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Εισαγωγή
Οι θεωρητικζσ και παιδαγωγικζσ βάςεισ (TPB) ςυνίςτανται ςε ζνα ζγγραφο που αναλφει και
περιγράφει τισ πιο ςχετικζσ αιχμζσ θεωρητικϊν και παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων, για τθν
υποςτιριξθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων των μθ επαγγελματιϊν εκπαιδευτικϊν και εκελοντϊν
με καινοτόμεσ, επαρκείσ μεκόδουσ και πόρουσ διδαςκαλίασ για να ειςαγάγει τουσ μετανάςτεσ
και πρόςφυγεσ τουσ ςτθν εκάςτοτε εκνικι γλϊςςα.
A. Βαςικζσ κεωρθτικζσ αρχζσ: κανόνεσ, αρχζσ ι κεωρίεσ ςτισ οποίεσ βαςίηονται οι μθ
ςυμβατικζσ μζκοδοι και πόροι διδαςκαλίασ-μάκθςθσ για τθν ειςαγωγι μεταναςτϊν
και προςφφγων ςτισ εκνικζσ γλϊςςεσ
B. Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ: τρόποι με τουσ οποίουσ οι εκπαιδευτικοί εφαρμόηουν
μθ ςυμβατικζσ μεκόδουσ και τουσ πόρουσ διδαςκαλίασ-μάκθςθσ κατά τθν ειςαγωγι
των μεταναςτϊν και των προςφφγων ςτισ εκνικζσ γλϊςςεσ ςχετιηόμενεσ με τθ κεωρία
και τθν πρακτικι τθσ διδαςκαλίασ.
Σο TBP είναι ζνα από τα κφρια ςτοιχεία που κα ςυμπεριλθφκοφν μζςα ςτθν εκπαιδευτικι
πλατφόρμα LAY TEACHERS (IO.2). Οι χριςτεσ του TPB είναι «μθ επαγγελματίεσ εκπαιδευτικοί
και εκελοντζσ που εργάηονται με τουσ φορείσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και τισ οργανϊςεισ τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν, ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο». Δθλαδι, οι ίδιοι χριςτεσ του IO.2
και του ζργου.
Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ςτισ Θεωρθτικζσ και Παιδαγωγικζσ Βάςεισ ζχουν δομθκεί με
βάςθ των ζξι Ενότθτεσ των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων που προςδιορίςτθκαν ςτθν πρϊτθ
πνευματικι παραγωγι του ζργου: τον Οδηγό Εκπαίδευςησ του ζργου LAY TEACHERS για την
Ειςαγωγή των προςφφγων ςτισ εθνικζσ γλϊςςεσ.

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή της εθνικής γλώσσας στους μετανάστες

Η 1θ Ενότθτα Εκμάκθςθσ «Ειςαγωγι τθσ Εκνικισ Γλϊςςασ ςτουσ μετανάςτεσ», περιλαμβάνει
προςεγγίςεισ και απευκφνετε ςε εκπαιδευτζσ που εργάηονται ςε μθ τυπικά περιβάλλοντα.
Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ βελτίωςθ των δεξιοτιτων επικοινωνίασ των δικαιοφχων μζςω
καινοτόμων γλωςςικϊν μεκοδολογιϊν. Όλεσ οι τεχνικζσ που περιλαμβάνονται ζχουν
καταςκευαςτεί με απλό και ςαφι τρόπο, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ κακθμερινζσ
απαιτιςεισ τθσ ομάδασ ςτόχου. Σα εργαλεία είναι φιλικά προσ το χριςτθ και οι δικαιοφχοι
ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ, επομζνωσ με αυτό τον τρόπο διαςφαλίηεται θ ενεργι ςυμμετοχι
τουσ και ότι κα ενςωματϊςουν αυτζσ τισ προςεγγίςεισ ςτθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ
μετανάςτεσ. Αυτι θ ενότθτα ζχει χωριςτεί ςε 5 υπό-ενότθτεσ:
1. "Μιπωσ είςτε εκπαιδευτισ - και δεν το γνωρίηετε ακόμα;" Αξιολόγθςθ
2. Ειςαγωγι ςτθν εκάςτοτε εκνικι γλϊςςα ςτουσ μετανάςτεσ, μζςω ςχετικϊν
μεκοδολογιϊν: Ομιλία και Ακρόαςθ.
3. Ειςαγωγι τθσ εκνικισ γλϊςςασ ςτουσ μετανάςτεσ μζςω ςχετικϊν μεκοδολογιϊν:
Γραφι και Ανάγνωςθ
4. Η Εκπαίδευςθ και θ γλϊςςα από βιωματικι άποψθ.
5. Νιϊςτε εν-ςυναίςκθςθ για τον μετανάςτθ μακθτι.
Όςον αφορά το κφριο ςτόχο αυτισ τθσ εκπαιδευτικισ ενότθτασ, οι άμεςοι δικαιοφχοι κα είναι
εξοπλιςμζνοι με μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ
και του ςυντονιςμοφ τουσ με τουσ μετανάςτεσ. Ο απϊτεροσ ςκοπόσ είναι να επιτευχκεί μια
αποτελεςματικι επικοινωνία μεταξφ τθσ ομάδασ ςτόχου και των τελικϊν χρθςτϊν
εξαλείφοντασ το γλωςςικό εμπόδιο.
Σί είναι ζνασ άτυποσ εκπαιδευτισ;
Σο πρϊτο βιμα για τθν εφαρμογι αυτισ τθσ ενότθτασ είναι να προςδιοριςτοφν τα άτομα, τα
οποία ορίηονται ωσ «Lay Teachers». Για να δϊςουμε τον χαρακτθριςμό "Lay Teacher" ςε
κάποιον, είναι ςθμαντικό να προςδιορίςουμε τα χαρακτθριςτικά και τουσ όρουσ αυτισ τθσ
ομάδασ-ςτόχου.
Ο Lay Teacher είναι ζνασ μθ επαγγελματίασ εκπαιδευτισ που ςυνεργάηεται με μετανάςτεσ και
πρόςφυγεσ, προκειμζνου να τουσ παρουςιάςει τα βαςικά ςτοιχεία τθσ εκνικισ του γλϊςςασ.
Σο κφριο χαρακτθριςτικό αυτοφ του προφίλ είναι ότι ζνασ Lay Teacher είναι μια
υποςτθρικτικι και ςυμπακθτικι προςωπικότθτα, που δίνει ςυμβουλζσ ςε άλλουσ
κατανοϊντασ βακιά τισ ανάγκεσ και τα ςυναιςκιματα των ςυνομιλθτϊν του. Ζνασ Lay Teacher
βρίςκει αποτελεςματικζσ λφςεισ και βοθκά όποιον ζχει ανάγκθ, ακόμα και αν το πρόβλθμα
είναι λίγο ζωσ πολφ περίπλοκο. Γενικά είναι οι Lay Teachers παρακινοφν πάντα τουσ άλλουσ
με ςκοπό να δρουν με ζναν τρόπο ποιο ενεργθτικό παρά πακθτικό, χρθςιμοποιϊντασ τισ
αποτελεςματικζσ μεκοδολογίεσ επικοινωνίασ.

ε αυτι τθν ενότθτα, εφαρμόηονται μεκοδολογίεσ που ςχετίηονται με κακθμερινζσ απλζσ
εργαςίεσ, που προωκοφν τθ ςυνεργαςία και τθν αποτελεςματικι επικοινωνία εντόσ των
ατόμων / ομάδων.
Μζςω αυτισ τθσ ενότθτασ, οι δικαιοφχοι κα ζχουν τθν ευκαιρία να ανακαλφψουν βαςικζσ
γλωςςικζσ τεχνικζσ και μεκοδολογίεσ που κα τουσ βοθκιςουν να κατανοιςουν καλφτερα τθ
γλϊςςα τθσ χϊρασ που τουσ υποδζχεται.
Ποια είναι θ ςθμαςία των γλωςςικϊν τεχνικϊν και μεκοδολογιϊν;
Οι γλωςςικζσ μεκοδολογίεσ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ωσ προσ τθ
παρατιρθςθ και τθν ανάλυςθ με ςκοπό να εξθγιςουν τθν λειτουργεία τθσ γλϊςςασ και πϊσ
αυτι χρθςιμοποιείται για τθν ανταλλαγι μθνυμάτων. Ο ςτόχοσ αυτϊν των μεκόδων είναι να
προςδιοριςτοφν τα θχθτικά πρότυπα των γλωςςϊν, τθ ςφνκεςθ των λζξεων, τθν ζννοια τθσ
προφορικισ και τθσ γραπτισ γλϊςςασ και τθν θ ιςτορία των γλωςςϊν με τθν πάροδο του
χρόνου. Όλα τα παραπάνω αποτελοφν ζνα ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν ειςαγωγι των ξζνων ςτα
κφρια χαρακτθριςτικά τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ που τουσ υποδζχεται.
Η γλϊςςα ωσ τρόποσ διάδοςθσ του πολιτιςμοφ.
Η εκνικι γλϊςςα εντάςςεται ςτο πολιτιςτικό χαρακτθριςτικό μιασ χϊρασ και «μαρτυρεί»
πολλά ςτοιχεία, παραδόςεισ και αξίεσ για τθν εκάςτοτε κοινωνία. Η μεταβλθτι «γλϊςςα»
κακορίηει τον τρόπο ηωισ και ςυμπεριφοράσ ςε ζνα κοινωνικό ςφςτθμα που το οποίο δζχεται
επίςθσ επιρροζσ και από άλλουσ πολιτιςμοφσ. ε μια κοινωνία που αλλάηει ςυνεχϊσ, το
γλωςςικό ςτοιχείο και θ επικοινωνία διατθροφν τθν πολιτιςτικι τουσ ταυτότθτα. ε αυτιν τθν
ενότθτα, παρζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θ γλϊςςα προωκεί τον
πολιτιςμό ςε κάκε χϊρα (για παράδειγμα ποίθςθ, φιλοςοφία κ.λπ.).
Εκπαίδευςθ & Γλϊςςα ςε μθ επαγγελματικά περιβάλλοντα.
Κατά τθν παροχι εκπαιδευτικϊν / παιδαγωγικϊν πρωτοβουλιϊν για τθν ανταλλαγι ορκϊν
πρακτικϊν μεταξφ των χωρϊν εταίρων, κα πρζπει να λάβουμε υπόψθ τθν ευελιξία των μθ
ςυμβατικϊν μακθςιακϊν περιβαλλόντων, ζτςι ϊςτε να υπάρχει μεγαλφτερο περικϊριο για
τθν εφαρμογι καινοτόμων προςεγγίςεων. Αυτζσ οι προςεγγίςεισ πρζπει να καλφπτουν τθν
ανάγκθ για τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ ομάδασ
ςτόχου και των μεταναςτϊν, με γνϊμονα τθ ςθμαςία και τθ χρθςιμότθτα τθσ εκάςτοτε
γλϊςςασ.
Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ:
Σο 1ο κεφάλαιο περιλαμβάνει βαςικζσ μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ επικοινωνίασ που ςτοχεφουν
ςτθν ενίςχυςθ τθσ ομάδασ ςτόχου, με ικανότθτεσ που περιλαμβάνουν όλεσ τισ μορφζσ
επικοινωνίασ (λεκτικζσ και μθ λεκτικζσ). κοπόσ είναι να καλυφκεί ζνα ευρφτερο φάςμα
γλωςςικϊν ςτοιχείων το οποίο διαφοροποιείτε ανάλογα με τον πολιτιςτικό ιςτορικό τθσ
ομάδασ ςτόχου. Οι επικοινωνιακζσ ςτρατθγικζσ και τα εργαλεία επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτο
πϊσ οι εκπαιδευτικοί κα μποροφςαν να προςεγγίςουν τουσ μετανάςτεσ με τουσ οποίουσ
ςυνεργάηονται, προκειμζνου να τουσ εκπαιδεφςουν και να διαςφαλίςουν ότι ζχουνε
κατανοιςει τθν εκάςτοτε Εκνικι γλϊςςα που χρειάηονται να μάκουν.
Βιωματικι Μάκθςθ:
Σο 1ο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια ειςαγωγι ςτθ Βιωματικι Μάκθςθ. Η Βιωματικι Μάκθςθ
είναι μια μζκοδοσ διδαςκαλίασ που παρζχει τθν ευκαιρία ςτον εκπαιδευόμενο να μάκει,

μετατρζποντασ τον από ζναν πακθτικό ςε ζναν ενεργό ςυμμετζχοντα ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία (Beard, 2010).
Η Βιωματικι Μάκθςθ φαίνεται να βελτιϊνει περιςςότερο τθν απόδοςθ των μακθτϊν, ςε
ςφγκριςθ με τθν εκπαίδευςθ ςτθν τάξθ. Επίςθσ βελτιϊνει τισ ςτάςεισ απζναντι ςτθ μάκθςθ,
κακϊσ θ προςωπικι φφςθ τθσ Βιωματικισ Μάκθςθσ εμπλζκει τα ςυναιςκιματα των μακθτϊν
τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ. Επιπλζον, αυτόσ ο τρόποσ μάκθςθσ προςφζρει ευκαιρίεσ
δθμιουργικότθτασ, κακϊσ οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθν ευκαιρία να μάκουν αυτό το μάκθμα
όταν αλλθλοεπιδροφν με πραγματικζσ εμπειρίεσ ηωισ. Επιπλζον, δίνει τθν ευκαιρία για
προβλθματιςμό. Ο προβλθματιςμόσ είναι ζνα αναπόςπαςτο ςυςτατικό τθσ διαδικαςίασ
Βιωματικισ Μάκθςθσ, ο οποίοσ βοθκά τουσ εκπαιδευόμενουσ να κάνουν προςωπικζσ
ςυνδζςεισ με το μακθςιακό υλικό και κατά ςυνζπεια τουσ βοθκά να κατανοιςουν καλφτερα
πϊσ οι ζννοιεσ που ζχουν μάκει μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε άλλεσ περιςτάςεισ. Σζλοσ,
προετοιμάηει τουσ εκπαιδευόμενουσ για τθν πραγματικι ηωι και για τθν εμπειρία τουσ ςτον
πραγματικό κόςμο. Η Βιωματικι Μάκθςθ παίρνει ζννοιεσ και τισ κακιςτά «πραγματικζσ»
εφαρμόηοντάσ τισ ςε πρακτικζσ εργαςίεσ και παράγει ρεαλιςτικά πραγματικά αποτελζςματα.

Συμπεράςματα
-

-

-

-

Αυτι το κεφάλαιο ζχει ωσ ςτόχο να παρουςιάςει ςτθν ομάδα ςτόχου, τα κφρια ςτοιχεία
και τουσ ςτόχουσ του Ζργου. Οι μεκοδολογίεσ και οι τεχνικζσ που περιλαμβάνονται κα
κακοριςτοφν και κα καταςκευαςτοφν με τρόπο που κα ανταποκρίνεται άμεςα ςτισ
ανάγκεσ του προφίλ των εκπαιδευτϊν που ανικουν ςτουσ Lay Teachers.
Σο γλωςςικό εμπόδιο και θ ζλλειψθ εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων και πλθροφοριϊν που
παρζχονται ςτον επαγγελματία που εργάηεται ςτον τομζα τθσ μετανάςτευςθσ μπορεί να
δθμιουργιςει παρεξθγιςεισ και αναποτελεςματικι επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ
των ομάδων ςτόχων (επαγγελματίεσ και μετανάςτεσ).
Είναι πολφ ςθμαντικό οι ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν ςαφϊσ, τθ ςθμαςία τθσ
εξάλειψθσ των γλωςςικϊν φραγμϊν, με ςκοπό τθν αποτελεςματικότερθ ςυνεργαςία και
το ςυντονιςμό με άτομα από διαφορετικό πολιτιςτικό υπόβακρο.
Η εκνικι γλϊςςα είναι το πιο κρίςιμο ηιτθμα που πρζπει να αντιμετωπιςτεί από τθν
κοινότθτα, που φιλοξενεί μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ
ομαλι ζνταξι τουσ. Πρόκειται για ζνα κοινωνικό φαινόμενο που πρζπει να επιλυκεί από
ζνα μεγαλφτερο κοινό και όχι μόνο από τουσ ανκρϊπουσ, που αλλθλοεπιδροφν με
μετανάςτεσ ι πρόςφυγεσ.

Κεφάλαιο 2: Ενεργή παιδαγωγική μάθηση
Η Ενεργι παιδαγωγικι μάκθςθ είναι «μια μζκοδοσ μάκθςθσ ςτθν οποία οι εκπαιδευόμενοι
ςυμμετζχουν ενεργά ι βιωματικά ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ» (Bonwell & Eison 1991).
Οι οικογζνειεσ, οι δάςκαλοι, οι διαχειριςτζσ, οι ακαδθμαϊκοί και οι υπεφκυνοι χάραξθσ
πολιτικισ αναηθτοφν ςυνεχϊσ προςεγγίςεισ για τθν αφξθςθ τθσ μάκθςθσ των
εκπαιδευόμενων. Η προϊκθςθ τθσ ενεργισ παιδαγωγικισ μάκθςθσ κερδίηει ζδαφοσ ςτθν
ακαδθμαϊκι λογοτεχνία και ςτουσ τομείσ πολιτικισ ωσ βιϊςιμθ λφςθ για τθν αφξθςθ των
επιτευγμάτων των μακθτϊν. Η ενεργι μάκθςθ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τουσ
«παραδοςιακοφσ» τρόπουσ διδαςκαλίασ ςτουσ οποίουσ οι μακθτζσ είναι πακθτικοί
αποδζκτεσ γνϊςθσ από ζναν εκπαιδευτι/δάςκαλο. Αυτζσ οι προςεγγίςεισ διδαςκαλίασ
κυμαίνονται από, ςφντομεσ και απλζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ τθ ςυγγραφι περιοδικϊν, τθν
επίλυςθ προβλθμάτων και τισ ςυηθτιςεισ ζωσ, μεγαλφτερεσ δραςτθριότθτεσ ι παιδαγωγικά
πλαίςια όπωσ μελζτεσ περιπτϊςεων, παιχνίδια ρόλων και τθν οργανωμζνθ ομαδικι μάκθςθ.
ε μια «παραδοςιακι» τάξθ, είναι διαπιςτωμζνο ότι μόνο μερικοί μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε
ζνα ςυγκεκριμζνο μάκθμα, ρωτϊντασ και απαντϊντασ κζματα. Αντίκετα, ςε μια τάξθ με
δραςτθριότθτεσ τθσ ενεργοφ μάκθςθσ παρζχει τθν ευκαιρία ςε όλουσ τουσ μακθτζσ μιασ
τάξθσ να ςκζφτονται και να εμπλζκονται με το υλικό του μακιματοσ, τισ δεξιότθτεσ
εξάςκθςθσ για τθ μάκθςθ, τθν εφαρμογι, τθ ςφνκεςθ και τθ περίλθψθ αυτοφ του υλικοφ.
Η χριςθ τθσ ενεργισ μάκθςθσ επιτρζπει τθν ςυνομιλία και επιπλζον προςκζτει μικρζσ
δραςτθριότθτεσ που μποροφν να κάνουν τθν ςυνομιλία πιο αποτελεςματικι για τθ μάκθςθ
των εκπαιδευόμενων. Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ δίνουν ςτουσ μακθτζσ ζνα ι δφο λεπτά για να
ελζγξουν τθν κατανόθςι τουσ για το πρόςφατο υλικό, να εξαςκιςουν μια δεξιότθτα και να
επιςθμάνουν τα κενά ςτισ γνϊςεισ τουσ πριν δϊςουν μια εξιγθςθ.

Η ενεργή μάθηςη βελτιϊνει τα αποτελζςματα των μαθητϊν
Τπάρχουν πολλά δεδομζνα τα οποία υποςτθρίηουν τθν χριςθ τθσ ενεργισ μάκθςθσ. Σα οφζλθ
από τθ χριςθ τζτοιων δραςτθριοτιτων είναι πολλά. υμπεριλαμβάνουν βελτιωμζνεσ
δεξιότθτεσ κριτικισ ςκζψθσ, αυξθμζνθσ διατιρθςθσ και μεταφοράσ νζων πλθροφοριϊν,
αυξάνουν τα κίνθτρα, βελτιϊνουν τισ διαπροςωπικζσ δεξιοτιτων και μειϊνουν το ποςοςτό
αποτυχίασ του μακιματοσ (Prince, 2004).
Για παράδειγμα, θ Εκνικι Ζρευνα υμμετοχισ Φοιτθτϊν (NSSE) εξζταςε τισ εμπειρίεσ που
είχανε εκατοντάδεσ χιλιάδεσ φοιτθτζσ, πάνω από 1600 κολζγια και πανεπιςτιμια από το
2000. Σα αποτελζςματα από αυτά τα δεδομζνα δείχνουν ότι αυτζσ οι πρακτικζσ και οι
ςυνεργαςίεσ παρζχουν μακθςιακζσ εμπειρίεσ που οδθγοφν ςε υψθλζσ επιτεφξεισ μάκθςθσ
αλλά και προςωπικισ ανάπτυξθσ.
Σζλοσ, θ ζρευνα αποκαλφπτει μια αμοιβαία επίδραςθ μεταξφ τθσ ενεργοφ μάκθςθσ και των
ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων. Η ενεργι μάκθςθ μπορεί να επθρεάςει κετικά τα κίνθτρα
των μακθτϊν (Owens, Sadler, Barlow, & Smith-Walters, 2017) όπου με τθ ςειρά του, ο
ςυνολικόσ αντίκτυποσ των κινιτρων μετριάηει τα βαςικά μακθςιακά χαρακτθριςτικά, όπωσ τθ
προςοχι και τθ μνιμθ (Cavenagh, 2016).

Σεχνικζσ αξιολόγθςθσ ςτθν τάξθ (CAT) είναι ζνασ τφποσ δραςτθριότθτασ που λειτουργεί
αποδοτικά όταν ζνασ δάςκαλοσ / εκπαιδευτικόσ ξεκινά με τθν ενεργι μάκθςθ.
Χρθςιμοποιϊντασ αυτι τθν δραςτθριότθτα ι παραλλαγζσ ςε αυτι, μπορεί να ςασ βοθκιςει
να κρατιςετε τθν προςοχι των μακθτϊν και να τουσ βοθκιςετε να διατθριςουν και να
μεταφζρουν καλφτερα τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ από το μάκθμά ςασ. Σα CAT είναι,
τυπικά, μθ βακμολογθμζνεσ δραςτθριότθτεσ που διεξάγονται ςτθν τάξθ. κοπόσ τουσ είναι να
παρζχουν ςτον εκπαιδευτι ςχόλια ςχετικά με το αν οι μακθτζσ κατανοοφν ι όχι το υλικό των
μακθμάτων, ζτςι ϊςτε να μποροφν να γίνουν προςαρμογζσ πριν από το τζλοσ τθσ περιόδου. Η
ςυχνι χριςθ των CAT μπορεί επίςθσ να διαβεβαιϊςει τουσ μακθτζσ ότι ο εκπαιδευτισ
ενδιαφζρεται πραγματικά για τθ μακθςιακι τουσ διαδικαςία κακ 'όλθ τθ διάρκεια του
μακιματοσ, προτοφ δοκεί θ ακροιςτικι αξιολόγθςθ (π.χ. τελικι εξζταςθ) ςτο τζλοσ.

they are learning, write about it,
re
Η Ενεργή εκμάθηςη ςτην εκμάθηςη τησ γλϊςςασ

«Η μάκθςθ δεν είναι άκλθμα ςτο οποίο οι μακθτζσ είναι κεατζσ όπου δεν μακαίνουν πολλά,
κάκονται απλά ςτθν τάξθ ακοφγοντασ τουσ κακθγθτζσ, να απομνθμονεφουν
επαναςυςκευαςμζνεσ διδαςκαλίεσ και να δίνουν φουςκϊνοντασ απαντιςεισ. Πρζπει να
μιλιςουν για το τι μακαίνουν, να το γράψουν, να το ςυςχετίςουν με προθγοφμενεσ εμπειρίεσ
και να το εφαρμόςουν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. Πρζπει να κάνουν αυτό που μακαίνουν
μζροσ του εαυτοφ τουσ». (Chickering & Gamson, 1987, ςελ. 3).
Για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ, πολλοί
ερευνθτζσ ζχουν προτείνει ενεργζσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ (Tedesco-Schneck, 2013; Keyser,
2000). Επίςθσ, θ ενεργόσ μάκθςθ παρουςιάςτθκε ωσ μια πορεία προσ τθν κριτικι ςκζψθ
(Tedesco-Schneck, 2013) και για τθν προϊκθςθ των μακθτϊν ςτο να ςκζφτονται με κριτιρια
(Walker, 2003).

Πόςο ςημαντική είναι η ενεργή εκμάθηςη
Ο Swain το (1985) διαπίςτωςε ότι θ εκμάκθςθ γλωςςϊν είναι πιο αποτελεςματικι όταν θ
εκάςτοτε γλϊςςα χρθςιμοποιείται δια-δραςτικά, ιδίωσ όςον αφορά τθν κατανόθςθ τθσ
γλϊςςασ και τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ ι ακρόαςθσ ειδικότερα. φμφωνα με
τον Ellis το (1993), θ αλλθλεπίδραςθ μζςα ςτθν τάξθ οδθγεί ςε πολλά πλεονεκτιματα για τθν
εκμάκθςθ γλωςςϊν, όπωσ οι ζλεγχοι για τθν κατανόθςθ, θ πρακτικι τθσ γλϊςςασ και οφτω
κακεξισ. Ο Long και ο Porter (1985) διαπίςτωςαν ότι όταν οι μακθτζσ δεφτερθσ γλϊςςασ
υλοποιοφςαν εργαςίεσ ςε ομάδεσ, είχαν περιςςότερα κίνθτρα, ανζλαβαν περιςςότερθ
πρωτοβουλία και ιταν λιγότερο ανιςυχοι για τθ μάκθςι τουσ. Ο Khamwan το (2007)
διαπίςτωςε ότι χρθςιμοποιϊντασ ςτρατθγικζσ αλλθλεπίδραςθσ ωσ εργαλεία ςτθν εκπαίδευςθ
των μακθτϊν, τουσ οδιγθςε ςτο να απαντοφν ςε ερωτιςεισ δίνοντασ ποιο ποςοτικζσ και
ποιοτικζσ απαντιςεισ.
Με τθν ενεργό μάκθςθ, μποροφμε να κάνουμε τουσ μακθτζσ δθμιουργικοφσ (Bakır, 2011) και
να προωκιςουμε τθν κριτικι ςκζψθ (Walker, 2003; Tedesco-Schneck, 2013. Η χριςθ τθσ
ενεργοφ μάκθςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ χρονολογείται από τθν εποχι του
ωκράτθ που ενκάρρυνε τθν ανακλαςτικι ςκζψθ μζςω προκλθτικϊν ερωτιςεων. Η

ςωκρατικι ανάκριςθ είναι μία από τισ ςτρατθγικζσ για τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν ενεργι
μάκθςθ και τθν καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ.

Παρουςίαςη προβλημάτων
Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να ζχουν ηιςει περιπτϊςεισ όπου ζρχονται αντιμζτωποι μια
πακθτικι τάξθ δθλαδι οι μακθτζσ δεν ανταποκρίνονται και αποφεφγουν τθν αλλθλεπίδραςθ
με τον δάςκαλο. Μερικζσ φορζσ, οι μακθτζσ δεν απαντοφν ακόμθ και αν καταλαβαίνουν τθν
ερϊτθςθ, γνωρίηουν τθν απάντθςθ και είναι ςε κζςθ να δϊςουν τθν απάντθςθ. Η ενεργι
μάκθςθ αςχολείται με τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν, τουσ τοποκετεί μζςα ςε μια
δραςτθριότθτα ι εργαςία που κα τουσ κάνει να ςκεφτοφν και να αναλφςουν τισ πλθροφορίεσ
που διδάςκονται. Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να λάβουν χϊρα ςε κάκε ςτάδιο ι
επίπεδο του μακιματοσ, από το να εμπλακοφν οι μακθτζσ ςτο κζμα, να ςυμμετζχουν ενεργά
και ςυνειδθτά ςτθν ανακάλυψθ γλϊςςασ και κανόνων, μζχρι και τθν ελεφκερθ, ενεργι
παραγωγι. Επιπλζον, οι Bell και Kahrhoff (2006, ςελ. 1) πιςτεφουν ότι «θ ενεργόσ μάκθςθ
είναι μια διαδικαςία ςτθν οποία οι μακθτζσ αςχολοφνται ενεργά με τθν οικοδόμθςθ τθσ
κατανόθςθσ των δεδομζνων, των ιδεϊν και των δεξιοτιτων μζςω τθσ ολοκλιρωςθσ των
εργαςιϊν και των δραςτθριοτιτων που κατευκφνονται από τον εκπαιδευτι. Είναι
οποιοςδιποτε τφποσ δραςτθριότθτασ που εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ. "
Η ζμφαςθ δίνεται ςτουσ μακθτζσ όπου είναι καταςκευαςτζσ και ςυν-καταςκευαςτζσ των
δικϊν τουσ γνϊςεων. τθν Ενεργι Μάκθςθ, θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ περιλαμβάνει τισ
εμπειρίεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, τθν προ-γνϊςθ και τθ δθμιουργία των δικϊν
τουσ ερμθνειϊν.

Συμπεράςματα
Η ενεργι μάκθςθ είναι μια αποτελεςματικι τεχνικι διδαςκαλίασ. Όταν θ ενεργι μάκθςθ
ςυγκρίνεται με τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ (όπωσ θ διάλεξθ), οι μακθτζσ
μακαίνουν περιςςότερα, ςυγκρατοφν πλθροφορίεσ και απολαμβάνουν τθν τάξθ περιςςότερο.
Η ενεργι μάκθςθ επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να μάκουν, μζςα από τθν ςυνεργαςία ςτθν τάξθ
με τθ βοικεια του εκπαιδευτι και των άλλων μακθτϊν, τθν φλθ.
Οι ενεργζσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ προωκοφν τθν κριτικι ςκζψθ, τθ δθμιουργικι μάκθςθ και τθ
ςυνεργαςία. Σζλοσ, είναι ςθμαντικό οι ενεργθτικζσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ να ενκαρρφνονται
και να ενιςχφονται όχι μόνο ςε μακιματα γλωςςϊν, αλλά και ςε κάκε επίπεδο εκπαίδευςθσ.
Μποροφμε ακόμα προτρζψουμε και να ενκαρρφνουμε τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν τισ
ικανότθτεσ τθσ ςκζψθσ τουσ ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ ηωισ τουσ.

Κεφάλαιο 3: Συμμετοχική εκπαίδευση – Μεθοδολογία και Τεχνικές
Η ςυμμετοχικι εκπαίδευςθ είναι μια μθ τυπικι, ςυνεχισ διαδικαςία ανάπτυξθσ και
ανακάλυψθσ. Πρόκειται για μια διαδικαςία που ενεργοποιεί τόςο εκπαιδευτζσ όςο και τουσ
μακθτζσ ςε μια κοινι μακθςιακι κατάςταςθ. τόχοσ τθσ είναι να διευκολφνει τισ διαδικαςίεσ
τθσ μάκθςθσ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ.
Η ςυμμετοχικι προςζγγιςθ, επίςθσ γνωςτι ωσ προςζγγιςθ του Freire, είναι μια ςτρατθγικι
διδαςκαλίασ που ενςωματϊνει κζματα ι περιεχόμενα που ενδιαφζρουν τουσ μακθτζσ. Η
υμμετοχικι Προςζγγιςθ είναι ζνα πνευματικό παράγωγο του Βραηιλιάνου εκπαιδευτι
γλωςςϊν Paulo Freire. Ο Freire είναι ο ςυγγραφζασ του βιβλίου "Pedagogy of the Oppressed".
Πολλοί ερευνθτζσ ζχουν επίςθσ αναφζρει αυτι τθ μζκοδο ωσ τθν προςζγγιςθ του Freire ςτθν
εκπαίδευςθ του γλωςςικοφ γραμματιςμοφ. Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ μεκόδου είναι να
χρθςιμοποιθκεί θ εκμάκθςθ γλωςςϊν ωσ εργαλείο για τθν παροχι λφςεων ςε κοινωνικά
προβλιματα που επθρεάηουν τουσ μακθτζσ ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. φμφωνα με τον
Jurno (όπωσ αναφζρκθκε ςτο Spencer, 1992) ο Freire υποςτθρίηει ότι τα άδικα κοινωνικά
προβλιματα προζρχονται από τον αναλφαβθτιςμό και θ λφςθ ζγκειται ςτο να βοθκιςουμε
τουσ μακθτζσ να ενδυναμωκοφν και να αντιμετωπίςουν τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ βρίςκονται.
Αυτό το κεφάλαιο ειςάγει τθ κεωρθτικι ζννοια τθσ ςυμμετοχικισ εκπαίδευςθσ. Αναλφει τουσ
κανόνεσ τθσ ςυμμετοχικισ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι είναι θ βάςθ για τθν κατανόθςθ τθσ
μεκοδολογίασ και των αρχϊν που εφαρμόηει θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ ςτθν πράξθ.
Προβλήματα ςτισ ςυμβατικζσ προςεγγίςεισ ςτην εκπαίδευςη
Η ςυμβατικι ζννοια ςτθν εκπαίδευςθ είναι θ μεταφορά εμπειρογνωμοςφνθσ από τον
εκπαιδευτι ςτον εκπαιδευόμενο, όπου ο εκπαιδευτισ κακορίηει τι πρζπει να μάκει ζνα
ςυγκεκριμζνο ςφνολο μακθτϊν. Αυτι θ προςζγγιςθ προχποκζτει μια μονόδρομθ ροι
γνϊςεων από τον εκπαιδευτι, ο οποίοσ είναι ο «ειδικόσ», ςτον μακθτι. Οι μακθτζσ ζχουν
ζναν πακθτικό ρόλο και είναι υποχρεωμζνοι να μάκουν ότι διδάςκει ο εκπαιδευτισ.
Αυτι θ εκπαιδευτικι προςζγγιςθ δεν επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυμμετάςχουν
ενεργά και δίνει ςτον εκπαιδευτι τον απόλυτο ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ.
Εναλλακτική άποψη τησ εκπαίδευςησ
ε απόκριςθ των αιςκθτϊν ανεπαρκειϊν ςτισ ςυμβατικζσ εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ,
εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ εξελίχκθκαν ςτθν εκπαίδευςθ κατά το δεφτερο μιςό του 20οφ
αιϊνα. Θεωρείται ωσ μια διαδικαςία ανάπτυξθσ και ανακάλυψθσ, που ςτοχεφει όχι μόνο ςτθν
«απόκτθςθ περιςςότερθσ γνϊςθσ», αλλά και ςε μια «διαφορετικι ςυμπεριφορά».
Ο τόχοσ είναι το να οικοδομθκεί θ κριτικι ςυνείδθςθ ενόσ ατόμου, εξετάηοντασ τισ αξίεσ, τισ
ςτάςεισ, τισ λειτουργείεσ, παραμερίηοντασ ζννοιεσ και πρότυπα ςυμπεριφοράσ.
Αυτι θ προςζγγιςθ ςτοχεφει ςτθν οικοδόμθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των μακθτϊν και ςτθν
ικανότθτά τουσ προκειμζνου να παρατθροφν, να επικρίνουν, να αναλφουν και να
καταλαβαίνουν τα πράγματα για τον εαυτό τουσ. Επίςθσ αυτι θ προςζγγιςθ επιτρζπει ςε ζνα
άτομο όχι μόνο να αντιμετωπίηει αποτελεςματικά ςυνανκρϊπουσ του, αλλά και να κατανοεί
τον εαυτό του ωσ προσ τισ ανάγκεσ, τα ςυναιςκιματα, τα κίνθτρα και τισ προθγοφμενεσ του

εμπειρίεσ. Μζςα από αυτό τον τρόπο, δθμιουργείται μια μακθςιακι διαδικαςία, με ζμφαςθ
ςτθ μάκθςθ και όχι ςτθν εκπαίδευςθ.
Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να εκφράςουν τισ δικζσ τουσ ιδζεσ, να διερευνιςουν τρόπουσ
επίλυςθσ των προβλθμάτων τουσ και να ερευνιςουν τθ δικι τουσ πραγματικότθτα με βάςθ
τισ εμπειρίεσ τουσ. Αυτι θ μεκοδολογία είναι επικεντρωμζνθ ςτον μακθτι, βαςίηεται ςτθν
εμπειρία και είναι ανοιχτι.
Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τισ κφριεσ διαφορζσ μεταξφ των ςυμβατικϊν και
εναλλακτικϊν προςεγγίςεων ςτθν εκπαίδευςθ:

Αρχζσ ςτην Συμμετοχική Εκπαίδευςη








Η ςυμμετοχικι εκπαίδευςθ επικεντρϊνεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Η εκπαίδευςθ
προκφπτει από τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων όπωσ διατυπϊνονται
από αυτοφσ και επικεντρϊνεται ςτουσ ςτόχουσ τουσ ςε αντίκεςθ με τουσ ςτόχουσ του
εκπαιδευτι. Οι ςυμμετζχοντεσ διατθροφν τον ζλεγχο και επθρεάηουν τισ μεκόδουσ
εκπαίδευςθσ.
Η μάκθςθ προζρχεται από τισ εμπειρίεσ των ςυμμετεχόντων. Αυτι θ βιωματικι
προςζγγιςθ βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ των
εκπαιδευομζνων και πρόκειται για μια ςυςτθματικι ανταλλαγι εμπειριϊν ςχετικά με
τα κζματα τθσ εκπαίδευςθσ, από τθν οποία αντλοφνται πλθροφορίεσ για όλουσ. Μια
άλλθ πτυχι τθσ βιωματικισ μάκθςθσ είναι θ δθμιουργία κοινϊν εμπειριϊν κατά τθ
διάρκεια τθσ ίδιασ τθσ εκπαίδευςθσ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω προςομοιϊςεων και
αςκιςεων που ζχουν ςχεδιαςτεί για να παρζχουν εμπειρίεσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
ςχετικά με τα κζματα εκπαίδευςθσ. Ο ςυνδυαςμόσ των προθγοφμενων εμπειριϊν και
των τωρινϊν εμπειριϊν που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ
άμεςα παρζχουν υλικό για μάκθςθ.
Η δθμιουργία ενόσ κατάλλθλου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ αποτελεί ζνα κρίςιμο
ηιτθμα. Είναι ςθμαντικό οι ςυμμετζχοντεσ να αιςκάνονται ψυχολογικά αςφαλείσ και
αποδεκτοί ωσ ζχουν γιατί τότε κα είναι ςε κζςθ να μοιραςτοφν εμπειρίεσ, να
πειραματιςτοφν και να απολαφςουν μια αμοιβαία υποςτιριξθ.
Ζνα ςθμαντικό ςυςτατικό τθσ εκπαίδευςθσ είναι ότι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν
κακθμερινι ηωι. Αυτό που διδάςκεται ςε ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρζπει να
μεταφζρεται και ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ. Αυτι θ μεταφορά τθσ μάκθςθσ πρζπει
να προγραμματιςτεί προςεκτικά, κακϊσ δεν πραγματοποιείται αυτόματα και μπορεί

να επιτευχκεί μζςω μιασ μεκόδου ςχεδιαςμοφ δράςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν ενεργό
ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων.
 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι είναι ηωτικισ ςθμαςίασ. τθ ςυμμετοχικι εκπαίδευςθ, δεν
επαρκεί μόνο θ τεχνικι εμπειρογνωμοςφνθ ενόσ εκπαιδευτι, αλλά και το δικό του
ςφςτθμα ςυμπεριφορϊν και αξιϊν που είναι κρίςιμο για τθν επιτυχία τθσ
εκπαίδευςθσ. τθ μεκοδολογία ςυμμετοχικισ εκπαίδευςθσ, οι κφριοι ςτόχοι του
εκπαιδευτι είναι διπλοί:
α. θ Πυροδότθςθ των κριτικϊν ικανοτιτων
β. θ Δθμιουργία ςυνκθκϊν για μάκθςθ

Μζθοδοι τησ Συμμετοχικήσ Εκπαίδευςησ
Η ςυμμετοχικι εκπαίδευςθ ζχει διάφορεσ μεκόδουσ όπωσ:









Ομιλίεσ
Μελζτθ Περίπτωςθσ
Παιχνίδια ρόλων
Προςομοιϊςεισ
Διάφορα εργαλεία (πχ. ερωτυματολόγια)
Εκμάκθςθ παιχνιδιϊν
Βίντεο
Ζρευνα πεδίου

Εάν ο ςτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ αφξθςθ τθσ γνϊςθσ τότε οι μζκοδοι που κα πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν είναι θ ομιλία, θ ζρευνα πεδίου, οι παρουςιάςεισ κπλ.
Εάν ο ςτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ αυξθκοφν οι ικανότθτεσ τότε οι μζκοδοι που κα πρζπει
να χρθςιμοποιθκοφν είναι περιςςότερο πρακτικζσ.
Εάν ο ςτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ τότε οι μζκοδοι που κα πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν είναι τα παιχνίδια ρόλων, προςομοίωςθ, παιχνίδια μάκθςθσ, αςκιςεισ κπλ.

Συμπεράςματα
Η ςυμμετοχικι εκπαίδευςθ βοθκά τουσ ανκρϊπουσ να εκτιμιςουν τα πλεονεκτιματα και τισ
αδυναμίεσ τουσ και να αποκτιςουν ςχετικζσ δεξιότθτεσ μζςω από τισ οποίεσ ζπειτα κα
ζχουνε να διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο μζςα ςτθν κοινωνία. Επίςθσ βοθκά τουσ
ανκρϊπουσ να ςυνειδθτοποιιςουν τθν παροφςα κζςθ τουσ μζςα ςτθν κοινωνία και τον
πικανό ρόλο εάν υπάρξει ςτο μζλλον κάποια κοινωνικι αλλαγι.

Κεφάλαιο 4. Καλλιέργεια γνώσης για μια γλώσσα πριν την διδασκαλία της μέσα σε
ένα τμήμα

Αυτό το κεφάλαιο καλφπτει τισ κεωρθτικζσ αρχζσ και τισ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ για το
πϊσ να καλλιεργιςετε βζλτιςτα τα πρϊτα ςτάδια για τθν απόκτθςθσ μιασ γλϊςςασ ςε ζνα
άτυπο περιβάλλον εργαςίασ. Για το ςκοπό αυτό, κα δοφμε τα τρία ςτάδια τθσ πρϊιμθσ
εκμάκθςθσ γλωςςϊν: το ςιωπθλό ςτάδιο, το αρχικό ςτάδιο παραγωγισ και το ςτάδιο
ανάδειξθσ τθσ ομιλίασ. τουσ μακθτζσ κα παρζχονται: μια πρακτικι για τθ βζλτιςτθ
αλλθλεπίδραςθ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ςε κάκε ςτάδιο, μια ςαφι ιδζα για τθ ςυνολικι
ικανότθτα των ςυμμετεχόντων κατά τθ διάρκεια κάκε ςταδίου, ςυμβουλζσ για το πϊσ να
ενεργοποιιςετε «γλωςςικά» τον χϊρο εργαςίασ ςασ και μερικζσ προςεγγίςεισ με επίκεντρο
τον μακθτι για να ενκαρρφνετε τουσ αρχάριουσ μακθτζσ που είναι ςε πρϊιμο ςτάδιο να είναι
αποτελεςματικοί. Όλοι οι μζκοδοι που βρίςκονται ςε αυτό το κεφάλαιο βαςίηονται ςε μια
βαςικι ιδζα, ότι εάν ο μακθτισ αποκτιςει μια κετικι εμπειρία μζςα από τθν διαδικαςία
εκμάκθςθσ γλωςςϊν, είναι πικανότερο ςτο μζλλον να ςυμμετάςχει και ςε άλλεσ
εκπαιδεφςεισ.
Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν είναι κακοριςτικόσ γιατί κα πρζπει να κακοδθγεί τθν διαδικαςία
εκμάκθςθσ με ζναν ςυμπονετικό, κετικά ςυναιςκθματικό τρόπο για τον μακθτι, για να
ελαχιςτοποιιςει τθν απογοιτευςθ και τισ αλλθλεπιδράςεισ που κεωροφνται αρνθτικζσ. Ζτςι
κα διαςφαλιςτεί τθν θκικι των μακθτϊν, κα τουσ βοθκιςει ϊςτε να κατανοιςουν τθν
γλϊςςα υποδοχισ και ζτςι κα διευκολφνουν τθν πιο ομαλι ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ
ενςωμάτωςθσ τουσ ςτθν κοινωνία και ςτθν αγορά εργαςίασ.
Το Σιωπηλό Στάδιο
Σο πρϊτο ςτάδιο τθσ απόκτθςθσ γλϊςςασ είναι γνωςτό ωσ «το ςιωπθλό ςτάδιο». Αυτό το
ςτάδιο, μπορεί να διαρκζςει από αρκετζσ ϊρεσ ζωσ αρκετοφσ μινεσ ανάλογα με τον μακθτι.
Μερικοί παράγοντεσ, οι οποίοι επθρεάηουν το χρονικό διάςτθμα που αφιερϊνεται ςε αυτό το
ςτάδιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, το οικογενειακό υπόβακρο, θ θλικία του μακθτι και τθ
διάρκεια του χρονικοφ διαςτιματοσ που βρίςκεται ςτο εκάςτοτε ζκνοσ υποδοχισ όπου
μπορεί να εμβακφνει ςτθν γλϊςςα.
Θα ξζρετε εάν ο μακθτισ βρίςκεται ςτο ιωπθλό τάδιο εάν:





Εάν δεν κατανοεί ι κατανοεί ελάχιςτα τθν λεκτικι επικοινωνία
Εάν δεν μπορεί να μιλιςει
Απαντάει ςε ερωτιςεισ χρθςιμοποιϊντασ τθν γλϊςςα του ςϊματοσ για λζξεισ όπωσ
«ναι» ι «όχι»
Εάν πρζπει να ςχεδιάςουν κάτι ι να μιμθκοφν με ςκοπό να γίνουν κατανοθτοί

Γλωςςικά μιλϊντασ, ςτον μακθτζσ μιασ νζασ γλϊςςασ ζχει κυριαρχιςει το ςφνολο των
φωνθτικϊν ιχων που ςχετίηονται με τθν μθτρικι τουσ γλϊςςα, αυτό κα είναι πολφ χριςιμο
εργαλείο ςε εκείνουσ για να καταφζρουν να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ για τθν εκμάκθςθ
τθσ νζασ γλϊςςασ.

Κατά τθ διάρκεια του «ιωπθλοφ ταδίου», ο μακθτισ εμπλζκεται, και αποκτά νζο λεξιλόγιο.
ε αυτό το ςτάδιο θ ςυνεχισ και ταχεία απόκτθςθ του λεξιλογίου είναι απαραίτθτθ για τθν
πρόοδο του μακθτι.
Επίςθσ ςε αυτό το ςτάδιο ο μακθτισ είναι πικανϊν να νιϊκει, ότι ζχει να μάκει πολλά, να
είναι ανιςυχοσ, απογοθτευμζνοσ, να ζχει μια αίςκθςθ αποςφνδεςθσ από το νόθμα και ακόμθ
να ζχει ςυμπτϊματα κατάκλιψθσ. Επίςθσ κα είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςουν ζντονα τθν μθ
λεκτικι επικοινωνία των κακθγθτϊν όπωσ τθν ςτάςθ του ςϊματοσ για να μπορζςουν να
κατανοιςουν το οποιοδιποτε νόθμα.
Οι κακθγθτζσ κατά τθν διάρκεια του ςιωπθλοφ ςταδίου για να καλλιεργιςουν με
υποςτθρικτικό τρόπο τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ κα πρζπει να: Η μθ λεκτικι τουσ
επικοινωνία να είναι ανοικτι, φιλικι, χρθςιμοποιϊντασ βαςικοφσ χαιρετιςμοφσ, και να
χρθςιμοποιοφν πίνακεσ και μαρκαδόρουσ για να διευκολφνουν τθν επικοινωνία. Επίςθσ κα
πρζπει να κζτουν κλειςτζσ ερωτιςεισ για να διευκολφνουν τουσ μακθτζσ ςτισ απαντιςεισ
τουσ. Επίςθσ να προτρζπουν τουσ μακθτζσ για να χρθςιμοποιοφν τθν λζξθ «Δικό μου», να
χρθςιμοποιοφν εικόνεσ για διαδικαςίεσ πχ να τουσ κάνουν ζνα διάγραμμα για το πϊσ να
κατεβάςουν οι μακθτζσ μια εφαρμογι λεξιλογίου ςτο κινθτό τουσ, να προςπακοφν ςιγά ςιγά
να ενςωματϊνουν νζο λεξιλόγιο και αποφφγουν τθν υπερβολικι διόρκωςι των μακθτϊν.

Το Αρχικό Στάδιο Παραγωγήσ
Σο δεφτερο ςτάδιο για τθν απόκτθςθ μια νζασ γλϊςςασ «Σο Αρχικό τάδιο Παραγωγισ»,
μπορεί να διαρκζςει από 6 μινεσ ζωσ 1 χρόνο. Μερικοί παράγοντεσ, οι οποίοι επθρεάηουν το
χρονικό διάςτθμα είναι: είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, το οικογενειακό υπόβακρο, θ θλικία
του μακθτι, το κατά πόςο είναι αναγκαςμζνοσ ο μακθτισ να χρθςιμοποιεί τθν γλϊςςα
υποδοχισ κακθμερινά π.χ. να προςπακιςουν να επικοινωνιςουν χρθςιμοποιϊντασ τθν
γλϊςςα υποδοχισ με τουσ τοπικοφσ κατοίκουσ και να χρθςιμοποιοφν και άλλα διακζςιμα
εργαλεία τα οποία κα τουσ υποςτθρίξουν και κα τουσ βοθκιςουν ςτθν επικοινωνία τουσ.
Θα ξζρετε εάν οι μακθτζσ βρίςκονται ςτο Αρχικό τάδιο Παραγωγισ εάν;







Κάνουν περιοριςμζνθ χριςθ τθσ γλϊςςασ
Γνωρίηουν κατά μζςο όρο 1000 λζξεισ
Δεν χρθςιμοποιοφν πολφπλοκεσ εκφράςεισ
Κάνουν ςυχνά γραμματικά λάκθ
Χρθςιμοποιοφν παροντικοφσ χρόνουσ
Κατζχουν τισ βαςικζσ ικανότθτεσ ανάγνωςθσ και γραφισ τθσ γλϊςςασ υποδοχισ.

Κατά τθ διάρκεια του ςυγκεκριμζνου ςτάδιοφ τθσ γλϊςςασ, κα παρατθριςετε ότι τα αρνθτικά
ςυναιςκιματα των μακθτϊν κα είναι λιγότερα από αυτά που παρατθροφμε κατά τθ διάρκεια
του ςιωπθλοφ ςταδίου, παρόλο που πικανότατα κα αιςκανκοφν ςε κάποιο βακμό μια
ςυντριβι, μια απογοιτευςθ και ζνα άγχοσ που μπορεί να τουσ προκαλζςουν κατάκλιψθ.
Επίςθσ ςυνθκίηεται κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ τθσ εκμάκθςθσ γλωςςϊν, οι μακθτζσ να
απογοθτεφονται και αιςκάνονται τθν απϊλεια τθσ ταυτότθτασ τουσ λόγο του ότι ςτθν
κακθμερινότθτα τουσ δεν εκφράηονται ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα και παράλλθλα δεν είναι ςε
κζςθ να ομιλιςουν ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ.

Οι κακθγθτζσ κατά τθν διάρκεια του αρχικοφ ςτάδιοφ παραγωγισ για να καλλιεργιςουν τθν
εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ κα πρζπει να: για ακόμα μια φορά θ μθ λεκτικι τουσ επικοινωνία να
είναι ανοικτι, φιλικι, χρθςιμοποιϊντασ βαςικοφσ χαιρετιςμοφσ, χρθςιμοποιϊντασ λζξεισ και
φράςεισ κατάλλθλεσ για τουσ μακθτζσ. Να μθν παρα-διορκϊνουν τουσ μακθτζσ ςτθν
ςυηιτθςθ αλλά να επαναδιατυπϊςουν τθν ζκφραςθ πάλι με τον ςωςτό τρόπο π.χ ςτο «Εγϊ
πάω ςπίτι χτεσ» να πουν «Εγϊ χτεσ πιγα ςτο ςπίτι». Να χρθςιμοποιιςουν τθ ηωγραφικι ωσ
ζςχατο μζςω επικοινωνίασ, να κζτουν μόνο ερωτιςεισ που απαιτοφν ζνα «ναι» ι «όχι», να
κάνουνε ερωτιςεισ για να δουν εάν οι μακθτζσ ζχουνε κατανοιςει, πρζπει ςιγά ςιγά τθν να
μθν προτρζπουν τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν τθν φράςθ «Δικό μου», να ςυνεχίηουν με
διαγράμματα και εικόνεσ εξθγϊντασ τισ διαδικαςίεσ, βζβαια πριν προχωριςουνε με τα
διαγράμματα κα πρζπει να δουν εάν οι μακθτζσ ζχουνε καταλάβει το υλικό. Να ενεργοποιοφν
τουσ μακθτζσ ςτον χϊρο μζςω τθσ λεκτικισ επικοινωνίασ και μάλιςτα να τουσ βάηουν να
επαναλαμβάνουνε λζξεισ, ζχοντασ ςυμμετοχι ςε αυτι τθν λεκτικι επανάλθψθ, οι μακθτζσ κα
ζχουνε τθν δυνατότθτα να μάκουν να αρκρϊνουν νζεσ λζξεισ και ςτθν ςυνζχεια να τισ
γράφουν . Σζλοσ να δϊςουν μια λίςτα ςτουσ μακθτζσ με χριςιμα εργαλεία τα οποία κα
βοθκιςουν ςτον ςκοπό τουσ π.χ. μια ςθμείωςθ ι μια εφαρμογι με λεξιλόγιο.

Το Στάδιο Ανάδειξησ τησ Ομιλίασ
Σο τρίτο ςτάδιο για τθν απόκτθςθ μια νζασ γλϊςςασ «Σο τάδιο Ανάδειξθσ τθσ Ομιλίασ μπορεί
να διαρκζςει μζχρι και 6 μινεσ. . Μερικοί παράγοντεσ, οι οποίοι επθρεάηουν το χρονικό
διάςτθμα είναι: είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, το οικογενειακό υπόβακρο, θ θλικία του
μακθτι, το κατά πόςο είναι αναγκαςμζνοσ ο μακθτισ να χρθςιμοποιεί τθν γλϊςςα υποδοχισ
κακθμερινά π.χ. να προςπακιςουν να επικοινωνιςουν χρθςιμοποιϊντασ τθν γλϊςςα
υποδοχισ με τουσ τοπικοφσ κατοίκουσ και να χρθςιμοποιοφν και άλλα διακζςιμα εργαλεία τα
οποία κα τουσ υποςτθρίξουν και κα τουσ βοθκιςουν ςτθν επικοινωνία τουσ.
Θα καταλάβετε κάποιον εάν είναι ςτο ςτάδιο ανάδειξθσ τθσ ομιλίασ:







Όταν γνωρίηει 3000 λζξεισ
Μπορεί να ςυντάξει φράςεισ προτάςεισ και ερωτιςεισ
Μπορεί να απαντιςει ςε ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου
Κάνει όλο και λιγότερο γραμματικά λάκθ
Είναι ανεξάρτθτοσ ςτθν γραφι και ςτθν ανάγνωςθ
Δεν καταλαβαίνει τα αςτεία

το ςτάδιο αυτό ο μακθτισ ζχει μια άνεςθ ςτθν χριςθ τθσ νζασ γλϊςςασ και είναι ικανόσ να
τθν χρθςιμοποιιςει ςτθν κακθμερινότθτα του. Βζβαια από τθν άλλθ, μπορεί να εξακολουκεί
να ζχει ςυμπτϊματα άγχουσ αλλά ζχει αναπτφξει ςτρατθγικζσ για να τα αντιμετωπίςει.
Οι κακθγθτζσ κατά τθν διάρκεια του ςτάδιοφ ανάδειξθσ τθσ ομιλίασ για να καλλιεργιςουν τθν
εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ κα πρζπει να: Η μθ λεκτικι τουσ επικοινωνία να είναι ανοικτι, φιλικι,
να χρθςιμοποιοφν απλοφσ αλλά και ςφνκετουσ χαιρετιςμοφσ, να αποφεφγοντασ τον
ςχεδιαςμό διαγραμμάτων για να εξθγιςουν πλζον τισ διαδικαςίεσ. Να ενκαρρφνουν τουσ
μακθτζσ να ςυνεχίηουνε να μιλοφν ακόμα και αν παρατθροφν κάποια αδυναμία, να κάνουνε
απλζσ ανοιχτζσ ερωτιςεισ, να ενκαρρφνουνε τουσ μακθτζσ ϊςτε να ανατρζχουν ςε
εξωτερικζσ πθγζσ. Σζλοσ να ενεργοποιοφν τουσ μακθτζσ ςτον χϊρο μζςω τθσ λεκτικισ

επικοινωνίασ και μάλιςτα να τουσ βάηουν να επαναλαμβάνουνε λζξεισ. Ζχοντασ ςυμμετοχι ςε
αυτι τθν λεκτικι επανάλθψθ, οι μακθτζσ κα ζχουνε τθν δυνατότθτα να μάκουν να
αρκρϊνουν νζεσ λζξεισ και ςτθν ςυνζχεια να τισ γράφουν . Σζλοσ να δϊςουν μια λίςτα ςτουσ
μακθτζσ με χριςιμα εργαλεία τα οποία κα βοθκιςουν ςτον ςκοπό τουσ π.χ. μια ςθμείωςθ ι
μια εφαρμογι με λεξιλόγιο.

Συμπεράςματα
Ολοκλθρϊνοντασ, λοιπόν, ζχουμε πλζον καλφψει κάκε ζνα από τα ςτάδια τθσ πρϊιμθσ
εκμάκθςθσ γλωςςϊν, εναπόκειται πλζον ςτον εκπαιδευτι να αξιολογιςει το επίπεδο του
μακθτι χρθςιμοποιϊντασ αυτόν τον οδθγό. Μόλισ προςδιοριςτεί το επίπεδό τουσ, μποροφν
να χρθςιμοποιιςουν το κατάλλθλο ςτυλ αλλθλεπίδραςθσ και τον τφπο ερϊτθςθσ για να
καλλιεργιςουν τισ ικανότθτεσ για τθν κατάκτθςθ τθσ νζασ γλϊςςασ. Με το άγχοσ μειωμζνο,
παράλλθλα κα μειωκοφν τα επίπεδα απογοιτευςθσ ςτον εκπαιδευτι αλλά και ςτουσ
μακθτζσ. Βζβαια παρόλο που θ διαφορά ςτθν αποτελεςματικότθτα και ςτθν ζλλειψθ κοινισ
γλϊςςασ είναι αρκετά οξφμωρθ, δεδομζνων των μεταβλθτϊν κα μπορζςουν και οι δφο να
επιτφχουν.

Κεφάλαιο 5. Μη τυπικές μεθόδους για την εισαγωγή της κουλτούρας και της
γλώσσας
Οι ικανότθτεσ ςε μθ τυπικζσ μεκόδουσ για τθν ειςαγωγι ςτον πολιτιςμό και τθ γλϊςςα δεν
αποκτϊνται αυτόματα: πρζπει να αναγνωρίηονται, να εξαςκοφνται και να διατθροφνται κακ
'όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Οι κακθγθτζσ μποροφν να διαδραματίςουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν
επιδίωξθ των ςτόχων και των βαςικϊν αξιϊν που υποςτθρίηουν τα ευρωπαϊκά κεςμικά
όργανα για τθν προϊκθςθ τθσ μθ τυπικισ μάκθςθσ εκτόσ ςχολείων και πανεπιςτθμίων, ιδίωσ
ςτθν εργαςία των νζων και ςε όλεσ τισ μορφζσ εκελοντικϊν και πολιτικϊν υπθρεςιϊν.
Γενικότερα, τα ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα ζχουν ενκαρρφνει τα κράτθ μζλθ να προωκιςουν
τθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ, τθ δζςμευςθ και τθ ςυμβολι των νζων ςτισ αξίεσ που διζπουν τον
διαπολιτιςμικό διάλογο. Οι ομάδεσ νζων και τα κοινοτικά κζντρα είναι πράγματι οι πυλϊνεσ
τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.
Η διδακτικι ενότθτα του κεφαλαίου 5 με φλθ τθν πολιτιςμικι γνϊςθ, τισ ςτάςεισ και τισ
αναγκαίεσ δεξιότθτεσ διαςφαλίηει να μεταφζρει τουσ μακθτζσ με διαφορετικό πολιτιςμικό
υπόβακρο τον τρόπο με τον οποίο κα επιτφχουν μια ενεργι και πλιρθ ςυμμετοχι ςτθν
κοινωνία.
Η κουλτοφρα είναι μια μορφι επικοινωνίασ και κατά τθν διαδικαςία μάκθςθσ μιασ
κουλτοφρασ μποροφμε να ανακαλφψουμε ζνα πολφ μεγάλο ανεξερεφνθτο φάςμα
ανκρωπίνων ςυμπεριφορϊν.
Μονοπάτια για τθν διαπολιτιςμικι μάκθςθ μποροφν να ςχεδιαςτοφν και να προωκθκοφν για
τθν καλφτερθ κατανόθςθ των πολιτιςμϊν ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Επίςθσ τα μονοπάτια
αυτά μποροφν να αυξιςουν τθν επικοινωνία μεταξφ των ανκρϊπων που προζρχονται από
διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ, να δθμιουργιςουν μια ποιο ευζλικτθ ςτάςθ απζναντι ςτο
πλαίςιο τθσ πολιτιςτικισ πολυμορφίασ που υπάρχει μζςα ςε μια κοινωνία, αυξάνοντασ
ικανότθτα ςυμμετοχισ ςτα κοινά.
Οι κεματικζσ που καλφπτονται ςε αυτιν τθν ενότθτα εκτόσ από τθν ενκάρρυνςθ τθσ
ενςυναίςκθςθσ μεταξφ των ανκρϊπων, τοποκετοφν τθν ομάδα ςτόχου ςτο επίκεντρο των
ςχζςεων ενκαρρφνοντασ μια ςυνεχι αμφιςβιτθςθ των προχποκζςεων, δθλαδι να μθν
μζνουν ςε πράγματα που είναι για αυτοφσ δεδομζνα αλλά παράλλθλα να μθν φοβοφνται να
επεκτακοφν και προσ το άγνωςτο.
Η ενότθτα περιγράφει τισ πικανότθτεσ, τα εμπόδια, τισ αντιλιψεισ και τα ςτερεότυπα που
ςτοχεφουν ςτο να βλζπουμε τον εαυτό μασ μζςα από διαφορετικά μάτια.
Μθ τυπικζσ δραςτθριότθτεσ (όπωσ παιχνίδια προςομοίωςθσ, παιχνίδια ρόλων, ενεργοποίθςθ
κ.λπ.) προβλζπονται για τουσ κακθγθτζσ, διότι διευκολφνουν τθν ανάπτυξθ τθσ ομάδασ, τθν
κατανόθςθ των διαφορϊν. Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ πυροδοτοφν μια ατμόςφαιρα
ςυνεργαςίασ με τουσ μακθτζσ, εξερευνοφν δυνατότθτεσ και επιτρζπουν τον διάλογο για
βακιά και ευαίςκθτα κζματα ςχετικά με τισ πολιτιςτικζσ αξίεσ και τα ζκιμα.
Θεωρητική Προςζγγιςη:

Δθλϊςεισ και απόψεισ διεκνϊν και τοπικϊν οργανιςμϊν μζςα από διάφορεσ ςυμφωνίεσ και
ςυςτάςεισ φανερϊνουν μια ιςχυρι ςυναίνεςθ ςχετικά με τισ μθ τυπικζσ μεκόδουσ για τθν
ειςαγωγι των μακθτϊν με διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβακρο ςτον πολιτιςμό και τθ γλϊςςα
τθσ χϊρασ υποδοχισ.
Η UNESCO, για παράδειγμα, υποςτθρίηει αρκετζσ δθμοςιεφςεισ για ςυνζργειεσ μεταξφ
τυπικισ και μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ απαρικμϊντασ καλζσ πρακτικζσ, πλθροφορίεσ και
κζματα ςχεδιαςμοφ για τθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ. Οι δθμοςιεφςεισ τθσ UNESCO ακολουκοφν
τα εξισ μονοπάτια για τθν διαπολιτιςμικι μάκθςθ «Ικαγζνεια, δθμοκρατία και διά βίου
μάκθςθ».
Επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Οργανιςμόσ Εκπαίδευςθσ, Οπτικοακουςτικϊν Θεμάτων και
Πολιτιςμοφ (EACEA) υποςτθρίηει τθν αναγκαιότθτα των πολλϊν εργαλείων που υπάρχουν ςτθ
μθ τυπικι μάκθςθ για τθν εκπαίδευςθ των πολιτϊν και τθν ενεργι ςυμμετοχι των νζων. ε
ςυνεργαςία με το SALTO-YOUTH παρζχονται μθ τυπικοί πόροι μάκθςθσ για τουσ
εργαηομζνουσ και τουσ νζουσ με θγετικζσ ικανότθτεσ.
Ορόςθμα εδϊ είναι θ φςταςθ 1437 (2000) του COE και θ φςταςθ 8 (2003) τθσ Επιτροπισ
Τπουργϊν ςτα κράτθ μζλθ ςχετικά με τθν προϊκθςθ και τθν αναγνϊριςθ τθσ μθ τυπικισ
εκπαίδευςθσ / μάκθςθσ των νζων. Επίςθσ παρουςιάηεται και το εγχειρίδιο για τουσ
«facilitators» ςτθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ το οποίο εςτιάηει ςτθ διαπολιτιςμικι μάκθςθ, τθν
θκικι και τισ αξίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ των προγραμμάτων και των μεκοδολογιϊν
για τθν κατάρτιςθ των «facilitators». Επιπλζον υπάρχει θ ςφςταςθ του υμβουλίου τθσ 20ισ
Δεκεμβρίου 2012 ςχετικά με τθν επικφρωςθ τθσ μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ κακϊσ και το
ζγγραφο Pathways τθσ εταιρικισ ςχζςθσ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του
υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ, ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Πόρων
Κατάρτιςθσ και υνεργαςίασ SALTO και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίασ για τθ Διλωςθ και το
χζδιο Δράςθσ προσ τθν αναγνϊριςθ τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ και μιασ ανανεωμζνθσ
ςτρατθγικισ.
Σο Domino είναι ζνα άλλο εργαλείο που παρζχει βοικεια ςε όςουσ εργάηονται ςε
προγράμματα εκπαίδευςθσ και ςτοχεφει ςτον εμπλουτιςμό του διαλόγου μεταξφ των
κακθγθτϊν και των μακθτϊν.
Σζλοσ, το Ευρωπαϊκό Κζντρο για τθν Ανάπτυξθ τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Cedefop) ςε
ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τα κράτθ μζλθ για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων
επικφρωςθσ ενθμερϊνουν και φιλοξενοφν τον ευρωπαϊκό κατάλογο επικφρωςθσ τθσ μθ
τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ. Η διάδοςθ και θ περαιτζρω ανάπτυξθ των ευρωπαϊκϊν
κατευκυντιριων γραμμϊν για τθν επικφρωςθ (βλζπε ευρωπαϊκζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ
12/2015), όπωσ θ οπτικοποίθςθ των δεδομζνων, θ δθμιουργία ευρωπαϊκισ βάςθσ δεδομζνων
και τθ διεξαγωγι κεματικϊν μελετϊν κα βοθκιςουν τθν Επιτροπι και τισ χϊρεσ που
ςυνεργάηονται να οργανϊςουν δραςτθριότθτεσ εκμάκθςθσ από ομότιμουσ (PLAs) και
εργαςτιρια.

Παιδαγωγική Προςζγγιςη: Η εκπαιδευτικι ενότθτα 5 κα καλφψει τον οριςμό του «Μοντζλου
Κουλτοφρασ Iceberg», του «τοιχεία ςυμπεριφοράσ του πολιτιςμοφ», των ςτερεοτφπων και
τθσ πολιτιςτικισ προςαρμογισ. Ο γενικόσ ςτόχοσ τθσ ενότθτασ είναι να ειςαγάγει ςτισ κφριεσ
ζννοιεσ και οριςμοφσ του πολιτιςμοφ, τθσ διαπολιτιςμικισ ευαιςκθςίασ, των πολιτιςμικϊν
διαφορϊν και των απεικονίςεων των ςτερεοτφπων.

Η ενότθτα ςτοχεφει να κακορίςει επίςθσ τισ διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ, τθν κατανόθςθ του
πλαιςίου και τον τρόπο αλλθλεπίδραςθσ με διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ. Ο γενικόσ ςτόχοσ
είναι θ αναγνϊριςθ και θ ανάλυςθ των διαπολιτιςμικϊν προκλιςεων, θ καλφτερθ κατανόθςθ
των πολιτιςτικϊν διαφορϊν και θ ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των πολιτιςμϊν.
Σο διαδραςτικό μοντζλο των ςτυλ επικοινωνίασ και διαχείριςθσ ςυγκροφςεων κα αποτελζςει
αντικείμενο ειδικισ εςτίαςθσ προκειμζνου να προςαρμοςτοφν οι ςυμπεριφορζσ και τα ςτυλ
επικοινωνίασ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο.
Σζλοσ, θ ενότθτα απαρικμεί μθ ςυμβατικζσ μεκόδουσ ειςαγωγισ ςτον πολιτιςμό και τθ
γλϊςςα χρθςιμοποιϊντασ αςκιςεισ ωσ πθγι ποικιλομορφίασ και πολιτιςτικοφ εμπλουτιςμοφ
όπου οι κακθγθτζσ κα μποροφςαν να τισ μάκουν και να τισ εφαρμόςουν με τθν ομάδα
ςτόχου.
Συμπζραςμα: Οι κακθγθτζσ όταν εργάηονται ςτθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ, κα πρζπει να
παρζχουν ζναν χϊρο όπου οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να μάκουν ο ζνασ από
τον άλλο μζςα από τθν ανταλλαγι απόψεων, τθν αλλθλεπίδραςθ, από τα ςυναιςκιματα και
τισ εμπειρίεσ τουσ. Με αυτόν τον τρόπο δίνονται νζεσ ευκαιρίεσ για τον διαλόγου και τον
ςεβαςμό ςτθν διαφορετικότθτα.
Η άτυπθ μάκθςθ και θ διδαςκαλία τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ είναι απαραίτθτθ για τθ
δθμοκρατικι κουλτοφρα και τθν κοινωνικι ςυνοχι. Πράγματι, ο διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ
είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ δθμιουργία ενόσ νζου κοινωνικοφ και πολιτιςτικοφ μοντζλου
για μια ταχζωσ μεταβαλλόμενθ Ευρϊπθ, επιτρζποντασ ςε όλουσ να απολαμβάνουν τα
ανκρϊπινα δικαιϊματα και τισ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ. Αυτό ςυνεπάγεται ςε ευρείεσ
ευκφνεσ για τισ δθμόςιεσ αρχζσ ςε όλα τα επίπεδα, για τισ ενϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν
και όλουσ τουσ άλλουσ ενδιαφερόμενουσ. Η ςυνεργαςία ςε αυτό το ηιτθμα είναι ηωτικισ
ςθμαςίασ.
Προτάςεισ:






Οι διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ πρζπει να αποτελοφν μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ των
πολιτϊν και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων: οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και τα
εκπαιδευτικά ιδρφματα κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν πλιρωσ τισ οδθγίεσ των βαςικϊν
ικανοτιτων για τθ διαπολιτιςμικι επικοινωνία ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι
προγραμμάτων ςπουδϊν ςε όλα τα επίπεδα, ςυμπεριλαμβανομζνων των
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ενθλίκων.
Σα εκπαιδευτικά προγράμματα για τουσ κακθγθτζσ προβλζπουν μθ τυπικζσ
ςτρατθγικζσ εκπαίδευςθσ προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να διαχειριςτοφν νζεσ
καταςτάςεισ που προκφπτουν από τθν ποικιλομορφία, τισ διακρίςεισ και τθν
περικωριοποίθςθ και να επιλφουν προβλιματα με ειρθνικό τρόπο. Επίςθσ προωκοφν
μια παγκόςμια προςζγγιςθ ςτθ ηωι με βάςθ τθ δθμοκρατία και τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα και δθμιουργοφν κοινότθτεσ.
Οι μζκοδοι για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ διαπολιτιςμικισ μάκθςθσ εξελίςςουν μια
βιωματικι προςζγγιςθ μάκθςθσ. Κατά τθν επιλογι των μεκόδων, οι κακθγθτζσ κα
πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων, τουσ μακθςιακοφσ
ςτόχουσ, τισ προτιμιςεισ, τισ δεξιότθτζσ, το περιβάλλον και τον χρόνο που κα
διακζςουν, μαηί με τουσ πόρουσ και το πλαίςιο.





Πρζπει να αναπτυχκοφν και μζςα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (δείκτεσ και εργαλεία
αξιολόγθςθσ), λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαπολιτιςμικι διάςταςθ. Η Διαδικαςία αυτι
πρζπει να γίνεται από κακθγθτζσ που χρθςιμοποιοφν τα μοντζλα αυτά.
Ο πλουραλιςμόσ, θ ανοχι και θ ευφυΐα μπορεί να μθν επαρκοφν: υνικωσ απαιτείται
μια προ-ενεργθτικι, δομθμζνθ και ευρεία κοινι προςπάκεια για τθ διαχείριςθ τθσ
πολιτιςτικισ πολυμορφίασ.

Η ενίςχυςθ του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου προωκεί τισ κοινζσ μασ αξίεσ, τον ςεβαςμό των
ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ δθμοκρατίασ και του κράτουσ δικαίου. Επομζνωσ, θ ενίςχυςθ
τθσ Ευρωπαϊκισ κοινότθτασ είναι ευκθνι όλων όςων ςυμμετζχουν.

Κεφάλαιο 6: Αναγνώριση και αξιολόγηση στις ικανότητες των καθηγητών
Αυτό το άρκρο αντιπροςωπεφει μια άποψθ ενόσ δαςκάλου / εκπαιδευτικοφ που αποφοίτθςε
από τθ χολι Ρουμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ με εξειδίκευςθ ςτα Ρουμανικά και
Αγγλικά. Με διδακτικό πτυχίο ΙΙ και 10 χρόνια επαγγελματικισ εμπειρίασ ςτθν προπανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ, ςυμμετείχε επίςθσ ςε εκνικά ζργα και προγράμματα. Αυτι θ
μελζτθ παρουςιάηει τθν εξζλιξθ τθσ ρουμανικισ εκπαίδευςθσ από τθν προοπτικι τθσ
διδακτικισ διαδικαςίασ και όχι μόνο, ειδικά όςον αφορά τισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ.
ταματιςαμε ςε αυτό το κζμα επειδι οι εκπαιδευτικοί μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται ςτθ
ρουμανικι εκπαίδευςθ μποροφν να ςυμβάλουν περιςςότερο ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ
εκπαίδευςθσ που βρίςκεται τϊρα ςε πλιρθ διαδικαςία καινοτομίασ. Η πορεία που κα ζχει θ
εκπαίδευςθ εξαρτάται από τθ ςχζςθ μεταξφ δαςκάλου και μακθτι, κακϊσ και οι δφο βάηουν
τα ςτοιχεία τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, διαμορφϊνουν ο ζνασ τον άλλον και μποροφν
να αλλάξουν τθ νοοτροπία τουσ.
Οι μακθτζσ δεν ζχουν ζλλειψθ δθμιουργικότθτασ, και όςον αφορά τθν καινοτομία, οι
εκπαιδευτικοί υποχρεοφνται να βρουν ςτοιχεία γνωςτά ςε αυτοφσ, ςτοιχεία που αποτελοφν
μζροσ του περιβάλλοντοσ διαβίωςισ τουσ. Ωσ εκ τοφτου, οι μζκοδοι διδαςκαλίασ-μάκθςθσαξιολόγθςθσ πρζπει να βελτιωκοφν προκειμζνου να ξεπεραςτοφν τα εμπόδια επικοινωνίασ
που προκφπτουν από τθν αφξθςθ των προτφπων τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ και τισ αλλαγζσ
ςτισ προςδοκίεσ των μακθτϊν. Οι παραδοςιακζσ μζκοδοι και τα μζςα εκπαίδευςθσ είναι θ
βάςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και είναι απολφτωσ απαραίτθτεσ για να μπορζςουν να
αναπτφξουν οι κακθγθτζσ ςφγχρονεσ μεκόδουσ και μζςα εκπαίδευςθσ.
Σίποτα δεν μπορεί να βελτιωκεί και να φκάςει ςε υψθλότερα επίπεδα εάν δεν είναι γνωςτό ο
τρόποσ λειτουργίασ του, ο τρόποσ με τον οποίο ςχεδιάςτθκε και ποια είναι θ χρθςιμότθτά
του. Σο ίδιο ςυμβαίνει και με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα.
Σο νζο εκπαιδευτικό μοντζλο εμπνζεται από διάφορα μοντζλα από ευρωπαϊκζσ χϊρεσ όπωσ θ
Γερμανία, θ ουθδία, θ Φινλανδία, θ Δανία, θ Νορβθγία ι ακολουκοφν το μοντζλο του
αμερικανικοφ ςυςτιματοσ, που δθμοςιεφεται μζςω τθλεοπτικϊν ςειρϊν ι των ταινιϊν που
κυκλοφοροφν ευρζωσ ςτα μζςα ενθμζρωςθσ. Αλλά επειδι το εκπαιδευτικό ιδανικό ζχει μια
νζα προβολι, οι ςτόχοι που ζνασ εκπαιδευτικόσ προτείνει να επιτφχει, αλλάηουν. τθν παλαιά
εκπαιδευτικι διαδικαςία, θ εςτίαςθ ιταν ςτο τι κάνει ο δάςκαλοσ και οι μακθτζσ να μποροφν
να λαμβάνουν πλθροφορίεσ ο οποίεσ αφομοιϊνονται ευκολά, χωρίσ να τισ χρθςιμοποιοφν
πρακτικά ι χωρίσ να είναι απολφτωσ απαραίτθτεσ ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι.
Με αργοφσ ρυκμοφσ ςιγά ςιγά, θ εκπαιδευτικι διαδικαςία υπζςτθ μεταςχθματιςμοφσ και οι
αιτίεσ είναι πολλαπλζσ: οι εκπαιδευτικοί παρατιρθςαν τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ των
μακθτϊν που ικελαν να αφομοιϊςουν τθ φλθ, αλλά είχαν ζναν πιο αργό ι διαφορετικό
ρυκμό εργαςίασ. Η ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ οριςμζνων μακθτϊν για οριςμζνεσ πλθροφορίεσ,
το ενδιαφζρον των λοιπϊν, θ ζλλειψθ ςτα κίνθτρα των μακθτϊν, θ ζλλειψθ χρθςιμότθτασ των
πλθροφοριϊν που εξομοιϊνονται με τθν κακθμερινι ηωι, θ εμφάνιςθ των gadgets και των
τθλεοράςεων, θ απεριόριςτθ άςκθςθ τθσ ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ ελευκερίασ τθσ δθμοςίευςθσ και των μζςων ενθμζρωςθσ ανζδειξε τθν ανάγκθ για
διαφοροποίθςθ τθσ διαδικαςίασ.

Οι παραπάνω παράγοντεσ και πολλοί άλλοι που προιλκαν από τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των
εκπαιδευτικϊν και οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ με επίκεντρο τον
μακθτι εςτιαςμζνθ ςτισ ανάγκεσ τουσ δθλαδι ςε αυτό που μποροφν και κζλουν να κάνουν,
με βάςθ τθν προςωπικότθτασ τουσ. Εδϊ, είναι απαραίτθτο να απαρικμθκοφν οι πιο
δθμοφιλείσ μζκοδοι διδαςκαλίασ, ξεκινϊντασ από τισ παραδοςιακζσ και κατ’ επζκταςθ ςτισ
ςφγχρονουσ , που κεωροφνται ωσ δια-δραςτικζσ και είναι θ εναλλακτικι λφςθ ζναντι των
παραδοςιακϊν.
Παρακάτω, παρουςιάηουμε ζνα διαφορετικό μοντζλο που προτείνει μια επανεκτίμθςθ όλων
των παραδοςιακϊν μεκόδων (όχι μόνο των μεκόδων αξιολόγθςθσ). Προτείνουμε τθ χριςθ
ενεργϊν-ςυμμετοχικϊν ςτρατθγικϊν, χωρίσ να τισ απζχουμε από τισ παραδοςιακζσ, επειδι
ςθματοδοτοφν ζνα υψθλότερο επίπεδο, και είναι ι βάςθ για τον εκςυγχρονιςμό των
διδακτικϊν ςτρατθγικϊν.
Ταξινόμθςθ των μεκόδων και των τεχνικϊν ςφμφωνα με τθν λειτουργεία τουσ:
Μζθοδοι διδαςκαλίασ-μάθηςησ: Αμοιβαία διδαςκαλία, μζκοδοσ παηλ (Ψθφιδωτό),
περιεκτικι ανάγνωςθ, STAD (Student Team Division Achievement), μζκοδοσ μάκθςθσ μικρϊν
ομάδων. TGT (Team / Game / Tournament) - μζκοδοσ τουρνουά, θ μζκοδοσ αλλαγισ ηευγϊν
(Share-Pair Circles), θ μζκοδοσ πυραμίδασ, θ δραματοποιθμζνθ μάκθςθ.
Μζθοδοι ςταθεροποίηςησ και ςυςτηματοποίηςησ γνϊςεων και επαλήθευςησ: Γνωςτικόσ
χάρτθσ ι εννοιολογικόσ χάρτθσ, γνωςτικζσ αλυςίδεσ, fishbone χάρτεσ (ςκελετόσ ψαριϊν),
διάγραμμα αιτιϊν και εφζ, Spider χάρτεσ - Ιςτοί, τεχνικι Lotus Blossom, μζκοδοσ RAI, light
cards.
Μζθοδοι επίλυςησ προβλημάτων με την τόνωςη τησ δημιουργικότητασ: Καταιγιςμόσ ιδεϊν,
starbursting, Thinking hats - Edward de Bono, carousel, multivoting, ςτρογγυλό τραπζηι,
ομαδικι ςυνζντευξθ, μελζτθ περίπτωςθσ, κρίςιμο ςυμβάν, δθμιουργικι αντιπαράκεςθ,
fishbowl (τεχνικι ενυδρείου), τεχνικι ομάδασ εςτίαςθσ, τζςςερισ γωνίεσ, ομάδεσ buzz,
μζκοδοσ Delphi κ.λπ
Μζθοδοι ομαδικήσ ζρευνασ: Θζμα ι ζργο ομαδικισ ζρευνασ, ομαδικό πείραμα, ομαδικό
χαρτοφυλάκιο.
Σαξινόμθςθ των διαδραςτικϊν μεκόδων:
Ιςτορικά, οι μζκοδοι μποροφν να ταξινομθκοφν ςε παραδοςιακζσ και ςφγχρονεσ ι
εναλλακτικζσ.
- παραδοςιακζσ μζκοδοι και εργαλεία αξιολόγθςθσ: προφορικζσ δοκιμζσ, γραπτζσ δοκιμζσ,
πρακτικζσ δοκιμζσ
- ςυμπλθρωματικζσ μζκοδοι και εργαλεία αξιολόγθςθσ: ςυςτθματικι παρατιρθςθ των
μακθτϊν, ζρευνα, ζργο, χαρτοφυλάκιο, κζμα εργαςίασ, κζμα εργαςίασ ςτθν τάξθ,
αυτοαξιολόγθςθ.
Οι τρεισ κατθγορίεσ μεκόδων αξιολόγθςθσ:
- Μζκοδοι που βαςίηονται ςτθ δράςθ: άςκθςθ, εργαςτθριακι εργαςία, εργαςτιριο,
δραςτθριότθτα βιβλίου.
- εικονικζσ μζκοδοι: επίδειξθ, παρατιρθςθ, ταξίδια, επιςκζψεισ.

- ςυμβολικζσ μζκοδοι: ζκκεςθ, ςυνομιλία.
Μια άλλθ ταξινόμθςθ που διακρίνει τουσ μεκόδουσ και τα εργαλεία αξιολόγθςθσ:
Παραδοςιακοί μζκοδοι και εργαλεία:
1. Προφορικά δείγματα: θ ςυνομιλία επαλικευςθσ (μζςω ερωτιςεων και απαντιςεων). με
οπτικι υποςτιριξθ. αναπαραγωγι (επαναπϊλθςθ); περιγραφι και ανοικοδόμθςθ ·
περιγραφι / εξιγθςθ / εκπαίδευςθ · ολοκλιρωςθ ατελϊν διαλόγων.
2. Γραπτζσ αποδείξεισ: προςωρινά (αιφνίδια δοκιμαςτικό χαρτί). ανεξάρτθτθ δραςτθριότθτα
ςτθν τάξθ · προγραμματιςμζνο δοκιμαςτικό χαρτί (ανακοινϊκθκε) · εργαςία για το ςπίτι;
δοκιμι.
3. Πρακτικζσ δοκιμζσ: καταςκευι αντικειμζνων. εκτζλεςθ οριςμζνων πειραμάτων ι
πειραματικϊν ζργων. κατάρτιςθ ςκίτςων, γραφθμάτων. τθν ερμθνεία ενόσ ςυγκεκριμζνου
ρόλου · περνϊντασ μερικζσ ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ.
Συμπλθρωματικοί μζκοδοι και εργαλεία:
- ςυςτθματικι παρατιρθςθ τθσ δραςτθριότθτασ και τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν ·
ζρευνα; θ εργαςία; χαρτοφυλάκιο; αυτό-αξιολόγθςθσ.

Συμπεράςματα
Ανεξάρτθτα από τα κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία πραγματοποιείται θ ταξινόμθςθ ι ο
τφπουσ τθσ μεκόδου, προκειμζνου να εφαρμοςτεί ςτο επίπεδο διδαςκαλίασ / εκπαίδευςθσ, οι
κακθγθτζσ / εκπαιδευτικοί πρζπει να παρακινιςουν τον μακθτι να οδθγιςει ςτθ ςυνζχεια ςε
μια ςωςτι, διαφανι και αντικειμενικι δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ.
Σελικά, οι ςφγχρονοι μζκοδοι δεν βρίςκονται ςε ςυνεχι ανταγωνιςμό με τισ παραδοςιακζσ,
αντίκετα, θ εναλλαγι και ο ςυνδυαςμόσ τουσ οδθγοφν ςε μια ποιο αποτελεςματικι
εκπαιδευτικι προςζγγιςθ.

