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B1: ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ – ΓΑΛΛΙΚΗ  

ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΑΓΩΓΗ
1
 

 

Σηφρνο απηήο ηεο εηζαγσγήο είλαη ν αξρηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζε νξηζκέλσλ 

φξσλ θαη ελλνηψλ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ηεο μέλεο 

γιψζζαο. Βξηζθφκαζηε ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία κεηαβαίλνπκε απφ ηα 

ηζρχνληα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο μέλεο γιψζζεο (ΓΔΠΠΣ, 

ΑΠΣ) ζε έλα λέν, Δληαίν Πξφγξακκα Σπνπδψλ γηα ηηο Ξέλεο Γιψζζεο (ΔΠΣ-ΞΓ). Απηή ε 

ζεκαληηθή κεηάβαζε ζεκαηνδνηεί θαη ηελ αλαγλψξηζε (δειαδή ηελ ελζσκάησζε ζην δεκφζην 

ζρνιείν) λέσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο, λέσλ αλαγθψλ θαη πξνθιήζεσλ γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζε κηα ρψξα φπσο ε Διιάδα. Γηα κηα ηφζν 

ζεκαληηθή αιιαγή είλαη απαξαίηεην λα πξνεηνηκαζηνχκε θαηάιιεια. 

Σηηο γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ, θαζψο επίζεο θαη ζε φιν ηνλ ηφκν πνπ έρεηε αλά ρείξαο, έρεη 

γίλεη θάζε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ κε ηξφπν θαηαλνεηφ ηφζν έλλνηεο θαη φξνη πνπ ζάο 

είλαη ιίγν-πνιχ νηθείνη φζν θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ καζεκάησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ 

θαηλνηφκεο νπηηθέο εθκάζεζεο θαη δηδαθηηθήο ηεο μέλεο γιψζζαο. Ο απψηεξνο ζηφρνο φισλ ησλ 

ζεσξεηηθψλ θεηκέλσλ φζν θαη ησλ ζρεδίσλ πνπ αθνινπζνχλ είλαη λα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα 

ζηνραζκφ θαη ζπδήηεζε, ζε ζρέζε πάληα κε ηε δηδαθηηθή θαηάζηαζε θαη ηα βηψκαηα ηνπ θαζελφο 

απφ εκάο.  

Η γεληθή εηζαγσγή ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο. Η πξψηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζην «Νέν 

Σρνιείν» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο πξνθιήζεηο πνπ απηφ εκπεξηέρεη γηα ηε δηδαζθαιία θαη 

εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο. Η δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδεη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, κηα ζεηξά 

απφ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθκάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο ζε ζρνιηθά 

πεξηβάιινληα, αλάκεζα ζε άιια, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηα 

θίλεηξα γηα κάζεζε θαη ηξφπνη ελεξγνπνίεζήο ηνπο ζηελ ζρνιηθή ηάμε, ε επηθνηλσληαθή 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ε αμηνιφγεζε. Τέινο, ε ηξίηε ελφηεηα εζηηάδεη ζε πεδία εθαξκνγήο ησλ 

αξρψλ ηνπ «Νένπ Σρνιείνπ», κε ζαθή αλαθνξά ζηε δηδαθηηθή ηεο μέλεο γιψζζαο, φπσο ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη κάζεζε, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ε ελζσκάησζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη ε 

αμηνπνίεζε ηεο εμσζρνιηθήο γλψζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σπληάθηεο ηεο Γεληθήο Δηζαγσγήο: Μαξία-Φξηζηίλα Αλαζηαζηάδε, Γάθλε Βεδελκάηεξ, Αγγειηθή 

Γειεγηάλλε, Διέλε Μαλσινπνχινπ-Σέξγε, Νίθνο Σεθάθηο  (ζπληνληζηήο: Νίθνο Σεθάθηο). 



2 

 

 

1. Το Νέο Στολείο και οι Ξένες Γλώσσες 

 

Γξαζηεξηφηεηα 2 

Αλαηξέμηε ζην θείκελν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην «Νέν Σρνιείν» 

(http://www.minedu.gov.gr/?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=785&lang=el). 

Σεκεηψζηε ζην ηεηξάδην ζθέςεσλ ηηο απφςεηο ζαο γηα ηα παξαθάησ: 

- Πνηα είλαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ «Νένπ Σρνιείνπ»; 

- Πψο εζείο αληηιακβάλεζηε ην «Νέν Σρνιείν», κέζα απφ ηηο αξρέο πνπ πεξηγξάθνληαη; 

- Με πνηνπο ηξφπνπο ζεσξείηε φηη ζα πξέπεη λα θηλεζείηε γηα λα ελζσκαηψζεηε ηηο αξρέο 

απηέο ζηε δηθή ζαο θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή; 

Όηαλ νινθιεξψζεηε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζθέςεψλ ζαο, δηαβάζηε παξαθάησ. 

 

Τη ζεκαίλεη κε φξνπο θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ην «Νέν Σρνιείν» γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ΞΓ; Με απιά ιφγηα, ζηφρνο ηνπ «Νένπ Σρνιείνπ» είλαη ε ελζσκάησζε ηεο 

ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κέζα ζηελ νπνία δεη ν ζεκεξηλφο 

καζεηήο ηεο πξσηνβάζηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εζηηάδνληαο ζηελ 

μελφγισζζε εθπαίδεπζε, ν ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα γισζζνκάζεηαο 

(φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην ΔΠΣ-ΞΓ), κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηε κάζεζε 

θαη παξάιιεια αλαπηχζνπλ ηηο γεληθφηεξεο δεμηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Δζληθφ Σρνιηθφ 

Πξφγξακκα Σπνπδψλ. 

1.1 Νέν ρνιείν θαη Δθπαίδεπζε 

Αο δνχκε, φκσο, ιίγν πην αλαιπηηθά ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη ην «Νέν Σρνιείν» γηα ηελ μελφγισζζε 

εθπαίδεπζε ζην δεκφζην ζρνιείν. 

Μία απφ ηηο θπξίαξρεο αξρέο ηνπ «Νένπ Σρνιείνπ» είλαη ε καζεηνθεληξηθφηεηα. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 3 

Πψο αληηιακβάλεζηε ηνλ φξν «καζεηνθεληξηθφηεηα»; Πψο ζα πεξηγξάθαηε ηνλ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ; Σθεθηείηε ην ιίγν θαη ζεκεηψζηε ζην ηεηξάδην ζθέςεσλ ηνπιάρηζηνλ 3 ή 4 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηνλ καζεηή θαη ζηε κάζεζε. Σηε 

ζπλέρεηα, ζθεθηείηε θαηά πφζν ε κέρξη ηψξα δηδαθηηθή ζαο πξαθηηθή, αιιά θαη ε πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ζαο σο καζεηέο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί καζεηνθεληξηθή. Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε 

απάληεζε πνπ δψζαηε είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή πξνο ηε καζεηνθεληξηθφηεηα, ζθεθηείηε θαη 

θαηαγξάςηε ηνπο ιφγνπο. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηηο ζθέςεηο ζαο, ζπλερίζηε δηαβάδνληαο 

παξαθάησ. 

 

Σχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (π.ρ., McCombs & Whisler, 1997) ε εθπαίδεπζε πνπ έρεη σο 

επίθεληξν ηε κάζεζε θαη ηνλ καζεηή έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 

- Οη καζεηέο δελ αληηκεησπίδνληαη σο απνδέθηεο ηεο γλψζεο αιιά σο θαηαζθεπαζηέο θαη 

ζπλδεκηνπξγνί ηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ δηεξγαζίεο φπσο ε ζπγθέληξσζε θαη 

ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ, ελψ πξνυπνηίζεηαη ε ελεξγή  ζχλδεζή ηνπο κε ηηο 

γεληθέο δεμηφηεηεο ηεο έξεπλαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. 

- Η κάζεζε επηηπγράλεηαη κέζα απφ ζπλεξγαηηθέο δηεξγαζίεο, ηφζν κέζα φζν θαη έμσ απφ ηε 

ζρνιηθή ηάμε. 

- Ιδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία θαινχληαη νη καζεηέο 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε λέα γλψζε, ηηο λέεο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

http://www.minedu.gov.gr/?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=785&lang=el
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δεηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηα. 

- Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα θαζνδεγεί, λα ππνζηεξίδεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, εκπιέθνληαο φινπο ηνπο καζεηέο ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο. Απφ ηελ φιε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο καζαίλεη ηφζν ν καζεηήο φζν θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο. 

- Η αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο δελ είλαη ππνρξέσζε κφλν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σε απηήλ 

εκπιέθνληαη ελεξγά θαη νη καζεηέο. Η αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο απνζθνπεί ζηελ 

πξνψζεζε ηεο κάζεζεο, είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε 

δηδαζθαιία θαη είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ. 

 

Μία δεχηεξε αξρή ηνπ «Νένπ Σρνιείνπ» είλαη ε δεκηνπξγηθή ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ 

καζεηή ηφζν κέζα φζν θαη έμσ απφ ηε ζρνιηθή ηάμε (Thompson, 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

καζεηέο θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ΞΓ ζην πιαίζην ησλ εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε 

κε ηελ ΞΓ. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 4 

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά θαη ζθεθηείηε γηα ιίγν ην θείκελν πνπ αθνινπζεί:  

«Δίλαη επξέσο παξαδεθηφ φηη ζηελ Διιάδα δελ επλνείηαη ε εθηελήο ρξήζε ηεο ΞΓ. Όινη 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ειιεληθή γιψζζα γηα λα επηθνηλσλήζνπκε θαη λα εθθξαζηνχκε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε κφλε επθαηξία πνπ έρνπλ νη καζεηέο ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ καο λα εθηεζνχλ θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ΞΓ είλαη νη ιηγνζηέο ψξεο ηνπ καζήκαηνο ηεο ΞΓ ζην ζρνιείν, θαζψο 

επίζεο θαη νη αληίζηνηρεο ψξεο ηνπ θξνληηζηεξίνπ ή ηνπ ηδηαίηεξνπ καζήκαηνο.»  

Γξάςηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηηο ζθέςεηο ζαο ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ θείκελν. Σπκθσλείηε; 

Γηαθσλείηε; Καηαγξάςηε ηνπιάρηζηνλ 3 κε 4 ιφγνπο. Όηαλ ηειεηψζεηε, δηαβάζηε παξαθάησ. 

 

Δίλαη αιήζεηα φηη ε Διιάδα δελ έρεη ην απνηθηνθξαηηθφ παξειζφλ άιισλ ρσξψλ ηεο Ακεξηθήο, 

ηεο Αζίαο ή ηεο Αθξηθήο, ζε πνιιέο απφ ηηο νπνίεο αλαγλσξίδνληαη επίζεκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

εθηελψο ε αγγιηθή, ε γαιιηθή ή ε γεξκαληθή γιψζζα. Παξ‟ φια απηά, ελψ ζηα ρξφληα πνπ 

πξνεγήζεθαλ ν κφλνο ηξφπνο έθζεζεο ζηελ ΞΓ ήηαλ φλησο νη ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα νη αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ ηερλνινγία έρνπλ αιιάμεη 

κε απφιπην θαη δξαζηηθφ ηξφπν ηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχκε. Απηέο νη αιιαγέο, κάιηζηα, θαίλνληαη 

κε ηνλ πιένλ έληνλν ηξφπν ζηηο ζπλήζεηεο ησλ καζεηψλ καο. Η ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

γηα ηε ζπγγξαθή θαη αλάγλσζε θεηκέλσλ, ε κεγάιε δεκνθηιία ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζε δηάθνξεο 

πιαηθφξκεο (π.ρ., Playstation, X-box, θ.η.φ.), ε εθηελέζηαηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, θπξίσο κεηά ηελ 

«επέιαζε» ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ., Facebook, Twitter, Wikipedia), ε δηάδνζε ησλ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ θάζε ηχπνπ («έμππλα» θηλεηά ηειέθσλα, παηρληδνκεραλέο, θνλζφιεο 

ειεθηξνληθήο αλάγλσζεο φπσο ην Kindle), φια απηά έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά φρη κφλν ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν επηθνηλσλνχκε θαη εθθξαδφκαζηε, αιιά (θαη εδψ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ΞΓ) θαη ηελ εμνηθείσζε πνπ πνιινί απφ ηνπο καζεηέο καο έρνπλ κε ηηο μέλεο γιψζζεο. 

Απηφ ην θαηλφκελν έρεη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΞΓ. Καηά πξψην, 

ε έληαμε ησλ παξαπάλσ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο ζην «Νέν Σρνιείν» θαη ε θαηάιιειε ρξήζε ηνπο 

κπνξνχλ λα ηα θαηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθά εξγαιεία κάζεζεο  πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ηφζν σο 

θίλεηξα γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ζα βιέπνπλ φηη ε δσή ηνπο έμσ απφ ην ζρνιείν ζπλερίδεηαη κε 

ηξφπν νκαιφ θαη κέζα ζε απηφ, φζν θαη σο αθεηεξία γηα ζπλεξγαηηθή, βησκαηηθή κάζεζε.  

 

Γξαζηεξηφηεηα 5 

Αο δνχκε εδψ θαη κηα άιιε πιεπξά ηεο εθπαίδεπζεο. Μειέηεο φπσο απηή ηεο Lesko (2001) 

θξνχνπλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα δεκφζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο εθεβηθφηεηαο απνζπαζκαηηθά 

θαη ρσξίο ελδηαθέξνλ γηα πνιιέο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθήβσλ. Σην ίδην 

ζπκπέξαζκα, αιιά αλαθεξφκελε ζηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηαιήγεη ε 
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βξεηαλίδα Sue Palmer, ε νπνία επηζεκαίλεη ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε σο κία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο πεγέο «ηνμηθφηεηαο» ηεο παηδηθήο ειηθίαο (πξβι. Palmer, 2006). Σχκθσλα κε 

ηελ Palmer, ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο, φπσο ηε κείσζε ηνπ παηρληδηνχ ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηε «ζρνιεηνπνίεζε» 

(“schoolification”) ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο, ηελ ειιηπή αλάπηπμε γισζζηθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, κε πνην ζεκαληηθή απηή ηεο αθξφαζεο, ηελ πνιιέο θνξέο 

ππεξβνιηθή έκθαζε ηνπ ζρνιείνπ ζηηο δνθηκέο (ηεζη). 

Σην ηεηξάδηφ ζαο, γξάςηε ηηο ζθέςεηο ζαο πάλσ ζηηο εμήο εξσηήζεηο:  

 Σε πνην βαζκφ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο απφςεηο ηεο Palmer; Γηα πνηνπο ιφγνπο; 

 Πψο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα «ζρνιεηνπνίεζε»; Μπνξείηε λα δψζεηε θάπνηα 

παξαδείγκαηα κέζα απφ ηε δηθή ζαο εκπεηξία; 

 Καηά ηε γλψκε ζαο, πψο κπνξεί ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο ζην δεκφζην ζρνιείν λα 

ζπλδξάκεη ζην λα αιιάμεη απηή ε θαηάζηαζε;  

 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απαηηεί ρξφλν, ηελ αληίζηνηρε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή αιιά, θπξίσο, ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δληνχηνηο, ε 

ζθέςε φηη είλαη απαξαίηεην λα πξνζπαζήζνπκε λα επηθαηξνπνηήζνπκε θάπνηεο απφ ηηο πξαθηηθέο καο, 

θπξίσο απηέο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί φηη δελ ππνζηεξίδνπλ ηδηαίηεξα ηελ εθκάζεζε ηεο ΞΓ θαη δελ 

βξίζθνπλ απήρεζε ζηνπο καζεηέο καο, κηα ηέηνηα ζθέςε ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα καο απαζρνιεί 

ζνβαξά. 

Γίλεηαη επίζεο ζαθέο φηη ε δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο, κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, δελ κπνξεί παξά λα έρεη επξχηεξεο ζπλέπεηεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηζκνχ. Ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε απφ απηέο είλαη ε εηζαγσγή 

ζηε ζχγρξνλε Γισζζνδηδαθηηθή ηνπ φξνπ «πνιπγξακκαηηζκνί». 

 

Γξαζηεξηφηεηα 6 

Πψο αληηιακβάλεζηε ηνλ φξν «πνιπγξακκαηηζκνί»; Μπνξείηε λα εληνπίζεηε ηα ζεκεία ζηα 

νπνία ζπκπιεξψλεη ή θαη δηαθέξεη απφ ηελ έλλνηα «γξακκαηηζκφο»; Σεκεηψζηε ηηο ζθέςεηο ζαο 

ζην ηεηξάδηφ ζαο θαη, φηαλ νινθιεξψζεηε, ζπλερίζηε παξαθάησ. 

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Γισζζνδηδαθηηθήο είλαη ε απφθηεζε, απφ ηελ πιεπξά ησλ 

καζεηψλ, ηεο ηθαλφηεηαο λα αληηιακβάλνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ μέλε γιψζζα αλάινγα κε ην 

επίπεδν γισζζνκάζεηαο ζην νπνίν βξίζθνληαη. Απηή ήηαλ ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε 

έλλνηα ηνπ «γξακκαηηζκνχ»
2
. Παξ‟ φια απηά, νη απαηηήζεηο θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο δηακνξθψλνπλ ηελ αλάγθε γηα κηα επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο μέλεο γιψζζαο 

πνπ παχεη λα είλαη απιψο έλαο θαηάινγνο γισζζηθψλ πξάμεσλ θαη ελζσκαηψλεη ηηο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεηαη ν γξαπηφο θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο. Η πνιππινθφηεηα 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία έρεη αιιάμεη άξδελ ηηο παξαδνζηαθέο 

αληηιήςεηο ηφζν πεξί πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ – γηα παξάδεηγκα, έλα SMS ζπληάζεηαη σο 

γξαπηφ θείκελν αιιά, σο θεηκεληθφο ηχπνο, πηνζεηεί πεξηζζφηεξν ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Rettie, 2009). Έλα άιιν πεδίν αιιαγψλ είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλδπάδεηαη ε εηθφλα κε ην γξαπηφ θείκελν (Castells, 2001, Jewitt, 2006, Kress, 2003, McKenna 

et al, 2005, Coiro et al, 2007).  Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε λα ελζσκαησζνχλ απηνί νη 

λένη ηξφπνη επηθνηλσλίαο (κε ηνπο νπνίνπο, ζεκεησηένλ, είλαη απνιχησο εμνηθεησκέλνη νη 

καζεηέο) ζηε λέα Γισζζνδηδαθηηθή κε ηξφπν πνπ λα θαιιηεξγείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα 

αληηιακβάλεηαη, λα αλαιχεη, λα αληηκεησπίδεη θξηηηθά θαη λα παξάγεη ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 

ιφγνπ (Collins & Blot, 2003, Patel Stevens & Bean, 2007). 

Καηά ζπλέπεηα, ν ζηφρνο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο δελ είλαη απιψο ν «γξακκαηηζκφο» ησλ 

καζεηψλ αιιά ε ελδπλάκσζή ηνπο ζην λα επαλαπξνζδηνξίδνπλ κε ελζπλείδεην θαη θξηηηθφ ηξφπν 

ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηεο μέλεο γιψζζαο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

                                                           
2
 Άιισζηε ε παξαδνζηαθή αληίιεςε ηνπ «γξακκαηηζκέλνπ» αλζξψπνπ είλαη απηή ηνπ αλζξψπνπ πνπ «μέξεη 

γξάκκαηα, πνπ έρεη ζπνπδάζεη», ηνπ κνξθσκέλνπ (Μπακπηληψηεο, 2005: 438). 
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πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν θηλνχληαη. Απηή ε ελδπλάκσζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, 

αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ην ζχγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη λα εθπαηδεχζεη καζεηέο νη νπνίνη ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηνπο γηα ηηο νπνίεο γλσξίδνπκε 

ειάρηζηα πξάγκαηα ή δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ζήκεξα, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (βι. θαη UNESCO, 2006). Τα ηειεπηαία ρξφληα, ν 

φξνο «πνιπγξακκαηηζκνί» (Cope & Kalantzis, 2000) πξνηάζεθε  κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή 

δεμηνηήησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ζχγρξνλν ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ελφο θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ κνληέινπ γισζζνδηδαθηηθήο. 

 

Αο αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα. Μπνξεί λα αθνχγεηαη εμαηξεηηθά θαηλνηφκν θαη ίζσο είλαη 

έμσ θαη πέξα απφ ηε δηθή καο ζρνιηθή εκπεηξία, φκσο είλαη ελδεηθηηθφ ηεο λέαο δηδαθηηθήο ζηελ 

νπνία ελδερνκέλσο νδεγεζνχκε ζην κέιινλ. Σε εθηελέο άξζξν ζηνπο New York Times 

(Σεπηέκβξηνο 2010) παξνπζηάδεηαη έλα λέν δεκφζην «πεηξακαηηθφ» γπκλάζην ηεο Νέαο Υφξθεο 

ζην νπνίν ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα βαζίδεηαη εμνινθιήξνπ ζηε ρξήζε θαη αλάπηπμε 

βηληενπαηρληδηψλ σο εξγαιείσλ κάζεζεο. Τν ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν απνηειεί κηα πξφηαζε 

ζχγθιηζεο ηνπ ζρνιείνπ (ίζσο ηνπ πην «αλζεθηηθνχ» ζηελ αιιαγή ζπζηήκαηνο) θαη ηεο θνηλσλίαο 

ησλ καζεηψλ (ίζσο ηνπ πην γξήγνξα κεηαβαιιφκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ ππάξρεη). Μπνξείηε λα 

δηαβάζεηε ην πιήξεο άξζξν θαη λα δείηε έλα ζχληνκν βίληεν γηα απηφ ην ζρνιείν εδψ: 

http://www.nytimes.com/2010/09/19/magazine/19video-t.html. 

 

 

Βέβαηα, θαλείο δελ ηζρπξίδεηαη φηη ην παξαπάλσ παξάδεηγκα απνηειεί ηε ιχζε ζηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζπλαληνχκε ζην δηθφ καο δεκφζην ζρνιείν. Δίλαη φκσο κία απφ ηηο πνιιέο ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο εθπαίδεπζεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο κέξεο καο θαη απηφ ίζσο είλαη ελδεηθηηθφ. Ο ζηφρνο είλαη 

λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε θνηλσλία αιιάδεη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη φηη ην ζρνιείν ζα πξέπεη 

λα αιιάμεη θαη απηφ καδί ηεο, ίζσο φρη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα, ζίγνπξα φκσο κε βάζε έλαλ ζνβαξφ 

πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηή ε βηψζηκε βειηίσζε ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 7 

Τν κπνξεί λα ζεκαίλεη κηα ξεαιηζηηθή  βειηίσζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ΞΓ ζην ειιεληθφ δεκφζην 

ζρνιείν; Πνηνη ηνκείο ρξήδνπλ κηαο ηέηνηαο βειηίσζεο; Σθεθηείηε γηα ιίγν γχξσ απφ απηά ηα 

δεηήκαηα. Φέξηε ζην κπαιφ ζαο ηελ εκπεηξία ζαο σο εθπαηδεπηηθνί κέρξη ζήκεξα θαη γξάςηε 

ζην ηεηξάδην ζθέςεψλ ζαο 3 ηνπιάρηζηνλ πεξηνρέο νη νπνίεο ρξήδνπλ είηε ξηδηθήο αιιαγήο είηε 

άκεζεο βεηίσζεο. Πξνζπαζήζηε, ζηελ απάληεζή ζαο, λα είζηε φζν πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλνη 

κπνξείηε. Σηε ζπλέρεηα, ζπγθξίλεηε ηηο ζθέςεηο ζαο κε ηηο δηθέο καο. 

 

Κάπνηεο απφ ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο ρξήδνπλ βειηίσζεο ή αιιαγήο ζην ρψξν ηεο μελφγισζζεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο  ζήκεξα κπνξεί λα είλαη νη παξαθάησ: 

 

- Η ρξήζε ελφο θαη κνλαδηθνχ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Πφζν κπνξεί έλα βηβιίν (ζε απηφ εληάζνπκε 

ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή θαζψο θαη ην ηεηξάδην αζθήζεσλ ηνπ καζεηή) (α) λα εκπεξηέρεη κε 

ηξφπν παηδαγσγηθά θαηάιιειν ηε «δηδαθηέα χιε», (β) λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

θελά φισλ ησλ καζεηψλ θάζε ηάμεο, (γ) λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα φισλ ησλ 

καζεηψλ; Δίλαη ζαθέο φηη  ε αλάγθε απηνλφκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη κεγάιε. Με ηνλ φξν 

«απηνλφκεζε» ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ηηο γισζζηθέο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα ηνπο εκπιέθεη ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, είηε κε ηελ ελζσκάησζε ελαιιαθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, είηε κε 

ηε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, πάλησο κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ παηδαγσγηθά 

ζσζηψλ καζεκάησλ. 

http://www.nytimes.com/2010/09/19/magazine/19video-t.html
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- Η δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο ζε καζεηέο (ζπρλά πνιχ) δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ 

γισζζνκάζεηαο.  

- Η αληίιεςε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο σο ελφο «δηαθξηηνχ» γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Τν φηη ε «ψξα ηεο μέλεο γιψζζαο» είλαη δηαθξηηή απφ ηα ππφινηπα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ δελ 

ζεκαίλεη φηη απηή ζα πξέπεη λα ηελ αληηκεησπίδνπκε σο άιιν έλα «κάζεκα». Δάλ 

αληηιακβαλφκαζηε ηε κάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο πξψηα σο ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ, 

έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κέζα απφ απηή θαη κεηά σο νηθεηνπνίεζε θαη παγηνπνίεζε θάπνησλ 

γισζζηθψλ θαλφλσλ, ηφηε ε αλάγθε λα δνχκε ηελ μέλε γιψζζα πεξηζζφηεξν σο κηα επθαηξία 

εμέιημεο ηνπ εαπηνχ καο μαθληθά γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθή. 

1.2  Ο Δθπαηδεπηηθόο Ξέλωλ Γιωζζώλ θαη ην Νέν ρνιείν 
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Αλνίμηε πάιη ην ηεηξάδην ζθέςεψλ ζαο θαη απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

- Τη αιιαγέο απαηηείηαη λα γίλνπλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ππάξρνληνο παηδαγσγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηηο αξρέο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ; 

- Πην ζπγθεθξηκέλα, πψο αληηιακβάλεζηε ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ΞΓ ζην «Νέν 

Σρνιείν»; Μπνξείηε λα θαηαγξάςεηε 3 ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ΞΓ γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο απηέο; 

Όηαλ νινθιεξψζεηε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζθέςεψλ ζαο, ζπγθξίλεηέ ηηο κε ην θείκελν πνπ 

αθνινπζεί. 

 

Πξαθηηθά, ηη ζεκαίλνπλ φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηνλ δάζθαιν ηεο αγγιηθήο, ηεο 

γαιιηθήο ή ηεο γεξκαληθήο; Καηά πξψην, ζεκαίλεη ηελ νπζηαζηηθή ελεκέξσζε θαη επηκόξθσζή 

ηνπ πάλσ ζε ζηόρνπο δηαπαηδαγώγεζεο πνπ επλννύληαη ηδηαίηεξα από ηελ μελόγισζζε εθπαίδεπζε. 

Τέηνηνη ζηφρνη είλαη ε αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επίγλσζεο, ε αλάγθε γηα δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία θαη βησκαηηθή κάζεζε, ε δηαζεκαηηθφηεηα, θ.ά. Θα αλαθεξζνχκε δηεμνδηθά ζε απηέο 

ηηο πεξηνρέο παξαθάησ, θαζψο θαη ζην Β΄ κέξνο ηνπ ηφκνπ απηνχ, φπνπ θαη ζα δνχκε ιεπηνκεξψο 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείκαηα θαη ζρέδηα καζεκάησλ. Σεκαίλεη, επίζεο, ηελ εμνηθείσζή ηνπ κε 

δηαδηθηπαθέο πεγέο ελεκέξσζεο, θαζψο επίζεο θαη κε ηα εξγαιεία πνπ κπνξεί λα βξεη ζην 

δηαδίθηπν (θαη κάιηζηα δσξεάλ) ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ ζεκαληηθά, 

δηεπθνιχλνληαο ην έξγν ηνπ, εκπινπηίδνληαο ηα φπνηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ρξεζηκνπνηεί, θαη 

θηλεηξνπνηψληαο ηνπ καζεηέο ηνπ εληάζζνληαο ζηε δηδαθηηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα ζπλζήθεο νη 

νπνίεο έρνπλ ηε δχλακε λα θηλεηξνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ. 

Αιιά πάλσ απφ φια, ζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ΞΓ απνθηά ηηο ηθαλφηεηεο γηα απηόλνκε 

δηδαζθαιία, πξάγκα πνπ ζεκαηνδνηεί απφ κέξνπο ηνπ ηελ αλάγθε: 

- λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηνπ ξφινπ ηνπο σο δεκηνπξγνί δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη 

παξαγσγνί κάζεζεο 

- λα αμηνπνηνχλ ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο κάζεζεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ξπζκψλ κάζεζεο ησλ καζεηψλ, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ζηελ ηάμε, ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη φισλ ηα άιισλ ζηνηρείσλ 

πνπ θαζηζηνχλ ηε δηδαζθαιία κηα κνλαδηθή, κε-ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

- λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη καζεζηαθέο ελφηεηεο κε βαζηθή αξρή ηε 

ζηνρνθεληξηθφηεηα θαη γλψκνλα ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 

- λα κπνξνχλ λα πινπνηνχλ ηηο καζεζηαθέο ελφηεηεο θαη λα αμηνινγνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο  

2. Δηδηθά ζέκαηα κάζεζεο θαη δηδαθηηθήο ηεο μέλεο γιώζζαο ζε ζρνιηθά πεξηβάιινληα 

Σε απηφ ην ηκήκα ηνπ πιηθνχ ζα ζπδεηήζνπκε βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζε ζρνιηθά πεξηβάιινληα πνπ, φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, δηαθέξεη 
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θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ απφ ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζε πεξηβάιινληα φπνπ ε γιψζζα-

ζηφρνο νκηιείηαη θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. Η εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζε ζρνιηθά 

πεξηβάιινληα, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ζηεξνχληαη ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο «δσληαλήο» ρξήζεο 

ηεο γιψζζαο, ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, φπσο ε πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζηελ ππφ 

εθκάζεζε γιψζζα εθηφο ζρνιείνπ, ην ήζνο ηνπ ζρνιείνπ (αληαγσληζηηθφ ή ζπλεξγαηηθφ), νη 

επηπηψζεηο πνπ απηφ κπνξεί λα έρεη ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θ.η.ι. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ηελ μέλε γιψζζα έρνπλ, ζπλεπψο, έλα δχζθνιν έξγν, αθνχ 

επηρεηξνχλ λα δηδάμνπλ έλα θπζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο, αιιφγισζζνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ «κηθξνχ» καο πιένλ πιαλήηε κέζα ζε έλα πεξηνξηζκέλν θαη «θησρφ» 

πεξηβάιινλ. Καηά ζπλέπεηα, ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο είλαη λα θαηαθέξνπλ λα 

«δσληαλέςνπλ», φζν απηφ είλαη δπλαηφ, απηφ ην ηερλεηφ πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη λα ην 

πξνζνκνηψζνπλ ηερλεηά πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σηελ επφκελε ελφηεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ 

θεθαιαίνπ ηνπ πιηθνχ, ζα ζπδεηεζνχλ νξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Δληαίν 

Πξφγξακκα Σπνπδψλ γηα ηηο Ξέλεο Γιψζζεο (ΔΠΣ-ΞΓ) σο απνηειεζκαηηθέο ζην λα δεκηνπξγνχλ 

έλα δσληαλφ, ζπλαξηψκελν άκεζα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Σηελ παξνχζα 

ελφηεηα ζα ζπδεηήζνπκε βαζηθά ζεσξεηηθά δεηήκαηα φπσο α) πψο καζαίλεηαη ε μέλε γιψζζα 

θαη πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, β) ηα 

θίλεηξα γηα κάζεζε θαη νη ηξφπνη ελεξγνπνίεζήο ηνπο ζηελ ζρνιηθή ηάμε, γ) ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο, δ) πψο δηδάζθεηαη ε μέλε γιψζζα θαη ε) πψο αμηνινγνχκε ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ 

αιιά θαη ηε δηθή καο, σο εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηδεηνχκε ηελ απηνβειηίσζή καο. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 9 

Πξηλ ζπλερίζνπκε, είλαη ρξήζηκν λα ζθεθηνχκε εάλ θαη θαηά πφζν είλαη αλαγθαίν γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα είλαη ελήκεξνο γχξσ απφ ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή. Με απηή ηελ έλλνηα αληηιακβαλφκαζηε ηελ επηζηεκνληθή γλψζε (δει. 

ηηο ζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ) ηφζν ηεο επηζηήκεο ηεο 

Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο φζν θαη ηεο δηδαθηηθήο ηεο μέλεο γιψζζαο. Γηαηί είλαη φκσο 

ζεκαληηθφ λα ελεκεξσλφκαζηε γηα ηα «ηειεπηαία λέα» ηεο επηζηήκεο καο; Απφ ηε δηθή ζαο 

πιεπξά, θαηά πφζν θαη κε πνηνπο ηξφπνπο θξνληίδεηε λα ελεκεξψλεζηε ζεσξεηηθά γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαθηηθή ηεο μέλεο γιψζζαο; Σεκεηψζηε ηηο ζέζεηο 

ζαο ζην ηεηξάδην ζθέςεψλ ζαο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζπλερίζηε λα δηαβάδεηε παξαθάησ. 

 

Όπσο έρνπλ επηρεηξεκαηνινγήζεη πνιινί (Malderez & Wedell, 2007· Wright & Bolitho, 

2007· Ur, 2007), ε γλψζε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (φπσο νξίζηεθαλ παξαπάλσ) κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο α) λα εμεγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο «πξνζσπηθέο ζεσξίεο» θαη 

θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο θαη λα ηηο αλαζεσξήζνπλ, β) λα απεμαξηεζνχλ απφ πεπαιαησκέλεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ δελ απνδίδνπλ, γ) λα απηνλνκεζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε 

γηα πεηξακαηηζκνχο θαη πξνζσπηθή έξεπλα κέζα ζηηο ηάμεηο ηνπο. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε πνπ 

εθπαηδεπηηθνί κε θαιή ζεσξεηηθή γλψζε (ιφγσ πεξαηηέξσ ζπνπδψλ ή πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο) 

έρνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε κέζα ζηηο ηάμεηο ηνπο. 

 

 

 

 

2.1  Πώο καζαίλεηαη ε μέλε γιώζζα – παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Πξφζθαηεο ζεσξεηηθέο ζέζεηο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο (πξβι. Skehan, 1998, 

Doughty & Long 2003, Dörnyei, 2009) ηελ νξίδνπλ σο κηα γλσζηηθή δηαδηθαζία θαη 

αλαγλσξίδνπλ ηηο επηξξνέο πνπ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα έρεη πάλσ ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία (Dörnyei, 2009, Manolopoulou-Sergi, 2004). Σε αληίζεζε κε παιαηφηεξεο απφςεηο πνπ 

ζεσξνχζαλ φηη ε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο κπνξεί λα επηηεπρζεί φπσο πεξίπνπ θαη εθείλε ηεο 
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κεηξηθήο, ζήκεξα έρεη γίλεη ζαθέο φηη ε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο έρεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο 

– κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο αθνξά ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπλεηδεηή πξνζνρή πνπ πξέπεη λα 

επηδείμεη ν καζεηήο θαη ε πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη απφ κέξνπο ηνπ γηα ηελ «απνζήθεπζε» ηεο 

φπνηαο λέαο πιεξνθνξίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ μέλε γιψζζα. Τν πψο απηέο νη ζεσξεηηθέο ζέζεηο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ πξάμε ζηελ ηάμε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ην νπνίν είλαη αληηθείκελν 

έξεπλαο δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεησλ, φπσο απηή ηεο εξγαζηνθεληξηθήο κάζεζεο („task-

based learning‟, πξβι. Ellis, 2003). Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ είλαη θάπνηεο βαζηθέο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

 

Δεκηνπξγία πξνζδνθηώλ  

Η πξφηεξε γλψζε θαη εκπεηξία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη πξηλ 

παξνπζηαζζεί ην λέν πιηθφ πξνο κάζεζε.  Άξα, έλα αξρηθφ ζηάδην πνπ ζπλήζσο νλνκάδνπκε 

«πξνεηνηκαζία» ή, πην απιά, «δέζηακα» είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζην κάζεκά καο. Σε απηφ ην 

ζηάδην, νη εθπαηδεπηηθνί εθκαηεχνπκε ηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ην ζέκα 

πνπ ζα εηζεγεζνχκε κε ηερληθέο φπσο ηνλ «θαηαηγηζκφ ηδεψλ», ηελ παξνπζίαζε απαξαίηεηνπ 

ιεμηινγίνπ, ηε ζχληνκε ζπδήηεζε κε βάζε, γηα παξάδεηγκα, κία εηθφλα ή έλα ηξαγνχδη. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν αλνίγεηαη έλαο δίαπινο πξνο ην ζέκα ή ηελ έλλνηα πνπ ζα παξνπζηαζζεί ζηα επφκελα 

ζηάδηα ηνπ καζήκαηνο. Γεκηνπξγνχληαη δειαδή νη απαξαίηεηεο πξνζδνθίεο ζηνπο καζεηέο γηα ην 

εηζηόλ  (input) πνπ ζα αθνινπζήζεη. Με άιια ιφγηα, ην κπαιφ ησλ καζεηψλ ελεξγνπνηείηαη θαη 

γίλεηαη δεθηηθφ ζηε λέα πιεξνθνξία. 

 

Σπρλόηεηα 

Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπκε λα θξνληίδνπκε ψζηε ην εηζηφλ πξνο κάζεζε λα εκθαλίδεηαη 

ζπρλά ζηελ ηάμε καο. Όπσο κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη, κε δεδνκέλε ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο 

μέλεο γιψζζαο εθηφο ηεο ηάμεο, ε παξνπζίαζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ αθνξνχλ κία θαη κφλε 

θνξά δελ είλαη αξθεηή.  

Η κάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο είλαη κηα πεξίπινθε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη 

απηνκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εμάζθεζεο.  Άξα, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θξνληίδνπκε γηα ηελ 

αλαθχθισζε ηνπ πιηθνχ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τα δηαγσλίζκαηα πξνφδνπ (progress tests) 

ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ κηα επθαηξία γηα επαλάιεςε φζν θαη γηα έιεγρν ηεο κάζεζεο.  Η 

εξγαζία ζην ζπίηη κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη, παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο άιιε κία επθαηξία γηα 

εμάζθεζε έμσ απφ ηελ ηάμε θαη δηεπξχλνληαο ηνλ πεξηνξηζκέλν ζρνιηθφ ρξφλν (βι. Οδεγό γηα 

Πεξαηηέξσ Μειέηε ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ). Έλαο άιινο ηξφπνο δηεχξπλζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

ρξφλνπ, πεξαηηέξσ εμάζθεζεο θαη επαλάιεςεο, είλαη θαη ε ιεγφκελε «δηεπξπκέλε αλάγλσζε», 

φπνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξέο ηζηνξίεο, θαηά πξνηίκεζε πςεινχ επηπέδνπ, γξακκέλεο 

απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, ψζηε λα εθηίζεληαη νη καζεηέο ζε γιψζζα θαη ζηπι πνπ επαλαιακβάλεηαη 

ιίγν ή πνιχ.  

 

Καηαιεπηόηεηα 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θξνληίδνπκε γηα ην θαηά πφζν είλαη ζαθείο, αληηιεπηέο θαη 

θαηαλνεηέο νη λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηνπο καζεηέο καο. Άξα, ζέηνπκε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο φζν πην θαζαξά γίλεηαη. Μπνξνχκε λα ελεκεξψζνπκε ηνπο καζεηέο ζρεηηθά, ψζηε λα 

ηνπο δψζνπκε κηα αίζζεζε «ζπκκεηνρήο» ζηνλ ζρεδηαζκφ, πξαθηηθή εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ ηνπο γηα κάζεζε, φπσο ζα δνχκε πην θάησ. Απφ εθεη θαη πέξα, θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Η ρξήζε ηνπ πίλαθα, ηνπ 

δηαθαλνζθνπείνπ ή ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φπνπ γξάθνληαη θαη ηνλίδνληαη ηα λέα πξνο 

κάζεζε ζηνηρεία, βνεζνχλ ζην λα γίλνπλ απηά ζαθή θαη παξαηεξήζηκα. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, ηα 

posters γχξσ-γχξσ ζηελ ηάμε ή ζε έλαλ εηδηθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ (ηνλ νπνίν ζπλήζσο 

νλνκάδνπκε «Η γσληά ηεο μέλεο γιψζζαο») κε ηα λέα πξνο κάζεζε ζηνηρεία ηεο γιψζζαο ζα 

κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ζπλερή θαη θαζεκεξηλή έθζεζε ζε απηά. Απηή ε ηδέα 
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πξνέξρεηαη απφ ηελ ιεγφκελε «πεξηθεξεηαθή κάζεζε» πνπ πξνηάζεθε απφ ηηο αλζξσπηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο (π.ρ., Taylor et al, 1990). Δπηπιένλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ θαη νθείινπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ «παξαγσγή» ησλ καζεηψλ  θαη 

λα παξέκβνπλ κε ηελ θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε, ππνβνεζψληαο έηζη ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ σο πξνο ηα πξνο κάζεζε λέα γισζζηθά ζηνηρεία. Απηφ γίλεηαη, δηφηη κε ηε δηφξζσζε ηεο 

παξαγσγήο ησλ καζεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί έιθνπκε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηα ζηνηρεία εθείλα 

πνπ δελ έρνπλ παξαηεξεζεί ή είλαη ιαλζαζκέλα. Η αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε (δηφξζσζε), εάλ 

παξέρεηαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή σο πιεξνθνξία θαη φρη σο ηηκσξία θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ιακβάλεη ππφςε ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, έρεη απνδεηρζεί (πξβι. Deci et al 1981, 

Pintrich & Schunk 1996) φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ππνβνεζεηηθά θαη σο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ.  Η παξαγσγή ησλ καζεηψλ κπνξεί επίζεο λα δψζεη ηελ επθαηξία γηα 

επαλαιεπηηθά καζήκαηα (πάλσ ζηα «ιάζε» ησλ καζεηψλ) πνπ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο 

εμππεξεηνχλ ηνλ ζηφρν ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο επαλάιεςεο. 

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο 

Οη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο πξνο 

επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλεο κε ηξφπν πνπ λα έιθνπλ ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ. Δίλαη επλφεην φηη πξέπεη λα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη 

λα είλαη ιίγν πάλσ απφ ην επίπεδν γισζζνκάζεηάο ηνπο (δει. νχηε πνιχ εχθνιεο νχηε πνιχ 

δχζθνιεο). Πξνο ηνχην κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ρξεζηκνπνηήζεη θείκελα πνπ πιεξνχλ ηηο 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη θηλεηξνπνηνχλ ηνπο καζεηέο (π.ρ. θείκελα απφ ην δηαδίθηπν ή αθφκε 

θαη ινγνηερληθά απνζπάζκαηα). 

Τα καζήκαηα πνπ εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζηε γξακκαηηθή δελ θαίλεηαη λα ελδηαθέξνπλ 

ηνπο καζεηέο, παξφιν πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ έλα ζηαζεξφ πιαίζην. Τέηνηνπ ηχπνπ 

καζήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε θαζαξά ππνζηεξηθηηθφ ηξφπν, πξνζδίδνληαο 

ζηνπο καζεηέο κεηαγισζζηθή γλψζε (π.ρ. θαλφλεο), φκσο απηφ δελ είλαη θαζφινπ βέβαην φηη ζα 

βειηηψζεη ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα. Η γξακκαηηθή βέβαηα, φπσο θαη ε έθζεζε ησλ 

καζεηψλ ζε δηαθφξνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο, φηαλ εληάζζεηαη κέζα ζε θαηάιιειεο επηθνηλσληαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κάζεζε αθνχ βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα επηθεληξψζνπλ 

ζηε γισζζηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο μέλεο γιψζζαο (Radwan, 2005). Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, 

ν ηξφπνο πνπ δνκείηαη ην κάζεκα έρεη εδψ ηεξάζηηα ζεκαζία. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 10 

Πψο δηδάζθεηε ηε γξακκαηηθή; Γείηε κία ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηελ 

ηάμε ζαο θαη πξνζέμηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ζε απηφ ε γξακκαηηθή. 

Γηαβάζηε επίζεο ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ βηβιίνπ σο  πξνο απηφ ην ζέκα. Γξάςηε 

ηηο ζθέςεηο ζαο ζην ηεηξάδηφ ζαο. 

 

 

Η δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο πξέπεη λα εηζαρζεί ζηε θαζεκεξηλή καο πξαθηηθή, 

επηηξέπνληαο έηζη ηε κέγηζηε γλσζηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ καο (Μαηζαγγνχξαο, 2005). 

Δάλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαηαθέξεη λα ελεξγνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη λα ηηο 

εκπινπηίζεη κε λέεο ζηξαηεγηθέο, νη ηειεπηαίνη ζα είλαη ζαθψο πην θηλεηξνπνηεκέλνη θαη άξα πην 

δεθηηθνί ζην λέν πξνο κάζεζε πιηθφ (Bogaards, 1988, Cyr, 1998). Πξάγκαηη νη καζεηέο καο 

πξέπεη λα κάζνπλ πώο λα καζαίλνπλ. Αξθεηέο θνξέο ζεσξνχκε φηη απηφ ην μέξνπλ ήδε θαη 

εζηηάδνπκε κφλν ζηε γιψζζα πνπ δηδάζθνπκε. Γπζηπρψο φκσο, φπσο δηαπηζηψλνπκε ζπρλά, ηα 

πξάγκαηα δελ είλαη αθξηβψο έηζη. Δάλ ινηπφλ νη καζεηέο καο δελ αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν πνπ 

παίδνπλ ζπληζηψζεο ηεο επηηπρνχο κάζεζεο, φπσο πψο λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο γηα λα 

ππνβνεζήζνπλ ηελ κλήκε ηνπο, πψο λα κελ ακεινχλ λα ξσηνχλ φηαλ δελ θαηαιαβαίλνπλ, πψο λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο άιινπο γηα λα δηαιεπθάλνπλ ζθνηεηλά ζεκεία ή λα παξάγνπλ καδί 

επηθνηλσλία, πψο λα απνκνλψλνπλ θαη λα «αλαθαιχπηνπλ» ηνλ θαλφλα πίζσ απφ ηηο γξακκέο ησλ 
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θεηκέλσλ ζηα νπνία εθηίζεληαη, πψο λα επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, είλαη ζαθέο φηη δελ 

έρνπκε πνιιέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζην έξγν καο. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 11 

Γείηε κία ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηελ ηάμε ζαο θαη πξνζέμηε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν εηζάγνληαη θάπνηεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. Γηαβάζηε επίζεο ηηο πξνηάζεηο 

ησλ ζπγγξαθέσλ σο  πξνο απηφ ην ζέκα.  Γξάςηε ηηο ζθέςεηο ζαο ζην ηεηξάδηφ ζαο θαη 

ζπλερίζηε παξαθάησ. 

 

 

Η ηειηθή πξάμε θάζε καζήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ 

ηνπ απφ ηνπο καζεηέο. Έλαο ηξφπνο είλαη λα  δεηήζνπκε απφ ηνπο καζεηέο καο λα γξάςνπλ κφλνη 

ηνπο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα ηνπο (γηα λα απνθεπρζεί ε απφδνζε ζε άιινπο πξνζσπηθνχο 

παξάγνληεο ε πηζαλή κε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ) ηη έκαζαλ απφ ην κάζεκα. Έηζη ζα δνπλ κφλνη ηνπο 

θαη ζα αμηνινγήζνπλ εάλ έκαζαλ απηφ πνπ είρε ηεζεί σο ζηφρνο. Δάλ δηαπηζηψζνπλ φηη δελ ήηαλ 

επηηπρέο ην κάζεκα σο πξνο ηνλ ζηφρν ηφηε κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ κε εξσηήζεηο ή λα δεηήζνπλ 

επαλάιεςε ηεο πξνζπάζεηαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέ θαζίζηαληαη 

ζπλππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο θαη θηλεηξνπνηνχληαη ζεηηθά. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 12 

Γείηε κία ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηελ ηάμε ζαο θαη πξνζέμηε ηνλ ηξφπν 

πνπ επηρεηξείηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε κέζα απφ αζθήζεηο απην-αμηνιφγεζεο ζην ηέινο θάζε 

θεθαιαίνπ. Γηαβάζηε επίζεο ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ σο  πξνο απηφ ν ζέκα. 

Πξνζπαζήζηε λα δείηε θξηηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηά ζαο αλαζηνραδφκελνη εάλ απηά 

πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ ελφηεηα απηή απνηεινχλ κέξνο ηεο πξαθηηθήο ζαο. Μπνξείηε λα 

θαιέζεηε έλαλ ζπλάδειθφ ζαο λα ζαο παξαθνινπζήζεη θαη λα ηνλ/ηελ παξαθνινπζήζεηε θαη 

εζείο, ψζηε λα βνεζήζεη ν έλαο ηνλ άιιν ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ 

θαη λα ζπδεηήζεηε ηα  ζέκαηα απηά κε αθνξκή ηα δεδνκέλα απφ ηα καζήκαηά ζαο. Σηε 

ζπλέρεηα κπνξείηε λα επηρεηξήζεηε λα ελζσκαηψζεηε απηά ηα ζηνηρεία ζπλεηδεηά ζηα 

καζήκαηά ζαο θαη λα ειέγμεηε θαηά πφζν βνεζάλε ζηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ 

ζαο ζηφρσλ. 

 

2.2.   Σα θίλεηξα γηα κάζεζε θαη ηξόπνη ελεξγνπνίεζήο ηνπο ζηελ ζρνιηθή ηάμε 

Γξαζηεξηφηεηα 13 

Όινη ζπκθσλνχκε φηη ε χπαξμε θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο καο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο 

νπνίεο ηνπο εκπιέθνπκε είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Καηαγξάςηε 3 ηξφπνπο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ ζαο. Σηε ζπλέρεηα, δηαβάζηε παξαθάησ θαη ζπγθξίλεηε ην 

θείκελν πνπ αθνινπζεί κε ην δηθφ ζαο. 

 

Όινη ζπκθσλνχκε φηη νπνηνο εκπιέθεηαη ζε κηα νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία, ηεο κάζεζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, πξέπεη λα έρεη ην δένλ θίλεηξν γηα λα ηε θέξεη εηο πέξαο. Με άιια ιφγηα, 

ν βαζκφο ζηνλ νπνίν θηλεηξνπνηνχκαζηε λα εκπιαθνχκε ζε κηα δξαζηεξηφηεηα είλαη απηφο πνπ 

καο σζεί ζην α) λα μεθηλήζνπκε ηελ εκπινθή καο ζηε δηαδηθαζία απηή, β) λα παξακείλνπκε ζε 

απηή παξά ηα πηζαλά εκπφδηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη γ) λα θαηαβάιινπκε ηελ απαξαίηεηε 

πξνζπάζεηα γηα λα πεηχρνπκε ην ζηφρν καο. Αλ ζθεθηνχκε φηη ε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο 

ζπρλά απαηηεί κηα καθξνρξφληα πξνζπάζεηα, ηφηε γίλεηαη ζαθέο φηη ε δηαξθήο θηλεηξνπνίεζε 

είλαη απαξαίηεηε. Πξάγκαηη, ν ξφινο πνπ έρνπλ ηα θίλεηξα  ησλ καζεηψλ σο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ηε  κάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο έρεη ζπδεηεζεί σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο εδψ θαη 

πνιιέο δεθαεηίεο (γηα κηα εθηελή ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο βι. Dörnyei, 2010). Σε αληίζεζε κε 

παιαηφηεξεο απφςεηο, φκσο, ζηηο κέξεο καο νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα θίλεηξα εμαξηψληαη 
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απφ θαη είλαη ζεκειησκέλα α) ζηελ άπνςε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηελ αμία ηνπ σο άηνκν, β) ζηνπο 

ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη ή ζέηεη ν ίδηνο ν καζεηήο, γ) ζηελ πξνζδνθία πνπ έρεη ν καζεηήο σο πξνο 

ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη θαη δ) ζηα ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (πεξηέξγεηα, ελδηαθέξνλ, άγρνο θηι) πνπ αηζζάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, ηα θίλεηξα εμαξηψληαη θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ηνλ γλήζην 

ζεβαζκφ πνπ απνιακβάλεη κέζα ζηελ φιε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηελ ελζάξξπλζε, ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιιεη. Σε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζπδήηεζεο, ηα 

θίλεηξα ζεσξνχληαη σο κία εγγελή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ – δει. νη εθπαηδεπηηθνί δελ ρξεηάδεηαη 

λα ηα δεκηνπξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο –, πνπ πξέπεη κέζα απφ θαηάιιειεο πξαθηηθέο λα 

ελεξγνπνηεζνχλ. Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ελεξγνπνίεζεο ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη 

φηη  νη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη α) ειέγρνπλ θαηά έλα κέξνο ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη αηζζάλνληαη ζπλππεχζπλνη γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή,  β) 

κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ θαη γ) ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε κία ζπλεξγαηηθή, θηιηθή θαη θαιά 

νξγαλσκέλε νκάδα.  Δπίζεο, ηδηαίηεξν ξφιν παίδεη ε ζπλερήο πξφθιεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 14 

Γηαβάζηε ην αθφινπζν απφζπαζκα (απφ ην Krumboltz 1990: 10, φπσο παξαηίζεηαη 

ζην Covington 1992: 130) θαη πξνζπαζήζηε λα απνκνλψζεηε ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη δπλαηφλ λα απελεξγνπνηήζνπλ ηα θίλεηξα ησλ 

καζεηψλ. Σθεθηείηε επίζεο αλ απηνί νη παξάγνληεο είλαη παξφληεο ζηε δηθή ζαο 

πεξίπησζε ή αλ έρεηε βηψζεη παξφκνηεο θαηαζηάζεηο. 

«Φαληαζηείηε πσο ζα κπνξνχζακε λα ζρεδηάζνπκε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

πνπ ν ζηφρνο ηνπ ζα ήηαλ λα θάλεη ηνπο καζεηέο λα ζηραζνχλ ηελ κάζεζε. Πξψηνλ, 

δελ ζα ηνπο εκπιέθακε ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο ηάμεο ηνπο. Γεχηεξνλ, ζα ηνπο 

δεηνχζακε λα θάλνπλ πνιχ δχζθνιεο θαη αθαηαλφεηεο γηα απηνχο δξαζηεξηφηεηεο – 

π.ρ. λα είλαη ηέιεηνη ζε νηηδήπνηε θάλνπλ ρσξίο ιάζε. Τξίηνλ, φηαλ ζα αλαθαιχπηακε 

φηη νη καζεηέο καο απνηπγράλνπλ λα θέξνπλ ζε πέξαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ζα 

ηνπο γεινηνπνηνχζακε θαη ζα θνηλνπνηνχζακε ηα ιάζε ηνπο θαη ηελ επίδνζή ηνπο 

ζηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο ηνπο. Τέηαξηνλ, γηα λα ξίμνπκε αιάηη ζηελ πιεγή ηνπο, ζα  

μερσξίδακε ηνπο καζεηέο πνπ αξίζηεπζαλ απφ εθείλνπο πνπ δελ πέηπραλ ιέγνληαο π.ρ. 

„αθνχ κπνξεί ν Α γηαηί δελ κπνξείο εζχ;‟. Απηφ ζα απνκφλσλε ηνλ Α θαη ζα έθαλε 

φινπο ηνπο άιινπο λα ηνλ απερζάλνληαη. Τέινο, εάλ πηάλακε θάπνηνλ καζεηή λα 

πξνζπαζεί λα βνεζήζεη θάπνηνλ άιινλ λα ηα θαηαθέξεη ζηηο απίζηεπηεο 

δξαζηεξηφηεηέο καο, ζα ηηκσξνχζακε κηα ηέηνηα ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά ρσξίο 

έιενο, επηκέλνληαο ν θαζέλαο λα δνπιεχεη ζησπειά κφλνο ηνπ απνκνλσκέλνο απφ ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο νκάδαο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ.» 

Σεκεηψζηε ηηο ζθέςεηο ζαο ζην ηεηξάδηφ ζαο θαη, ζηε ζπλέρεηα, δηαβάζηε παξαθάησ. 

 

Σην παξαπάλσ θείκελν βιέπνπκε κε εμαηξεηηθή ζαθήλεηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ βαζηθψλ 

παξακέηξσλ ησλ θηλήηξσλ πνπ ζπδεηήζακε πην πάλσ (έιεγρνο, ηθαλφηεηα θαη ζπλεξγαηηθφηεηα) 

ζε απηφ ην απφζπαζκα. Η αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηα εμσγελή θίλεηξα (βαζκνί, ηηκσξία, 

πηζηνπνηεηηθά θηι) πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ηνπ ειιεληθνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, θαη πνπ παίξλνπλ σο δεδνκέλν φηη νη καζεηέο δελ ζέινπλ λα κάζνπλ θαη 

πξέπεη κε θάπνηα αληακνηβή λα σζεζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζπρλά 

δεκηνπξγνχλ θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα  ιεηηνπξγήζνπλ αλαζηαιηηθά γηα ηε κάζεζε. Όπσο 

είπακε θαη πην πάλσ, εμάιινπ, ηα θίλεηξα ππάξρνπλ ζηνπο καζεηέο. Δθείλν πνπ πξέπεη λα 

θάλνπκε σο εθπαηδεπηηθνί είλαη λα ηα ελεξγνπνηήζνπκε. Οη πξαθηηθέο πνπ πεξηέγξαςε ην πην 

πάλσ απφζπαζκα δπζηπρψο ιεηηνπξγνχλ ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, θάλνληαο ηνπο καζεηέο λα 

κηζήζνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ην κάζεκά καο. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 15 

Τψξα ζθεθηείηε ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαηξέςνπλ απηή ηελ 
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θαηάζηαζε θαη λα επηηξέςνπλ ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε λα «αλζίζνπλ». 

Αλαθεξζείηε ζηε δηθή ζαο εκπεηξία θαη πάξηε σο παξάδεηγκα κηα δηθή ζαο ηάμε. Σην 

ηεηξάδηφ ζαο ζεκεηψζηε ηνπιάρηζηνλ 3 ηέηνηεο ελέξγνηεο. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηηο ζθέςεηο 

ζαο, ζπλερίζηε λα δηαβάδεηε παξαθάησ. 

 

Αληίζεηα κε ηελ άπνςε πνπ κπνξεί λα έρνπλ πνιινί απφ καο φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ιεηηνπξγεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ ε αμία ηεο δηθήο καο παξέκβαζεο είλαη κεδακηλή, πξφζθαηε 

έξεπλα (Guilloteaux & Dörnyei, 2008) έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε δηαθνξά 

πηνζεηψληαο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο θηλεηξνπνίεζεο (Dörnyei, 2001), νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηηο παξαθάησ «ζπκβνπιέο»: 

Πξνζπαζήζηε γηα ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

- Γεκηνπξγείζηε ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέγεηε. 

- Γείμηε δσεξφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο γλψκεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ. 

- Κάλεηε ηε καζεζηαθή εκπεηξία δηαζθεδαζηηθή. 

- Πξνζπαζήζηε ψζηε λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ. 

- Πξνθαιέζηε ηνπο καζεηέο ζαο λα ζθεθηνχλ θξηηηθά. 

 

Σην δεχηεξν κέξνο απηνχ ηνπ πιηθνχ ζα ζπδεηεζνχλ παξαδείγκαηα δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηέηνηεο αξεηέο. 

2.3. Πώο δηδάζθεηαη ε μέλε γιώζζα – επηθαηξνπνηεκέλε επηθνηλωληαθή πξνζέγγηζε 

Μέρξη πξφζθαηα, ε μέλε γιψζζα, σο φξγαλν επηθνηλσλίαο, δηδαζθφηαλ ή έπξεπε λα 

δηδάζθεηαη κε βάζε  ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 16 

Σθεθηείηε θαη ζεκεηψζηε ηηο θέςεηο ζαο ζην ηεηξάδηφ ζαο, πψο νξίδεηε εζείο ηελ 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαθηηθή ηεο μέλεο γιψζζαο. Όηαλ νινθιεξψζεηε, 

ζπγθξίλεηε ηελ άπνςή ζαο κε απηέο ηνπ Dörnyei (2009) πνπ παξαηίζεληαη ακέζσο παξαθάησ. 

 

Σχκθσλα κε ηνλ Dörnyei (2009: 302): 

«Η πξσηαξρηθή εζηίαζε ηεο  επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ θαη κεζνδνινγηώλ πνπ πξνσζνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ζηελ 

μέλε γιώζζα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηόηεηεο. [...] Η 

ζηεξεόηππε άπνςε γηα κηα ηδαληθή εηθνηλσληαθή ηάμε είλαη όηη πξνζνκνηάδεη όζν ην δπλαηό 

πεξηζζόηεξν ζε πεξηβάιινληα όπνπ νκηιείηαη ε μέλε γιώζζα σο θπζηθή παξέρνληαο έηζη κία κεγάιε 

πνζόηεηα απζεληηθνύ εηζηόληνο  γηα λα «ηαΐζεη» ηηο αζπλείδεηεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ηνπ καζεηή 

[θαη λα κάζεη ηελ μέλε γιώζζα όπσο θαη ηελ κεηξηθή, πξνζζήθε δηθή καο]. Δπζηπρώο όκσο ε 

απνθιεηζηηθά αζπλείδεηε καζεζηαθή δηαδηθαζία απνδείρηεθε αλεπηηπρήο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

μέλεο γιώζζαο θαη έηζη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία βιέπνπκε κηα κεηεμέιημε ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο”.  

Γξαζηεξηφηεηα 17 

Απφ ηελ πείξα ζαο, ηη λνκίδεηε φηη έιεηπε απφ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε θαη πξνηείλεηαη 

ηψξα σο ζπκπιεξσκαηηθφ θνκκάηη ηεο; Αθνχ απαληήζεηε, δηαβάζηε ην αθφινπζν 

απφζπαζκα θαη δείηε αλ ζπκθσλείηε θαη ζεηο. 

«Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε κεηέξρεηαη 

κηα αιιαγή πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο γισζζηθήο δνκήο 

κέζα ζην πξνζαλαηνιηζκέλν θπξίσο ζηε ζεκαζία πιαίζην ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο 

ζηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα.» (Spada 2007: 271) 
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Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ ζρφιην, ε κεζνδνινγηθή καο πξνζπάζεηα ζην πιαίζην 

ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο είλαη πψο ζα εζηηάζνπκε θαη ζηε δνκή ηεο 

γιψζζαο (αιιηψο πψο ζα δηδάμνπκε ηε γξακκαηηθή) κέζα απφ επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζπλήζσο κέρξη ηψξα εζηίαδαλ ζηε ζεκαζία θαη θαζφινπ ζηε δνκή. Απηή είλαη θαη ε 

ζεκεξηλή καο πξφθιεζε σο εθπαηδεπηηθνί ηεο μέλεο γιψζζαο. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 18 

Παξαηεξείζηε ηα ζρνιηθά βηβιία ζαο θαη δείηε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο επηρεηξείηαη 

απηή ε εζηίαζε ζηε δνκή (δει. πψο δηδάζθεηαη ε γξακκαηηθή). Μεηά δηαβάζηε ηηο πξνηάζεηο 

πνπ αθνινπζνχλ θαη πξνζπαζήζηε λα δείηε θαηά πφζν απηέο νη πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα βηβιία. 

 

Ο ηξφπνο πνπ ρεηξηδφκαζηε ην εηζηφλ πιηθφ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ επηθαηξνπνηεκέλε 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε. Ο Dörnyei (2009: 282-283) ζπδεηά πεξηιεπηηθά ηέζζεξηο ηξφπνπο 

παξέκβαζεο ζην εηζηφλ (γηα κεγαιχηεξεο έθηαζεο ζπδήηεζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο, βι. Ellis 2008: 

879-80):   

1. Φεηξηζκφο ηνπ εηζηφληνο πιηθνχ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί α) λα 

«πιεκκπξίζεη» ην πιηθφ κε ηε δνκή πνπ ζέιεη λα πξνζέμνπλ θαη λα κάζνπλ νη καζεηέο ηνπ, 

β) λα ηνλίζεη κε θάπνηνλ ηξφπν ηε δνκή κέζα ζην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί (απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο ρξψκαηα, ππνγξάκκηζε θηι) θαη γ) λα δνκήζεη ην πιηθφ κε 

ηξφπν πνπ λα αλαγθάδεη ηνλ καζεηή λα αληηιεθζεί ηελ πξνο κάζεζε δνκή πξνθεηκέλνπ λα 

θέξεη ζε πέξαο ηε δξαζηεξηφηεηα. 

2. Απεπζείαο δηδαζθαιία ηεο δνκήο πνπ κπνξεί λα είλαη παξαγσγηθή (deductive instruction) ή 

επαγσγηθή (inductive instruction). 

3. Παξαγσγηθνί ηξφπνη (Production options) πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ «νδεγνχλ» θαη 

«επηβάιινπλ» ζηνλ καζεηή λα ππνρξεσζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξνο κάζεζε δνκή γηα 

λα παξαγάγεη ηε γιψζζα. 

4. Γηφξζσζε ιαζψλ. Η ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή πεξηιακβάλεη ηξφπνπο δηφξζσζεο ησλ ιαζψλ 

ησλ καζεηψλ πνπ κπνξεί λα κελ είλαη πνιχ ζαθείο ζε απηνχο (π.ρ. ν εθπαηδεπηηθφο 

επαλαιακβάλεη απιψο ηε ζσζηή εθθνξά ή ξσηάεη μαλά ηνλ καζεηή) ή λα είλαη θαζαξή 

δηφξζσζε ηνπ ιάζνπο (π.ρ. κεηαγισζζηθή εμήγεζε ηνπ θαλφλα) θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζα δηνξζψζεη ην ιάζνο ηνπ καζεηή. 

2.4. Πώο αμηνινγνύκε ηελ πξόνδν ηωλ καζεηώλ αιιά θαη ηε δηθή καο 

Η αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε ζρνιηθά πεξηβάιινληα θαη 

φρη κφλν γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη λα πάξνπλ ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ. 

Γίλεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ επηηπρία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη δίλεη ην «ζήκα» ηφζν ζηνλ καζεηή γηα πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα φζν θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα αιιαγή πξνζέγγηζεο θαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζε πεξίπησζε ρακειήο 

αμηνιφγεζεο. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 19 

Πψο αληηιακβάλεζηε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζαο; Τη θηλήζεηο θάλαηε ψζηε λα 

αληαπνθξίλεζηε ζηηο κέρξη ζήκεξα αλάγθεο αμηνιφγεζεο; Σε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη 

δνθηκέο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο πξαθηηθή αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε; Τη πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεηε; Τη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

πηζηεχεηε φηη πξνυπνηίζεληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαηάιιεισλ θαη πνηνηηθψλ δνθηκψλ 

αμηνιφγεζεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο – πνηεο απφ απηέο ζεσξείηε φηη θαηέρεηε θαη ζε πνηεο 

πζηεξείηε; Γξάςηε ηηο απφςεηο ζαο ζην ηεηξάδην ζθέςεψλ ζαο θαη, φηαλ ηειεηψζεηε, 

ζπλερίζηε λα δηαβάδεηε παξαθάησ. 
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Η αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζηα ζρνιεία γίλεηαη ζπλήζσο κε γξαπηέο δνθηκέο (tests) ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ζην ηέινο ηνπ, φπσο γλσξίδνπκε. Όκσο ν ζθνπφο φισλ απηψλ 

ησλ δηαγσληζκάησλ είλαη ε βαζκνιφγεζε ηνπ καζεηή θαη πνιχ ιίγν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο γηα δηακνξθσηηθνχο ζθνπνχο, φπσο ζα έπξεπε λα γίλεη κε ηα ελδηάκεζα ζηε 

ζρνιηθή ρξνληά δηαγσλίζκαηα. Με ηνλ φξν «δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε» ελλννχκε ηε ρξήζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηα 

νπνία δηδάρζεθαλ θαη ηελ αλαδηακφξθσζε ζηφρσλ θαη πξαθηηθψλ κε απψηεξν ζηφρν ηε ζπλερή 

ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ησλ καζεηψλ. Απηέο νη δνθηκέο νλνκάδνληαη «δνθηκέο πξνφδνπ» θαη 

έρνπλ ζαθψο άιιε ιεηηνπξγία απφ ηα ηειηθά δηαγσλίζκαηα, ηα νπνία πνπ έρνπλ αζξνηζηηθή 

ιεηηνπξγία θαη απιψο δειψλνπλ ηελ επηηπρία ή φρη ηνπ καζεηή γηα φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά θαη ηνλ 

πξνβηβαζκφ ηνπ ή κε ζηελ επφκελε ηάμε.  

Άιια είδε δνθηκψλ είλαη ε «θαηαηαξθηήξηα δνθηκή», ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξρή ηεο 

ρξνληάο κε ζθνπφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε βάζε ηα επίπεδαγισζζνκάζεηάο ηνπο  θαη ε 

«δηαγλσζηηθή δνθηκή», ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη (πηζαλφηαηα ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο θαη απηή) κε 

ζθνπφ ηε δηάγλσζε ησλ ειιείςεσλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο ψζηε λα πξνζαξκνζζεί ην πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο αλάινγα. Κάζε δνθηκή πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηε θαη έγθπξε. Γηα λα είλαη κηα δνθηκή 

αμηφπηζηε ζα πξέπεη λα βαζκνινγείηαη κε ηνλ ίδην βαζκφ θάζε θνξά πνπ δηνξζψλεηαη είηε απφ ηνλ 

ίδην βαζκνινγεηή είηε απφ άιινλ. Γηα λα είλαη έγθπξε, ζα πξέπεη λα εμεηάδεη απηφ πνπ 

ηζρπξίδεηαη φηη εμεηάδεη – δειαδή, αλ κηα άζθεζε ζρεδηάδεηαη γηα λα εμεηάζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

καζεηή λα δηαβάδεη θαη λα θαηαλνεί έλα θείκελν, ζα πξέπεη ε άζθεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα 

θάλεη αθξηβψο απηφ. Αλ δεηήζνπκε απφ ηνλ καζεηή λα γξάςεη έλα θείκελν (ελψ ε άζθεζε 

εμεηάδεη ηελ αλάγλσζε), ηφηε ην δηαγψληζκά καο δελ είλαη έγθπξν. 

Σχκθσλα κε ην ΔΠΣ-ΞΓ, γίλεηαη πιένλ απαξαίηεην λα πξνζδηνξίδνπκε ην πξνθίι ησλ 

καζεηψλ καο κε βάζε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο πνπ πεξηιεπηηθά αλαθέξεηαη ακέζσο 

παξαθάησ θαη ζπδεηείηαη εθηελψο ζην Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο (2001), θαζψο επίζεο θαη ζηνλ 

νδεγφ ηνπ ΔΠΣ-ΞΓ. 
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Κνηλά Δπίπεδα Αλαθνξάο (απφ Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2001: 28-9): 

A. 

Βαζηθφο ρξήζηεο 

B. 

Αλεμάξηεηνο ρξήζηεο 

Γ. 

Ιθαλφο ρξήζηεο 

A1 A2 B1 B2 Γ1 Γ2 

Αξρηθή 

γλψζε 

Βαζηθή 

γλψζε 

Μέηξηα 

γλψζε 

Καιή 

γλψζε 

Πνιχ 

θαιή γλψζε 

Άξηζηε 

γλψζε 

Μπνξεί 
λα 
θαηαλνήζεη 
θαη λα 
ρξεζηκνπνη
ήζεη 
θαζεκεξηλέο 
εθθξάζεηο 
πνπ ηνπ 
είλαη νηθείεο 
θαη πνιχ 
βαζηθέο 
θξάζεηο 
πνπ έρνπλ 
ζηφρν ηελ 
ηθαλνπνίεζ
ε 
ζπγθεθξηκέλ
σλ 
αλαγθψλ. 
Μπνξεί λα 
ζπζηεζεί 
θαη λα 
ζπζηήζεη 
άιινπο θαη 
κπνξεί λα 
ξσηήζεη θαη 
λα 
απαληήζεη 
εξσηήζεηο 
πνπ 
αθνξνχλ 
πξνζσπηθά 
ζηνηρεία, 
φπσο ην 
πνχ κέλεη, 
ηα άηνκα 
πνπ 
γλσξίδεη θαη 
ηα 
πξάγκαηα 

Μπνξεί 
λα 
θαηαλνήζεη 
πξνηάζεηο 
θαη 
εθθξάζεηο 
πνπ 
ρξεζηκνπνη
νχληαη 
ζπρλά θαη 
πνπ 
ζρεηίδνληαη 
κε πεξηνρέο 
πνπ είλαη 
άκεζα 
ζπλαθείο 
(π.ρ. πνιχ 
βαζηθέο 
αηνκηθέο θαη 
νηθνγελεηαθέ
ο 
πιεξνθνξίε
ο, αγνξέο, 
ηνπηθή 
γεσγξαθία, 
εξγαζία). 
Μπνξεί λα 
επηθνηλσλή
ζεη ζε απιά 
θαη 
ζπλεζηζκέλ
α 
θαζήθνληα 
πνπ 
απαηηνχλ 
απιή θαη 
απεπζείαο 
αληαιιαγή 
πιεξνθνξη
ψλ γηα 
ζέκαηα πνπ 

Μπνξεί 
λα 
θαηαλνήζεη 
ηα θχξηα 
ζεκεία πνπ 
ηνπ 
παξνπζηάδν
ληαη κε 
ζαθήλεηα 
θαη ρσξίο 
απνθιίζεηο 
απφ ηνλ 
θνηλφ 
γισζζηθφ 
ηχπν θαη 
πνπ 
αθνξνχλ 
ζέκαηα πνπ 
ζπλαληψληα
η ηαθηηθά 
ζηε 
δνπιεηά, 
ζην 
ζρνιείν, 
ζηνλ 
ειεχζεξν 
ρξφλν, θηι. 
Μπνξεί λα 
ρεηξηζηεί 
θαηαζηάζεηο 
πνπ είλαη 
πηζαλφ λα 
πξνθχςνπλ 
ζηε 
δηάξθεηα 
ελφο 
ηαμηδηνχ ζε 
κηα πεξηνρή 
φπνπ 
νκηιείηαη ε 
γιψζζα. 

Μπνξεί 
λα 
θαηαλνήζεη 
ηηο θχξηεο 
ηδέεο ελφο 
ζχλζεηνπ 
θεηκέλνπ, 
ηφζν γηα 
ζπγθεθξηκέλ
α, φζν θαη 
γηα 
αθεξεκέλα 
ζέκαηα, 
ζπκπεξηιακ
βαλνκέλσλ 
ζπδεηήζεσλ 
πάλσ ζε 
ηερληθά 
δεηήκαηα 
ηεο 
εηδηθφηεηάο 
ηνπ. Μπνξεί 
λα 
ζπλδηαιιαγ
εί κε θάπνηα 
άλεζε θαη 
απζνξκεηηζ
κφ πνπ 
θαζηζηνχλ 
δπλαηή ηε 
ζπλήζε 
επηθνηλσλία 
κε θπζηθνχο 
νκηιεηέο ηεο 
γιψζζαο 
ρσξίο 
επηβάξπλζε 
γηα θαλέλα 
απφ ηα δχν 
κέξε. 
Μπνξεί λα 

Μπνξεί 
λα 
θαηαλνήζεη 
έλα επξχ 
θάζκα 
απαηηεηηθψλ
, 
καθξoζθει
ψλ 
θεηκέλσλ 
θαη λα 
αλαγλσξίζε
η ζεκαζίεο 
πνπ 
ππνλννχληα
η. Μπνξεί λα 
εθθξαζηεί 
άλεηα θαη 
απζφξκεηα 
ρσξίο λα 
θαίλεηαη 
ζπρλά πσο 
αλαδεηά 
εθθξάζεηο. 
Μπνξεί λα 
ρξεζηκνπνη
εί ηε 
γιψζζα 
επέιηθηα θαη 
απνηειεζκα
ηηθά γηα 
θνηλσληθνχο
, 
αθαδεκατθν
χο θαη 
επαγγεικαηη
θνχο 
ζθνπνχο. 
Μπνξεί λα 
παξαγάγεη 
ζαθή, θαιά 

Μπνξεί 
λα 
θαηαλνήζεη 
κε επθνιία 
ζρεδφλ φια 
φζα αθνχεη 
ή δηαβάδεη. 
Μπνξεί λα 
θάλεη 
πεξηιήςεηο 
κε βάζε 
πιεξνθνξίε
ο πνπ 
πξνέξρνληα
η απφ 
δηαθνξεηηθέ
ο 
πξνθνξηθέο 
ή γξαπηέο 
πεγέο, 
αλαζπλζέην
ληαο 
επηρεηξήκαη
α θαη 
πεξηγξαθέο 
ζε κηα 
ζπλεθηηθή 
παξνπζίαζ
ε. Μπνξεί 
λα 
εθθξαζηεί 
απζφξκεηα, 
κε κεγάιε 
άλεζε θαη 
αθξίβεηα, 
δηαρσξίδνλη
αο ιεπηέο 
ζεκαζηνινγ
ηθέο 
απνρξψζεηο 
αθφκα θαη 
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πνπ θαηέρεη. 
Μπνξεί λα 
ζπλδηαιιαγ
εί κε απιφ 
ηξφπν ππφ 
ηελ 
πξνυπφζεζ
ε φηη ν 
ζπλνκηιεηή
ο ηνπ κηιάεη 
αξγά θαη 
θαζαξά θαη 
είλαη 
δηαηεζεηκέλ
νο λα 
βνεζήζεη.  

 

ηνπ είλαη 
νηθεία θαη 
γηα ζέκαηα 
ξνπηίλαο. 
Μπνξεί λα 
πεξηγξάςεη 
κε απιά 
ιφγηα 
πηπρέο ηνπ 
ηζηνξηθνχ 
ηνπ, ηνπ 
άκεζνπ 
πεξηβάιινλ
ηφο ηνπ 
θαζψο θαη 
ζέκαηα 
άκεζεο 
αλάγθεο.  

 

Μπνξεί λα 
παξαγάγεη 
απιφ 
θείκελν 
ζρεηηθφ κε 
ζέκαηα πνπ 
γλσξίδεη ή 
πνπ ηνλ 
αθνξνχλ 
πξνζσπηθά
. Μπνξεί λα 
πεξηγξάςεη 
εκπεηξίεο 
θαη 
γεγνλφηα, 
φλεηξα, 
ειπίδεο θαη 
θηινδνμίεο 
θαη λα 
δψζεη 
ζπλνπηηθά 
ιφγνπο θαη 
εμεγήζεηο 
γηα ηηο 
γλψκεο θαη 
ηα ζρέδηά 
ηνπ.  

παξαγάγεη 
ζαθέο, 
ιεπηνκεξέο 
θείκελν γηα 
έλα επξχ 
θάζκα 
ζεκάησλ θαη 
λα εμεγήζεη 
κηα άπνςε 
πάλσ ζε 
έλα 
θεληξηθφ 
δήηεκα, 
δίλνληαο ηα 
πιενλεθηήκ
αηα θαη ηα 
κεηνλεθηήκα
ηα ησλ 
δηαθφξσλ 
επηινγψλ.  

 

δηαξζξσκέλ
α, 
ιεπηνκεξή 
θείκελα γηα 
ζχλζεηα 
ζέκαηα, 
επηδεηθλχνλ
ηαο 
ειεγρφκελε 
ρξήζε 
νξγαλσηηθψ
λ 
ζρεκάησλ, 
ζπλδεηηθψλ 
ζηνηρείσλ 
θαη 
κεραληζκψλ 
ζπλνρήο.  

 

ζε ηδηαίηεξα 
ζχλζεηεο 
πεξηζηάζεηο
.  

 

 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε καο φηαλ δεκηνπξγνχκε 

δνθηκέο θαη δηαγσλίζκαηα είλαη φηη, εθφζνλ δηδάζθνπκε κε βάζε ηελ επηθαηξνπνηεκέλε 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, ζα πξέπεη απηά λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δηδαθηηθή καο πξνζέγγηζε θαη 

λα είλαη επηθνηλσληαθά. Τφζν ζην Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2001, αιιά θαη ζηνλ Milanovic 

(2002) δίδνληαη ζαθείο νδεγίεο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

Τα δηαγσλίζκαηα δελ είλαη ν κφλνο ή θαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο. Οη ιεγφκελνη 

ελαιιαθηηθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο πξνθξίλνληαη απφ πνιινχο σο πνιχ πην απνηειεζκαηηθνί γηα ηε 

κάζεζε (Ο‟Μalley, & Valdez Pierce, 1996, Tillema & Smith, 2000). Ο θάθεινο ηνπ καζεηή, ηα 

καζεζηαθά εκεξνιφγηα θαη νη ζπδεηήζεηο ηχπνπ conference είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο 

απηνχο. Τν Δπξσπατθφ  Φάθειν Γισζζψλ είλαη επίζεο έλα ηέηνην δπλακηθφ εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο θαη ζηνρεπκέλεο κάζεζεο. Με ηε ρξήζε ηνπ Φαθέινπ Γισζζψλ νη καζεηέο  

εμνηθεηψλνληαη κε ηελ πηνζέηεζε πξνζσπηθψλ ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο θαη 

ζπλεηδεηνπνηνχλ κέζα απφ ηερληθέο αλαζηνραζκνχ ηη είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ κε απηά πνπ 

καζαίλνπλ. Σηνλ νδεγφ πεξαηηέξσ Μειέηεο ζα βξείηε πεξηζζφηεξν πιηθφ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε.  

3. Πεδία εθαξκνγήο 

3.1 Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε 

Δηδαζθαιία 

Η δηδαζθαιία δηαθξίλεηαη θιαζζηθά αλάκεζα ζηε θπζηθή θαη ηε ζρνιηθή δηδαζθαιία.  

Η θπζηθή δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη ζε θπζηθφ ρψξν θαη  ρσξίο ηδηαίηεξε δηδαθηηθή 

πξνεηνηκαζία. Η ζρνιηθή δηδαζθαιία είλαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεζκηθά 

θαηνρπξσκέλνπο θνξείο (π.ρ. ζρνιείν) θαη ζπλήζσο ην πεξηερφκελφ ηεο θαζνξίδεηαη απφ θάπνην 
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αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Η ζρνιηθή δηδαζθαιία δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε νξηζκέλεο παηδαγσγηθέο 

αξρέο θαη επηδηψθεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο αλάγθεο. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

Αληηζηνίρηζε, θαηά ηε γλψκε ζνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ζηε 

θπζηθή θαη ηε ζρνιηθή δηδαζθαιία 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΓΑΣΚΑΛΙΑ    ΣΦΟΛΙΚΗ ΓΙΓΑΣΚΑΛΙΑ 

..............................................................                  

.................................................................... 

..............................................................                  

.................................................................... 

Φαξαθηεξηζηηθά:   Δπλακηθή, ζθόπηκε, πνιπδηάζηαηε, θνηλσληθή, απζόξκεηε, ηπραία, 

πξνγξακκαηηζκέλε, ινγηθή, πνιύπινθε 

 

Γηδαζθαιία είλαη ε θάζε ζπλεηδεηή επηξξνή πνπ αζθεί θαλείο ζηα άηνκα πνπ δηδάζθεη σο 

εθπαηδεπηηθφο, κε βαζηθή επηδίσμε ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα φκσο είλαη ε δηαδηθαζία εθείλε πνπ επηηειεί ν δηδάζθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηφο ηνπ, γηα λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη πξνθαζνξίζεη. Δίλαη δειαδή «έλα 

νξγαλσκέλν ζχλνιν ζθφπηκσλ θαη κεζνδηθψλ, άκεζσλ θαη έκκεζσλ πλεπκαηηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ, ςπρνθηλεηηθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ ελεξγεηψλ, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο, 

θαη ηεο κφξθσζεο ησλ καζεηψλ, κε ηελ απηελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ θαη ηε βνήζεηα ησλ 

δαζθάισλ ηνπο» (Φαηδεδήκνπ, 1991). Σπλεπψο, ε ζρνιηθή δηδαζθαιία είλαη κηα 

πξνγξακκαηηζκέλε – θαη φρη ηπραία – παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία, πνπ ζπκβάιιεη ζην 

λα μεπεξάζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο κε ηε βνήζεηα θαη ηελ επίβιεςε ελφο 

εηδηθνχ αηφκνπ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Η ζχγρξνλε δηδαζθαιία δηαθξίλεηαη γηα ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία, γηα ην ζπκβνπιεπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γηα ην 

καζεηνθεληξηθφ ηεο ραξαθηήξα κε ζηφρν ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

καζεηή.  

 

Δηαθνξνπνηεκέλε Δηδαζθαιία 

Σηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο έληνλεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ, ηφζν απφ 

θνηλσληθήο φζν θαη απφ πνιηηηζκηθήο άπνςεο, ε χπαξμε ελφο κέζνπ, ηππηθνχ καζεηή θαη άξα 

κηαο εληαίαο δηδαζθαιίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε απηφλ, απνδεηθλχεηαη ζεσξεηηθά δπζπξφζηηε θαη 

πξαθηηθά αλαπνηειεζκαηηθή. Απέλαληη ζε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε εηθφλα ελφο ηκήκαηνο 

φπνπ νη καζεηέο θάζνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη εξγάδνληαη ζην ίδην επίπεδν, κε ηα ίδηα πιηθά θαη 

ηελ ίδηα βνήζεηα, ελψ ν/ε εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη κε έλαλ κνλαδηθφ ηξφπν λέεο έλλνηεο, θαληάδεη 

εθηφο επνρήο θαη αλεπαξθήο λα αληηκεησπίζεη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

(Παληειηάδνπ 2008). 

Σε αληηπαξάζεζε απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο εκθαλίδεηαη κηα λέα πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο, 

ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Η δηαθνξνπνίεζε ζεκειηψλεηαη ζηηο ζεσξίεο ηεο επνηθνδφκεζεο 

ηεο κάζεζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο. Η δηαθνξνπνίεζε είλαη ηφζν νξγαλσηηθή ζηξαηεγηθή, φζν 

θαη παηδαγσγηθή θαη επηηξέπεη ζηελ ίδηα ηάμε ζε θάζε καζεηή λα εξγάδεηαη επηηπγράλνληαο 

ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ. Η εθπαηδεπηηθή έξεπλα έρεη δψζεη 

πνηθηιία κεζφδσλ θαη ηερληθέο δηαθνξνπνίεζεο πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηαπηφρξνλα ηηο 

αλάγθεο φρη κφλν ησλ αδχλαησλ αιιά θαη ησλ «εμαηξεηηθψλ - ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ» πνπ 

βξίζθνπλ, φπσο θαη νη αδχλαηνη καζεηέο, αληαξφ ην αδηαθνξνπνίεην πξφγξακκα (Κνπηζειίλε-

Ισαλλίδνπ, 2001). 



18 

 

Σχκθσλα κε ηε Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία, δηδάζθνπκε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο κε 

πνηθίινπο θαη ηεξαξρεκέλνπο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ ηξφπνπο, κέζα, δηαδηθαζίεο, έηζη 

ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο καζεηψλ πνπ ζπλππάξρνπλ 

ζε ηάμεηο κεηθηήο ηθαλφηεηαο. (Καλάθεο 1991) 

 

Γξαζηεξηφηεηα 20 

Βάζεη ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη ησλ βησκάησλ ζνπ, πεξίγξαςε ζην ηεηξάδην ζθέςεσλ 

πψο θαληάδεζαη κία ηάμε φπνπ εθαξκφδεηαη κία δηαθνξεηηθή/ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. 

Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή ζα ιάκβαλεο ππφςε ζνπ, πνην ξφιν παίδεη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή θαη νη εκπεηξίεο ηνπ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, πνηα ζεκεία ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη θαηά ηε γλψκε ζνπ ζεκαληηθά; 

 

Ο φξνο «δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία» αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. Γηα 

ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, δίλεηαη έκθαζε ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο: ζην καζεηή 

θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ πξψην άμνλα, ηνλ καζεηή, δηαθξίλνπκε ηξεηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο: ηελ 

εηνηκφηεηά ηνπ ή αιιηψο ην επίπεδν επίδνζεο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν καζαίλεη (καζεζηαθφ πξνθίι). Αληίζηνηρα, ζε φ,ηη αθνξά ζην δεχηεξν άμνλα, δειαδή 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε δηδαζθαιία, δηαθξίλνπκε θαη εδψ ηξεηο δηαζηάζεηο: ην 

πεξηερφκελν, ηελ επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ην ηειηθφ πξντφλ. 

Η έλλνηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο εμαζθαιίδεη φηη ην ηη καζαίλεη, ην πψο ην 

καζαίλεη θαη ην πψο καο δείρλεη φηη ην έκαζε ν θάζε καζεηήο πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ην επίπεδν 

θαη ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηά ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν κάζεζεο. (Παληειηάδνπ 2008). 
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Γηάβαζε πξνζεθηηθά ηηο παξαθάησ αξρέο, ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία: 

- Η κάζεζε βειηηψλεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ, φπνπ ε γλψζε είλαη θαιά νξγαλσκέλε, 

θνληά ζην επίπεδν πνπ ήδε ηα θαηαθέξλνπλ νη καζεηέο (Howard 1994). 

- Οη καζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά ζηε κάζεζε θαη αηζζάλνληαη αζθαιείο (Brandt 

1998). 

- Οη καζεηέο δνκνχλ πξνζσπηθά ηε κάζεζή ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ λφεκα ζε 

φ,ηη δηδάζθνληαη (National Research Council,1990). 

- Οη καζεηέο γηα λα δνκήζνπλ ην λφεκα θάζε θνξά, βνεζνχληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίεο ηνπο, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη πξνζεγγίδνπλ ηε 

κάζεζε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Gardner 1983, Sternberg 1985). 

Πξνζπάζεζε λα αληηζηνηρήζεηο ηηο βαζηθέο απηέο επηζηεκνληθέο αξρέο ζηα παξαθάησ 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο: 

- Πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. 

- Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ. 

- Σπκκεηνρηθή δηδαζθαιία θαη επέιηθηε νκαδνπνίεζε. 

- Λεπηνκεξήο θαη δηαξθήο αμηνιφγεζε. 
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Σρήκα 1: Πεξηερόκελν ηεο Δηαθνξνπνηεκέλεο Δηδαζθαιίαο (Παληειηάδνπ 2008) 

 

Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κέζα απφ ηελ νπνία 

ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε έξεπλα γχξσ απφ ηε κάζεζε κε ηελ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία. Δίλαη έλαο 

ηξφπνο κέζα απφ ηνλ νπνίν εξεπλεηηθά δεδνκέλα πιήξνπο απνδνρήο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν καζαίλεη ν άλζξσπνο εθαξκφδνληαη ζηε δηδαζθαιία. Σε απηά ηα βαζηθά εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ζηεξίδεηαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Σην παξαπάλσ δηάγξακκα (Σρήκα 1), 

αλαπαξίζηαηαη γξαθηθά ην πεξηερφκελν ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, σο πξνο ηνπο δχν 

άμνλεο θαη ηηο έμη δηαζηάζεηο. 

 

Είδε δηαθνξνπνίεζεο 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί κηα πνηθηιία δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη ηερληθψλ γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ην πεξηερφκελν, ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαη ην ηειηθφ πξντφλ 

αλάινγα κε ην επίπεδν, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα καζεζηαθά πξνθίι ησλ καζεηψλ (Παληειηάδνπ 

2008).  

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα εμήο είδε δηαθνξνπνίεζεο (Κνπηζειίλε-Ισαλλίδνπ 2001): 

- Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην ζηφρν-θαζήθνλ φπνπ νη καζεηέο θαιχπηνπλ ην ίδην 

πεξηερφκελν ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

- Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην απνηέιεζκα, φπνπ νη ίδηεο γεληθέο εξγαζίεο-θαζήθνληα 

απαηηνχληαη απ‟ φια ηα παηδηά, φκσο ππάξρεη ε επειημία ν θάζε καζεηήο λα δνπιέςεη ζην 

επίπεδφ ηνπ. 

- Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα, φπνπ αλαγλσξίδεηαη φηη 

δηαθνξεηηθνί καζεηέο είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ζηπι κάζεζεο. Μπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ ην ίδην πεξηερφκελν θαη κε επηηπρία λα εθηειέζνπλ ηελ ίδηα εξγαζία ζην ίδην 

επίπεδν, αιιά κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

- Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην ξπζκφ ζηελ ηάμε, φπνπ νη δάζθαινη ηαθηηθά ζπδεηνχλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ηελ εξγαζία πνπ θάλνπλ κε ζθνπφ λα εξκελεχζνπλ ηελ 

θαηαλφεζε πνπ έρνπλ θαη λα δηαγλψζνπλ θαη αλαζεσξήζνπλ ηηο επείγνπζεο καζεζηαθέο 

αλάγθεο (Strading & Saunders, 1993). Έηζη πξνζθέξεηαη επίζεο δηαθνξεηηθφ πνζφλ θαη 

πνηνλ ππνζηήξημεο απφ ην δάζθαιν πξνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. 
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- Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ είλαη αλάινγε κε ηηο πξνζσπηθέο 

αλάγθεο θαη ηελ πξνζσπηθή πξφνδν ηνπ καζεηή. 

- Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην βαζκφ δπζθνιίαο ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ πάλσ ζηα νπνία 

εξγάδνληαη νη καζεηέο, γηα λα επηηχρνπλ ίδηνπο ζηφρνπο, απνηειέζκαηα θαη πεξηερφκελν. 
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Με βάζε ηελ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε αιιά θαη ηελ εκπεηξία ζαο, δψζηε έλα παξάδεηγκα 

γισζζηθήο δξαζηεξηφηεηαο δηαθνξνπνηεκέλν ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην ζηφρν θαη ην 

καζεζηαθφ ζηπι, ζχκθσλα κε ηα ζεκαηηθά θαη γισζζνινγηθά πεξηερφκελα ηνπ δηδαθηηθνχ 

εγρεηξηδίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Αλαπηχμηε ηελ πξφηαζή ζαο σο βήκα ζε ζρέδην  

καζήκαηνο. 

 

 

Επίλογος 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνθαζίδνπλ λα δηδάμνπλ κέζσ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο, 

ζα πξέπεη λα δνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην ξφιν ηνπο θάησ απφ έλα λέν πξίζκα. Όρη σο θάηνρν θαη 

αλακεηαδφηε ηεο γλψζεο αιιά σο δηεπζπληή νξρήζηξαο (Tomlinson 1999 ζε Κνπηζειίλε-

Ισαλλίδνπ, 2005). Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα νδεγήζνπλ φια ηα κέιε ηεο νξρήζηξαο, δειαδή 

ηνπο καζεηέο ηνπο ζηε κέγηζηε επίδνζή ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, νη κνπζηθνί ζα 

ρξεηαζηεί λα εμαζθεζνχλ θαη κφλνη ηνπο θαη άξα κε δηαθνξεηηθέο αζθήζεηο ν θαζέλαο, θαη ν 

θαζέλαο κε ην δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο. Όινη 

απηνί αθνχ πεηχρνπλ ηε κέγηζηε αηνκηθή ηνπο επίδνζε, ζα ιεηηνπξγήζνπλ καδί σο νκάδα θαη ζα 

δψζνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε Tomlinson (1999 ζε 

Κνπηζειίλε 2005) «ν δηεπζπληήο ηεο νξρήζηξαο βνεζά ηνπο κνπζηθνχο λα εξκελεχζνπλ ηε 

κνπζηθή, αιιά δελ ηελ εξκελεχεη ν ίδηνο». 

3.2     Ξέλε γιώζζα θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

Η επηζηεκνληθή γλώζε δελ ζα αιιάμεη ηηο ζπλήζεηέο καο νύηε ζα καο δώζεη ηελ 

πνιηηηθή βνύιεζε λα αιιάμνπκε ηε δσή καο – αθόκα θαη ηα πην δξακαηηθά γεγνλόηα ζηνλ 

πιαλήηε πνπ καο ιέλε όηη δελ ζα έπξεπε λα θάλνπκε εθείλν ή ην άιιν δελ κπνξνύλ λα 

καο πείζνπλ ζην βαζκό πνπ κπνξεί ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία. Πξέπεη λα αγγίμνπκε ηηο 

θαξδηέο ηνπ θόζκνπ.  

Jagjit Chunan, Artist, Professor, Liverpool University, 1993 

 

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε άξρηζε λα παίξλεη ζάξθα θαη νζηά κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Journal of Environmental Education ην 1969 θαη κε ηνλ ενξηαζκφ ηεο 

πξψηεο Ηκέξαο ηεο Γεο ην 1970. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο φκσο παηδαγσγνχο, ε πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε μεθηλά κε δχν ηδξπηηθά έγγξαθα, ηε «Φάξηα ηνπ Βειηγξαδίνπ» (“Belgrade Charter”, 

UNESCO-UNEP, 1975) θαη ηε «Γηάζθεςε ηεο Τηθιίδαο» (“Tbilisi Declaration”, UNESCO-

UNEP, 1977). Σχκθσλα κε ηηο δχν απηέο δηαθεξχμεηο, ε Πεξηβαιινληνινγηθή Δθπαίδεπζε 

επηδηψθεη ηε γλψζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηε γλψζε 

ησλ ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ αιιαγή αληηιήςεσλ σο πξνο ηελ 

αμία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε ππαξρφλησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ απνθπγή λέσλ. 

Πξφδξνκνο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε «εθπαίδεπζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο» 

(“outdoors education”) ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο Hammerman et al (2001), ιακβάλεη ρψξα ζηελ 

χπαηζξν ή πην απιά έμσ απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Αξρηθά ε «εθπαίδεπζε ζε εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο» αμηνπνηήζεθε ζηε κειέηε ηεο θχζεο. Σήκεξα πεξηιακβάλεη εθηφο αίζνπζαο 

δξαζηεξηφηεηεο κε δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνιιψλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ (Richardson & Simmons, 

1996). Αξθεηά λσξίο ε «εθπαίδεπζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο» ζπζρεηίζζεθε κε ηελ 

εκπεηξηθή/βησκαηηθή κάζεζε ή κάζεζε δηα ηνπ πξάηηεηλ. Πξφθεηηαη γηα κηα άιιε, θαζηεξσκέλε 

απφ ην 1977, δηαδηθαζία ή κέζνδν δηδαζθαιίαο (Hammerman et al, 2001). Σχκθσλα κε ηνλ Ford 
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(1986), ε «εθπαίδεπζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο» κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εκπεηξηθή/βησκαηηθή 

φηαλ ε κάζεζε ζπληειείηαη κέζσ εκπεηξηψλ. 

Γηα πνιινχο παηδαγσγνχο νη φξνη «εθπαίδεπζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο», 

εκπεηξηθή/βησκαηηθή θαη πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζεσξνχληαη ελαιιάμηκνη. Καη νη ηξεηο απηνί 

φξνη πξνζδηνξίδνπλ πεξηνρέο πνπ  έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ παηδαγσγηθή θηινζνθία θαη κεζφδνπο 

ηνπ John Dewey (1938), o νπνίνο ππνζηήξημε φηη καζαίλνπκε δηα ηνπ πξάηηεηλ αθνχ 

αλαζηνραζηνχκε πάλσ ζε φ,ηη έρνπκε θάλεη. Παξά ην γεγνλφο φηη ε θάζε κηα έρεη ηε δηθή ηεο 

εζηίαζε θαη ζθνπφ, σζηφζν θαη νη ηξεηο έρνπλ θάπνηεο πεξηνρέο θνηλήο εζηίαζεο θαη ζηφρσλ. Η 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα εθηφο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηψληαο 

εκπεηξηθέο.βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ή κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο αμηνπνηψληαο πην 

παξαδνζηαθέο κνξθέο. 

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Γηα πνιιά ρξφληα ην ζρνιείν αζρνιήζεθε κε ηε κάζεζε ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. 

Γηαπηζηψζεθε φκσο φηη ε γλψζε σο απνηέιεζκα απηήο ηεο κάζεζεο δελ νδήγεζε ηειηθά ζε 

αιιαγή ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη δξάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ. Τν θιεηδί γηα ηελ αιιαγή 

βξίζθεηαη ζηελ πξνζσπηθή αληαπφθξηζε κέζα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθφηεηα, κηα πεξηνρή 

πνπ δελ έρεη αμηνπνηεζεί επαξθψο. Οη επηπηψζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνινγηθψλ 

θαηαζηξνθψλ ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, φρη απιά εκθαλείο αιιά δξακαηηθέο ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, επηβάιινπλ σο επηηαθηηθή αλάγθε ηε δεκηνπξγία κηαο πξνζσπηθήο πιένλ ζρέζεο καο 

κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Η ζρέζε καο κε ηνλ πιαλήηε έρεη ηεξάζηηεο ζπλεπαγσγέο γηα ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γελ είλαη δπλαηφλ λα πξνάγνπκε ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλεηδεηφηα κέζα 

ζηελ ηάμε ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πξνψζεζε ηεο απηνδηεξεχλεζεο θαη απηνγλσζίαο θαη ρσξίο ηελ 

ελεξγή αμηνπνίεζε φινπ ηνπ δπλακηθνχ ηνπ αηφκνπ. 

Οη μέλεο γιψζζαο έρνπλ ην πιενλέθηεκα λα πξνζθέξνληαη σο εμαηξεηηθά θαηάιιειεο 

πεξηνρέο πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. 

Αθνινπζψληαο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε σο ζπλέρεηα ηεο αλζξσπηζηηθήο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο εζηηάδνπκε ζηελ αλάγθε γηα απηνεθηίκεζε. Μέζα ζε πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

βειηηψλεηαη ε απηνεηθφλα ηνπ αηφκνπ πξνσζείηαη θαιχηεξα ε ζπλεξγαζία. Τν άηνκν πνπ 

αηζζάλεηαη απηνπεπνίζεζε θαη ληψζεη φηη έρεη ηελ ππνζηήξημε ηεο νκάδαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο 

ηδέεο ηνπ πην ειεχζεξα. Η απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία είλαη θαζνξηζηηθή σο πξνο ηελ πξνψζεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε απηνχο ηεο πεξηβαιινληνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο. Δκπηζηνζχλε, ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία, αλάπηπμε απηνγλσζίαο, δηαζθάιηζε 

θαηαλφεζεο, αμηνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ, δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, απνζαθήληζε ζηάζεσλ θαη αμηψλ,  απφθηεζε γλψζεο, θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ,  

είλαη νη ιέμεηο θιεηδηά γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επηδησθφκελε αιιαγή.  

Δμίζνπ ζεκαληηθή ζηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ είλαη ε απφθηεζε γλψζεο αιιά 

θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο γλψζεο θαη ην 

ζπζρεηηζκφ ηεο κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, πνηα ζηνηρεία ζεσξείηε φηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηθή ζαο ηάμε; Πηζηεχεηε φηη αξθεί απιψο έλα κάζεκα ην 

νπνίν ζα έρεη σο ζέκα ην πεξηβάιινλ (ηέηνηα καζήκαηα ππάξρνπλ αξθεηά ζηε δηδαθηέα χιε 

θάζε ηάμεο θαη επηπέδνπ); Πνηεο άιιεο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ψζηε λα επηηεπρζεί 

ην θαηάιιειν θιίκα; Γξάςηε ηηο απφςεηο ζαο ζην ηεηξάδην ζθέςεσλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

δηαβάζηε παξαθάησ. 

 

 

Αθνινπζνχλ νξηζκέλεο απιέο θαηεπζχλζεηο κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

καζήκαηνο/εξγαζηεξίνπ κε γλψκνλα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε: 

- Γλσξίδεηο ηνπο καζεηέο/καζήηξηέο ζνπ; Τν γισζζηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην επίπεδν 

πεξηβαιινληηθήο γλψζεο θαη εκπεηξίαο πνπ  έρνπλ;  
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- Να εδξαηψζεηο/δεκηνπξγήζεηο θιίκα εκπηζηνζχλεο, άκεζα θαη γξήγνξα, κε θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο ρηηζίκαηνο ζρέζεσλ νκάδαο.  

- Να ζπκάζαη, είλαη ην δηθφ ηνπο κάζεκα/εξγαζηήξην, εζχ είζαη απιψο ν 

δηακεζνιαβεηήο/δηεπθνιπληήο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

- Tα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηείο πξέπεη λα δέλνπλ κε ην κήλπκα πνπ επηζπκνχκε λα 

«πεξάζνπκε». 

- Να ελζαξξχλεηο ηελ επηθνηλσλία κε ηελ εηζαγσγή ζεκάησλ, ηε δεκηνπξγία 

ζπλαηζζεκάησλ, ζηάζεσλ θαη δξάζεο. 

- Να έρεηο αλαηξνθνδφηεζε – λα αμηνινγείο κε δηαθάλεηα. 

- Να αθνινπζείο ην κνληέιν Σρεδίαζε, Πξάμε, Αλαζεψξεζε. 

Σπκπεξαζκαηηθά: 

«Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξηζζεί σο νπζηαζηηθφ 

κέξνο ηεο κάζεζεο πξνθεηκέλνπ απηή λα νδεγήζεη ζε αλάιεςε ζεηηθήο δξάζεο 

ελαξκνληζκέλεο κε ηελ αεηθνξία ζηελ ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε.» 

United Nations Conference on Environment and Development, 1977 

Ο ξφινο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ζην λέν 

ηνπηθφ, εζληθφ αιιά θαη παγθφζκην πιαίζην (νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, ηερλνινγηθφ θαη ζεζκηθφ) 

θαη ζηελ πξνψζεζε κέζσ απηήο ησλ αξρψλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο 

θαη πνιχπιεπξνο. Πνιινί απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχκε ζε φ,ηη ζρεηίδεηαη κε 

ελέξγεηα, βηνκεραλία, γεσξγία θαη κεηαθνξέο απαηηνχλ ξηδηθέο αιιαγέο ζην πιαίζην ηεο 

επηδίσμεο ηεο αεηθνξίαο. Σηφρνο είλαη ε επαλάθηεζε ηεο ηζνξξνπίαο γηα ηελ νπνίαλ απαξαίηεην 

είλαη λα γλσξίδνπκε ην πξφβιεκα, λα γλσξίδνπκε πψο πξέπεη λα αιιάμνπκε θαη λα 

πξνρσξήζνπκε ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο. 

Δπεηδή θάζε ζχζηεκα πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζνξξνπία θαηαξξέεη, γίλεηαη αληηιεπηή ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο κεγάιεο πξφθιεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη μέλεο γιψζζεο ζην ζρνιείν λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή απηή κε ηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ηελ 

αγθαιηάζνπλ. Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη εκείο νη εθπαηδεπηηθνί ησλ μέλσλ γισζζψλ λα αιιάμνπκε 

ηηο γηα ρξφληα παγησκέλεο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο καο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηηο παηδαγσγηθέο καο 

επηινγέο θαη απηφ δελ είλαη εχθνιν (Deligianni, 2005). Πξφθεηηαη γηα κηα επίπνλε δηαδηθαζία 

αιιά εληειψο απαξαίηεηε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο λέαο απηήο πξφθιεζεο γηα ηελ νπζηαζηηθή 

αιιαγή κέζα απφ ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο. 

3.3.  Η ρξήζε ηωλ ΣΠΔ ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιώζζαο
3
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Δίλαη ζίγνπξν φηη ζηελ θαζεκεξηλή ζαο πξαθηηθή, πξνζσπηθή, θνηλσληθή ή/θαη επαγγεικαηηθή 

δσή ρξεζηκνπνηείηε ηηο Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (e-mail, δηαδίθηπν, 

νκάδεο ζπδεηήζεσλ,  θνηλσληθά δίθηπα, πξφγξακκα αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ, 

δηαδηθηπαθέο δεκνζθνπήζεηο, δηαδηθηπαθή ηειεφξαζε, δηαδηθηπαθφ ξαδηφθσλν, θ.α.). Πνηα απφ 

ηα εξγαιεία απηά λνκίδεηε φηη ζα κπνξνχζαλε λα εληάμεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο σο 

θαζεγεηήο/θαζεγήηξηα μέλσλ γισζζψλ θαη γηαηί; Παξνπζηάζηε ηελ άπνςή ζαο ζην ηεηξάδην 

ζθέςεψλ ζαο ρξεζηκνπνηψληαο πεξίπνπ 80 ιέμεηο. 

 

Όιεο νη ηειεπηαίεο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ έρεη 

επηδξάζεη φρη κφλν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πιένλ αληιείηαη θαη δηνρεηεχεηαη ε πιεξνθνξία θαη ε 

γλψζε αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζχλδεζήο ηεο κε λνήκαηα θαζψο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν λένη ηξφπνη επηθνηλσλίαο θπξηαξρνχλ θαη ηαπηφρξνλα κεηαιιάζζνπλ ηε ιεθηηθή θαη 

κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Kalantzis θαη Cope, δελ ππάξρεη κφλν έλα είδνο 

γισζζηθνχ εγγξακκαηηζκνχ, αιιά «πνιπεγγξακκαηηζκνί», νη νπνίνη έρνπλ σο βαζηθέο παξαδνρέο 

ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη ηα πνιπηξνπηθά θείκελα (Kalantzis & Cope 1999: 25-29). Απηφ 

                                                           
3
  Σπληάθηεο απηήο ηεο ππνελφηεηαο είλαη θ. Σηέιηνο Μαξθαλησλάθεο, θαζεγεηήο ΠΔ05. 
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ζεκαηνδνηεί κηα λέα πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιηθνχ εγγξακκαηηζκνχ θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν 

δηαζχλδεζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κε ην λέν πνιπηξνπηθφ ηξφπν έθθξαζεο πνπ ζπλδέεηαη 

άξξεθηα . Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα καζαίλεη ηηο γιψζζεο – κεηξηθή 

θαη μέλεο – φρη κφλν σο ζηαηηθά ζπζηήκαηα δνκεκέλα κε γξακκαηηθνζπληαθηηθνχο θαλφλεο αιιά 

σο έλα δπλακηθφ εξγαιείν πνπ πξνζαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο. 

Ιδηαίηεξα ζήκεξα, φπνπ ε ρξήζε ησλ ΤΠΔ, ράξε θπξίσο ζηα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία Web 2.0, 

ηείλεη λα «δηθηπψζεη» θνηλσληθά αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ πιαλήηε, κε 

παξφκνηα ή δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθν-θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, γηηα πξψηε ίζσο 

θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ πιαλήηε, ε πιεξνθνξία δελ δηαθηλείηαη κε θάζεηε δηάηαμε, απφ επάλσ 

πξνο ηα θάησ, δειαδή απφ ηνπο θαηέρνληεο ηα ηερλνινγηθά κέζα πξνο ηνπο ρξήζηεο ησλ ΤΠΔ, 

αιιά κε νξηδφληηα, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο. Μηιάκε πιένλ γηα ηε 

γλψζε πνπ ρηίδεηαη κέζα απφ ηε δηάδξαζε ε νπνία εληζρχεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ρξήζε 

ησλ ΤΠΔ επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξαγφκελε ζπλνιηθή γλψζε
4
. 

Αλ θάπνηνο επηρεηξνχζε κηα πξψηε βαζηθή ηαμηλφκεζε ησλ ηξφπσλ θαη κνξθψλ αμηνπνίεζεο 

ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο, ζα φξηδε ηε ρξήζε ηνπο σο κέζν: 

- αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο (δηαδίθηπν, ηζηφηνπνη, κεραλέο αλαδήηεζεο, 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, RSS, θ.ά.), 

- εκπινπηηζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο (δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο
5
, ηζηφηνπνη, πνιπκεζηθφ πιηθφ, podcasts, CD-Rom, DVD-Rom, δηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηξηζδηάζηαηεο εηθνληθά πεξηβάιινληα/εηθνληθέο ηάμεηο, 

θ.ά.), 

- επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία 

(δηαδπθηηαθέο πιαηθφξκεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο
6
, email, forum, θνηλσληθά δίθηπα, 

chat, instant messenger, θ.ά.), 

- πξνζσπηθήο, επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο έθθξαζεο (δηαδίθηπν, ηζηνζειίδεο, 

ηζηνιφγηα/Blogs, wikis, θ.ά.). 

Με ηελ έληαμε ησλ παξαπάλσ ηξφπσλ εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

απηψλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ν καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ απζεληηθή ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ζηφρνπ ελψ ηαπηφρξνλα βξίζθεη «λφεκα» ζηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ θαιείηαη 

λα θάλεη. Τέινο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθεζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη 

αθνινπζψληαο ηνπο δηθνχο ηνπ καζεζηαθνχο ξπζκνχο, ζε ιεμηθν-γξακκαηηθά θαηλφκελα.  
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Με βάζε ηελ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε αιιά θαη ηε δηθή ζαο εκπεηξία δψζηε έλα παξάδεηγκα 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα πξνηείλαηε ζηνπο δηθνχο ζαο καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

παξαθάησ κνξθέο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ. 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ:  

Δκπινπηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο: 

Δπηθνηλσλία/ζπλεξγαζία: 

Πξνζσπηθή έθθξαζε: 
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Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθά απφ ηα εξγαιεία (ινγηζκηθά, πεγέο, …) πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν θαζεγεηήο μέλεο γιψζζαο ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο ΤΠΔ ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε. Σεκεηψζηε πνην απφ απηά γλσξίδεηε λα ρξεζηκνπνηείηε (1), πνηα γλσξίδεηε αιιά δελ 

είζηε ζίγνπξνο/ε φηη είζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε (2) θαη πνηα δελ γλσξίδεηε θαζφινπ 

(3). 

 

                                                           
4 Παξάδεηγκα ηερλνινγηθήο εθαξκνγήο απηήο ηεο λέαο θηινζνθίαο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ απνηειεί ε 

εθαξκνγή wiki (βι. www.wikipedia.org), κηα βάζε δεδνκέλσλ εχθνια επεμεξγάζηκε απφ θάζε ρξήζηε. 

5 Ηιεθηξνληθή ηάμε: www.sch.gr , Χεθηαθφ ζρνιείν: http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 

6 http://www.etwinning.gr/moodle 

http://www.wikipedia.org/
http://www.sch.gr/
http://www.etwinning.gr/moodle/
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Γλσξίδσ θαη κπνξψ… 1 2 3 

Να βξσ, ζην ςεθηαθφ ζρνιείν, ηα ειεθηξνληθά βηβιία ησλ μέλσλ 

γισζζψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Π.Ι. θαη ην ΥΠΓΒΜΘ θαζψο θαη 

πξνηάζεηο ςεθηαθνχ εκπινπηηζκνχ. 

   

Να βξσ θαη λα θαηεβάζσ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ 

πξνηείλεη ην Π.Ι. γηα ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

   

Να βξσ, ζην δηαδίθηπν, ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ, αμηφινγεο 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ην κάζεκά κνπ νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ηηο 

ΤΠΔ αιιά θαη λα θαηαζέζσ ηηο δηθέο κνπ. 

   

Να βξσ ζπλεξγάηεο απφ ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ κε ζθνπφ ηελ 

απφ θνηλνχ εθπφλεζε θάπνηνπ project κε ή ρσξίο έληαμε ησλ ΤΠΔ. 

   

Να βξσ, ζην δηαδίθηπν, νδεγίεο θαη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. 

   

Να βξσ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ XENIOS πνπ έρεη ζρεδηαζηεί 

γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο, γαιιηθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο. 

   

Να βξσ δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο/παηρλίδηα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

αγγιηθήο/γαιιηθήο/γεξκαληθήο. 

   

Να βξσ δηδαθηηθά/παηδαγσγηθά βίληεν εθηφο απφ ηηο γλσζηέο 

βηληεν-πιαηθφξκεο YouTube, dailymotion, vimeo, θιπ. 

   

Να θαηεβάζσ ζηνλ ππνινγηζηή κνπ έλα βίληεν πνπ βιέπσ ζην 

δηαδίθηπν (YouTube, dailymotion, vimeo, θιπ). 

   

Nα θαηεβάζσ κφλν ηνλ ήρν απφ έλα βίληεν πνπ παξαθνινπζψ 

ζην δηαδίθηπν (YouTube, dailymotion, θιπ). 

   

Nα ερνγξαθήζσ ηνπο καζεηέο κνπ θαη λα αθνχζνπκε ζηελ ηάμε 

ηηο παξαγσγέο ηνπο. 

   

Να ρξεζηκνπνηήζσ κηα ηζηνζειίδα πνπ επηηξέπεη λα γξάςεηο έλα 

θείκελν θαη λα ζην δηαβάζεη ζε φπνηα γιψζζα επηιέμεηο. 

   

Να θηηάμσ έλα γθξνππ ζην δηαδίθηπν φπνπ νη καζεηέο κνπ λα 

κπνξνχλ λα ερνγξαθήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα έλα ζέκα πνπ ζα ηνπο 

πξνηείλσ. 

   

Να θηηάμσ έλα βίληεν (κε εηθφλεο θαη ήρν πνπ έρσ απνζεθεχζεη 

ζηνλ ππνινγηζηή κνπ). 

   

Να βξσ έλαλ player πνπ λα παίδεη φια ηα format ησλ βίληεν 

ρσξίο πξνβιήκαηα αζπκβαηφηεηαο. 

   

Να επεμεξγάδνκαη ερεηηθφ πιηθφ.    

Να επεμεξγάδνκαη νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ.    

Να επεμεξγάδνκαη ηηο εηθφλεο κνπ.    

Να θαηαζθεπάδσ έλα ηζηνιφγην (blog).    

Να αλεβάζσ ηηο θσηνγξαθίεο ηεο ηάμεο κνπ ζην δηαδίθηπν (αλ 

δελ δηαζέησ ηζηνζειίδα ή ηζηηνιφγην). 

   

Να θηινμελήζσ δσξεάλ ηελ ηζηνζειίδα κνπ.    

Να θηηάμσ ηε δηθή κνπ ειεθηξνληθή ηάμε (e-ηάμε).    

Να θηηάμσ ηε δηθή κνπ ηζηνζειίδα wiki.    

Να θηηάμσ έλα γθξνππ ζπδεηήζεσλ θαη δηακνηξαζκνχ αξρείσλ.    

Να θάλσ online κάζεκα ζε κηα εηθνληθή ηάμε κε ζχγρξνλε 

επηθνηλσλία. 

   

Να δεκηνπξγήζσ ην δηθφ κνπ ηειενπηηθφ θαλάιη.    

Να δεκηνπξγήζσ ην δηθφ κνπ ηειενπηηθφ θαλάιη, αιιά λα 

εθπέκςσ δσληαλά. 

   

Να θαηεβάδσ ζηνλ ππνινγηζηή κνπ ηηο εθπνκπέο (ξαδηνθσληθέο 

ή ηειενπηηθέο) πνπ επηζπκψ θαη λα ηηο αθνχσ/βιέπσ θάπνηα άιιε 
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ζηηγκή. 

Να βξσ online βηβιία θαη λα ηα θαηεβάζσ ζηνλ ππνινγηζηή κνπ.    

Να θηηάμσ θφκηθο ζην δηαδίθηπν θαη λα ηα κνηξαζηψ κε ηνπο 

καζεηέο κνπ. 

   

Να θηηάμσ κηθξέο ηαηλίεο animation ζην δηαδίθηπν θαη λα ηηο 

κνηξαζηψ κε ηνπο καζεηέο κνπ (κε ζχζηεκα text-to-speech). 

   

Να θηηάμσ ηδενγξάκκαηα  γηα λα ηα εθηππψζσ ή λα ηα 

δεκνζηεχζσ ζην δηαδίθηπν. 

   

Να ζψδσ ηηο αγαπεκέλεο κνπ ζειίδεο ζε έλαλ ηζηνρψξν ζην 

δηαδίθηπν ψζηε λα ηηο ζπκβνπιεχνκαη απ‟ φπνπ θαη φπνηε ζέισ. 

   

Να δεκηνπξγψ ηηο δηθέο κνπ δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο.    

Να δεκηνπξγψ ηα δηθά κνπ online καζήκαηα.    

 

Σε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο είλαη ινγηθφ λα αλαδηακνξθψλεηαη θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ν νπνίνο θαιείηαη, ρξεζηκνπνηψληαο λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο θαη πηνζεηψληαο ηηο αξρέο ηεο επνηθνδνκηζηηθήο κάζεζεο, λα αλαιάβεη ξφινπο 

φπσο:   

- ζρεδηαζηήο ηνπ καζήκαηνο, ελνξρεζηξσηήο ηεο καζεζηαθήο δξάζεο θαη δηακνξθσηήο 

πεξηερνκέλνπ, 

- κεηαθνξέαο πεξηερνκέλνπ θαη γλψζεο, 

- ζπληνληζηήο θαη επφπηεο ηεο εμέιημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

- κέληνξαο, ζχκβνπινο θαη θαζνδεγεηήο, 

- αμηνινγεηήο θαη αλαηξνθνδφηεο ζρνιίσλ ελζάξξπλζεο, επηβξάβεπζεο θαη 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. 

Ο καζεηήο, κε ηε ζεηξά ηνπ, κέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ κάζεζεο δξα απηφλνκα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα (Βνζληάδνπ 2006: 56) σο θεληξηθφο πξσηαγσληζηήο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο 

θαη αληηιακβάλεηαη ηελ θαζνξηζηηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαη ζηε ζπλ-

δηακφξθσζε ησλ πεξηερνκέλσλ κάζεζεο θαζψο, κε ηε βνήζεηα ησλ ΤΠΔ, έρεη ηε δπλαηφηεηα:    

- λα αλαθαιχπηεη ηη δελ έρεη θαηαλνήζεη θαιά θαη λα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ, 

- λα θαηαλνεί πφηε θάλεη ιάζνο θαη λα γλσξίδεη πψο λα ηα δηνξζψζεη, 

- λα θξίλεη ηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ χιε πνπ έρεη κειεηήζεη, 

- λα αλαπηχζζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ, 

- λα ελζαξξχλεηαη γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

- λα επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν ξπζκφ κειέηεο κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπο. 

Τέινο, έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έληαμεο ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

είλαη ε ρξήζε εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαη απην-αμηνιφγεζεο πνπ επηηξέπνπλ λα δνζεί έκθαζε 

θπξίσο ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Σεκαληηθή παξάκεηξνο γηα κηα απζεληηθή αμηνιφγεζε κε 

ρξήζε ησλ ΤΠΔ είλαη ε δηαηήξεζε ελφο e-portfolio γηα ηνλ θάζε καζεηή, δειαδή ελφο 

ειεθηξνληθνχ ή ςεθηαθνχ «θαθέινπ» κε ηα αξρεία θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ καζεηή. Η 

δπλαηφηεηα απηή ζα πξνζθέξεηαη απφ ηε ζρεδηαδφκελε πιαηθφξκα «ςεθηαθφ ζρνιείν» πνπ 

ζρεδηάδεηαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ην ΔΑΙΤΥ. 

Δίλαη βέβαην φηη ηα εληππσζηαθά επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο γελλνχλ ζε νξηζκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ππέξκεηξεο πξνζδνθίεο. Δίλαη αλαγθαίν, σζηφζν, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ε 

ηερλνινγία δελ αξθεί, απφ κφλε ηεο, γηα λα αιιάμεη ην καζεζηαθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπίν. Γηα λα 

γίλεη απηφ, απαξαίηεηνο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο, ν θαηαξηηζκέλνο θαη επηκνξθσκέλνο 

εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζχγρξνλνπ κνληέινπ εθπαίδεπζεο πνπ 

ζα απαληά κε επηηπρία ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

3.4.      Η δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιώζζαο 

Πνιηηηζκόο θαη θνπιηνύξα 
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Γξαζηεξηφηεηα 27 

Πψο αληηιακβάλεζηε ηηο έλλνηεο «πνιηηηζκφο» θαη «θνπιηνχξα»; Με πνηεο κεζνδνινγίεο θαη 

πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο/εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο ζα ζπλδέαηε ηελ θάζε έλλνηα; 

Σθεθηείηε ην ιίγν θαη ζεκεηψζηε ζην ηεηξάδην ζθέςεσλ ηηο απαληήζεηο ζαο. Όηαλ νινθιεξψζεηε 

ηηο απαληήζεηο ζαο, δηαβάζηε παξαθάησ. 

 

Οη δηάθνξεο κεζνδνινγίεο θαη πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο/εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο 

επεξεάζηεθαλ άιινηε απφ γισζζνινγηθέο ζεσξίεο (π.ρ. ζηξνπθηνπξαιηζκφο, πξαγκαηνινγία), 

άιινηε απφ ςπρνπαηδαγσγηθέο (π.ρ. κπεραβηνξηζκφο, γλσζηηθή ςπρνινγία) θη άιιεο θνξέο απφ 

ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Η επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, επεξεαζκέλε απφ ηελ πξαγκαηνινγία, 

κειεηά ηε γιψζζα ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, δειαδή φπσο απηή πξαγκαηψλεηαη 

κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ρξφλν θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκθξαδφκελα. Σην πιαίζην απηφ, ε 

δηδαζθαιία/εθκάζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ιανχ πνπ νκηιεί ηελ μέλε γιψζζα σο κεηξηθή 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζεη ζηε γιψζζα ηελ θνηλσληθή ηεο πξαθηηθή. 

Βέβαηα, ε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο πάληνηε ζπκπεξηειάκβαλε θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Σηε κεζνδνινγία ηεο Γξακκαηηθήο-Μεηάθξαζεο, ηα ινγνηερληθά θείκελα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο. Σηφρνο ηνπο ήηαλ λα γλσξίζεη ν 

καζεηεπφκελνο μερσξηζηέο θαη ζεκαληηθέο δεκηνπξγίεο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ιανχ απφ ηνλ νπνίνλ 

ε γιψζζα νκηιείηαη σο κεηξηθή. Αιιά θαη αξγφηεξα, ζηε δεθαεηία ηνπ ‟50-‟60, κε ηελ 

επηθξάηεζε ηεο Οπηηθναθνπζηηθήο κεζνδνινγίαο, ε δηδαζθαιία ηνπ πνιηηηζκνχ πεξηνξίζηεθε 

ζηελ παξνπζίαζε ελφο ζθεληθνχ απαιιαγκέλνπ απφ θνηλσληθέο δηαθνξέο θαη απνθνκκέλνπ απφ 

θάζε απζεληηθή επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. Σηε δεθαεηία ηνπ ‟70, ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ηεο 

γιψζζαο επηθεληξψζεθε ζηνλ καζεηεπφκελν θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη σο πνιηηηζκφο νξίζηεθε ν 

θαζεκεξηλφο πνιηηηζκφο πνπ δελ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν αιιά πνπ ηνλ κνηξάδνληαη φινη φζνη 

κνηξάδνληαη ηελ μέλε γιψζζα σο κεηξηθή. 

Υπάξρεη κηα ζρεηηθή πνηθηιία ζηελ νξνινγία, αιιά ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε σο 

«πνιηηηζκφ» «ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ επηηεπγκάησλ κηαο εζληθήο θνηλφηεηαο» 

θαη σο «θνπιηνχξα» ηνλ «θαζεκεξηλφ πνιηηηζκφ» (Φαξαιακπάθεο, 2003). 

Γξαζηεξηφηεηα 28 

Γηαβάζηε ην παξαθάησ απφζπαζκα θαη θαηαγξάςηε ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάινπλ ζηε γλψζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνπιηνχξαο ηεο θνηλφηεηαο ή ησλ θνηλνηήησλ 

φπνπ κηιηέηαη ε μέλε γιψζζα. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο, δηαβάζηε παξαθάησ. 

«Όιε ε αλζξψπηλε επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζε κηα θνηλή γλψζε ηνπ θφζκνπ. Όζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε θαη ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, ε γλψζε πνπ εκπιέθεηαη δελ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε 

απνθιεηζηηθά κε ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Η αθαδεκατθή γλψζε ζε έλαλ επηζηεκνληθφ ή 

ηερληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, θαζψο θαη ε αθαδεκατθή ή εκπεηξηθή γλψζε ζε έλαλ επαγγεικαηηθφ 

ρψξν ζίγνπξα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφζιεςε θαη θαηαλφεζε μελφγισζζσλ θεηκέλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηνχο ηνπο ρψξνπο. Η εκπεηξηθή γλψζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή 

δσή (νξγάλσζε ηεο εκέξαο, γεχκαηα, κέζα ζπγθνηλσλίαο, επηθνηλσλία θαη πιεξνθνξίεο) ζην 

δεκφζην θαη ζην ηδησηηθφ πεδίν είλαη, σζηφζν, εμίζνπ απαξαίηεηε γηα ηε δηαρείξηζε γισζζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα μέλε γιψζζα.» (Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2008: 36). 

 

«Η γλψζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θνηλφηεηαο ή ησλ θνηλνηήησλ φπνπ κηιηέηαη 

ε γιψζζα απνηειεί αλακθίβνια κία πηπρή ηεο γλψζεο ηνπ θφζκνπ. Δίλαη φκσο αξθεηά ζεκαληηθή 

γηα ηνλ καζεηή ηεο γιψζζαο, ψζηε λα απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, εηδηθά εθφζνλ, αληίζεηα κε 

άιιεο πηπρέο ηεο γλψζεο, είλαη δπλαηφ λα κε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ 

καζεηή θαη είλαη πηζαλφ λα έρεη δηαζηξεβισζεί απφ ζηεξεφηππα. 

Τα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία κηαο ζπγθεθξηκέλεο επξσπατθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη, γηα παξάδεηγκα, κε ηα παξαθάησ: 

1. Καζεκεξηλή δσή, π.ρ.  

- θαγεηφ θαη πνηφ, ψξεο γεπκάησλ, θαινχο ηξφπνπο ηελ ψξα ηνπ θαγεηνχ·  

- δεκφζηεο αξγίεο·  
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- εξγαζηαθέο πξαθηηθέο θαη σξάξηα·  

- αζρνιίεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ (ρφκπη, αζιήκαηα, αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο, κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο).  

2. Σπλζήθεο δσήο, π.ρ.:  

- επίπεδν δηαβίσζεο (κε ηνπηθέο, ηαμηθέο θαη εζλνηηθέο παξαιιαγέο)·  

- ζπλζήθεο ζηέγαζεο·  

- κεραληζκνί πξφλνηαο.  

3. Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρέζεσλ ηζρχνο θαη αιιειεγγχεο), π.ρ. 

αλαθνξηθά κε:  

- ηελ ηαμηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο ηάμεηο,·  

- ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θχια (γέλνο, νηθεηφηεηα)·  

- ηηο νηθνγελεηαθέο δνκέο θαη ζρέζεηο·  

- ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο γεληέο·  

- ηηο ζρέζεηο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο·  

- ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο θαη ηελ αζηπλνκία, ηε δηνίθεζε, θηι.·  

- ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε θπιέο θαη θνηλφηεηεο·  

- ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο.  

4. Αμίεο, αξρέο θαη ζπκπεξηθνξέο αλαθνξηθά κε παξάγνληεο φπσο νη παξαθάησ:  

- θνηλσληθή ηάμε·  

- επαγγεικαηηθέο νκάδεο (αθαδεκατθνί, δηεπζπληέο, δεκφζηεο ππεξεζίεο, εηδηθεπκέλνη θαη 

αλεηδίθεπηνη εξγάηεο)·  

- πινχηνο (έζνδα θαη εηζνδήκαηα θαη απφ θιεξνλνκηά)·  

- ηνπηθέο θνπιηνχξεο·  

- αζθάιεηα·  

- ζεζκνί·  

- παξάδνζε θαη θνηλσληθή αιιαγή·  

- ηζηνξία, ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη γεγνλφηα·  

- κεηνλφηεηεο (εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο)·  

- εζληθή ηαπηφηεηα·  

- μέλεο ρψξεο, θξάηε, ιανί·  

- πνιηηηθή·  

- ηέρλεο (κνπζηθή, εηθαζηηθέο ηέρλεο, ινγνηερλία, δξάκα, ιατθή κνπζηθή θαη ηξαγνχδη)·  

- ζξεζθεία·  

- ρηνχκνξ.  

5. «Γιψζζα» ηνπ ζψκαηνο. Η γλψζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηε 

ζπκπεξηθνξά απνηειεί κέξνο ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ρξήζηε/καζεηή.  

6. Κνηλσληθέο ζπκβάζεηο, π.ρ. αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή θαη απνδνρή θηινμελίαο, φπσο:  

- ρξνληθή ζπλέπεηα·  

- δψξα·  

- ληχζηκν·  

- αλαςπθηηθά, πνηά, γεχκαηα·  

- ζπκβάζεηο θαη ηακπνχ ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλνκηιίαο·  

- δηάξθεηα παξακνλήο·  

- απνραηξεηηζκφο.  

7. Τειεηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ζε πεξηνρέο φπσο:  

- ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη εθδειψζεηο· 

- γέλλεζε, γάκνο, ζάλαηνο·  
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- ζπκπεξηθνξά αθξναηψλ θαη ζεαηψλ ζε δεκφζηεο παξαζηάζεηο θαη ηειεηέο·  

- γηνξηέο, θεζηηβάι, ρνξνί, θέληξα δηαζθέδαζεο, θηι.» 

 

(Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2008: 156-158)  

 

Πνιηηηζκηθή δεμηόηεηα 

Όπσο είδακε, ζχκθσλα κε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

δηδαζθαιίαο/εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο είλαη ε επηθνηλσλία. Πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη 

ν δηδαζθφκελνο κε ηα κέιε κηαο νκάδαο πνπ δελ νκηιεί ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα, ζα πξέπεη, εθηφο 

απφ ηε γλψζε ηεο γιψζζαο, λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη θαη λα αληηιεθζεί ηα ζπζηήκαηα 

ηαμηλφκεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί ε θνηλσληθή απηή νκάδα. Τα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο 

είλαη αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο, νηθνγελεηαθέο, ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηθέο, θ.ιπ. 

αλαθνξέο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηα κε ηηο επηινγέο ησλ κειψλ ηεο 

(π.ρ. ε ειηθία ή ην θχιν) (Porcher, 1986, 13). Καηά ζπλέπεηα, αθφκε θαη ακηγείο εζληθέο 

θνηλφηεηεο είλαη πνιιαπινπνιηηηζκηθέο αθνχ ελππάξρνπλ πνιιέο θνπιηνχξεο. Δλδεηθηηθά, 

αλαθέξνπκε ηελ θνπιηνχξα ηνπ θύινπ (αθφκε θαη ζε θνηλσλίεο φπνπ κηιάκε γηα ηζφηεηα ησλ 

θχισλ, ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα δελ κεγαιψλνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, νχηε έρνπλ ηνλ ίδην 

θνηλσληθφ πξννξηζκφ), ηεο ειηθίαο (π.ρ. ηα παηδηά, νη έθεβνη, νη ζπληαμηνχρνη απνηεινχλ 

ππννκάδεο κε ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα), ηνπ επαγγέικαηνο (π.ρ. γηαηξνί θαη αγξφηεο δελ ζα έρνπλ 

ηηο ίδηεο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο), ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ, ηεο ζξεζθείαο, θ.ιπ. Οη παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλδπαζηηθά: π.ρ. ε θνπιηνχξα ησλ εθήβσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ην 

θχιν, ε θνπιηνχξα ησλ ζπληαμηνχρσλ είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν, θ.ιπ. 

(Porcher, 1986, 17-24). 

Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ππάξρνπλ άπεηξνη ζπλδπαζκνί θαη φηη ε πεξηγξαθή θάπνηαο 

θνπιηνχξαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν καζεηεπφκελνο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνεμνθιήζεη ζε κηα νξηζκέλε ζηηγκή απηφ πνπ ζα ζπκβεί είλαη νπηνπία. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 29 

Γηαβάζηε ην παξαθάησ απφζπαζκα θαη ζθεθηείηε κε πνην ηξφπν ζα κπνξνχζε θαλείο λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ πνιιαπιφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο θνπιηνχξαο. 

«Απηφ πνπ δηαθπβεχεηαη είλαη δχζθνιν θη αληηθαηηθφ γηα ηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε ησλ 

γισζζψλ. Πξψηνλ, ε απφθηεζε κηαο γισζζηθήο δεμηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ απφθηεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο δεμηφηεηαο, ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεηε γηα λα πξνζδψζεη ζηε γιψζζα 

ηελ θνηλσληθή ηεο πξαθηηθή, λα ηελ πξνζαξκφζεη δειαδή ζηηο ςπρν-θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη λα θαηαζηήζεη ζαθέζηεξε ηελ αλαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο κέζα ζ‟ έλα 

δεδνκέλν πιαίζην. Γεχηεξνλ, ε κειέηε απηήο ηεο απνζπαζκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο δελ κπνξεί 

λα βνεζήζεη ηνπο δηδαζθνκέλνπο λα επηθνηλσλήζνπλ φηαλ έξρνληαη ζ‟ επαθή κε κηα νκάδα 

δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο δηφηη νδεγεί, κέζα απφ ηελ πξνεμφθιεζε ηνπ λνήκαηνο, ζηελ 

παξαγσγή πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ. Καηά ζπλέπεηα, απηή ε κειέηε δελ κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπζηεκάησλ ιήςεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ε θνπιηνχξα κεηαβάιιεη 

ηελ πιεξνθνξία ηελ νπνία ν άιινο παξέρεη. Η γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή γλψζε δελ νδεγεί 

ινηπφλ ζε πξαθηηθέο γλψζεηο.» (Τξηαληαθχιινπ, 2007, 46-47).  

Σεκεηψζηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην ηεηξάδην ζθέςεσλ. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηελ θαηαγξαθή, 

δηαβάζηε παξαθάησ. 

 

Δηαπνιηηηζκηθή δεμηόηεηα 

Η αλάιπζε ηεο επηθνηλσλίαο δελ βαζίδεηαη ζηε γλψζε κηαο ππνηηζέκελεο πνιηηηζκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά αληίζεηα απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο πξνζαξκνγήο αλάινγα κε 

ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ έξρνληαη ζε επαθή. Η γλψζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ σο αθεξεκέλε 

έλλνηα δελ αξθεί θαη ρξεηάδεηαη δηαπνιηηηζκηθή δεμηφηεηα γηα λα παξακεξηζηνχλ ηα εκπφδηα ζηελ 

επηθνηλσλία.  
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Γξαζηεξηφηεηα 30 

Πψο αληηιακβάλεζηε ηνλ φξν «δηαπνιηηηζκφο»; Σεκεηψζηε ζην ηεηξάδην ζθέςεσλ ηνπιάρηζηνλ 3 

ή 4 ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φξνπ απηνχ. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηελ θαηαγξαθή, ζπλερίζηε δηαβάδνληαο 

παξαθάησ. 

 

Ο δηαπνιηηηζκφο είλαη θαη‟ αξρή κηα πξαθηηθή, έλαο ηξφπνο ζθέςεο, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηζκηθή πνιιαπιφηεηα. 

«Σην πιαίζην κηαο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο, ηίζεηαη σο θεληξηθφο ζηφρνο ηεο γισζζηθήο 

εθπαίδεπζεο ε πξνψζεζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο αλάπηπμεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

καζεηή, θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πνπ είλαη αλαπφζπαζηε απφ ηελ εκπεηξία ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ "άιινπ" ζηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ.» (Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2008: 

24) 

Αθεηεξία πξέπεη λα είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ καζεηεπφκελνπ: αλαθαιχπηνληαο ηε κεηξηθή ηνπ 

θνπιηνχξα, ζα νδεγεζεί ζην λα θαηαλνήζεη ηνπο κεραληζκνχο βάζεη ησλ νπνίσλ αλήθεη θαλείο ζε 

νπνηαδήπνηε θνπιηνχξα. (De Carlo, 1998, 44). Τα ζηεξεφηππα απνθαιχπηνπλ πνιιά γηα ηελ 

θνπιηνχξα ηεο νκάδαο πνπ θαηεγνξηνπνηεί θαη φρη γηα ηελ νκάδα πνπ θαηεγνξηνπνηείηαη. 

(Abdallah-Pretceille in Porcher, 1986, 81). 

Ο φξνο «δηαπνιηηηζκφο» ρξεζηκνπνηείηαη ππφ ηελ έλλνηα ηεο «δηαπνιηηηζκηθήο επίγλσζεο»: 

«Η γλψζε, ε ζπλαίζζεζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο (νκνηφηεηεο θαη δηαθξηηηθέο δηαθνξέο) 

αλάκεζα ζηνλ "θφζκν πξνέιεπζεο" θαη ηνλ "θφζκν ηεο θνηλφηεηαο-ζηφρνπ" αλαπηχζζνπλ κηα 

δηαπνιηηηζκηθή επίγλσζε. Αζθαιψο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε δηαπνιηηηζκηθή 

επίγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ επίγλσζε ηεο ηνπηθήο θαη θνηλσληθήο πνηθηιφηεηαο θαη ησλ δχν 

θφζκσλ. Δκπινπηίδεηαη επίζεο απφ ηελ επίγλσζε ελφο θάζκαηνο πνιηηηζκψλ, επξχηεξν απφ ηνπο 

πνιηηηζκνχο πνπ θέξνπλ ε Γ1 θαη ε Γ2 ηνπ καζεηή. Απηή ε επξχηεξε επίγλσζε βνεζάεη λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηα θαηάιιεια πιαίζηα θαη νη δχν. Δθηφο απφ ηελ αληηθεηκεληθή γλψζε, ε 

δηαπνιηηηζκηθή επίγλσζε πεξηιακβάλεη κηα επίγλσζε ηνχ πψο θαίλεηαη ε θάζε θνηλφηεηα απφ ηελ 

νπηηθή γσλία ηεο άιιεο, ζπρλά κε ηε κνξθή εζληθψλ ζηεξενηχπσλ.» (Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 

2008: 158). 

 

Γξαζηεξηφηεηα 31 

Καηά ηε γλψκε ζαο, «πνηα επίγλσζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα θαη ηελ 

θνπιηνχξα-ζηφρν ζα ρξεηαζηεί ν καζεηήο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη κηα θαηάιιειε 

δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα»; (Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2008: 159 

Σεκεηψζηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ηεηξάδην. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηελ θαηαγξαθή, ζπλερίζηε 

δηαβάδνληαο παξαθάησ. 

 

Πξνζεγγίδνληαο ηα ζηεξεφηππα, νη καζεηεπφκελνη ζα κπνξέζνπλ λα δηαινγηζηνχλ πάλσ ζηε 

κεηξηθή ηνπο θνπιηνχξα πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπλ πψο θσδηθνπνηείηαη ε δηθή ηνπο ζεψξεζε 

γηα ηνλ θφζκν. Η ζπγθξηηηθή απηή δηάζηαζε ηνπο επηηξέπεη λα αλαζεσξήζνπλ δεδνκέλεο θαη 

παγησκέλεο απφςεηο. 

Ο καζεηεπφκελνο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζρεηηθφηεηα ησλ δηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ 

θαη λα απνθηήζεη ηηο δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 

- «ηελ ηθαλφηεηα λα ζπζρεηίδεη ηνλ πνιηηηζκφ πξνέιεπζεο κε ηνλ μέλν πνιηηηζκφ·  

- ηελ πνιηηηζκηθή επαηζζεζία θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί κηα 

πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επαθή ηνπ κε άηνκα απφ άιινπο πνιηηηζκνχο·  

- ηελ ηθαλφηεηα λα επηηειεί ην ξφιν ηνπ πνιηηηζκηθνχ δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζηε δηθή 

ηνπ θαη ηελ μέλε θνπιηνχξα θαη λα ρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά δηαπνιηηηζκηθέο 

παξεμεγήζεηο θαη θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο·  

- ηελ ηθαλφηεηα λα ππεξβαίλεη ζηεξενηππηθέο ζρέζεηο.» 

(Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2008: 160).  
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Γξαζηεξηφηεηα 32 

Πηζηεχεηε φηη ν καζεηήο κπνξεί λα δξάζεη σο πνιηηηζκηθφο δηακεζνιαβεηήο; Τη επθαηξίεο 

πξέπεη λα ηνπ δνζνχλ ζην καζεηή γηα λα αλαιάβεη ηνλ ξφιν απηφλ; 

Γηαβάζηε παξαθάησ αθνχ νινθιεξψζεηε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζθέςεψλ ζαο. 

 

 

Οπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε ηεο θνπιηνχξαο εκπεξηέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε. Ο 

αλαζηνραζκφο πάλσ ζε αμίεο πνπ ζεσξνχληαη δεδνκέλεο απφ ηε παηδηθή ειηθία ζα επεξεαζζεί, 

γηα παξάδεηγκα, απφ: ην «αλ ελδηαθέξεηαη ν καζεηήο γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη αλ είλαη 

αλνηρηφο πξνο απηήλ· ηελ πξνζπκία ηνπ λα ζρεηηθνπνηήζεη ηε δηθή ηνπ πνιηηηζκηθή άπνςε θαη ην 

δηθφ ηνπ ζχζηεκα αμηψλ· ηελ πξνζπκία λα αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ „πνιηηηζκηθνχ κεζάδνληα‟ 

κεηαμχ ηεο δηθήο ηνπ θαη ηεο μέλεο θνπιηνχξαο θαη λα ιχζεη δηαπνιηηηζκηθέο παξεμεγήζεηο θαη 

ζπγθξνχζεηο.» (Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2008: 233). 

3.5.     Η αμηνπνίεζε ηεο εμωζρνιηθήο γλώζεο ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιώζζαο  

«Πεξηζζφηεξε ζεκαζία γηα ηελ εθκάζεζε κηαο γιψζζαο έρεη ε απιή έθζεζε ζηε δσή. 

Πνιιέο  απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηαπηίδνπκε κε ηνλ φξν εθπαίδεπζε δελ απνηεινχλ 

πξαγκαηηθή εθπαίδεπζε αιιά έλα είδνο ηειεηνπξγηθνχ. Τν γεγνλφο είλαη 

φηη εθπαηδεπφκαζηε πεξηζζφηεξν φηαλ δελ έρνπκε επίγλσζε απηνχ.» (D. P. Gardner)
7
 

Οη πξφζθαηεο θαη πιένλ δεκνθηιείο πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε ηεο μέλεο 

γιψζζαο πξνζδηνξίδνπλ κηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθκάζεζε ηεο 

μέλεο γιψζζαο. Φαξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε αμηνπνίεζε ζην γισζζηθφ κάζεκα, επίθαηξνπ θαη 

ελδηαθέξνληνο πεξηερνκέλνπ γηα ηε δσή ηνπ καζεηή θαη γηα ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν δεη. Έρεη ζηελή ζρέζε κε ζρέδηα εξγαζίαο (project work), ηελ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε 

(task-based learning) θαη ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία. 

Η έκθαζε δίλεηαη ζηε ζέκα ην νπνίν πξνζεγγίδεηαη κε φρεκα ηελ μέλε γιψζζα. 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα εζηηάζνπλ πεξηζζφηεξν ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα παξά ζηε 

γισζζηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία. Υπνζηεξηδφκελνη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εκπιέθνληαη ζε 

ελεκεξσηηθέο θαη ηαπηφρξνλα απαηηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζνπλ 

ζηαδηαθά νινέλα θαη πην ζχλζεηεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο καζαίλνληαο άκεζα ηελ γιψζζα. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 33 

Γξάςηε ζην ηεηξάδην ζθέςεσλ φζα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα κπνξείηε λα ζθεθηείηε γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή. Σηε ζπλέρεηα, ζπγθξίλεηε ηηο απφςεηο ζαο κε ην θείκελν πνπ 

αθνινπζεί. 

 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε νξηζκέλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο. Σε γεληθέο γξακκέο, ε αμηνπνίεζε ηεο εμσζρνιηθήο γλψζεο ζηελ εθκάζεζε ηεο 

μέλεο γιψζζαο: 

- πξνζδίδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο θαη δηαζθαιίδεη ηελ 

παξαθίλεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε κεγάιν βαζκφ, 

- θαζηζηά ηνλ καζεηή πεξηζζφηεξν αλεμάξηεην κε κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε κέζα απφ ηε 

ρξήζε ηεο μέλεο γιψζζαο γηα ηελ νινθιήξσζε εξγαζηψλ κε πξαγκαηηθφ λφεκα θαη 

ζθνπφ, 

- βνεζά ηνλ καζεηή λα αλαπηχμεη πιαηηά γλψζε ηνπ θφζκνπ ε νπνία κπνξεί κε ηε ζεηξά 

ηεο λα ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε γεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θαη ζηελ βειηίσζε 

ηεο γλψζεο ηνπ θφζκνπ, 

                                                           
7
 „More of the learning of a language is simply by the exposure of living. Much that passes for education is 

not education at all but a ritual. The fact is that we are being educated when we know it least.‟ 
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- ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε πνιχηηκσλ δεμηνηήησλ κειέηεο θαη δσήο (δεμηφηεηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο θαη ζθέςεο, φπσο ε δεκηνπξγία ζεκεηψζεσλ, πεξίιεςεο, αμηνιφγεζεο, 

αλαδφκεζεο θεηκέλσλ, επηθέληξσζεο ζην νπζηαζηηθφ θαη δεηνχκελν), 

- βνεζά ηνλ καζεηή λα αλαπηχμεη ηε ζπλεξγαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζηνηρείν κε ηδηαίηεξε 

θνηλσληθή αμία, 

- ππνζηεξίδεη/πξνσζεί ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο κάζεζεο. 

 

Δηδηθφηεξα, 

- παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνλ καζεηή λα έρεη πξφζβαζε ζε απζεληηθφ γισζζηθφ εηζηφλ κε 

κέζν ηελ μέλε γιψζζα, θαη κέζα απφ δειεαζηηθά ζέκαηα, 

- κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ελδηαθέξνλησλ ζεκάησλ, πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο 

εκπινθήο ζε ελδηαθέξνπζεο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έηζη ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο 

ζπληειείηαη ζρεδφλ απηφκαηα, 

- βνεζά ηνλ καζεηή ζηελ εθκάζεζε ρξήζηκνπ ιεμηινγίνπ ζην πιαίζην ηνπ ζέκαηνο πνπ έρεη 

επηιεγεί θαη φρη σο απνκνλσκέλν ιεμηιφγην γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο – απηφ βνεζά 

ηνλ καζεηή λα ζπλδέεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απηφ πνπ ήδε γλσξίδεη κε ηε γιψζζα, 

- δηεπθνιχλεη ηε ζπγθξάηεζε ζχλζεησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο απηέο δηαρένληαη κέζα απφ 

ελδηαθέξνληα πεξηερφκελα πνπ αληινχληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν, 

- ηέινο, ζπλδέεη ηελ μέλε γιψζζα κε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο ε 

πξαγκαηηθή δσή δελ γλσξίδεη ηα ζηεγαλά κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ σο θπζηθή θαηάιεμε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ – εηζεγείηαη κεγαιχηεξε 

επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζε ζηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή. 

Γεληθά, φηαλ ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξαγκαηηθή δσή, ε εθκάζεζε ηεο 

μέλεο γιψζζαο εμειίζζεηαη ζε κηα επράξηζηε, απηφκαηε θαη ζρεηηθά εχθνιε δηαδηθαζία θαη ε λέα 

γλψζε απνζεθεχεηαη ζηε κλήκε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

3.5.1. Θεσξεηηθό πιαίζην 

Σχκθσλα κε γλσζηνχο παηδαγσγνχο θαη ςπρνιφγνπο ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα κάζνπκε κηα 

γιψζζα είλαη κέζα απφ ζέκαηα πνπ φρη απιά καο ελδηαθέξνπλ αιιά καο «θαίλε». Όπσο 

ηζρπξίδνληαη άιισζηε νη Williams & Burden (1997), ε λέα γλψζε ζα έρεη κεγαιχηεξε αμία αλ ην 

πξνο κάζεζε αληηθείκελν έρεη επξχηεξε αμία θαη λφεκα γηα ηε δσή ηνπ καζεηή ζην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη. Πνιχ λσξίηεξα θαη ν Carl Rogers (1969) ηζρπξίδεηαη θαη απηφο φηη ε 

νπζηαζηηθή κάζεζε ζα επέιζεη φηαλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ζεσξείηαη φηη έρεη ζρέζε κε ηνλ 

καζεηή σο αλζξψπηλε νληφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεί πξνζσπηθή αμία γηα εθείλνλ. 

Σρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δεμηφηεηεο, νη αμίεο θαη νη 

αληηιήςεηο αλαπηχζζνληαη θαη αμηνινγνχληαη θαιχηεξα φηαλ ζπλδένληαη κε φ,ηη έρεη ζεκαζία θαη 

ελδηαθέξνλ γηα απηφλ πνπ καζαίλεη (Murdoch, 1998). Η εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο κέζα απφ 

ζέκαηα/επθαηξίεο πνπ έξρνληαη απφ ηνλ θφζκν έμσ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζπλδέεη 

ηελ μέλε γιψζζα κε «θξέζθεο» θαηαζηάζεηο δσήο (Berns & Erickson 2001) θαη έηζη θαιχπηνληαη 

πεξηζζφηεξν νη αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα φρη απιά ηε 

κεγαιχηεξε παξαθίλεζε αιιά ηελ εζηηαζκέλε παξαθίλεζε, φπσο ηελ ρξεζηκνπνηεί ν ςπρνιφγνο 

Csikszentmihalyi (2005) ζηελ απφδνζε ηεο έλλνηαο ηεο «ξνήο» (flow) ηελ νπνία εηζάγεη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηε λνεηηθή θαηάζηαζε ηεο απφιπηεο απνξξφθεζεο ηνπ αηφκνπ ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα, ηεο πιήξνπο εκπινθήο ηνπ αιιά θαη ηεο επηηπρίαο ηνπ ζηνλ ζηφρν ηεο.  

Η αμηνπνίεζε ηεο εμσζρνιηθήο γλψζεο ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κηα ζπζηεκηθή νιηζηηθή καζεζηαθή πξνζέγγηζε (Johnson, 2002), ε νπνία 

δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθνχ λνήκαηνο κέζα απφ ηελ εκπεηξία, παξαπέκπνληαο 

θαη΄απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε ζεσξία ηεο εκπεηξηθήο θαη θνηλσληθήο κάζεζεο ηνπ John Dewey. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δεκηνπξγηθή θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ν 

εθπαηδεπηηθφο βνεζά ην καζεηή λα ρηίζεη επάλσ ζηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ θαη 
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λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ κηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε θαη 

δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο (Beck, 2008). 

Η λέα απηή ηάζε ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο καζεηνθεληξηθήο γλσζηαθήο/γλσζηηθήο δηεξεπλεηηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, κε 

άκεζε αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο ηνπ αλζξσπηζκνχ (Rogers 1969, 1980), ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ 

(Piaget, Papert, Gagne), ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο 

(Vygotsky, Bruner), ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο (Dewey) θαη ζηηο αξρέο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο 

(Murdoch, 1998). 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζθεθηείηε (θαη ζεκεηψζηε ζην ηεηξάδην ζθέςεσλ) πψο κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ μέλσλ γισζζψλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο βησκαηηθήο 

κάζεζεο. Δπίζεο, θαηαγξάςηε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη αξρέο απηέο κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζην ζρεδηαζκφ καζεκάησλ. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηηο ζθέςεηο ζαο, ζπγθξίλεηέ 

ηηο κε ηα παξαθάησ. 

 

 

3.5.2.  O ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο μέλεο γιψζζαο κπνξεί λα επηκνξθσζεί θαη λα θαιιηεξγήζεη πεξαηηέξσ 

ηθαλφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Kαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ζα κπνξεί λα εληνπίδεη θαη λα 

επηιέγεη κε παηδαγσγηθά θξηηήξηα ηηο θαηάιιειεο δηαδηθηπαθέο πεγέο ή/θαη πνιπηξνπηθά 

θείκελα/εξεζίζκαηα γηα λα δνκεί ζρέδηα καζεκάησλ πάλσ ζε απζεληηθά θαη επίθαηξα ζέκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή. Καηά ζπλέπεηα, ν εθπαηδεπηηθφο απνζθνπεί ζην λα 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνιίηε ηνπ θφζκνπ πνπ ζα κπνξεί λα ζθέθηεηαη 

θξηηηθά θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη γηα ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

κέζα ζην νπνίν δεη, ζε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε θιίκαθα, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ, κέζα απφ 

ηε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο. 

 

Σρεδηάδνληαο ην κάζεκα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ηνπο ελδηαθέξεη: απφ έλα δεκνθηιέο πξφζσπν (ζπγγξαθέαο, δσγξάθνο, πνηεηήο, 

κνπζηθνζπλζέηεο, ηξαγνπδηζηήο, εζνπνηφο, ζθελνζέηεο, θιπ) έσο έλα θαπηφ ζέκα ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο ή θαη ηνπ θφζκνπ (πνιηηηζηηθά δξψκελα, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δξάζεηο εζεινληηζκνχ 

θιπ). Ο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο (Vygotsky 1960) αλάκεζα ζην απζεληηθφ 

πιηθφ θαη ζηνλ καζεηή, επηιέγνληαο θαη ηξνπνπνηψληαο ην πνιπηξνπηθφ θείκελν έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζην ειηθηαθφ θαη γλσζηαθφ επίπεδν ηνπ καζεηή κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηαθή ηνπ αλάπηπμε. Αμηνπνηεί ηελ πξνο εθκάζεζε μέλε γιψζζα σο 

εξγαιείν γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο ζε νξηζκέλν ζέκα, ελψ παξάιιεια δηεπθνιχλεη ηνλ καζεηή 

ζηελ εμέιημε ηεο γισζζηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε μέλε γιψζζα. Απηφο ν ηξφπνο 

ζεσξείηαη φηη είλαη ν πιένλ θπζηθφο ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

πξνζνκνηάδεη κε ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπκε ηελ κεηξηθή/πξψηε γιψζζα. 

Ο ςχεδιαςμόσ μακθμάτων με βλαςθ αυτι τθν προςζγγιςθ ζχει τα ακόλουκα ςτάδια: 
Α. Στάδιο προετοιμαςίασ: 

 Επιλογι ενδιαφζροντοσ κζματοσ (λαμβάνονται υπόψθ τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν). 

 Εφρεςθ κατάλλθλων πθγϊν πολυτροπικϊν κειμζνων (ιςτοςελίδεσ, βιβλία, περιοδικά, 
εφθμερίδεσ, φυςικά πρόςωπα). 

Β. Σηάδην πινπνίεζεο ηνπ καζήκαηνο: 

 Ανάκεςθ μικροφ μεγζκουσ ερευνθτικισ εργαςίασ (projects), ςε ομάδεσ, με τισ 
προτεινόμενεσ πθγζσ πλθροφοριϊν ξεχωριςτζσ για κάκε ομάδα. 

 Ανταλλαγι πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτισ ομάδεσ με τθν εναλλαγι μελϊν (διαφορετικι 
ςφνκεςθ ομάδων). 
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 Ανακοίνωςθ (report) ςτθν τάξθ του τελικοφ προϊόντοσ τθσ εργαςίασ των ομάδων μετά 
από τθ διάχυςθ των ξεχωριςτϊν πλθροφοριϊν τθσ κάκε ομάδασ ςε όλθ τθν τάξθ μζςα 
από το προθγοφμενο βιμα. 
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Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαηθ ζαθέο φηη ε αλαθνξά ζε πνιπηξνπηθά θείκελα ιεηηνπξγεί κε 

ηδηαίηεξα ζεηηθφ ηξφπν, ελεξγνπνηψληαο ηνλ καζεηή θαη εκπιέθνληάο ηνλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία κέζα απφ πξάμεηο πνπ ελέρνπλ απζεληηθφηεηα. Παξ‟ φια απηά, ε ρξήζε ηέηνησλ 

θεηκέλσλ εγθπκνλεί έλαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν. Μπνξείηε λα ζθεθηείηε πνηνο είλαη 

απηφο; Γξάςηε ηηο ζθέςεηο ζαο ζην ηεηξάδην θαη, φηαλ ηειεηψζεηε, ζπγθξίλεηέ ηηο κε ην 

θείκελν πνπ αθνινπζεί.  

 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο 

αληηγξάςεη θάπνην θείκελν απφ ηελ πεγή. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη απηφ ην 

νιίζζεκα κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ απφ ηνλ καζεηή:  

- λα αμηνινγήζεη ηελ πιεξνθνξία,  

- λα εμαγάγεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα  

- λα εληνπίζεη θάπνηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ πξάμε 

- λα ζπγθξίλεη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην ζέκα  

- λα ζπκθσλήζεη /δηαθσλήζεη κε δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην ζέκα ή/θαη 

- λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ γηα κηα απφ δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην ζέκα κε 

αηηηνιφγεζε. 

Σηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ην πξφβιεκα ηεο «ηπθιήο» αληηγξαθήο θεηκέλσλ απφ ην δηαδίθηπν 

ρσξίο νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ πεγή ηνπο, ηδίσο απφ καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ, 

απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα  ζέκα ζπδήηεζεο (πξβι. MacDonald & Carroll, 2006, Pecorari, 

2008, Sutherland-Smith, 2009). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, βι. ηνλ Οδεγφ Πεξαηηέξσ Μειέηεο ζην ηέινο ηνπ 

θεθαιαίνπ). 

 

Γ. Αμηνιφγεζε: 

Τν κέηξν ηεο επηηπρίαο ηεο αμηνπνίεζεο ηεο εμσζρνιηθήο γλψζεο ζηε μελφγισζζε 

δηδαζθαιία είλαη ν ίδηνο ν καζεηήο θαη γη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη 

πψο ληψζνπλ νη καζεηέο ηνπ γηα ην είδνο ηνπ καζήκαηνο πνπ παξαθνινχζεζε θαη ζην νπνίν 

ζπκκεηείρε. Ο καζεηήο θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ην κάζεκα κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

αμηνιφγεζεο, ζπγθξίλνληάο ην παξάιιεια κε καζήκαηα ζρεδηαζκέλα κε πην παξαδνζηαθφ ηξφπν.  

 

Σπκπεξαζκαηηθά: 

Η αμηνπνίεζε ηεο εμσζρνιηθήο γλψζεο ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνηειεί κηα 

κεγάιε πξφθιεζε θαη είλαη κηα εμαηξεηηθά απαηηεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ κε κεγάια, σζηφζν, αληαπνδνηηθά νθέιε γηα ηνλ καζεηή θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Η θαηλνηνκία απηή απαληά ζην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο γλήζηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζην θαηλφκελν ηεο απνζηαζηνπνίεζήο ηνπο απφ ην δηδαθηηθφ πιηθφ, 

απφ ηελ ζρνιηθή ηάμε, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, απφ ην ίδην ην ζρνιείν. 

Θεσξείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο έλαο εμαηξεηηθφο ηξφπνο γηα πξφνδν ζηελ εθκάζεζε 

ηεο μέλεο γιψζζαο. Απμάλεη ην γλσζηαθφ/γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ καζεηή ν νπνίνο δηδάζθεηαη 

δεμηφηεηεο πνιχηηκεο γηα ηε δσή ηνπ κεηά ην ζρνιείν. Ο καζεηήο ζηαδηαθά αλαπηχζζεη 

κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο μέλεο γιψζζαο θαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλεη ε απηνπεπνίζεζή ηνπ κε 

απνηέιεζκα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζε νινέλα πην απαηηεηηθέο γισζζηθέο 

πεξηζηάζεηο. 

Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίνλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ κπνξεί λα πινπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ην ζρνιείν θαη ηηο 

δηαζέζηκεο ππάξρνπζεο ππνδνκέο, ηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, 



34 

 

θαζψο θαη απφ ηε δηάζεζε άιισλ εηδηθνηήησλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ζπκβάιινπλ 

ππνζηεξηθηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ μέλεο γιψζζαο.  
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Β2: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΔΝΑΡΙΟ – ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Νν. 1 

 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Δπαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ 

 

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ - ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) 

Η πετρόσοσπα 

 

1.2 Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο 

Γλωζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ - ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο):  

Γαιιηθά ΣΤ‟ Γεκνηηθνχ 

ύλδεζε κε Δλόηεηα ρνιηθνύ Δγρεηξηδίνπ: Φαγεηά - δηαηξνθή 

Δπίπεδν γιωζζνκάζεηαο: Α1 

1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζελαξίνπ - ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο) 

Γεληθόο θνπόο 
Να είλαη ηθαλφο ν καζεηήο λα δηαβάζεη θαη λα θαηαλνήζεη έλα εηθνλνγξαθεκέλν ινγνηερληθφ 

θείκελν (album). 

Να εμνηθεησζεί κε ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε βάζε θπξίσο παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη δξακαηνπνίεζε. 

Δπηκέξνπο ζηόρνη ωο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν θαη ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

- Γεληθέο γλψζεηο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο, ηθαλφηεηεο  

λα εμνηθεησζεί κε ηελ αλάγλσζε ελφο απζεληηθνχ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζηε μέλε γιψζζα 

λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

λα νηθνδνκήζεη ηε γλψζε κε ηξφπν δηεξεπλεηηθφ κέζσ αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν 

λα κάζεη ελεξγψληαο  

λα κάζεη λα αμηνινγεί θαη λα αμηνινγείηαη 

 

- Γισζζηθέο-επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο 

  Να κπνξεί λα: 

αλαδεηήζεη θαη λα απνκνλψζεη πιεξνθνξίεο ζε πνιπηξνπηθφ θείκελν πνπ παξνπζηάδεη έλα ζέκα 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

ρξεζηκνπνηήζεη ιεμηινγηθέο εθθξάζεηο (expressions toutes faites π.ρ. « Qui est là ? ») 

θαηαλνήζεη ιεμηιφγην πνπ έρεη ζρέζε κε δψα θαη ιαραληθά (relations hypéronymiques : animaux 

> poule, cochon, canard, cheval, etc. ; légumes > céleri, courgettes, poireaux, navets, chou, etc.) 

θαηαλνήζεη γξακκαηηθά θαηλφκελα (articles partitifs « du chou ») 

γλσξίζεη ηηο θαηάιιειεο γισζζηθέο δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ 

είδνο (ζπληαγέο καγεηξηθήο) 

εμαζθήζεη ηε θσλνινγηθή ηθαλφηεηα (δξαζηεξηφηεηα δξακαηνπνίεζεο) 

 

- Κνηλσληνγισζζηθή δεμηφηεηα: 

Να κπνξεί λα: 

θαηαλνήζεη θαη ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλφλεο επγελείαο (le cochon s‟enquiert de la 

santé de la poule « Est-ce que tout se passe bien ? », la poule l‟invite chez elle « entre, cochon ! », 

avant de quitter les animaux, le loup les « remercie pour cette bonne soirée » ; la poule exprime un 

regret « Vous partez déjà ? ») 
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- Πξαγκαηνινγηθή δεμηφηεηα: 

Να κπνξεί λα: 

θαηαλνήζεη ην αθεγεκαηηθφ κνληέιν ηεο δηήγεζεο κηαο ηζηνξίαο:  

– la situation initiale (le décor et les personnages) : le village des animaux sous la neige où les 

habitants semblent vivre en bonne entente) 

– le déséquilibre : l‟arrivée du vieux loup qui agit à l‟encontre des stéréotypes et ne présente rien 

de menaçant 

– les actions visant à dépasser la difficulté rencontrée : la concoction de la soupe qui vise à 

remédier au manque de gaieté et de convivialité, peut-être à l‟ennui  

– la situation finale : les animaux, en partageant la soupe, ont goûté au plaisir simple de se réunir 

entre amis et envisagent de recommencer, alors que le loup s‟en va, après avoir été invité à revenir 

(tous les préjugés à son encontre ont été dissipés). 

Τν ζπγθεθξηκέλν παξακχζη απνηειεί απζεληηθφ πιηθφ ην νπνίν εθζέηεη ηνπο καζεηέο ζε 

απζεληηθφ γισζζηθφ πεξηβάιινλ. 

εκεηώζηε αλ αμηνπνηνύληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ηωλ Σερλνινγηώλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωλίαο (ΣΠΔ) 

Γηαδίθηπν 

1.4 Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο 
Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο 

Καηαηγηζκφο Ιδεψλ 

Οκαδηθή – Γπαδηθή Δξγαζία 

 

1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

2 Γηδαθηηθέο ψξεο ησλ 45‟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΑΡΙΟΤ- ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή  

1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα – Γπαδηθή εξγαζία – Καηαηγηζκφο ηδεψλ 

Η δξαζηεξηφηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ. Οη καζεηέο 

πξνζπαζνχλ αλά δεχγε λα πξνβνχλ ζε ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην πιήζνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε ελφο θεηκέλνπ. Γίλεηαη 

θαηαγξαθή ζηνλ πίλαθα ησλ ππνζέζσλ πνπ εθθξάδνπλ νη καζεηέο. 

Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 5‟ 

Αλάγλωζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Vaugelade, A. (2000). Une soupe au caillou. Paris : L’école des 

loisirs. (2007, lutin poche de l’école des loisirs) 

Δπαιήζεπζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ έγηλαλ θαηά ηε Γξαζηεξηφηεηα 1. 

Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 15‟ 

2
ε
 Γξαζηεξηφηεηα – Γπαδηθή εξγαζία – Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα βξνπλ ηνπο ηίηινπο ζηα ειιεληθά γλσζηψλ παξακπζηψλ ζηα νπνία ν 

ιχθνο έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Με αθεηεξία ηα εμψθπιια ησλ βηβιίσλ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, 

ζα ζεκεηψζνπλ ηνπο ηίηινπο ζηα ειιεληθά ησλ παξακπζηψλ πνπ γλσξίδνπλ.  

Η δξαζηεξηφηεηα απηή επηηξέπεη θαη κηα εηζαγσγή ζηνλ θφζκν ηνπ παξακπζηνχ θαη ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή ηνπ δηάζηαζε. 

Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 10‟ 

3
ε
 Γξαζηεξηφηεηα – Γπαδηθή εξγαζία  – Δξεπλψ & Μαζαίλσ λα καζαίλσ – Καηεπζπλφκελε 

ηζηνεμεξεχλεζε 

Με αθεηεξία ηελ ηειεπηαία εηθφλα ηνπ βηβιίνπ, νη καζεηέο θαινχληαη λα θάλνπλ ππνζέζεηο γηα 

ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Οη πξνηάζεηο ηνπο θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα. 

Σηε ζπλέρεηα αλαδεηνχλ ζηνπο πξνηεηλφκελνπο ηζηφηνπνπο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ηνπ ιχθνπ ζήκεξα.  

http://www.momes.net/mini-dossiers/loups/loups-presentation-loup-france.html 

http://www.momes.net/mini-dossiers/loups/loups-presentation-loup-france.html
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http://www.arcturos.gr/gr/center/D.asp 

Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 15‟  

4
ε
 Γξαζηεξηφηεηα – Οκαδηθή εξγαζία – Λεμηινγηθή άζθεζε 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξεηο νκάδεο θαη πξνζπαζνχλ λα γεκίζνπλ ηε ρχηξα κε ηα πιηθά 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα παξαζθεπάζνπλ ηε ζνχπα. Κεξδίδεη ε νκάδα πνπ έβαιε ηα ζσζηά πιηθά. 

Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 10‟ 

5
ε
 Γξαζηεξηφηεηα – Σχλνιν ηεο ηάμεο – Γξακαηνπνίεζε / Δηεξν-αμηνιφγεζε 

Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα δξακαηνπνηήζνπλ ηελ παξαζθεπή ηεο πεηξφζνππαο θαη λα ηελ 

παίμνπλ κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Φξεζηκνπνηψληαο ηηο θξάζεηο ηνπ βηβιίνπ (– « On peut 

y mettre des courgettes ? » – « On peut » /– « C‟est possible ça une soupe au caillou avec des 

poireaux ? » – « C‟est possible. ») πξνηείλνπλ ζηνλ ιχθν δηάθνξα ιαραληθά ηεο αξεζθείαο ηνπο 

γηα λα εκπινπηίζνπλ ηε ζνχπα. Τν θνηλφ αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην έληππν αμηνιφγεζεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο.  

Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 15‟ 

6
ε
 Γξαζηεξηφηεηα – Αηνκηθή εξγαζία γηα ην ζπίηη 

Με βάζε ηελ πξνηεηλφκελε ζπληαγή, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπληάμνπλ ηε ζπληαγή ηεο 

πεηξφζνππαο. Δπαηζζεηνπνίεζε ζην ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο. 

2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

- Τν βηβιίν ηεο Vaugelade, A. (2000). Une soupe au caillou. Paris : L‟école des loisirs. (2007, 

lutin poche de l‟école des loisirs). 

- Φσηνηππίεο κε ην θχιιν εξγαζίαο. 

- Γηαδίθηπν γηα πινήγεζε ζηηο ηζηνζειίδεο: 

http://www.momes.net/mini-dossiers/loups/loups-presentation-loup-france.html 

http://www.arcturos.gr/gr/center/D.asp 

 

1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Τν κάζεκα ζνπ άξεζε Ναη  Όρη  

Αλ  ηη ζνπ άξεζε πεξηζζφηεξν;   

Αλ  ηη δελ ζνπ άξεζε;   

Σε δπζθφιεςε θάηη;   

Αλ λαη, ηη ζε δπζθφιεςε; …………………………………………………………

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

Τψξα πνπ ηειείσζε ην κάζεκα, γξάςε 

ηη κπνξείο λα θάλεηο κε απηά πνπ 

έκαζεο. 

…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

http://www.arcturos.gr/gr/center/D.asp
http://www.momes.net/mini-dossiers/loups/loups-presentation-loup-france.html
http://www.arcturos.gr/gr/center/D.asp
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Φ Τ Λ Λ Ο  Ε Ρ Γ Α  Ι Α   

Δραςτθριότθτα 1 : Κοιτάξτε το εξϊφυλλο του βιβλίου. Τι νομίηετε ότι ζχει ςτο ςάκο του ο λφκοσ; 

Τι φαντάηεςτε ότι πάει να κάνει; 

 

Δραςτθριότθτα 2: 

« Et le canard demande au loup de raconter quelques-unes de ces terribles histoires, pour avoir 

son point de vue. » Τι ιςτορίεσ φαντάηεςτε ότι μπορεί να διθγθκεί ο λφκοσ; Κοιτάξτε τα 

εξϊφυλλα των βιβλίων που ακολουκοφν και κυκλϊςτε τουσ τίτλουσ που ςασ είναι γνωςτοί. 

Σθμειϊςτε κάτω από τα βιβλία που γνωρίηετε τον αντίςτοιχο τίτλο ςτα ελλθνικά. 

                  

………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………. 

                            

………………………………………………………………………………………………………… 

                     

………………………………………………………………………………………………………………… 

Δραςτθριότθτα 3:  

Κοιτάξτε τθν τελευταία εικόνα του βιβλίου. Ροφ νομίηετε ότι πθγαίνει ο λφκοσ; 

Ο λφκοσ φεφγει από το χωριό 

 

Συμβουλευτείτε τισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ και προςπακιςτε να απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ που 

ακολουκοφν: 
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http://www.momes.net/mini-dossiers/loups/loups-presentation-loup-france.html 
http://www.arcturos.gr/gr/center/D.asp 
Σε ποιεσ χϊρεσ υπάρχουν ακόμα λφκοι ςιμερα; 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Είναι προςτατευόμενο είδοσ; 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Στθ Ελλάδα υπάρχουν πρωτοβουλίεσ για τθν προςταςία του λφκου; 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Δραςτθριότθτα 4:  

Για να γίνει θ πετρόςουπα, τα ηϊα ζφεραν διάφορα λαχανικά. Βάλτε ςτθ χφτρα τα λαχανικά τθσ 

ςοφπασ. Μιπωσ κάτι ξεχάςαμε; 

 

 

 

a 

 

 

b 

 

c 
d 

e 

 

f 

 

 

g 

 

h 

 

i 

 

j 

 

http://www.momes.net/mini-dossiers/loups/loups-presentation-loup-france.html
http://www.arcturos.gr/gr/center/D.asp
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Δραςτθριότθτα 5:  

Θα παίξετε τθ ςκθνι τθσ παραςκευισ τθσ πετρόςουπασ. Εκτόσ από τον λφκο που ζχει τον 

πρωταγωνιςτικό ρόλο, κα χρειαςτοφμε και… μία κότα, ζνα γουροφνι, μία πάπια, ζνα άλογο, ζνα 

πρόβατο, μία κατςίκα και ζνα ςκφλο. Ο κακζνασ κα προτείνει ςτον λφκο ζνα λαχανικό τθσ 

αρεςκείασ του για να εμπλουτίςει τθν πετρόςουπα. Εςείσ κα αξιολογιςετε αν οι προτάςεισ τουσ 

είναι πειςτικζσ οι όχι. 

    

Κότα    

Γουροφνι    

Ράπια    

Άλογο    

Ρρόβατο    

Κατςίκα    

Σκφλοσ    

Δραςτθριότθτα 6 (Δραςτθριότθτα για το ςπίτι):  

Γράψτε τθ ςυνταγι τθσ πετρόςουπασ του λφκου ςφμφωνα με τθν παρακάτω ςυνταγι: 

Soupe au potiron 

Pour 2 personnes : 

- 1 tranche de potiron 

- 3 petites pommes de terre 

- 1 petite branche de persil 

- sel 

- poivre 

 Eplucher le potiron. 
 Peler et laver les pommes de terre. 
 Couper le potiron et les pommes de terre en gros dés. 
 Mettre les dés dans une marmite avec de l’eau et le persil. 
 Saler et poivrer. 
 Faire cuire pendant 1 heure. 
 Passer la soupe au mixeur. 

http://www.les-coccinelles.fr/ 

http://www.les-coccinelles.fr/
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Β3: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΔΝΑΡΙΟ – ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Νν. 2 

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ ΕΝΑΡΙΟΤ - ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Διαπολιτιςμικι και διαγλωςςικι ςυνείδθςθ 

 
1.1 Σίτλοσ (Θζμα) ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ) 

Νζοι και μόδα 

1.2 Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 
Γνωςτικό/-ά αντικείμενο/-α του ςεναρίου - ςχεδίου διδαςκαλίασ):  
Γαλλικά Βϋ Γυμναςίου 
φνδεςθ με Ενότθτα χολικοφ Εγχειριδίου 
Ενότθτα 6 : « Vive le Carnaval » (Action.fr-gr1) 
Επίπεδο γλωςςομάκειασ 
Α2 

1.3 κοπόσ & τόχοι του ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ) 
Γενικόσ κοπόσ 
Να είναι ικανόσ ο μακθτισ να κατανοεί και να δίνει πλθροφορίεσ (χρθςιμοποιϊντασ απλζσ δομζσ τθσ 
γλϊςςασ) ςχετικά με τθν κακθμερινότθτά του (μόδα, ντφςιμο, ενδυματολογικζσ προτιμιςεισ…). 
 
Επιμζρουσ τόχοι ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο και ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία. 

- Γενικζσ γνϊςεισ, ςτάςεισ, αντιλιψεισ, ικανότθτεσ  

 να γνωρίςει τισ ενδυματολογικζσ προτιμιςεισ νζων μιασ άλλθσ χϊρασ 

 να ςυνειδθτοποιιςει τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ μεταξφ των ενδυματολογικϊν προτιμιςεων των 
νζων 

 να αναπτφξει δεξιότθτεσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

 να οικοδομιςει τθ γνϊςθ με τρόπο διερευνθτικό μζςω αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο 

 να μάκει ενεργϊντασ  
 
- Γλωςςικζσ-επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ 
  Να μπορεί να: 

 αναηθτιςει και να απομονϊςει πλθροφορίεσ ςε πολυτροπικό κείμενο που παρουςιάηει ζνα κζμα τθσ 
κακθμερινισ ηωισ 

 κατανοιςει και να δϊςει πλθροφορίεσ (απλζσ) ςχετικζσ με τθ μόδα και τθν ενδυμαςία 

 κατανοιςει και να δϊςει πλθροφορίεσ ςχετικά με ενδυματολογικζσ προτιμιςεισ 

 χρθςιμοποιεί τισ κατάλλθλεσ γλωςςικζσ δομζσ για να πραγματοποιιςει τισ παραπάνω επικοινωνιακζσ 
πράξεισ όπωσ 
- εκφράςεισ που δθλϊνουν προτίμθςθ,  
- λεξιλόγιο ροφχων,  
- χρϊματα, 
- τα ρ. préférer, porter, choisir, … 

θμειϊςτε αν αξιοποιοφνται εκπαιδευτικά λογιςμικά και υπθρεςίεσ των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ 
και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ) 
Διαδίκτυο 
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1.4  Προτεινόμενθ Εκπαιδευτικι μζκοδοσ 
Ερωτιςεισ – Απαντιςεισ 
Καταιγιςμόσ Ιδεϊν 
Ομαδικι – Δυαδικι Εργαςία 

1.5 Εκτιμϊμενθ διάρκεια 
2 Διδακτικζσ ϊρεσ των 45’. 

1) ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΕΝΑΡΙΟΤ- ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
2.1 Γενικι Περιγραφι  

- 1θ Δραςτθριότθτα – Καταιγιςμόσ ιδεϊν 
ωτάμε τουσ μακθτζσ ποφ κα ικελαν να πάνε διακοπζσ/ταξίδι και πότε. Αφοφ δουν το λεξιλόγιο των ροφχων 
ανατρζχοντασ ςτισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ που αναφζρονται ςτο φφλλο εργαςίασ: 
http://www.europschool.net/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html  
http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf 
τουσ ηθτάμε να μασ που τι ροφχα κα ζβαηαν ςτθ βαλίτςα τουσ για να πάνε ςτον προοριςμό που επζλεξαν. 
Διάρκεια: 10’ περίπου 
- 2θ Δραςτθριότθτα – Εμπζδωςθ του λεξιλογίου – Δυαδικι εργαςία  
Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν τον πίνακα γράφοντασ τισ λζξεισ και τθ μετάφραςι τουσ 
ελλθνικά, γαλλικά και αγγλικά. Επιλζξαμε λζξεισ ροφχων που χρθςιμοποιοφνται με διαφορετικι ςθμαςία ςε 
κάκε γλϊςςα (καλςόν, κολλάν…) ι που δεν υπάρχουν (bouffant, ante επίκετο: un pantalon bouffant, des 
manches bouffantes). 
Διάρκεια: 15’ περίπου 
- 3θ Δραςτθριότθτα8 – Ερωτιςεισ-απαντιςεισ – Δυαδικι εργαςία – Ετεροαξιολόγθςθ 
Ρροβάλουμε το βίντεο-κλιπ « La valise » και ηθτάμε από τουσ μακθτζσ αφοφ το δουν (χωρίσ ιχο) να 
ςυμπλθρϊςουν τα ροφχα που θ πρωταγωνίςτρια του βίντεο-κλιπ κα βάλει ςτθ βαλίτςα τθσ. Στθ ςυνζχεια, 
αφοφ τα γκρουπ ανταλλάξουν τα φφλλα εργαςίασ, ακοφνε το βίντεο-κλιπ και διορκϊνουν τισ ενδεχόμενεσ 
λανκαςμζνεσ απαντιςεισ.  
Διάρκεια: 15’ περίπου 

Corrigé de l’activité 

 

Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois 
Un, dos, tres, quatro... 
J’ai mis dans ma valise 
Trois ou quatre chemises 
Mon foulard, ma casquette 
Une paire de baskets 
Mon anorak et mon béret 
Mon maillot et mon bonnet 
Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois(x2) 
 
J’ai mis dans ma valise 
Ma belle jupe grise 
Ma trousse de toilette 
Une paire de serviettes 
La laisse et le collier du chien 

                                                           
8
 Η δξαζηεξηφηεηα απηή πξνηάζεθε απφ ηελ θ. Μαξία Σαινλίθε, θαζεγήηξηα ΠΔ 05 ζην πιαίζην ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζρεδίνπ « Les vêtements, les accessoires et les couleurs ». 

http://www.europschool.net/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html
http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf
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La photo de Sébastien 
Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois (x2) 
 
J’ai mis dans ma valise 
Mon écharpe cerise 
Mes balles et ma raquette 
Mes patins à roulette 
Mon magnétophone à cassettes 
Des pinceaux et ma palette 
Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois (x2) 
 
J’ai mis dans ma valise 
Ma perruque qui frise 
Mes pastilles pour la gorge 
Un bout de sucre d’orge 
Mon dictionnaire français-anglais 
Et ma ceinture dorée 
Un kilo de poires pour la soif 
Un bouquin et une coiffe 
Ma télévision portative 
Et un t-shirt vert olive 
Mon stylo, mon aide-mémoire 
Mon col roulé et mon mouchoir 
Un parapluie s’il pleuvait 
De la crème pour bronzer 
Des cachets pour le mal de tête 
Des bonbons et mes lunettes 
Un peu de papier pour écrire 
Un pyjama pour dormir 
Une paire de chaussures à crampons 
Et deux ou trois pantalons 
Du mouron pour mon canari 
Et un gros pull-over gris 
Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois 

2θ διδακτικι ϊρα 
- 4θ Δραςτθριότθτα – Ερωτιςεισ-απαντιςεισ – Δυαδικι εργαςία – Αυτοαξιολόγθςθ 
Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να πουν τα διαφορετικά ςτυλ μόδασ που γνωρίηουν (sportif, classique, chic, 
branché, …). Σθμειϊνουμε τισ απαντιςεισ ςτον πίνακα. Στθ ςυνζχεια ακοφνε τισ ενδυματολογικζσ ςυνικειεσ 
τριϊν νζων (βίντεο « Les goûts des ados ») και τουσ ηθτάμε να κάνουν τισ αςκιςεισ που προτείνονται ςτθν 
ιςτοςελίδα. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ, 
προτείνεται εναλλακτικά να προβλθκεί το βίντεο ςτθν τάξθ με βίντεο-προβολζα και να μοιραςτοφν οι 
προτεινόμενεσ αςκιςεισ ςε φωτοτυπία (βλ. φφλλο εργαςίασ). 
Διάρκεια: 25’ περίπου 
- 5θ Δραςτθριότθτα – Ομαδικι εργαςία – Ετεροαξιολόγθςθ 
Ηθτάμε από κάκε ομάδα να περιγράψει, προφορικά, ζνα από τα 3 εμφανιηόμενα πρόςωπα τθσ άςκθςθσ. Οι 
υπόλοιπεσ ομάδεσ χρθςιμοποιϊντασ το ζντυπο αξιολόγθςθσ που τουσ προτείνουμε, αξιολογοφν τισ 
παρουςιάςεισ των ςυμμακθτϊν τουσ.  
Διάρκεια: 15’ περίπου 
- 6θ Δραςτθριότθτα – Ατομικι γραπτι εργαςία για το ςπίτι 
Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να περιγράψουν γραπτά τισ ενδυματολογικζσ τουσ προτιμιςεισ  ςτο πλαίςιο τθσ 
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ςυμμετοχισ τουσ ςε ζνα forum ςτο site (π.χ. www.cyberados.com). Ρροκειμζνου να βοθκθκοφν, μποροφν να 
ςυμβουλευκοφν τον ιςτότοπο: 
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/presentation.htm 

2.2 Τλικοτεχνικι Τποδομι 
Φωτοτυπίεσ με τα φφλλα εργαςίασ. 
Διαδίκτυο για πλοιγθςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ: 
http://www.europschool.net/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html  
http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf  
http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT# 
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal 
Βίντεο-κλιπ τραγουδιοφ « La valise » 
Ακουςτικά αρχεία τθσ παρουςίαςθσ των ενδυματολογικϊν προτιμιςεων των 3 νζων (εναλλακτικά τθν 
ιςτοςελίδα http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/interviews.htm ) + ιςτοςελίδεσ με τισ διαδραςτικζσ 
αςκιςεισ 

 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 
 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ (για τουσ μακθτζσ Δθμοτικοφ) 
 

Το μάκθμα ςου άρεςε Ναι  Πχι  

Αν  τι ςου άρεςε 
περιςςότερο; 

  

Αν  τι ςε δυςκόλεψε 
περιςςότερο; 

  

Τι νομίηεισ ότι ζμακεσ από 
αυτό το μάκθμα; 

  

 
 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ (για τουσ μακθτζσ Γυμναςίου-Λυκείου) 
 

ου άρεςε το μάκθμα; 
Δικαιολόγθςε τθν άποψι ςου με λίγα λόγια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρολφ Λίγο Κακόλου 

 
ου φάνθκαν ενδιαφζρουςεσ οι δραςτθριότθτεσ; 
 

Ρολφ Λίγο Κακόλου 

 
ου άρεςαν οι δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ζπρεπε 
να ςυνεργαςτείσ με τουσ ςυμμακθτζσ ςου; 
 

Ρολφ Λίγο Κακόλου 

 Ρολφ Λίγο Κακόλου 

http://www.cyberados.com/
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/presentation.htm
http://www.europschool.net/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html
http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf
http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/interviews.htm
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ου άρεςαν οι δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ζπρεπε 
να εργαςτείσ μόνοσ ςου; 
 

Πϊσ κεωρείσ ότι ανταποκρίκθκεσ ςτισ απαιτιςεισ 
των δραςτθριοτιτων; 
Δικαιολόγθςε τθν άποψι ςου με λίγα λόγια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Με 

επιτυχία 

 
Είχα 

δυςκολίεσ 
αλλά τα 

κατάφερα 

 
Δεν νομίηω ότι 
τα κατάφερα 

πολφ καλά 

Σϊρα που τελείωςε το μάκθμα ςκζψου τι μπορείσ να κάνεισ με αυτά που ζμακεσ. 
Μπορϊ να .................... 
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Φ Τ Λ Λ Ο  Ε Ρ Γ Α  Ι Α   
 

Δραςτθριότθτα 1 
Ροφ κα κζλατε να πάτε διακοπζσ και πότε; Ροια ροφχα κα βάηατε ςτθ βαλίτςα ςασ; 
Θα βοθκθκείτε αν ανατρζξετε ςτισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ για να εξαςκθκείτε ςτο λεξιλόγιο: 
 
http://www.europschool.net/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html  
 
http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf  
 
 
Δραςτθριότθτα 2 
Συμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα γράφοντασ πϊσ λζγονται ςτα ελλθνικά, γαλλικά και 
αγγλικά οι παρακάτω λζξεισ: 
 
http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT# 
 
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal 
(για να ακοφςετε πϊσ προφζρονται οι λζξεισ) 
 
 

 Ελλθνικά Γαλλικά Αγγλικά 

 

  tights 

 

 caleçon  

 

ακλθτικι φόρμα   

http://www.europschool.net/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html
http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf
http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal
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 maillot de corps  

 

μπουφάν   

 
 
Δραςτθριότθτα 39 : Ακοφςτε το τραγοφδι La valise τθσ Dorothée και ςυμπλθρϊςτε τα ροφχα 
που λείπουν. 
http://www.wat.tv/video/valise-13wrb_2hkf9_.html 
 
Et des chaussettes _______ et _______ à petits pois 
Un, dos, tres, quatro... 
J’ai mis dans ma valise 
Trois ou quatre _______ 
Mon _________, ma casquette 
Une paire de _______ 
Mon _________ et mon béret 
Mon _________ et mon _______ 
Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois (x2) 
 
J’ai mis dans ma valise 
Ma belle _______ grise 
Ma trousse de toilette 
Une paire de serviettes 
La laisse et le collier du chien 
La photo de Sébastien 
Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois (x2) 
 
J’ai mis dans ma valise 
Mon _______ cerise 
Mes balles et ma raquette 
Mes patins à roulette 
Mon magnétophone à cassettes 
Des pinceaux et ma palette 

                                                           
9
 Η δξαζηεξηφηεηα απηή πξνηάζεθε απφ ηελ θ. Μαξία Σαινλίθε, θαζεγήηξηα ΠΔ 05 ζην πιαίζην ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζρεδίνπ « Les vêtements, les accessoires et les couleurs ». 

http://www.wat.tv/video/valise-13wrb_2hkf9_.html
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Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois (x2) 
 
J’ai mis dans ma valise 
Ma perruque qui frise 
Mes pastilles pour la gorge 
Un bout de sucre d’orge 
Mon dictionnaire français-anglais 
Et ma _______ dorée 
Un kilo de poires pour la soif 
Un bouquin et une coiffe 
Ma télévision portative 
Et un _________ vert olive 
Mon stylo, mon aide-mémoire 
Mon col roulé et mon mouchoir 
Un _______ s’il pleuvait 
De la crème pour bronzer 
Des cachets pour le mal de tête 
Des bonbons et mes _______ 
Un peu de papier pour écrire 
Un _______ pour dormir 
Une paire de __________ à crampons 
Et deux ou trois _______ 
Du mouron pour mon canari 
Et un gros _______ gris 
Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois 
 

Liste des mots qui manquent 

 anorak 

 baskets 

 bonnet 

 ceinture 

 chaussures 

 chemises 

 écharpe 

 foulard 

 jupe 

 lunettes 

 maillot 

 pantalons 

 parapluie 

 pull-over 

 pyjama 

 t-shirt 

 
 
Δραςτθριότθτα 4: Ραρακολουκείςτε το βίντεο που προτείνεται ςτθν ιςτοςελίδα 
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/interviews.htm 
και ακοφςτε τισ ενδυματολογικζσ προτιμιςεισ των Nadja, Ηoé και Oscar. Στθ ςυνζχεια 
ςυμπλθρϊςτε τισ αςκιςεισ που προτείνονται ςτθν ιςτοςελίδα. 

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/interviews.htm
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L'avis de Nadja 

Écoutez l’avis de Nadja et remplissez les cases vides avec les expressions ci-

dessous. 
 

bande 
dessinée  

fringues 
victime de la 

mode 

 

vêtement 
préféré 

mon style à 
moi 

sportive  

T-shirt vêtements m'habille 

vêtements 
griffés 

m'intéresse à  

 

Je de façon plutôt , mais j'aime 

aussi les un peu "funky". Je la 

mode, mais je ne suis pas une . Pour moi, il 

est important d'avoir . Je ne dépense pas 

beaucoup d'argent pour des . Mon magasin 

préféré est H&M, mais j'aime aussi les , 
comme Adidas ou Kookaï. Comme couleur, j'adore le 

rouge. Mon , c'est un rouge 

avec comme imprimé une . 

 

 
 
 

L’avis de Zoé 

Écoutez l’avis de Zoé et remettez le texte en ordre : 

 
 Je déteste les pantalons larges, je les trouve ringards. J’achète mes 
vêtements surtout chez Morgan, Zara ou Mango. 

 
 Je suis une véritable amoureuse de la mode. Pour avoir un look branché, je 

m’informe dans des magazines. 
 
 Être à la mode, c’est aussi avoir les accessoires et le maquillage branchés. 

"Le must" de cette saison c’est le "look romantique". 
 

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/nadja.htm
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 Moi, j’adore les jupes. Je les mets toujours avec une ceinture, cela donne 
un "look stylé". 

 
 J’aime aussi commander mes fringues chez 'La Redoute'. Ils ont des 

vêtements très chics et c’est pratique de commander de chez soi. 
 
 
 

L'avis de Oscar 
Écoutez bien et choisissez la bonne réponse ! 

 

La mode, ce n'est pas important pour moi.  

La mode, c'est important pour moi.  

La mode, ce n'est pas intéressant pour moi.  
 

 

Je mets souvent un jean avec un T-shirt ou un 
sweater et des tennis.  

Je mets toujours un jean avec une chemise ou un 

sweater et des baskets.  

Je mets toujours un jean avec un sweater ou un T-
shirt et des baskets.  

 

 

Mon look n'est pas cool.  

C'est mon look et c'est sportif.  

C'est mon look et c'est cool 
 

Je dépense beaucoup d'argent pour mes vêtements.  

Je ne dépense pas beaucoup d'argent pour mes 
vêtements.  

Je ne pense pas beaucoup à mes vêtements.  
 
 

Seules les baskets coûtent toujours chers.  

Seules les casquettes coûtent très chers.  

Seules les baskets ne coûtent pas chers.  
 

Je préfère les vêtements confortables et cool.  

Je préfère les vêtements pratiques et confortables.  
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Je préfère les vêtements pratiques et cool.  
 
 

 

 
 
Δραςτθριότθτα 5: 
Ζνασ εκπρόςωποσ από κάκε ομάδα περιγράφει, προφορικά, ζνα από τα 3 εμφανιηόμενα 
πρόςωπα τθσ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ. Οι υπόλοιπεσ ομάδεσ χρθςιμοποιϊντασ το 
παρακάτω ζντυπο αξιολόγθςθσ, αξιολογιςτε τισ παρουςιάςεισ των ςυμμακθτϊν ςασ. 
 
 

Θ παρουςίαςθ ιταν 
κατανοθτι; 

 Ρολφ  Αρκετά  Κακόλου 

Θ περιγραφι 
ανταποκρινόταν ςτο 
περιεχόμενο του 
βίντεο που είδατε; 

 Ρολφ  Αρκετά  Κακόλου 

Χρθςιμοποίθςε όλεσ 
τισ πλθροφορίεσ που 
υπιρχαν ςτο βίντεο 
που είδατε;. 

 Ναι  Πχι 

 
 
Δραςτθριότθτα 6: Δραςτθριότθτα για το ςπίτι 
Συμμετζχετε ςε ζνα forum ςτο site www.cyberados.com και περιγράφετε τισ ενδυματολογικζσ 
ςασ προτιμιςεισ. Για να βοθκθκείτε, μπορείτε να ςυμβουλευκείτε τον ιςτότοπο: 
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/presentation.htm 

http://www.cyberados.com/
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/presentation.htm
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Β4: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΕΝΑΡΙΟ – ΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Νο. 3 

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ ΕΝΑΡΙΟΤ - ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
1.1 Σίτλοσ (Θζμα) ςεναρίου - ςχεδίου διδαςκαλίασ) 

Τα γαλλικά μζςα από τθ ηωγραφικι 

 
1.2 Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Γνωςτικό/-ά αντικείμενο/-α του ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ):   
Γαλλικά Βϋ Γυμναςίου  
φνδεςθ με Ενότθτα χολικοφ Εγχειριδίου  
Ενότθτα 5 : En route (Action.fr-gr 1) 
Επίπεδο γλωςςομάκειασ 
Α2 
Δυνατι ςφνδεςθ με άλλα μακιματα (Διακεματικότθτα) 
Καλλιτεχνικά, Μουςικι, Τεχνολογία, Ρλθροφορικι  

1.3 κοπόσ & τόχοι του ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ) 
Γενικόσ κοπόσ 
Να είναι ικανόσ ο μακθτισ να κατανοεί και να δίνει πλθροφορίεσ , να κατανοεί τθ γνϊμθ κάποιου 
άλλου και να παρουςιάηει τθ δικι του ςχετικά με τθν τζχνθ τθσ ηωγραφικισ, χρθςιμοποιϊντασ απλζσ 
δομζσ τθσ γλϊςςασ. 
Επιμζρουσ ςτόχοι ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο και ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία 

- Γενικζσ γνϊςεισ, ςτάςεισ, αντιλιψεισ, ικανότθτεσ  

 να ζρκει ςε επαφι με τθν τζχνθ ωσ μορφι ζκφραςθσ 

 να γνωρίςει το ζργο ςθμαντικϊν ηωγράφων  

 να κατανοιςει ζναν πίνακα ηωγραφικισ  και να τον περιγράψει  

 να αναπτφξει δεξιότθτεσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

 να οικοδομιςει τθ γνϊςθ με τρόπο διερευνθτικό μζςω κριτικισ αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο 
 
- Γλωςςικζσ-επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ 
  Να μπορεί : 

 να αναηθτά και να απομονϊνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν τζχνθ ςε πολυτροπικό κείμενο 

 να κατανοεί τθν περιγραφι ενόσ πίνακα ηωγραφικισ  

 να περιγράφει ζναν πίνακα ηωγραφικισ  

 να κατανοεί και να δίνει πλθροφορίεσ για τθ κζςθ κάποιου αντικειμζνου ι κάποιου ανκρϊπου 
ςτο χϊρο 

 να εκφράηει τθ γνϊμθ του (je pense que…), τθν προτίμθςι του (je préfère…), τι του αρζςει και τι 
δεν του αρζςει (j’aime…, je n’aime pas…) 

 να χρθςιμοποιεί τισ κατάλλθλεσ γλωςςικζσ δομζσ για να πραγματοποιιςει τισ παραπάνω 
επικοινωνιακζσ πράξεισ, όπωσ  
o προκζςεισ τόπου (sur, sous, devant, derrière, …) 
o εκφράςεισ που χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουμε τισ προτιμιςεισ μασ (c’est 

intéressant, c’est beau, c’es mauvais, c’est triste, …)  
o λεξιλόγιο (βαςικό) ςχετικό με τθν τζχνθ τθσ ηωγραφικισ 
o parce que + πρόταςθ για να δικαιολογιςουν τθ γνϊμθ τουσ ι τθν προτίμθςι τουσ 
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o τα ρ. aimer, préférer, détester, adorer, plaire 
 

Αξιοποίθςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και υπθρεςιϊν των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και 
Επικοινωνίασ (ΣΠΕ) 
Διαδίκτυο ( ι εναλλακτικά λογιςμικό παρουςίαςθσ χωρίσ χριςθ διαδικτφου) 

1.4  Προτεινόμενθ Εκπαιδευτικι μζκοδοσ 
Εμπλουτιςμζνθ διδαςκαλία  –  Εκπαίδευςθ μζςα από τθν Τζχνθ  
Ερωτιςεισ - Απαντιςεισ  
Καταιγιςμόσ ιδεϊν 
Ραιχνίδι ρόλων 
Ομαδικι – Δυαδικι εργαςία  
Διακεματικι προςζγγιςθ 
Ζνταξθ ΤΡΕ – Κατευκυνόμενθ ιςτοεξερεφνθςθ 

1.5 Εκτιμϊμενθ διάρκεια 
2 Διδακτικζσ ϊρεσ των 45’ 

1) ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΕΝΑΡΙΟΤ- ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
2.1 Γενικι Περιγραφι  

- 1θ Δραςτθριότθτα – Καταιγιςμόσ ιδεϊν 
Ο κακθγθτισ ηθτάει από τουσ μακθτζσ, αφοφ βρουν τισ λζξεισ ςτο κρυπτόλεξο, να αναφζρουν λζξεισ 
που γνωρίηουν ςτα γαλλικά και ςχετίηονται με τθν τζχνθ τθσ ηωγραφικισ (π.χ. musée, tableau, peinture, 
artiste, ticket, couleur, nature morte, portrait, …). Σθμειϊνει τισ λζξεισ ςτον πίνακα. Με τθ 
δραςτθριότθτα αυτι επιχειρείται ευαιςκθτοποίθςθ ςτο κζμα του μακιματοσ και εξοικείωςθ με το 
βαςικό λεξιλόγιο που ςχετίηεται με τθν τζχνθ τθσ ηωγραφικισ (champ lexical : la peinture). 
Εάν υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο οι μακθτζσ μποροφν να κάνουν τθν άςκθςθ με το 
κρυπτόλεξο ςτθν ιςτοςελίδα που τουσ δίνεται ςτο φφλλο εργαςίασ.  
Διάρκεια: Ρερίπου 10’ 
- 2θ Δραςτθριότθτα –Δυαδικι εργαςία  
Οι μακθτζσ καλοφνται να αντιςτοιχίςουν τα αντικείμενα του πίνακα ηωγραφικισ που τουσ δίνεται με τα 
ριματα των 5 αιςκιςεων. Με τθ δραςτθριότθτα αυτι οι μακθτζσ κατανοοφν απλοφσ ςυμβολιςμοφσ 
ενόσ ζργου τζχνθσ και μακαίνουν τθ ςθμαςία των ρθμάτων των 5 αιςκιςεων (voir, entendre, sentir, 
toucher, goûter) 
Διάρκεια: Ρερίπου 5’ 
- 3θ Δραςτθριότθτα – Ατομικι εργαςία – Εκπαίδευςθ μζςα από τθν τζχνθ – Σχζςθ ηωγραφικισ με 
μουςικι 
Οι μακθτζσ, αφοφ ακοφςουν 4 μουςικά αποςπάςματα από τθ ςυλλογι του Modest Moussorgski 
«Ρίνακεσ μιασ ζκκεςθσ», καλοφνται να μαντζψουν ςε ποιο πίνακα αναφζρεται το κάκε μουςικό 
κομμάτι. Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να δεχτεί κάκε απάντθςθ ωσ ορκι αρκεί να δικαιολογείται από τουσ 
μακθτζσ θ κάκε επιλογι (π.χ. «Ριςτεφω ότι είναι ο πρϊτοσ πίνακασ επειδι θ μουςικι είναι πολφ 
γριγορθ, … επειδι είναι χορευτικι, επειδι είναι ςαν να ακοφω βιματα, επειδι είναι πολφ 
χαροφμενθ,…). Θ δραςτθριότθτα αυτι κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςχζςθ 
μεταξφ διαφόρων ειδϊν τζχνθσ (μουςικισ & ηωγραφικισ).    
Διάρκεια: Ρερίπου 15’ 
- 4θ Δραςτθριότθτα – Ομαδικι εργαςία – Εκπαίδευςθ μζςα από τθν τζχνθ – Ετερο-αξιολόγθςθ 
α. Οι μακθτζσ βλζπουν το βίντεο (χωρίσ ιχο) που αναφζρεται ςτον πίνακα του Van Gogh και τουσ 
ηθτάμε να αναφζρουν τι βλζπουν ςε αυτόν (φώτα, ςπίτια, δφο ερωτευμζνουσ, βάρκα, αςτζρια,…). Στθ 
ςυνζχεια παρακολουκοφν το βίντεο (με ιχο) και καλοφνται να απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ κατανόθςθσ 
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του φφλλου εργαςίασ επιλζγοντασ τθν ορκι απάντθςθ. Οι ομάδεσ ανταλλάςουν και διορκϊνουν τα 
φφλλα εργαςίασ, μετά από ςυηιτθςθ για τισ ςωςτζσ απαντιςεισ, με όλθ τθν ομάδα-τάξθ.  
β. Οι μακθτζσ περιγράφουν γραπτά τον πίνακα που παρουςιάηεται ςτο βίντεο. 
Διάρκεια: Ρερίπου 15’ 
- 5θ δραςτθριότθτα (Ρροτεινόμενθ ομαδικι εργαςία για το ςπίτι) –  Εικονικι επίςκεψθ – 
Ιςτοεξερεφνθςθ 
Στθ δραςτθριότθτα αυτι οι μακθτζσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν μια καρτζλα που κα ςυνοδεφει τον 
πίνακα που επζλεξαν να παρουςιάςουν ςτθν ομάδα-τάξθ. Θα χρειαςτεί να περιθγθκοφν εικονικά ςτθν 
ιςτοςελίδα που τουσ προτείνεται ι/και ςε άλλεσ απ’ όπου κα αντλιςουν τισ πλθροφορίεσ που τουσ 
χρειάηονται για να περιγράψουν τον πίνακα.  
(Σε περίπτωςθ που θ παραπάνω δραςτθριότθτα γίνει ςτθν τάξθ, υπολογιηόμενθ διάρκεια: Ρερίπου 20’)  
- 6θ Δραςτθριότθτα – Ομαδικι εργαςία – Εκπαίδευςθ μζςα από τθν τζχνθ 
Οι μακθτζσ αντιςτοιχοφν τουσ πίνακεσ που προτείνονται ςε ζνα από τα είδθ ηωγραφικισ που 
αναφζρονται και ςτθ ςυνζχεια προτείνουν ζναν τίτλο για τον κάκε πίνακα. Ο κακθγθτισ ενκαρρφνει τθ 
ςυηιτθςθ μζςα ςτισ ομάδεσ ϊςτε να επιλζξουν ζναν τίτλο και να δικαιολογιςουν τθν άποψι τουσ. Ο 
κακθγθτισ δζχεται ωσ ςωςτι απάντθςθ κάκε τίτλο που προτείνεται, αρκεί να ζχει άμεςθ ι ζμμεςθ 
ςχζςθ με τον πίνακα.   Διάρκεια: Ρερίπου 20’ 
- 7θ δραςτθριότθτα – Ομαδικι εργαςία - Διάδραςθ 
Οι μακθτζσ περιγράφουν προφορικά τον πίνακα που επζλεξαν, χωρίσ να αποκαλφψουν ςε ποιο είδοσ 
ανικει. Αναφζρουν τον τίτλο του, το όνομα και τθν εκνικότθτα του ηωγράφου, τι τουσ άρεςε ι τι δεν 
τουσ άρεςε, τι τουσ ζκανε εντφπωςθ, τι τουσ φάνθκε παράξενο, τι δεν κατάλαβε. Οι υπόλοιπεσ ομάδεσ 
ακοφνε και προςπακοφν να ςυμπλθρϊνουν τθν αντίςτοιχθ φόρμα με απϊτερο ςτόχο να καταλάβουν 
ςε ποιο είδοσ ανικει ο πίνακασ που περιζγραψε θ άλλθ ομάδα . 
Διάρκεια: Ρερίπου 25’ 

2.2 Τλικοτεχνικι Τποδομι 
Φωτοτυπίεσ με το φφλλο εργαςίασ 
CD player ι υπολογιςτισ με εξωτερικά θχεία 
Το μουςικό CD με το ζργο του Modest Moussorgski με τίτλο Πίνακεσ μιασ ζκκεςθσ (Tableaux d'une 
exposition) 
Σφνδεςθ ςτο διαδίκτυο για τθν πλοιγθςθ ςτισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ: 
-http://peinturefle.free.fr/jeux/motsmelem/motmel.htm 
-http://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/1-minute-au-musee/la-
nuitetoilee.html 
-http://fr.wikipedia.org/wiki/Nabi_(peinture)  
-http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_(peintre)  
-http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Joconde 
-http://www.grandspeintres.com.   
Εναλλακτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί παρουςίαςθ των ζργων ηωγραφικισ ςε Power Point χωρίσ να 
είναι απαραίτθτθ θ ςφνδεςθ με το διαδίκτυο.  Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςφνδεςθ ςτο 
διαδίκτυο μπορεί να προβλεφκεί να «κατζβει» το βίντεο ςτον υπολογιςτι ϊςτε να προβλθκεί χωρίσ 
ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο.   

Σθμείωςθ: Ευχαριςτοφμε τθ ςυνάδελφο εκπαιδευτικό Ραπακεοδϊρου Ελζνθ, κακθγιτρια Γαλλικισ 
ΡΕ 05, Υποψιφια διδάκτωρ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, για τθν πρόταςθ διδαςκαλίασ που εκπόνθςε 
και ςτθν οποία ςτθρίχκθκε το παραπάνω ςχζδιο εργαςίασ. 
 

http://peinturefle.free.fr/jeux/motsmelem/motmel.htm
http://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/1-minute-au-musee/la-nuitetoilee.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/1-minute-au-musee/la-nuitetoilee.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nabi_(peinture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_(peintre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Joconde
http://www.grandspeintres.com/
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 
 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ (για τουσ μακθτζσ Δθμοτικοφ) 
 

Το μάκθμα ςου άρεςε Ναι  Πχι  

Αν  τι ςου άρεςε 
περιςςότερο; 

  

Αν  τι ςε δυςκόλεψε 
περιςςότερο; 

  

Τι νομίηεισ ότι ζμακεσ από 
αυτό το μάκθμα; 

  

 
 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ (για τουσ μακθτζσ Γυμναςίου-Λυκείου) 
 

ου άρεςε το μάκθμα; 
Δικαιολόγθςε τθν άποψι ςου με λίγα λόγια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρολφ Λίγο Κακόλου 

 
ου φάνθκαν ενδιαφζρουςεσ οι δραςτθριότθτεσ; 
 

Ρολφ Λίγο Κακόλου 

 
ου άρεςαν οι δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ζπρεπε 
να ςυνεργαςτείσ με τουσ ςυμμακθτζσ ςου; 
 

Ρολφ Λίγο Κακόλου 

 
ου άρεςαν οι δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ζπρεπε 
να εργαςτείσ μόνοσ ςου; 
 

Ρολφ Λίγο Κακόλου 

Πϊσ κεωρείσ ότι ανταποκρίκθκεσ ςτισ απαιτιςεισ 
των δραςτθριοτιτων; 
Δικαιολόγθςε τθν άποψι ςου με λίγα λόγια. 
 
 
 

 
Με 

επιτυχία 

 
Είχα 

δυςκολίεσ 
αλλά τα 

κατάφερα 

 
Δεν νομίηω ότι 
τα κατάφερα 

πολφ καλά 

Σϊρα που τελείωςε το μάκθμα ςκζψου τι μπορείσ να κάνεισ με αυτά που ζμακεσ. 
Μπορϊ να .................... 
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Φ Τ Λ Λ Ο  Ε Ρ Γ Α  Ι Α   

 
Δραςτθριότθτα 1 : Βρείτε τισ λζξεισ που ςχετίηονται με τθ ηωγραφικι και οι οποίεσ προτείνονται 

ςτθ λίςτα (δεξιά). Ροιεσ από αυτζσ χρθςιμοποιοφνται ςτα ελλθνικά; Ζχουν τθν ίδια ςθμαςία; 
Γνωρίηετε άλλεσ λζξεισ που ςχετίηονται με τθ ηωγραφικι; 

 

 
 (http://peinturefle.free.fr/jeux/motsmelem/motmel.htm) 
 
Δραςτθριότθτα 2: Ραρατθρείςτε τον πίνακα Une Nature morte aux instruments de musique του 
Pieter Claesz (1617-1677) ο οποίοσ εκτίκεται ςτο Μουςείο του Λοφβρου. Ρροςπακιςτε να 
αντιςτοιχίςετε τα αντικείμενα με τα παρακάτω ριματα των 5 αιςκιςεων όπωσ ςτο παράδειγμα: 
voir, entendre, sentir, toucher, goûter    
 

Τα γαλλικά μζςα από τθ ηωγραφικι  

http://peinturefle.free.fr/jeux/motsmelem/motmel.htm


62 

 

 
Δραςτθριότθτα 3: Θα ακοφςετε 4 αποςπάςματα από τθ μουςικι ςυλλογι του Modest Moussorgski με 
τίτλο Πίνακεσ μιασ ζκκεςθσ (Tableaux d'une exposition). Ρροςπακιςτε να μαντζψετε ςε ποιο πίνακα 
αναφζρεται κάκε μουςικό κομμάτι. Δικαιολογιςτε τθν επιλογι ςασ. 

Nο  Nο Nο Nο 

  
 

 

Le Ballet des poussins Plan pour la grande 
porte de Kiev (Porte 

de Kiev) 

La maison de Baba 
Yaga (La cabane sur 
des pattes de poule) 

Les catacombes de 
Paris (Catacombes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miroir - …….. 

cordes-toucher  pain - …..... 

violon - ……..  vin - ……. 
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Δραςτθριότθτα 4α: Ραρακολουκείςτε το βίντεο που προτείνεται ςτθν ιςτοςελίδα 
http://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/1-minute-au-musee/la-nuit-
etoilee.html και απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ.  
 
1. Σε ποιο μουςείο βρίςκονται τα 3 παιδιά; 
 Au Musée du Louvre        Au Musée d’Orsay     Au Centre Pompidou 
 

2. Ροιοσ είναι ο τίτλοσ του πίνακα που βλζπουν τα παιδιά ςτο μουςείο; 
 « La chambre à Arles »         « Roses et anémones »    « La nuit étoilée »  
 

3. Ροιο είναι το όνομα του ηωγράφου;  
 Paul Cézanne                         Vincent Van Gogh              Eugène Delacroix 
 

4. Αντιςτοιχίςτε τον κάκε ιρωα του βίντεο με τισ προτάςεισ που τον περιγράφουν:  
 

 
 
 

 
 

Α. Il pose toujours des questions de façon très spontanée. 
Β. Il cherche à donner des réponses et des explications précises. 
C. Il s’intéresse aux détails et à l’aspect psychologique de l’œuvre.   
 

Δραςτθριότθτα 4β: Ρροςπακιςτε να περιγράψετε τον πίνακα του βίντεο (πρόςωπα, 
αντικείμενα, ςτιγμι τθσ θμζρασ, χρϊματα,…)  
………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 
 
Δραςτθριότθτα 5 (ομαδικι εργαςία για το ςπίτι) : Επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα 
http://www.grandspeintres.com. Αναηθτείςτε ζνα ζργο ηωγραφικισ που ανικει ςτα παρακάτω 
είδθ και ςυμπλθρϊςτε για τον κάκε πίνακα τθν ταμπζλα που κα τον ςυνοδεφει (μπορείτε να 
χρθςιμοποιιςετε λεξικό και άλλεσ πθγζσ για να βρείτε τθ ςθμαςία των λζξεων ι των 
νοθμάτων/ιδεϊν που κα ςυναντιςετε για πρϊτθ φορά).   
 
 Τοπίο (Un paysage) 
 Νεκρι φφςθ (Une nature morte) 
 Ρορτραίτο (Un portrait)  
 Αφθρθμζνθ ηωγραφικι (Une peinture abstraite) 
 Σκθνι κακθμερινισ ηωισ (Une scène de genre) 
 Ιςτορικι ηωγραφικι (Peinture d’histoire) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/1-minute-au-musee/la-nuit-etoilee.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/1-minute-au-musee/la-nuit-etoilee.html
http://www.grandspeintres.com/
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ΚΑΡΣΕΛΑ ΕΡΓΟΤ ΗΩΓΡΑΦΙΚΘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Το όνομα του 

ηωγράφου 

Εκνικότθτα, 

θμερομθνία 

γζννθςθσ και 

κανάτου 

Τα υλικά ι θ 

τεχνοτροπία 

του ζργου και 

οι διαςτάςεισ 

του 

Ο τίτλοσ του 

ζργου και θ 

χρονολογία 

δθμιουργίασ 

του 

Ο τόποσ και το 

μουςείο που 

εκτίκεται 

Κείμενο που παρζχει 

πλθροφορίεσ για το ζργο 

(υποκείμενο του ζργου, 

πρόςωπο/α ι αντικείμενο/α που 

απεικονίηεται, ιςτορία που 

περιγράφεται) 
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Δραςτθριότθτα 6 : Ραρατθρείςτε τουσ παρακάτω πίνακεσ, ςθμειϊςτε το είδοσ τουσ (Τοπίο-
Paysage, Νεκρι φφςθ-Nature morte, Ρορτραίτο-Portrait, Αφθρθμζνθ ηωγραφικι- Peinture 
abstraite, Σκθνι κακθμερινισ ηωισ-Scène de genre, Ιςτορικι ηωγραφικι-Peinture d’histoire) και 
προτείνετε ζνα τίτλο για τον κακζνα από αυτοφσ.  

Tableau de peinture Genre Titre 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



66 

 

 

  

Δραςτθριότθτα 7 : Ρεριγράψτε προφορικά τον πίνακα που επιλζξατε ςτθ δραςτθριότθτα 5, 
χωρίσ να αποκαλφψετε ςε ποιο είδοσ ανικει, και αναφζρετε τον τίτλο του, το όνομα και τθν 
εκνικότθτα του ηωγράφου, κάντε μια ςφντομθ περιγραφι και πείτε τι ςασ άρεςε και/ι τι δεν 
ςασ άρεςε. Οι υπόλοιπεσ ομάδεσ ακοφνε και προςπακοφν να ςυμπλθρϊνουν τον παρακάτω 
πίνακα. 
 

 
Τίτλοσ ζργου: 
 

 

Πνομα ηωγράφου: 
 
Εκνικότθτα: 
 

Σφντομθ περιγραφι του πίνακα: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 
Τι άρεςε ςτθν ομάδα: 
 

 

 
Τι δεν άρεςε ςτθν ομάδα: 
 

 

Είδοσ ζργου:                                                   ?  
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Β5: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΔΝΑΡΙΟ – ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Νν. 4 

 

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ ΕΝΑΡΙΟΤ - ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
1.1 Σίτλοσ (Θζμα) ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ) 

Η Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

 
1.2 Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Γνωςτικό/-ά αντικείμενο/-α του ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ):   
Γαλλικά Aϋ Γυμναςίου  
φνδεςθ με Ενότθτα χολικοφ Εγχειριδίου  
Ενότθτα 1 : On se fait des amis (Action.fr-gr 1) 
Επίπεδο γλωςςομάκειασ 
Α1 
Δυνατι ςφνδεςθ με άλλα μακιματα (Διακεματικότθτα) 
Γεωγραφία, Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι, Ρλθροφορικι 

1.3 κοπόσ & τόχοι του ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ) 
Γενικόσ κοπόσ 
Να είναι ικανόσ ο μακθτισ να αναηθτά, να κατανοεί και να δίνει απλζσ πλθροφορίεσ για τισ χϊρεσ-μζλθ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
Επιμζρουσ ςτόχοι ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο και ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία 

- Γενικζσ γνϊςεισ, ςτάςεισ, αντιλιψεισ, ικανότθτεσ  

 να γνωρίςει τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ε.Ε. 

 να πλθροφορθκεί ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ Ε.Ε. 

 να μάκει τθ χρονολογία ζνταξθσ τθσ Ελλάδασ και άλλων χωρϊν ςτθν Ε.Ε. 

 να μάκει ςε ποιεσ χϊρεσ χρθςιμοποιείται το νόμιςμα του ευρϊ 

 να μπορεί να χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για εφρεςθ πλθροφοριϊν  

 να μπορεί να χρθςιμοποιεί διαδικτυακά εργαλεία, με κριτικό τρόπο, με ςκοπό τθ μετάφραςθ 
άγνωςτων λζξεων   

 να κατανοιςει τθ χρθςιμότθτα του διαδικτφου ςτθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν 

 να οικοδομιςει τθ γνϊςθ με τρόπο διερευνθτικό μζςω κριτικισ αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο 

 να μάκει να ςυνεργάηεται 

 να μάκει να αξιολογεί και να αξιολογείται 
- Γλωςςικζσ-επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ 
  Να μπορεί : 

 να αναηθτιςει και να απομονϊςει πλθροφορίεσ ςε διαδικτυακζσ πθγζσ 

 να κατανοιςει και να δϊςει πλθροφορίεσ (απλζσ) ςχετικζσ με τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 

 να χρθςιμοποιεί το κατάλλθλο άρκρο μπροςτά από ονόματα χωρϊν 

 να χρθςιμοποιεί τθν κατάλλθλθ πρόκεςθ μπροςτά από ονόματα χωρϊν και πόλεων 

 να πει από ποια πόλθ είναι κάποιοσ και ςε ποια χϊρα βρίςκεται θ πόλθ του. 

 να χρθςιμοποιεί το ρ. aller ςε κάποια πρόςωπα του ενεςτϊτα 
Αξιοποίθςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και υπθρεςιϊν των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και 
Επικοινωνίασ (ΣΠΕ) 
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Διαδίκτυο (ιςτοςελίδεσ, μεταφραςτικά εργαλεία, εργαλεία ςφνκεςθσ φωνισ) 
Λογιςμικό καταγραφισ φωνισ (audacity) 
Διαδικτυακι εφαρμογι καταςκευισ κόμικσ (toondoo) 

1.4  Προτεινόμενθ Εκπαιδευτικι μζκοδοσ 
Χριςθ των ΤΡΕ – Κατευκυνόμενθ εξερεφνθςθ  
Ζρευνα – Μακαίνω να μακαίνω  
Εμπλουτιςμζνθ διδαςκαλία  
Ομαδικι – Δυαδικι Εργαςία 
Διακεματικι προςζγγιςθ 

 
1.5 Εκτιμϊμενθ διάρκεια 

1 Διδακτικι ϊρα των 45’ 

1) ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΕΝΑΡΙΟΤ- ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
2.1 Γενικι Περιγραφι  

- 1θ Δραςτθριότθτα – Ομαδικι εργαςία – Κατευκυνόμενθ Ιςτοεξερεφνθςθ  - Διάδραςθ 
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε 4 Ομάδεσ και αναηθτοφν πλθροφορίεσ από τισ προτεινόμενεσ ιςτοςελίδεσ. 
Στθ ςυνζχεια μοιράηονται τισ πλθροφορίεσ που βρικαν με τισ υπόλοιπεσ ομάδασ με ςτόχο να 
ςυμπλθρωκεί ο πίνακασ με τισ 27 χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
Διάρκεια: Ρερίπου 10’ 
- 2θ Δραςτθριότθτα –Ερευνϊ & Μακαίνω να μακαίνω  
Οι μακθτζσ  καλοφνται να παρατθριςουν και να εξάγουν ςυμπεράςματα ςχετικά με το γζνοσ των 
χωρϊν ςε ςυνάρτθςθ με τα άρκρα που χρθςιμοποιοφνται ϊςτε να ςυμπλθρϊςουν τον πίνακα που 
περιγράφει τθ χριςθ των άρκρων μπροςτά από ονόματα χωρϊν. 
Διάρκεια: Ρερίπου 5’ 
- 3θ Δραςτθριότθτα – Δυαδικι εργαςία – Χριςθ των ΤΡΕ 
Οι μακθτζσ εργάηονται ανά δφο ςε κάκε τερματικό/υπολογιςτι. Ξεκινοφν γράφοντασ μια φράςθ 
ςφμφωνα με το  μοντζλο που τουσ δίνεται. Ζπειτα, ο ζνασ είναι υπεφκυνοσ να ακοφςει να προφζρεται 
θ φράςθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που του δίνονται.  Στθ ςυνζχεια προφζρει τθ φράςθ ςτο/ςτθ 
ςυμμακθτι/τριά του που κα τθν θχογραφιςει χρθςιμοποιϊντασ το audacity.   
Διάρκεια: Ρερίπου 10’ 
- 4θ Δραςτθριότθτα – Σφνολο τθσ τάξθσ – Ετερο-αξιολόγθςθ   
Οι μακθτζσ ακοφνε τισ θχογραφθμζνεσ φράςεισ των ςυμμακθτϊν τουσ και τισ αξιολογοφν με τθ 
βοικεια ενόσ απλοφ πίνακα αξιολόγθςθσ. 
Διάρκεια: Ρερίπου 10’ 
- 5θ Δραςτθριότθτα – Ατομικι εργαςία (ι δυαδικι ανάλογα με τον αρικμό των διακζςιμων 
τερματικϊν/υπολογιςτϊν) – Ερευνϊ & μακαίνω να μακαίνω  
Οι μακθτζσ καλοφνται να αξιοποιιςουν το διαδίκτυο ωσ πθγι μάκθςθσ να παρατθριςουν τθ χριςθ 
των προκζςεων που χρθςιμοποιοφνται πριν από τισ χϊρεσ και τισ πόλεισ και να αναπτφξουν τθ 
μεταγλωςςικι τουσ ικανότθτα αλλά και χριςιμεσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ ανακαλφπτοντασ μόνοι τουσ 
τον κανόνα που διζπει τθ χριςθ αυτϊν των προκζςεων.  
Διάρκεια: Ρερίπου 5’ 
- 6θ δραςτθριότθτα – Ομαδικι εργαςία (ι δυαδικι ανάλογα με τον αρικμό των διακζςιμων 
τερματικϊν/υπολογιςτϊν) – Σχζςθ με τισ ΤΡΕ – Δθμιουργικότθτα 
Στθ δραςτθριότθτα αυτι οι μακθτζσ καλοφνται να καταςκευάςουν ζνα κόμικσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα 
διαδικτυακό εργαλείο. Στθ ςυνζχεια, αφοφ τα αξιολογιςουν κα αναλάβουν να τα αναρτιςουν ςτο 
ιςτολόγιο τθσ τάξθσ και ςτον ιςτότοπο του ςχολείου (εφόςον υπάρχουν). 
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Διάρκεια: Θ Δραςτθριότθτα αυτι μπορεί να αρχίςει κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ και να 
ολοκλθρωκεί ωσ εργαςία που κα ανατεκεί ςτουσ μακθτζσ για το ςπίτι κακϊσ πρόκειται για εργαςία 
ςτθν οποία κα ζχουν πρόςβαςθ από οπουδιποτε και οποτεδιποτε με τθ χριςθ του διαδικτφου. 

2.2 Τλικοτεχνικι Τποδομι 
- Φωτοτυπίεσ με το φφλλο εργαςίασ 
- Τερματικά/υπολογιςτζσ (τουλάχιςτον 10) 
- Το ελεφκερο λογιςμικό audacity 
- Σφνδεςθ ςτο διαδίκτυο για τθν πλοιγθςθ ςτισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ: 

 http://www.europschool.net/static/formation/drag_and_drop_europe/europe.html   

 http://www.xtec.net/~ealonso/flash/europ_union3f.html    

 http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/index_fr.htm#continent  

  http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.fr.html    

 http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal  

 http://www.goethe-verlag.com/book2/EL/ELFR/ELFR007.HTM  

 www.toondoo.com  
Και οι παρακάτω ιςτοςελίδεσ, βοθκθτικά: 

 http://translate.google.gr/# 

 http://www.aquadesign.be/include/capitale_pays.php 

 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 
 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ (για τουσ μακθτζσ Δθμοτικοφ) 
 

Το μάκθμα ςου άρεςε Ναι  Πχι  

Αν  τι ςου άρεςε 
περιςςότερο; 

  

Αν  τι ςε δυςκόλεψε 
περιςςότερο; 

  

Τι νομίηεισ ότι ζμακεσ από 
αυτό το μάκθμα; 

  

 
 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ (για τουσ μακθτζσ Γυμναςίου-Λυκείου) 
 

ου άρεςε το μάκθμα; 
Δικαιολόγθςε τθν άποψι ςου με λίγα λόγια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρολφ Λίγο Κακόλου 

 
ου φάνθκαν ενδιαφζρουςεσ οι δραςτθριότθτεσ; 
 

Ρολφ Λίγο Κακόλου 

http://www.europschool.net/static/formation/drag_and_drop_europe/europe.html
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/europ_union3f.html
http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/index_fr.htm#continent
http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.fr.html
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal
http://www.goethe-verlag.com/book2/EL/ELFR/ELFR007.HTM
http://www.toondoo.com/
http://translate.google.gr/
http://www.aquadesign.be/include/capitale_pays.php
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ου άρεςαν οι δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ζπρεπε 
να ςυνεργαςτείσ με τουσ ςυμμακθτζσ ςου; 
 

Ρολφ Λίγο Κακόλου 

 
ου άρεςαν οι δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ζπρεπε 
να εργαςτείσ μόνοσ ςου; 
 

Ρολφ Λίγο Κακόλου 

Πϊσ κεωρείσ ότι ανταποκρίκθκεσ ςτισ απαιτιςεισ 
των δραςτθριοτιτων; 
Δικαιολόγθςε τθν άποψι ςου με λίγα λόγια. 
 
 
 
 

 
Με 

επιτυχία 

 
Είχα 

δυςκολίεσ 
αλλά τα 

κατάφερα 

 
Δεν νομίηω ότι 
τα κατάφερα 

πολφ καλά 

Σϊρα που τελείωςε το μάκθμα ςκζψου τι μπορείσ να κάνεισ με αυτά που ζμακεσ. 
Μπορϊ να .................... 
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Φ Τ Λ Λ Ο  Ε Ρ Γ Α  Ι Α   

 
Δραςτθριότθτα 1  
 

Les 27 pays membres de l’Union Européenne 

Nom du pays 
Date 

d’adhésion 
€ Nom du pays 

Date 
d’adhésion 

€ 

1.   15.   

2.   16.   

3.   17.   

4.   18.   

5.   19.   

6.   20.   

7.   21.   

8.   22.   

9.   23.   

10.   24.   

11.   25.   

12.   26.   

13.   27.   

14.      

 
(για τθν ομάδα Α): Επιςκεφτείτε τθν παρακάτω ιςτοςελίδα, ςφρετε τισ χϊρεσ που εμφανίηονται 
ςτθ ςωςτι κζςθ του χάρτθ και ςτθ ςυνζχεια ςθμειϊςτε τισ χϊρεσ ςτον πίνακα των 27 χωρϊν-
μελϊν τθσ Ευρϊπθσ. Διαβάςτε ςτισ υπόλοιπεσ Ομάδεσ τισ χϊρεσ που βρικατε ϊςτε να τισ 
ςθμειϊςουν και αυτζσ.  
http://www.europschool.net/static/formation/drag_and_drop_europe/europe.html  
Εάν δεν γνωρίηετε πώσ προφζρεται μια χώρα χρθςιμοποιείςτε τον μεταφραςτι τθσ Google για 
να ακοφςετε τθν προφορά τθσ. 
 
(για τθν ομάδα Β): Επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα που ακολουκεί και ςφρετε τισ χϊρεσ ςτθ ςωςτι 
κζςθ του χάρτθ. Αφοφ ακοφςετε τισ χϊρεσ που ςθμείωςε θ Ομάδα Α, διαβάςτε τισ χϊρεσ που 
δεν ακοφςατε ϊςτε να βοθκιςετε τισ υπόλοιπεσ Ομάδεσ να ςυμπλθρϊςουν τον πίνακα με τισ 
27 χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/europ_union3f.html  
Εάν δεν γνωρίηετε πώσ προφζρεται μια χώρα χρθςιμοποιείςτε τον μεταφραςτι τθσ Google για 
να ακοφςετε τθν προφορά τθσ. 
 
(για τθν ομάδα Γ):   
Επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Ε. και κάντε κλικ ςτον τίτλο «Tout un continent»  
http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/index_fr.htm#continent  και δείτε τισ χρονολογίεσ 
ζνταξθσ ςτθν Ευρϊπθ για κάκε χϊρα. Διαβάςτε ςτισ υπόλοιπεσ Ομάδεσ τισ χρονολογίεσ ϊςτε να 
τισ ςθμειϊςουν ςτον πίνακα με τισ 27 χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.   
Εάν δεν γνωρίηετε πώσ προφζρεται κάποιοσ αρικμόσ χρθςιμοποιείςτε τον μεταφραςτι τθσ 
Google για να ακοφςετε τθν προφορά του. 
 

Η Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

http://www.europschool.net/static/formation/drag_and_drop_europe/europe.html
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/europ_union3f.html
http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/index_fr.htm#continent
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(για τθν ομάδα Δ): 
Επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα  τθσ ΕΕ και πλθροφορθκείτε για τισ χϊρεσ που χρθςιμοποιοφν το 
ευρϊ: http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.fr.html    
Στθ ςυνζχεια διαβάςτε ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ ποιεσ από τισ 27 χϊρεσ-μζλθ χρθςιμοποιοφν το 
ευρϊ ϊςτε να ςυμπλθρϊςουν τον πίνακα.    
Εάν δεν γνωρίηετε πώσ προφζρεται μια χώρα χρθςιμοποιείςτε τον μεταφραςτι τθσ Google για 
να ακοφςετε τθν προφορά τθσ. 
 
 
Δραςτθριότθτα 2 : Ραρατθρείςτε το γζνοσ και των αρικμό των χωρϊν που ςθμειϊςατε και 
ςυμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα. 
 

Γζνοσ/Αρικμόσ Άρκρο Καταλιξεισ Παραδείγματα 

Αρςενικό   
………… 

Πλεσ εκτόσ από 
τθν κατάλθξθ του 
κθλυκοφ 

 
le ……………………  le ……………………….    

Θθλυκό la Κατάλθξθ ςε -…… la ……………………   la ………………………. 

Ρλθκυντικόσ ………… Κατάλθξθ ςε -…… …….. Pays-Bas 
 
………………… 

 
l’ 

 
Χ 

 

Χ Χωρίσ άρκρο Χ  

 
*Μπορείτε τώρα να ςυμπλθρώςετε ι να διορκώςετε τα άρκρα που είχατε χρθςιμοποιιςει ςτον 
πίνακα με τισ 27 χώρεσ-μζλθ. 
 
Δραςτθριότθτα 3 : Επιςκεφκείτε τθν παρακάτω ιςτοςελίδα, γράψτε μια φράςθ και επιλζξτε τθ 
γλϊςςα ςτθν οποία κα διαβαςτεί αυτόματα. Ακοφςτε προςεκτικά τθ φράςθ και επαναλάβετζ 
τθν ςτο/ςτθ ςυμμακθτι/τριά ςασ που κα τθν θχογραφιςει χρθςιμοποιϊντασ το audacity.  
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal  
 
Je veux visiter le/la/l’/les ………………………………… (Πνομα χϊρασ). 
 
Δραςτθριότθτα 4 : Ακοφςτε τισ θχογραφθμζνεσ φράςεισ των ςυμμακθτϊν ςασ και 
αξιολογείςτε τισ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αξιολόγθςθσ.  
 

Ρρόφερε ςωςτά το όνομα τθσ χϊρασ 

 
 

Χρθςιμοποίθςε ςωςτά το άρκρο πριν τθ χϊρα 

 
 

Ρρόφερε ςωςτά το ριμα το ρ. veux 

 
 

Ρρόφερε ςωςτά το ριμα το ρ. visiter 

 
 

                                                                 
                                                              Αξιολόγθςθ 

 
……………… 

 
……………… 

 

http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.fr.html
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal
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Δραςτθριότθτα 5 : Αφοφ επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα http://www.goethe-
verlag.com/book2/EL/ELFR/ELFR007.HTM μεταφράςτε τισ παρακάτω φράςεισ ςτα γαλλικά. Τι 
παρατθρείτε; Τι διαφορζσ υπάρχουν ςτθ χριςθ των προκζςεων που χρθςιμοποιοφνται μπροςτά 
από τισ χϊρεσ και τισ πόλεισ; 
 
Α. Ο Τηον είναι από το Λονδίνο. Το Λονδίνο βρίςκεται ςτθ ……………………………….. . 
_____________________________________________________________________ 
 
Β. Θ Μαρία είναι από τθ ……………………… . Θ ………………………. βρίςκεται ςτθν Ιςπανία. 
_____________________________________________________________________ 
 
C. Ο Γιϊργοσ είναι από τθν Ακινα. Θ Ακινα βρίςκεται ςτθν Ελλάδα  
_____________________________________________________________________ 
 
D. Ο ίτα είναι από τθ ………………….. . Θ …………………… βρίςκεται ςτθν ………………………… .   
_____________________________________________________________________ 
 
E. Ο Πττο είναι από το ……………………… . Το ………………………. βρίςκεται ςτθν Ολλανδία. 
_____________________________________________________________________ 

 
*Χρθςιμοποιείςτε, αν είναι απαραίτθτο, τον μεταφραςτι τθσ Google. 
* Για να δείτε τισ πρωτεφουςεσ όλων των χωρών του κόςμου: 
  http://www.aquadesign.be/include/capitale_pays.php  

 
 
Δραςτθριότθτα 6 : Επιλζξτε μια ευρωπαϊκι χϊρα τθσ αρεςκείασ ςασ. Ψάξτε ςτο διαδίκτυο 
φωτογραφίεσ που να απεικονίηουν τον χάρτθ ι κάποιο από τα αξιοκζατα αυτισ τθσ χϊρασ. 
Χρθςιμοποιείςτε αυτζσ τισ φωτογραφίεσ για να φτιάξετε ζνα κόμικσ όπωσ το παράδειγμα. Για να 
καταςκευάςετε το κόμικσ ςασ χρθςιμοποιείςτε τθν ιςτοςελίδα www.toondoo.com. Τα κόμικσ 
που κα δθμιουργθκοφν κα αναρτθκοφν ςτο Blog τθσ τάξθσ ενϊ το καλφτερο κα δθμοςιευτεί και 
ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.   
 

 
 
*Μπορείτε εναλλακτικά να χρθςιμοποιιςετε το google maps ι το google images για να βρείτε 
εικόνεσ: http://maps.google.com   

http://www.goethe-verlag.com/book2/EL/ELFR/ELFR007.HTM
http://www.goethe-verlag.com/book2/EL/ELFR/ELFR007.HTM
http://www.aquadesign.be/include/capitale_pays.php
http://www.toondoo.com/
http://maps.google.com/
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