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Εισαγωγή
Ρρακτικζσ 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
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων με τθν ομάδα ςτόχου για τθν οποία ζχουν καταςκευαςτεί
αυτά τα εργαλεία του Lay Teachers.
Πλεσ οι πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τίτλοσ δραςτθριότθτασ
Στόχοι μάκθςθσ
Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ
Χριςιμοι πόροι
Απαιτοφμενο υλικό
Αξιολόγθςθ δραςτθριότθτασ

LAY TEACHERS: Οι Ρρακτικζσ Δραςτθριότθτεσ ςτοχεφουν ςτθν επίτευξθ οριςμζνων από τα
Μακθςιακά Αποτελζςματα που περιλαμβάνονται ςτισ αντίςτοιχεσ ενότθτεσ του Οδθγοφ
Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ καταςκευάςτθκε ςτο προθγοφμενο Κεφάλαιο-Ενότθτα του
προγράμματοσ. (Ραραδοτζο 1). Γι 'αυτό οι Ρρακτικζσ Δραςτθριότθτεσ ζχουν δομθκεί
ςφμφωνα με τισ ζξι Ενότθτεσ αυτοφ του Εκπαιδευτικοφ Οδθγοφ.

Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Εθνικές Γλώσσες
Σίτλοσ
Ενδυνάμωςη των επικοινωνιακών-γλωςςικών δεξιοτήτων των νζων μαθητών με
διαφορετικό πολιτιςμικό (μεταναςτευτικό) υπόβαθρο.

Μαθηςιακοί ςτόχοι
Αυτι θ βιωματικι δραςτθριότθτα ςτοχεφει να βοθκιςει τουσ ξζνουσ μακθτζσ να
αναπτφξουν κάποιεσ αρχικζσ δεξιότθτεσ ςτθν ομιλία ςε μια δεφτερθ γλϊςςα. Στόχοσ του
είναι επίςθσ να ςυνδζςει τα μζλθ μεταξφ τουσ και να χτίςει τθν εμπιςτοςφνθ και τθν
αίςκθςθ ότι ανικουν ςε μια ομάδα.

Πρακτική άςκηςη
Πλεσ αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ είναι πραγματικά ρευςτζσ και υποκειμενικζσ, όςον αφορά τθ
διάρκεια και το κζμα τουσ. Γενικά, θ διάρκεια αυτϊν των δραςτθριοτιτων δεν είναι πολφ
μεγάλθ και δεν διαρκοφν περιςςότερο από 10-20 λεπτά θ κάκε μία.
Ωςτόςο, οι εκπαιδευτζσ-ςφμβουλοι μποροφν να τισ ενςωματϊςουν ςτθ μζκοδο
διδαςκαλίασ τουσ και είναι απολφτωσ εντάξει θ μετατροπι αυτϊν των αςκιςεων με
οποιονδιποτε τρόπο που πιςτεφουν ότι κα ιταν πιο επωφελείσ για τουσ μακθτζσ τουσ.
Ζτςι, κάκε εβδομάδα, δίνεται μια νζα εργαςία ςτουσ μακθτζσ. Οι εργαςίεσ κακίςτανται
ςταδιακά πιο προχωρθμζνεσ. Οι εργαςίεσ είναι τζςςερισ, που ςθμαίνει τζςςερισ εβδομάδεσ
(ζνασ μινασ). Οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να επαναλαμβάνονται κάκε μινα ι κάκε
εβδομάδα, κ.ο.κ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1: Ερϊτθςθ τθσ θμζρασ.
Για τθν πρϊτθ εβδομάδα, κατά τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων ζναρξθσ κάκε θμζρασ
διδαςκαλίασ, ενςωματϊςτε τθν άςκθςθ «ερϊτθςθ τθσ θμζρασ», με άλλα λόγια, κάντε μια
ερϊτθςθ για να ενκαρρφνετε τθ ςυηιτθςθ. Ο εκπαιδευτισ μπορεί επίςθσ να γράψει τθν
ερϊτθςθ ςτον πίνακα, ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να μποροφν να τθ διαβάςουν και να αρχίςουν
να ςκζφτονται τθν απάντθςι τουσ μόλισ μπουν. Καλφτερα να ξεκινιςετε με απλζσ
ερωτιςεισ ενόσ τμιματοσ όπωσ "Ροιο είναι το αγαπθμζνο ςασ χρϊμα;".
Εάν ζνασ μακθτισ δεν είναι ςε κζςθ να απαντιςει ςε μια πλιρθ πρόταςθ, ο εκπαιδευτικόσ
μπορεί να διαμορφϊςει ζνα παράδειγμα μιασ πλιρουσ πρόταςθσ και να ηθτιςει από τον
μακθτι να επαναλάβει αυτό το παράδειγμα.
π.χ. Ροιο είναι το αγαπθμζνο ςου χρϊμα?
Το αγαπθμζνο μου χρϊμα είναι το μπλε.
Εάν οι μακθτζσ απαντοφν με επιτυχία ςε αυτζσ τισ απλζσ ερωτιςεισ ςε πλιρεισ προτάςεισ,
μπορείτε να μεταβείτε ςε ερωτιςεισ που απαιτοφν πιο περίπλοκεσ απαντιςεισ, με
περιςςότερεσ προτάςεισ:
π.χ. Τι ζκανεσ χκεσ?

Ριγα ςτθ δουλειά, μετά επζςτρεψα, μαγειρεφω, φάγαμε με τθν οικογζνειά μου και
μετά πιγα για περπάτθμα.
Ωςτόςο, εάν οι μακθτζσ αντιμετωπίςουν δυςκολία ςτθν απάντθςθ, ο εκπαιδευτισ μπορεί
να μείνει με τισ απλζσ ερωτιςεισ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2: Ομαδικζσ παρουςιάςεισ.
Κα ιταν καλι ιδζα να ζχετε εβδομαδιαίο πρόγραμμα ςτθν τάξθ. Οι μακθτζσ μποροφν να
χωριςτοφν ςε μικρζσ ομάδεσ 3-4 ατόμων και μποροφν να ζχουν μια εργαςία. Για
παράδειγμα, ζνασ ςτόχοσ μπορεί να είναι θ εφρεςθ πλθροφοριϊν για ζναν διάςθμο
τραγουδιςτι. Εάν οι μακθτζσ ζχουν μια ενδιαφζρουςα ιδζα, τθν οποία κζλουν να
ενςωματϊςουν ςτο ζργο τθσ εβδομάδασ, ενκαρρφνετε τουσ να το κάνουν. Οι μακθτζσ
μποροφν να γράψουν μερικζσ ςθμειϊςεισ και ςτο τζλοσ τθσ εβδομάδασ μποροφν να
παρουςιάςουν αυτζσ τισ ςθμειϊςεισ προφορικά μπροςτά από τθν τάξθ. Μια άλλθ εργαςία,
αλλά πιο προθγμζνθ, μπορεί να είναι να περιγράψουμε μια εικόνα λεπτομερϊσ. Θ ομάδα
των μακθτϊν μπορεί να βρει μια εικόνα που τουσ αρζςει και ο κακζνασ μπορεί να
περιγράψει ςε απλι γλϊςςα ζνα μζροσ τθσ εικόνασ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3: Αλυςοδεμζνθ αφιγθςθ.
Αυτόσ είναι ζνασ καλόσ τρόποσ για να προςελκφςετε όλθ τθν τάξθ των ξζνων μακθτϊν.
Αυτι θ άςκθςθ μπορεί να ςυμβεί ςτθν αρχι ι πριν από το τζλοσ τθσ θμζρασ διδαςκαλίασ.
Σε αυτιν τθ δραςτθριότθτα, ο εκπαιδευτισ ξεκινά με μια πρόταςθ, κατά προτίμθςθ μια
απλι. Κάκε μακθτισ λζει μια ακόμθ πρόταςθ, για να προςκζςει και να δθμιουργιςει μια
πλιρθ ιςτορία. Ο εκπαιδευτισ πρζπει να βοθκιςει τουσ μακθτζσ, αν δεν γνωρίηουν μια
λζξθ ι μια πρόταςθ για να ςυνεχίςουν. Ωςτόςο, εάν ο εκπαιδευτισ λζει μια πρόταςθ για να
βοθκιςει τον μακθτι, ο τελευταίοσ κα πρζπει να ενκαρρυνκεί να το επαναλάβει όπωσ
είπε, προκειμζνου να ενιςχυκοφν οι δεξιότθτεσ ομιλίασ.
Αυτι θ δραςτθριότθτα δεν είναι δομθμζνθ, με τθν ζννοια ότι θ ιςτορία δεν είναι δομθμζνθ.
Κάκε μακθτισ μπορεί να προςκζςει κάτι νζο ςτθν ιςτορία, ανάλογα με το ότι αυτζσ οι νζεσ
πλθροφορίεσ είναι κάπωσ ςφμφωνεσ με όςα ζχουν ειπωκεί προθγουμζνωσ. Επίςθσ, πρζπει
να δοκεί ζνα ςωςτό τζλοσ ςτθν ιςτορία.
Οι οδθγίεσ για το πότε πρόκειται να δοκεί αυτό το τζλοσ εξαρτάται από το εκπαιδευτι. Για
παράδειγμα, ο εκπαιδευτισ μπορεί να πει πριν ξεκινιςει ότι μόλισ όλοι ζχουν πει μια
πρόταςθ για να προςκζςουν ςτθν ιςτορία, κα δϊςει τθν πρόταςθ που κα τελειϊςει τθν
ιςτορία.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4: Ραιχνίδι ρόλων
Για αυτιν τθν εβδομάδα, ο εκπαιδευτισ μπορεί να οργανϊςει ζνα μικρό παιχνίδι ρόλων
μεταξφ των μακθτϊν, προκειμζνου να αναπτφξει τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτθν ομιλία. Το
παιχνίδι ρόλων μπορεί να είναι μια κακθμερινι κατάςταςθ, όπου οι μακθτζσ κα πρζπει να
προςποιοφνται ότι ενεργοφν με ςυγκεκριμζνο τρόπο, όπωσ απαιτεί ο ρόλοσ τουσ. Είτε
ολόκλθρθ θ τάξθ μπορεί να ςυμμετζχει ςτο παιχνίδι ρόλων, είτε μια ομάδα μακθτϊν κάκε
φορά, θ οποία κα αλλάηει ςταδιακά ζωσ ότου όλοι ςυμμετζχουν ςε αυτό το είδοσ
δραςτθριότθτασ. Αυτό το παιχνίδι ρόλων μπορεί να ςυμβεί μία φορά κάκε μζρα
διδαςκαλίασ. Ο εκπαιδευτισ κα είναι πάντα εκεί για να παρατθριςει και να βοθκιςει τουσ
μακθτζσ.

Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, το παιχνίδι ρόλων μπορεί να είναι μια απλι κακθμερινι
κατάςταςθ όπου οι μακθτζσ κα πρζπει να μιλιςουν μεταξφ τουσ και να επικοινωνιςουν.
Ζνα παράδειγμα ενόσ ρόλου μπορεί να είναι:
Πλοι οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ι ζνασ μακθτισ ςυμμετζχει ςε αυτό το παιχνίδι ρόλων και οι
άλλοι είναι οι παρατθρθτζσ.
Οι μακθτζσ είναι μια ομάδα μακθτϊν γυμναςίου που κζλουν να οργανϊςουν το ετιςιο
ταξίδι τουσ ςε ζνα ελλθνικό νθςί.
Οι μακθτζσ ζχουν μια μικρι ςυηιτθςθ για αυτό, π.χ. ποιο νθςί πιςτεφουν ότι είναι
καλφτερο να πάνε, πόςα ειςιτιρια χρειάηονται, πόςα χριματα κα χρειαςτοφν κ.λπ.
Μποροφν να ςυμφωνιςουν και να διαφωνιςουν μεταξφ τουσ, ζωσ ότου λάβουν μια
απόφαςθ.
Ζτςι, είναι γεγονόσ ότι θ προφορικι γλϊςςα είναι μια από τισ πιο ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ,
τισ οποίεσ πρζπει να μάκουν οι μακθτζσ. Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν αυτιν τθν ικανότθτα
όλθ τθν θμζρα για να προχωριςουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.

Χρήςιμεσ πηγζσ
Μζκοδοι ενίςχυςθσ των γλωςςικων δεξιοτιτων των μακθτϊν δθμοτικοφ �
https://translationjournal.net/journal/63learning.htm

11 τρόποι βελτίωςθσ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν �
https://blog.brookespublishing.com/11-ways-to-improve-your-students-oral-languageskills/

Απαιτοφμενο υλικό
Οι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ δεν απαιτοφν υλικοφσ πόρουσ. Ωςτόςο,
ςχετικά με το ομαδικό ζργο, ίςωσ οι μακθτζσ δεν κα ζχουν πρόςβαςθ για να βρουν τισ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ. Ζτςι, ο εκπαιδευτισ μπορεί να τουσ δϊςει βιβλία ι φορθτό
υπολογιςτι με πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, προκειμζνου να βρει τισ πλθροφορίεσ. Επίςθσ, κα
χρειαςτοφν χαρτιά και ςτυλό Α4, για να κρατιςουν τισ ςθμειϊςεισ, τισ οποίεσ πρόκειται να
παρουςιάςουν ςτθν τάξθ.

Εργαλεία αξιολόγηςησ
Παρατήρηςη:
Ο εκπαιδευτισ πρζπει να παρακολουκεί τθν ομάδα των μακθτϊν κατά τθ διάρκεια των
δραςτθριοτιτων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να πραγματοποιιςει μια βαςικι αξιολόγθςθ
των ακόλουκων πτυχϊν:

-Διαφορετικά επίπεδα δεξιοτιτων ομιλίασ μεταξφ των μακθτϊν.
-Επίπεδο δζςμευςθσ ςτθ δραςτθριότθτα.
-Επίπεδο ενεργοφ ςυμμετοχισ.
Στο τζλοσ κάκε μινα, ο Lay Teacher μπορεί να κρατιςει ςθμειϊςεισ για τθν πρόοδο των
μακθτϊν, ςχετικά με τισ προφορικζσ τουσ γλϊςςεσ. Σε μια ομάδα, ολόκλθρθ θ τάξθ μπορεί
επίςθσ να ςυηθτιςει για τθν πρόοδο των δεξιοτιτων ομιλίασ τουσ, επίςθσ ςχετικά με τισ
αςκιςεισ.
Επιπλζον, ο εκπαιδευτισ μπορεί να ρωτιςει τουσ μακθτζσ για τθ χρθςιμότθτα των
δραςτθριοτιτων:
-Ρόςο χριςιμθ ιταν αυτι θ δραςτθριότθτα για εςάσ;
-Το βρικεσ δφςκολο;
-Ρϊσ ςε ζκανε να νιϊςεισ αυτι θ δραςτθριότθτα;
-Τι κα κζλατε να αλλάξετε ςε αυτιν τθ δραςτθριότθτα, για τθν επόμενθ φορά;

Σίτλοσ
Βιωματική άςκηςη: ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόαςησ

Μαθηςιακοί ςτόχοι

Αυτι θ βιωματικι δραςτθριότθτα ςτοχεφει να βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςτο να αναπτφξουν
κάποιεσ αρχικζσ δεξιότθτεσ ςτθ βαςικι ακρόαςθ και ςτθν κατανόθςθ μιασ δεφτερθσ
γλϊςςασ. Στόχοσ του είναι επίςθσ να ςυνδζςει τα μζλθ μεταξφ τουσ και να χτίςει τθν
εμπιςτοςφνθ και τθν αίςκθςθ ότι ανικουν ςε μια ομάδα.

Άςκηςη
Θ βιωματικι μάκθςθ είναι μια μζκοδοσ διδαςκαλίασ που παρζχει τθν ευκαιρία ςτον
μακθτι να μάκει με ποιόν τρόπο μπορεί να μετατοπίηει από ζναν πακθτικό ςε ζναν ενεργό
ςυμμετζχοντα ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.
Θ άςκθςθ που δίνεται παρακάτω είναι ζνα καλό παράδειγμα:
ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ: Ο κακθγθτισ πρζπει να ςυνδυάςει τουσ μακθτζσ και να τουσ
περιγράψει μια εικόνα. Οι μακθτζσ κα πρζπει τότε να μετατρζψουν τθν περιγραφι τθσ
εικόνασ ςε ζνα απλό ςχζδιο. Για αυτιν τθ δραςτθριότθτα, χρειαηόμαςτε ζναν ομοιόμορφο
αρικμό ςυμμετεχόντων, ϊςτε όλοι να μποροφν να ζχουν ζναν ςυνεργάτθ. Εάν αυτό δεν
είναι δυνατό, τότε μπορεί να δθμιουργθκεί μία ομάδα 3 μακθτϊν.
ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΘ ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ: Κα ιταν ςκόπιμο ο εκπαιδευτισ να ζχει το ςχζδιο
μπροςτά του / τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιγραφισ. Επομζνωσ, να μπορεί επίςθσ να

ςχεδιάςει μια απλι εικόνα εκ των προτζρων και ςτθ ςυνζχεια να τθν περιγράψει. Εάν αυτό
δεν είναι δυνατό, ο εκπαιδευτισ μπορεί να γράψει ςε ζνα κομμάτι χαρτί τα βιματα
περιγραφισ τθσ εικόνασ (π.χ. Βιμα 1: Ρεριγράψτε τθ κάλαςςα, βιμα 2: Θ άμμοσ κ.λπ.).
Αυτό κα βοθκιςει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εικόνασ αργότερα.
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.

Βιμα 3: Μόλισ οι άνκρωποι ηευγαρϊςουν, κάκονται ο ζνασ δίπλα ςτο άλλο.

Βιμα 4: Ο εκπαιδευτισ παρζχει ςε κάκε ηευγάρι μακθτϊν μόνο ζνα χαρτί και δφο μολφβια
(ζνα μολφβι για κάκε μακθτι).

Βιμα 5: Ο κακθγθτισ αναλαμβάνει το ρόλο ενόσ ομιλθτι και οι μακθτζσ διαδραματίηουν το
ρόλο των ακροατϊν.

Βιμα 6: Για περίπου 5 λεπτά, ο ομιλθτισ περιγράφει μια εικόνα (π.χ. μια παραλία) ςτθ
μθτρικι του γλϊςςα, αλλά με ζναν πολφ εφκολο και ολοκλθρωμζνο τρόπο.

ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Δεν πρζπει να δοκεί καμία ζνδειξθ πριν, εκ μζρουσ του εκπαιδευτι, για το τι
πρόκειται να είναι θ εικόνα. Ο εκπαιδευτισ πρζπει να περιγράψει τθν εικόνα 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:
«Σιμερα, κα ςχεδιάςουμε μια παραλία. Ρρϊτον, ςχεδιάςτε τθ κάλαςςα. (κενό) Τϊρα,
ςχεδιάςτε τθν άμμο. (κενό) Τϊρα, ςε αυτιν τθν άμμο φαντάηομαι ότι μερικοί άνκρωποι
κάνουν θλιοκεραπεία. (κενό) Επίςθσ, υπάρχουν μερικζσ ομπρζλεσ. (κενό) Επίςθσ, μερικά
πουλιά πετοφν ςτον ουρανό (κενό) .... "
Βιμα 7: Οι ακροατζσ ςυνεργάηονται ςτο τζλοσ κάκε βιματοσ τθσ περιγραφισ τθσ εικόνασ,
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 8: Οι ακροατζσ μποροφν επίςθσ να ςυνεργαςτοφν με τον εκπαιδευτι (Ομιλθτισ), εάν
κζλουν κάτι να επαναλθφκεί ι να επαναδιατυπωκεί. Ο εκπαιδευτισ κα πρζπει τότε να

κάνει όπωσ ηθτικθκε.

Βιμα 9: Οι μακθτζσ ςτισ ομάδεσ τουσ παρουςιάηουν τα ςχζδιά τουσ και δίνεται θ
ανατροφοδότθςθ. Εάν ο κακθγθτισ ζχει ζνα ςχζδιο (ο οποίοσ περιγράφθκε), μπορεί να το
δείξει ςτουσ μακθτζσ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να ελζγξουν αν ζχαςαν ι παρεξιγθςαν κάτι.
Διαφορετικά, ο εκπαιδευτισ μπορεί να ελζγξει τα ςχζδια και να πει εάν λείπει κάτι. Τα
ςχόλια μποροφν να δοκοφν από τον εκπαιδευτι, αλλά και από τουσ άλλουσ μακθτζσ. Τα
ςχόλια αφοροφν κυρίωσ τισ δεξιότθτεσ ακρόαςθσ και πόςο καλά θ προφορικι περιγραφι
τθσ εικόνασ μετατράπθκε ςε ςχζδιο.

Βιμα 10: Μετά από αυτό, ο Lay Teacher 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 ενόσ αςφαλοφσ δεςμοφ εντόσ τθσ ομάδασ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, θ πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ βιωματικισ δραςτθριότθτασ ελζγχει επίςθσ τισ
δεξιότθτεσ ακρόαςθσ, κακϊσ και τθν κατανόθςθ τθσ νζασ γλϊςςασ που διδάςκονται. Ζτςι,
αυτόσ είναι ζνασ τρόποσ για τον κακθγθτι να ελζγξει το επίπεδο κατανόθςθσ μεταξφ των
μακθτϊν.
Αυτι θ άςκθςθ ζχει επίςθσ τθ δφναμθ να ενιςχφςει τθ ςτάςθ απζναντι ςτθ μάκθςθ, κακϊσ
θ προςωπικι φφςθ αυτισ τθσ βιωματικισ άςκθςθσ εμπλζκει τα ςυναιςκιματα των
μακθτϊν κακϊσ και τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ. Επιπλζον, κα προςφζρει μια
ευκαιρία για δθμιουργικότθτα ςτουσ μακθτζσ, κακϊσ οι τελευταίοι κα ζχουν καλφτερθ
ευκαιρία να μάκουν αυτό το μάκθμα όταν αλλθλεπιδροφν με πραγματικζσ εμπειρίεσ ηωισ.
Ασ μθν ξεχνάμε επίςθσ ότι προςφζρει ευκαιρίεσ προβλθματιςμοφ.
Θ άςκθςθ φυςικά μπορεί να επαναλθφκεί και ςε άλλα μακιματα. Μπορεί να
επιςυνάπτεται επίςθσ ςτο περιεχόμενο κάκε μακιματοσ. Για παράδειγμα, εάν ζνα μάκθμα
αφοροφςε τθν ειςαγωγι ςτα ονόματα των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν ςτθ νζα μθτρικι
γλϊςςα, θ εικόνα 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 λίγο, ο
εκπαιδευτισ μπορεί να περιγράψει μια πιο περίπλοκθ εικόνα και να χρθςιμοποιιςει πιο
προχωρθμζνο λεξιλόγιο.

Χρήςιμεσ πηγζσ
7 Βιωματικζσ αςκιςεισ με ςκοπό να δεςμεφουν τουσ μακθτεσ: Experiential Learning
Διακζςιμα εδϊ: https://www.prodigygame.com/blog/experiential-learning-activities/

Απαιτοφμενο υλικό
A4 χαρτιά
Στυλό/μολφβια/ μαρκαδόροι
Θ εικόνα που κα φτιαχτεί από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτζσ ι άλλεσ ςθμειϊςεισ

Εργαλεία αξιολόγηςησ
Επιπρόςκετα, ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να ρωτιςει τουσ μακθτζσ τουσ μακθτζσ κάποιεσ
ερωτιςεισ ανατροφοδότθςθσ και αξιολόγθςθσ, ςαν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πόςο χρήςιμη ήταν αυτή η αςκηςη για ςζνα;How useful was this activity for you?
Μάθατε νζεσ λζξεισ;
Τη βρήκεσ δφςκολη την άςκηςη;
Πώσ ςε ζκανε να νιώςεισ αυτή η δραςτηριότητα;
Δοφλεψεσ/ςυνεργάςτηκεσ καλά ςτην ομάδα ςου;
Τι θα θζλατε να αλλάξετε ςε αυτήν τη δραςτηριότητα, για την επόμενη φορά;

Ενότητα 2: Μεθοδολογίες ενεργητικής ακρόασης

Σίτλοσ
Μια μυςτήρια περιπζτεια

Μαθηςιακοί ςτόχοι
Τα οφζλθ τθσ άςκθςθσ για τουσ μακθτζσ είναι ότι οι μακθτζσ μζςα από αυτι τθ
δραςτθριότθτα κα:
-

Μάκoυν τθ γλϊςςα μζςω τθσ ενεργοφ εκμάκθςθσ.

-

Κερδίςουν επικοινωνιακζσ γλωςςικζσ ικανότθτεσ: Γλωςςικι (λεξικι, γραμματικι
κ.λπ.)

Πρακτική άςκηςη
Δθμιουργιςτε κάρτεσ εργαςίασ με διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ οι ακόλουκεσ:
-τραγοφδα ζνα τραγοφδι
- γράψτε μια λζξθ
- κάντε μια ςφντομθ ςυνομιλία (πρζπει ο εκπαιδευτισ να ζχει ετοιμάςει κάποια κζματα για
ςυηιτθςθ)
- απαντιςτε ςε ζνα αίνιγμα (πρζπει ο εκπαιδευτισ να ζχει ετοιμάςει κάποια αινίγματα)
- Κάντε ζνα απλό μακθματικό πρόβλθμα (πρζπει ο εκπαιδευτισ να ζχει ετοιμάςει κάποια
μακθματικά προβλιματα).
Ωςτόςο, κάκε μία από αυτζσ τισ κάρτεσ εργαςίασ κα πρζπει να είναι πιο ςυγκεκριμζνθ από
αυτιν. Στθν κάρτα εργαςιϊν για «τραγουδιςτε ζνα τραγοφδι», κα γράφατε «τραγουδιςτε»
ζνα παιδικό τραγοφδι.
Για τθ ςφντομθ ςυνομιλία, δοκιμάςτε κάτι όπωσ "ρωτιςτε τον ςφντροφό ςασ τθν ϊρα πείτε ςτον ςφντροφό ςασ τθν ϊρα", το αίνιγμα κα μποροφςε να είναι το κλαςικό "τι είναι
αςπρόμαυρο και διαβάηεται παντοφ;" και το μακθματικό πρόβλθμα κα μποροφςε να είναι
"τι είναι 123 ςυν 456;"
Βάλτε μία κάρτα εργαςίασ ςε κάκε φάκελο. Στουσ μπλε φακζλουσ βάλτε πζντε
διαφορετικζσ κάρτεσ εργαςιϊν από κακζνα από τουσ πζντε διαφορετικοφσ τφπουσ
εργαςιϊν. Στθ ςυνζχεια, ςτουσ κόκκινουσ φακζλουσ, τοποκετιςτε άλλεσ πζντε
διαφορετικζσ εργαςίεσ από τισ πζντε κατθγορίεσ που ζχετε επιλζξει. Συνεχίςτε με τουσ
άλλουσ χρωματιςτοφσ φακζλουσ. Κάκε ζγχρωμθ ομάδα φακζλων κα περιζχει τϊρα μία
κάρτα από κάκε κατθγορία.

Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαφορετικϊν βθμάτων ι
φάςεων:
Σπρϊξτε όλα τα τραπζηια ςτισ άκρεσ του δωματίου και βάλτε τθν καρζκλα του κακθγθτι
ςασ μπροςτά.
Βάλτε όλουσ τουσ μπλε φακζλουσ ςε ζνα τραπζηι. Βάλτε όλουσ τουσ κόκκινουσ φακζλουσ ςε
άλλο τραπζηι. Συνεχίςτε με τα άλλα χρϊματα.
Χωρίςτε τουσ μακθτζσ ςε ηευγάρια, χρθςιμοποιϊντασ ηάρια ι τραπουλόχαρτα για να
διατθριςετε τα ηευγάρια τυχαία.
Δϊςτε ςε κάκε ηευγάρι ζνα χρωματιςτό ςφμβολο. Οι μακθτζσ κα πάνε ςτο τραπζηι με
φακζλουσ του ίδιου χρϊματοσ και κα επιλζξουν ζναν τυχαία.
Τα ηευγάρια, το κακζνα με φάκελο εργαςίασ, κα πρζπει να ςχθματίςουν μια γραμμι
μπροςτά ςασ. Το πρϊτο ηευγάρι είναι ζτοιμο για απόδοςθ.
Ανοίξτε το φάκελο και διαβάςτε τθν εργαςία τουσ.
Το ηευγάρι εκτελεί τθν εργαςία.
Μια ικανοποιθτικι απόδοςθ κερδίηει ζνα κουπόνι που τραβιχτθκε τυχαία από μια τςάντα
ι καπζλο. (πρζπει να ζχουν φτιαχτεί και αντίςτοιχα νικθτιρια κουπόνια).
Ενϊ αυτό το ηεφγοσ πάει ςτον επόμενο πίνακα για να πάρει άλλθ εργαςία, αξιολογιςτε τθν
εργαςία του επόμενου ηεφγουσ.
Μια μθ ικανοποιθτικι απόδοςθ ςτζλνει το ηεφγοσ πίςω ςτον ίδιο πίνακα για να επιλζξει μια
άλλθ εργαςία. Δεν μποροφν να λάβουν ζνα νζο φάκελο ζωσ ότου ζχουν κάνει μια εργαςία
αποδομζνθ με τον ςωςτό τρόπο.
Διατθριςτε τισ εργαςίεσ γριγορεσ και με ςφντομθ διάρκεια, για να βεβαιωκείτε ότι δεν
είναι τρομερά δφςκολο. Δθλαδι, οι μακθτζσ κα πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι με τισ
περιςςότερεσ από τισ εργαςίεσ και από τθν κανονικι δραςτθριότθτα τθσ τάξθσ.
Θ δραςτθριότθτα μπορεί να διαρκζςει ολόκλθρθ τθν εκπαιδευτικι ωρα. Εάν κάνετε
αρκετζσ εργαςίεσ και το πρόγραμμα ςασ είναι περιοριςμζνο, θ εργαςία μπορεί να λιξει
όταν ζνα από τα ηευγάρια των μακθτϊν καταφζρει να πάρει ζνα διακριτικό για κάκε ζνα
από τα διακζςιμα χρϊματα.

Χρήςιμεσ πηγζσ
https://www.fluentu.com/blog/educator/foreign-language-activities/
http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learni
ng_activities.html

Απαιτοφμενα υλικά
Διάφοροι χρωματιςτοί φάκελοι (πζντε ι ζξι φάκελοι όλων των διαφορετικϊν χρωμάτων)
Κάρτεσ εργαςίασ
Αρκετζσ μάρκεσ ι αντικείμενα του ίδιου χρϊματοσ με τουσ φακζλουσ (για τον διαχωριςμό
των ομάδων, κλ.π.)

Εργαλεία αξιολόγηςησ
Ενϊ αυτό το ηεφγοσ ςπεφςει ςτον επόμενο ςτακμό για να πάρει μια άλλθ εργαςία,
αξιολογιςτε τθν εργαςία του επόμενου ηεφγουσ.
Μια μθ ικανοποιθτικι απόδοςθ ςτζλνει το ηεφγοσ πίςω ςτον ίδιο ςτακμό για να επιλζξει
μια άλλθ εργαςία. Δεν μποροφν να πάνε ςτο επόμενο ταςκ ζωσ ότου ζχουν φζρει εισ
πζρασ κάποια εργαςία.

Σίτλοσ
Αφίςεσ ταξιδιωτικών πρακτορείων

Μαθηςιακοί ςτόχοι
-

Μάκθςθ τθσ γλϊςςα μζςω τθσ ενεργοφ εκμάκθςθσ

-

Απόκτθςθ επικοινωνιακϊν γλωςςικϊν ικανοτιτων: Γλωςςικι (λεξικι, γραμματικι
κ.λπ.)

-

Ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικότθτασ

Πρακτική άςκηςη
Εξθγιςτε διαφορετικοφσ τφπουσ παραδόςεων που γιορτάηονται ςτον τοπικό πολιτιςμό..
Δϊςτε πολλά παραδείγματα και κάντε το καλφτερο δυνατό για να ςυγκρίνετε τισ τοπικζσ
παραδόςεισ με τισ κουλτοφρεσ των μακθτϊν ςασ.
Ροιεσ είναι μερικζσ καλζσ ομοιότθτεσ που πρζπει να προςζξετε; Αυτό κα ςυμβάλει ςτθ
δθμιουργία πολιτιςτικισ ςφνδεςθσ.
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων διαφορετικϊν βθμάτων ι φάςεων:
Δϊςτε ι επιλζξτε τυχαία μια παράδοςθ για κάκε ηευγάρι ι μια μικρι ομάδα που κα

καλφψει.
Ρείτε ςτουσ μακθτζσ ότι δθμιουργοφν αφίςεσ προοριςμοφ για ζνα ταξιδιωτικό γραφείο για
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 γφρω από το δωμάτιο, να μοιράηεςτε περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για
κάκε ζναν από τουσ προοριςμοφσ. Βεβαιωκείτε ότι οι μακθτζσ γνωρίηουν πϊσ να ςασ
κάνουν καλοφτιαγμζνεσ ερωτιςεισ ςτθ γλϊςςα, όπωσ: "Ρϊσ ντφνονται;" «Ροφ
ςυναντιοφνται;» «Ρόςο κοςτίηει για… .;
Δϊςτε ςτουσ μακθτζσ ςασ λίγθ ϊρα για να ςυμπλθρϊςουν τισ αφίςεσ τουσ. Μία ολόκλθρθ
τάξθ κα μποροφςε να αφιερωκεί ςε αυτό, αλλά είναι πιο διαςκεδαςτικό να περνάτε ζνα
μικρό κομμάτι χρόνου ςε πολλζσ τάξεισ κάνοντασ χαλαρά αφίςεσ. Τουσ δίνει κάτι ευχάριςτο
και χαμθλισ πίεςθσ. Μόλισ τελειϊςουν οι αφίςεσ, κρεμάςτε τισ γφρω από το δωμάτιο.
Ηθτιςτε από ζνα μζλοσ κάκε ομάδασ να τθν παρουςιάςει για να δϊςει μια γριγορθ
εξιγθςθ ςε όποιον ζρχεται να κοιτάξει. Κάντε το υπόλοιπο τθσ τάξθσ να μετακινθκεί από
αφίςα ςε αφίςα, ενϊ οι δθμιουργοί εξθγοφν τα ςθμεία τθσ αφίςασ και απαντοφν ςε τυχόν
ερωτιςεισ από τουσ άλλουσ.

Χρήςιμεσ πηγζσ
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 υλικό
Μια λίςτα με τισ γλωςςικζσ παραδόςεισ-ςτόχουσ, όπωσ γαμιλιεσ τελετζσ, τελετζσ
ενθλικίωςθσ ι ςυγκεκριμζνεσ τοπικζσ γιορτζσ.
Ζνασ αρικμόσ περιοδικϊν με εικόνεσ για κοπι.
Τοπικζσ εφθμερίδεσ για να κόψουν γράμματα ι λζξεισ.
Αφίςα, κραγιόνια ι μαρκαδόροι, ψαλίδια, πάςτα ι κόλλα.

Εργαλεία αξιολόγηςησ
-

Τι ζχω μάκει; (περιγράψτε τουλάχιςτον 3 νζα πράγματα)

-

Τι βρικα εφκολο;

-

Τι βρικα δφςκολο;

-

Τι κζλω να μάκω τϊρα;

Ενότητα 3: Εκπαιδευτικές Μεθοδολογίες και Πρακτικές

Σίτλοσ
Αςκήςεισ δράματοσ με ςκοπό την ενδυνάμωςη των γλωςςικών δεξιοτήτων

Μαθηςιακοί ςτόχοι
Ενίςχυςθ τθσ ςφνδεςθσ μεταξφ τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ και τθσ προφορικισ γλϊςςασ.
Θ δραςτθριότθτα είναι ιδιαίτερα χριςιμθ για τθν ανακεϊρθςθ λεξιλογίου.
Συνδυάηει λεκτικι και μθ λεκτικι επικοινωνία.
Επικεντρϊνεται ςτθ ςθμαςία των ςυμφραηομζνων.
Αυξάνει το κίνθτρο και το ενδιαφζρον των μακθτϊν.
Μετατόπιςθ τθσ ευκφνθσ τθσ εξάςκθςθσ από τον δάςκαλο ςτουσ μακθτζσ

Άςκηςη
Ρροετοιμαςία
Εκ των προτζρων, μετριςτε ζνα φφλλο για κάκε μακθτι από μια κανονικι τράπουλα. Στθ
ςυνζχεια, από μια δεφτερθ τράπουλα, κάντε μια ςωρό από αυτά τα ίδια χαρτιά. Εάν ζχετε
20 μακθτζσ, για παράδειγμα, κα πρζπει να ζχετε δφο πανομοιότυπουσ ςωροφσ με 20
κάρτεσ - φτιαγμζνεσ από δφο διαφορετικζσ τράπουλεσ. (Σθμείωςθ: Για μικρότερεσ ομάδεσ,
μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε μία μόνο τράπουλα. Ζνασ άςςοσ καρδιϊν ςτθν πρϊτθ
τράπουλα κα αντιςτοιχεί ςτον άςςο των διαμαντιϊν ςτθ δεφτερθ, κακϊσ και οι δφο είναι
κόκκινοι άςςοι.
Βάλτε τουσ μακθτζσ ςε ζναν θμικφκλιο με χϊρο ςτθ μζςθ για το παιχνίδι.
Ζχετε ςτο χζρι:
• Κάρτεσ ουςιαςτικοφ, ριματοσ και επικζτου (μία λζξθ ανά κάρτα)
• Δφο τράπουλεσ (ςφμφωνα με τισ παραπάνω οδθγίεσ)
•Χρονομετρθτισ
Ρεριγραφι
Από τθν πρϊτθ προετοιμαςμζνθ τράπουλα, μοιράςτε τυχαία ζνα παιγνιόχαρτο ςε κάκε
μακθτι. Κα πρζπει να ζχετε τα ίδια φφλλα ςτθ δικι ςασ δεφτερθ δεμζνθ τράπουλα.
Ανακατζψτε τισ κάρτεσ ςασ, πάρτε το πρϊτο φφλλο από τθ ςτοίβα και καλζςτε τθν κάρτα. Ο
μακθτισ με αυτιν τθν κάρτα είναι ο πρϊτοσ που ενεργεί.
Δϊςτε ςτον μακθτι μια κάρτα flash. 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 "κρατιςτε μια μπάλα". Το «ριμα» κα μποροφςε να
αναπαραςτακεί χτυπϊντασ τον ζνα καρπό ςτον άλλον. Το «επίκετο» κα μποροφςε να

εννοθκεί με ζνα χαμόγελο, κ.ο.κ.. Ορίςτε αυτζσ τισ χειρονομίεσ/κινιςεισ ‘παντομίμασ’ από
τθν αρχι.
Δϊςτε ςτον μακθτι ζνα ι δφο λεπτά για να ενεργιςουν χρθςιμοποιϊντασ ζνα χρονόμετρο.
Ο μακθτισ δεν μπορεί να κάνει οφτε ζναν ιχο ενϊ μιμείται. Θ υπόλοιπθ ομάδα πρζπει να
προςπακιςει να καταλάβει τθ λζξθ που μιμικθκε. Υπενκυμίςτε ςτουσ μακθτζσ ςασ να
χρθςιμοποιοφν πλιρεισ προτάςεισ, όπωσ "Είναι μια μπάλα;" ι "Είςαι λυπθμζνοσ;" αντί να
φωνάηουν απλά λόγια.
Εάν κάποιοσ μαντζψει τθ λζξθ πριν τελειϊςει θ ϊρα, παροτρφνετε το χειροκρότθμα, και
ςτθ ςυνζχεια, διαλζξτε μια άλλθ κάρτα για να επιλζξετε τον επόμενο μακθτι που κα
ενεργιςει. Χρθςιμοποιϊντασ τα τραπουλόχαρτα, βεβαιϊνεται ότι όλοι κα ζχουν τθν
ευκαιρία να κάνουν/μιμθκοφν μια λζξθ.
Μια παραλλαγι μπορεί να ςυνδυάηει δφο ι τρεισ κάρτεσ flash 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 ακριβϊσ, αυτό είναι
μζροσ του παιχνιδιοφ και πρζπει να οδθγιςει ςε μία διαςκεδαςτικι δραςτθριότθτα.

Χρήςιμεσ πηγζσ
https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-aparticipatory-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
●

Flashcards ουςιαςτικοφ, ριματοσ και επικζτου (μία λζξθ ανά κάρτα)

●

Δφο τράπουλεσ (ςφμφωνα με τισ παραπάνω οδθγίεσ)

●

Χρονομετρθτισ

Εργαλεία αξιολόγηςησ
-

Οι μακθτζσ βελτιϊνουν το λεξιλόγιό τουσ μζςω αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ;

-

Οι μακθτζσ εκφράηουν τον εαυτό τουσ ςωςτά από τθν άποψθ τθσ γλϊςςασ, ακόμθ
και αν βρίςκονται υπό πίεςθ;

-

Αυξάνει θ δραςτθριότθτα και το ενδιαφζρον του μακθτι για τθ βελτίωςθ των
γλωςςικϊν δεξιοτιτων;

-

Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν περιςςότερθ λεκτικι ι μθ λεκτικι επικοινωνία;

Σίτλοσ
Αριθμόσ 6

Μαθηςιακοί ςτόχοι
Αναςκόπθςθ λεξιλογίου
Επικζντρωςθ ςτθ ςθμαςία των ςυμφραηομζνων
Αφξθςθ του κινιτρου των μακθτϊν
Μετατόπιςθ τθσ ευκφνθσ τθσ άςκθςθσ από τον εκπαιδευτι ςτουσ μακθτζσ

Άςκηςη
Ρροετοιμαςία
Σπρϊξτε όλεσ τισ καρζκλεσ και τα τραπζηια πίςω και ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να κακίςουν
ςτο πάτωμα.
Ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ: Μία καυτι πατάτα , ι μια πατάτα που λζτε ςτουσ μακθτζσ πωσ
φαντάηονται ότι είναι καυτι -για περιςςότερθ αςφάλεια-.
Ρεριγραφι
Επιλζξτε ζναν μακθτι για να ςτακεί ςτθ μζςθ του κφκλου. Αυτόσ ο μακθτισ κλείνει τα
μάτια του και γυρίηει αργά, μετρϊντασ ωσ το δζκα. Εν τω μεταξφ, ο κφκλοσ περνάει τθν
καυτι πατάτα όςο το δυνατόν γρθγορότερα, ϊςτε να μθν κάψει τα χζρια τουσ.
Πταν ο μακθτισ του κζντρου φτάςει ςτα δζκα, φωνάηει «ςταματιςτε», ανοίγει τα μάτια
του και δείχνει ςτον μακθτι με τθν καυτι πατάτα. Στθ ςυνζχεια, κα δϊςετε μια κατθγορία,
όπωσ "Ζξι λζξεισ που ξεκινοφν με" π "!" Εάν θ γλϊςςα που διδάςκετε χρθςιμοποιεί
εικονογράμματα αντί για αλφάβθτο, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε μια λζξθ αναφοράσ,
όπωσ "Ζξι χρϊματα !," "Ζξι επίκετα!" ι "Ζξι επαγγζλματα!"
Θ καυτι πατάτα αρχίηει να περνάει ξανά γφρω από τον κφκλο, ενϊ ο επιλεγμζνοσ μακθτισ
πρζπει να πει ζξι λζξεισ που ξεκινοφν με το γράμμα «π» προτοφ θ πατάτα επιςτρζψει ςε
αυτόν.

Εάν ο μακθτισ πετφχει, δεν υπάρχει καμία αλλαγι και θ δραςτθριότθτα ξεκινά ξανά. Εάν ο
μακθτισ δεν πετφχει, τότε γίνεται ο μακθτισ που πάει και κάκεται ςτθ μζςθ που γυρίηει
και μετράει. Επαναλάβετε τθν ακολουκία. Μπορείτε να προςαρμόςετε τον αρικμό των
λζξεων που πρζπει να πείτε ι τον αρικμό των φορϊν που μεταδίδεται θ καυτι πατάτα,
ανάλογα με τον αρικμό των μακθτϊν ςτθν τάξθ ςασ και το επίπεδό τουσ για να δϊςετε
αρκετό χρόνο για τθν παραγωγι των λζξεων.

Χρήςιμεσ πηγζσ
https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-aparticipatory-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
●

Μία καυτι -θ και όχι- πατάτα

Ερωτήςεισ αξιολόγηςησ
1- Σασ άρεςε θ άςκθςθ;
2- Βρικατε δφςκολο να ςκεφτείτε ζνα ςυγκεκριμζνο εφροσ λζξεων ςε τόςο ςφντομο
χρονικό διάςτθμα;
3- Κα κυμάςτε κάποια λζξθ ι φράςθ που είπε κάποιοσ άλλοσ κατά τθ διάρκεια τθσ
άςκθςθσ;
4- Ριςτεφετε ότι θ άςκθςθ αντιπροςωπεφει ζναν τρόπο που ςασ βοθκάει ςτο να
εμπλουτίςετε το λεξιλόγιό ςασ;
5- Κα αλλάηατε κάτι ςτθν άςκθςθ για να το κάνετε πιο αποτελεςματικι ςτθν
εκμάκθςθ γλωςςϊν;

Ενότητα 4. Καλλιέργεια της απόκτησης γλωσσών πριν από την εκμάθηση στην τάξη

Σίτλοσ δραςτηριότητασ
Ενεργοποίηςη του λεξιλογίου ςτο χώρο εργαςίασ ςασ

τόχοι μάθηςησ
Ο εκπαιδευόμενοσ κα παρακολουκιςει και κα γίνει προςπάκεια να κατανοιςει μια ςειρά
απλϊν ενεργειϊν, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο χϊρο εργαςίασ, ϊςτε να
ενεργοποιιςουν τθν εκμάκθςθ λεξιλογίου για τον αρχάριο μακθτι γλωςςϊν (A1-B1 CEFR)
και τισ μεκόδουσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ καλφτερθσ επικοινωνίασ.

Πρακτική δραςτηριότητα
Διάρκεια: 1 ϊρα και 15 λεπτά
Ρριν από τθν τάξθ: Δθμιουργιςτε ζνα ζγγραφο, για να ςυλλζξετε τισ πλθροφορίεσ μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ ομάδασ τάξθσ ςασ και ζναν φάκελο μονάδασ δίςκου
Google (Google Drive) για τθν τάξθ. Συμπλθρϊςτε το Google Drive με τουσ ακόλουκουσ
φακζλουσ: Οπτικζσ εικόνεσ για τθν ενεργοποίθςθ του χϊρου εργαςίασ ςασ και των εικόνων
για κοινζσ διαδικαςίεσ.
Ρεριγραφι των 3 διαδικαςιϊν για τθ γλωςςικι ενεργοποίθςθ του χϊρου εργαςίασ ςασ:
Βιμα 1: Τοποκετιςτε τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ των 4, διανείμετε τα φυλλάδια ςχετικά με τα
αρχικά ςτάδια των μακθτϊν γλϊςςασ και ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να διαβάςουν το
φυλλάδιο.
Βιμα 2: Ηθτιςτε από κάκε ομάδα να εξετάςει και να ςυηθτιςει τα μζρθ του χϊρου
εργαςίασ τουσ, όπου οι αρχάριοι μακθτζσ γλωςςϊν (A1 -B1 CEFR) αλλθλεπιδροφν, και
ηθτιςτε να δθμιουργιςουν μια λίςτα ομάδων.

Βιμα 3: Ρροςκαλζςτε τουσ μακθτζσ να μοιραςτοφν τισ λίςτεσ τουσ και να τισ γράψουν ςτον
πίνακα. Μθν προςκζςετε διπλότυπα.
Βιμα 4: Διαιρζςτε το περιεχόμενο τθσ λίςτασ τάξεων μεταξφ των ομάδων. Τϊρα,
χρθςιμοποιείςτε μερικοφσ δωρεάν ιςτότοπουσ οπτικισ εικόνασ π.χ. www.pixabay.com και
ηθτιςτε από τισ ομάδεσ να επιλζξουν μια κατάλλθλθ εικόνα για κάκε ςτοιχείο, να το
επιςθμάνουν και να το ανεβάςουν ςτο φάκελο τθσ μονάδασ Google: Οπτικζσ εικόνεσ για να
ενεργοποιιςετε το χϊρο εργαςίασ ςασ.
Βιμα 5: Τϊρα, ηθτιςτε από κάκε ομάδα να εξετάςει και να ςυηθτιςει διαδικαςίεσ, οι
οποίεσ ςυνικωσ εξθγοφνται ςτον χϊρο εργαςίασ τουσ ςε αρχάριουσ μακθτζσ γλωςςϊν (A1
-B1 CEFR) αλλθλεπιδροφν με ςυγκεκριμζνα γραπτά ςθμάδια και δθμιουργοφν μια λίςτα
ομάδων.
Βιμα 6: Ρροςκαλζςτε τουσ μακθτζσ να μοιραςτοφν τισ λίςτεσ τουσ και να τισ γράψουν ςτον
πίνακα. Μθν προςκζςετε διπλότυπα.
Βιμα 7: Χωρίςτε τισ διαδικαςίεσ ςτθ λίςτα τάξεων μεταξφ των ομάδων. Τϊρα,
χρθςιμοποιϊντασ μερικοφσ δωρεάν ιςτότοπουσ οπτικισ εικόνασ, ηθτιςτε από τισ ομάδεσ να
επιλζξουν τον ελάχιςτο αρικμό εικόνων που είναι απαραίτθτεσ για να εξθγιςουν οπτικά τθ
διαδικαςία των ομάδων τουσ και να επιςθμάνουν τθ διαδικαςία και να τθν ανεβάςουν ςτο
φάκελο τθσ μονάδασ Google: Εικόνεσ για κοινζσ διαδικαςίεσ.
Βιμα 8: Ωσ ςυνζχεια μετά τθν τάξθ, δϊςτε εντολι ςτουσ μακθτζσ να ενεργοποιιςουν το
χϊρο εργαςίασ τουσ με τισ εικόνεσ και τισ διαδικαςίεσ επιλζγοντασ αυτζσ που είναι
κατάλλθλεσ, ζγχρωμθ εκτφπωςθ και εγκατάςταςθ τουσ.
Βιμα 9: Τϊρα, καλζςτε κάκε ομάδα μακθτϊν να εξετάςουν τισ πλθροφορίεσ που
χρειάηονται να λαμβάνουν τακτικά από τουσ μακθτζσ του “ΣιωπθλοφΣταδίου” ι Επίπεδο
CEFR A1. Ηθτιςτε από κάκε ομάδα να δθμιουργιςει μια λίςτα.

Βιμα 10: Ηθτιςτε από κάκε ομάδα να μοιραςτεί τισ λίςτεσ τουσ και να τισ γράψει ςτον
πίνακα.
Βιμα 11: Τϊρα, δϊςτε ςε κάκε ομάδα ζναν μικρό χαρτί, μεγζκουσ Α3.
Βιμα 12: Ηθτιςτε από κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ να κάνει μια ςειρά, χρθςιμοποιϊντασ τον
πίνακα για να ςχεδιάςει, ςε αντίκεςθ με το να πει ποιεσ πλθροφορίεσ επικυμεί να λάβει
από τθν ομάδα. Επιλζξτε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τθ λίςτα κοινϊν
διεργαςιϊν ςασ. Τα μζλθ τθσ ομάδασ που δεν ςχεδιάηουν πρζπει να μαντζψουν τι ςθμαίνει
το ςχζδιο.

Βιμα 13: Τϊρα, ηθτιςτε από κάκε ομάδα να ςκεφτεί τθν εμπειρία τθσ.
Βιμα 14: Ρροςκαλζςτε κάκε ομάδα να μοιραςτεί τθν εμπειρία τθσ με τθν τάξθ.

Χρήςιμοι πόροι
www.pixabay.com

Απαιτοφμενο υλικό
Στθν τάξθ: ζνασ μεγάλοσ επιτοίχιοσ πίνακασ, 5 ζωσ 6 μικροί πίνακεσ μεγζκουσ Α3, 7
μαρκαδόροι, ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο, ζνασ φάκελοσ μονάδασ Google Drive, ζνασ
υπολογιςτισ, ζνασ προβολζασ και τα κινθτά τθλζφωνα των εκπαιδευόμενων.
Ραρακολοφκθςθ εκτόσ τάξθσ: ζναν ζγχρωμο εκτυπωτι, μια επζνδυςθ λαμαρίνασ και
πινζηεσ.
Υλικό 1:
1. Checklist για τθν ενεργοποίθςθ του χϊρου εργαςίασ ςασ.
2. Ζχετε τοποκετιςει οπτικζσ εικόνεσ δίπλα ςε πίνακεσ με λζξεισ, για να
ενεργοποιιςετε όλο το λεξιλόγιο ςτο χϊρο εργαςίασ;
3. Ζχετε δθμιουργιςει πολλά βιβλία εικόνων με κοινζσ διαδικαςίεσ, που ςχετίηονται
με τον οργανιςμό ςασ και ςυνικεισ ερωτιςεισ;
4. Ζχετε δθμιουργιςει αρκετζσ οπτικζσ αφίςεσ για το πϊσ να κατεβάςετε μια
εφαρμογι λεξικοφ ςτθ γλϊςςα προοριςμοφ και τισ ζχετε τοποκετιςει ςε εμφανι
μζρθ που ςυχνάηουν οι χριςτεσ του οργανιςμοφ ςασ;
5. Ζχετε φτιάξει μια οπτικι αφίςα που να γράφει “φζρε κι ζναν/μία φίλο/-θ ςου” και
τθν ζχετε τοποκετιςει ςε εξζχουςα κζςθ, ςτθν οποία ςυχνάηουν οι χριςτεσ του
οργανιςμοφ ςασ;

Υλικό 2:
Το Σιωπθλό Στάδιο / Επίπεδο A1 CEFR
(Ζκκεςθ ςτθ νζα γλϊςςα: 0-6 μινεσ)
Τι 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.

Τι 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.

Εργαλεία αξιολόγηςησ
Κα ενεργοποιιςετε τον χϊρο εργαςίασ ςασ;
Ροια από τισ 3 πρακτικζσ για τθν ενεργοποίθςθ του χϊρου εργαςίασ ςασ είναι πιο χριςιμθ;
Ριςτεφετε ότι θ ενεργοποίθςθ του χϊρου εργαςίασ ςασ κα ενιςχφςει τθν καλφτερθ
επικοινωνία ςτον οργανιςμό ςασ;
Ριςτεφετε ότι ζχετε καλφτερθ κατανόθςθ του πϊσ αιςκάνεςτε να είςτε μακθτισ γλωςςϊν
ςιωπθλοφ ςταδίου ι ςτο CEFR A1 επίπεδο;
Ρϊσ κα επθρεάςει αυτι θ άςκθςθ ςτο πϊσ αλλθλεπιδράτε με τουσ μακθτζσ γλωςςϊν ςε
αυτό το επίπεδο ςτο μζλλον;

Σίτλοσ δραςτηριότητασ
Πρόςβαςη ςτο επίπεδο των αρχάριων μαθητών γλωςςών ςτα αρχικά ςτάδια (Accessing
the level of an Early Stages Language Learners)

τόχοι μάθηςησ
Να εξοικειωκοφν οι εκπαιδευόμενοι και να ενιςχυκεί θ ενςυναίςκθςθ των Lay Teachers,
ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ και τισ ικανότθτεσ των αρχικϊν ςταδίων των μακθτϊν γλωςςϊν
ςτα ςτάδια A1 ζωσ B1 τθσ κοινισ ευρωπαϊκισ αναφοράσ πλαιςίου για τισ γλϊςςεσ.

Practical activity
Διάρκεια: 1 ϊρα και 15 λεπτά
Ρροετοιμαςία: Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να εξοικειωκοφν με τα πρϊτα ςτάδια τθσ
εκμάκθςθσ γλωςςϊν και με το κοινό Ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ ςχετικά με τισ γλϊςςεσ
και με τισ ςχετικζσ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ.
Ρεριγραφι:
Βιμα 1: Χωρίςτε τθν τάξθ ςε τζςςερισ υπο-ομάδεσ.
Βιμα 2: Γράψτε τουσ ακόλουκουσ ρόλουσ ςτον πίνακα. A1 = Σιωπθλό ςτάδιο / αρχάριοσ, A2
= Στάδιο πρϊτθσ παραγωγισ / προ-ενδιάμεςο, B1 = ςτάδιο ομιλίασ / ενδιάμεςο και
αξιολογθτισ.
Βιμα 3: Διανείμετε ςτθν Ομάδα 1 το φυλλάδιο των ερωτιςεων αξιολόγθςθσ, ϊςτε να
αξιολογιςουν προφορικά το επίπεδο ενόσ αρχάριου εκπαιδευόμενου γλωςςϊν.

Τοποκετιςτε αυτιν τθν ομάδα ςε ζνα ςθμείο τθσ αίκουςασ, οποφ δεν κα δφνανται να δουν
τισ άλλεσ 3 ομάδεσ. Καλζςτε τουσ να εξοικειωκοφν με τισ ερωτιςεισ και με τθ διαδικαςία
για τον προςδιοριςμό των διαφορετικϊν επιπζδων εκπαιδευομζνων.
Βιμα 4: Δϊςτε ςτθν ομάδα 2 το φυλλάδιο των δυνατοτιτων που ζχει ζνασ αρχάριοσ
εκπαιδευόμενοσ του Σιωπθλοφ Σταδίου Α1 και των περιγραφϊν των CEFR ςτο Επίπεδο A1.
Βιμα 5: Δϊςτε ςτθν ομάδα 3 το φυλλάδιο των δυνατοτιτων που ζχει ζνασ εκπαιδευόμενοσ
του ςταδίου πρϊιμθσ παραγωγισ Α2 και των περιγραφϊν των CEFR ςτο Επίπεδο A2.
Βιμα 6: Δϊςτε ςτθν ομάδα 4 το φυλλάδιο των δυνατοτιτων που ζχει ζνασ εκπαιδευόμενοσ
ςτο Στάδιο ομιλίασ Β1 και των περιγραφϊν των CEFR ςτο Επίπεδο B1.
Βιμα 7: Ρείτε ςτουσ μακθτζσ ότι πρζπει να διαβάςουν και να εξοικειωκοφν με το επίπεδο
δυνατοτιτων του μακθτι γλωςςϊν και να παίξουν αυτόν τον ρόλο (role play) με ζνα μζλοσ
τθσ ομάδασ 1.
Βιμα 8: Δϊςτε ςτθν Ομάδα 2 το φυλλάδιο των ερωτιςεων αξιολόγθςθσ, για να
αξιολογιςουν προφορικά το επίπεδο ενόσ αρχάριου εκπαιδευόμενου γλωςςϊν, επιπζδου
Α1.
Βιμα 9: Αφιςτε 10 ζωσ 15 λεπτά ςτουσ μακθτζσ, για να διαβάςουν και να εξοικειωκοφν με
το υλικό.
Βιμα 10: Τϊρα αντιςτοιχίςτε κάκε αξιολογθτι με ζναν μακθτι από το A1 = Σιωπθλό ςτάδιο
/ αρχάριοσ, ζναν μακθτι από το A2 = Στάδιο πρϊτθσ παραγωγισ / προ-ενδιάμεςο και ζναν
μακθτι από το B1 = ςτάδιο ομιλίασ / ενδιάμεςο. Υπενκυμίςτε ςτουσ μακθτζσ να μθν
αποκαλφψουν το επίπεδό τουσ.
Βιμα 11: Τϊρα, ηθτιςτε από κάκε ομάδα να ξεκινιςει τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ.
Υπενκυμίςτε ςτον αξιολογθτι να περιμζνει μζχρι να αξιολογιςει και τα 3 επίπεδα για να
δϊςει τθν πρόγνωςι του.
Βιμα 12: Μόλισ ολοκλθρωκεί θ άςκθςθ, διανείμετε το φυλλάδιο των δυνατοτιτων του
επιπζδου A1 = Σιωπθλό ςτάδιο / αρχάριοσ, του επιπζδου A2 = Στάδιο πρϊτθσ παραγωγισ /
προ-ενδιάμεςο και του επιπζδου B1 = ςτάδιο ομιλίασ / ενδιάμεςο και του τεςτ
αξιολόγθςθσ ωσ 1 ζγγραφο.
Βιμα 13: Ηθτιςτε από κάκε ομάδα να προβλθματιςτεί ςχετικά με τθν εμπειρία τθσ.
Βιμα 14: Ρροςκαλζςτε κάκε ομάδα να μοιραςτεί τισ ςκζψεισ των μελϊν με τθν τάξθ.
Βιμα 15: Επιτρζψτε μια ςφντομθ ανοιχτι ςυηιτθςθ και ολοκλθρϊςτε τθν άςκθςθ.

Χρήςιμοι πόροι
Το κοινό Ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ για τισ γλϊςςεσ (The Common European
Framework of Reference for Languages)
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/leveldescriptions

Τα ςτάδια τθσ απόκτθςθσ δεφτερθσ γλϊςςασ (The Stages of Second Language Acquisition –
Jane Hill)

https://www.youtube.com/watch?v=vNDNNW6LgWM

Απαιτοφμενο υλικό
Ρίνακασ, μαρκαδόροι και φφλλα Α4

Tο ςιωπθλό ςτάδιο-αρχάριο / Επίπεδο A1 CEFR
(Ζκκεςθ ςτθ γλϊςςα: 0-6 μινεσ)
Τι μπορεί να κάνει ζνασ/μία μακθτισ/-τρια “ςιωπθλοφ” ςταδίου;
●

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

●

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

●

να δϊςει μεγαλφτερθ προςοχι ςτθ γλϊςςα του ςϊματοσ του κακθγθτι του/τθσ.

Τι δεν μπορεί να κάνει ζνασ/μία μακθτισ/-τρια “ςιωπθλοφ” ςταδίου;
●

να μιλιςει τθ γλϊςςα των χωρϊν υποδοχισ.

●

να καταλάβει τι λζνε οι άνκρωποι ςτθ χϊρα υποδοχισ.

●

να ξζρει λζξεισ από τθν “αργκό” ι από διαλζκτουσ ςτθ χϊρα υποδοχισ.

Το ςτάδιο πρϊτθσ παραγωγισ - προ-ενδιάμεςο/ Επίπεδοl A1 - A2 CEFR
(Ζκκεςθ ςτθ γλϊςςα: 6 μινεσ με 1 χρόνο)
Τι μπορεί να κάνει ζνασ εκπαιδευόμενοσ του Α2 ςταδίου παραγωγισ;
• να χρθςιμοποιιςει περίπου 1000 λζξεισ λεξιλογίου.
• να χρθςιμοποιιςει 1 λζξθ ωσ απάντθςθ.
• να απαντιςει ςτισ ερωτιςεισ με «ναι» ι «όχι».
• να βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν παροφςα ζνταςθ.
• να κάνει πολλά γραμματικά λάκθ.
Τι δεν μπορεί να κάνει ζνασ εκπαιδευόμενοσ του Α2 ςταδίου παραγωγισ;
• δεν καταλαβαίνει τουσ περίπλοκουσ χαιρετιςμοφσ.
• να δθμιουργιςει προτάςεισ πολφπλοκεσ.
• να χρθςιμοποιιςει ςωςτι και ακριβι γραμματικι.
• να βρίςκει πάντα τθ λζξθ για αυτό που κζλει να πει.
Το ςτάδιο ομιλίασ - ενδιάμεςο/Επίπεδο B1 CEFR.

(Ζκκεςθ ςτθ γλϊςςα: 1 χρόνο με 3 χρόνια)
Τι μπορεί να κάνει ζνασ εκπαιδευόμενοσ του ςταδίου Ανάδυςθσ τθσ Ομιλίασ;
• να χρθςιμοποιιςει περίπου 3000 λζξεισ.
• να χρθςιμοποιιςει ςφντομεσ φράςεισ, προτάςεισ και ερωτιςεισ.
• να διαβάςει και να γράψε ςε ζνα αρχάριο ςτάδιο.
• να ρωτιςει γιατί και πϊσ, ςε ερωτιςεισ.
• ςυνεχίηει να κάνει πολλά γραμματικά λάκθ.
• ζχει αναπτφξει μερικζσ προςωπικζσ ςτρατθγικζσ για τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν.
Τι δεν μπορεί να κάνει ζνασ εκπαιδευόμενοσ του ςταδίου Ανάδυςθσ τθσ Ομιλίασ;
• δεν μπορεί να κάνει χιοφμορ ςτθ νζα γλϊςςα.
• εξακολουκεί να δυςκολεφεται με τθν “αργκό”.
• δεν μπορεί να χρθςιμοποιιςει ακαδθμαϊκό λεξιλόγιο.

Τεςτ αξιολόγθςθσ πρϊιμων ςταδίων εκμάκθςθσ γλωςςϊν (A1-B1 CEFR) (Early Stages of
Language Learning (A1-B1 CEFR) Assessment Test )
Απαντιςτε ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ με ζνα από τα παρακάτω: “Δεν ξζρω/Δεν απαντϊ”
(ΔΞ/ΔΝΑ), “Καταλαβαίνω, αλλά δεν ξζρω να απαντιςω” ι “Κατανοϊ και ξζρω να
απαντιςω”.
1. Ροιο είναι το όνομά ςου;
2. Τι θλικία ζχεισ;
3. Ροια γλϊςςα μιλάτε ςτο ςπίτι;
4. Ρου μζνεισ;
5. Ρόςα άτομα μζνετε μαηί;
6. Ροια είναι θ δουλειά ςου;

Ρροχωριςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ (7-13) μόνο εάν ο μακθτισ ζχει απαντιςει ςωςτά
ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ 1 - 6:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ρϊσ ιρκεσ ςιμερα εδϊ(όνομα του οργανιςμοφ ςασ);
Ρου κα πασ μετά από εδϊ;
Ρεσ μου για το τελευταίο γεφμα που είχεσ.
Τι κάνεισ ςτον ελεφκερό ςου χρόνο;
Ρεσ μου τι κάνεισ για τα προσ το ηθν;
Σκζφτεςαι να παρακολουκιςεισ μακιματα ςτθν γλϊςςα...(ειςαγάγετε το όνομα
τθσ γλϊςςασ ςασ);
13. Ροφ κα κζλατε να είςτε ςε 1 χρόνο;

Απαντιςεισ:
Ερωτιςεισ 1 ζωσ 6 - Χωρίσ πραγματικι απόκριςθ / Μικρι ζωσ κακόλου απάντθςθ Σιωπθλό Στάδιο / CEFR A1
Ερωτιςεισ 1 ζωσ 8 - Απάντθςθ ςτισ περιςςότερεσ ερωτιςεισ, με πολλά λάκθ - Στάδιο
πρϊτθσ παραγωγισ / CEFR A2
Ερωτιςεισ 1 -13 - Απάντθςθ ςτισ περιςςότερεσ ερωτιςεισ με μζτρια-λίγα λάκθ - Στάδιο
Ανάδυςθσ τθσ Ομιλίασ / CEFR B1

Εργαλεία αξιολόγηςησ
Σασ άρεςε αυτι θ άςκθςθ;
Ριςτεφετε ότι τϊρα ζχετε μια καλφτερθ ιδζα για τισ δυνατότθτεσ των πρϊτων ςταδίων τθσ

εκμάκθςθσ γλωςςϊν ι του CEFR A1-B1;
Κα χρθςιμοποιιςετε αυτι τθ διαδικαςία με τουσ χριςτεσ του οργανιςμοφ ςασ;
Ιταν εφκολο να προςδιορίςετε τα διαφορετικά ςτάδια των πρϊτων ςταδίων τθσ
εκμάκθςθσ γλωςςϊν ι το ςτάδιο CEFR A1-B1;
Ριςτεφετε ότι κα αντιμετωπίςετε διαφορετικά τουσ αρχάριουσ μακθτζσ γλωςςϊν ωσ
αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτιν τθν άςκθςθ;

Ενότητα 5. Μη τυπικές μέθοδοι εισαγωγής στον πολιτισμό και στη γλώσσα (Nonformal methods for introducing culture and language)

Σίτλοσ δραςτηριότητασ
Ανακαλφπτοντασ την πόλη (Discovering the city)

τόχοι μάθηςησ
-

Εκμάκθςθ γλωςςικϊν εργαλείων, ϊςτε να ηθτιςετε οδθγίεσ και να δϊςετε οδθγίεσ
για να φτάςετε ςε ζνα μζροσ. Λεξιλόγιο ςχετικά με τθν πόλθ και τον πολιτιςμό.

-

Βελτίωςθ των δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ευχζρεια ςτθν προφορικι χριςθ τθσ
γλϊςςασ.

-

Βελτίωςθ των ικανοτιτων ςτθ γραπτι γλϊςςα, δεξιότθτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ
πραγματικϊν καταςτάςεων ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ.

-

Βελτίωςθ τθσ διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ, επίγνωςθ τθσ κουλτοφρασ τθσ χϊρασ
υποδοχισ (ςτάςεισ, ςυνικειεσ, φαγθτό), επίγνωςθ των πολιτιςμικϊν διαφορϊν.

Πρακτική δραςτηριότητα

Διάρκεια: 3 μακιματα. 2 ϊρεσ ςτθν τάξθ (μία ϊρα πριν και μία ϊρα μετά τθν υπαίκρια
δραςτθριότθτα) και ζνα πρωινό για δραςτθριότθτα ςε εξωτερικό χϊρο.
υμβουλζσ: προτεινόμενθ δραςτθριότθτα για μακθτζσ από το επίπεδο Α2, ςφμφωνα με το
κοινό ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ για τισ γλϊςςεσ.

1η φάςη: Ειςαγωγή και προετοιμαςία τησ υπαίθριασ δραςτηριότητασ
Θ πρϊτθ φάςθ ζχει μια προπαραςκευαςτικι λειτουργία. Δείξτε ςτουσ μακθτζσ τον χάρτθ
τθσ πόλθσ που κα επιςκεφκείτε κατά τθ διάρκεια τθσ υπαίκριασ δραςτθριότθτασ. Μπορείτε
να το προβάλετε ι να το εκτυπϊςετε και να το διανείμετε ςε κάκε μακθτι. Επικεντρωκείτε
ςτα μζρθ που κα επιςκεφκείτε (τα οποία κα τα ζχετε επιλζξει προθγουμζνωσ, ςφμφωνα με
τα όςα προςφζρει θ πόλθ ςασ) και ςθμειϊςτε τα ςτθν προβολι ι ςτουσ κατανεμθμζνουσ
χάρτεσ. Στθ ςυνζχεια, χωρίςτε τθν τάξθ και ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να εργαςτοφν ςε
ηευγάρια: πρζπει να ρωτιςουν ο ζνασ τον άλλον για οδθγίεσ για να φτάςουν ςε ζνα από τα
μζρθ που πρόκειται να επιςκεφκείτε, ξεκινϊντασ από ζνα ςθμείο εκκίνθςθσ που μποροφν
να επιλζξουν ςτον χάρτθ. Αυτό είναι ζνα παιχνίδι ρόλων, όπου οι μακθτζσ κα πρζπει να
προςομοιϊςουν μια πραγματικι κατάςταςθ μζςα ςτο ηευγάρι τουσ. Ζχουν 10 λεπτά για να
κάνουν αυτιν τθν εργαςία, αλλάηοντασ ρόλουσ μία φορά, δθλ. Ο μακθτισ Α για πρϊτθ

φορά ηθτά οδθγίεσ και απαντιςεισ από τον μακθτι Β και τθ δεφτερθ φορά γίνεται το
αντίςτροφο.
Στθ ςυνζχεια, ρωτιςτε τουσ τισ φράςεισ που ζχουν χρθςιμοποιιςει για να “παίξουν” αυτιν
τθν κατάςταςθ-προςομοίωςθ, διορκϊςτε τουσ, εάν είναι απαραίτθτο, και γράψτε τισ ςτον
πίνακα. Ρριν από το τζλοσ του μακιματοσ, προγραμματίςτε ζνα ραντεβοφ για τθν
επίςκεψθ ςασ, κακορίςτε ζνα ςθμείο ςυνάντθςθσ και τθν ϊρα τθσ αναχϊρθςθσ.
2η φάςη: Ανακαλφπτοντασ την πόλη
Το ταξίδι ςτθν πόλθ κα πρζπει να γίνει με τα πόδια: είναι, ςτθν πραγματικότθτα, ο
καλφτεροσ τρόποσ για να ανακαλφψετε το περιβάλλον και να ζρκετε ςε επαφι με τουσ
ντόπιουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ βόλτασ ςτο μζροσ που ζχετε προγραμματίςει να
επιςκεφκείτε (μουςείο, μνθμείο, ςυμβολικό μζροσ τθσ πόλθσ), ενκαρρφνετε τουσ μακθτζσ
να ηθτιςουν οδθγίεσ από άλλουσ ανκρϊπουσ. Είναι ζνα δφςκολο κακικον, που επιτρζπει
τθν εμπειρία καταςτάςεων πραγματικισ ηωισ και τθν εφαρμογι γλωςςικϊν κανόνων που
μακαίνουν ςτθν τάξθ. Επιπλζον, αυτι θ εργαςία βελτιϊνει ιδιαίτερα τισ δεξιότθτεσ
επικοινωνίασ και τθν πολιτιςτικι ςυνειδθτοποίθςθ, επειδι αναγκάηει τον μακθτι να
αντιμετωπίςει τισ πολιτιςτικζσ ςυνικειεσ και τισ επικοινωνιακζσ ςυμπεριφορζσ των
ντόπιων. Ενκαρρφνετε τουσ ντροπαλοφσ μακθτζσ να προςπακιςουν λίγο περιςςότερο από
τουσ άλλουσ: θ υγιισ ανταγωνιςτικότθτα είναι πάντα ζνασ καλόσ παράγοντασ ςτθ
διαδικαςία απόκτθςθσ γνϊςεων.
Μόλισ φτάςετε ςτον προοριςμό, εξθγιςτε τουσ τθν ιςτορία του τόπου, δϊςτε τουσ
πολιτιςτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πόλθ που κεωρείται ςθμαντικζσ, κεντρίςτε τθν
προςοχι τουσ, με το να τουσ λζτε ανζκδοτα ι περίεργεσ ιςτορίεσ από καταςτάςεισ. Αφιςτε
τουσ να αιςκάνονται ελεφκεροι να κάνουν ερωτιςεισ και να αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ
και μαηί ςασ.
Εάν το επιτρζπει ο προχπολογιςμόσ που προγραμματίηεται από το μάκθμα γλωςςϊν, κα
ιταν καλι ιδζα να τουσ κάνετε να δοκιμάςουν ζνα τυπικό φαγθτό τθσ πόλθσ, για
παράδειγμα φαγθτό του δρόμου (street food).
3η φάςη: Ενδοςκόπηςη
Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ τελευταίασ φάςθσ, που κα γίνει εντόσ τθσ τάξθσ ςτο επόμενο
μάκθμα μετά τθν υπαίκρια δραςτθριότθτα, χωρίςτε τθν τάξθ ςε ηευγάρια και ηθτιςτε τουσ
να εκφράςουν τα ςυναιςκιματά τουσ και τισ καλφτερεσ αναμνιςεισ τουσ για τθν επίςκεψθ
ςτο ηευγάρι τουσ. Ζχουν 15 λεπτά για να ςυηθτιςουν ςε ηευγάρια. Μετά από αυτό, ρωτιςτε
εάν ζνα ηευγάρι κζλει να παρουςιάςει ςτθν τάξθ τι ζχει ςυηθτθκεί. Κατά τθ διάρκεια τθσ
παρουςίαςθσ, όλοι οι μακθτζσ μποροφν να αλλθλεπιδράςουν και να ςυμμετάςχουν με
ερωτιςεισ ι με το να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ. Για να “τονϊςετε” τθν επικοινωνία,
κάντε ερωτιςεισ όπωσ οι ακόλουκεσ: ποια είναι θ καλφτερθ ανάμνθςθ ςασ από τθν
επίςκεψθ; Σασ άρεςε το μζροσ; Γνωρίςατε καλοφσ / κακοφσ ανκρϊπουσ; Ρϊσ ιταν οι
ντόπιοι απζναντί ςασ; Ιταν δφςκολο να καταλάβετε τον τρόπο ομιλίασ τουσ; Ρϊσ ιταν το
φαγθτό του δρόμου; Ζχετε παρόμοια μζρθ / παρόμοιο φαγθτό ςτθ χϊρα ςασ; Τι μάκατε
από το ταξίδι;
Μετά τθν προφορικι ςυηιτθςθ, ηθτιςτε τουσ να γράψουν ατομικά μια ςφντομθ επιςτολι,
όπου να λζνε ςε ζναν φίλο για το ταξίδι που ζκαναν. Μποροφν να χρθςιμοποιιςουν λεξικό

και μποροφν να ςασ ηθτιςουν βοικεια.

Χρήςιμοι πόροι
https://www.spectrumspeech.ie/blog/outdoor-activities-to-develop-speech-and-languageskills
https://extension.psu.edu/more-diversity-activities-for-youth-and-adults
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf

Απαιτοφμενο υλικό
Στθν τάξθ: πίνακασ, μαρκαδόροι, προβολείσ, ςτυλό, ςθμειωματάρια.
Εξωτερικόσ χϊροσ: ζνα μζροσ για επίςκεψθ και φαγθτό για να δοκιμάςετε.
Ζνασ χάρτθσ τθσ πόλθσ που πρόκειται να επιςκεφτείτε.

Εργαλεία αξιολόγηςησ
Οι εκπαιδευτζσ μποροφν να παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ δραςτθριότθτασ κακ 'όλθ τθ
διάρκεια του μακιματοσ και κατά τθν υπαίκρια δραςτθριότθτα, ελζγχοντασ ςυγκεκριμζνα:
- το κίνθτρο των μακθτϊν,
- εάν οι γλωςςικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν είναι επαρκείσ για τισ ανατεκείςεσ
εργαςίεσ,
- τισ διαφορζσ του επιπζδου επάρκειασ μεταξφ των μακθτϊν,
- τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ και με τουσ ανκρϊπουσ που ςυναντοφν ςτθν πόλθ,
- τθν ενεργι ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν.
Επιπλζον, είναι δυνατόν να αξιολογθκεί θ δραςτθριότθτα, ηθτϊντασ άμεςα από τουσ
ςυμμετζχοντεσ:
- αν απόλαυςαν και πζραςα καλά ςτθν επίςκεψθ,
- αν ιταν πολφ δφςκολο ι πολφ απλό,
- αν νομίηουν ότι ιταν χριςιμο,
- αν ζμακαν κάτι νζο.

Σίτλοσ δραςτηριότητασ
Δζντρο των ςτερεοτφπων (Tree of Stereotypes)

τόχοι μάθηςησ
●
●
●
●

Κα γνωρίςουμε τισ ζννοιεσ τθσ πολιτιςμικισ ποικιλομορφίασ, τα ςτερεότυπα που
ςχετίηονται με τον πολιτιςμό και τθ διαπολιτιςμικι κοινωνία.
Κα κατανοιςουμε πϊσ τα ςτερεότυπα μποροφν να βλάψουν τουσ ανκρϊπουσ.
Κα αναλφςουμε τα ςτερεότυπα του πολιτιςμοφ και τθσ κοινότθτασ υποδοχισ.
Κα βροφμε κοινά ςτερεότυπα μεταξφ διαφορετικϊν πολιτιςμϊν και κα κάνουμε
προςπάκεια να αποδείξουμε ότι είναι ψευδείσ.

●

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

●

Κα βελτιϊςουμε τθν ευχζρεια των μακθτϊν ςτθν ομιλοφμενθ νζα γλϊςςα.

●

Κα διευρφνουμε το λεξιλόγιο που αφορά τον πολιτιςμό.

Πρακτική δραςτηριότητα
Διάρκεια: 1 μάκθμα 60 λεπτϊν
υμβουλή: Δεδομζνων των κακθκόντων που περιλαμβάνονται ςτθ δραςτθριότθτα και των
γλωςςικϊν αναγκϊν, είναι κατάλλθλο για μακθτζσ Β1-Β2 ςφμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό
πλαίςιο αναφοράσ για τισ γλϊςςεσ.

1η φάςη: Καταιγιςμόσ ιδεών (Brainstorming) / Κίνητρο (15 λεπτά)
Χρθςιμοποιιςτε ζναν πίνακα και γράψτε τθ λεξθ “Στερεότυπο” ςτθ μζςθ. ωτιςτε τουσ
μακθτζσ αν γνωρίηουν τθν ζννοια τθσ λζξθσ και, εάν όχι, εξθγιςτε τθν με απλζσ λζξεισ και
ςαφι παραδείγματα. Μόλισ εξθγθκεί θ ζννοια τθσ λζξθσ, ρωτιςτε τουσ μακθτζσ τι ζρχεται
ςτο μυαλό τουσ ςε ςχζςθ με τθν ζννοια του Στερεότυπου. Οι μακθτζσ μποροφν να
ςκεφτοφν τισ ιδζεσ που ζχουν και ζπειτα να τισ γράψουν ςτον πίνακα γφρω από τθν
κεντρικι λεξθ “Στερεότυπο”. Αυτι θ τεχνικι ονομάηεται “Διάγραμμα αράχνθσ”, επειδι οι
λζξεισ ι οι φράςεισ που γράφονται γφρω από τθν κφρια ιδζα μοιάηουν με τα πόδια μιασ
αράχνθσ. Αυτό το είδοσ διαγράμματοσ είναι υπζροχο για να “βγάλουμε” τισ ιδζεσ από τα
κεφάλια των μακθτϊν και να τουσ δϊςουμε μια οπτικι αναπαράςταςθ του κζματοσ με το
οποίο αςχολοφνται. Εάν θ ομάδα των μακθτϊν δεν είναι πολφ μεγάλθ, οι μακθτζσ μποροφν
να ςθκωκοφν και να γράψουν τισ ιδζεσ τουσ οι ίδιοι ςτον πίνακα. Εάν θ ομάδα είναι
μεγαλφτερθ, ο δάςκαλοσ μπορεί να ςυλλζξει τισ ιδζεσ και να τισ γράψει ςτο διάγραμμα
αράχνθσ.
2η φάςη: Οικοδόμηςη του δζντρου των ςτερεοτφπων (30 λεπτά)
Μετά τθ φάςθ ειςαγωγισ, διανείμετε μικρά post-it, δφο για κάκε μακθτι. Ηθτιςτε τουσ να
γράψουν: ςτο πρϊτο post-it, τρία ςτερεότυπα που ςυνικωσ αποδίδονται ςτθ δικι τουσ
πολιτιςμικι / εκνικι κοινότθτα. ςτο δεφτερο post-it, τρία ςτερεότυπα που αποδίδονται
ςτθν κοινότθτα τθσ χϊρασ υποδοχισ. Ζχουν 5 λεπτά για να ολοκλθρϊςουν αυτιν τθν

εργαςία. Μετά από αυτό, χωρίςτε τουσ μακθτζσ ςε δφο ομάδεσ (6 ι 7 άτομα για κάκε
ομάδα) και ηθτιςτε τουσ να ςυγκρίνουν τα πράγματα που ζγραψαν και να τα ςυηθτιςουν
μζςα ςτθν ομάδα. Ζχουν άλλα 5 λεπτά για αυτιν τθν εργαςία. Στθ ςυνζχεια, δϊςτε ζνα
μεγάλο χαρτί ςε κάκε ομάδα. Σε αυτό πρζπει να κάνουν το Δζντρο των ςτερεοτφπων ωσ
εξισ:
-

Σχεδιαςμόσ του δζντρου.
Γράφουν ςτισ ρίηεσ του δζντρου τουσ φόβουσ και τισ προκαταλιψεισ, που
εκδθλϊνονται ςυνικωσ προσ τουσ ανκρϊπουσ που κεωροφνται διαφορετικοί.
Στον κορμό του δζντρου, γράφουν ςυμπεριφορζσ που ζχουν οι άνκρωποι γενικά
απζναντι ςε ομάδεσ μειονοτιτων / διαφορετικζσ κοινότθτεσ πολιτιςμοφ.
Στα φφλλα του δζντρου, γράφουν τισ επικυμίεσ και τισ προτάςεισ τουσ ςε ςχζςθ με
μια διαπολιτιςμικι κοινωνία όπου όλοι οι άνκρωποι αντιμετωπίηονται ιςότιμα,
γίνονται ςεβαςτοί και υποςτθρίηονται.

Πταν τα δζντρα κα είναι ζτοιμα, οι μακθτζσ μποροφν να κολλιςουν ςτο κάτω μζροσ του
μεγάλου χαρτιοφ όλα τα post-its που γράφτθκαν κατά τθν προθγοφμενθ φάςθ. Ζχουν 20
λεπτά για να ολοκλθρϊςουν αυτιν τθν εργαςία.
Σε όλθ αυτι τθ δεφτερθ φάςθ, οι μακθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το λεξικό για να
βρίςκουν λζξεισ ι να ηθτιςουν από τον δάςκαλο να τουσ βοθκιςει να αντιμετωπίςουν
γλωςςικά εμπόδια.

3η φάςη: Ενδοςκόπηςη (15 λεπτά)
Πταν όλοι είναι ζτοιμοι, ηθτιςτε από κάκε ομάδα να παρουςιάςει το δζντρο τθσ,
υποςτθρίηοντασ τουσ μακθτζσ με τισ λζξεισ που δεν γνωρίηουν. Στθ ςυνζχεια, υποκινιςτε
τον προβλθματιςμό μζςα από μερικζσ ερωτιςεισ, για παράδειγμα: τι κοινό ζχουν τα
δζντρα; Ρϊσ μποροφμε να ξεπεράςουμε τα ςτερεότυπα; Ρϊσ μποροφμε να οικοδομιςουμε
μια ςτακερι διαπολιτιςμικι κοινωνία; Υπάρχουν ςτερεότυπα που αποδίδονται τόςο ςτισ
μειονότθτεσ όςο και ςτθν κοινότθτα υποδοχισ; Τι ςθμαίνει αυτό; Ρϊσ μποροφμε να
αντιμετωπίςουμε τισ πολιτιςμικζσ διαφορζσ; Ρϊσ μποροφμε να βοθκιςουμε άτομα που
απορρίπτονται;

Χρήςιμοι πόροι
https://www.mindjet.com/blog/2019/10/201910using-spider-diagrams-brainstormingplanning/
https://extension.psu.edu/more-diversity-activities-for-youth-and-adults
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf

Απαιτοφμενο υλικό
Ζνασ πίνακασ, post-it, μαρκαδόροι, ζνα μεγάλο χαρτί flip-chart για κάκε ομάδα

Εργαλεία αξιολόγηςησ
Οι εκπαιδευτζσ μποροφν να παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ δραςτθριότθτασ κακ 'όλθ τθ
διάρκεια του μακιματοσ, ελζγχοντασ ςυγκεκριμζνα τα κίνθτρα των μακθτϊν, κακϊσ και:
- εάν οι γλωςςικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν είναι επαρκείσ για τισ ανατεκείςεσ
εργαςίεσ,
- τισ διαφορζσ του επιπζδου επάρκειασ μεταξφ των μακθτϊν,
- τθν αλλθλεπίδραςι μεταξφ τουσ και μαηί με τον εκπαιδευτι,
- τθν ενεργι ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν.
Επιπλζον, είναι δυνατόν να αξιολογθκεί θ δραςτθριότθτα, ηθτϊντασ άμεςα από τουσ
ςυμμετζχοντεσ:
- αν απόλαυςαν τθ διαδικαςία,
- αν ιταν πολφ δφςκολο ι πολφ απλό,
- αν νομίηουν ότι ιταν χριςιμο,
- αν ζμακαν κάτι νζο.

Ενότητα 6: Προσδιορισμός και αξιολόγηση ικανοτήτων εκπαιδευτικών Lay Teachers
(Lay Teachers competence identification and evaluation)

Σίτλοσ δραςτηριότητασ
ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΕ ΣΙ ΑΡΜΟΔΙΕ Α! (IDENTIFY YOUR COMPETENCES!)

τόχοι μάθηςησ
Αυτι θ δραςτθριότθτα επιτρζπει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ:
- να γνωριςτοφν μεταξφ τουσ ςτθν αρχι των μακθμάτων.
- να δθμιουργιςει μια αρμονικι ατμόςφαιρα, που κα ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ τθσ ςυνοχισ
τθσ ομάδασ.
- να “ςπάςει τον πάγο” ςτθν αρχι του μακιματοσ ι τθσ ςυνεδρίασ.
- να παρουςιάςει τισ ικανότθτεσ τθσ αυτογνωςίασ και τθσ επικοινωνίασ.
Μζςω αυτϊν των δραςτθριοτιτων, οι Lay Teachers κα είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςουν και
να αξιολογιςουν τισ κοινωνικζσ, διαπροςωπικζσ και πολιτιςμικζσ τουσ ικανότθτεσ, κακϊσ
και τισ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ.

Πρακτική δραςτηριότητα

Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να γίνουν ςτθν πρϊτθ ςυνεδρία του μακιματοσ, ϊςτε
να παρουςιάςουν οι ςυμμετζχοντεσ τουσ εαυτοφσ τουσ και να δθμιουργιςουν μια
ατμόςφαιρα κατάλλθλθ για το υπόλοιπο του μακιματοσ.
ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ: Μετανάςτεσ και ζνασ διευκολυντισ (facilitator).
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ρερίπου 20-30 λεπτά για κάκε δραςτθριότθτα.
ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΛ: Ρίνακασ χαρτιοφ ι χαρτόνι, μαρκαδόροι, ςτυλό, ψαλίδι, φφλλο εργαςίασ
Το Δζντρο τθσ Ηωισ (Tree of Life) και άλλα περιοδικά.

1. Πρώτεσ παρουςιάςεισ - Εικόνεσ ςυναρμολόγηςησ των ςυμμετεχόντων
Αυτι είναι μια καλι δραςτθριότθτα για να “ςπάςει ο πάγοσ” και να μειωκεί θ ψυχολογικι
πίεςθ, όταν κάποιοσ βρίςκεται ςε μια ομάδα ςτθν οποία δεν γνωρίηει κανζναν.
Ο διευκολυντισ (facilitator) ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςχθματίςουν ζναν κφκλο και
να παρουςιαςτοφν, χρθςιμοποιϊντασ κινιςεισ: αποδίδουν και ςυνοδεφουν με μια
χειρονομία τα ονόματά τουσ και, ζνασ προσ ζνασ, εκτελεί τθν αντίςτοιχθ κίνθςθ, λζγοντασ

το όνομά του ταυτόχρονα με τθν κίνθςθ. Κάκε φορά που ζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ λζει
το όνομά του, θ υπόλοιπθ ομάδα και ο διευκολυντισ επαναλαμβάνουν τθν κίνθςθ.
Αφοφ ςυνοδζψουν με μια χειρονομία τα ονόματά τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα λάβουν ζνα
κενό φφλλο, όπου κα πρζπει να γράψουν ι να ςχεδιάςουν το όνομά τουσ με τρόπο που
κζλουν να το κυμάται θ υπόλοιπθ ομάδα.
Ο διευκολυντισ κα τουσ δϊςει πολφχρωμεσ διαφάνειεσ, μαρκαδόρουσ, ςτυλό και ψαλίδι
για να εξατομικεφςουν το όνομά τουσ. Εκτόσ από το όνομά τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ
μποροφν να ςθμειϊςουν τθν θμερομθνία άφιξισ τουσ ςτθ χϊρα υποδοχισ, κακϊσ και τα
ονόματα από άλλεσ χϊρεσ, όπου ζχουν ηιςει.
Εν τω μεταξφ, ο διευκολυντισ κα κρεμάςει ζνα κενό κομμάτι χαρτί ςτον τοίχο και κα
ςχεδιάςει μια ςειρά από “προςωπικζσ φοφςκεσ”, κάκε μια από τισ οποίεσ κα αποδίδεται ςε
ζναν ςυμμετζχοντα, ϊςτε ο τελευταίοσ να κρεμάςει τα ςχζδια που ηωγράφιςε και που
αντιπροςωπεφουν το όνομά του. Στο τζλοσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ, οι ςυμμετζχοντεσ κα
πουν ςτθν ομάδα πϊσ κζλουν να τουσ αποκαλεί.

2. Τι μου αρζςει; Ρϊσ με προςδιορίηω;
Ο διευκολυντισ δίνει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ διάφορα περιοδικά, που απεικονίηουν πτυχζσ
τθσ κακθμερινισ ηωισ (π.χ. άτομα ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ, εκτελϊντασ διάφορα
κακικοντα, μόνα τουσ ι με άλλα άτομα). Στθ ςυνζχεια, οι ςυμμετζχοντεσ κα επιλζξουν τισ
εικόνεσ που πιςτεφουν ότι ςχετίηονται με τθ ηωι τουσ, με το τι ζχουν, τι τουσ αρζςει, με το
τι είναι, με τισ προθγοφμενεσ και τισ ςθμερινζσ τουσ εμπειρίεσ, με μελλοντικζσ, κ.λπ. Αφοφ
επιλζξουν τισ εικόνεσ, κα κόψουν τα και κα φτιάξουν τα δικά τουσ κολάη. Μποροφν να
προςκζςουν δίπλα τουσ, γραπτϊσ, προτάςεισ και εκφράςεισ. Πταν το κολάη είναι ζτοιμο, οι
ςυμμετζχοντεσ κα το εξθγιςουν ςτθν ομάδα και κα το κρεμάςουν ςτον τοίχο τθσ ομάδασ
ςτθν “προςωπικι τουσ φοφςκα”.
3. Ποιοσ είμαι;
Ο διευκολυντισ κα δϊςει ςε κάκε ςυμμετζχοντα ζνα λευκό χαρτί και ζνα ςτυλό, ϊςτε να
γράψουν και να διαβάςουν κακαρά και δυνατά τα ονόματά τουσ και πζντε δεξιότθτεσ που
πιςτεφουν ότι ζχουν, απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ: Ροιόσ/-α είμαι;
Οι ςυμμετζχοντεσ κα κρεμάςουν το χαρτί ςτο ςτικοσ τουσ, ζτςι ϊςτε οι άλλοι να μποροφν
να δουν ποιοι είναι. Ο διευκολυντισ λζει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ςχθματίςουν ομάδεσ για
να παρουςιάςουν τον εαυτό τουσ και για να διαβάςουν τισ ικανότθτεσ ςτουσ άλλουσ.
Κα απαντιςουν μζςα ςτθν ομάδα μια ςειρά ερωτιςεων όπωσ:
Ρϊσ ζνιωςα όταν ζγραψα: Ροιοσ είμαι; Και πϊσ νιϊκω όταν οι άλλοι το ξζρουν αυτό;
Στο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ, θ ομάδα κα μοιραςτεί ςχόλια για ςθμαντικά ηθτιματα που
ςυηθτικθκαν και κα προβλθματιςτεί για τθν πικανι ομοιότθτα των αναφερκζντων
ςυναιςκθμάτων.
4. Σο τρζνο
Θ δραςτθριότθτα ςυνίςταται ςτθν καταςκευι μιασ αμαξοςτοιχίασ από ανκρϊπουσ,

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ατμομθχανισ και των βαγονιϊν. Ο διευκολυντισ κα είναι θ
ατμομθχανι και οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι τα βαγόνια.
Ο διευκολυντισ (ατμομθχανι) κα οδθγεί το τρζνο, ακολουκϊντασ το ςχιμα ενόσ κφκλου
ηωγραφιςμζνου ςτο πάτωμα. Ενϊ τρζχει, ο διευκολυντισ κα λζει δυνατά το όνομα μιασ
θπείρου και όποιοσ/-α κατάγεται από αυτιν τθν ιπειρο, κα εντάςςεται ςτο τρζνο ωσ
βαγόνι. Στθ ςυνζχεια, ο διευκολυντισ κα φωνάξει τα ονόματα όλων των θπείρων ενϊ κα
τρζχει ςε ζναν κφκλο και όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμμετάςχουν ςτο τρζνο.
Θ ίδια άςκθςθ μπορεί να γίνει και με άλλα κζματα (π.χ. Κρθςκεία, αγαπθμζνα φαγθτά
κ.λπ.).
5. Ζνα μζροσ, μια ιδανική ςτιγμή
Οι ςυμμετζχοντεσ κάκονται χωριςτά και τα φϊτα ςβινουν.
Ο διευκολυντισ λζει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ςκεφτοφν ζνα ιδανικό μζροσ, μια ςτιγμι που
ιταν ιρεμοι ι μια ςκζψθ για το τι κα ςυμβεί ςτο μζλλον. Τότε ο διευκολυντισ ρωτά, “Ρου
κα είςαι;”, “Με ποιον/-α”;, “Τι κα ιταν εκεί;”, “Ροια μουςικι κα ακοφγατε;”, “Ρϊσ
αιςκάνεςαι εκεί;” και τα λοιπά.
Σταδιακά, ανάβουν τα φϊτα τθσ αίκουςασ. Τϊρα, οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ςχεδιάςουν
ςε ζνα χαρτί αυτό που είχαν ςτο μυαλό τουσ. Συμπεραςματικά, οι ςυμμετζχοντεσ κα
μοιραςτοφν τα ςυναιςκιματά τουσ, κα ομολογιςουν εάν θ δραςτθριότθτα ιταν εφκολθ ι
δφςκολθ, εάν εκπλιχκθκαν ςε κάποιο ςθμείο κ.λπ.

Χρήςιμοι πόροι
http://forwardproject.eu/wp-content/uploads/2014/01/traducere-toolbox-rev62.pdf

Απαιτοφμενο υλικό
Ρίνακασ χαρτιοφ ι χαρτόνι, μαρκαδόροι, ςτυλό, ψαλίδι, χαρτί, περιοδικά.

Εργαλεία αξιολόγηςησ
Τα εργαλεία ςχεδιάςτθκαν για να εφαρμοςτοφν από εκπαιδευτζσ μεταναςτϊν, για να
υποςτθρίξουν τουσ μετανάςτεσ ςε περιβάλλοντα μάκθςθσ και απόκτθςθσ γνϊςεων, κακϊσ
και για να αναπτφξουν και να επικυρϊςουν δεξιότθτεσ που αποκτικθκαν ςε άτυπα, μθ
τυπικά και δια βίου μακθςιακά πλαίςια, τόςο ςτθ χϊρα προζλευςθσ όςο και ςτθ
διαδικαςία μετανάςτευςθσ.
Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ δράςθσ και προβλθματιςμοφ πρζπει να χρθςιμεφουν για τον
προςδιοριςμό και τθν εφαρμογι ικανοτιτων ςε διαφορετικά πλαίςια.
Η αξιολόγηςη θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια τησ δραςτηριότητασ. Σα ακόλουθα
μποροφν να αξιολογηθοφν:

-

Ενεργι ςυμμετοχι.
Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ.
Αυξθμζνθ ευαιςκθτοποίθςθ για κζματα που ςχετίηονται με το φφλο, τθ
διαπολιτιςμικότθτα και τισ ίςεσ ευκαιρίεσ.

Σίτλοσ δραςτηριότητασ
Η μζθοδοσ R.A.I. (‘’The R.A.I. Method’)’

τόχοι μάθηςησ
Ρροςδιοριςμόσ και αξιολόγθςθ ικανοτιτων εκπαιδευτικϊν:
Κατά τθ διάρκεια και ςτο τζλοσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ, οι ενιλικεσ μακθτζσ κα
μποροφν:
- να κακορίςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ, ςυγκεκριμζνεσ για αυτιν τθ δραςτθριότθτα,
- να μάκουν περιςςότερα για τθ χριςθ / λειτουργία αυτϊν των εννοιϊν ςε διάφορα
εκπαιδευτικά πλαίςια, μεκοδολογίεσ, κ.λπ.,
- να υποςτθρίξουν το ρόλο των ςφγχρονων μεκόδων και τεχνικϊν αξιολόγθςθσ ςτθ
βελτιςτοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ,
- να αναλφςουν τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ αξιολόγθςθσ, από τθν προοπτικι των
δυνατοτιτων εφαρμογισ ζωσ τθν εξειδικευμζνθ πεικαρχία,
- να εκτιμιςουν τθν αποτελεςματικότθτα των ςφγχρονων μεκόδων και τεχνικϊν
αξιολόγθςθσ,
- να αναπτφξουν, για ζνα περιεχόμενο τθσ επιλογισ τουσ, μια ςτρατθγικι αξιολόγθςθσ
βαςιςμζνθ ςε ςφγχρονεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ (εναλλακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ).

Πρακτική δραςτηριότητα
Βελτίωςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν μζςω ςφγχρονων μεκόδων, τεχνικϊν και μζςων για
αξιολόγθςθ
Διάρκεια:
Αυτι θ δραςτθριότθτα κα διαρκζςει περίπου 2-3 ϊρεσ.
Θ αξιολόγθςθ είναι ζνα κεμελιϊδεσ ςυςτατικό τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ θ
κατάςταςι τθσ επανεξετάηεται, ειδικά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, λόγω των πολυάρικμων

ερευνϊν, μελετϊν και ζργων που ζχουν εξετάςει αυτό το κζμα. Θ αξιολόγθςθ του ςχολείου
κεωρείται, ςιμερα, ωσ οργανικά ενςωματωμζνθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ζχοντασ το
ρόλο τθσ ρφκμιςθσ, βελτιςτοποίθςθσ και εξορκολογιςμοφ των δραςτθριοτιτων
διδαςκαλίασ-μάκθςθσ.
"Σε αντίκεςθ με τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ που πραγματοποιοφν τθν αξιολόγθςθ των
αποτελεςμάτων του ςχολείου που λαμβάνονται για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα και ςε
ςχζςθ με μια μεγαλφτερθ ι μικρότερθ περιοχι περιεχομζνου, αλλά οφτωσ ι άλλωσ ορίηεται
- οι εναλλακτικζσ μζκοδοι αξιολόγθςθσ ζχουν τουλάχιςτον δφο χαρακτθριςτικά: αφενόσ,
επιτυγχάνουν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που ςχετίηονται ςτενά με τθν κατάρτιςθ /
μάκθςθ, ςυχνά ταυτόχρονα με αυτιν · από τθν άλλθ πλευρά, εξετάηουν τα αποτελζςματα
του ςχολείου που λαμβάνονται για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα, τα οποία ςτοχεφουν
ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων, ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και ιδιαίτερα ςτισ αλλαγζσ ςτο
επίπεδο του ενδιαφζροντα, ςυμπεριφορζσ, που ςχετίηονται με τθ μακθςιακι
δραςτθριότθτα. "(Radu, 2000, 223-224).
Πώσ αξιολογοφμε; Ρροκειμζνου να εντοπίςουμε τισ κατάλλθλεσ απαντιςεισ ςε αυτό το
ερϊτθμα, είναι απαραίτθτο να προςανατολίςουμε τον προβλθματιςμό μασ ςτισ μεκόδουσ,
τισ τεχνικζσ και τα μζςα που εκτιμοφμε ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ, ζτςι ϊςτε (όχι μόνο θ
πράξθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ) να διζπεται από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά :
ελκυςτικό, ςυναρπαςτικό και αποτελεςματικό.
Η “μζθοδοσ R.A.I.” ςτοχεφει ςτο να “ενκαρρφνει και να αναπτφξει τισ ικανότθτεσ των
μακθτϊν να επικοινωνοφν (μζςω ερωτιςεων και απαντιςεων) αυτό που μόλισ ζμακαν”. Το
όνομα αυτισ τθσ μεκόδου προζρχεται από το ςυνδυαςμό των αρχικϊν των λζξεων
Απάντθςθ - ίψθ - Ερϊτθςθ (Answer - Throw - Ask).
Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε ςτιγμι από τθ διδακτικι δραςτθριότθτα, είτε
μζςα από πρόςωπο-με-πρόςωπο ι ομαδικι δραςτθριότθτα. Μια αξιολόγθςθ που γίνεται
μζςω αυτισ τθσ μεκόδου περιλαμβάνει τα ακόλουκα βιματα (ςτθν περίπτωςθ μιασ
πρόςωπο-με-πρόςωπο δραςτθριότθτασ):
- κακορίηεται το περιεχόμενο / κζμα που πρζπει να αξιολογθκεί,
- προςφζρεται μια ελαφριά μπάλα ςτον κακοριςμζνο μακθτι, για να ξεκινιςει θ
δραςτθριότθτα,
- κζτει μια ερϊτθςθ και ρίχνει τθν μπάλα ςε ζναν ςυνάδελφο που κα κακορίςει τθν
απάντθςθ. Με τθ ςειρά του ο δεφτεροσ, κα ρίξει τθν μπάλα ςε ζναν άλλο ςυνάδελφο,
κζτοντάσ του μια νζα ερϊτθςθ.
- ο μακθτισ που δεν κα είναι ςε κζςθ να δϊςει τθ ςωςτι απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ κα βγει
από το "παιχνίδι", ενϊ θ ςωςτι απάντθςθ κακορίηεται από αυτόν που ζκανε τθν ερϊτθςθ.
Ζχει το δικαίωμα να κζςει μια άλλθ ερϊτθςθ, και εάν δεν γνωρίηει τθ ςωςτι απάντθςθ, κα
αφιςει το «παιχνίδι» υπζρ εκείνου ςτον οποίο ζκανε τθν ερϊτθςθ.
- Στο "παιχνίδι" κα παραμείνουν μόνο οι μακθτζσ που αποδεικνφουν ότι ζχουν ςτακερι
γνϊςθ ςε ςχζςθ με το αξιολογθμζνο κζμα
- ςτο τζλοσ, ο εκπαιδευτισ-παρατθρθτισ διευκρινίηει τυχόν προβλιματα / ερωτιςεισ που

δεν ζχουν απαντθκεί.
Κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ, ο εκπαιδευτισ-παρατθρθτισ εντοπίηει τισ πικανζσ
ελλείψεισ ςτθν προετοιμαςία των μακθτϊν και μπορεί ζτςι να λάβει τισ απαραίτθτεσ
αποφάςεισ για τθ βελτίωςθ των επιδόςεϊν τουσ, κακϊσ και για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ
διαδικαςίασ διδαςκαλίασ-μάκθςθσ.
Αυτι θ εναλλακτικι μζκοδοσ αξιολόγθςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ‘ενα ευρφ φάςμα
κεματικϊν, αλλά ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να προειδοποιεί τουσ μακθτζσ για τθν ανάγκθ
να διαφοροποιθκοφν οι τφποι των ερωτιςεων και θ κατάταξι τουσ από άποψθ βακμοφ
δυςκολίασ. Μποροφν επίςθσ να προτακοφν οι ακόλουκεσ ερωτιςεισ:
- Ρϊσ ορίηετε τθν ζννοια ..................................;
- Ροιεσ είναι οι βαςικζσ ζννοιεσ του κζματοσ ..................;
- Ροιεσ είναι οι κεντρικζσ ιδζεσ του κζματοσ;
- Ροια είναι θ ςθμαςία του γεγονότοσ ότι ………………….;
- Ρϊσ υποςτθρίηετε ότι ..............................;
- Ροια πιςτεφετε ότι είναι τα αποτελζςματα .........................;
- Ρϊσ νομίηετε ότι κα ιταν καλφτερο, να ............. ι ...............;
- Ρϊσ μπορείτε να εφαρμόςετε τισ ζννοιεσ που μάκατε ...................;
- Τι βρικατε πιο ενδιαφζρον ...........................;
- Τι ςχζςεισ μπορείτε να δθμιουργιςετε μεταξφ…. και .........;

και τα λοιπά....

Χρήςιμοι πόροι
https://www.academia.edu/10714940/3.5._METODE_TEHNICI_%C5%9EI_INSTRUMENTE_M
ODERNE_DE_EVALUARE

Απαιτοφμενο υλικό
Μπάλα, μεγάλο χαρτί flip-chart, μαρκαδόροι, ςτυλό, χαρτί Α4.

Εργαλεία αξιολόγηςησ
Τα πλεονεκτιματα τθσ μεκόδου R.A.I:
- είναι, ταυτόχρονα, μια αποτελεςματικι μζκοδοσ αξιολόγθςθσ, αλλά και μια μζκοδοσ
διαδραςτικισ μάκθςθσ,

- τα ςτοιχεία του παιχνιδιοφ που ςχετίηονται με αυτιν τθ μζκοδο μετατρζπουν τθν
προςζγγιςθ αξιολόγθςθσ ςε μια ευχάριςτθ δραςτθριότθτα για τουσ μακθτζσ,
- δεν ςυνεπάγεται τθν επιβολι κυρϊςεων από τθ ςθμείωςθ των επιδόςεων των μακθτϊν,
ζχοντασ ζναν ςτακερό-βελτιωτικό ρόλο, ο οποίοσ εξαλείφει τισ ζντονα αρνθτικζσ
ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ,
- προωκεί τθν αξιολόγθςθ και τθ μάκθςθ,
- επιτρζπει τθν λειτουργικι ανατροφοδότθςθ,
Συνειςφζρει:
- ςτον ςχθματιςμό και ςτθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων ενεργισ ακρόαςθσ,
- ςτθν κατάρτιςθ και ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ προςωπικισ ενδοςκόπθςθσ,
- ςτθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων, π.χ. ςφναψθ δεςμϊν,
- ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ,
- ςτθν εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ δεξιοτιτων αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ,
- ςτθν ανάπτυξθ επιχειρθματολογικισ ικανότθτασ κ.λπ.

