

because something’s wrong with your pet. Explain to the vet what 
your pet faces. The vet should give you advice and perhaps 
prescribe you a medicine.” 

•  Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep 
notes. 

• Start the activity; give them 15 min to carry out the activity.  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- Task 
Activity 

Instructions 

Analysis (10 min) Once the participants finish the task: 
• Ask them if it was easy or not for them 
• Give examples 
• Give feedback  
• Ask what they found hard to talk about or to express in 

Greek 

Bringing words & 
phrases to learners’ 
attention (10 min) 

• Write down the most significant words & phrases 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the participants  

 

Language Cafe No.1 – Topic: Sports (60 min) 

https://app.sli.do/event/hcmipxsz
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Pre-Task 
Activity 

Instructions 

Intro (10 min) Icebreaker activity “Would you rather…?” 
Ask the participants: 

• Would you rather eat in a restaurant or do sports in your free time? 
• Football or basketball? 
• Would you rather be a famous football or tennis player? 
• Would you rather be an Olympic champion or a millionaire football 

player? 

Activation of prior 
knowledge (10 
min) 

 

 

  

Ask participants (5 min): 
• What do you do in your free time? 
• Do you have any hobbies? 
• Do you do sports in your free time? 
• Which is your favorite sport?  

Show them pictures with sports. Try to make them recall their names in 
Greek (5 min.)  

Task Cycle Instructions 

TBLT (20 min) • Split them into pairs of 3 
• One is the parent, one the kid, and one the trainer teacher at the 

kid’s school. 
• Activity: You and your kid have a meeting with the sports trainer at 

school. Your kid wants to start a new sport immediately. You discuss 
all together which is the most suitable sport for the kid, according to 
its tastes, needs, abilities, and free time. Start to exchange ideas, 
suggest options, and make a final decision. In the end, present & 
elaborate your choice to others.”  

• Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep 
notes. Participants can ask fundamental questions about the topic 
(vocabulary/ grammar). 

• Remind them that they must be short & concise at their final and 
official answer 

• Start the activity; give them 10min to carry out the activity  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- Task 
Activity 

Instructions 

Analysis (10 min) • Each group presents their choice to others 
• The facilitator keeps notes of the possible mistakes made 
• Write down the most significant words & phrases 

 
Bringing words & 
phrases to 
learners’ 
attention (10 
min) 

Bring to partcipants’ attention: 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the participants  
• Indicate the correct ones 

 

Language Cafe No.3 – Topic: Geography (60 min) 
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Pre-Task 
Activity 

Instructions 

Intro (10 min) -Welcome the guests 
- Ask about their day, health, if they arrived safe, etc. 
- Icebreaker activity: Word cloud 
https://app.sli.do/event/hcmipxsz  

 

- Introduction to the topic (e.g., “Today we’re going to talk about…”)  
Activation of prior 
knowledge (10 
min) 

 

 

  

Ask the participants: 
• Do you know which is the capital of Greece? 
• Do you know any other big cities in Greece? 
• Which is your favorite city/village/ place in Greece and why? 

Task Cycle Instructions 

TBLT (20 min) • Split the participants into pairs of 2 
• Give in each group one photocopy of the geographical areas in 

Greece 
• Assign at least 1 geographical area for each group.  
• Activity: “Imagine that you are at school again! You and your 

classmate must find the most famous & important cities in each 
geographical area that your teacher will assign you. Use the internet 
for this and write down the most important information for each city. 
Then you will present your findings to the entire class.” 

• Explain to the participants that they should make use of the Internet 
on their mobile phones or tablets.  

• Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep notes. 
• Participants can ask basic questions for the topic (vocabulary/ 

grammar). 
• Remind them that they must be short & concise at their final and 

official answer/ presentation 
• Start the activity; give them 15 min. to carry out the activity  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- Task 
Activity 

Instructions 

Analysis (10 
min) 

• Each group will present their findings 
• The facilitator keeps track of the mistakes made 

 
Bringing words 
& phrases to 
learners’ 
attention (10 
min) 

Once the presentation ends, bring to the participants' attention: 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the participants  
• Indicate the correct ones 

 

Appendix: map with the Greek geographical areas  

 

Language Cafe No.2 – Topic: Weather (60 min) 

https://app.sli.do/event/hcmipxsz
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Pre-Task 
Activity 

Instructions 

Intro (10 min) Ask participants: 
• Do you know how we call the 4 seasons of the year in Greek? 

• Do you know how we call the weather phenomena in Greek? 

• Do you know how we call the months in Greece? 
 

Activation of 
prior knowledge 
(10 min) 

 

 

  

Video – song related to seasons: 
https://www.youtube.com/watch?v=z31ozwvFtB8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=X1J_c91hlPk 
  
https://www.youtube.com/watch?v=yvLC95SzOXk 
Question: Which of the months did you hear in the video?  

Task Cycle Instructions 

TBLT (20 min) • Split them in pairs of 2  
• Activity: “You and your friend want to go on a trip on the weekend. 

You can choose a destination either close to the sea or at the 
mountains. You will make the choice according to the weather 
forecast. Discuss the destination, how the weather will be like, and 
finally make your choice.” 

• Give one photocopy to each with the weather forecast 
• Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep notes. 

Participants can ask basic questions for the topic (vocabulary/ 
grammar). 

• Remind them that they must be short & concise at their final and 
official answer 

• Start the activity; give them 10min to carry out the activity  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- Task 
Activity 

Instructions 

Analysis (10 
min) 

• The instructor should point out the difficulties the participntas 
faced. 

• Ask them what was the hardest part they faced. 

Bringing words 
& phrases to 
learners’ 
attention (10 
min) 

Bring to partcipants’ attention: 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the partcipants  
• Indicate the correct ones 
• Show them the slides with the mothns, seasons & weather 

phenomena 

 

Appendix -> weather forecast & photos with seasons 

 

Language Cafe No.3 – Topic: (National) Holidays (60 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=z31ozwvFtB8
https://www.youtube.com/watch?v=X1J_c91hlPk
https://www.youtube.com/watch?v=yvLC95SzOXk
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Pre-
Task 
Activity 

Instructions 

Intro (10 
min) 

Welcome the participants: 
• Show participants videos relevant to Greek national holidays 
• https://www.youtube.com/watch?v=wCsnGDbT9OM 

(28th of October / 25th of March) 
• https://www.youtube.com/watch?v=c88aXqyIC8Q (Carnival) 

Activation 
of prior 
knowledge 
(10 min) 

 

 

  

Ask the participants: 
• In which holiday season do they songs/ videos refer to? 
• Which is your favourite Greek festival & why? 
• Do you want we celebrate on each occasion? 

Explain & elaborate in case of difficulties 

Task 
Cycle 

Instructions 

TBLT (20 
min) 

• Split them in pairs of 2  
• Activity: “You and your friend are out for coffee. The topic of your discussion is (inter) 

national holidays. Each of you should tell each other: 
a. One of the most famous festivals in your country 
b. In which season of the year is celebrated? 
c. Traditions of this festival is the same for the entire country or are there any 
varieties as per area? 

• Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep notes. Participants can 
ask basic questions about the topic (vocabulary/ grammar). 

• Start the activity; give them 15min to carry out the activity  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- 
Task 
Activity 

Instructions 

Analysis 
(10 min) 

• The instructor should point out the difficulties the participants faced. 
• Ask them what was the hardest part they faced. 

Bringing 
words & 
phrases 
to 
learners’ 
attention 
(10 min) 

Bring to participants’ attention: 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the participants  
• Indicate the correct ones 

 

Language Cafe No.3 – Topic: Vacation (60 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=wCsnGDbT9OM
https://www.youtube.com/watch?v=c88aXqyIC8Q
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Pre-Task 
Activity 

Instructions 

Intro (10 min) Icebreaker activity  
• KAHOOT! -> to fill in the poll 

Activation of prior 
knowledge (10 
min) 

 

 

  

Ask participants: 
• Where was your last vacation?  
• Have you ever visited other places in Greece? If yes, which? 
• Which is your favourite place in Greece? 
• Where do you plan to have your next vacation? 

 

Task Cycle Instructions 

TBLT (20 min) • Split them into pairs of 2 or more (max. 4) 
• Activity: “You and your friends are planning to go on vacation the 

next weekend. Choose among the four places (the facilitator will 
give 4 different pictures with destinations in Greece) which one you 
will finally visit. Elaborate on your choice each time. Finally, try to 
compromise and choose a common destination. In the end, you 
will  present your destination & the reasons you chose it to the other 
groups.” 

• Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep 
notes. Participants can ask basic questions for the topic 
(vocabulary/ grammar) 

• Remind them that they must be short & concise at their final and 
official answer 

• Start the activity; give them 10min to carry out the activity  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- Task 
Activity 

Instructions 

Analysis (10 min) • Each group presents their choice to others 
• The facilitator keeps notes of the possible mistakes made 
• Write down the most significant words & phrases 

 
Bringing words & 
phrases to 
learners’ 
attention (10 
min) 

Bring to partcipants’ attention: 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the partcipants  
• Indicate the correct ones 

 

Language Cafe – No 4 – Topic: Job (60 min) 

Pre-Task Activity Instructions 

Intro (10 min) -Welcome the guests 
- ask about their day, health, if they arrived safe, etc. 
- Introduction to the topic (e.g. “Today we’re going to talk about…”) 
- Ask if they liked your later meeting 
- Get feedback 
- Show images of different jobs 
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While you are showing the pictures, ask the participants: 
• If they know in Greek these jobs 
• Should nobody know, ask others, etc. 

Then provide the correct answers   
Activation of prior 
knowledge (10 min) 

 

 

  

Ask the participants: 
• What did you want to be when you were a kid? What happened? 
• What’s the weirdest job you ever had? 
• Do you do a second job to make more money? 

Task Cycle Instructions 

TBLT (20 min) • Split them into pairs of 2  
• Activity: “You are looking for a new job and you decide to visit a 

jobcentre in your neighborhood to find out the available 
vacancies. The assistant will ask you a few things to suggest 
vacancies according to your profile and needs. 

A. In which sector do you wish to work? 
B. Which is your previous work experience? 
C. What did you study? 
D. Does it make sense for you if you find a job in another 
sector that is not in your interest? 
E. How many hours do you ideally want to work? 
F. How will you commute to your workplace? 

Now, change roles!” 

 

 

• One will be the office assistant and the other who is seeking a 
vacancy.  

• Give participants 3min. time to prepare. Suggest them to keep 
notes. Participants can ask basic questions about the topic 
(vocabulary/ grammar). 

• Start the activity; give them 15 min. to carry out the activity  
• Trainer: monitors & supports when questions come out 

Post- Task 
Activity 

Instructions 

Analysis (10 min) • The instructor should point out the difficulties the 
participants faced. 

• Ask them what was the hardest part they faced. 

Bringing words & 
phrases to learners’ 
attention (10 min) 

Bring to participants’ attention: 
• New vocabulary 
• Phrases & words that were difficult for the participants  
• Indicate the correct ones 

 

Στη Γερμανία χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα σχέδια μαθημάτων: 

Session 1 - digital 
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Introduction Notes 

 

• Welcome and introduction of the 
participants 

• Introduction of the language cafe 
principle 

• Setting goals expectation for the group   

 

Ice breaker  
 

One word  
Show the participants a picture or an object. Let 
them think for a minute and then share with 
their group the one word that describes the 
object in their mother tongue and 
English/German.  

 

Browsing subjects 
 

Participants write in chat topics they would like 
to discuss today and vote for the topic of the 
day.  
Topics should be related to real life situations 
and challenges.  

Trainer needs to be prepared 
for a variety of topics and have 
exercises handy that can be 
used directly or easily 
adapted.  
Alternatively, the trainer can 
prepare the list and have the 
participants vote for the topic 
of the day. 

Checklist 
 

After the topic has been chosen. Ask volunteers 
to make a checklist for the role play.  
Example exercise: staying at a hotel (face-to-
face, on the phone conversation with reception 
desk) 

• Participants talk about hotels, holiday 
expectations and accepted behavior 
while staying at hotels in their home 
countries 

• They make a checklist with steps to 
follow while talking with the reception 
desk 

• They make list of potential wishes and 
complaints 

 

Role play 
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After the topic has been chosen. Ask volunteers 
to present a role play in plenum.  

 

Group Work 
 

Divide participants into pairs and have them 
practice the same topic. First in a common 
language, that they both speak and afterwards 
trying to teach each other similar expressions in 
their mother tongue. 

Again starting with explaining 
what to expect while staying 
at the hotel in their home 
country.  

Speed dating  
 

Turn the above exercise into speed dating. By changing partners and 
languages the participants will 
have a chance to learn both 
new languages and cultural 
differences.  

Discussion and feedback 
 

Participants talk about they takings from this 
session 

• language similarities the have notices 
• cultural similarities and differences 
• what surprised them  

 

 

 

 

Session 2 - digital  

Introduction Notes 

Participants say “Hello, how are you?” in their 
mother tongue.  

 

Ice breaker  
 

Find 10 things in common  
Participants are asked to find 10 things that they 
have in common with every other person in the 
group. For beginner level also body parts and 
clothing are allowed. The proposed vocabulary 
should be in their mother tongue and 
English/German. 

 

Browsing subjects 
 

Participants write in chat topics they would like to 
discuss today and vote for the topic of the day.  
Topics should be related to real life situations and 
challenges.  

Trainer needs to be prepared 
for a variety of topics and 
have exercises handy that 
can be used directly or easily 
adapted.  
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Alternatively, the trainer can 
prepare the list and have the 
participants vote for the 
topic of the day. 

Role play 
 

After the topic has been chosen. Ask volunteers to 
present a role play in a plenum.  
 

Example: Going shopping 

• Participants should start with talking about 
the shopping experience and savoir-vivre in 
their homeland. 

• They should choose a type of a shop 
• Start a conversation customer - 

salesperson 

 

Group work 
 

Divide participants into pairs and have them 
practice the same topic. First in a common 
language, that they both speak and afterwards 
trying to teach each other similar expressions in 
their mother tongue. 

Let them start with 
explaining the savoir-vivre in 
their home country first. 

Speed dating  
 

Turn the above exercise into speed dating. By changing partners and 
languages the participants 
will have a chance to learn 
both new languages and 
cultural differences.  

Discussion and feedback 
 

Participants talk about they takings from this 
session 

• favorite, most interesting of funny 
expressions learned today 

• new holiday destinations they have learned 
about  

• what surprised them  

 

 

 

 

Session 3 - digital  

Introduction Notes 
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Participants say “It’s a beautiful day” in their 
mother tongue.  

 

Ice breaker  
 

Your favorites  
Participants are asked to find their 3 favorite 
things, show photos and vocabulary in their 
mother tongue and English/German. 

 

Browsing subjects 
 

Participants write in chat topics they would like 
to discuss today and vote for the topic of the day.  
Topics should be related to real life situations 
and challenges.  

Trainer needs to be prepared 
for a variety of topics and 
have exercises handy that can 
be used directly or easily 
adapted.  
Alternatively, the trainer can 
prepare the list and have the 
participants vote for the topic 
of the day. 

Role play 
 

After the topic has been chosen. Ask volunteers 
to present a role play in a plenum.  
 

Example exercise: giving advice to fight against 
flu 

• Participants should start with talking 
about home remedies and doctors/healers. 

• They should start a conversation patient - 
doctor/pharmacist/friend 

It’s a good opportunity 
to also talk about 
healthcare in 
Germany.  

Group work 
 

Divide participants into pairs and have them 
practice the same topic. First in a common 
language, that they both speak and afterwards 
trying to teach each other similar expressions in 
their mother tongue. 

They shouldn't forget about 
cultural differences.  

Speed dating  
 

Turn the above exercise into speed dating. By changing partners and 
languages the participants 
will have a chance to learn 
both new languages and 
cultural differences.  

Discussion and feedback 
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Participants talk about they takings from this 
session 

• new remedies they learned about 
• similarities and differences in the approach 

to health care  
• language similarities  
• what surprised them  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session 4 - digital 

Ice breaker 1 Notes 

Fun questions 

Ask participants about 3 items they would choose 
while being stranded on a desert island. The 
vocabulary should be in their mother tongue and 
English/German.  

 

Ice breaker 2 
 

Have participants play word games online 

https://scattergoriesonline.net/new-game-
create.xhtml  

 

Browsing subjects 
 

Participants write in chat topics they would like to 
discuss today and vote for the topic of the day.  
Topics should be related to real life situations and 
challenges.  

Trainer needs to be 
prepared for a variety of 
topics and have exercises 
handy that can be used 
directly or easily adapted.  
Alternatively, the trainer can 
prepare the list and have the 
participants vote for the 
topic of the day. 

Role play 
 

After the topic has been chosen. Ask volunteers to 
present a role play in a plenum.  
 

Let’s also talk about 
the police and 

https://scattergoriesonline.net/new-game-create.xhtml
https://scattergoriesonline.net/new-game-create.xhtml
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Example exercise: What’s the problem officer?  
• Participants should start with talking about 

situations police can help with or when a 
policeman can question a person. Make a 
checklist first if needed.  

• They should start a conversation citizen - 
police. 

citizens rights and 
compare  
Germany with other 
countries.   

Group work 
 

Divide participants into pairs and have them 
practice the same topic. First in a common 
language, that they both speak and afterwards 
trying to teach each other similar expressions in 
their mother tongue. 

Remember to keep it 
simple and don’t 
forget about cultural 
differences.  

Speed dating  
 

Turn the above exercise into speed dating. By changing partners and 
languages the participants 
will have a chance to learn 
both new languages and 
cultural differences.  

Discussion and feedback 
 

Participants talk about they takings from this 
session 

• what surprised them  
• cultural and language similarities and 

differences 

 

 
 

Cooking class - digital 
This exercise can be adapted to any subject related to handicraft or art.  

Ice breaker 1 Notes 

Ingredients 

Ask participants to show the recipe 
ingredients and write vocabulary in their 
native language and English/German.   

At the end of a previous session 
participants should have 
received homework: buy all 
ingredients and prepare a short 
cooking presentation.  

Role play 
 

Ask  volunteers to prepare a small meal in 
front of the camera.  

Keep it really simple. A 
sandwich or simple salad will 
suffice.  
Don’t forget to write down the 
vocabulary.  
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Group work 
 

Divide participants into pairs and have them 
cook in front of each other. First in a common 
language, that they both speak and 
afterwards trying to teach each other similar 
expressions in their mother tongue. 

All cooking presentations can be 
also conducted in plenum.  

Discussion and feedback 
 

Participants talk about they takings from this 
session 

• new recipes they have learned  
• favorite or new foods 
• language and cultural similarities  

  

 

Στην Κύπρο, το CSI έχει χρησιμοποιήσει στις συνατήσεις των γλωσσικών καφέ, τις 

ακόλουθες δραστηριότητες που «σπάνε τον πάγο» (ice-breakers), σχέδια μαθήματος 

και υλικά. 
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