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Εισαγωγή 
 

Πρακτικζσ Δραςτθριότθτεσ είναι εκείνεσ οι πρακτικζσ αςκιςεισ, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ 

μακαίνουν να εφαρμόηουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για να λφςουν ζνα πρόβλθμα, να βρουν 

μια λφςθ ι να αναπτφξουν άλλου είδουσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

Οι πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν ςχεδιαςτεί για να εφαρμόηονται κατά τθ διάρκεια των 

δια ηώςθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων με τθν ομάδα ςτόχου για τθν οποία ζχουν 

καταςκευαςτεί αυτά τα εργαλεία για τουσ κακθγθτζσ «Lay Teachers».  

Όλεσ οι πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

1. Σίτλοσ δραςτθριότθτασ 

2. τόχοι μάκθςθσ 

3. Περιγραφι δραςτθριότθτασ 

4. Χριςιμοι πόροι 

5. Απαιτοφμενο υλικό 

6. Αξιολόγθςθ δραςτθριότθτασ 

 

LAY TEACHERS: Οι Πρακτικζσ Δραςτθριότθτεσ ςτοχεφουν ςτθν επίτευξθ οριςμζνων από τα 

Μακθςιακά Αποτελζςματα που περιλαμβάνονται ςτισ αντίςτοιχεσ ενότθτεσ του Οδθγοφ 

Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ αναπτφχκθκε ςτο προθγοφμενο Κεφάλαιο-Ενότθτα του 

προγράμματοσ. (Παραδοτζο 1).  Γι 'αυτό οι Πρακτικζσ Δραςτθριότθτεσ ζχουν δομθκεί 

ςφμφωνα με τισ ζξι Ενότθτεσ  αυτοφ του Εκπαιδευτικοφ Οδθγοφ. 

Αυτό το ζγγραφο αναπτφχκθκε λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τρζχουςα κατάςταςθ. Θ κοινοπραξία 

του ζργου, κατά τθ διάρκεια του πιλοτικοφ προγράμματοσ αυτϊν των δραςτθριοτιτων, 

ςυνειδθτοποίθςε ότι ιταν δφςκολο να εφαρμοςτοφν οι δραςτθριότθτεσ λόγω τθσ κατάςταςθσ 

που οφείλεται ςτο COVID-19. Πράγματι, πολλοί κακθγθτζσ ζπρεπε να αναπτφξουν νζεσ 

δραςτθριότθτεσ, βάςει των πρακτικϊν που δθμιουργικθκαν για τθν πλατφόρμα του ζργου, 

για να δοκιμαςτοφν ψθφιακά (online) και όχι δια ηϊςθσ. Για να γίνει αυτό, ιταν απαραίτθτο 

να ξαναδιαβάςουμε όλεσ τισ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ, προςπακϊντασ να διατθριςουμε τθν 

επικοινωνία και τθν αποτελεςματικότθτα. 

Αυτό το ζγγραφο ζχει ωσ ςτόχο να προςφζρει πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ, που μποροφν να 

αναπτυχκοφν με εικονικό τρόπο.   
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Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Εθνικές Γλώσσες 

 

Σίτλοσ Δραςτθριότθτασ 

Ενδυνάμωςθ των επικοινωνιακϊν-γλωςςικϊν δεξιοτιτων των νζων μακθτϊν με 
διαφορετικό πολιτιςμικό (μεταναςτευτικό) υπόβακρο. 

 

Μακθςιακοί ςτόχοι 

Αυτι θ βιωματικι δραςτθριότθτα ςτοχεφει να βοθκιςει τουσ ξζνουσ μακθτζσ να 

αναπτφξουν κάποιεσ αρχικζσ δεξιότθτεσ ςτθν ομιλία ςε μια δεφτερθ γλϊςςα. τόχοσ είναι 

επίςθσ να ςυγκεντρϊςει τα μζλθ μεταξφ τουσ και να αναπτυχκεί το αίςκθμα τθσ 

εμπιςτοςφνθσ και τθν αίςκθςθ του ότι ανικουν ςε μια ομάδα. Ζχουν γίνει πολλζσ 

προςαρμογζσ προκειμζνου να καταςτεί εφικτι ψθφιακά (διαδικτυακά). 

 

Δραςτθριότθτα 

Θ βιωματικι μάκθςθ είναι μια μζκοδοσ διδαςκαλίασ που παρζχει τθν ευκαιρία ςτουσ 

μακθτζσ να μάκουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται από πακθτικοί ενεργοί ςυμμετζχοντεσ 

ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 

Θ άςκθςθ που δίνεται παρακάτω είναι ζνα καλό παράδειγμα: 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ο κακθγθτισ ςυγκεντρϊνει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν επιλεγμζνθ 

πλατφόρμα (π.χ. ΟΜΑΔΕ). Εάν οι μακθτζσ είναι περιςςότεροι από 10, ο κακθγθτισ μπορεί 

να αποφαςίςει να δθμιουργιςει δφο διαφορετικζσ ομάδεσ. Μθν ξεχάςετε να ζχετε τον ίδιο 

αρικμό κακθγθτϊν για κάκε ομάδα που ζχετε (αν ζχετε τρεισ ομάδεσ, πρζπει να ζχετε τρεισ 

κακθγθτζσ). 

Ο κακθγθτισ αρχίηει να δείχνει τον θλεκτρονικό πίνακα και πϊσ λειτουργεί. Θυμθκείτε να 

προετοιμάςετε προθγουμζνωσ τισ ςελίδεσ ι τα πλαίςια που κα ςυμπλθρϊςουν οι μακθτζσ, 

όπωσ ςτο παρακάτω παράδειγμα: 
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Οι κακθγθτζσ κα περιγράψουν το μνθμείο και οι ςυμμετζχοντεσ, αφοφ ακοφςουν τθν 

περιγραφι, κα αρχίςουν να ςχεδιάηουν και ςτθ ςυνζχεια κα μαντζψουν το μνθμείο από το 

ςχζδιο που βγαίνει. 

Θυμθκείτε να προετοιμάςετε πριν από τθ δραςτθριότθτα: τθν περιγραφι και κάποια 

ιςτορικι και πολιτιςτικι αναφορά. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εάν το επιλεγμζνο μνθμείο είναι το Κολοςςαίο, ο κακθγθτισ μπορεί να το 

περιγράψει ωσ εξισ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Είναι ζνα μεγάλο μνθμείο. 

2. Ζχει οβάλ ςχιμα. 

3. Χτίςτθκε ςτθν εποχι τθσ Ρωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ. 

4. ε αυτό, υπάρχουν τρεισ ςειρζσ παρακφρων. 

5. Είναι κατεςτραμμζνο ςτο πάνω μζροσ. 

6. Όταν βρζχει, βρζχεται επειδι δεν ζχει ςτζγθ. 

7. Χρθςιμοποιικθκε για να φιλοξενιςει διάφορα παιχνίδια όπωσ: μάχεσ μεταξφ ηϊων, 

μάχεσ μεταξφ μονομάχων. 

8. Είναι το κφριο ςφμβολο τθσ πρωτεφουςασ τθσ Ιταλίασ. 

 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Σο Κολοςςαίο ι το Αμφικζατρο «Flavian», που βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Ρϊμθσ, 

είναι το μεγαλφτερο αμφικζατρο ςτον κόςμο. Είναι το πιο ςθμαντικό ρωμαϊκό αμφικζατρο 

κακϊσ και το πιο εντυπωςιακό μνθμείο τθσ αρχαίασ Ρϊμθσ που είναι γνωςτό ςε όλο τον 

κόςμο ωσ ςφμβολο τθσ πόλθσ τθσ Ρϊμθσ και ζνα από τα ςφμβολα τθσ Ιταλίασ. 

Θ καταςκευι του ξεκίνθςε από τον Βεςπαςιανό το 70 μ.Χ. και εγκαινιάςτθκε από τον Σίτο 

το 80 μ.Χ., με περαιτζρω αλλαγζσ κατά τθ διάρκεια τθσ αυτοκρατορίασ του Δομιτιανοφ. Σο 
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κτίριο ςχθματίηει μια περίμετρο 527μ., με άξονεσ διαςτάςεων 187,5 και 156,5 μ. 

Αφοφ βρουν το μνθμείο, ο κακθγθτισ κα ςχολιάςει τα ςχζδια μαηί με τουσ μακθτζσ και κα 

κάνει μερικζσ ιςτορικζσ και πολιτιςτικζσ αναφορζσ για το ςχεδιαςμζνο μνθμείο. 

το τζλοσ, δείξτε μια πραγματικι εικόνα του μνθμείου. 

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ: Θα ιταν πιο ςωςτό  για τον κακθγθτι: 

• Να προετοιμάςει προθγουμζνωσ τον θλεκτρονικό πίνακα για να μποροφν να το 

χρθςιμοποιιςουν μαηί με τουσ ςυμμετζχοντεσ. 

• Να κάνει προετοιμαςία των περιγραφϊν των μνθμείων. 

• Να προετοιμάςει ιςτορικζσ και πολιτιςτικζσ αναφορζσ του μνθμείου που περιγράφεται. 

• Να προετοιμάςει μια εικόνα του μνθμείου που περιγράφεται. 

Οι οδθγίεσ είναι οι εξισ: 

 Βιμα 1: Ο κακθγθτισ καλεί όλουσ να κάνουν μια ομαδικι άςκθςθ, προκειμζνου να 

αναπτφξουν τισ ικανότθτεσ ακρόαςθσ και τθν κατανόθςθ τθσ νζασ γλϊςςασ. 

 Βιμα 2: Διαιρεί τουσ μακθτζσ ςε ηευγάρια (αν οι ςυμμετζχοντεσ είναι πάνω από 

10). 

 Βιμα 3: Εξθγιςτε πωσ λειτουργεί ο ψθφιακόσ πίνακασ, προκειμζνου να 

χρθςιμοποιθκεί κατάλλθλα για ηωγραφικι από τουσ μακθτζσ. 

 Βιμα 4: Ο κακθγθτισ αναλαμβάνει το ρόλο ενόσ Ομιλθτι και οι μακθτζσ 

διαδραματίηουν το ρόλο των Ακροατϊν. 

 Βιμα 5: Για περίπου 5 λεπτά, Ο ομιλθτισ περιγράφει ζνα μνθμείο (π.χ. το 

Κολοςςαίο) ςτθ μθτρικι του/τθσ γλϊςςα, αλλά με ζναν πολφ εφκολο και 

ολοκλθρωμζνο τρόπο. 

ΗΜΕΙΩΗ: Δεν πρζπει να δοκεί καμία ζνδειξθ πριν, από τον κακθγθτι, για το ποιο 

πρόκειται να είναι το μνθμείο. Ο εκπαιδευτισ πρζπει να περιγράψει το μνθμείο ςταδιακά 

και ςε βιματα. Μεταξφ κάκε βιματοσ, πρζπει να δοκεί ζνα μικρό κενό ςτουσ μακθτζσ, ζτςι 

ϊςτε όλοι να ζχουν το χρόνο να μιλιςουν μεταξφ τουσ και να ςχεδιάςουν ό, τι τουσ 

ηθτικθκε. Για παράδειγμα: 

 

 Βιμα 6: Οι ακροατζσ ςυνεργάηονται ςτο τζλοσ κάκε βιματοσ από τθν περιγραφι 

του μνθμείου, προκειμζνου να μετατρζψουν αυτιν τθν περιγραφι ςε ςχζδιο. 

Δεδομζνου ότι οι γλωςςικζσ δεξιότθτεσ είναι πραγματικά βαςικζσ και εφκολεσ, οι 

μακθτζσ κα μποροφν να βοθκιςουν ο ζνασ τον άλλον, προκειμζνου να επιτευχκεί θ 

ολοκλιρωςθ τθσ εικόνασ. 

 Βιμα 7: Οι Ακροατζσ μποροφν επίςθσ να ςυνεργαςτοφν με τον κακθγθτι (Ομιλθτι), 

κι εάν κζλουν κάτι να επαναλθφκεί ι να επαναδιατυπωκεί, μποροφν να τον 

ρωτιςουν. Ο κακθγθτισ  κα πρζπει τότε να κάνει αυτό που του ηθτικθκε. 

 Βιμα 8: Οι μακθτζσ ςτισ ομάδεσ τουσ παρουςιάηουν τα ςχζδιά τουσ και γίνεται θ 

ανατροφοδότθςθ. Εάν ο κακθγθτισ ζχει ζνα ςχζδιο, μπορεί να το δείξει ςτουσ 

μακθτζσ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να ελζγξουν αν δεν κατάλαβαν κάτι ςωςτά. 

Διαφορετικά, ο κακθγθτισ  μπορεί να ελζγξει τα ςχζδια και να πει εάν λείπει κάτι. 

Σα ςχόλια μποροφν να γίνουν από τον κακθγθτι,  αλλά και από τουσ άλλουσ 
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μακθτζσ. Σα ςχόλια αφοροφν κυρίωσ τισ δεξιότθτεσ ακρόαςθσ και το πόςο καλι 

ιταν θ προφορικι περιγραφι τθσ εικόνασ που μετατράπθκε ςε ςχζδιο. 

 Βιμα 9: Μετά από αυτό, ο κακθγθτισ μπορεί να κάνει ςτουσ μακθτζσ κάποιεσ 

ερωτιςεισ αναςτοχαςμοφ και αξιολόγθςθσ (Βλζπε Εργαλεία Αξιολόγθςθσ). 

Αυτι θ άςκθςθ ςυμβάλλει όχι μόνο ςτθ βελτίωςθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων των 

μακθτϊν, αλλά και ςτθ δθμιουργία διαπροςωπικϊν ςχζςεων εντόσ τθσ ομάδασ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, θ πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ βιωματικισ δραςτθριότθτασ ελζγχει τόςο τισ 

δεξιότθτεσ ακρόαςθσ, όςο και τθν κατανόθςθ τθσ νζασ γλϊςςασ που διδάςκονται. Ζτςι, 

αυτόσ είναι ζνασ τρόποσ για τον κακθγθτι  να ελζγξει το επίπεδο κατανόθςθσ των 

μακθτϊν. Επιπλζον, αυτι θ δραςτθριότθτα κζλει να δϊςει ιςτορικζσ και πολιτιςμικζσ 

πλθροφορίεσ για τθν χϊρα ςτθν οποία ηουν οι μακθτζσ. 

Αυτι θ άςκθςθ ζχει επίςθσ τθ δφναμθ να ενιςχφςει τθ ςτάςθ προσ τθ μάκθςθ, κακϊσ θ 

φφςθ αυτισ τθσ βιωματικισ άςκθςθσ εμπλζκει τα ςυναιςκιματα των μακθτϊν κακϊσ και 

τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ. Επιπλζον, αποτελεί μια δθμιουργικι δραςτθριότθτα για 

τουσ μακθτζσ, κακϊσ ζχουν τθν ευκαιρία να μάκουν καλφτερα αυτό το μάκθμα, μζςω τθσ 

εμπειρίασ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ. Ασ μθν ξεχνάμε επίςθσ ότι μπορεί να επιφζρει και 

προβλθματιςμοφσ. 

Θ άςκθςθ φυςικά μπορεί να επαναλθφκεί και ςε άλλα διαδικτυακά μακιματα. Μπορεί να 

ςυμπεριλαμβάνεται επίςθσ ςτο περιεχόμενο κάκε μακιματοσ. Για παράδειγμα, εάν ζνα 

μάκθμα αφορά τισ ονομαςίεσ των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν ςτθ νζα μθτρικι γλϊςςα, ο 

κακθγθτισ μπορεί να περιγράψει μια κουηίνα, θ οποία περιλαμβάνει τισ περιςςότερεσ από 

τισ ςυςκευζσ που ζχουν μάκει. 

Επίςθσ, κακϊσ οι δεξιότθτεσ ακρόαςθσ των μακθτϊν βελτιϊνονται, το επίπεδο δυςκολίασ 

τθσ περιγραφισ τθσ εικόνασ μπορεί να αυξθκεί. Για παράδειγμα, μετά από καιρό, ο 

κακθγθτισ μπορεί να περιγράψει μια πιο περίπλοκθ εικόνα και να χρθςιμοποιιςει πιο 

προχωρθμζνο λεξιλόγιο. 

 

Χριςιμεσ Πθγζσ 

7 Βιωματικζσ αςκιςεισ με ςκοπό να προςελκφουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν:  
Διακζςιμεσ εδϊ: https://www.prodigygame.com/blog/experiential-learning-activities/  

 

Απαιτοφμενο υλικό 

Jamboard (ι οποιοςδιποτε θλεκτρονικόσ πίνακασ) 

Εικόνεσ από 5 μνθμεία τθσ χϊρασ ςασ 

Ενδείξεισ για τον προςδιοριςμό των επιλεγμζνων μνθμείων 

Περιγραφι (ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ) των μνθμείων 

 

https://www.prodigygame.com/blog/experiential-learning-activities/
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Εργαλεία αξιολόγθςθσ 

Επιπρόςκετα, ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να ρωτιςει τουσ μακθτζσ τουσ μακθτζσ κάποιεσ 
ερωτιςεισ ανατροφοδότθςθσ και αξιολόγθςθσ, ςαν:   
 

1. Πόςο χριςιμθ ιταν αυτι θ άςκθςθ για ςζνα; 
2. Σθ βρικεσ δφςκολθ τθν άςκθςθ; 
3. Πϊσ ςε ζκανε να νιϊςεισ αυτι θ δραςτθριότθτα; 
4. Δοφλεψεσ/ςυνεργάςτθκεσ καλά ςτθν ομάδα ςου; 
5. Σι κα κζλατε να αλλάξετε ςε αυτιν τθ δραςτθριότθτα, για τθν επόμενθ φορά; 

 

 

 

Ενότητα 2: Μεθοδολογίες Διαδραστικής Μάθησης 
 

Σίτλοσ Δραςτθριότθτασ 

Αφίςεσ ταξιδιωτικών πρακτορείων 

 

Μακθςιακοί τόχοι 

 
- Εκμάκθςθ τθσ  γλϊςςασ μζςω τθσ διαδραςτικισ μάκθςθσ 
- Ενίςχυςθ επικοινωνιακϊν γλωςςικϊν ικανοτιτων: Γλωςςολογικά Φαινόμενα 

(λεξικό, γραμματικι κ.λπ.) 

- Διαπολιτιςμικότθτα 

 

Πρακτικι άςκθςθ 

Εξθγιςτε τισ διάφορεσ παραδόςεισ που γιορτάηονται ανά τόπο. Δϊςτε πολλά 
παραδείγματα και ςυγκρίνετε τισ τοπικζσ παραδόςεισ με τισ κουλτοφρεσ των μακθτϊν ςασ.  
Ποιεσ είναι μερικζσ ομοιότθτεσ που πρζπει να προςζξετε; Αυτό κα ςυμβάλει ςτθ 
δθμιουργία μιασ πολιτιςτικισ ςφνδεςθσ. 
 
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων διαφορετικών βθμάτων ι 
φράςεων:  
 
Για να πραγματοποιιςετε τθ διαδικτυακι δραςτθριότθτα, κα χρειαςτεί να δθμιουργιςετε 
αρκετζσ αίκουςεσ ςτθν πλατφόρμα που κα χρθςιμοποιιςετε (π.χ. πλατφόρμα TEAMS). 
Δϊςτε ι επιλζξτε τυχαία μια παράδοςθ για κάκε ηευγάρι ι μια μικρι ομάδα. 
Πείτε ςτουσ μακθτζσ ότι δθμιουργοφν αφίςεσ προοριςμοφ για ζνα ταξιδιωτικό γραφείο με 
ςκοπό να προςελκφςουν τουρίςτεσ. 
Οι αφίςεσ πρζπει να περιλαμβάνουν το όνομα τθσ παράδοςθσ και τισ εικόνεσ που 
αντιπροςωπεφουν τον προοριςμό. Κακϊσ οι μακθτζσ προετοιμάηουν τισ αφίςεσ τουσ, κα 
πρζπει να περπατάτε ςτο δωμάτιο, να δίνετε περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για κάκε ζναν 
από τουσ προοριςμοφσ. Βεβαιωκείτε ότι οι μακθτζσ γνωρίηουν πϊσ να ςασ κάνουν 
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ερωτιςεισ ςτθ γλϊςςα-ςτόχο, όπωσ: "Πϊσ ντφνονται;" «Ποφ ςυναντιοφνται;» «Πόςο 
κοςτίηει για… .; 
Δεδομζνου ότι είναι διαδικτυακι δραςτθριότθτα, ο κακθγθτισ πρζπει να μπορεί να 
αλλάηει διαδικτυακά δωμάτια και ςυνεπϊσ να ςυμμετζχει ςε κάκε μικρι ομάδα. Για να 
διευκολφνετε αυτιν τθ δραςτθριότθτα, μπορείτε να ζχετε βοικεια και από άλλουσ 
(εκελοντζσ ι ςυναδζλφουσ), προκειμζνου να υπάρχει ζνασ άτομο-επιτθρθτισ ςε κάκε 
ομάδα μακθτϊν. 
Για να καταςτιςει τθ δραςτθριότθτα όςο το δυνατόν πιο ςαφι, οι κακθγθτζσ μποροφν να 
οργανϊςουν αρκετζσ ςυνεδρίεσ (ίςωσ μία φορά τθν εβδομάδα για τζςςερισ εβδομάδεσ), 
για να επιτρζψουν ςτουσ μακθτζσ να εμβακφνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με τον 
πολιτιςμό που αναλφουν. 
Για να γίνει αυτό, κα ιταν χριςιμο να παρζχονται ςτουσ μακθτζσ νζεσ ιδζεσ από τισ οποίεσ 
κα μποροφςαν να αντλιςουν ζμπνευςθ. 
Μόλισ τελειϊςουν τισ αφίςεσ, αφιερϊςτε λίγο χρόνο κατά τθ διάρκεια τελευταίου 
διαδικτυακοφ μακιματοσ, ϊςτε οι μακθτζσ να ζχουν τθν ευκαιρία να εξθγιςουν ςε 
ολόκλθρθ τθν ομάδα τι ζχουν μάκει από τουσ πολιτιςμοφσ που αναλφκθκαν. 
Ηθτιςτε από ζνα μζλοσ κάκε ομάδασ να αναρτιςει τθν αφίςα διαδικτυακά και να δϊςει 
μια γριγορθ εξιγθςθ ςε όποιον τθν βλζπει. Δεδομζνου ότι είναι μια διαδραςτικι 
διαδικτυακι ςυνεδρία, κάκε μακθτισ μπορεί να παρζμβει μζςω ερωτιςεων. 

 

Χριςιμεσ Πθγζσ 

https://www.fluentu.com/blog/educator/foreign-language-activities/ 

http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learni

ng_activities.html 

 

Απαιτοφμενο Τλικό 

Μια λίςτα με τισ γλωςςικζσ παραδόςεισ-ςτόχουσ, όπωσ γαμιλιεσ τελετζσ, τελετζσ 

ενθλικίωςθσ ι ςυγκεκριμζνεσ τοπικζσ γιορτζσ. 

Χριςιμοι ςφνδεςμοι από τουσ οποίουσ μπορείσ να αντλιςεισ χριςιμεσ πλθροφορίεσ: 

Ζνασ διαδραςτικόσ πίνακασ (Jamboard). 

 

Εργαλεία Αξιολόγθςθσ 

Αυτοαξιολόγθςθ: 
 
-Σι ζχω μάκει; (περιγράψτε τουλάχιςτον 3 νζα πράγματα) 
-Σι βρικα εφκολο; 
-Σι βρικα δφςκολο; 
-Σι κζλω να μάκω τϊρα; 

-  

  

https://www.fluentu.com/blog/educator/foreign-language-activities/
http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learning_activities.html
http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learning_activities.html
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Ενότητα 3: Εκπαιδευτικές Μεθοδολογίες και Πρακτικές 
 

Σίτλοσ Δραςτθριότθτασ 

Διαςκεδαςτικζσ αςκιςεισ με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων 

 

Μακθςιακοί τόχοι 

Ενιςχφει τθ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ και τθσ προφορικισ γλϊςςασ. 
Θ δραςτθριότθτα είναι ιδιαίτερα χριςιμθ για επανάλθψθ του λεξιλογίου. 
υνδυάηει λεκτικι και μθ λεκτικι επικοινωνία. 
Επικεντρϊνεται ςτθ ςθμαςία των ςυμφραηομζνων. 
Αυξάνει το κίνθτρο και το ενδιαφζρον των μακθτϊν. 
Μετατοπίηει τθν ευκφνθ τθσ εξάςκθςθσ από τον δάςκαλο ςτουσ μακθτζσ. 

 

Πρακτικι Άςκθςθ 

Προετοιμαςία 

Νωρίτερα, ο κακθγθτισ πρζπει να ορίςει και να ανακζςει ςε κάκε μακθτι και από ζνα ηϊο. 

Μπορεί να το κάνει μζςω προςωπικοφ μθνφματοσ ςτθ ςυνομιλία τθσ πλατφόρμασ που 

χρθςιμοποιείτε για τθ δραςτθριότθτα. Πάντα να ζχετε κατά νου το ηϊο και να ρωτάτε τουσ 

ςυμμετζχοντεσ (πάντα προςωπικά) εάν γνωρίηουν το όνομα του ηϊου ςτθν τοπικι γλϊςςα. 

Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτθτο οι κακθγθτζσ να είναι περιςςότεροι από ζνασ. 

 

Περιγραφι 

Για να επιλζξετε τον μακθτι που κα παίξει πρϊτα, ηθτιςτε από ζναν εκελοντι να πει ζναν 

αρικμό. Αυτόσ ο αρικμόσ κα αντιςτοιχεί ςε ζνα ηϊο, ακολουκϊντασ τον κατάλογο που 

προετοιμάςτθκε νωρίτερα. Αναφζρετε το ηϊο που αντιςτοιχεί ςτον επιλεγμζνο αρικμό, για 

να ξεκινιςει παιχνίδι. Ζπειτα, ηθτιςτε από κάκε μακθτι να ςυλλαβίςει το όνομα του ηϊου 

που του ζχει ανατεκεί και να αναφζρει τον χαρακτθριςτικό ιχο αυτοφ του ηϊου (π.χ. 

γαφγιςμα ςκφλου). 

 

Πείτε προςωπικά ςτον μακθτι που επιλζχκθκε, τθ λζξθ που πρζπει να περιγράψει ςε 

άλλουσ ςυμμετζχοντεσ. Εάν ο μακθτισ, δεν γνωρίηει τθ λζξθ, εξθγιςτε τθν λζξθ ςε 

αυτόν/ιν. Ο μακθτισ πρζπει να ξεκινιςει με μια ςυμφωνθμζνθ χειρονομία για να δθλϊςει 

ουςιαςτικό, ριμα ι επίκετο. Για παράδειγμα, το «ουςιαςτικό» κα μποροφςε να το μιμείται 

με το κράτθμα μιασ μπάλασ. Σο «ριμα» κα μποροφςε να αναπαραςτακεί χτυπϊντασ τον 

ζνα καρπό ςτον άλλον. Σο «επίκετο» κα μποροφςε να εννοθκεί με ζνα χαμόγελο, κ.λπ. 

Ορίςτε αυτζσ τισ χειρονομίεσ/κινιςεισ «παντομίμασ» από τθν αρχι. 

 

Δϊςτε ςτον μακθτι ζνα ι δφο λεπτά για να μαντζψει τθν λζξθ. Χρθςιμοποιιςτε ζνα 

χρονόμετρο για αυτό. Ο μακθτισ δεν μπορεί να κάνει οφτε ζναν ιχο ενϊ μιμείται. Θ 

υπόλοιπθ ομάδα πρζπει να προςπακιςει να καταλάβει τθ λζξθ. Τπενκυμίςτε ςτουσ 
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μακθτζσ ςασ να χρθςιμοποιοφν ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ, όπωσ "Είναι μια μπάλα;" ι 

"Είςαι λυπθμζνοσ;" αντί να λζνε μόνο λζξεισ. 

 

Εάν κάποιοσ μαντζψει τθ λζξθ πριν τελειϊςει θ ϊρα, χειροκροτιςτε, και ςτθ ςυνζχεια, 

διαλζξτε μια άλλθ κάρτα για να επιλζξετε τον επόμενο «ηϊο». Χρθςιμοποιϊντασ τα 

τραπουλόχαρτα, βεβαιϊνεται ότι όλοι κα ζχουν τθν ευκαιρία να κάνουν/μιμθκοφν μια 

λζξθ. 

 

Μια παραλλαγι μπορεί να ςυνδυάηει δφο ι τρεισ κάρτεσ μαηί. Για παράδειγμα, ζνα επίκετο 

με ζνα ουςιαςτικό ι ζνα ουςιαςτικό με ζνα ριμα. «Είναι μια μεγάλθ μπάλα;» ι 

«Λειτουργεί θ φρυγανιζρα;». Δεν ζχει ςθμαςία αν οι λζξεισ ταιριάηουν με ακρίβεια, αυτό 

είναι μζροσ του παιχνιδιοφ και μπορεί να οδθγιςει ςε μία διαςκεδαςτικι δραςτθριότθτα.  

 

Χριςιμεσ Πθγζσ 

https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-a-

participatory-classroom-environment/ 

http://www.fao.org/3/ad424e/ad424e03.htm 

https://www.researchgate.net/publication/259640360_Collaborative_language_learning_in

_co-constructed_participatory_culture 

https://www.fluentu.com/blog/educator/drama-activities-for-language-learning/ 

 

Απαιτοφμενο υλικό 

● Σραπουλόχαρτα ουςιαςτικοφ, ριματοσ και επικζτου (μία λζξθ ανά κάρτα) 

● Λίςτα με τα ηϊα που ζχουν ανατεκεί ςτουσ μακθτζσ 

● Χρονόμετρο 

 

Εργαλεία αξιολόγθςθσ 

- Βελτιϊνουν οι μακθτζσ το λεξιλόγιό τουσ μζςω αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ; 
- Οι μακθτζσ εκφράηονται ςωςτά από γλωςςικι άποψθ, ακόμθ και αν βρίςκονται 

υπό πίεςθ; 
- Αυξάνει θ δραςτθριότθτα το ενδιαφζρον του μακθτι για τθ βελτίωςθ των 

γλωςςικϊν δεξιοτιτων; 
- Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν περιςςότερθ λεκτικι ι μθ λεκτικι επικοινωνία; 

  

https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-a-participatory-classroom-environment/
https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-a-participatory-classroom-environment/
http://www.fao.org/3/ad424e/ad424e03.htm
https://www.researchgate.net/publication/259640360_Collaborative_language_learning_in_co-constructed_participatory_culture
https://www.researchgate.net/publication/259640360_Collaborative_language_learning_in_co-constructed_participatory_culture
https://www.fluentu.com/blog/educator/drama-activities-for-language-learning/
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Ενότητα 4. Καλλιέργεια της γλώσσας πριν από την εκμάθηση στην τάξη 

 

Σίτλοσ δραςτθριότθτασ 

Ενεργοποίθςθ-χριςθ του λεξιλογίου ςτο χώρο εργαςίασ ςασ 

 

τόχοι μάκθςθσ 

Ο εκπαιδευόμενοσ κα παρακολουκιςει μια ςειρά μεκόδων, οι οποίεσ μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτο χϊρο εργαςίασ, ϊςτε να ενεργοποιιςουν και να καλλιεργιςουν το 
λεξιλόγιο ενόσ αρχάριου μακθτι γλωςςϊν (A1-B1 επίπεδο) και να διευκολφνουν τθν 
επικοινωνία. 

 

Πρακτικι δραςτθριότθτα 

Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά 
 
Πριν από τθν τάξθ: Δθμιουργιςτε ζνα ζγγραφο, για να ςυλλζξετε τισ πλθροφορίεσ τθσ 
ομάδασ τάξθσ ςασ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ζναν φάκελο Google (Google 
Drive) για τθν τάξθ. Δθμιουργιςτε ςτο Google Drive, διαφορετικζσ ομάδεσ, με βάςθ τον 
αρικμό των ςυμμετεχόντων που περιμζνετε ςτο διαδικτυακό μάκθμα. υμπλθρϊςτε το 
Google Drive κάκε ομάδασ με τουσ ακόλουκουσ φακζλουσ: ψθφιακζσ εικόνεσ για τον χϊρο 
εργαςίασ ςασ και εικόνεσ για κοινζσ διαδικαςίεσ. 
Περιγράψτε ςτουσ μακθτζσ, με τθ βοικεια ςφντομων επεξθγθματικϊν διαφανειϊν, τισ 3 
διαδικαςίεσ για τθ γλωςςικι καλλιζργεια ςτο χϊρο εργαςίασ ςασ. 
 
Βιμα 1: Χωρίςτε τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ των 4 ατόμων και δϊςτε ςε κάκε ομάδα τα 
αντίςτοιχα φυλλάδια, που παρουςιάηονται ςτο Google Drive και ηθτιςτε από ζνα 
αντιπρόςωπο κάκε ομάδασ να διαβάςει το φυλλάδιο. 
 
Βιμα 2: Ηθτιςτε από κάκε ομάδα να εξετάςει και να ςυηθτιςει για τα μζρθ του χϊρου 

εργαςίασ τουσ, όπου οι αρχάριοι μακθτζσ γλωςςϊν (A1 -B1 επιπζδου) αλλθλεπιδροφν, και 

ηθτιςτε να δθμιουργιςουν μια λίςτα ομάδων. 
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Βιμα 3: Παρακινιςτε τουσ μακθτζσ να μοιραςτοφν τισ λίςτεσ τουσ και να τισ γράψουν ςτον 

θλεκτρονικό πίνακα (Jamboard).  

Βιμα 4: Διαιρζςτε το περιεχόμενο τθσ λίςτασ ςε ομάδεσ. Σϊρα, χρθςιμοποιείςτε μερικοφσ 

δωρεάν ιςτοτόπουσ ψθφιακισ εικόνασ π.χ. www.pixabay.com και ηθτιςτε από τισ ομάδεσ 

να επιλζξουν μια κατάλλθλθ εικόνα για κάκε ςτοιχείο, να τθν επιςθμάνουν και να τθν 

ανεβάςουν ςτο φάκελο τθσ Google Drive: Ψθφιακζσ εικόνεσ για το χϊρο εργαςίασ ςασ. 

Βιμα 5: Σϊρα, ηθτιςτε από κάκε ομάδα να εξετάςει και να ςυηθτιςει διαδικαςίεσ από τον 

χϊρο εργαςίασ για αρχάριουσ μακθτζσ γλωςςϊν (A1 -B1 επιπζδου), που αλλθλεπιδροφν με 

γραπτό λόγο και πείτε τουσ να δθμιουργιςουν μια ςχετικι λίςτα ομάδων. 

Βιμα 6: Παρακινιςτε τουσ μακθτζσ να μοιραςτοφν τισ λίςτεσ τουσ και να τισ γράψουν ςτον 

θλεκτρονικό-ψθφιακό πίνακα.  

Βιμα 7: Χωρίςτε τισ διαδικαςίεσ από τθ λίςτα ςε ομάδεσ. Σϊρα, χρθςιμοποιϊντασ μερικοφσ 

δωρεάν ιςτοτόπουσ ψθφιακισ εικόνασ, ηθτιςτε από τισ ομάδεσ να επιλζξουν τον ελάχιςτο 

αρικμό εικόνων που είναι απαραίτθτεσ για να εξθγιςουν ψθφιακά τθ διαδικαςία των 

ομάδων τουσ, να επιςθμάνουν τθ διαδικαςία και να τθν ανεβάςουν ςτο φάκελο τθσ Google 

Drive: Εικόνεσ για κοινζσ διαδικαςίεσ. 

Βιμα 8: τθ ςυνζχεια, δϊςτε εντολι ςτουσ μακθτζσ να πράξουν όςα ζμακαν ςτο χϊρο 

εργαςίασ τουσ. 

Βιμα 9: Παρακινιςτε τουσ μακθτζσ να μοιραςτοφν τισ λίςτεσ τουσ και να τισ 
γράψουν ςτον θλεκτρονικό πίνακα (Jamboard). 
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Βιμα 10: Σϊρα, χάρθ ςτθ βοικεια του θλεκτρονικοφ πίνακα (Jamboard), εκχωριςτε μια 

ςελίδα ςε κάκε ομάδα. 

Βιμα 11: Ηθτιςτε από κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ να χρθςιμοποιιςει τον πίνακα για να 

ςχεδιάςει αντί για να πει ποιεσ πλθροφορίεσ επικυμεί να λάβει από τθν ομάδα. Επιλζξτε τισ 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τθ λίςτα. Σα μζλθ τθσ ομάδασ που δεν ςχεδιάηουν 

πρζπει να μαντζψουν τι ςθμαίνει το ςχζδιο.

 

Βιμα 12: Σϊρα, ηθτιςτε από κάκε ομάδα να ςκεφτεί τθν εμπειρία τθσ. 
Βιμα 13: Παρακινιςτε κάκε ομάδα να μοιραςτεί τθν εμπειρία τθσ με τθν τάξθ. 
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Χριςιμεσ Πθγζσ 

www.pixabay.com  

 

Απαιτοφμενο υλικό 

- Μια θλεκτρονικι ςυςκευι  

- φνδεςθ ςτο Διαδίκτυο 

- Ζναν φάκελο Google Drive για κάκε ομάδα 

- Ζναν υπολογιςτι 

- Σθλεφϊνα Μακθτϊν  

- Εικόνεσ που αναφζρονται ςτο εργαςιακό περιβάλλον των μακθτϊν. 

 

Τλικό 1: 

Λίςτα ελζγχου (Checklist) για τθν καλλιζργεια τθσ γλϊςςασ ςτο χϊρο εργαςίασ ςασ. 

1. Ζχετε τοποκετιςει ψθφιακζσ εικόνεσ με λζξεισ για να εξαςκείτε το λεξιλόγιο ςτο χϊρο 

εργαςίασ ςασ; 

2. Ζχετε δθμιουργιςει αρκετζσ ψθφιακζσ αφίςεσ για το πϊσ να κατεβάςετε μια εφαρμογι 

λεξικοφ ςτθ γλϊςςα που μακαίνετε και τισ ζχετε τοποκετιςει ςε εμφανι μζρθ που 

ςυχνάηουν οι ςυνάδελφοί ςασ; 

Τλικό 2: 

Σο ιωπθλό τάδιο / Επίπεδο A1  

(Ζκκεςθ ςτθ νζα γλϊςςα: 0-6 μινεσ) 

Σι μπορεί να κάνει ζνασ/μια μακθτισ/-τρια του ςιωπθλοφ ςταδίου; 

● να ςχεδιάςει, να δείξει και να μιμθκεί λζξεισ, ϊςτε να εκφράςει τον εαυτό του/τθσ. 

● να χρθςιμοποιιςει το ςϊμα του/τθσ για να ςυμφωνιςει και να διαφωνιςει. 

● να δίνει μεγαλφτερθ προςοχι ςτθ γλϊςςα του ςϊματοσ του κακθγθτι του/τθσ. 

 

Σι δεν μπορεί να κάνει ζνασ/μια μακθτισ/-τρια του ςιωπθλοφ ςταδίου; 

● να μιλιςει τθ γλϊςςα των χωρϊν υποδοχισ. 

● να καταλαβαίνει τθ νζα γλϊςςα και τα άτομα που τθν μιλάνε. 

● να ξζρει τθν “αργκό” και τισ διαλζκτουσ τθσ χϊρασ υποδοχισ.  

 

http://www.pixabay.com/
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Εργαλεία αξιολόγθςθσ 

 Θα καλλιεργιςετε τθ γλϊςςα ςτον χϊρο εργαςίασ ςασ; 

 Ποια από τισ 3 πρακτικζσ ςασ είναι πιο χριςιμθ; 

 Πιςτεφετε ότι θ καλλιζργεια τθσ γλϊςςασ ςτο χϊρο εργαςίασ ςασ κα ενιςχφςει τθν 

καλφτερθ επικοινωνία ςτθ δουλειά ςασ; 
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 Πιςτεφετε ότι ζνασ μακθτισ κατανοεί αρκετά πράγματα όταν βρίςκεται ςτο 

ιωπθλό τάδιο ι ςτο Επίπεδο Α1; 

 Πϊσ κα επθρεάςει αυτι θ άςκθςθ ςτο πϊσ αλλθλεπιδράτε με τουσ μακθτζσ 

διαφόρων γλωςςϊν ςε αυτό το επίπεδο; 

 

Ενότητα 5. Μη τυπικές μέθοδοι εισαγωγής στον πολιτισμό και στη γλώσσα 

 

Σίτλοσ δραςτθριότθτασ 

Δζντρο των ςτερεοτφπων 

 

τόχοι μάκθςθσ 

 
 Θα γνωρίςουμε τισ ζννοιεσ τθσ πολιτιςμικισ ποικιλομορφίασ, τα ςτερεότυπα που 

ςχετίηονται με τον πολιτιςμό και τθ διαπολιτιςμικι κοινωνία. 

 Θα κατανοιςουμε πϊσ τα ςτερεότυπα μποροφν να βλάψουν τουσ ανκρϊπουσ. 

 Θα αναλφςουμε τα ςτερεότυπα του πολιτιςμοφ και τθσ κοινότθτασ τθσ χϊρασ 
υποδοχισ. 

 Θα βροφμε κοινά ςτερεότυπα μεταξφ διαφορετικϊν πολιτιςμϊν και κα κάνουμε 
προςπάκεια να αποδείξουμε ότι είναι ψευδείσ. 

 Θα αναπτφξουμε επικοινωνιακζσ και διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ, μζςω τθσ 
αλλθλεπίδραςθσ με άλλουσ μακθτζσ, τθ ςυηιτθςθ και τον προβλθματιςμό. 

 Θα βελτιϊςουμε τθν ευχζρεια των μακθτϊν ςτθν ομιλοφμενθ νζα γλϊςςα. 

 Θα διευρφνουμε το λεξιλόγιο που αφορά τον πολιτιςμό. 

 

 

Πρακτικι δραςτθριότθτα 

Διάρκεια: 1 μάκθμα 60 λεπτών 

υμβουλι: Δεδομζνων των κακθκόντων και των γλωςςικϊν αναγκϊν που περιλαμβάνονται 

ςτθ δραςτθριότθτα, είναι κατάλλθλο για μακθτζσ Β1-Β2 επιπζδου, ςφμφωνα με το κοινό 

ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ για τισ γλϊςςεσ. 

 

1θ φάςθ: Φάςθ Παρακίνθςθσ (30 λεπτά) 

Χρθςιμοποιιςτε ζναν θλεκτρονικό πίνακα και γράψτε τθ λζξθ «τερεότυπο» ςτθ μζςθ του. 

Ρωτιςτε ςτουσ μακθτζσ τι πιςτεφουν διαβάηοντασ τθ λζξθ «τερεότυπο». Δϊςτε τουσ τθ 

δυνατότθτα να γράψουν κάποια post-it με τθν ζννοια τθσ λζξθσ, ςτον θλεκτρονικό πίνακα. 

Δϊςτε ςτουσ μακθτζσ, τουλάχιςτον, 10 λεπτά. 
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Μετά από αυτιν τθν άςκθςθ, δϊςτε ςτουσ μακθτζσ τον οριςμό του «τερεότυπου». Μθν 

ξεχάςετε να χρθςιμοποιιςετε απλζσ και ςαφείσ λζξεισ. 

Μόλισ εξθγθκεί θ ζννοια τθσ λζξθσ, ρωτιςτε τουσ μακθτζσ τι ζρχεται ςτο μυαλό τουσ ςε 

ςχζςθ με τθν ζννοια του τερεότυπου. Οι μακθτζσ μποροφν να ςκεφτοφν ό, τι κζλουν και 

μποροφν να τισ γράψουν ςτον θλεκτρονικό πίνακα γφρω από τθν κεντρικι λζξθ 

«τερεότυπο». Αυτι θ τεχνικι ονομάηεται «Διάγραμμα Αράχνθσ» επειδι τα ηωγραφιςμζνα 

παρακλάδια τθσ κφριασ ιδζασ, μοιάηουν με τα πόδια μιασ αράχνθσ. Αυτό το είδοσ 

διαγράμματοσ είναι εξαιρετικό για να βγάλεισ τισ ιδζεσ από τα κεφάλια των μακθτϊν και να 

τουσ δϊςεισ μια ψθφιακι αναπαράςταςθ του κζματοσ με το οποίο αςχολοφνται. 

2θ φάςθ: Οικοδόμθςθ του δζντρου των ςτερεοτφπων (30 λεπτά) 

Μετά τθ φάςθ τθσ ειςαγωγισ, ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να προςπακιςουν να 

γράψουν δφο post-it ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ: ςτο πρϊτο post-it του θλεκτρονικοφ 

πίνακα, ηθτιςτε να γράψουν ζνα κοινό ςτερεότυπο με τθ χϊρα τουσ, ενϊ ςτθ δεφτερθ ζνα 

ςτερεότυπο τθσ χϊρασ υποδοχισ. Δϊςτε τουσ τουλάχιςτον 10 λεπτά και μθν ξεχάςετε να 

ηθτιςετε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να τα γράψουν ςτθν γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ και αν 

χρειαςτεί να μεταφράςουν κάποιεσ λζξεισ, να ηθτιςουν βοικεια από τον κακθγθτι. 

Αργότερα, ςχολιάςτε μαηί και προςπακιςτε να βρείτε πραγματικά παραδείγματα. 

Εάν οι ςυμμετζχοντεσ δεν είναι κουραςμζνοι, μπορείτε να ςυνεχίςετε με το δεφτερο μζροσ 

τθσ δραςτθριότθτασ. ε περίπτωςθ που οι μακθτζσ είναι πολφ κουραςμζνοι, μπορείτε να 

διατθριςετε αυτιν τθ δεφτερθ δραςτθριότθτα για άλλθ ςυνεδρία. 

τον θλεκτρονικό ςασ πίνακα: 

 Βάλτε τθν εικόνα ενόσ δζντρου. 

 Γράψτε ςτισ ρίηεσ τουσ φόβουσ και τισ προκαταλιψεισ που ςυνικωσ εκδθλϊνονται 

ςτουσ ανκρϊπουσ που κεωροφνται διαφορετικοί. 

 Γράψτε ςτον κορμό ςυμπεριφορζσ που ζχουν οι άνκρωποι απζναντι ςε ομάδεσ 

μειονοτιτων / διαφορετικζσ κοινότθτεσ πολιτιςμοφ. 

 Γράψτε ςτθν κορυφι του δζντρου τισ επικυμίεσ και τισ προτάςεισ ςε ςχζςθ με μια 

διαπολιτιςμικι κοινωνία, όπου όλοι οι άνκρωποι αντιμετωπίηονται ιςότιμα, 

γίνονται ςεβαςτοί και υποςτθρίηονται. 
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Δϊςτε ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να ολοκλθρϊςουν το δζντρο με τισ ςκζψεισ και τα 

ςυναιςκιματά τουσ. Δϊςτε τουσ 20 λεπτά. 

ε όλθ αυτι τθ δεφτερθ φάςθ, οι μακθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το λεξικό ι να 

ηθτιςουν από τον δάςκαλο να τουσ βοθκιςει να αντιμετωπίςουν γλωςςικά εμπόδια. 

3θ φάςθ: Αντανάκλαςθ (15 λεπτά) 

Όταν όλοι είναι ζτοιμοι, ηθτιςτε από κάκε ομάδα να παρουςιάςει το δζντρο, βοθκϊντασ 

τουσ μακθτζσ με τισ λζξεισ που δεν γνωρίηουν. τθ ςυνζχεια, προκαλζςτε προβλθματιςμό 

μζςα από μερικζσ ερωτιςεισ, για παράδειγμα: τι κοινό ζχουν τα δζντρα; Πϊσ μποροφμε να 

ξεπεράςουμε τα ςτερεότυπα; Πϊσ μποροφμε να οικοδομιςουμε μια ςτακερι 

διαπολιτιςμικι κοινωνία; Τπάρχουν ςτερεότυπα που αποδίδονται τόςο ςτισ μειονότθτεσ 

όςο και ςτθν κοινότθτα υποδοχισ; Πϊσ μποροφμε να αντιμετωπίςουμε τισ πολιτιςτικζσ 

διαφορζσ; Πϊσ μποροφμε να βοθκιςουμε άτομα που περικωριοποιοφνται; 

 

Χριςιμεσ Πθγζσ 

https://www.mindjet.com/blog/2019/10/201910using-spider-diagrams-brainstorming-

planning/ 

https://extension.psu.edu/more-diversity-activities-for-youth-and-adults 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf 

 

Απαιτοφμενο Τλικό 

- Ζνασ θλεκτρονικόσ πίνακασ 

 

Εργαλεία αξιολόγθςθσ 

Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ δραςτθριότθτασ κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια του μακιματοσ, ελζγχοντασ ςυγκεκριμζνα: 
- τα κίνθτρα των μακθτϊν 
- εάν οι γλωςςικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν είναι επαρκείσ για τισ ανατεκείςεσ εργαςίεσ  
- τισ διαφορζσ του επιπζδου επάρκειασ μεταξφ των μακθτϊν  
- τθν αλλθλεπίδραςι τουσ  
- τθν ενεργι ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν 
 
Επιπλζον, είναι δυνατόν να αξιολογθκεί θ δραςτθριότθτα ηθτϊντασ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ: 
- αν τουσ άρεςε 
- εάν ιταν πολφ δφςκολο ι πολφ απλό 
- αν πιςτεφουν ότι ιταν χριςιμο 
- αν ζμακαν κάτι νζο 

 

https://www.mindjet.com/blog/2019/10/201910using-spider-diagrams-brainstorming-planning/
https://www.mindjet.com/blog/2019/10/201910using-spider-diagrams-brainstorming-planning/
https://extension.psu.edu/more-diversity-activities-for-youth-and-adults
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf

