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B1: ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ – ΑΓΓΛΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΑΓΩΓΗ1
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).
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1. Το Νέο Σχολείο και οι Ξένερ Γλώζζερ

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=78
5&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
2

-

-

-

-

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 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
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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.
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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 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».
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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.
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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 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.
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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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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.
- 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.
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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. Ειδικά θέμαηα μάθηζηρ και διδακηικήρ ηηρ ξένηρ γλώζζαρ ζε ζχολικά πεπιβάλλονηα

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 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
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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.
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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 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,
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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 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
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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 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.
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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
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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 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
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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 θαηάζηαζε θαη λα επηηξέςνπλ ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε λα
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«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”.
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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)
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
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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.
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
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αλαθέξεηαη ακέζσο παξαθάησ θαη ζπδεηείηαη εθηελψο ζην Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο
(2001), θαζψο επίζεο θαη ζηνλ νδεγφ ηνπ ΔΠΣ-ΞΓ.
Κνηλά Δπίπεδα Αλαθνξάο (απφ Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2001: 28-9):
A.

B.

Γ.

Βαζηθφο ρξήζηεο

Αλεμάξηεηνο ρξήζηεο

Ιθαλφο ρξήζηεο

A1

A2

B1

Γ1

Γ2

Αξρηθή
γλψζε

Βαζηθή
γλψζε

Μέηξηα
γλψζε

Καιή
γλψζε

Πνιχ
θαιή γλψζε

Άξηζηε
γλψζε

Μπνξεί λα
θαηαλνήζεη θαη
λα
ρξεζηκνπνηήζεη
θαζεκεξηλέο
εθθξάζεηο πνπ
ηνπ είλαη νηθείεο
θαη πνιχ
βαζηθέο θξάζεηο
πνπ έρνπλ
ζηφρν ηελ
ηθαλνπνίεζε
ζπγθεθξηκέλσλ
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 πνπ
θαηέρεη. Μπνξεί
λα ζπλδηαιιαγεί
κε απιφ ηξφπν
ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη
ν ζπλνκηιεηήο
ηνπ κηιάεη αξγά
θαη θαζαξά θαη
είλαη
δηαηεζεηκέλνο λα
βνεζήζεη.

Μπνξεί λα
θαηαλνήζεη
πξνηάζεηο θαη
εθθξάζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλη
αη ζπρλά θαη πνπ
ζρεηίδνληαη κε
πεξηνρέο πνπ
είλαη άκεζα
ζπλαθείο (π.ρ.
πνιχ βαζηθέο
αηνκηθέο θαη
νηθνγελεηαθέο
πιεξνθνξίεο,
αγνξέο, ηνπηθή
γεσγξαθία,
εξγαζία).
Μπνξεί λα
επηθνηλσλήζεη
ζε απιά θαη
ζπλεζηζκέλα
θαζήθνληα πνπ
απαηηνχλ απιή
θαη απεπζείαο
αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ
γηα ζέκαηα πνπ
ηνπ είλαη νηθεία
θαη γηα ζέκαηα
ξνπηίλαο.
Μπνξεί λα
πεξηγξάςεη κε
απιά ιφγηα
πηπρέο ηνπ
ηζηνξηθνχ ηνπ,
ηνπ άκεζνπ
πεξηβάιινληφο
ηνπ θαζψο θαη
ζέκαηα άκεζεο
αλάγθεο.

Μπνξεί λα
θαηαλνήζεη ηα
θχξηα ζεκεία
πνπ ηνπ
παξνπζηάδνληαη
κε ζαθήλεηα θαη
ρσξίο
απνθιίζεηο απφ
ηνλ θνηλφ
γισζζηθφ ηχπν
θαη πνπ
αθνξνχλ ζέκαηα
πνπ
ζπλαληψληαη
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 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.

Μπνξεί λα
θαηαλνήζεη ηηο
θχξηεο ηδέεο ελφο
ζχλζεηνπ
θεηκέλνπ, ηφζν
γηα
ζπγθεθξηκέλα,
φζν θαη γηα
αθεξεκέλα
ζέκαηα,
ζπκπεξηιακβαλν
κέλσλ
ζπδεηήζεσλ
πάλσ ζε ηερληθά
δεηήκαηα ηεο
εηδηθφηεηάο ηνπ.
Μπνξεί λα
ζπλδηαιιαγεί κε
θάπνηα άλεζε
θαη
απζνξκεηηζκφ
πνπ θαζηζηνχλ
δπλαηή ηε
ζπλήζε
επηθνηλσλία κε
θπζηθνχο
νκηιεηέο ηεο
γιψζζαο ρσξίο
επηβάξπλζε γηα
θαλέλα απφ ηα
δχν κέξε.
Μπνξεί λα
παξαγάγεη
ζαθέο,
ιεπηνκεξέο
θείκελν γηα έλα
επξχ θάζκα
ζεκάησλ θαη λα
εμεγήζεη κηα
άπνςε πάλσ ζε
έλα θεληξηθφ
δήηεκα, δίλνληαο
ηα
πιενλεθηήκαηα
θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα
ησλ δηαθφξσλ
επηινγψλ.

Μπνξεί λα
θαηαλνήζεη έλα
επξχ θάζκα
απαηηεηηθψλ,
καθξoζθειψλ
θεηκέλσλ θαη λα
αλαγλσξίζεη
ζεκαζίεο πνπ
ππνλννχληαη.
Μπνξεί λα
εθθξαζηεί άλεηα
θαη απζφξκεηα
ρσξίο λα
θαίλεηαη ζπρλά
πσο αλαδεηά
εθθξάζεηο.
Μπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεί ηε
γιψζζα επέιηθηα
θαη
απνηειεζκαηηθά
γηα θνηλσληθνχο,
αθαδεκατθνχο
θαη
επαγγεικαηηθνχο
ζθνπνχο.
Μπνξεί λα
παξαγάγεη
ζαθή, θαιά
δηαξζξσκέλα,
ιεπηνκεξή
θείκελα γηα
ζχλζεηα ζέκαηα,
επηδεηθλχνληαο
ειεγρφκελε
ρξήζε
νξγαλσηηθψλ
ζρεκάησλ,
ζπλδεηηθψλ
ζηνηρείσλ θαη
κεραληζκψλ
ζπλνρήο.

Μπνξεί λα
θαηαλνήζεη κε
επθνιία ζρεδφλ
φια φζα αθνχεη
ή δηαβάδεη.
Μπνξεί λα θάλεη
πεξηιήςεηο κε
βάζε
πιεξνθνξίεο
πνπ
πξνέξρνληαη
απφ
δηαθνξεηηθέο
πξνθνξηθέο ή
γξαπηέο πεγέο,
αλαζπλζέηνληαο
επηρεηξήκαηα θαη
πεξηγξαθέο ζε
κηα ζπλεθηηθή
παξνπζίαζε.
Μπνξεί λα
εθθξαζηεί
απζφξκεηα, κε
κεγάιε άλεζε
θαη αθξίβεηα,
δηαρσξίδνληαο
ιεπηέο
ζεκαζηνινγηθέο
απνρξψζεηο
αθφκα θαη ζε
ηδηαίηεξα
ζχλζεηεο
πεξηζηάζεηο.
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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 εθαπμογήρ
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 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
18

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).
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
19

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).
Γξαζηεξηφηεηα 21
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 εξγαζίεοθαζήθνληα 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.
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-

-

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.
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.
Επίινγνο
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
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«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 (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
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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;
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
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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 γιώζζαο3
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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 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-θνηλσληθννηθνλνκηθά 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

3

Σπληάθηεο απηήο ηεο ππνελφηεηαο είλαη θ. Σηέιηνο Μαξθαλησλάθεο, θαζεγεηήο ΠΔ05.
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πεξηζζφηεξν απφ ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε ηε ζπκκεηνρή ζηελ
παξαγφκελε ζπλνιηθή γλψζε4.
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 εθπαίδεπζεο5, 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 εθπαίδεπζεο6, 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
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Γλσξίδσ θαη κπνξψ…
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.

1
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3
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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 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,
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-

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 21νπ αηψλα.
3.4.

Η δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιώζζαο

Πνιηηηζκόο θαη θνπιηνύξα
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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.
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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).
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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·
- 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.·
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- 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·
- ζπκπεξηθνξά αθξναηψλ θαη ζεαηψλ ζε δεκφζηεο παξαζηάζεηο θαη ηειεηέο·
- γηνξηέο, θεζηηβάι, ρνξνί, θέληξα δηαζθέδαζεο, θηι.»
(Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2008: 156-158)
L
Πνιηηηζκηθή δεμηόηεηα
Όπσο είδακε, ζχκθσλα κε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, βαζηθφο ζηφρνο ηεο
δηδαζθαιίαο/εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο είλαη ε επηθνηλσλία. Πξνθεηκέλνπ λα
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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.
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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.
32

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).
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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·
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-

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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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.
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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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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,
- 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.
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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 θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο βνεζά ην καζεηή λα
ρηίζεη επάλσ ζηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ θαη 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
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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).
 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
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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, θαζψο θαη απφ ηε δηάζεζε άιισλ εηδηθνηήησλ λα
ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ζπκβάιινπλ ππνζηεξηθηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ μέλεο γιψζζαο.
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Β2: ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ – ΑΓΓΛΙΚΑ
ΥΔΓΙΑ8
INTRODUCTION

The main aim of this teacher development course is to help you develop
professionally, by facilitating you in making informed decisions in your classrooms
that prioritise learning, becoming autonomous and “open” to experimentation and
thus enjoying your teaching to the benefit of your learners and, in a collective sense,
the Greek state school foreign language learning classrooms. Remember, there are no
recipes for good teaching. The language classroom, and the same is probably true for
any classroom, is often described as „chaotic‟ (Cvetek, 2008: 247) in the sense that
many factors come into play and interact in many an unexpected way.
Teacher autonomy and the ability to make informed decisions in such “chaotic”
circumstances becomes even more imperative nowadays when traditional prescribed
models and methods have been questioned and, as Slavko Cvetek rightly puts it:
“The traditional models of teaching (e.g. the presentation-practiceproduction model for teaching new language) are being replaced by
concepts that put more emphasis on the learners and the conditions for
achieving learner involvement, on negotiated interaction in the classroom,
on task-based learning (Willis 1996), and, specifically as regards grammar
teaching/learning, on learners‟ language awareness and identification of
language forms and meanings (Thornbury 1994). There seems to be a
general agreement in the field of (foreign/second) language teaching that it
should „exclude any one methodological model‟ (Woodward 1996, 7), and
that it should be based on communicative activities that focus on meaning
and encourage information processing (e.g. guessing, problem-solving, role
play).” (Cvetek , 2008: 248)
It is quite promising that the “New School” law (3848/ 19-5-2010) promotes
such practices (see earlier section of this material). In this vein, your personal
experience and teaching practice are important and valuable and constitute the
threshold for any conceptual change or development you might achieve by attending
the present teacher education course.
Actually, what is important for any development to occur is a sense of
professionalism, which is gained through cooperation with both other colleagues and
our students, sincere critical reflection on our practices, sharing of problems with
colleagues, and efforts to improve ourselves for the benefit of both our learners and
ourselves. A sense of professionalism implies that state school foreign language
learning can be transformed into a forum where informed, principled
experimentation, in closed cooperation with other stakeholders, brings a real life
flavour to the entire learning experience.

8

This section was written by Eleni Manolopoulou-Sergi and Nicos Sifakis.
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This part of the material is divided into an introductory section, which is then
followed by four further sections. The introductory section aims at prompting you to
discover your “personal theory” which, as already mentioned, constitutes the basis on
which all likely new knowledge, skills and attitudes will be accommodated. Each of
the following four sections are structured around an example of teaching practice of
each one of the ways that are suggested by the new unified foreign language learning
curriculum, namely, differentiated instruction, use of technology in the classroom,
interculturalism and multilingualism, experiential learning, integration of world
knowledge, cross-thematic approach to integrating art and environmental issues in
the foreign language classroom. All these issues have already been discussed from a
more theoretical standpoint earlier in this material, but it is time we looked into ways
in which they can be implemented in our classrooms.
It goes without saying that we will be prompting you to refer to your reflections
and experiences on such practices by means of appropriate “self-assessment
questions”, or SAQs (following the distance learning methodology we have been
adopting in the first part of the material). It needs to be stressed at this point that all
the “good examples” used herein have been designed and implemented in real,
typical state-school FLL classrooms by English language teachers and not by
“experts”. While this allows us to suggest that such practices can be diffused to other
classrooms as well, it goes without saying that they do not by any means constitute
“perfect” or “ideal” templates for teaching that can be copied haphazardly in
different teaching and learning settings. In fact, a large part of our face-to-face
meetings will be invested in discussing some of these teaching/learning suggestions
at great length and developing (and co-developing, with our colleagues) new plans
that would be more suitable for our widely different teaching contexts. With these
provisos in mind, we would like to thank our colleagues who have gladly shared their
ideas with us.
1. “The ideal teacher through the learners’ eyes”: a group-work activity

As an introduction, we will try to define what the aforementioned term
professionalism stands for. However, we will not resort to scientific/theoretical
definitions of the term but put forward a working definition that was the result of a
group-work activity that took place at a senior high school classroom 9 that looked
into how learners envisage the ideal teacher.
SAQ10 1
How do our learners perceive the ideal teacher? Think about this question for a
moment or two, making sure to put yourself in your learners‟ shoes and make a note
in your diary.
The activity
Learners are asked to make individual lists of the characteristics that they believe
the ideal teacher should have. They bring their lists with them in class. Then, in
groups, they exchange their lists, compare, argue, discuss and reach a consensus .
Then, each group looks at the other groups‟ lists. A plenary discussion follows and
9

1st Senior High School of Kamatero, EFL teacher: Mrs Georgia Papayannopoulou.
SAQ is the acronym of the term “self-assessment question”; SAQs are activities that aim to prompt
you to carry out certain reflective tasks on a given topic and write down your thoughts.
10

45

they make their joint final profile of the good teacher. We hasten to add here that all
this process is carried out without any direct help from the teacher.
The final text that the learners of a class of the 1st Senior High School of
Kamatero put together reads as follows (no changes made):
“First of all, teachers should help students solve their problems an overcome
their dificulties. Mreover, they must not feel that they are the “captain” of the class
and that the students are their “soldiers”. Aditionally, they have to be able to explain
the students‟ questons and most importantly make themselves understood. What is
more, the teachers have to adjust their teaching to the chacter and needs of their
students in order to attract their attention. Last but not least, the teachers should be
informed about the news around the world and communicate/explain them it to their
students. As far as the teacher‟s character is concernd, they should not be bossy and
bad tempered but they should try to have a pleasant personality. Furthermore, they
have to have a great sense of humour in order to relax the students and make the
lesson more creative and interesting. However, balance should be kept. As ar as their
appearance is concerned, they must be clean and they should not smell in order to
respect the students and themselves aesthetically. Otherwise, students laugh at them
and become ironic.”
SAQ 2
The above text contains information that is certainly valuable to us as teachers, as it
sheds light on our learners‟ perceptions about the ideal teacher. Leaving these
perceptions apart, for a moment, can you see any other major advantage in using such
tasks with your learners? Make a note in your diary on this issue, then compare your
thoughts with what follows.
This activity, apart from the very useful information it provides us with, is also a
good example of how group-work can be used to foster language learning, together
with other pedagogic aims, such as creativity, a sense of belonging or the creation of a
safe learning environment. More specifically, learners work together to write the final
paragraph and through this negotiation of meaning they develop their interlanguage.
They also learn how to value all points of view. Since the teacher avoids interfering
and acts in a facilitative way, a good supportive environment is created which is
conducive to learners‟ feelings of being safe and free to work at their own pace and
learn from each other. It goes without saying that, in the above case, the topic they
worked on was one they were highly interested in.
SAQ 3
At this stage, it is usefully to reflect on the following issues regarding group-work
activities. To what extent, in which contexts and under which circumstances do you
use group work in your classrooms? Why (or why not) do you employ this technique?
Do you think that the “traditional” way of presenting new information (i.e., teacher
centered / lock step) would be more interesting and effective for your learners? Think
about these issues for a while and write down your thoughts in your journal.
As you will see, group-work (and its variants, e.g., pair-work) is one of the techniques
that is extensively implemented in the sections that follow. To make the best of it, it
would be useful to look into its benefits and experiment with your classrooms to
verify or falsify the effectiveness of this technique of working with your learners.
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2. Reflection: Discover your “personal theory” on teaching

It goes without saying that, as teachers, we bring with us in our classrooms our
previous learning experiences, our accumulated experiences and firm beliefs about
what constitutes learning and teaching effectively a foreign language. Since, as
mentioned above, the aim of this programme is to help you develop and, hopefully,
improve your teaching perspectives for both your own and your learners‟ benefit, we
will start by attempting to create in you the desire to a) become fully aware of your
current perceptions about teaching, and b) grow professionally and possibly transform
some of your current beliefs and practices, which are likely to be ineffective or even
counter-productive in your classrooms. Since each teacher probably has her/his own
beliefs and teaching style, this developmental process is a personal endeavour and
cannot in any way be predicted both in terms of specific processes to be implemented
or outcomes to be achieved. However, we need to define what reflection entails and
how it can be operationalised in a classroom so as to facilitate you in your effort to
apply and benefit from it throughout your careers.
SAQ 4
In your notebook note down your own personal thoughts about reflection in general,
about reflection on your own teaching practice and about the impact that your own
beliefs about teaching have on your teaching practices. Then, think about how
reflecting about these matters could be beneficial for your professional development.
When you‟re done, compare your thoughts with the text that follows below.
In the words of teacher educator Tom Farrell (1999: 157-8):
“Reflection in teaching refers generally to teachers learning to subject their
own beliefs of teaching and learning to a critical analysis, and taking more
responsibility for their actions. […] In English language teaching, Pennington
(1992), proposes a reflective orientation “…as a means for 1) improving
classroom processes and outcomes, and 2) developing confident, selfmotivated teachers and learners…”
In a more recent article, Pennington (1995) says that teacher change and
development requires an awareness of a need to change. This awareness for change
can be brought about by reflection. Richards (1990) sees reflection as a key
component of teacher development. He says that self-inquiry and critical thinking
can “help teachers move from a level where they may be guided largely by impulse,
intuition, or routine, to a level where their actions are guided by reflection and
critical thinking”. Richards noted further that:
„…critical thinking refers to an activity or process in which experience
is recalled, considered, and evaluated, usually in relation to a broader
purpose. It is a response to a past experience and involves conscious recall
and examination of the experience as a basis for evaluation, and decisionmaking, and as a source for planning and action…‟ ”
SAQ 5
Assuming that you have been spurred to be involved in the reflection process, how do
you consider that this can be achieved? Think of ways that you could use in your
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classrooms to “see” what you are actually doing. Then, compare these ways with what
you believe you are doing so as to isolate issues that deserve your effort for change.
Consider the suggestions provided below and add your own ideas to them:
- tape-recording of a lesson
- reflective lesson plans
- being observed by a colleague
- ...
When finished, proceed with the following activity.
SAQ 6
Select one of the ways or techniques mentioned in the previous activity. Pick a
random lesson of yours and try to use that technique as a means of collecting data
from one of your lessons. Refer to the questions below – they aim to help you become
aware of issues that should interest you:
1. What do I want to achieve in this lesson – is my goal-setting clear to me,
is it clear to my learners?
2. What teaching approach have I followed?
3. How have I started?
4. What are the stages of my lesson?
5. What activities and materials have I used?
6. Have I anticipated solutions to possible (expected or unexpected)
problems?
7. How have I managed the time I had in my disposal?
8. How have I grouped learners or managed their seating arrangement?
9. Have I included any follow-up activities? Of what sort and to what end?
10. Have I used any motivational strategies to keep my learners attentive?
11. Have I evaluated my lesson? How?
12. How confident am I as far as my language competence is concerned?
[Feel free to add your own your own questions.]
The answers to the above questions are likely to reveal your “personal theory” on
a) why you teach the foreign language, b) what language you teach, c) how you teach
the language and what the rationale behind your activities is, d) what materials you
use, e) how you assess your learners, f) how you cater for your learners‟ motivation
and where you attribute your learners‟ demotivation or failure to learn what you
intend to teach them, g) how confident you feel with your own language competence.
SAQ 7
Bearing in mind the above concerns, how would you say you organise your
classes: at a short term or a long term?

Actually, organisation of work is very important for various reasons that will be
discussed below. Let us, first, propose a way of going about it. We should, first,
identify our teaching aims and objectives. This would be better done if we focused on
what we expect our learners to have learnt by the end of the period we are organising
(articulated in the form of can-do statements) rather than on which parts of the
syllabus or book we would like to cover. Second, we should prepare plans for longer
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periods of work (e.g., a month or even the whole term), and third, prepare schemes of
work for each week. The benefits of this organisation are as follows: a) you would
have control over the long-term learning outcomes expected from learners, b) you
would also feel secure and safe but also free to spend your creativity on finding
interesting material and activities to vary your teaching procedures which would
highly motivate you learners. The teaching objectives preparation could look as
follows:
By the end of this term each one of my learners should be able to:
Introduce him/herself
Talk about his/her daily life
Describe him/herself or a friend
Be able to use the following words/syntactical structures/functions in a
communicatively appropriate context
Be able to comprehend and produce texts in the following genres [etc.]
Based on this general scheme of objectives, you could then organise your work on
a monthly or weekly basis. Different colours of papers for months and weeks could
facilitate this organisation. You should inform your learners about this organisation at
the beginning of the school year or the relevant time period. In this way you would
allow control and autonomy to start flourishing among your learners with its many
advantages for their motivation (see earlier). A portfolio organised in this way is a
high motivator for teachers and learners alike: teachers will have a sense of
professionalism and control over their work, while learners will understand that they
have certain goals to achieve. At the end of each week or month, teachers and learners
together will be able to check whether their aims have been achieved.
SAQ 8
Let‟s be more detailed. Answer the questions that follow and try to be as specific and
detailed in your response as possible.
 To which of the following would you say you allocate more time during your
classes?
 Skills
 Vocabulary
 Grammar
What determines that allocation? To what extent is it the coursebook you use,
learners‟ performance or your own personal beliefsd about what should be
taught? Think about this and write your thoughts in your notebook.
 What materials do you employ to teach the above?
 The coursebook only
 do you use any authentic material from other sources
 CDs –
 ICT
 Theatre
 Songs ,games etc?
If your answer included “coursebook” or “authentic material”, think about the
reasons for this choice. Also, think about the ways in which you employ them – for
example, do you use the coursebook “blindly” (going from page to page
notwithstanding any other developments in the class), “cleverly” (referring to
different pages according to your plan), as a “guide” (using other materials as
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well)?
 Do you sequence your lessons following a particular teaching sequence? Are
you at all aware of the terms used below?
 Lock step / lecture / plenary discussion
 PPP
 Pre, while, post
 Task-based
 Project
Woodward (2001) cites four of the commonest instructional sequences, which can
be used (either in isolation or in combinations) in every day lesson organisation. Let
us take a brief look at each one of them.
One such sequence, the „TTT‟ or „Test, Teach, Test‟) begins with the teacher
discovering what learners know and are able to do in a certain area. It then
concentrates on teaching learners some of the things (which may be a particular skill
or sub-skill) that they apparently cannot do. The sequence ends with the teacher
checking to see if learning has taken place. This procedure focuses on gauging
learners‟ specific and immediate competence in a particular aspect of the target
language and, at its best, it can be used in short-term or intensive language courses.
Another instructional sequence is the so-called „pre-, while-, post‟ procedure. It is
typically used in the teaching of the so-called receptive skills (i.e., reading and
listening) and their corresponding sub-skills. The sequence follows a strict
chronological frame and aims at raising learners‟ awareness of and interest in a
particular subject and introducing them to core vocabulary („pre-stage‟), carrying out
a series of activities that involve these skills or sub-skills („while-stage‟) and
evaluating and discussing these activities with reference to other skills („post-stage‟).
The framework has a strong communicative element and can serve a wide variety of
teaching and learning situations.
A third methodological sequence is the so-called „PPP‟, or „Presentation,
Practice, Production‟. It
involves setting up a situation, eliciting or modelling some
language that fits the situation, having students practise the new
language in a controlled way and then encouraging students to use the
new language in a freer way either for their own purposes and
meanings or in differing, artificially constructed contexts.
Woodward (2001: 126)
The presentation stage exposes learners to the new language to be learned. This
essentially involves the teacher explaining a language point (which may be
grammatical, notional/functional or linguistic) either in an inductive way (i.e., by
presenting an example followed by the rule) or in a deductive way (i.e., by presenting
the rule followed by an example). During the practice stage, the point is practised by
learners in a strictly controlled manner (which involves a lot of repetition, immediate
correction and manipulation by the teacher). Finally, the production stage involves
learners in producing more natural interactions in a relatively less controlled
environment (which also gives them the opportunity for more creative usage of the
learned language). Although the PPP (and, in particular, its „practice‟ component) has
been criticised, it still holds strong in many teaching situations and can have many
variations, depending on the level of the learners and the overall approach to learning.
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Finally, the „TBL‟, or „Task-Based Learning‟ sequence works on the assumption
that focussing on language structure is not enough and that naturalistic exposure to
and use of the language has to be prioritised, in order for learning to be driven
forward. This, it is claimed, is possible by emphasising the carrying out of activities,
or tasks, that are designed to engage learners in language-using work. One form of the
TBL sequence is as follows (Willis, 1994, 1996): first, the topic or task is introduced
(e.g., by brainstorming); then, the task is carried out (in groups or pairs, ideally
without teacher intervention or overt correcting – during this stage, the teacher acts as
an advisor and monitors what is going on, making notes for his/her final report); when
the task is over, the learners present the outcome of their task to the class (with the
teacher acting as chair and commentator, but does not overtly correct learners);
finally, when the learners finish their reporting, the teacher provides his/her own input
and goes on to review and practice those issues that may have come up (e.g.,
grammar, lexis, communication, etc.) with the learners (for recent comprehensive
reviews of the TBL framework see Ellis, 2003).
SAQ 9
Think about and write your responses to the following questions. What types of
activities do you use and why? Are you aware of the rationale of the activities you use
or do you use them because they are included in the coursebook and you think you
cannot do without them? Which sequence of the above do you follow? Do you follow
a sequence of your own? Are you aware of this? Would you like to reflect on your
lessons and “see” this aspect?
The remaining of this part of the material is divided into seven sections. The
focus of each one of them is a sample good practice. As mentioned at the outset of
this chapter, this practice does not serve the role of a good model to be imitated in any
way. It aims at triggering your reflection skills and provide you with food for thought,
which will be further exploited during our contact sessions. Notice that, apart from
pure linguistic foci, the lessons also attempt to promote other skills, such as sensitivity
towards cultural and environmental issues, creativity and autonomy, cooperation,
verbal and non verbal communication, evaluation and self evaluation, etc.
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Β3: Sample Good Practice No. 1
Using world knowledge in the FLL classroom
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΝΑΡΙΟΤ - ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
________________________________________________________________________
Σίτλοσ (Θζμα) ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ:
Ανάγνωςθ του παραμυκιοφ “The little Red Riding Hood and the Wolf”
Ονοματεπϊνυμο: Κωνςταντίνα Κϊτςθ
Ιδιότθτα: Εκπαιδευτικόσ
Στοιχεία Οργανικισ Θζςθσ: 6ο Δθμοτικό Σχολείο Αγίων Αναργφρων
________________________________________________________________________
Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ
Γνωςτικό/-ά αντικείμενο/-α του ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ):
Αγγλικι γλϊςςα ΣΤϋΔθμοτικοφ
φνδεςθ με Ενότθτα χολικοφ Εγχειριδίου:
Σφγκριςθ επικζτων και επιρρθμάτων (Pupil’s book – Unit 3, Lesson 2)
Επίπεδο γλωςςομάκειασ:
A1 – A2
Δυνατι ςφνδεςθ με άλλα μακιματα (Διακεματικότθτα):
Εγγραμματιςμόσ:
- Κατανόθςθ και παραγωγι προφορικοφ και γραπτοφ λόγου: «Να κατανοοφν οι μακθτζσ
τα επί μζρουσ νοιματα ενόσ κειμζνου κακϊσ και τθ διάκεςθ και τα ςυναιςκιματα του
ομιλθτι ι ςυγγραφζα, ερμθνεφοντασ ςωςτά ςτοιχεία λόγου, όπωσ τθν προφορά, τον
τονιςμό και τον επιτονιςμό. Επίςθσ να μποροφν να κατανοοφν το νόθμα άγνωςτων
λζξεων ι φράςεων από τα ςυμφραηόμενα».
- Κατανόθςθ και χριςθ γλωςςικονοθτικϊν εννοιϊν όπωσ θ ϊρα, μεγζκθ, ςχζςεισ
αλλθλουχίασ, αρίκμθςθ ποςοτιτων, αποδοχι ι μθ, επικυμία.
- Λεκτικζσ πράξεισ: «Να περιγράφουν ηϊα. Να ευχαριςτοφν, να ηθτοφν ςυγνϊμθ και να
αποδζχονται τθ ςυγνϊμθ του άλλου».
- τρατθγικζσ μάκθςθσ και επικοινωνίασ:»Ρρόβλεψθ- υπόκεςθ, λφςθ προβλθμάτων,
ςυνεργαςία- διαπραγμάτευςθ, αξιολόγθςθ, ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων».
Ρολυγλωςςία: «Οι μακθτζσ να ακοφν ζνα κείμενο ςτα αγγλικά και να το ςυηθτιςουν ι
να γράψουν γι’ αυτό ςτα αγγλικά».
Ρολυπολιτιςμικότθτα: «Να αναγνωρίηουν τθν πρόκεςθ του ςυγγραφζα και να
κατανοοφν κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ».
Το ςυγκεκριμζνο παραμφκι αποτελεί αυκεντικό υλικό το οποίο εκκζτει τουσ μακθτζσ
ςε αυκεντικό γλωςςικό περιβάλλον. Το παραμφκι είναι μια ανατρεπτικι εκδοχι του
γνωςτοφ παραμυκιοφ τθσ κοκκινοςκουφίτςασ και του κακοφ λφκου και αποδίδεται ςε
μορφι ποιιματοσ.
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κοπόσ & τόχοι του ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ
Γενικόσ κοπόσ:
Θ χριςθ αυκεντικοφ παραμυκιοφ και θ ςφνδεςι του με τθ κεματικι ενότθτα του
βιβλίου με τίτλο “imaginary creatures”. (Θ ενότθτα περιλαμβάνει αναφορζσ ςε ιρωεσ
παραμυκιϊν, περιγραφζσ τουσ κακϊσ και ςυγκρίςεισ).
Επιμζρουσ τόχοι ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο και ωσ προσ τθ μακθςιακι
διαδικαςία:
 Γλωςςικοί ςτόχοι:
o Να ακοφν και να κατανοοφν το νόθμα ι ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ (Listening
for gist and for specific information)
o Nα δραματοποιοφν μζροσ του παραμυκιοφ, διάδραςθ με ςυμμακθτζσ (Speaking:
acting out parts of the story, interacting with peers)
o Να διαβάηουν και να κατθγοριοποιοφν (Intensive Reading, classifying)
o Να αποκρυπτογραφοφν το νόθμα ενόσ ποιιματοσ και να βρίςκουν τθν
ομοιοκαταλθξία (matching rhyming sentences)
o Να γράφουν μια ιςτορία ι να περιγράφουν εκφράςεισ και εμφάνιςθ προςϊπων
(Writing a story or descriptions)
 Δομι: Βακμόσ διαφοροποίθςθσ ποςοτιτων (Comparison of adjectives and adverbs),
Χρόνοι (Simple Past for Narrative, Simple Present for Direct Speech, going to + verb),
Λεξιλόγιο περιγραφισ προςϊπων και χϊρου.
 Λεξιλόγιο: Ριματα – knocked, wailed, ate up, came across, replied, curled. Επίκετα –
sharp, horrid, terrified, decent, frightful, furry, tough. Ουςιαςτικά – meal, bite, leer,
yelping, creature, pistol, coat, hat, shoes, cloak, hood, knickers.Μζρθ του προςϊπου –
ear, eye, teeth, head, hair, eyelid, smile, grin. Αιςκιςεισ – sight, hearing, smell, touch,
taste.
 Διακεματικι προςζγγιςθ: Εικαςτικά (ηωγραφικι ςκθνϊν του παραμυκιοφ, καταςκευι
βιβλίου) – Θεατρικι Αγωγι (Δραματοποίθςθ τθσ ιςτορίασ) – Γεωγραφία (Οι λφκοι και
το φυςικό περιβάλλον τουσ) – Λογοτεχνία (Ο ρόλοσ του λφκου ςτθ λογοτεχνία,
ποιιματα) – Νζεσ Σεχνολογίεσ (υλλογι πλθροφοριϊν) – τρατθγικζσ μάκθςθσ
(πρόβλεψθ, υπόκεςθ, ςφγκριςθ, λφςθ προβλιματοσ, αξιολόγθςθ, αναςκόπθςθ,
ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων)
Αξιοποίθςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και υπθρεςιϊν των Σεχνολογιϊν τθσ
Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ)
Διαδίκτυο για τθ ςυλλογι εικόνων και τθν καταςκευι καρτελϊν για το παιχνίδι που
ςυνοδεφει το παραμφκι.
Εκτιμϊμενθ διάρκεια
Μία ι δφο διδακτικζσ ϊρεσ.
_______________________________________________________________________
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΝΑΡΙΟΤ- ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
____________________________________________________________________
Γενικι Περιγραφι
Θ παιδαγωγικι αξία τθσ χριςθσ παραμυκιϊν γενικά αλλά και ςυγκεκριμζνα για τθν
εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν είναι αναγνωριςμζνθ διεκνϊσ. Ειδικότερα, ςφμφωνα με τισ Ellis
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& Brewster (1991: 158-159) θ χριςθ παραμυκιϊν ςτο μάκθμα των Αγγλικϊν προςφζρεται
αφοφ τα παραμφκια αποτελοφν για τουσ μακθτζσ οικείο πλαίςιο επειδι ςτα παιδιά αρζςει
να ακοφν παραμφκια ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα. Επίςθσ, τα παραμφκια εξάπτουν τθ
φανταςία των παιδιϊν και δθμιουργοφν κετικι ςτάςθ προσ τθν ξζνθ γλϊςςα και τθν
εκμάκθςι τθσ. Κακϊσ γίνεται θ ςφνδεςθ μεταξφ του φανταςτικοφ με τον πραγματικό κόςμο
των παιδιϊν, τα παιδιά διευκολφνονται να κατανοιςουν τθν κακθμερινότθτα. Θ ανάγνωςθ
παραμυκιοφ μζςα ςτθν τάξθ αποτελεί μια εμπειρία τθν οποία μοιράηονται οι μακθτζσ,
προξενεί ποικίλα ςυναιςκιματα και ενκαρρφνει τθν κοινωνικι και ςυναιςκθματικι
ανάπτυξθ τουσ. Τα παιδιά απολαμβάνουν να ακοφν τθν ίδια ιςτορία τακτικά. Το γεγονόσ ότι
οριςμζνα παραμφκια περιλαμβάνουν επανάλθψθ των λζξεων- κλειδιϊν, διευκολφνει όχι
μόνο τθν ευκολότερθ εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ, αλλά και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε
αφιγθςθ με νοθματικό πλαίςιο. Επιπλζον, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να
παρουςιάςουν ι να επαναλάβουν λεξιλόγιο και δομζσ εκκζτοντασ τουσ μακθτζσ ςε ζνα
οικείο πλαίςιο. Τα παραμφκια προςφζρουν δυνατότθτεσ διακεματικισ προςζγγιςθσ κακϊσ
τα κζματά τουσ ςυχνά ςυνδζονται με άλλα μακιματα του αναλυτικοφ προγράμματοσ.
Τζλοσ, τα παραμφκια προςφζρουν ζνα πλαίςιο για τθν ανάπτυξθ των μεταγνωςτικϊν
δεξιοτιτων των παιδιϊν.
Τα κριτιρια επιλογισ κατάλλθλου παραμυκιοφ ακολουκοφν τουσ εξισ άξονεσ:
Γλωςςικά Κριτιρια: επίπεδο λεξιλογίου, δομι, περιεχόμενο, ςτοιχεία λόγου.
Ψυχολογικά κριτιρια: περιεχόμενο, εικονογράφθςθ, ςχιμα, κίνθτρο.
Γνωςτικά κριτιρια: ςυμμετοχι, ςυνεργαςία, ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ, ανάπτυξθ
τθσ αυτοεκτίμθςθσ των μακθτϊν.
Κοινωνικά κριτιρια: Αγωγι του πολίτθ, διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ.
Πολιτιςτικά κριτιρια: Το μοντζλο ηωισ που προάγεται, θ ςυχνότθτα πολιτιςτικϊν
αναφορϊν και θ επίδραςθ ςτουσ μακθτζσ.
Το παραμφκι που επιλζχκθκε είναι «The Little Red Riding Hood and the Wolf» από το
βιβλίο Revolting stories του Roald Dahl. Αποτελεί μια διαςκεδαςτικι ςάτιρα του γνωςτοφ
παραδοςιακοφ παραμυκιοφ με εντελϊσ ανατρεπτικό τζλοσ. Ξεκινά από το ςθμείο που ο
λφκοσ τρϊει τθ γιαγιά και παίρνει τθ κζςθ τθσ ςτο ςπίτι περιμζνοντασ τθν
κοκκινοςκουφίτςα. Πταν εκείνθ φτάνει, ο γνωςτόσ διάλογοσ δεν εξελίςςεται ακριβϊσ ο
ίδιοσ, γεγονόσ που εξοργίηει και μπερδεφει το λφκο. Θ κοκκινοςκουφίτςα όμωσ τον
αιφνιδιάηει, τον ςκοτϊνει και κυκλοφορεί ςτο δάςοσ με παλτό φτιαγμζνο από τθ γοφνα
του. Ππωσ προαναφζρκθκε, θ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι πρακτικι ςχεδιάςτθκε για τθν ΣΤϋ
τάξθ δθμοτικοφ μετά το Lesson 2, Unit 3 του βιβλίου Αγγλικά ΣΤϋ Δθμοτικοφ, με τίτλο
“Imaginary creatures”.
Το κζμα του παραμυκιοφ ταιριάηει με τθ κεματικι ενότθτα του βιβλίου κακϊσ αυτι
αναφζρεται ςε ιρωεσ παραμυκιϊν και παράλλθλα προςφζρει ςτουσ μακθτζσ τθ
δυνατότθτα να αςχολθκοφν με ζνα αυκεντικό παραμφκι, να κατανοιςουν τθ δομι του ςε
μορφι ποιιματοσ κακϊσ και τθ ςάτιρα και τζλοσ να εκφραςτοφν δθμιουργικά με
αφετθρία το κζμα του. Ακολουκεί θ αναλυτικι περιγραφι των δραςτθριοτιτων του
ςχεδίου του μακιματοσ ( Ραράρτθμα Ι) κακϊσ οι επιμζρουσ ςτόχοι περιγράφθκαν
παραπάνω:
- Θ Αϋ φάςθ (Pre-Reading Task) αποτελείται από δυο δραςτθριότθτεσ: θ πρϊτθ,
πεντάλεπτθσ διάρκειασ, ζχει ςτόχο να ενεργοποιιςει προθγοφμενεσ ςχετικζσ γνϊςεισ
των μακθτϊν από το παραδοςιακό παραμφκι και να το ςυνδζςει με το νζο. Στθ
ςυνζχεια θ εκπαιδευτικόσ δείχνει το εξϊφυλλο και οπιςκόφυλλο του βιβλίου ςτα
παιδιά και αντλεί πλθροφορίεσ για αυτό (τίτλο, όνομα ςυγγραφζα, εκδοτικό οίκο). Στθ
δεφτερθ δραςτθριότθτα, επίςθσ πεντάλεπτθ, οι μακθτζσ προςπακοφν να μαντζψουν
τθν ιςτορία.
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Θ Βϋ φάςθ (While-Reading Task) (είκοςι λεπτϊν) είναι θ ανάγνωςθ του παραμυκιοφ
από τθν εκπαιδευτικό. Οι μακθτζσ ακοφνε τθν ιςτορία και ςθμειϊνουν ςε φφλλο
εργαςίασ (Task A, Ραράρτθμα ΙΙ) ποιοσ ιρωασ λζει μζρθ του διαλόγου που ακοφγονται.
Επίςθσ ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία προςπακϊντασ να μαντζψουν τθ ςυνζχεια.
- Θ Γϋ φάςθ (Post-Reading Task) αποτελείται από τζςςερα μζρθ:
1. Οι μακθτζσ καλοφνται να βάλουν ςτθ ςωςτι ςειρά προτάςεισ που τουσ
δίνονται ζτςι ϊςτε να αναπαράγουν τθν ιςτορία (Task Β, Ραράρτθμα ΙΙΙ).
2. Οι μακθτζσ αντιςτοιχοφν ςτίχουσ του ποιιματοσ που ζχουν ομοιοκαταλθξία
(Task C, Ραράρτθμα ΙΙΙ). Και ςτισ δυο δραςτθριότθτεσ εργάηονται ςε ηευγάρια.
3. Ραιχνίδι τρίλιηα με λζξεισ που ζχουν τθν ίδια ομοιοκαταλθξία. Οι μακθτζσ
χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Κάκε φορά που ςθκϊνεται ζνασ μακθτισ από μια
ομάδα επιλζγει τυχαία μια κάρτα. Οι κάρτεσ περιζχουν εικόνεσ από το λεξιλόγιο
του παραμυκιοφ (Ραράρτθμα IV). Οι μακθτζσ βλζπουν τθν εικόνα, λζνε τθ λζξθ και
προςπακοφν να βρουν μια άλλθ λζξθ που να ταιριάηει ςτθν ομοιοκαταλθξία. Αν
απαντιςουν ςωςτά, ζχουν δικαίωμα να βάλουν ςτθν τρίλιηα το ςιμα τθσ ομάδασ
τουσ. Νικιτρια είναι θ ομάδα που ςυμπλθρϊνει πρϊτθ τθν τρίλιηα. Κατά τθ
διάρκεια του παιχνιδιοφ οι μακθτζσ κατθγοριοποιοφν πλθροφορίεσ, ςυνεργάηονται
και τζλοσ καλλιεργοφν τισ μεταγνωςτικζσ τουσ δεξιότθτεσ. Στο Ραράρτθμα V
υπάρχουν οι οδθγίεσ του δαςκάλου με τισ λφςεισ των δραςτθριοτιτων.
4. Οι μακθτζσ καλοφνται είτε να ηωγραφίςουν τθν αγαπθμζνθ τουσ ςκθνι από
το παραμφκι, είτε να τθν αποδϊςουν με δραματοποίθςθ, είτε να δϊςουν ζνα
διαφορετικό τζλοσ ςτθν ιςτορία. Ζτςι, εργάηονται δθμιουργικά ανάλογα με τισ
προτιμιςεισ τουσ.
Ανάκεςθ εργαςίασ για το ςπίτι: Θ εκπαιδευτικόσ χωρίηει τουσ μακθτζσ ςε δυο ομάδεσ
και ανακζτει διαφορετικι εργαςία ςε κάκε ομάδα: α) να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ για τουσ
λφκουσ ( ηωι, τροφι, χαρακτθριςτικά, φυςικό περιβάλλον, εικόνεσ ι ηωγραφιζσ), β) να
αναηθτιςουν άλλα παραμφκια με λφκουσ και να παρουςιάςουν το ρόλο του λφκου ςε αυτά.
Το παραμφκι ςυνοδεφεται από ζνα φφλλο εργαςίασ (Ραράρτθμα ΙΙ) για τθ
δραςτθριότθτα τθσ Βϋ Φάςθσ και δυο φφλλα εργαςίασ (Ραράρτθμα ΙΙΙ) για τισ
δραςτθριότθτεσ τθσ Γϋ φάςθσ. Επίςθσ υπάρχει ζνα τελευταίο φφλλο αξιολόγθςθσ των
δραςτθριοτιτων τθσ Διδακτικισ Ρρακτικισ (Ραράρτθμα VΙ)
_____________________________________________________________________
Τλικοτεχνικι Τποδομι
Τα φφλλα εργαςίασ δθμιουργικθκαν με τθ Βοικεια του Word, ενϊ οι εικόνεσ που
χρθςιμοποιικθκαν για το παιχνίδι (Ραράρτθμα IV) αναηθτικθκαν ςτο διαδίκτυο.
________________________________________________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Βλ. το «Ερωτθματολόγιο Αξιολόγθςθσ», ςτο τζλοσ του κεφαλαίου.
________________________________________________________________________

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ / Lesson Plan of «Little Red Riding hood and the wolf»
Αϋ ΦΑΗ - Pre-Reading Task
a) The teacher introduces the book and relates it to the traditional tale
Description of task: Talking about the traditional tale
Objective: Activation of content schemata
Time: (5 min.)
Procedure: Learner oriented (group work)
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Skills integration: Speaking
b) Learners predict any possible variations of the story
Description of task: Predicting
Objective: Activation of content schemata
Time: (5 min.)
Procedure: Learner oriented (group work)
Skills integration: Speaking
Βϋ ΦΑΗ - While-Reading Task
Learners sort out parts of the dialogues in the story (Who said what?).
Description of task: Matching
Objective: Listening for specific information and for gist
Time: (20 min.)
Procedure: Learner oriented (individual work)
Skills integration: Speaking + Reading
Γϋ ΦΑΗ - Post – Reading Task
a) Learners put in order jumbled sentences to reconstruct the story.
Description of task: Sequencing sentences
Objective: Check comprehension and practice inferring by using clues
Time: (15 min.)
Procedure: Learner oriented (pair work)
Skills integration: Speaking + Reading
b) Learners match lines from the story that rhyme.
Description of task: Matching
Objective: Practise pronunciation
Time: (12 min.)
Procedure: Learner oriented (pair work)
Skills integration: Speaking + Reading
c) Learners play noughts and crosses with rhyming words.
Description of task: Game
Objective: Further practice of pronunciation, consolidation of vocabulary
Time: (10 min.)
Procedure: Teacher /Learner oriented
Skills integration: Speaking only
d) Learners either act out parts of the story or draw their favourite scene or make up
different endings of the particular story.
Description of task: Creative production
Objective: Using Art, TPR (Total physical response) and Imagination
Time: (15min.)
Procedure: Learner oriented (group and / or pair work)
Skills integration: Speaking, Listening, Writing, Reading
56

ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ - H/W Assignment (10 min.)
The teacher makes 2 groups of learners and assigns a different task to each of them: a)
collect information on wolves (life, food, features, habitat, drawings or pictures), b) find
other tales with wolves and present the wolf’s role in them.

__________________________________________________________
ΦΤΛΛΑ ΕΡΓΑΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II
Little Red Riding Hood and the Wolf
A. Who said what? Write W for Wolf, L for Little Red Riding Hood and G for
Grandma next to the statements:
1.”That’s wrong”
2.”I’ve got to have another helping”
3.”What great big ears you have, Grandma”
4.”He’s going to eat me up”
5.”All the better to hear you with”
6.”Have you forgot to tell me what big teeth
I’ve got?”
7.”May I come in?”
8. “What great big eyes you have, Grandma”
9.”But Grandma, what a lovely great big furry
coat you have on”
10.”All the better to see you with”
11. “My lovely furry WOLF SKIN COAT”
12.”I’m going to eat you anyway”
13.”Comes home from walking in the wood”
14.”I’m therefore going to wait right here”
15.”She’s going to taste like caviare”

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III
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B. Put the following sentences in the right order. Write the letter of each sentence in
the right box. Then, read the story of the Little Red Riding Hood and the Wolf.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

A. So, he dressed in Grandma’s clothes and put on her shoes.
B. He explained that they were big because he wanted to hear and see her better.
C. Then she smiled, took a pistol out of her knickers and shot him dead.
D. He also brushed and curled his hair.
E. When she arrived, she looked at him with suspicion.
F. Once upon a time a wolf decided to eat Little Red Riding Hood’s Grandma.
G. Finally, some weeks later, Little Red Riding Hood appeared in the wood wearing a
wolfskin coat.
H. She was surprised at how big his ears and eyes were.
I. So, he went to her house and knocked on the door.
J. After that, Little Red Riding Hood asked the wolf about his furry coat.
K. As he was still hungry, he decided to wait for Little Red Riding Hood
L. The wolf was surprised, corrected her and told her that she was using the wrong
words.
M. Then he sat on Grandma’s chair waiting for Little Red Riding Hood.
N. When Grandma opened the door, he ate her.
C. Match the sentences that rhyme. Choose the correct sentence and write it under its
rhyming pair.
A. He thought, I’m going to eat this child. B. She whips a pistol from her knickers.
C. She stopped. She stared. Then she said. D. My lovely furry WOLFSKIN COAT
E. “He’s going to eat me up” she cried. F. I’ve got to have another helping”.
G. And bang bang bang she shoots him dead. H. I’m going to eat you any way”.
I. He ate her up in one big bite. J. To tell me what BIG TEETH I’ve got?.
1. Poor Grandma was terrified,
K. I came
across Miss Red Riding Hood. L. Of course, he hadn’t eaten those.
………………………………...
2. And she was absolutely right
……………………………………
3. He ran around the kitchen yelping
………………………………………
4. He quickly put on Grandma’s clothes
…………………………………………….
5. He sat there watching her and smiled
…………………………………………….
6. In came the little girl in red
……………………………………………
7.”That’s wrong!” cried wolf. “Have you forgot
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……………………………………………………
8.”Ah well, no matter what you say,
……………………………………….
9. The small girl smiles. One eyelid flickers
…………………………………………………
10. She aims at the creatures head
…………………………………………
11 .A few weeks later, in the wood,
…………………………………………..
12. She said, “Hello, and do please note
……………………………………………….
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V
Teacher’s notes
While- Reading Task
 Ask learners to do Activity A in pairs while listening to the story. Check
whether they have understood the instructions.
Key:
1.W 2.W 3.L 4.G 5.W 6.W 7.W 8.L 9.L 10.W 11.L 12.W 13.W 14.W 15.W
Post- Reading Tasks
 Ask learners how much they remember of the story. Then ask them to do
Activity B in pairs again. Check whether they have understood the instructions.
Key:
1.F 2.I 3.N 4.K 5.A 6.D 7.M 8.E 9.H 10.B 11.J 12.L 13.C 14.G
 When learners finish, ask them to read the story. Provide any help and
clarify any difficulties they may have found by involving the other learners in the
discussion. They may share their strategies with their peers.
 Focus learners’ attention on the rhyming form of the story. Explain what
rhyme is and then ask them to do Activity C in pairs.
Key:
1.E
2.I
3.F
4.L
5 .A 6.C
7.J
8.H
9.B
10.G 11.K 12.D

Play noughts and crosses with the class. Divide the class into two teams.
Draw this on board:
Explain the rules: In turns, one member of each team says a word that rhymes with the
picture he/she chooses from a pile on T’s desk. If their answer is correct, they choose the
box they want you to write either a nought or a cross (depending on the team they belong).
The team that forms first a straight line with either noughts or crosses is the winner.
Homework assignment
Ask learners a) to find information on wolves in order to make a collage to be displayed
in class or/and b) find other tales with wolves and present the wolf’s role in them.
Materials



A photocopy with activities A to C for each learner.
Picture flashcards of words related to the story: door, little red riding hood, chair,
hat, red, child, head, knickers, coat, eyes, meal, clothes. Suggested answers: floor,
wood, hair, that, head, smiled, dead, flickers, note, cries, feel, those. Of course, any
other words, which rhyme, provided by learners are acceptable.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI
SELF ASSESSMENT OF THE LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF
Read and put a tick in the box under the faces.

:Yes

: So - so

: No

1. Task A was easy.
2. I knew the story and I could guess who said
what in Task A.
3. It was easy to do Task B, because I knew the
story.
4. In Task B there were so many sentences that I
could not put them in order.
5. In Task B I could not understand some
sentences because there were a lot of new words.
6. When I finished Task B, I could tell the story.
7. I liked Task C.
8. In Task C I could find the lines that rhymed
easily.
9. In Task C I matched some sentences because I
remembered the story.
10. In Task C there were so many sentences that I
could not find the pairs.
11. I worked well with my partner.
12. The game was fun.
13. I would like to play a similar game again.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Β4: Sample Good Practice No. 2
Integrating Internet technology
Technology has been suggested by Erben et al (2008) to be conducive to effective
differentiated instruction. The lesson that is described in this section, however, is an
attempt to use technology to fill the gap of the lack of listening material for junior
high school coursebooks.
SAQ 10
Before proceeding with the study of the lesson that follows, it is important that we
address the following questions. How do you go about addressing the important
problem of the lack of listening materials in your own teaching context? Do you read
yourself the transcript of the listening activity? What else can you do to present the
listening input to your learners in a more engaging and authentic way? Think about
these issues, then see what our colleague, Mrs Stavroula Vlanti has suggested to
overcome this problem.
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
________________________________________________________________________
Σίτλοσ (Θζμα) ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ:
Supplementing the Coursebook with Listening Material from the Internet: YouTube in the
ELT Classroom
Ονοματεπϊνυμο: Σταυροφλα Βλαντι
Ιδιότθτα: Εκπαιδευτικόσ
Στοιχεία Οργανικισ Θζςθσ: 9ο Γυμνάςιο Αιγάλεω
_______________________________________________________________________
Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ
Γνωςτικό/-ά αντικείμενο/-α του ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ):
Αγγλικά Β’ Γυμναςίου (Advanced)
φνδεςθ με Ενότθτα χολικοφ Εγχειριδίου:
Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα εντάςςεται κυρίωσ ςτον άξονα του εγγραμματιςμοφ (literacy) του
ΑΡΣ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και ςυγκεκριμζνα ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων
κατανόθςθσ προφορικοφ λόγου και παραγωγισ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου. Θεματικά
ςυνδζεται με τθν ενότθτα: Διαδίκτυο – Τεχνολογία – Εκπαίδευςθ. Θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ
αξιοποιεί νζεσ τεχνολογίεσ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ, ακολουκεί διακεματικι
προςζγγιςθ και ομαδοςυνεργατικι μορφι διδαςκαλίασ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ΔΕΡΡΣ.
Το ςυγκεκριμζνο διδακτικό υλικό χρθςιμοποιικθκε ωσ ειςαγωγι ςτο Lesson 11, του
βιβλίου Think Teen! 2nd Grade of Junior High School (Advanced) για να αντικαταςτιςει το
κενό τθσ ζλλειψθσ ακουςτικοφ υλικοφ.
Επίπεδο γλωςςομάκειασ:
Α2+ - Β1
_______________________________________________________________________
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κοπόσ & τόχοι του ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ
Γενικόσ κοπόσ:
To provide learners with relevant, authentic and genuine listening input.
Επιμζρουσ τόχοι ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο και ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία:
Γενικζσ γνϊςεισ, ςτάςεισ, αντιλιψεισ, ικανότθτεσ:
To familiarize students with different accents
To motivate students
To offer different perspectives of the subject matter
To link the classroom with the ‘real world’
To create a cross-thematic and cross-cultural lesson.
Αξιοποίθςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και υπθρεςιϊν των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ
και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ):
Personal Computer, digital projector, screen, loudspeakers.
________________________________________________________________________
Εκτιμϊμενθ διάρκεια
One teaching hour.
______________________________________________________________________
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΝΑΡΙΟΤ- ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
_______________________________________________________________________
Γενικι Περιγραφι
Lesson Plan
Aims:
to provide learners with relevant and authentic listening input
to provide learners with vocabulary related to ‘educational equipment’
to cater for multi-sensory learning
Skills:
mainly focus on listening
integrated skills: speaking – writing
Class arrangement: individual work, pairs and groups
Procedure
Pre-viewing
T11 introduces the topic.
1 Ls brainstorm.
2 Ls try to find the correct picture to match
the words/phrases.
While-viewing
T provides the listening input.
3 Silent viewing: Ls watch the video and tick
the items they see.
4 Ls watch the first section and try to fill in
11

Objectives
• To activate schematic
knowledge.
• To generate language.

Skills

Time

speaking
12
notemins
taking

▪ To arouse interest and
form expectations.
• To facilitate listening.

notetaking

• To listen for specific

listening

6
mins
2

T stands for Teacher and Ls for Learners.
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the missing information.
5 – 6 Ls discuss in pairs and try to negotiate
the meaning of the phrase.
7 Ls watch the second section and try to
complete the paragraph.
Ls view the whole sequence.

•

•
•
•

information.
To ensure
understanding of the
input.
To listen for specific
information.
To relax and enjoy the
video.
To get a sense of
wholeness and full
understanding.

min
speaking

5
mins

listening

5
mins

listening

2
mins

Post-viewing
8 a) Ls, in pairs, try to speculate and
produce a short paragraph.
b) In groups, Ls try to think of possible
damages to the human body and the
environment that technology might cause.

• To turn the input into
output.
• To promote
communicative and
collaborative learning.

speaking
writing
15
mins

Τλικοτεχνικι Τποδομι
Classroom equipment: computer – digital projector – screen – loudspeakers
Software:
a media player (e.g. Windows Media Player, Apple Quicktime, VLC media player);
software for downloading videos from YouTube (e.g. YouTubeDownloader)12;
software for converting videos to mp313 (if this seems appropriate or necessary).
Website: http://www.youtube.com/ - Video used can be found here:
http://www.youtube.com/watch?v=nJ0nlh5FU5A “A Brief History of Technology in
Education”
______________________________________________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Βλ. το «Ερωτθματολόγιο Αξιολόγθςθσ», ςτο τζλοσ του κεφαλαίου.
________________________________________________________________________

12
13

See end of this section.
See end of this section.

72

ΦΤΛΛΑ ΕΡΓΑΙΑ

A Brief History of
Technology in Education
Task 1
What kind of educational equipment can you think of?
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Task 2
Discuss with your partner and choose a word or phrase to write under each picture.
iphone – cd player – board – digital camera – laptop – copy machine – mobile phone –
interactive board – ipod – mp3 – powerpoint presentation – word processor –overhead
projector – video cassette recorder – dvd player – search engine –
video sharing site – social network

1.
2.

3.

4.

5.

7.

8.

10.

11.

9.

14.
13.

6.

12.

15.
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16.

17.

18.

Task 3
Watch the video14 and tick any of the items above you can see.
Task 4
How did classroom technology evolve? Watch the first sequence and complete.
At first, the aim of educational technology was to _______ information.
Now, its aim is to ______________ information.
Task 5
Discuss with your partner the meaning of the phrase ‘access information’. Write down your
thoughts.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Task 6
Discuss with your partner the difference between ‘active’ and ‘interactive’ learning. Write
down your thoughts.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Task 7
Watch the next sequence and try to fill in the blanks.
Using the Internet and technology you can (1) _____________ your ideas
instantly with billions of people. You can (2) _____________ with peers and
colleagues. You can share (3) ______________, links and pictures with people in
your own social (4) _______________ and you can (5) ________ a movie and
share it with the (6) _______ ________.
Task 8
• Discuss in groups and write down your thoughts.

a)
This is the history of technology in education. What do you think the
future is?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b)
Can you think of any possible damages to the human body and the
environment that technology might cause?

14

Material from http://www.youtube.com/watch?v=nJ0nlh5FU5A
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Transcript
«Technology in the classroom has certainly changed. There was a time when this simple
overhead projector was cutting-edge. And this – a basic copy machine, and even this VCR.
Originally, it was all about how you present information. But, now it’s all about how you
access information. Thanks to the Internet and technology, you can make active learning
interactive learning and create – create almost everything. You can share your ideas
instantly with billions or collaborate with peers and colleagues. You can share thoughts, links
and pictures with people in your own social network and you can even create a movie and
share it with the entire world. It’s amazing to look back and see how far technology in the
classroom has come and it’s so exciting to look into the future and see where we are going.
No one knows for sure but the one thing I can guarantee you is that this – this is just the
beginning.»
Study Guide
Some practical tips for the use of videos found in YouTube
Why YouTube?
It is motivating.
It includes videos on almost any topic.
It includes videos that can suit different teaching / learning styles.
It is downloadable so videos can be viewed many times.
Students like it.
Implementation
Decide on the topic/function/situation.
Search, watch, select.
Download.
Make a transcript.
Design the lesson.

Planning the lesson
Design pre-, while- and post-viewing activities.
Estimate time.
Prepare student tasksheets.
Make arrangements for the classroom (if necessary).

How to download
Download and install “YouTubeDownloader” from
http://youtubedownload.altervista.org/ (or any other similar program).
Preferably install it on desktop.
Access http://youtube.com .
Find the appropriate video (search by entering key words).
Copy the address (URL) of the video (right click on the address line and choose
‘copy’).
Open “YouTubeDownloader” and paste the address at the “Enter video URL” line.
Check if the option “Download video from YouTube or other site” is selected.
Choose the file where the video will be saved (default download location).
Click ‘download’.
In 2-3 minutes downloading is over.
How to view
Find the video in the file you have saved it.
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Open it *.
Click ‘View’ and then ‘Full Screen’.
You can turn down and up the volume or stop and restart the video using the bar
that appears on the screen.
You can rewind the video by drawing the little ball backwards.
While viewing you can hide the bar by removing the cursor.
*If the file does not open:
You may need to download “Quicktime Player” from
http://www.apple.com/quicktime/ (or any other media player).
Converting video to audio material
Download and install “DVDVideoSoftFreeStudio” from
http://www.dvdvideosoft.com/ or any other ‘video to mp3 converter’.
Preferably install it on desktop.
Access http://youtube.com .
Find the appropriate video (search by entering key words).
Copy the address (URL) of the video (right click on the address line and choose
‘copy’).
Open “Free YouTube to mp3 converter” .
Paste the address at the “Enter video URL” line and click download.
Choose the file you want to save the audio material in.
In 2-3 minutes the video will have been saved as audio material.
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Β5: Sample Good Practice No. 3
Integrating EFL and Art
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΝΑΡΙΟΤ - ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
___________________________________________________________________________
Σίτλοσ (Θζμα) ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ:
A concrete - Art Relationship
Ονοματεπϊνυμο: Δρ Αγγελικι Δελθγιάννθ
Ιδιότθτα: χολικι φμβουλοσ
___________________________________________________________________________
Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ (Γνωςτικό/-ά αντικείμενο/-α του ςεναρίου- ςχεδίου
διδαςκαλίασ):
Aγγλικι γλϊςςα (Ξζνθ γλϊςςα) – Τζχνεσ
φνδεςθ με Ενότθτα χολικοφ Εγχειριδίου:
Think Teen 2nd Grade-Unit 5 –Lesson 1. Τάξεισ Λυκείου ανάλογα με το διδακτικό εγχειρίδιο
που χρθςιμοποιοφν.
Επίπεδο γλωςςομάκειασ:
B1 – B2
Δυνατι ςφνδεςθ με άλλα μακιματα (Διακεματικότθτα):
Εικαςτικά-Ηωγραφικι-Σφγχρονθ ελλθνικι ηωγραφικι, Διαπολιτιςμικότθτα, Σφνδεςθ με
εξωςχολικι γνϊςθ, Ρλθροφορικι
___________________________________________________________________
κοπόσ & τόχοι του ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ
Γενικόσ κοπόσ:
Να ευαιςκθτοποιθκοφν οι μακθτζσ ςτθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ μζςα από τθ γνωριμία τουσ
με Ζλλθνεσ εκπροςϊπουσ των Εικαςτικϊν.
Επιμζρουσ τόχοι ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο και ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία:
Γενικζσ γνϊςεισ, ςτάςεισ, αντιλιψεισ, ικανότθτεσ:
Να γνωρίςει ςθμαντικοφσ ζλλθνεσ ηωγράφουσ
Να αναγνωρίηει τα χαρακτθριςτικά τουσ
Να διαμορφϊςει κετικι ςτάςθ ςτθ ςφγχρονθ ελλθνικι ηωγραφικι
Να γνωρίςει/κατανοιςει ο μθ Ζλλθνασ μακθτισ/τρια περιοχζσ τθσ ελλθνικισ κουλτοφρασ
Να προβάλλει ο μθ Ζλλθνασ μακθτισ/τρια τθ δικι του/τθσ κουλτοφρα
Nα διαμορφϊςει /να αναπτφξει ςυνεργατικι ικανότθτα
Να αξιοποιεί τισ ψθφιακζσ του δεξιότθτεσ
Γλωςςικζσ-επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ
Να μπορεί :
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Να κατανοεί τον γραπτό λόγο
Να αποδίδει ςτθν Αγγλικι γλϊςςα επιλεγμζνεσ πλθροφορίεσ από κείμενο ςτθν Ελλθνικι
Να παράγει προφορικό λόγο
Να παράγει γραπτό λόγο
Μα τθρεί και να αξιοποιεί ςθμειϊςεισ για παραγωγι γραπτοφ λόγου
Να ςυγκρίνει και να εντοπίηει διαφορζσ
Να αιτιολογεί διαφορζσ
Να ςκζφτεται κριτικά
Γλωςςικι Εςτίαςθ – Λεξιλόγιο (key vocabulary):
Lexical set:
El Greco the artist: uncompromising, visionary, inspiration, creativity, bold, genious,
standing up to Holy Inquisition
Lexical set:
El Greco’s paintings: feature, elongated, distort, pigmentation, element, appreciation,
culture, motif, motion, religious,
Αξιοποίθςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και υπθρεςιϊν των Σεχνολογιϊν τθσ
Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ)
Σφνδεςμοι, downloads και video clips από το διαδίκτυο
______________________________________________________________________
Προτεινόμενθ Εκπαιδευτικι μζκοδοσ
Διακεματικότθτα
Αξιοποίθςθ τθσ εξωςχολικισ γνϊςθσ
Διαπολιτιςμικότθτα
Μάκθςθ τθσ μάκθςθσ
________________________________________________________________
Εκτιμϊμενθ διάρκεια
2 ϊρεσ για το Λφκειο
1 ϊρα για το Γυμνάςιο
________________________________________________________________
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΝΑΡΙΟΤ- ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
_______________________________________________________________________
Γενικι Περιγραφι

Τα φφλλα εργαςίασ 1,2 και Θomework ζχουν ςχεδιαςκεί για δφο διδακτικζσ
ϊρεσ ςτο Λφκειο.

Το φφλλο εργαςίασ 3 ζχει ςχεδιαςκεί για μια διδακτικι ϊρα ςτο Γυμνάςιο.
___________________________________________________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Βλ. το «Ερωτθματολόγιο Αξιολόγθςθσ», ςτο τζλοσ του κεφαλαίου.
__________________________________________________________________________

78

ΦΤΛΛΑ ΕΡΓΑΙΑ
ΛΤΚΕΙΟ 1θ ϊρα
Worksheet 1
Α. Have you seen El Greco the movie? Watch this video and tick words that best describe El
Greco: http://www.youtube.com/watch?v=UW-iJXG-cIE&feature=related
Uncompromising artist
Fighter for freedom
Unique visionary
Unusual Heroism
Against forces of darkness
Standing up to Holy Inquisition
Inspiration
Creativity
B. How much do you know about the painter? Let’s read and find out more about him.

El Greco was born Domenikos Theotokopoulos in Crete, 1541. ‘El Greco’ actually
means ‘The Greek’. That was a nickname taking to his Greek origin. It is clear that
he was influenced by the Byzantine style. El Greco painted mainly emotionally
religious paintings and he normally signed with his full birth name in Greek letters.
He studied in Venice under Titian, one of the well-known artists in Italy, and then
El Greco settled in Toledo, Spain in 1577. His style features bold shapes and
colors, with elongated and slightly distorted figures, and often fantastic
pigmentation. El Greco regarded color as the most important element of
painting.His work found appreciation in the 20th century. He is considered one of
the inspired geniuses of Western art. The life of the Cretan-born artist is the
subject of the film El Greco of Greek, Spanish and British production. The film
began shooting in October 2006 on the island of Crete and debuted on the screen
one year later.
Adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/El_Greco
C. Tick the correct answer.
Where was he born?
□ Crete
□ Malta
□ Spain
His paintings usually show
□ Icons
□ Street scenes
□ Horses and dogs
He signed his paintings as
□ El Greco
□ Domenikos Theotokopoulos
□ Δομινικοσ Θεοτόπουλοσ
Τhe artist thought the most important element of painting was
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□ Form
□ Color
□ Size
C. Watch this clip from El Greco movie and answer the questions that follow.
http://www.youtube.com/watch?v=Pm063wrb9m8&feature=related


What is the occasion? ……………………………………………………………………………….



Why are they dancing? ………………………………………………………………………………



What do you know about this way of mourning?

………………………………………………………………………………………………………………………

Is it different in your own culture? If yes, how?
………………………………………………………………………………………………………………………
D. Project
In your group think of other well known people that have inspired films. Choose one and
create your own film. Discuss and complete the chart as a group.

Title of the film.

Main characters

Place of story setting

Main points of story

Music
Finally create a poster for your film and present it in class.
ΛΤΚΕΙΟ
ΗΟΜΕWORK:
Task A. Go to http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/greco/holy-trinity.jpg. Write as many
elements you can find that make this religious painting different from the icons you see in
church:
1.
……….
2.
……….
3.
……….
4.
……….
Task Β. See the movie EL GRECO at home, with classmates, if you can, discuss it and answer
the following questions. Prepare to share this with your English class. Describe your feelings.
What did you like best? What made you feel sad? What made you feel happy? Is there
something that made you feel upset? If yes, what?
ΛΤΚΕΙΟ 2θ ϊρα
Worksheet 2
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A. Ss are invited to present and discuss their findings from Homework Tasks A & B.
B. Choose one of Moralis’ paintings presented below. Βe one of these people, use your
imagination and answer the questions.
What are you wearing?
……………………………………………………………………………………………………
What are you doing?
………………………………………………………………………………………………….
Where are you?
…………………………………………………………………………………………………
What has happened before?
…………………………………………………………………………………………………
What will you do next?
………………………………………………………………………………………………..
By looking at your face and body language, can you tell how you feel?
………………………………………………………………………………………………….
Do clothes tell you something?
……………………………………………………………………………………………….
Where can you be viewed?
…………………………………………………………………………………………………
C. Work in pairs and compare your answers in the questions above. Present the
painting of your choice to your partner and keep notes.
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Δύξ Φίλεπ, 1946
Λάδι ρε μξσραμά, 160 x 104
cm
Εθμική Πιμακξθήκη –
Μξσρείξ Αλενάμδοξσ
Σξύςρξσ, Αθήμα

Μξοτή, 1951
Λάδι ρε μξσραμά, 160 x 104 cm
Εθμική Πιμακξθήκη
Μξσρείξ
Αλενάμδοξσ Σξύςρξσ Αθήμα

D. Look at Moralis’ paintings presented above. Then look at his paintings presented
below, read the text in Greek and answer the questions.
- In what way do they differ?
- ……………………………………………………………………………………………………….
- What is this difference due to?
- ……………………………………………………………………………………………………..
- Look at the dates of paintings. What do they tell you?
- …………………………………………………………………………………………………….
- How does National Gallery honour Giannis Moralis?
- …………………………………………………………………………………………………….
- Why, do you think?
- ……………………………………………………………………………………………………
- Give the title of the painting you choose, in English.
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…………………………………………………………………………………………………….
-

Γυναίκα δζνει τισ μπότεσ
τθσ, 1976
Ακρυλικό ςε μουςαμά,
176 x 198 cm
Ιδιωτικι Συλλογι, Ακινα

Ρανςζλθνοσ, 1977
Ακρυλικό ςε μουςαμά, 176
x 198 cm
Ιδιωτικι ςυλλογι, Ακινα

Ερωτικό, 1990
Λάδι ςε καμβά, 200 x 200
cm
Μακεδξμικό Μξσρείξ
Σύγυοξμηπ Τέυμηπ,
Θερραλξμίκη
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Γιάννθσ Μόραλθσ:
Ο Γιάννθσ Μόραλθσ είναι μια εμβλθματικι μορφι δθμιουργοφ, που προςδιόριςε με το
ζργο του και με το διδακτικό του ρόλο ςτθν Ανωτάτθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν, τθν ταυτότθτα
τθσ νεότερθσ ελλθνικισ τζχνθσ.. Γεννθμζνοσ ςτθν Άρτα το 1916 ανικει ςτθ "Γενιά του '30",
θ οποία χωρίσ να περικωριοποιεί τθν παράδοςθ, αναηθτά νζεσ διεξόδουσ υγιοφσ
προβλθματιςμοφ, ςε ζναν ϊριμο μοντερνιςμό. Αρχικά, θ εργαςία ςε πορτρζτα δουλεμζνα
μετωπικά ςε ζναν αβακι χϊρο αποκαλφπτει περίτρανα τθν εναςχόλθςι του με τθν
ελλθνιςτικι και αναγεννθςιακι ηωγραφικι. Αργότερα, ςτραμμζνοσ προσ τθν κλαςικι
αρχαιότθτα, με βλζμμα ωςτόςο κριτικό, κα ςτιγματίςει το ζργο του, το οποίο
αναμφιςβιτθτα αποκεϊνει το γυναικείο γυμνό, εν αντικζςει με τον Τςαροφχθ ςτον οποίο
πρωταγωνιςτεί το ανδρικό πρότυπο.
Στθν τελευταία περίοδο τθσ ηωισ του οι ςυνκζςεισ γίνονται ολοζνα πιο αφαιρετικζσ, θ
παλζτα γίνεται πιο βακφχρωμθ. Συνεπϊσ, με τθν πάροδο του χρόνου θ λυρικι
ηωγραφικότθτα εγκαταλείπεται και τθ κζςθ τθσ λαμβάνει το λιτό περιγραφικό ςτοιχείο:
γραμμζσ, ςχιματα, χρϊματα ςυηευγμζνα ςαν ιδεογράμματα αποκεϊνουν τθ λογικι μιασ
εικόνασ, ανεξάρτθτθσ τθσ μονοδιάςτατθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ανκρϊπινθσ μορφισ. Ο
Γιάννθσ Μόραλθσ απζδειξε αξιομνθμόνευτα ςτον ελλθνικό χϊρο τθ δυνατότθτα ομιλίασ ςτο
κεατι με όςα λιγότερα μζςα του επζτρεπε ο καμβάσ του. Ζνασ πραγματικόσ ζρωτασ
γραμμϊν και χρωμάτων, ζνασ εναγκαλιςμόσ αφαιρετικότθτασ και ρομαντιςμοφ,
ςυνοψίηουν το ζργο του μεγάλου δαςκάλου.
Ζνα χρόνο μετά το κάνατό του Γιάννθ Μόραλθ θ Εκνικι Ρινακοκικθ τιμά το μεγάλο
καλλιτζχνθ με μια ζκκεςθ που αφιερϊνεται ςτον ίδιον και ζχει ωσ κεντρικό άξονα τθ
μεγάλθ δωρεά του προσ το μουςείο. Ζξι δθμιουργικζσ δεκαετίεσ, από το 1930 ζωσ τα μζςα
τθσ δεκαετίασ του 1980 αποτυπϊνονται ςτα ζργα των ςυλλογϊν τθσ Εκνικισ Ρινακοκικθσ.
Διάρκεια ζκκεςθσ: Απρίλιοσ – Σεπτζμβριοσ 2011
Κείμενο προςαρμοςμζνο από:
http://xouakina.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=18
__________________________________________________________________________
Τλικοτεχνικι Τποδομι
Υπολογιςτισ, Βιντεοπροβολζασ, Οκόνθ, Hχεία
Φωτοτυπίεσ φφλλων εργαςίασ
Υλικά για δθμιουργία poster
_____________________________________________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Βλ. το «Ερωτθματολόγιο Αξιολόγθςθσ», ςτο τζλοσ του κεφαλαίου.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Worksheet 3
Α. Who is who?
Match the paintings Α,Β,C, to one of the sentences 1- 4.
There is one sentence you do not need.
1. ____
Gaitis Yannis is famous for his typical, in his work, motif of anonymous men dressed in a
suit and a bowler hat.
2. ____
Tsarouhis shows an overall interest and analysis of the Greek national costume, especially
the one from Pireaus – the region he himself came from.

3. _____
Fassianos’ paintings are characterised by motion which is emphasised by the hair or cloth
waving in the breeze.
4. _____
Mytaras was selected to create one of the official posters for the 2004 Summer Olympics in
Athens
Painting A

Painting B

Painting C
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B. In your Art class your teacher will help you find the titles of the above paintings, their
size and location. Τhen report in your English class.
C. Read the text below and carry out the tasks.

GREECE’S biggest cement manufacturer, AGET Iraklis, supports arts. Celebrating its
centenary in 2011, the company entrusted its collection for 19 years, of 1,475
artworks in its annual calendars to the Benaki museum. Since 1956, when the first
calendar in the series was released, over 60 Greek artists have presented their work
so as to introduce modern Greek art to the everyday life of thousands of people.
Featured artists include representatives of the older generation, such as Nikos
Hadjikyriakos-Ghika, Yannis Moralis and Yannis Tsarouchis as well as younger ones
like Panagiotis Tetsis, Dimitris Mytaras and Alekos Fassianos.
This Benaki museum exhibition will open in the coming autumn and will feature
examples from all the calendars in chronological order.
Adapted: http://www.athensnews.gr/issue/13436/39575 27/03/2011

C1. Tick the correct answer.
Cement manufacturer celebrates its 100 years
True
False
he company releases a calendar every third year
True
False
Visitors will be able to view all paintings from all calendars
True
False
C2. Choose the correct answer.
a. The company’s first calendar was released
□ 50 years ago
□ 55 years ago
□ 19 years ago
b. The exhibition aims to
□Sell paintings
□Promote artists
□Make arts popular
c. People can start visiting the exhibition in
□September
□July
□Next month
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Teachers’ notes:
http://www.youtube.com/watch?v=UW-iJXG-cIE&feature=related
ΛΥΚΕΙΟ: While watching this videoclip from El Greco movie, subtitles in both mother
tongue and target language can help ss recognize/guess unknown vocabulary
ΓΥΜΝΑΣΙΟ: In Worksheet 2, Activity B there is a variation. Ts can cooperate with Art
Teacher for providing Ss with clues about a painting they like then they support them in
writing and presenting in class.
χόλια:
 Στθ ςθμερινι δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία ο άνκρωποσ χρειάηεται περιςςότερο από
ποτζ τθν επαφι με τθν Τζχνθ για να παραμείνει Άνκρωποσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
Ρυραμίδα του Μaslow ειδικά αυτι τθν εποχι θ Τζχνθ κινδυνεφει να καταςτεί
πολυτζλεια τθ ςτιγμι που υπάρχει ο κίνδυνοσ τθσ ζλλειψθσ βαςικϊν αγακϊν και
υπθρεςιϊν. Πμωσ θ τζχνθ είναι ςτοιχείο ςυνυφαςμζνο με τθ ηωι μασ, που κακορίηει
τθν ποιότθτά τθσ, είναι μζςο επικοινωνίασ των ςυνειδιςεων και θ πιο δθμιουργικι απ’
όλεσ τισ διαςτάςεισ του πνεφματοσ. Για τον λόγο αυτό θ διάχυςθ τθσ Τζχνθσ μζςα και
από τισ Ξζνεσ γλϊςςεσ είναι αναγκαία για μια ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ και μζςα ςτο
πλαίςιο αρμονικισ ανάπτυξθσ του ανκρϊπου ωσ ψυχοπνευματικισ οντότθτασ. Για να
μθν χάςουμε τθν ανκρωπιά μασ ςε εποχζσ δφςκολεσ.
 Ζνα όφελοσ που προκφπτει για τθν επιςτθμονικο-επαγγελματικι πρόοδο του/τθσ
εκπαιδευτικοφ που κα αςχολθκεί με αυτι τθν ενότθτα είναι ότι ενεργοποιείται θ δια
βίου μάκθςθ κακϊσ ο/θ εκπαιδευτικόσ ςτθν προςπάκειά του/τθσ να εντοπίςει το υλικό
και να ςχεδιάςει το μάκθμα του/τθσ με ζμφαςθ ςτθν Τζχνθ και μζςο τθν ξζνθ γλϊςςα
αποκτά ο ίδιοσ/θ ίδια πολφτιμεσ γνϊςεισ με τρόπο που δεν κα λθςμονιςει ποτζ.
 Το παρόν ςενάριο/ςχζδιο μακιματοσ μπορεί με τισ κατάλλθλθσ τροποποιιςεισ να
αξιοποιθκεί και ςτθν εκμάκθςθ των ξζνων γλωςςϊν γενικά.
 H εξοικείωςθ των νζων με τθν Τζχνθ είναι καλό να ξεκινάει από τθν χϊρα ςτθν οποίαν
ηουν και ςτθν κουλτοφρα τθσ οποίασ ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ
 Με τθν ευκαιρία των εκκζςεων α) Μόραλθ ςτθν Εκνικι Ρινακοκικθ και β) γνωςτϊν
Ελλινων ηωγράφων ςτο Μουςείο Μπενάκθ μποροφν να οργανωκοφν ςχολικζσ
εκδρομζσ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Β6: Sample Good Practice No. 4
Differentiated instruction
It seems that we cannot do without differentiated instruction in nowadays FLL
classrooms in Greece or anywhere in the world since, as mentioned earlier,
classrooms are a rather “chaotic” landscape.
SAQ 11
Think and note down some factors that render your classrooms rather chaotic and
impossible for you to handle if you use “one-size-fits-all learning experiences”. Then
compare your notes to Tomlinson‟s list that follows.
According to Tomlinson (2003: 153-4):
1. Many, if not most, classrooms contain students representing both genders and
multiple cultures, and generally contain students with a range of exceptionalities
and markedly different experiential backgrounds. These students almost
certainly work at differing readiness levels, have varying interests, and learn in
a variety of ways.
2. Psychologists tell us that a student learns only when a task is a little too hard for
that student. When a student can do work with little effort, and virtually
independently, that student is not learning, but rather rehearsing the known.
When a student finds a task beyond his or her reach, frustration, not learning, is
the result. Only when a task is a bit beyond the student's comfort level, and the
student finds a support system to bridge the gap, does learning occur. This
optimum degree of difficulty for learning is referred to as a student's zone of
proximal development. Considering today's diverse classrooms, it is unlikely
that a teacher will be consistently able to develop one-size-fits-all learning
experiences that are in the zones of proximal development of all students in a
particular class.
3. Brain research suggests that when tasks are too hard for a learner, the brain
"downshifts" to the limbic area of the brain that does not "think," but rather is
designed to protect an individual from harm. Also, when tasks are too easy for
learners, those learners do not show thoughtful brain activity, but rather display
patterns that look more like the early stages of sleep. Only when tasks are
moderately challenging for an individual does the brain "think" in a way that
prompts learning. Once again, teachers will find it difficult to consistently find
single tasks that are moderately challenging for all learners in a class that
includes a range of readiness and experiential levels.
4. It is likely that male and female learning patterns and preferences vary. The
variance probably has biological, cultural, and environmental origins. There is
also, of course, great variety among both male and female populations in regard
to learning. Nonetheless, it is likely counterproductive to assume that gender is
an irrelevant factor in what individuals learn and how they learn.
5. Culture has an important bearing on how individuals learn. While it is clearly
not the case that all members of a given culture learn in similar ways, it is the
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case that learning environments and procedures that are comfortable for many
members of one cultural group may not be so to many members of other
cultural groups. Students whose classrooms are a cultural misfit often do poorly
in school. In classrooms where varied cultural groups are represented, a single
approach to teaching and learning is unlikely to serve all students well. In fact,
because students in any cultural group also vary, even classrooms that are more
culturally homogeneous would benefit from multiple approaches to teaching
and learning.
6. Student motivation and task persistence increase when students can
work with topics that are of personal interest. Modifying instruction to draw on
student interests is likely to result in greater student engagement, higher levels
of intrinsic motivation, higher student productivity, greater student autonomy,
increased achievement, and an improved sense of self-competence. Encouraging
students to link required learning to that which is personally interesting to them
seems an important modification for teachers in most classrooms.
7. The opportunity to learn in ways that make learning more efficient is also likely
to make learning more effective. Attention to a student's preferred mode of
learning or thinking promotes improved achievement.
The list above does not make reference to Learning difficulties that a percentage of
our students are likely to have due to dyslexia, for instance. As Mrs Mantziou
(psychologist and family therapist) warns us these students might misbehave in the
classrooms due to their difficulties to learn. So, if a student is lazy or forgets his / her
homework, or misbehaves, s/he is probably a dyslectic student or a student with
learning difficulties. What can we do to help such students? Actually, not much
because this is the psychologists‟ work. However, we can detect some problems, such
as the ones presented in the tables that follow, and contact the parents to discuss with
them in a very discreet and gentle way (they might feel upset and in a very difficult
position) the steps they could follow to help their children (f.ex. address an
institution).
Dyslectic students tend to confuse letters (e.g., b-d), words (e.g., though-enough or
some-home), misspell words such as „caught‟ (*coght), „eaten‟ (*etan), „column‟
(*colam), „come‟ (*came), or they confuse pairs/groups of words such as: thing-think,
back-bag, write-right-ride, to-two-too, there-their-where, while-why, what-that, mywhy, where-their, it-did, brought-bought, feed-fed, my-why.
They are also likely to make mistakes when they read, they might not be able to
follow sequences or translate correctly because they cannot read well. Mrs Mantziou
insists that teachers can do quite a lot of things to facilitate these learners‟ effort in
their classrooms, first, by empathising with them, second, by using multi-sensory
methods of teaching, third, by being patient since these learners often need more time
for the tasks assigned.
To get back to differentiated instruction for reasons other than learning difficulties,
according to Erben et al (2008: 56-65), the teacher has the choice to differentiate a)
the topic / content of the lesson, b) the process of the lesson, c) the product of the
lesson. S/he can also differentiate the lesson through the individual learning styles of
her/his learners.
SAQ 12
Have you ever tried to differentiate your instruction? Have you ever used, for
instance, tiered activities, such as the ones provided in the coursebooks (primary and
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junior high schools)? If yes, note down the problems you see in such activities. If not,
note down the reasons why you neglect such activities.
In what follows, a “good practice”, based on the idea of differentiating the process
and product of the lesson, as suggested above, and designed by Dr Calfoglou, a
teacher of English at Haidari, is described.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΝΑΡΙΟΤ - ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
________________________________________________________________________
Σίτλοσ (Θζμα) ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ:
Tracing the product to process to post-process route to differentiated learning: The use of
mind maps
Ονοματεπϊνυμο: Δρ Κάλφογλου Χριςτίνα
Ιδιότθτα: Εκπαιδευτικόσ
Στοιχεία Οργανικισ Θζςθσ: 1ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου
_______________________________________________________________________
Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ
Γνωςτικό/-ά αντικείμενο/-α του ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ):
Αγγλικι γλϊςςα Λυκείου, Γυμναςίου (ι και Δθμοτικοφ ςε απλουςτευμζνθ μορφι)
φνδεςθ με Ενότθτα χολικοφ Εγχειριδίου:
Στισ ενότθτεσ περί ανάπτυξθσ και διεφρυνςθσ δεξιοτιτων κατανόθςθσ και παραγωγισ
γραπτοφ και προφορικοφ λόγου κακϊσ και τθσ ανάπτυξθσ και περαιτζρω διεφρυνςθσ τθσ
ζννοιασ του χρόνου και λογικϊν εννοιϊν. Ειδικότερα, ςτθν κατανόθςθ των ιδιαίτερων
χαρακτθριςτικϊν διαφορετικϊν κειμενικϊν ειδϊν, όπωσ περιγραφισ, αφιγθςθσ, κειμζνου
ιδεϊν κακϊσ και ςυνδυαςμϊν των ειδϊν αυτϊν, τθ χαρτογράφθςθ των λογικϊν και
ςυνειρμικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ και τθν αντίςτροφθ πορεία τθσ δόμθςθσ κειμενικϊν
ειδϊν με τα χαρακτθριςτικά αυτά, ςτα οποία εντάςςονται και τα τυπικά χαρακτθριςτικά
του χρόνου και τθσ άποψθσ/ποιοφ ενεργείασ (time and aspect). Στθν ανάπτυξθ
μεταγλωςςικϊν, μεταγνωςιακϊν ικανοτιτων, μζςω των κριτικϊν διεργαςιϊν που
προχποκζτει θ πρακτικι.
Επίπεδο γλωςςομάκειασ:
B2-Γ1 (ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα είναι επικυμθτι θ εμπλοκι μακθτϊν με χαμθλότερο ι
υψθλότερο επίπεδο γλωςςομάκειασ, λόγω τθσ φφςθσ του ςχεδίου, το οποίο εςτιάηει ςτθ
διαφοροποιθμζνθ μάκθςθ)
________________________________________________________________________
κοπόσ & τόχοι του ςεναρίου- ςχεδίου διδαςκαλίασ
Γενικόσ κοπόσ:
Θ ενοποίθςθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων όπωσ θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ παραγωγισ και
κατανόθςθσ γραπτοφ και προφορικοφ λόγου και θ χριςθ των τυπικϊν ςτοιχείων τθσ
γλϊςςασ και ςυγκεκριμζνα τθσ γραμματικισ, ιδιαίτερα του χρόνου και τθσ άποψθσ, με τθ
βοικεια των νοθτικϊν χαρτϊν (‘mind maps’, ‘ideational frameworks’, Burgess 1994). Θ
αντιμετϊπιςθ τθσ γλωςςικισ κατάτμθςθσ και τθσ ζλλειψθσ λογικισ αλλθλουχίασ που
κυριαρχεί ακόμα ςε πολλά βιβλία για τθ διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ.
Επιμζρουσ τόχοι ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο και ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία:
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-

To familiarize learners with the use of mind maps and introduce a conceptual
framework for the development of the four skills and the teaching of grammar.
- To introduce a cognitively based, non-language-specific framework with a crosscurricular application, which can accommodate differentiated learning.
- To promote a process and post-process orientation in teaching and explore learners’
prior knowledge and idea of genres.
- To train students in working out logical relations in an input as well as in establishing
logical relations in an output.
- To promote learner interpretation and metacognition.
- To encourage the treatment of the four skills as continua and help learners develop
the sense of an audience and their socio-cognitive skills generally.
- To help learners refine their note-taking and note-development skills.
- To allow learners flexibility in fleshing out their oral or written output and introduce
the idea of genuineness inherent in real life discourse.
- To encourage learners to view themselves as not mere recipients but initiators of
discourse and thus reinforce the learner-driven character of instruction.
- To encourage the use and production of authentic, non-pedagogically designed
discourse.
Αξιοποίθςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και υπθρεςιϊν των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ
και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ):
Based on dyadic computer logic – Use of Internet to access authentic material.
________________________________________________________________________
Εκτιμϊμενθ διάρκεια
Θ διδακτικι πρακτικι που προτείνεται κα μποροφςε να διαρκζςει από δφο εβδομάδεσ ζωσ
ζνα μινα. Ωςτόςο, αν ςυνδεκεί με ποικίλθ κεματολογία κακϊσ και με άλλεσ πλευρζσ του
τυπικοφ τθσ γλϊςςασ, όπωσ λογικζσ ζννοιεσ αιτίου – αποτελζςματοσ και τρόποι ζκφραςισ
τουσ, για παράδειγμα, κα μποροφςε να αποτελζςει το πλαίςιο διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ
για ζνα ολόκλθρο ςχολικό ζτοσ.
________________________________________________________________________

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΝΑΡΙΟΤ- ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
________________________________________________________________________
Γενικι Περιγραφι
Foreign language instruction has often placed the focus on what is referred to as the
‘product’ of learning. In the case of the teaching of the four skills in particular, this has
meant underlining the significance of the oral or written input to be decoded and its
exhaustive comprehension in listening and reading respectively or viewing the flawlessness
of the output produced as the primary goal of speaking and writing instruction. This has
resulted in the individual reader, listener, speaker or writer in each case being neglected,
most often at the expense of comprehensible input or comprehensible output.
Yet, if we adopt Rost’s (2002: 72) definition of learning as “the modification of a concept
due to an experience”, the role assumed by the learner in psychological terms emerges as
most crucial to the instruction and learning process. In practical terms, this means that the
development of the four skills referred to above, namely reading, listening, writing and
speaking should involve an experience, which brings about a modification in a pre-existing
concept. In other words, the experience the learner brings to the act of comprehension or
production, his/her mental ‘schemata’ (see especially Carrell & Eisterhold 1988), are vital, so
the instruction process needs to take advantage of them. Learning will entail refining
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students’ knowledge pre-wiring, developing a more elaborate schema of specific concepts.
This is the view taken by ‘process’ approaches to language learning.
It may be obvious by now that product-oriented learning centres around the text to be
comprehended or produced, treating it as ‘sacrosanct’ and as existing independently of the
learner. Meaning, in the sense of what makes sense to the individual learner depending on
his/her background knowledge, his/her needs and so on, gives way to accuracy and the
narrowly linguistic treatment of the input (cf. Johns & Davies 1983) while the uniform goal
set, subject to no differentiation, involves complete comprehension and correctness of form.
Where the learner’s individuality comes into play, by contrast, content gains primacy over
form and accuracy, meaning is viewed as negotiable and constructed in the space between
the learner and the text (cf. Iser 1972/1988) and, most importantly, the learning process is
open-ended, allowing for selective comprehension or imperfect output, depending on the
individual learner’s pre-wiring, their goals, their competence level. Put simply, within this
perspective, instruction practices are much more in keeping with the requirements of
differentiated learning, namely those of providing multiple paths that can be made to suit
learners’ individual pace and style (see, i.a., Tomlinson 1999, 2004, Tomlinson et al. 2008,
Tomlinson & Imbeau 2010).
SAQ 13
Now, following the above discussion, one may accommodate changes in a typical productoriented activity, such as the following one:
After they have been presented with a picture or two and asked to talk about them,
students are invited to go through a reading input somehow related to the pictures and
decide whether a number of statements they are shown are true or false. They are
subsequently required to re-read the text and underline specific grammar forms. The
work that follows is more or less exclusively focussed on form.
These changes might involve the following: The choice of topic may be learner-driven,
the pre-reading work may explore learners’ prior knowledge more systematically, the actual
reading part may present learners with a number of different tasks and allow them to
choose the one that suits their needs and reading style best, the tasks assigned themselves
would need to go beyond the text as sacrosanct and allow students to approach it in
individual ways – as when different learners are given a different character to pursue the
destiny of in a story, for example. And then the input itself would need to be authenticated
by learners’ purposes (see discussion in Mishan 2005), which means that pedagogically
designed inputs or inauthentic outputs would not be a good choice.
The experience modifying learners’ initial concepts, as proposed above, will involve the
interaction between the learner and a listening or reading input, interaction with other
learners over this input and the construction of meaning in oral or written production, along
with other learners’ response to this output. This largely underlies the instruction practice
proposal made in the next section, unifying the treatment of all four skills, while,
importantly, it underscores the role of learners as co-constructing meaning as speakers,
listeners, readers or writers. In other words, you speak to be listened to and interpreted, you
listen to interpret and respond in speaking or in writing and so on. This brings us to the
notion of the ‘post-process’, an approach centring upon the social component of learning
and instruction, where the concept to be modified is not just individual but socially
embedded.
It appears that the process and post-process idea can be smoothly accommodated
within what are referred to in the literature as ‘mind maps’ or ‘ideational (that is, content92

related) frameworks’ (see, in particular, Burgess 1994), namely the schematic representation
of relations in learning input or output. Granting meaning and logical relations a priority,
mind maps incorporate individual and social expectations with regard to meaning and
meaning development and can capture the affinities between input reception and output
production in schematically representing this development. At the same time, however, they
are characterized by a robust open-endedness feature, which allows individual learners
freedom in interpreting input or composing output in their own way. This is so because,
among other things, they involve an outline of inputs or outputs and therefore require
individual work to be fully fleshed out. Let us now have a closer look at some examples of
mind maps.
As argued in Burgess (1994), there are three major mind maps: flow-charts, grids and
tree diagrams. These map out three major discourse types.
SAQ 14
Have a look at the examples that follow and try to guess at the discourse type encoded in
each case:
(2)

a.

A

B

C

D…
b.
Height

Face

Dress

Jane

…

…

…

Jim

…

…

…

c.

pollution

earth

sea

atmosphere

…

…

…
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As you may have guessed, the flowchart in (a) corresponds to sequenced texts, namely
narratives (or descriptions of processes), the grid in (b) to attribution texts, as in
descriptions, and the tree diagram in c. to hierarchical relations, as portrayed in expository
or idea texts. Following Burgess (ibid.), we may be said to have captured the main types of
content development, importantly, as we will suggest, in a non-language-specific sense,
which means that students of any level and of heterogeneous competence are encouraged
to fall back on their cognitive reservoir in approaching foreign language learning. This nonlanguage-specific feature makes the use of mind maps appropriate for cross-curricular
syllabi.15
As suggested through the skills synergy point raised earlier, mind mapping allows us to
treat the four skills as complementary, as continua, which encapsulates their function in real
life. It may form the basis of speaking, in the sense of forming an outline of the essentials
before delivery, listening, in the sense of responding to speaking by taking structured notes
within a specific framework, writing, in the sense of creating a mould for one’s output, and
reading, in the sense of responding to a text by deconstructing it along the lines of a specific
framework. In other words, the four skills can form a point-counterpoint relationship, which
encourages both teachers and learners to view them as an integrated whole. Moreover,
learners visualise themselves as both creators and recipients of texts in an ever-evolving
give-and-take process and, therefore, as more creative as well as autonomous. The lesson as
a whole can therefore become more learner-driven.
Yet another important advantage of the use of mind maps is that they can form the
framework for form-focussed instruction. Exploring the forms specific to each type of mind
map can provide a more meaningful treatment of grammar and can unify points in grammar
that have been treated as disparate in most foreign language books and syllabi. The contrast
between sequenced and non-sequenced mind maps, for example, that is between
flowcharts on the one hand and grids and tree diagrams on the other, is an ideal opportunity
for the distinction between dynamic and stative verbs to come alive (cf. Burgess 1994). Thus,
in a narrative, built along a sequence of actions, one would typically expect the use of
dynamic (do) verbs, each taking the action a step further, while in a grid or a tree diagram
the norm would be stative (be) verbs, accompanying the language of attribution and
classification, inclusion or opinion statement respectively (‘she ran and fell’ in ‘a’ above as
against ‘Jane is beautiful and has long fair hair’ in ‘b’ and ‘pollution comes in various forms
and involves …’ or ‘it is argued that …’ in ‘c’). This is a distinction also relevant to the action
as against the description/state element in narratives. For example, stative (be) verbs would
tend to be used in a narrative when there is a time freeze, in the descriptive/stative part of a
story. On the other hand, grids may be ideal, among other things, for the presentation of the
article, the difference between generics and non-generics (‘_cats are …’, ‘the cat is …’ as
against ‘the cat she owns is …’), adjectives (‘Jane is tall and slim while Jim is on the plump
side’) and adjective order (‘beautiful hand-made Nottingham lace’). As for tree diagrams,
they can, for one thing, help elucidate inclusion, causation, contrast or concession (as in ‘the
problem is composed of a series of sub-problems’, ‘water contamination leads to problems
in the food chain/is caused by …’, ‘while nuclear power is relatively cheap, it can be fatal in
cases of a leak’, ‘although we know recycling may help face environmental problems, we do
not pursue it systematically’).16 Grammar instruction can thus be built gradually on a
cognitive-conceptual rather than a purely structural basis. Instead of using input as a
linguistic object, as in product-oriented approaches to learning, one uses real-life texts,
15

In Content and Language Integrated Learning (CLIL) literature, diagrammatic representation of
content relations is also actively considered (see, e.g. Coyle et al. 2010).
16
Depending on the level, the language used can vary in terms of sophistication.
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which can be a rich source of content and intricate conceptual relations. One might even
visualise an alternative syllabus based on the mind map framework and encompassing all
four skills, along with grammar.
Finally, the note-taking process involved in constructing mind maps, either receptively
or productively, helps learners develop an important real-life skill, which enables them to
chart input/output effectively. Importantly, by equipping their maps with content words
mostly, they learn how to focus on the main carriers of information in an input and are also
led to identify differences between content language (verbs and nouns par excellence) and
the function language ‘joints’. In the next section we present some sample tasks based on
mind maps.
But how exactly can this mind map idea be implemented in the foreign language class?
In this section we will present a number of options but the idea is amenable to further
exploration and exploitation. First of all, learners can be presented with the major mind
maps, as in (2) above, and be asked to reflect on what kind of relations they mirror.
Alternatively, they could be presented with the corresponding types of text and work out
the mind maps themselves. When dealing with the text referred to in activity (1) above,
learners could work out the text organization in the form of a mind map both on the
prediction, pre-reading level and on the actual reading one. Here are three examples of
activity tasksheets based on the mind map idea:
In (3) below, learners are presented with the story mind map, an enriched version of the
flowchart in (2a) above, and they are expected to fit in the verb forms in the table in the top
right-hand corner. The aim is to further familiarize them with component interrelationships
in a genre they have been exposed to – in the form of fairy tales – since their early childhood
while also further acquainting them with the function of narrative verb forms. This may be
an ideal chance to show learners, for instance, that aspect is a major determinant in the
choice of verb forms and that aspectual differences in their L1 and L2 may be largely
responsible for erroneous output of the ‘When I was a child, I *was drinking (epina) a lot of
milk’ type. In other words, by inviting learners to see that simple forms compose the action
backbone of a story and that continuous forms involve ‘freezing’ time and enhancing the
descriptive element, we may be clarifying a point that generally remains obscure in dealing
with tenses in the random, fragmentary fashion in which they are usually treated in
coursebooks. The activity could also become more learner-driven by building the story
schema together with the students. So, let us think of what is missing in each box in the
tasksheet that follows:
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SAQ 15
So, let us think of which of the forms provided in the square is missing in each box
in the mind map that follows:
(3)
What’s in a story?
Match the shapes with the phrases to make up the story ‘schema’:

One would expect the background to a story, the larger bubble in the top left-hand
corner, to be represented by ‘was/was doing’, the action backbone, namely the centred
rectangles, to be composed of a ‘did’ sequence, the flashbacks, that is the left-side
rectangles, to involve the use of ‘had done’, the time freeze and description to involve
‘was/was doing’ and to occupy the bubbles on the right, together with the spoken
interaction ‘…’. Besides locating verb forms in the meaning construction universe, this task
may also be a prelude to students producing a real-life story by fleshing out the mind map
provided.
The second task proposed involves presenting students with a reading input and
requiring them to map it out by selecting the appropriate type of mind map. This may
subsequently act as a basis for students’ codification of thematically related input, which
can, in turn, act as the semi-scripted basis for class delivery (cf. Burgess 1994). The process
might go on with student-listeners codifying the listening input anew as they keep notes and
producing a report on the input based on their notes. The whole activity cycle would point
to the links among all four skills and underline the significance of representing relations in
the form of a mind map as a basis for reading, speaking, listening and writing.
More specifically, in (4) below learners are presented with an internet text, an extract of
which we can see, in the context of a discussion about music. The most appropriate mind
map is selected and students are subsequently expected to fill it in by reading the text
carefully. Alternative representations are also considered and the relative advantages of
each are discussed. The tree diagram may be deemed best in this case, as illustrated in the
key. The branching might be interrupted at any point, depending on how intensively one is
supposed to explore the text. The triple third-level branching in the key is random and is
there to suggest possibility rather than an accurate representation of text content.
Interestingly, when this was implemented in class, some students came up with (4a) and
some others with (4b), which again may be worth discussing. Students can then be asked to
download information about their favourite music from the Web and codify it in the form of
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a mind map, their end-product probably being a blend of chronological sequencing,
attribution grids and tree diagrams with superordinate and subordinate features. Their
presentation could be followed by an illustration through their favourite piece of music:
SAQ 16
Can you design the tree diagram for the material that follows? Then compare your tree with
the sample tree diagram at the end of this section??
(4)

Music and Your Body: How Music Affects Us and Why Music Therapy
Promotes Health
How and Why Is Music A Good Tool For Health?
By Elizabeth Scott, M.S., About.com Guide

Research has shown that music has a profound effect on your body and psyche. In fact, there’s a growing field
of health care known as Music Therapy, which uses music to heal. Those who practice music therapy are
finding a benefit in using music to help cancer patients, children with ADD, and others, and even hospitals are
beginning to use music and music therapy to help with pain management, to help ward off depression, to
promote movement, to calm patients, to ease muscle tension, and for many other benefits that music and music
therapy can bring. This is not surprising, as music affects the body and mind in many powerful ways. The
following are some of the effects of music, which help to explain the effectiveness of music therapy:
Brain Waves: Research has shown that music with a strong beat can stimulate brainwaves to resonate
in sync with the beat, with faster beats bringing sharper concentration and more alert thinking, and a
slower tempo promoting a calm, meditative state. Also, research has found that the change in brainwave
activity levels that music can bring can also enable the brain to shift speeds more easily on its own as
needed, which means that music can bring lasting benefits to your state of mind, even after you’ve
stopped listening.
Breathing and Heart Rate: With alterations in brainwaves come changes in other bodily functions.
Those governed by the autonomic nervous system, such as breathing and heart rate can also be altered
by the changes music can bring. This can mean slower breathing, slower heart rate, and an activation of
the relaxation response, among other things. This is why music and music therapy can help counteract
or prevent the damaging effects of chronic stress, greatly promoting not only relaxation, but health.

(Accessed at http://stress.about.com/od/tensiontamers/a/music_therapy.htm, January 2011)

Our final task appears in (5) below. It involves a codification of environmental problems,
their causes and possible solutions, based on a brainstorming and discussion session. The
arrows pointing upwards suggest that ‘lethal emissions’ and ‘industrial waste’ are viewed as
the underlying causes of the problems above, while the lowest level items represent
solutions. This mind map could form the basis of a discussion of (the language of) cause,
effect, contrast, concession as well as a plan for further development in writing. With
modifications in the items included, it could also constitute the basis of a class debate,
different members arguing in favour of different underlying causes or solutions or
differences in problem ranking. The open-endedness of the process is evident both in the
interpretation basis of the mind map arrangement as a whole and in the dotted areas, which
may reflect individual students’ thinking. You are invited to visualize alternative orderings
and compare them with the one proposed.
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___________________________________________________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Βλ. το «Ερωτθματολόγιο Αξιολόγθςθσ», ςτο τζλοσ του κεφαλαίου.
________________________________________________________________________
Key to the above tasks
(4a)

was/was
doing
(background
)

did
(action
backbone)

was
was doing
did
had done

had done

did

(flashbacks)

did

‘…’

was/was doing
(description)/ ‘…’
(dialogue)

was/was
doing/ ‘…’

had done
did
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Tree diagram sample
(4b)
Music
improves health

physically
illness

mentally

breathing other

state of mind

brain waves

Music

strong beats

slow beats
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Discussing environmental issues: Problems, causes, remedies
Man abuses Nature

(air, water) pollution

soil contamination

pollution enters food chain

global warming

…

lethal emissions

seek alternative, eco-friendly sources of energy

ice-caps melt

(industrial…) waste

recycle

…

…

…

…
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (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;

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (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 ....................

101

References
Cvetek, S. (2008). 'Applying chaos theory to lesson planning and delivery'.
European Journal of Teacher Education, 31/3: 247-256.
Ellis, R. (2003). Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford
University Press.
Ellis, G. & Brewster, J. (1991). The Storytelling Handbook for Primary Teachers.
London: Penguin Longman.
Erben, T, Ban, R., Castaneda, M.E (2008). Teaching English Language learners
through technology. New York: Taylor & Francis.
Farrell, T. (1999). „Reflective practice in an EFL teacher development group.‟
System, 27/2: 157-172.
Pennington, M.C. (1992). „Reflecting on teaching and learning: a developmental
focus for the second language classroom.‟ In: Floowerdew, J., Brock, M., Hsia,
S. (eds), Perspectives on Second Language Teacher Education. City
Polytechnic of Hong Kong, Kowloon, pp. 47-65.
Pennington, M.C. (1995). „The teacher change cycle.‟ Tesol Quarterly, 29/4: 705731.
Richards, J. C. (1990). „Beyond training: approaches to teacher education in
language teaching.‟ The Language Teacher, 14: 3-8.
Thornbury, S. (1994). About language: Tasks for teachers of English. Cambridge:
Cambridge University Press.
Tomlinson, C.A. (2003). Fulfilling the Promise of the Differentiated Classroom:
Strategies and Tools for Responsive Teaching. Alexandria, VA: Association for
Supervision & Curriculum Development.
Willis, J. (1996). „A flexible framework for task-based learning‟. In: J. Willis and
D. Willis (Eds.), Challenge and change in language teaching. Oxford:
Heinemann ELT, pp. 52-62.
Woodward, T. (1996). „Paradigm shift in the language teaching profession‟. In: J.
Zeichner, K.M., and D. Liston (Eds.), Reflective teaching. Marwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Woodward, T. (2001). Planning lessons and courses: Designing sequences of work
for the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

102

