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B1: ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ – ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ
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.
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Σπληάθηεο ηεο Γεληθήο Δηζαγσγήο: Μαξία-Φξηζηίλα Αλαζηαζηάδε, Γάθλε Βεδελκάηεξ, Αγγειηθή
Γειεγηάλλε, Διέλε Μαλσινπνχινπ-Σέξγε, Νίθνο Σεθάθηο (ζπληνληζηήο: Νίθνο Σεθάθηο).
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1. Σν Νέν ρνιείν θαη νη Ξέλεο Γιώζζεο
Γξαζηεξηφηεηα 2
Αλαηξέμηε ζην θείκελν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην «Νέν Σρνιείν»
(http://www.minedu.gov.gr/?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=785&l
ang=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 Νέο Σσολείο και Εκπαίδεςζη

Αο δνχκε, φκσο, ιίγν πην αλαιπηηθά ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη ην «Νέν Σρνιείν» γηα ηελ
μελφγισζζε εθπαίδεπζε ζην δεκφζην ζρνιείν.
Μία απφ ηηο θπξίαξρεο αξρέο ηνπ «Νένπ Σρνιείνπ» είλαη ε καζεηνθεληξηθφηεηα.
Γξαζηεξηφηεηα 3
Πψο αληηιακβάλεζηε ηνλ φξν «καζεηνθεληξηθφηεηα»; Πψο ζα πεξηγξάθαηε ηνλ ξφιν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ; Σθεθηείηε ην ιίγν θαη ζεκεηψζηε ζην ηεηξάδην ζθέςεσλ ηνπιάρηζηνλ 3 ή
4 ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηνλ καζεηή θαη ζηε
κάζεζε. Σηε ζπλέρεηα, ζθεθηείηε θαηά πφζν ε κέρξη ηψξα δηδαθηηθή ζαο πξαθηηθή, αιιά
θαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζαο σο καζεηέο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί καζεηνθεληξηθή.
Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε απάληεζε πνπ δψζαηε είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή πξνο ηε
καζεηνθεληξηθφηεηα, ζθεθηείηε θαη θαηαγξάςηε ηνπο ιφγνπο. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηηο
ζθέςεηο ζαο, ζπλερίζηε δηαβάδνληαο παξαθάησ.
Σχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (π.ρ., McCombs & Whisler, 1997) ε εθπαίδεπζε πνπ έρεη
σο επίθεληξν ηε κάζεζε θαη ηνλ καζεηή έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
-

Οη καζεηέο δελ αληηκεησπίδνληαη σο απνδέθηεο ηεο γλψζεο αιιά σο
θαηαζθεπαζηέο θαη ζπλδεκηνπξγνί ηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ δηεξγαζίεο
φπσο ε ζπγθέληξσζε θαη ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ, ελψ πξνυπνηίζεηαη ε ελεξγή
ζχλδεζή ηνπο κε ηηο γεληθέο δεμηφηεηεο ηεο έξεπλαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
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-

-

-

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 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
3

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΞΓ) θαη ηελ εμνηθείσζε πνπ πνιινί απφ ηνπο καζεηέο καο έρνπλ κε
ηηο μέλεο γιψζζεο.
Απηφ ην θαηλφκελν έρεη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΞΓ.
Καηά πξψην, ε έληαμε ησλ παξαπάλσ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο ζην «Νέν Σρνιείν» θαη ε
θαηάιιειε ρξήζε ηνπο κπνξνχλ λα ηα θαηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθά εξγαιεία κάζεζεο πνπ
ζα ιεηηνπξγνχλ ηφζν σο θίλεηξα γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ζα βιέπνπλ φηη ε δσή ηνπο έμσ
απφ ην ζρνιείν ζπλερίδεηαη κε ηξφπν νκαιφ θαη κέζα ζε απηφ, φζν θαη σο αθεηεξία γηα
ζπλεξγαηηθή, βησκαηηθή κάζεζε.
Γξαζηεξηφηεηα 5
Αο δνχκε εδψ θαη κηα άιιε πιεπξά ηεο εθπαίδεπζεο. Μειέηεο φπσο απηή ηεο Lesko
(2001) θξνχνπλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα
δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο εθεβηθφηεηαο
απνζπαζκαηηθά θαη ρσξίο ελδηαθέξνλ γηα πνιιέο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο
αλάγθεο ησλ εθήβσλ. Σην ίδην ζπκπέξαζκα, αιιά αλαθεξφκελε ζηνπο καζεηέο ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηαιήγεη ε 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.
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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.
1.2 Ο Δθπαηδεπηηθόο Ξέλσλ Γισζζώλ 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
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παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο αξρέο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ;
- Πην ζπγθεθξηκέλα, πψο αληηιακβάλεζηε ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ΞΓ ζην
«Νέν Σρνιείν»; Μπνξείηε λα θαηαγξάςεηε 3 ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα
έρεη ν εθπαηδεπηηθφο ΞΓ γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο απηέο;
Όηαλ νινθιεξψζεηε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζθέςεψλ ζαο, ζπγθξίλεηέ ηηο κε ην θείκελν
πνπ αθνινπζεί.
Πξαθηηθά, ηη ζεκαίλνπλ φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηνλ δάζθαιν ηεο
αγγιηθήο, ηεο γαιιηθήο ή ηεο γεξκαληθήο; Καηά πξψην, ζεκαίλεη ηελ νπζηαζηηθή
ελεκέξσζε θαη επηκόξθσζή ηνπ πάλσ ζε ζηόρνπο δηαπαηδαγώγεζεο πνπ επλννύληαη
ηδηαίηεξα από ηελ μελόγισζζε εθπαίδεπζε. Τέηνηνη ζηφρνη είλαη ε αλάπηπμε ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο επίγλσζεο, ε αλάγθε γηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη βησκαηηθή
κάζεζε, ε δηαζεκαηηθφηεηα, θ.ά. Θα αλαθεξζνχκε δηεμνδηθά ζε απηέο ηηο πεξηνρέο
παξαθάησ, θαζψο θαη ζην Β΄ κέξνο ηνπ ηφκνπ απηνχ, φπνπ θαη ζα δνχκε ιεπηνκεξψο
ζπγθεθξηκέλα παξαδείκαηα θαη ζρέδηα καζεκάησλ. Σεκαίλεη, επίζεο, ηελ εμνηθείσζή ηνπ
κε δηαδηθηπαθέο πεγέο ελεκέξσζεο, θαζψο επίζεο θαη κε ηα εξγαιεία πνπ κπνξεί λα βξεη
ζην δηαδίθηπν (θαη κάιηζηα δσξεάλ) ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ ζεκαληηθά,
δηεπθνιχλνληαο ην έξγν ηνπ, εκπινπηίδνληαο ηα φπνηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ρξεζηκνπνηεί,
θαη θηλεηξνπνηψληαο ηνπ καζεηέο ηνπ εληάζζνληαο ζηε δηδαθηηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα
ζπλζήθεο νη νπνίεο έρνπλ ηε δχλακε λα θηλεηξνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ.
Αιιά πάλσ απφ φια, ζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ΞΓ απνθηά ηηο ηθαλφηεηεο γηα
απηόλνκε δηδαζθαιία, πξάγκα πνπ ζεκαηνδνηεί απφ κέξνπο ηνπ ηελ αλάγθε:
- λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηνπ ξφινπ ηνπο σο δεκηνπξγνί δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη
παξαγσγνί κάζεζεο
- λα αμηνπνηνχλ ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο κάζεζεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ
ελζσκάησζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ξπζκψλ κάζεζεο ησλ καζεηψλ, ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ζηελ ηάμε, ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ
αλαπαξαζηάζεσλ θαη φισλ ηα άιισλ ζηνηρείσλ πνπ θαζηζηνχλ ηε δηδαζθαιία κηα
κνλαδηθή, κε-ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία
- λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη καζεζηαθέο ελφηεηεο κε βαζηθή
αξρή ηε ζηνρνθεληξηθφηεηα θαη γλψκνλα ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ
καζεηψλ
- λα κπνξνχλ λα πινπνηνχλ ηηο καζεζηαθέο ελφηεηεο θαη λα αμηνινγνχλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο
2. Δηδηθά ζέκαηα κάζεζεο θαη δηδαθηηθήο ηεο μέλεο γιώζζαο ζε ζρνιηθά
πεξηβάιινληα
Σε απηφ ην ηκήκα ηνπ πιηθνχ ζα ζπδεηήζνπκε βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ
αθνξνχλ ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζε ζρνιηθά πεξηβάιινληα πνπ, φπσο γίλεηαη
θαηαλνεηφ, δηαθέξεη θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ απφ ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζε
πεξηβάιινληα φπνπ ε γιψζζα-ζηφρνο νκηιείηαη θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. Η εθκάζεζε ηεο
μέλεο γιψζζαο ζε ζρνιηθά πεξηβάιινληα, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ζηεξνχληαη ηεο
απζεληηθφηεηαο ηεο «δσληαλήο» ρξήζεο ηεο γιψζζαο, ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο
πεξηνξηζκνχο, φπσο ε πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζηελ ππφ εθκάζεζε γιψζζα εθηφο ζρνιείνπ,
ην ήζνο ηνπ ζρνιείνπ (αληαγσληζηηθφ ή ζπλεξγαηηθφ), νη επηπηψζεηο πνπ απηφ κπνξεί λα
έρεη ζηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θ.η.ι.
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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.
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Πξηλ ζπλερίζνπκε, είλαη ρξήζηκν λα ζθεθηνχκε εάλ θαη θαηά πφζν είλαη αλαγθαίν γηα
ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα είλαη ελήκεξνο γχξσ απφ ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Με απηή ηελ έλλνηα αληηιακβαλφκαζηε ηελ επηζηεκνληθή
γλψζε (δει. ηηο ζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ) ηφζν ηεο
επηζηήκεο ηεο Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο φζν θαη ηεο δηδαθηηθήο ηεο μέλεο
γιψζζαο. Γηαηί είλαη φκσο ζεκαληηθφ λα ελεκεξσλφκαζηε γηα ηα «ηειεπηαία λέα» ηεο
επηζηήκεο καο; Απφ ηε δηθή ζαο πιεπξά, θαηά πφζν θαη κε πνηνπο ηξφπνπο
θξνληίδεηε λα ελεκεξψλεζηε ζεσξεηηθά γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε κάζεζε θαη ηε
δηδαθηηθή ηεο μέλεο γιψζζαο; Σεκεηψζηε ηηο ζέζεηο ζαο ζην ηεηξάδην ζθέςεψλ ζαο
θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζπλερίζηε λα δηαβάδεηε παξαθάησ.
Όπσο έρνπλ επηρεηξεκαηνινγήζεη πνιινί (Malderez & Wedell, 2007· Wright &
Bolitho, 2007· Ur, 2007), ε γλψζε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (φπσο νξίζηεθαλ
παξαπάλσ) κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο α) λα εμεγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο
«πξνζσπηθέο ζεσξίεο» θαη θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο θαη λα ηηο αλαζεσξήζνπλ, β) λα
απεμαξηεζνχλ απφ πεπαιαησκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ δελ απνδίδνπλ, γ) λα
απηνλνκεζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε γηα πεηξακαηηζκνχο θαη πξνζσπηθή
έξεπλα κέζα ζηηο ηάμεηο ηνπο. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε πνπ εθπαηδεπηηθνί κε θαιή
ζεσξεηηθή γλψζε (ιφγσ πεξαηηέξσ ζπνπδψλ ή πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο) έρνπλ
κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε κέζα ζηηο ηάμεηο ηνπο.
2.1 Πώο καζαίλεηαη ε μέλε γιώζζα – παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία
Πξφζθαηεο ζεσξεηηθέο ζέζεηο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο (πξβι. Skehan,
1998, Doughty & Long 2003, Dörnyei, 2009) ηελ νξίδνπλ σο κηα γλσζηηθή δηαδηθαζία
θαη αλαγλσξίδνπλ ηηο επηξξνέο πνπ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα έρεη πάλσ ζε
απηή ηε δηαδηθαζία (Dörnyei, 2009, Manolopoulou-Sergi, 2004). Σε αληίζεζε κε
παιαηφηεξεο απφςεηο πνπ ζεσξνχζαλ φηη ε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο κπνξεί λα
επηηεπρζεί φπσο πεξίπνπ θαη εθείλε ηεο κεηξηθήο, ζήκεξα έρεη γίλεη ζαθέο φηη ε
εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο έρεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο – κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο
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αθνξά ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπλεηδεηή πξνζνρή πνπ πξέπεη λα επηδείμεη ν καζεηήο θαη
ε πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη απφ κέξνπο ηνπ γηα ηελ «απνζήθεπζε» ηεο φπνηαο λέαο
πιεξνθνξίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ μέλε γιψζζα. Τν πψο απηέο νη ζεσξεηηθέο ζέζεηο
κπνξνχλ λα γίλνπλ πξάμε ζηελ ηάμε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ην νπνίν είλαη
αληηθείκελν έξεπλαο δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεησλ, φπσο απηή ηεο εξγαζηνθεληξηθήο
κάζεζεο („task-based learning‟, πξβι. Ellis, 2003). Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ είλαη
θάπνηεο βαζηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
Δεκηνπξγία πξνζδνθηώλ
Η πξφηεξε γλψζε θαη εκπεηξία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη πξηλ
παξνπζηαζζεί ην λέν πιηθφ πξνο κάζεζε. Άξα, έλα αξρηθφ ζηάδην πνπ ζπλήζσο
νλνκάδνπκε «πξνεηνηκαζία» ή, πην απιά, «δέζηακα» είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζην κάζεκά
καο. Σε απηφ ην ζηάδην, νη εθπαηδεπηηθνί εθκαηεχνπκε ηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε ησλ
καζεηψλ σο πξνο ην ζέκα πνπ ζα εηζεγεζνχκε κε ηερληθέο φπσο ηνλ «θαηαηγηζκφ ηδεψλ»,
ηελ παξνπζίαζε απαξαίηεηνπ ιεμηινγίνπ, ηε ζχληνκε ζπδήηεζε κε βάζε, γηα
παξάδεηγκα, κία εηθφλα ή έλα ηξαγνχδη. Με απηφ ηνλ ηξφπν αλνίγεηαη έλαο δίαπινο πξνο
ην ζέκα ή ηελ έλλνηα πνπ ζα παξνπζηαζζεί ζηα επφκελα ζηάδηα ηνπ καζήκαηνο.
Γεκηνπξγνχληαη δειαδή νη απαξαίηεηεο πξνζδνθίεο ζηνπο καζεηέο γηα ην εηζηόλ (input)
πνπ ζα αθνινπζήζεη. Με άιια ιφγηα, ην κπαιφ ησλ καζεηψλ ελεξγνπνηείηαη θαη γίλεηαη
δεθηηθφ ζηε λέα πιεξνθνξία.
Σπρλόηεηα
Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπκε λα θξνληίδνπκε ψζηε ην εηζηφλ πξνο κάζεζε λα
εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηελ ηάμε καο. Όπσο κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη, κε δεδνκέλε ηελ
πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο μέλεο γιψζζαο εθηφο ηεο ηάμεο, ε παξνπζίαζε ησλ λέσλ
ζηνηρείσλ πνπ ηελ αθνξνχλ κία θαη κφλε θνξά δελ είλαη αξθεηή.
Η κάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο είλαη κηα πεξίπινθε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη
απηνκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εμάζθεζεο. Άξα, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θξνληίδνπκε γηα
ηελ αλαθχθισζε ηνπ πιηθνχ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τα δηαγσλίζκαηα πξνφδνπ
(progress tests) ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ κηα επθαηξία γηα επαλάιεςε φζν θαη γηα
έιεγρν ηεο κάζεζεο. Η εξγαζία ζην ζπίηη κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη, παξέρνληαο ζηνπο
καζεηέο άιιε κία επθαηξία γηα εμάζθεζε έμσ απφ ηελ ηάμε θαη δηεπξχλνληαο ηνλ
πεξηνξηζκέλν ζρνιηθφ ρξφλν (βι. Οδεγό γηα Πεξαηηέξσ Μειέηε ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ).
Έλαο άιινο ηξφπνο δηεχξπλζεο ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ, πεξαηηέξσ εμάζθεζεο θαη
επαλάιεςεο, είλαη θαη ε ιεγφκελε «δηεπξπκέλε αλάγλσζε», φπνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξέο ηζηνξίεο, θαηά πξνηίκεζε πςεινχ επηπέδνπ, γξακκέλεο απφ ηνλ
ίδην ζπγγξαθέα, ψζηε λα εθηίζεληαη νη καζεηέο ζε γιψζζα θαη ζηπι πνπ επαλαιακβάλεηαη
ιίγν ή πνιχ.
Καηαιεπηόηεηα
Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θξνληίδνπκε γηα ην θαηά πφζν είλαη ζαθείο, αληηιεπηέο θαη
θαηαλνεηέο νη λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηνπο καζεηέο καο. Άξα, ζέηνπκε ηνπο ζηφρνπο
ηνπ καζήκαηνο φζν πην θαζαξά γίλεηαη. Μπνξνχκε λα ελεκεξψζνπκε ηνπο καζεηέο
ζρεηηθά, ψζηε λα ηνπο δψζνπκε κηα αίζζεζε «ζπκκεηνρήο» ζηνλ ζρεδηαζκφ, πξαθηηθή
εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ ηνπο γηα κάζεζε, φπσο ζα
δνχκε πην θάησ. Απφ εθεη θαη πέξα, θάζε δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Η ρξήζε ηνπ πίλαθα, ηνπ δηαθαλνζθνπείνπ ή ηνπ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φπνπ γξάθνληαη θαη ηνλίδνληαη ηα λέα πξνο κάζεζε ζηνηρεία,
βνεζνχλ ζην λα γίλνπλ απηά ζαθή θαη παξαηεξήζηκα. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, ηα posters γχξσ9

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 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
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(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.
Γξαζηεξηφηεηα 12
Γείηε κία ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηελ ηάμε ζαο θαη πξνζέμηε ηνλ
ηξφπν πνπ επηρεηξείηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε κέζα απφ αζθήζεηο απην-αμηνιφγεζεο
ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ. Γηαβάζηε επίζεο ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ σο πξνο
απηφ ν ζέκα.
Πξνζπαζήζηε λα δείηε θξηηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηά ζαο αλαζηνραδφκελνη
εάλ απηά πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ ελφηεηα απηή απνηεινχλ κέξνο ηεο πξαθηηθήο ζαο.
Μπνξείηε λα θαιέζεηε έλαλ ζπλάδειθφ ζαο λα ζαο παξαθνινπζήζεη θαη λα ηνλ/ηελ
παξαθνινπζήζεηε θαη εζείο, ψζηε λα βνεζήζεη ν έλαο ηνλ άιιν ζε απηήλ ηελ
πξνζπάζεηα θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ θαη λα ζπδεηήζεηε ηα ζέκαηα απηά κε αθνξκή
ηα δεδνκέλα απφ ηα καζήκαηά ζαο. Σηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα επηρεηξήζεηε λα
ελζσκαηψζεηε απηά ηα ζηνηρεία ζπλεηδεηά ζηα καζήκαηά ζαο θαη λα ειέγμεηε θαηά
πφζν βνεζάλε ζηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζαο ζηφρσλ.
2.2. Σα θίλεηξα γηα κάζεζε θαη ηξόπνη ελεξγνπνίεζήο ηνπο ζηελ ζρνιηθή ηάμε
Γξαζηεξηφηεηα 13
Όινη ζπκθσλνχκε φηη ε χπαξμε θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο καο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ζηηο νπνίεο ηνπο εκπιέθνπκε είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Καηαγξάςηε 3 ηξφπνπο
ελεξγνπνίεζεο ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ ζαο. Σηε ζπλέρεηα, δηαβάζηε
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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 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.
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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
«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
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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 επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε
Μέρξη πξφζθαηα, ε μέλε γιψζζα, σο φξγαλν επηθνηλσλίαο, δηδαζθφηαλ ή έπξεπε λα
δηδάζθεηαη κε βάζε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε.
Γξαζηεξηφηεηα 16
Σθεθηείηε θαη ζεκεηψζηε ηηο θέςεηο ζαο ζην ηεηξάδηφ ζαο, πψο νξίδεηε εζείο ηελ
επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαθηηθή ηεο μέλεο γιψζζαο. Όηαλ νινθιεξψζεηε,
ζπγθξίλεηε ηελ άπνςή ζαο κε απηέο ηνπ Dörnyei (2009) πνπ παξαηίζεληαη ακέζσο
παξαθάησ.
Σχκθσλα κε ηνλ Dörnyei (2009: 302):
«Η πξσηαξρηθή εζηίαζε ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία θαη
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη κεζνδνινγηώλ πνπ πξνσζνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγηθήο
ηθαλόηεηαο ζηελ μέλε γιώζζα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε επηθνηλσληαθέο
δξαζηεξηόηεηεο. [...] Η ζηεξεόηππε άπνςε γηα κηα ηδαληθή εηθνηλσληαθή ηάμε είλαη όηη
πξνζνκνηάδεη όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν ζε πεξηβάιινληα όπνπ νκηιείηαη ε μέλε γιώζζα
σο θπζηθή παξέρνληαο έηζη κία κεγάιε πνζόηεηα απζεληηθνύ εηζηόληνο γηα λα «ηαΐζεη» ηηο
αζπλείδεηεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ηνπ καζεηή [θαη λα κάζεη ηελ μέλε γιώζζα όπσο θαη ηελ
κεηξηθή, πξνζζήθε δηθή καο]. Δπζηπρώο όκσο ε απνθιεηζηηθά αζπλείδεηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία απνδείρηεθε αλεπηηπρήο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο μέλεο γιώζζαο θαη έηζη ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία βιέπνπκε κηα κεηεμέιημε ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο”.
Γξαζηεξηφηεηα 17
Απφ ηελ πείξα ζαο, ηη λνκίδεηε φηη έιεηπε απφ ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε θαη
πξνηείλεηαη ηψξα σο ζπκπιεξσκαηηθφ θνκκάηη ηεο; Αθνχ απαληήζεηε, δηαβάζηε ην
αθφινπζν απφζπαζκα θαη δείηε αλ ζπκθσλείηε θαη ζεηο.
«Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε
κεηέξρεηαη κηα αιιαγή πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο
γισζζηθήο δνκήο κέζα ζην πξνζαλαηνιηζκέλν θπξίσο ζηε ζεκαζία πιαίζην ηεο
επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ζηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα.» (Spada 2007: 271)
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.
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Γξαζηεξηφηεηα 18
Παξαηεξείζηε ηα ζρνιηθά βηβιία ζαο θαη δείηε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
επηρεηξείηαη απηή ε εζηίαζε ζηε δνκή (δει. πψο δηδάζθεηαη ε γξακκαηηθή). Μεηά
δηαβάζηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ θαη πξνζπαζήζηε λα δείηε θαηά πφζν απηέο
νη πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα βηβιία.
Ο ηξφπνο πνπ ρεηξηδφκαζηε ην εηζηφλ πιηθφ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ
επηθαηξνπνηεκέλε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε. Ο Dörnyei (2009: 282-283) ζπδεηά
πεξηιεπηηθά ηέζζεξηο ηξφπνπο παξέκβαζεο ζην εηζηφλ (γηα κεγαιχηεξεο έθηαζεο
ζπδήηεζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο, βι. Ellis 2008: 879-80):
1. Φεηξηζκφο ηνπ εηζηφληνο πιηθνχ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί α)
λα «πιεκκπξίζεη» ην πιηθφ κε ηε δνκή πνπ ζέιεη λα πξνζέμνπλ θαη λα κάζνπλ νη
καζεηέο ηνπ, β) λα ηνλίζεη κε θάπνηνλ ηξφπν ηε δνκή κέζα ζην πιηθφ πνπ
ρξεζηκνπνηεί (απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο ρξψκαηα, ππνγξάκκηζε
θηι) θαη γ) λα δνκήζεη ην πιηθφ κε ηξφπν πνπ λα αλαγθάδεη ηνλ καζεηή λα
αληηιεθζεί ηελ πξνο κάζεζε δνκή πξνθεηκέλνπ λα θέξεη ζε πέξαο ηε
δξαζηεξηφηεηα.
2.

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

3.

Παξαγσγηθνί ηξφπνη (Production options) πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ
«νδεγνχλ» θαη «επηβάιινπλ» ζηνλ καζεηή λα ππνρξεσζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ
πξνο κάζεζε δνκή γηα λα παξαγάγεη ηε γιψζζα.

4.

Γηφξζσζε ιαζψλ. Η ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή πεξηιακβάλεη ηξφπνπο δηφξζσζεο ησλ
ιαζψλ ησλ καζεηψλ πνπ κπνξεί λα κελ είλαη πνιχ ζαθείο ζε απηνχο (π.ρ. ν
εθπαηδεπηηθφο επαλαιακβάλεη απιψο ηε ζσζηή εθθνξά ή ξσηάεη μαλά ηνλ καζεηή)
ή λα είλαη θαζαξή δηφξζσζε ηνπ ιάζνπο (π.ρ. κεηαγισζζηθή εμήγεζε ηνπ θαλφλα)
θαη νπνηαδήπνηε άιιε αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζα δηνξζψζεη ην ιάζνο ηνπ καζεηή.

2.4. Πώο αμηνινγνύκε ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηε δηθή καο
Η αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε ζρνιηθά
πεξηβάιινληα θαη φρη κφλν γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη λα πάξνπλ
ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ. Γίλεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ επηηπρία ηεο φιεο
δηαδηθαζίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη δίλεη ην «ζήκα» ηφζν ζηνλ καζεηή γηα
πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα φζν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα αιιαγή πξνζέγγηζεο θαη
δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζε πεξίπησζε ρακειήο αμηνιφγεζεο.
Γξαζηεξηφηεηα 19
Πψο αληηιακβάλεζηε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζαο; Τη θηλήζεηο θάλαηε ψζηε λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο κέρξη ζήκεξα αλάγθεο αμηνιφγεζεο; Σε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη
νη δνθηκέο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο πξαθηηθή αληαπνθξίλνληαη ζηελ
επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε; Τη πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεηε; Τη γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πηζηεχεηε φηη πξνυπνηίζεληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαηάιιεισλ θαη
πνηνηηθψλ δνθηκψλ αμηνιφγεζεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο – πνηεο απφ απηέο ζεσξείηε φηη
θαηέρεηε θαη ζε πνηεο πζηεξείηε; Γξάςηε ηηο απφςεηο ζαο ζην ηεηξάδην ζθέςεψλ ζαο
θαη, φηαλ ηειεηψζεηε, ζπλερίζηε λα δηαβάδεηε παξαθάησ.
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Η αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή ζηα ζρνιεία γίλεηαη ζπλήζσο κε γξαπηέο δνθηκέο (tests)
ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ζην ηέινο ηνπ, φπσο γλσξίδνπκε. Όκσο ν ζθνπφο
φισλ απηψλ ησλ δηαγσληζκάησλ είλαη ε βαζκνιφγεζε ηνπ καζεηή θαη πνιχ ιίγν
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο γηα δηακνξθσηηθνχο ζθνπνχο, φπσο ζα έπξεπε
λα γίλεη κε ηα ελδηάκεζα ζηε ζρνιηθή ρξνληά δηαγσλίζκαηα. Με ηνλ φξν «δηακνξθσηηθή
αμηνιφγεζε» ελλννχκε ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ
ησλ καζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηα νπνία δηδάρζεθαλ θαη ηελ αλαδηακφξθσζε
ζηφρσλ θαη πξαθηηθψλ κε απψηεξν ζηφρν ηε ζπλερή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ησλ
καζεηψλ. Απηέο νη δνθηκέο νλνκάδνληαη «δνθηκέο πξνφδνπ» θαη έρνπλ ζαθψο άιιε
ιεηηνπξγία απφ ηα ηειηθά δηαγσλίζκαηα, ηα νπνία πνπ έρνπλ αζξνηζηηθή ιεηηνπξγία θαη
απιψο δειψλνπλ ηελ επηηπρία ή φρη ηνπ καζεηή γηα φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά θαη ηνλ
πξνβηβαζκφ ηνπ ή κε ζηελ επφκελε ηάμε.
Άιια είδε δνθηκψλ είλαη ε «θαηαηαξθηήξηα δνθηκή», ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
αξρή ηεο ρξνληάο κε ζθνπφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε βάζε ηα
επίπεδαγισζζνκάζεηάο ηνπο θαη ε «δηαγλσζηηθή δνθηκή», ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη
(πηζαλφηαηα ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο θαη απηή) κε ζθνπφ ηε δηάγλσζε ησλ ειιείςεσλ πνπ
έρνπλ νη καζεηέο ψζηε λα πξνζαξκνζζεί ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο αλάινγα. Κάζε
δνθηκή πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηε θαη έγθπξε. Γηα λα είλαη κηα δνθηκή αμηφπηζηε ζα
πξέπεη λα βαζκνινγείηαη κε ηνλ ίδην βαζκφ θάζε θνξά πνπ δηνξζψλεηαη είηε απφ ηνλ ίδην
βαζκνινγεηή είηε απφ άιινλ. Γηα λα είλαη έγθπξε, ζα πξέπεη λα εμεηάδεη απηφ πνπ
ηζρπξίδεηαη φηη εμεηάδεη – δειαδή, αλ κηα άζθεζε ζρεδηάδεηαη γηα λα εμεηάζεη ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα δηαβάδεη θαη λα θαηαλνεί έλα θείκελν, ζα πξέπεη ε άζθεζε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη λα θάλεη αθξηβψο απηφ. Αλ δεηήζνπκε απφ ηνλ καζεηή λα γξάςεη έλα
θείκελν (ελψ ε άζθεζε εμεηάδεη ηελ αλάγλσζε), ηφηε ην δηαγψληζκά καο δελ είλαη
έγθπξν.
Σχκθσλα κε ην ΔΠΣ-ΞΓ, γίλεηαη πιένλ απαξαίηεην λα πξνζδηνξίδνπκε ην πξνθίι
ησλ καζεηψλ καο κε βάζε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο πνπ πεξηιεπηηθά
αλαθέξεηαη ακέζσο παξαθάησ θαη ζπδεηείηαη εθηελψο ζην Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο
(2001), θαζψο επίζεο θαη ζηνλ νδεγφ ηνπ ΔΠΣ-ΞΓ.
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Κνηλά Δπίπεδα Αλαθνξάο (απφ Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2001: 28-9):
A.
Βαζηθφο ρξήζηεο

B.
Αλεμάξηεηνο ρξήζηεο

Γ.
Ιθαλφο ρξήζηεο

A1

A2

B1

Γ1

Γ2

Αξρηθή
γλψζε

Βαζηθή
γλψζε

Μέηξηα
γλψζε

Πνιχ
θαιή γλψζε

Άξηζηε
γλψζε

Μπνξεί λα
θαηαλνήζεη
θαη λα
ρξεζηκνπνηή
ζεη
θαζεκεξηλέο
εθθξάζεηο
πνπ ηνπ είλαη
νηθείεο θαη
πνιχ βαζηθέο
θξάζεηο πνπ
έρνπλ ζηφρν
ηελ
ηθαλνπνίεζε
ζπγθεθξηκέλ
σλ αλαγθψλ.
Μπνξεί λα
ζπζηεζεί θαη
λα ζπζηήζεη
άιινπο θαη
κπνξεί λα
ξσηήζεη θαη
λα απαληήζεη
εξσηήζεηο
πνπ αθνξνχλ
πξνζσπηθά
ζηνηρεία,
φπσο ην πνχ
κέλεη, ηα
άηνκα πνπ
γλσξίδεη θαη
ηα πξάγκαηα
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
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
απνηειεζκαηηθ
ά γηα
θνηλσληθνχο,
αθαδεκατθνχο
θαη
επαγγεικαηηθν
χο 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,
αλαζπλζέηνλη
αο
επηρεηξήκαηα
θαη
πεξηγξαθέο ζε
κηα ζπλεθηηθή
παξνπζίαζε.
Μπνξεί λα
εθθξαζηεί
απζφξκεηα,
κε κεγάιε
άλεζε θαη
αθξίβεηα,
δηαρσξίδνληαο
ιεπηέο
ζεκαζηνινγηθ
έο απνρξψζεηο
αθφκα θαη ζε
ηδηαίηεξα
ζχλζεηεο
πεξηζηάζεηο.

B2
Καιή γλψζε
Μπνξεί λα
θαηαλνήζεη ηηο
θχξηεο ηδέεο ελφο
ζχλζεηνπ
θεηκέλνπ, ηφζν γηα
ζπγθεθξηκέλα,
φζν θαη γηα
αθεξεκέλα
ζέκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκ
έλσλ 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.
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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 εθαξκνγήο
3.1 Διαθοποποιημένη Διδαζκαλία και Μάθηζη

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 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
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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 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
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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.

20

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.
- Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην ξπζκφ ζηελ ηάμε, φπνπ νη δάζθαινη ηαθηηθά ζπδεηνχλ
κε ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ηελ εξγαζία πνπ θάλνπλ κε ζθνπφ λα εξκελεχζνπλ
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-

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.

Επίλογορ
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

Ξένη γλώζζα και Πεπιβαλλονηική Εκπαίδεςζη

Η επηζηεκνληθή γλώζε δελ ζα αιιάμεη ηηο ζπλήζεηέο καο νύηε ζα καο δώζεη
ηελ πνιηηηθή βνύιεζε λα αιιάμνπκε ηε δσή καο – αθόκα θαη ηα πην δξακαηηθά
γεγνλόηα ζηνλ πιαλήηε πνπ καο ιέλε όηη δελ ζα έπξεπε λα θάλνπκε εθείλν ή ην
άιιν δελ κπνξνύλ λα καο πείζνπλ ζην βαζκό πνπ κπνξεί ε ζπλαηζζεκαηηθή
εκπεηξία. Πξέπεη λα αγγίμνπκε ηηο θαξδηέο ηνπ θόζκνπ.
Jagjit Chunan, Artist, Professor, Liverpool University, 1993
Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε άξρηζε λα παίξλεη ζάξθα θαη νζηά κε ηελ ίδξπζε ηνπ
επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Journal of Environmental Education ην 1969 θαη κε ηνλ
ενξηαζκφ ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο Γεο ην 1970. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο φκσο
παηδαγσγνχο, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε μεθηλά κε δχν ηδξπηηθά έγγξαθα, ηε «Φάξηα
ηνπ Βειηγξαδίνπ» (“Belgrade Charter”, UNESCO-UNEP, 1975) θαη ηε «Γηάζθεςε ηεο
Τηθιίδαο» (“Tbilisi Declaration”, UNESCO-UNEP, 1977). Σχκθσλα κε ηηο δχν απηέο
δηαθεξχμεηο, ε Πεξηβαιινληνινγηθή Δθπαίδεπζε επηδηψθεη ηε γλψζε ηνπ θπζηθνχ
θφζκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηε γλψζε ησλ ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο
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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 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.
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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 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,
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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 σπήζη ηων ΤΠΕ ζηην εκμάθηζη ηηρ ξένηρ γλώζζαρ3
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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: 2529). 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-θνηλσληθν-νηθνλνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά, γηηα πξψηε ίζσο θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ πιαλήηε, ε πιεξνθνξία δελ
δηαθηλείηαη κε θάζεηε δηάηαμε, απφ επάλσ πξνο ηα θάησ, δειαδή απφ ηνπο θαηέρνληεο ηα
ηερλνινγηθά κέζα πξνο ηνπο ρξήζηεο ησλ ΤΠΔ, αιιά κε νξηδφληηα, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
ρξήζηεο πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο. Μηιάκε πιένλ γηα ηε γλψζε πνπ ρηίδεηαη κέζα απφ ηε
δηάδξαζε ε νπνία εληζρχεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ επηηξέπνληαο
ζηνλ ρξήζηε ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξαγφκελε ζπλνιηθή 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.),

3

Σπληάθηεο απηήο ηεο ππνελφηεηαο είλαη θ. Σηέιηνο Μαξθαλησλάθεο, θαζεγεηήο ΠΔ05.
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.
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-

εκπινπηηζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο (δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ζχγρξνλεο θαη
αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο5, ηζηφηνπνη, πνιπκεζηθφ πιηθφ, podcasts, CD-Rom, DVDRom, 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).
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.

1

2

3

5 Ηιεθηξνληθή ηάμε: www.sch.gr , Χεθηαθφ ζρνιείν: http://digitalschool.minedu.gov.gr/
6 http://www.etwinning.gr/moodle
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Να βξσ, ζην δηαδίθηπν, νδεγίεο θαη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο
γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ
δεκνηηθνχ.
Να βξσ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ XENIOS πνπ έρεη
ζρεδηαζηεί γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο, γαιιηθήο θαη
γεξκαληθήο γιψζζαο.
Να βξσ δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο/παηρλίδηα γηα ηελ εθκάζεζε
ηεο αγγιηθήο/γαιιηθήο/γεξκαληθήο.
Να βξσ δηδαθηηθά/παηδαγσγηθά βίληεν εθηφο απφ ηηο
γλσζηέο βηληεν-πιαηθφξκεο YouTube, dailymotion, vimeo, θιπ.
Να θαηεβάζσ ζηνλ ππνινγηζηή κνπ έλα βίληεν πνπ βιέπσ
ζην δηαδίθηπν (YouTube, dailymotion, vimeo, θιπ).
Nα θαηεβάζσ κφλν ηνλ ήρν απφ έλα βίληεν πνπ
παξαθνινπζψ ζην δηαδίθηπν (YouTube, dailymotion, θιπ).
Nα ερνγξαθήζσ ηνπο καζεηέο κνπ θαη λα αθνχζνπκε ζηελ
ηάμε ηηο παξαγσγέο ηνπο.
Να ρξεζηκνπνηήζσ κηα ηζηνζειίδα πνπ επηηξέπεη λα
γξάςεηο έλα θείκελν θαη λα ζην δηαβάζεη ζε φπνηα γιψζζα
επηιέμεηο.
Να θηηάμσ έλα γθξνππ ζην δηαδίθηπν φπνπ νη καζεηέο κνπ
λα κπνξνχλ λα ερνγξαθήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα έλα ζέκα
πνπ ζα ηνπο πξνηείλσ.
Να θηηάμσ έλα βίληεν (κε εηθφλεο θαη ήρν πνπ έρσ
απνζεθεχζεη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ).
Να βξσ έλαλ player πνπ λα παίδεη φια ηα format ησλ βίληεν
ρσξίο πξνβιήκαηα αζπκβαηφηεηαο.
Να επεμεξγάδνκαη ερεηηθφ πιηθφ.
Να επεμεξγάδνκαη νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ.
Να επεμεξγάδνκαη ηηο εηθφλεο κνπ.
Να θαηαζθεπάδσ έλα ηζηνιφγην (blog).
Να αλεβάζσ ηηο θσηνγξαθίεο ηεο ηάμεο κνπ ζην δηαδίθηπν
(αλ δελ δηαζέησ ηζηνζειίδα ή ηζηηνιφγην).
Να θηινμελήζσ δσξεάλ ηελ ηζηνζειίδα κνπ.
Να θηηάμσ ηε δηθή κνπ ειεθηξνληθή ηάμε (e-ηάμε).
Να θηηάμσ ηε δηθή κνπ ηζηνζειίδα wiki.
Να θηηάμσ έλα γθξνππ ζπδεηήζεσλ θαη δηακνηξαζκνχ
αξρείσλ.
Να θάλσ online κάζεκα ζε κηα εηθνληθή ηάμε κε ζχγρξνλε
επηθνηλσλία.
Να δεκηνπξγήζσ ην δηθφ κνπ ηειενπηηθφ θαλάιη.
Να δεκηνπξγήζσ ην δηθφ κνπ ηειενπηηθφ θαλάιη, αιιά λα
εθπέκςσ δσληαλά.
Να θαηεβάδσ ζηνλ ππνινγηζηή κνπ ηηο εθπνκπέο
(ξαδηνθσληθέο ή ηειενπηηθέο) πνπ επηζπκψ θαη λα ηηο
αθνχσ/βιέπσ θάπνηα άιιε ζηηγκή.
Να βξσ online βηβιία θαη λα ηα θαηεβάζσ ζηνλ ππνινγηζηή
κνπ.
Να θηηάμσ θφκηθο ζην δηαδίθηπν θαη λα ηα κνηξαζηψ κε
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ηνπο καζεηέο κνπ.
Να θηηάμσ κηθξέο ηαηλίεο animation ζην δηαδίθηπν θαη λα
ηηο κνηξαζηψ κε ηνπο καζεηέο κνπ (κε ζχζηεκα text-to-speech).
Να θηηάμσ ηδενγξάκκαηα γηα λα ηα εθηππψζσ ή λα ηα
δεκνζηεχζσ ζην δηαδίθηπν.
Να ζψδσ ηηο αγαπεκέλεο κνπ ζειίδεο ζε έλαλ ηζηνρψξν
ζην δηαδίθηπν ψζηε λα ηηο ζπκβνπιεχνκαη απ‟ φπνπ θαη φπνηε
ζέισ.
Να δεκηνπξγψ ηηο δηθέο κνπ δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο.
Να δεκηνπξγψ ηα δηθά κνπ online καζήκαηα.
Σε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηε δηαδηθαζία
ηεο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο είλαη ινγηθφ λα αλαδηακνξθψλεηαη θαη ν ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο θαιείηαη, ρξεζηκνπνηψληαο λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία ζχγρξνλεο
θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη πηνζεηψληαο ηηο αξρέο ηεο επνηθνδνκηζηηθήο κάζεζεο,
λα αλαιάβεη ξφινπο φπσο:
- ζρεδηαζηήο ηνπ καζήκαηνο, ελνξρεζηξσηήο ηεο καζεζηαθήο δξάζεο θαη
δηακνξθσηήο πεξηερνκέλνπ,
- κεηαθνξέαο πεξηερνκέλνπ θαη γλψζεο,
- ζπληνληζηήο θαη επφπηεο ηεο εμέιημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο,
- κέληνξαο, ζχκβνπινο θαη θαζνδεγεηήο,
- αμηνινγεηήο θαη αλαηξνθνδφηεο ζρνιίσλ ελζάξξπλζεο, επηβξάβεπζεο θαη
δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο.
Ο καζεηήο, κε ηε ζεηξά ηνπ, κέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ κάζεζεο δξα απηφλνκα
θαη απνηειεζκαηηθφηεξα (Βνζληάδνπ 2006: 56) σο θεληξηθφο πξσηαγσληζηήο ηεο
δηδαθηηθήο πξάμεο θαη αληηιακβάλεηαη ηελ θαζνξηζηηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζηελ νηθνδφκεζε
ηεο γλψζεο θαη ζηε ζπλ-δηακφξθσζε ησλ πεξηερνκέλσλ κάζεζεο θαζψο, κε ηε βνήζεηα
ησλ ΤΠΔ, έρεη ηε δπλαηφηεηα:
- λα αλαθαιχπηεη ηη δελ έρεη θαηαλνήζεη θαιά θαη λα εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ,
- λα θαηαλνεί πφηε θάλεη ιάζνο θαη λα γλσξίδεη πψο λα ηα δηνξζψζεη,
- λα θξίλεη ηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ χιε πνπ έρεη κειεηήζεη,
- λα αλαπηχζζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ,
- λα ελζαξξχλεηαη γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία,
- λα επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν ξπζκφ κειέηεο κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπο.
Τέινο, έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έληαμεο ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαθηηθή
πξάμε είλαη ε ρξήζε εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαη απην-αμηνιφγεζεο πνπ επηηξέπνπλ λα
δνζεί έκθαζε θπξίσο ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Σεκαληηθή παξάκεηξνο γηα κηα
απζεληηθή αμηνιφγεζε κε ρξήζε ησλ ΤΠΔ είλαη ε δηαηήξεζε ελφο e-portfolio γηα ηνλ
θάζε καζεηή, δειαδή ελφο ειεθηξνληθνχ ή ςεθηαθνχ «θαθέινπ» κε ηα αξρεία θαη ηα
επηηεχγκαηα ηνπ καζεηή. Η δπλαηφηεηα απηή ζα πξνζθέξεηαη απφ ηε ζρεδηαδφκελε
πιαηθφξκα «ςεθηαθφ ζρνιείν» πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ην
ΔΑΙΤΥ.
Δίλαη βέβαην φηη ηα εληππσζηαθά επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο γελλνχλ ζε
νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ππέξκεηξεο πξνζδνθίεο. Δίλαη αλαγθαίν, σζηφζν, λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ε ηερλνινγία δελ αξθεί, απφ κφλε ηεο, γηα λα αιιάμεη ην
καζεζηαθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπίν. Γηα λα γίλεη απηφ, απαξαίηεηνο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο, ν
θαηαξηηζκέλνο θαη επηκνξθσκέλνο εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο
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ελφο ζχγρξνλνπ κνληέινπ εθπαίδεπζεο πνπ ζα απαληά κε επηηπρία ζηηο αλάγθεο ηνπ
καζεηή ηνπ 21νπ αηψλα.
3.4.

Η διαπολιηιζμική πποζέγγιζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ

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.
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
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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.·
- 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·
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- 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)
Πνιηηηζκηθή δεμηόηεηα
Όπσο είδακε, ζχκθσλα κε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, βαζηθφο ζηφρνο ηεο
δηδαζθαιίαο/εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο είλαη ε επηθνηλσλία. Πξνθεηκέλνπ λα
επηθνηλσλήζεη ν δηδαζθφκελνο κε ηα κέιε κηαο νκάδαο πνπ δελ νκηιεί ηε κεηξηθή ηνπ
γιψζζα, ζα πξέπεη, εθηφο απφ ηε γλψζε ηεο γιψζζαο, λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη
θαη λα αληηιεθζεί ηα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί ε θνηλσληθή
απηή νκάδα. Τα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο είλαη αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο,
νηθνγελεηαθέο, ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηθέο, θ.ιπ. αλαθνξέο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη
κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηα κε ηηο επηινγέο ησλ κειψλ ηεο (π.ρ. ε ειηθία ή ην θχιν)
(Porcher, 1986, 13). Καηά ζπλέπεηα, αθφκε θαη ακηγείο εζληθέο θνηλφηεηεο είλαη
πνιιαπινπνιηηηζκηθέο αθνχ ελππάξρνπλ πνιιέο θνπιηνχξεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε
ηελ θνπιηνχξα ηνπ θύινπ (αθφκε θαη ζε θνηλσλίεο φπνπ κηιάκε γηα ηζφηεηα ησλ θχισλ,
ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα δελ κεγαιψλνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, νχηε έρνπλ ηνλ ίδην
θνηλσληθφ πξννξηζκφ), ηεο ειηθίαο (π.ρ. ηα παηδηά, νη έθεβνη, νη ζπληαμηνχρνη απνηεινχλ
ππννκάδεο κε ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα), ηνπ επαγγέικαηνο (π.ρ. γηαηξνί θαη αγξφηεο δελ
ζα έρνπλ ηηο ίδηεο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο), ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ, ηεο ζξεζθείαο, θ.ιπ.
Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλδπαζηηθά: π.ρ. ε θνπιηνχξα ησλ εθήβσλ
δηαθέξεη αλάινγα κε ην θχιν, ε θνπιηνχξα ησλ ζπληαμηνχρσλ είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ην
βηνηηθφ ηνπο επίπεδν, θ.ιπ. (Porcher, 1986, 17-24).
Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ππάξρνπλ άπεηξνη ζπλδπαζκνί θαη φηη ε πεξηγξαθή
θάπνηαο θνπιηνχξαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν καζεηεπφκελνο θαη λα είλαη ζε ζέζε
λα πξνεμνθιήζεη ζε κηα νξηζκέλε ζηηγκή απηφ πνπ ζα ζπκβεί είλαη νπηνπία.
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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.
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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
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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·
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).
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3.5.

Η αξιοποίηζη ηηρ εξωζσολικήρ γνώζηρ ζηην εκμάθηζη ηηρ ξένηρ γλώζζαρ

«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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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,
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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- παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνλ καζεηή λα έρεη πξφζβαζε ζε απζεληηθφ γισζζηθφ εηζηφλ
κε κέζν ηελ μέλε γιψζζα, θαη κέζα απφ δειεαζηηθά ζέκαηα,
- κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ελδηαθέξνλησλ ζεκάησλ, πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο
επθαηξίεο εκπινθήο ζε ελδηαθέξνπζεο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έηζη ε
εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ζπληειείηαη ζρεδφλ απηφκαηα,
- βνεζά ηνλ καζεηή ζηελ εθκάζεζε ρξήζηκνπ ιεμηινγίνπ ζην πιαίζην ηνπ ζέκαηνο
πνπ έρεη επηιεγεί θαη φρη σο απνκνλσκέλν ιεμηιφγην γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο
– απηφ βνεζά ηνλ καζεηή λα ζπλδέεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απηφ πνπ ήδε γλσξίδεη
κε ηε γιψζζα,
- δηεπθνιχλεη ηε ζπγθξάηεζε ζχλζεησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο απηέο δηαρένληαη κέζα
απφ ελδηαθέξνληα πεξηερφκελα πνπ αληινχληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηνλ
πξαγκαηηθφ θφζκν,
- ηέινο, ζπλδέεη ηελ μέλε γιψζζα κε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο
θαζψο ε πξαγκαηηθή δσή δελ γλσξίδεη ηα ζηεγαλά κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ
καζεκάησλ ηα νπνία πξνθχπηνπλ σο θπζηθή θαηάιεμε ησλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ – εηζεγείηαη κεγαιχηεξε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζε ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή.
Γεληθά, φηαλ ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξαγκαηηθή δσή, ε
εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο εμειίζζεηαη ζε κηα επράξηζηε, απηφκαηε θαη ζρεηηθά
εχθνιε δηαδηθαζία θαη ε λέα γλψζε απνζεθεχεηαη ζηε κλήκε γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα.
3.5.1. Θεσξεηηθό πιαίζην
Σχκθσλα κε γλσζηνχο παηδαγσγνχο θαη ςπρνιφγνπο ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα
κάζνπκε κηα γιψζζα είλαη κέζα απφ ζέκαηα πνπ φρη απιά καο ελδηαθέξνπλ αιιά καο
«θαίλε». Όπσο ηζρπξίδνληαη άιισζηε νη Williams & Burden (1997), ε λέα γλψζε ζα έρεη
κεγαιχηεξε αμία αλ ην πξνο κάζεζε αληηθείκελν έρεη επξχηεξε αμία θαη λφεκα γηα ηε
δσή ηνπ καζεηή ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη. Πνιχ λσξίηεξα θαη ν Carl
Rogers (1969) ηζρπξίδεηαη θαη απηφο φηη ε νπζηαζηηθή κάζεζε ζα επέιζεη φηαλ ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ζεσξείηαη φηη έρεη ζρέζε κε ηνλ καζεηή σο αλζξψπηλε νληφηεηα
θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεί πξνζσπηθή αμία γηα εθείλνλ.
Σρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δεμηφηεηεο, νη αμίεο θαη νη
αληηιήςεηο αλαπηχζζνληαη θαη αμηνινγνχληαη θαιχηεξα φηαλ ζπλδένληαη κε φ,ηη έρεη
ζεκαζία θαη ελδηαθέξνλ γηα απηφλ πνπ καζαίλεη (Murdoch, 1998). Η εθκάζεζε ηεο μέλεο
γιψζζαο κέζα απφ ζέκαηα/επθαηξίεο πνπ έξρνληαη απφ ηνλ θφζκν έμσ απφ ηα ζηελά φξηα
ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζπλδέεη ηελ μέλε γιψζζα κε «θξέζθεο» θαηαζηάζεηο δσήο (Berns &
Erickson 2001) θαη έηζη θαιχπηνληαη πεξηζζφηεξν νη αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ
καζεηψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα φρη απιά ηε κεγαιχηεξε παξαθίλεζε αιιά ηελ
εζηηαζκέλε παξαθίλεζε, φπσο ηελ ρξεζηκνπνηεί ν ςπρνιφγνο Csikszentmihalyi (2005)
ζηελ απφδνζε ηεο έλλνηαο ηεο «ξνήο» (flow) ηελ νπνία εηζάγεη γηα λα πεξηγξάςεη ηε
λνεηηθή θαηάζηαζε ηεο απφιπηεο απνξξφθεζεο ηνπ αηφκνπ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, ηεο
πιήξνπο εκπινθήο ηνπ αιιά θαη ηεο επηηπρίαο ηνπ ζηνλ ζηφρν ηεο.
Η αμηνπνίεζε ηεο εμσζρνιηθήο γλψζεο ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο κηα ζπζηεκηθή νιηζηηθή καζεζηαθή πξνζέγγηζε (Johnson, 2002), ε νπνία
δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθνχ λνήκαηνο κέζα απφ ηελ εκπεηξία,
παξαπέκπνληαο θαη΄απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε ζεσξία ηεο εκπεηξηθήο θαη θνηλσληθήο κάζεζεο
ηνπ John Dewey. Πξφθεηηαη γηα κηα δεκηνπξγηθή θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή δηαδηθαζία κέζα
απφ ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο βνεζά ην καζεηή λα ρηίζεη επάλσ ζηελ ήδε ππάξρνπζα
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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
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 ζρεδηαζκφο καζεκάησλ κε βιαζε απηή ηελ πξνζέγγηζε έρεη ηα αθφινπζα ζηάδηα:
Α. Σηάδην πξνεηνηκαζίαο:
 Δπηινγή ελδηαθέξνληνο ζέκαηνο (ιακβάλνληαη ππφςε ηα ελδηαθέξνληα ησλ
καζεηψλ).
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 Δχξεζε θαηάιιεισλ πεγψλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (ηζηνζειίδεο, βηβιία,
πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, θπζηθά πξφζσπα).
Β. Σηάδην πινπνίεζεο ηνπ καζήκαηνο:
 Αλάζεζε κηθξνχ κεγέζνπο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (projects), ζε νκάδεο, κε ηηο
πξνηεηλφκελεο πεγέο πιεξνθνξηψλ μερσξηζηέο γηα θάζε νκάδα.
 Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο κε ηελ ελαιιαγή κειψλ
(δηαθνξεηηθή ζχλζεζε νκάδσλ).
 Αλαθνίλσζε (report) ζηελ ηάμε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ
κεηά απφ ηε δηάρπζε ησλ μερσξηζηψλ πιεξνθνξηψλ ηεο θάζε νκάδαο ζε φιε ηελ
ηάμε κέζα απφ ην πξνεγνχκελν βήκα.
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Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαηθ ζαθέο φηη ε αλαθνξά ζε πνιπηξνπηθά θείκελα ιεηηνπξγεί
κε ηδηαίηεξα ζεηηθφ ηξφπν, ελεξγνπνηψληαο ηνλ καζεηή θαη εκπιέθνληάο ηνλ ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία κέζα απφ πξάμεηο πνπ ελέρνπλ απζεληηθφηεηα. Παξ‟ φια απηά,
ε ρξήζε ηέηνησλ θεηκέλσλ εγθπκνλεί έλαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν. Μπνξείηε λα
ζθεθηείηε πνηνο είλαη απηφο; Γξάςηε ηηο ζθέςεηο ζαο ζην ηεηξάδην θαη, φηαλ
ηειεηψζεηε, ζπγθξίλεηέ ηηο κε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο
αληηγξάςεη θάπνην θείκελν απφ ηελ πεγή. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη
απηφ ην νιίζζεκα κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ απφ ηνλ
καζεηή:
- λα αμηνινγήζεη ηελ πιεξνθνξία,
- λα εμαγάγεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα
- λα εληνπίζεη θάπνηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ πξάμε
- λα ζπγθξίλεη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην ζέκα
- λα ζπκθσλήζεη /δηαθσλήζεη κε δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην ζέκα ή/θαη
- λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ γηα κηα απφ δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην
ζέκα κε αηηηνιφγεζε.
Σηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ην πξφβιεκα ηεο «ηπθιήο» αληηγξαθήο θεηκέλσλ απφ ην
δηαδίθηπν ρσξίο νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ πεγή ηνπο, ηδίσο απφ καζεηέο ησλ
κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ, απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζέκα ζπδήηεζεο (πξβι. MacDonald
& Carroll, 2006, Pecorari, 2008, Sutherland-Smith, 2009). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, βι. ηνλ Οδεγφ
Πεξαηηέξσ Μειέηεο ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ).
Γ. Αμηνιφγεζε:
Τν κέηξν ηεο επηηπρίαο ηεο αμηνπνίεζεο ηεο εμσζρνιηθήο γλψζεο ζηε μελφγισζζε
δηδαζθαιία είλαη ν ίδηνο ν καζεηήο θαη γη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα
γλσξίδεη πψο ληψζνπλ νη καζεηέο ηνπ γηα ην είδνο ηνπ καζήκαηνο πνπ παξαθνινχζεζε
θαη ζην νπνίν ζπκκεηείρε. Ο καζεηήο θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ην κάζεκα κε
ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, ζπγθξίλνληάο ην παξάιιεια κε καζήκαηα
ζρεδηαζκέλα κε πην παξαδνζηαθφ ηξφπν.
Σπκπεξαζκαηηθά:
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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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Β1. ΔΝΑΡΙΟ – ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Γάθλε Βεδελκάηεξ

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Μνπζηθή θαη ηειεόξαζε
1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο):
Γεξκαληθά Α‟ Β‟ Γ „ Γπκλαζίνπ
ύλδεζε κε Δλόηεηα ρνιηθνύ Δγρεηξηδίνπ:
Deutsch - ein Hit! 1
Kursbuch, ΟΔΓΒ
Lektion 3 – Musik/ Musikgruppen
Deutsch – ein Hit! 2
Kursbuch, ΟΔΓΒ
Lektion 8 - Fernsehen
Δπίπεδν γισζζνκάζεηαο:
A1 – Α2 Γηαθνξνπνίεζε
Γπλαηή ζύλδεζε κε άιια καζήκαηα (Γηαζεκαηηθόηεηα):
Μνπζηθή, Σερληθά, Πιεξνθνξηθή
1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Γεληθόο θνπόο
Να κπνξεί ν καζεηήο λα θαηαλνεί, λα πεξηγξάθεη θαη λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηαζθέδαζε (κνπζηθή/ ηειεόξαζε)
Δπηκέξνπο ηόρνη σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
- Γεληθέο γλώζεηο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο, ηθαλόηεηεο
• Να εθθξάδεηαη γηα δηάθνξα είδε κνπζηθήο (Α1)
• Να επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ/ θαηά ηεο «ηειεφξαζεο» σο κέζν δηαζθέδαζεο (Α2)
• Να ζπγθξίλεη κνπζηθά ζρήκαηα θαη κνπζηθέο εθδειψζεηο ζε Διιάδα/ Γεξκαλία/ Απζηξία
(Α1/2)
• Να ζπγθξίλεη ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ζε Διιάδα/ Γεξκαλία/ Απζηξία (Α2)
• Να βξίζθεη θαη λα επηιέγεη κνπζηθά/ ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα (Α1/2)
- Γισζζηθέο-επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο
Να κπνξεί :
 Να δηαβάδεη επηιεθηηθά αγγειίεο, δηαθεκίζεηο, πξνγξάκκαηα, άξζξα (Α1/2)
 Να ζπδεηάεη γηα ζέκαηα δηαζθέδαζεο εθθξάδνληαο άπνςε ή θαη επηρείξεκα (Α1/2)
 Να δηακεζνιαβεί γηα ζέκαηα δηαζθέδαζεο (Α1/2)
Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη ππεξεζηώλ ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο
θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
 Γηαδίθηπν
1.4 Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
 Δκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία
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 Οκαδηθή εξγαζία
1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα
Γχν δηδαθηηθέο ψξεο.
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΑΡΙΟΤ- ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
Δηζαγσγή
Ο εθπαηδεπηηθφο ραηξεηίδεη αλαθεξφκελνο ζηε ζεκεξηλή βξαδηά πνπ πξνζθέξεηαη γηα δηαζθέδαζε,
επεηδή αθνινπζεί ΣΚ. Πξνηξέπεη λα θαληαζηνχλ πψο ζα κπνξνχζαλ λα δηαζθεδάζνπλ αλ ζήκεξα
ην βξάδπ ήηαλ παξέα.
Γηάξθεηα: 5΄
- 1ε Γξαζηεξηφηεηα – Οκαδηθή εξγαζία
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 4 Οκάδεο (νη νκάδεο είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθηέο φζνλ αθνξά ην επίπεδν,
ην θχιν, ηελ πξνηίκεζε ζε κνπζηθή/ ηειεφξαζε. Κάζε νκάδα παίξλεη έλα θχιιν εξγαζίαο. Η
πξψηε ζειίδα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο νκάδεο θαη πεξηέρεη ηελ νδεγία ηεο
δξαζηεξηφηεηαο. H δεχηεξε ζειίδα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο είλαη μερσξηζηή γηα θάζε νκάδα θαη
πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα κία κνπζηθή ή ηειενπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ νπνία θαη ζα ππνζηεξίμεη
ε θάζε νκάδα. Κάζε νκάδα δηαβάδεη ηηο νδεγίεο θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξέπεη
λα ππνζηεξίμεη.
Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 10‟
- 2ε Γξαζηεξηφηεηα – Γηαβάδσ επηιεθηηθά & ζπιιέγσ πιεξνθνξίεο
Οη καζεηέο θαινχληαη λα δηαβάζνπλ ην θείκελν ηεο νκάδαο θαη λα εμάγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπο αθνξά. Σπκπιεξψλνπλ ηα αληίζηνηρα πηλαθάθηα κε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο.
Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 10‟
- 3ε Γξαζηεξηφηεηα – Σρέζε κε ηηο ΤΠΔ
Οη καζεηέο ςάρλνπλ αλά νκάδα ζε θάζε ππνινγηζηή, ηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη,
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπιάρηζηνλ ηε δηθηπαθή δηεχζπλζε πνπ έρνπλ βξεη ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπο.
Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 10‟
- 4ε Γξαζηεξηφηεηα – Σχλνιν ηεο ηάμεο – Έηεξν- θαη Απηναμηνιφγεζε
Οη καζεηέο αλά νκάδα παξνπζηάδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη πξνζπαζνχλ λα
πείζνπλ φηη είλαη ε θαιχηεξε. Γέρνληαη εξσηήζεηο θαη ζρφιηα. Οη ππφινηπεο νκάδεο θάζε θνξά
αμηνινγνχλ ηελ νκάδα πνπ παξνπζηάδεη κε ηε βνήζεηα ελφο απινχ πίλαθα αμηνιφγεζεο.
Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 10‟ αλά νκάδα
Κιείζηκν/ Απνραηξεηηζκφο
Ο εθπαηδεπηηθφο θιείλεη ζεκεηψλνληαο φηη φιεο νη νκάδεο ζα κπνξνχζαλ λα πείζνπλ, δεκνζηνπνηεί
ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη απνραηξεηά δίλνληαο ζπλδέζκνπο ζην δηαδίθηπν πνπ
κπνξνχλ λα αθνχζνπλ ή λα δνπλ ηηο ζεηξέο θαη ηα γθξνππ γηα ηα νπνία ζπδήηεζαλ.
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2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
- Φσηνηππίεο κε ηα θχιια εξγαζίαο
- Τεξκαηηθά/ππνινγηζηέο (ηνπιάρηζηνλ 4)
- Σχλδεζε ζην δηαδίθηπν γηα ηελ πινήγεζε ζε ηζηνζειίδεο κε ζρεηηθέο πξνο ηα ζέκαηα πιεξνθνξίεο
θαη ζειίδεο αλαδήηεζεο (www.google.gr, www.volksbuehne-berlin.de, www.tvinfo.de, θηι.)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (γηα ηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ)
Πνιχ

Λίγν

Καζφινπ

Πνιχ

Λίγν

Καζφινπ

νπ άξεζαλ νη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο
έπξεπε λα ζπλεξγαζηείο κε ηνπο ζπκκαζεηέο Πνιχ
ζνπ;

Λίγν

Καζφινπ

νπ άξεζαλ νη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο
Πνιχ
έπξεπε λα εξγαζηείο κόλνο ζνπ;

Λίγν

Καζφινπ


Δίρα
δπζθνιίεο
αιιά
ηα
θαηάθεξα


Γελ λνκίδσ φηη
ηα θαηάθεξα
πνιχ θαιά

νπ άξεζε ην κάζεκα;
Γηθαηνιόγεζε ηελ άπνςή ζνπ κε ιίγα ιόγηα.

νπ
θάλεθαλ
δξαζηεξηόηεηεο;

ελδηαθέξνπζεο

νη

Πώο ζεσξείο όηη αληαπνθξίζεθεο ζηηο 
Με
απαηηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ;
επηηπρία
Γηθαηνιόγεζε ηελ άπνςή ζνπ κε ιίγα ιόγηα.

Σώξα πνπ ηειείσζε ην κάζεκα ζθέςνπ ηη κπνξείο λα θάλεηο κε απηά πνπ έκαζεο.
Μπνξώ λα ....................
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ΤΛΙΚΟ/ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΜΑΓΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
ΟΜΑΓΑ 1
positive Meinung

ΟΜΑΓΑ 2
 positive Meinung

ΟΜΑΓΑ 3
 positive Meinung

ΟΜΑΓΑ 4
 positive Meinung

Bemerkungen:

Bemerkungen:

Bemerkungen:

Bemerkungen:

negative Meinung

 negative Meinung

 negative Meinung

 negative Meinung

Γεξκαληθά- Οκαδηθή εξγαζία- Οκάδα 1
Μνπζηθή θαη ηειεόξαζε
Η νκάδα ζνπ ζα ππνζηεξίμεη ζε ιίγν γηαηί επέιεμε γηα ζήκεξα ην βξάδπ ηε
«δηαζθέδαζε» πνπ αθνινπζεί ζην δηθφ ζαο θχιν εξγαζίαο.
Βξείηε ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί πιεξνθνξίεο γηα
 Τν είδνο δηαζθέδαζεο πνπ ζα ππνζηεξίμεηε
 Τν πνπ, πφηε ζπκβαίλεη
 Τν γηαηί κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη δηαζθεδαζηηθφ
 Τν γηαηί ζαο αξέζεη εζάο πξνζσπηθά
Σπκπιεξψζηε ην πηλαθάθη πνπ αθνινπζεί θαη εηνηκαζηείηε λα ππνζηεξίμεηε φηη έρεηε
επηιέμεη ηελ πην ελδηαθέξνπζα δηαζθέδαζε!
Μελ μεράζεηε φηη δείηε ζηνλ ηφπν πνπ ζπκβαίλεη ην γεγνλφο δηαζθέδαζεο θαη φηη
κπνξείηε λα ην ζπλδπάζεηε θαη κε άιια πξάγκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην θείκελν.

Αλ θάηη δελ θαηαιαβαίλεηε ή ρξεηάδεζηε θη άιιεο πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηήζηε ηε
ζειίδα ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ ππάξρεη ζην θύιιν εξγαζίαο ζαο!
Δίδνο

Πνπ

Πφηε

Γηαηί
ελδηαθέξνλ

Μαο
γηαηί

αξέζεη
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Γηα λα πεξηγξάςεηε ην ζέκα ζαο ζα ρξεηαζηείηε εθθξάζεηο:
Das Konzert findet am-im … statt
Die Gruppe/ Serie ist bekannt, kommt, spielt,
Oper, Rock, Pop finden wir…
Fernsehen ist, finde ich, …
Krimiserien, Komödien, Shows sind, finden wir…

Γηα λα επηρεηξεκαηνινγήζεηε ζα ρξεηαζηείηε εθθξάζεηο:
Es ist besser, lieber …
Ich finde besser, lieber …
Das macht Spaß …
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Sie befinden sich hier: volksbuehne-berlin.de | Deutsch | Spielplan | ICKE - Die Oper

ICKE - Die Oper
Ein Musical von Icke & Er
Das Theater war einst ein privilegierter Ort der Selbstbeobachtung von Gesellschaft.
Heute nimmt es nur noch eine marginale Position unter den Medien ein und ist damit eine
prädestinierte Spielwiese für die beiden Spandauer Erfolgsmusiker Icke & Er. Mit ihrem
Theaterdebut nehmen sie es gleichzeitig mit dem Opern-Genre und dem Musical auf. Mit
Berlin und einem zeitgemäßen Musiktheater wollen sie sich künstlerisch
auseinandersetzen, sagen Icke & Er.
Die Spandauer haben bisher ordentlich Theater im Internet gemacht, ein selbst gedrehtes
(und mittlerweile millionenfach gesehenes) Musikvideo mit dem Titel Richtig geil bei
MySpace veröffentlicht, danach einen Major-Plattenvertrag unterschrieben, daraus sofort
eine Exit-Strategie entwickelt, ein Charity-Festival für Berlin (Ein Hartz für Berlin)
organisiert und sich in den Ruhestand verabschiedet.
Ob im Privaten, im Show-Bizz oder in der Politik: Wir befinden uns an einem geradezu
hysterischen Punkt der Theatralisierung von Gesellschaft! Und genau an diesem Punkt
begegnet die Volksbühne„Icke & Er“: Zwei mysteriöse Figuren, die seit vielen Jahren
spielen: Mit der Musik-Industrie, mit Identitäten, mit den Medien und Inhalten.
Entstanden sind nun fast 20 Songs, Arien und Rezitative für eine Oper, deren Held ICKE
ist, da jeder ICKE sein und es doch nur einen ICKE geben kann. Für Icke & Er steht ihre
Oper „in einer Reihe mit Evita, Salome und Carmen, nur dass wir uns fragen, warum sich
immer den großen abgehobenen Stoffen widmen, wenn man auch an sich selbst
runtergucken kann“. Musikalisch wird die vierköpfige – eigens für die Oper
zusammengestellte - Band (Schlagzeug, Gitarre, Keyboards, Bass und Saxofon) den
Abend gemeinsam mit den Schauspielern bestreiten.
ICKE – Die OPER // Ein Musical von Icke & Er ist ein modernes Sittenbild, ein LebensLoop, ein Polaroid von Berlin, eine Innenansicht in das Hirn, die Ängste, Gefühle,
Träume und Gedanken des Protagonisten ICKE und seines Umfeldes: Mutter, beste
Freunde, sexuelle Fantasien und Weggefährten. Icke & Er sagen dazu: „ICKE – Die
OPER // Ein Musical von Icke & Er beschreibt das Leben als ein permanentes NichtComeback, als den Versuch sich von ganz unten nach fast ganz unten hoch zu kämpfen!“
Regie und Komposition: Icke&Er
Γεξκαληθά- Οκαδηθή εξγαζία- Οκάδα 2
Μνπζηθή θαη ηειεόξαζε
Η νκάδα ζνπ ζα ππνζηεξίμεη ζε ιίγν γηαηί επέιεμε γηα ζήκεξα ην βξάδπ ηε
«δηαζθέδαζε» πνπ αθνινπζεί ζην δηθφ ζαο θχιν εξγαζίαο.
Βξείηε ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί πιεξνθνξίεο γηα
 Τν είδνο δηαζθέδαζεο πνπ ζα ππνζηεξίμεηε
 Τν πνπ, πφηε ζπκβαίλεη
 Τν γηαηί κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη δηαζθεδαζηηθφ
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 Τν γηαηί ζαο αξέζεη εζάο πξνζσπηθά
Σπκπιεξψζηε ην πηλαθάθη πνπ αθνινπζεί θαη εηνηκαζηείηε λα ππνζηεξίμεηε φηη έρεηε
επηιέμεη ηελ πην ελδηαθέξνπζα δηαζθέδαζε!
Μελ μεράζεηε φηη δείηε ζηνλ ηφπν πνπ ζπκβαίλεη ην γεγνλφο δηαζθέδαζεο θαη φηη
κπνξείηε λα ην ζπλδπάζεηε θαη κε άιια πξάγκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην θείκελν.
Αλ θάηη δελ θαηαιαβαίλεηε ή ρξεηάδεζηε θη άιιεο πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηήζηε ηε
ζειίδα ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ ππάξρεη ζην θύιιν εξγαζίαο ζαο!
Δίδνο

Πνπ

Πφηε

Γηαηί
ελδηαθέξνλ

Μαο
γηαηί

αξέζεη

Γηα λα πεξηγξάςεηε ην ζέκα ζαο ζα ρξεηαζηείηε εθθξάζεηο:
Das Konzert findet am-im … statt
Die Gruppe/ Serie ist bekannt, kommt, spielt,
Oper, Rock, Pop finden wir…
Fernsehen ist, finde ich, …
Krimiserien, Komödien, Shows sind, finden wir…

Γηα λα επηρεηξεκαηνινγήζεηε ζα ρξεηαζηείηε εθθξάζεηο:
Es ist besser, lieber …
Ich finde besser, lieber …
Das macht Spaß …
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Fernsehprogramm Heute auf ARD | ZDF | arte | 3sat

Kommissar Stolberg
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/sendung/134088363_kommissar+stolberg
Ein arbeitsreicher Tag geht allmählich zu Ende. Längst haben sämtliche Mitarbeiter das
Gebäude verlassen, und auch Michael Kroll kommt endlich aus der Bank und geht auf
seinen Wagen zu. Er will gerade aufschließen, als hinter ihm ein Automotor aufheult. Wie
die Überwachungskameras des Bankgeländes zeigen, wird Kroll nur wenig später von
einem
weißen
Sportwagen
erfasst
und
tödlich
verletzt.
Amanda Beck, die Ex-Frau des Opfers, ist sichtlich schockiert, als ihr Hauptkommissar
Stolberg und seine Kollegen am nächsten Morgen die Aufnahmen zeigen. Die
Kommissare sind bei ihren Ermittlungen sofort auf die Tatsache gestoßen, dass es sich bei
dem weißen Todesfahrzeug um Amandas Wagen handelt. Die Bauunternehmerin weist
allerdings jeglichen Verdacht von sich. Den gestrigen Abend habe sie gemeinsam mit
ihrem neuen, wesentlich jüngeren Mann zu Hause verbracht. Der Sportwagen sei ihr zu
dieser Zeit gestohlen worden. Tatsächlich bestätigt der junge Architekt Benjamin Beck
die Aussage seiner Frau. Trotzdem kann er nicht verhindern, dass sich die Indizien gegen
Amanda Beck verdichten: Friederike Radtke, Assistentin des Opfers, ist sicher, die
Bauunternehmerin in der Mordnacht auf dem Gelände der Bank in ihrem Wagen gesehen
zu haben. Daraufhin widerruft plötzlich auch Benjamin Beck seine Aussage und
beschuldigt Amanda des Mordes an ihrem Ex-Mann, woraufhin sie sofort festgenommen
wird. Doch Leon Kroll, Amandas Sohn, hat erhebliche Zweifel an der Schuld seiner
Mutter und läuft gegen die Ermittlungen Stolbergs Sturm. Er belastet allen voran
Benjamin Beck: Er habe Amanda angeblich nicht aus Liebe geheiratet hat, sondern nur,
um an ihr Geld zu kommen. Als plötzlich Hinweise auf eine Beziehung zwischen dem
jungen Architekten und Friederike Radtke auftauchen, nimmt der Fall eine entscheidende
Wendung. Aber auch Leon gerät ins Visier der Ermittler, als sie von Michael Krolls
Anzeige gegen seinen Sohn erfahren. Sehr bald lassen sich alle von dem scheinbar
Offensichtlichen täuschen - nur Stolberg nicht.
Γεξκαληθά- Οκαδηθή εξγαζία- Οκάδα 3
Μνπζηθή θαη ηειεόξαζε
Η νκάδα ζνπ ζα ππνζηεξίμεη ζε ιίγν γηαηί επέιεμε γηα ζήκεξα ην βξάδπ ηε
«δηαζθέδαζε» πνπ αθνινπζεί ζην δηθφ ζαο θχιν εξγαζίαο.
Βξείηε ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί πιεξνθνξίεο γηα
 Τν είδνο δηαζθέδαζεο πνπ ζα ππνζηεξίμεηε
 Τν πνπ, πφηε ζπκβαίλεη
 Τν γηαηί κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη δηαζθεδαζηηθφ
 Τν γηαηί ζαο αξέζεη εζάο πξνζσπηθά
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Σπκπιεξψζηε ην πηλαθάθη πνπ αθνινπζεί θαη εηνηκαζηείηε λα ππνζηεξίμεηε φηη έρεηε
επηιέμεη ηελ πην ελδηαθέξνπζα δηαζθέδαζε!
Μελ μεράζεηε φηη δείηε ζηνλ ηφπν πνπ ζπκβαίλεη ην γεγνλφο δηαζθέδαζεο θαη φηη
κπνξείηε λα ην ζπλδπάζεηε θαη κε άιια πξάγκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην θείκελν.
Αλ θάηη δελ θαηαιαβαίλεηε ή ρξεηάδεζηε θη άιιεο πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηήζηε ηε
ζειίδα ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ ππάξρεη ζην θύιιν εξγαζίαο ζαο!
Δίδνο

Πνπ

Πφηε

Γηαηί
ελδηαθέξνλ

Μαο
γηαηί

αξέζεη

Γηα λα πεξηγξάςεηε ην ζέκα ζαο ζα ρξεηαζηείηε εθθξάζεηο:
Das Konzert findet am-im … statt
Die Gruppe/ Serie ist bekannt, kommt, spielt,
Oper, Rock, Pop finden wir…
Fernsehen ist, finde ich, …
Krimiserien, Komödien, Shows sind, finden wir…

Γηα λα επηρεηξεκαηνινγήζεηε ζα ρξεηαζηείηε εθθξάζεηο:
Es ist besser, lieber …
Ich finde besser, lieber …
Das macht Spaß …
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http://www.brauner-hirsch.de
Veranstaltung
Titel: CITY Wann: 29.04.2011 - 29.07.2011
Wo: Brauner Hirsch - Schönebeck / Elbe
Kategorie: Erlebnisgastronomie
Beschreibung
Kartenvorverkauf: 26,00 € Stehplätze im Saal, 35,00 € VIP Sitzplätze auf der Empore
CITY - LIVE
Aus dem Tonstudio direkt in den Braunen Hirsch
City ist eine deutsche Musikgruppe. Die Band wurde 1972 in Berlin gegründet und
erlangte den Durchbruch mit ihrem Titel Am Fenster.
Anfangs nannten sie sich City Rock Band oder City Band Berlin.
Der größte Erfolg von City ist das Lied Am Fenster, das bis heute weltweit mehr als 10
Millionen Mal verkauft wurde. Ihre erste West-LP City (in der DDR: Am Fenster) mit
einer über 17 Minuten langen Version dieses Liedes brachte es bisher auf eine halbe
Million verkaufter Exemplare. Es handelt sich um den bis heute größten Erfolg eines
DDR-Songs im Westen Deutschlands.
Noch heute taucht er dort in den meisten Klassiker-Playlisten auf und gilt als
Tanzflächenfüller. Der Text dieses Liedes basiert auf einem Gedicht von Hildegard Maria
Rauchfuß, allerdings wurde eine Strophe von Krahl irrtümlich zwei Mal gesungen.
http://www.city-internet.de
Video
zu
City
"Am
Fenster
"

Γεξκαληθά- Οκαδηθή εξγαζία- Οκάδα 4
Μνπζηθή θαη ηειεόξαζε
Η νκάδα ζνπ ζα ππνζηεξίμεη ζε ιίγν γηαηί επέιεμε γηα ζήκεξα ην βξάδπ ηε
«δηαζθέδαζε» πνπ αθνινπζεί ζην δηθφ ζαο θχιν εξγαζίαο.
Βξείηε ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί πιεξνθνξίεο γηα
 Τν είδνο δηαζθέδαζεο πνπ ζα ππνζηεξίμεηε
 Τν πνπ, πφηε ζπκβαίλεη
 Τν γηαηί κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη δηαζθεδαζηηθφ
 Τν γηαηί ζαο αξέζεη εζάο πξνζσπηθά
Σπκπιεξψζηε ην πηλαθάθη πνπ αθνινπζεί θαη εηνηκαζηείηε λα ππνζηεξίμεηε φηη έρεηε
επηιέμεη ηελ πην ελδηαθέξνπζα δηαζθέδαζε!
Μελ μεράζεηε φηη δείηε ζηνλ ηφπν πνπ ζπκβαίλεη ην γεγνλφο δηαζθέδαζεο θαη φηη
κπνξείηε λα ην ζπλδπάζεηε θαη κε άιια πξάγκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην θείκελν.
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Αλ θάηη δελ θαηαιαβαίλεηε ή ρξεηάδεζηε θη άιιεο πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηήζηε ηε
ζειίδα ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ ππάξρεη ζην θύιιν εξγαζίαο ζαο!
Δίδνο
Πνπ
Πφηε
Γηαηί
Μαο
αξέζεη
ελδηαθέξνλ
γηαηί

Γηα λα πεξηγξάςεηε ην ζέκα ζαο ζα ρξεηαζηείηε εθθξάζεηο:
Das Konzert findet am-im … statt
Die Gruppe/ Serie ist bekannt, kommt, spielt,
Oper, Rock, Pop finden wir…
Fernsehen ist, finde ich, …
Krimiserien, Komödien, Shows sind, finden wir…

Γηα λα επηρεηξεκαηνινγήζεηε ζα ρξεηαζηείηε εθθξάζεηο:
Es ist besser, lieber …
Ich finde besser, lieber …
Das macht Spaß …
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http://rex.zdf.de

Im ZDF gibt es am heutigen Donnerstagabend eine weitere Folge der beliebten KrimiReihe „Kommissar Rex“ zu sehen. Diesmal wird es sich dabei um die Folge „Tod unter
Delphinen“ handeln.
Tipp: Kommissar Rex – “Tod unter Delphinen” – am heutigen Donnerstagabend im
ZDF!
Geschrieben von Tobias am 23. Jul 2009 um 09:57 Uhr | Schreibe einen Kommentar
Im ZDF gibt es am heutigen Donnerstagabend eine weitere Folge der beliebten
Krimi-Reihe „Kommissar Rex“ zu sehen. Diesmal wird es sich dabei um die Folge
„Tod unter Delphinen“ handeln.
Am heutigen Donnerstagabend ist „Kommissar Rex“ wieder im ZDF zu sehen und dabei
wird er diesmal gemeinsam mit seinem Herrchen Lorenzo Fabbri wieder einen
spannenden Fall untersuchen. In der am heutigen Abend zu sehenden Folge „Tod unter
Delphinen“ wird die Nachtwächterin Monica Bianchini tot im Delphinbecken eines
Tierparks aufgefunden. Die Ermittelungen nach dem Täter entwickeln sich hierbei sehr
spannend und so kann ich jedem nur wieder diese neuen Folgen von „Kommissar Rex“
empfehlen.
Die Folge „Tod unter Delphinen“ von Kommissar Rex wird am heutigen Donnerstag,
dem 23. Juli 2009 um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen sein.
Quelle: rex.zdf.de
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Β2: ΔΝΑΡΙΟ – ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Γάθλε Βεδελκάηεξ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Interkulturelles Bewusstsein – Essgewohnheiten
Γηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε – δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο
1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο):
Γεξκαληθά Β΄ Γπκλαζίνπ (Α1-Α2)
Ιδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ
Καζεκεξηλέο ζπλήζεηεο θαη δηαηξνθή
πκβαηόηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ
Deutsch – ein Hit!
Kursbuch, ΟΔΓΒ
Γπλαηή ζύλδεζε κε άιια καζήκαηα (Γηαζεκαηηθόηεηα):
Γιώζζεο, Γεσγξαθία
1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Γεληθόο θνπόο
Να κπνξεί ν καζεηήο λα θαηαλνεί, λα πεξηγξάθεη θαη λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή, λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί δηαθνξεηηθέο
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο
Δπηκέξνπο ηόρνη σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία
- Γεληθέο γλώζεηο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο, ηθαλόηεηεο
• Να εθθξάδεηαη γηα δηάθνξα είδε δηαηξνθηθήο ζπλήζεηαο θαη δηαηξνθήο
• Να ζπγθξίλεη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζε Διιάδα/ Γεξκαλία/ Απζηξία θηι.
• Να βξίζθεη, λα επηιέγεη θαη λα παξαγγέιλεη ηξφθηκα θαη πνηά
- Γισζζηθέο-επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο
Να κπνξεί :
 Να θαηαλνεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην ιεμηιφγην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο
(ιεμηινγηθή, γισζζνινγηθή ηθαλφηεηα)
 Να ζπδεηάεη γηα ζέκαηα δηαηξνθήο εθθξάδνληαο άπνςε (Α1)
1.4 Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
 Γηδαζθαιία
 Δκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία
 Γπαδηθή εξγαζία
 Οκαδηθή εξγαζία
 Παηρλίδη ξφισλ
1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα
Γχν δηδαθηηθέο ψξεο.
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΑΡΙΟΤ- ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
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2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
Δηζαγσγή
Ο εθπαηδεπηηθφο ραηξεηίδεη αλαθεξφκελνο ζε πξφζθαην βησκαηηθφ επεηζφδην ζε ζρέζε κε ηε
δηαηξνθή. Αλαθέξεηαη π.ρ. ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζπλήζεηεο γηα ην πξσηλφ (αθνξνχλ ζε
ζπλήζεηεο ηεο «γεξκαληθήο πξαγκαηηθφηεηαο».
Γηάξθεηα: 3΄
- 1ε Γξαζηεξηφηεηα – ειεχζεξε ζπδήηεζε
Οη καζεηέο αλαθέξνληαη ζηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή ζπλήζεηα, π.ρ. γηα ην πξσηλφ
ρξεζηκνπνηψληαο ελίνηε θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα.
Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 5‟
- 2ε Γξαζηεξηφηεηα – εκπινπηηζκέλε δηδαζθαιία
Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη πξνεηνηκάζεη δείγκαηα ή εηθφλεο ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη
ηηο αληίζηνηρεο θάξηεο κε ην ιεμηιφγην (ελδείθλπηαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ν δηαδξαζηηθφο
πίλαθαο). Οη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα αληηζηνηρίζνπλ εηθφλεο θαη ιέμεηο.
Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 5‟
- 3ε Γξαζηεξηφηεηα – Γπαδηθή εξγαζία – δεκηνπξγηθή γξαθή
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπάδεο, κνηξάδνληαη ηα πιηθά ζε δείγκα ή εηθφλα θαη θαινχληαη
λα θαηαζθεπάζνπλ/ δεκηνπξγήζνπλ έλα πηάην, ζεκεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα πιηθά θαη ηε
δηαδηθαζία θαη δεκηνπξγψληαο ηε ζπληαγή ηνπο (ηα πιηθά νδεγνχλ ζε θαηαζθεπή
«γεξκαληθήο» δηαηξνθηθήο ζπλήζεηαο).
Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 15‟
- 4ε Γξαζηεξηφηεηα – ζπδήηεζε δπάδσλ κε δπάδεο – ειεχζεξε πξνθνξηθή έθθξαζε
Πνιχ
νπ άξεζε ην κάζεκα;
Γηθαηνιόγεζε, αλ ζέιεηο, ηελ άπνςή ζνπ κε
ιίγα ιόγηα.

Λίγν

Καζφινπ

Πνιχ

Λίγν

Καζφινπ

νπ άξεζαλ νη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο
έπξεπε λα ζπλεξγαζηείο κε ηνπο ζπκκαζεηέο Πνιχ
ζνπ;

Λίγν

Καζφινπ

νπ άξεζαλ νη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο
Πνιχ
έπξεπε λα εξγαζηείο κόλνο ζνπ;

Λίγν

Καζφινπ

νπ
θάλεθαλ
δξαζηεξηόηεηεο;

ελδηαθέξνπζεο

νη
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Πώο ζεσξείο όηη αληαπνθξίζεθεο ζηηο 
Με
απαηηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ;
Γηθαηνιόγεζε, αλ ζέιεηο, ηελ άπνςή ζνπ κε επηηπρία
ιίγα ιόγηα.


Δίρα
δπζθνιίεο
αιιά
ηα
θαηάθεξα


Γελ
λνκίδσ
φηη
ηα
θαηάθεξα
πνιχ θαιά

Σώξα πνπ ηειείσζε ην κάζεκα ζθέςνπ ηη κπνξείο λα θάλεηο κε απηά πνπ έκαζεο.
Μπνξώ λα ....................

Η θάζε δπάδα παξνπζηάδεη ην «πηάην» ηεο θαη εμεγεί «πψο ην έθηηαμε» θαη γηαηί είλαη
«θαιφ». Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην ιεμηιφγην πνπ κφιηο έκαζαλ. Γέρνληαη εξσηήζεηο θαη
ζρφιηα. Γηάξθεηα: Πεξίπνπ 20‟
- 5ε Γξαζηεξηφηεηα – Σχλνιν ηεο ηάμεο – αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε θεηκέλνπ
(γισζζνινγηθή ζεκαζηνινγηθή & γεληθή δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα)
Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ην θείκελν θαη ηαπηφρξνλα ζεκεηψλνπλ ηηο άγλσζηεο ζπλήζεηεο θαη ηηο
δηαθνξέο σο πξνο ηε δηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα ζην θείκελν. Μεηά ηελ αλάγλσζε
ζπδεηηνχληαη ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο νη δηαθνξέο θαη νη απνξίεο. Σεκεηψλνληαη ζπγθξηηηθά νη
ζπλήζεηεο.
Γηάξθεηα: 10‟ + 10‟
-6ε δξαζηεξηφηεηα – παηρλίδη ξφισλ
Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην θείκελν, έρνπκε βγεη γηα θαθέ θαη γιπθφ θαη πξέπεη λα
παξαγγείινπκε.
Μνηξάδνληαη νη ξφινη «πειαηψλ 1», «πειαηψλ 2» θαη «ζεξβηηφξσλ» θαη ηα «κελνχ» θαη
«παίδεηαη» ν δηάινγνο «παξαγγειία».
Γηάξθεηα: 20‟
Κιείζηκν/ Απνραηξεηηζκφο
Γηάξθεηα: 2‟
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Φχιια εξγαζίαο, θάξηεο, θσηνγξαθίεο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (γηα ηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ)
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ΤΛΙΚΟ/ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1

Das Ei

Der Orangensaft

Das Obst

Die Milch

Die Wurst

Das Brot

Der Käse

Das Joghurt

Der Kuchen

Der Kaffee

Das Müsli

Die Butter

ΥΛΙΚΟ/ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Ich esse gern
Zum Frühstück essen wir
Mir schmeckt- schmecken
Ich trinke

Schneiden,
backen,
waschen,

bestreichen,
kochen,
…

REZEPT
Zuerst
Dann
Zum Schluss
Fertig ist…
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ΤΛΙΚΟ/ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 3
Deutsche Essgewohnheiten (http://www.goethe.de/ins/ie/prj/scl/thm/ess/de183805.htm)
Frühstück
Das klassische deutsche Frühstück
besteht aus verschiedenen
Brotsorten
und
Brötchen, Marmelade und
Kaffee oder Tee.
Wer den Tag lieber mit einem
herzhaften
Frühstück beginnt, kann
verschiedene Käseund Wurstsorten essen. Bei
einem
größeren
Frühstück werden außerdem
noch gekochte Eier,
Joghurt, Quark, Obst und Müsli oder Cornflakes
serviert.
Mittagessen
Traditionsgemäß isst man in Deutschland relativ früh zu Mittag
(zwischen zwölf und ein Uhr). Das Mittagessen ist die
Hauptmahlzeit des Tages und besteht meist aus Kartoffeln, Gemüse
und Fleisch. In katholischen Gegenden wurde freitags kein Fleisch
gegessen und stattdessen ein Fisch- oder Eiergericht angeboten.
Kaffee und Kuchen
Am Sonntag wird nachmittags häufig eine zusätzliche Mahlzeit
serviert. Je nach Jahreszeit werden verschiedene Kuchensorten
gebacken und am späteren Nachmittag der Familie und Freunden
zum Kaffee angeboten. In Deutschland wird man häufig statt zum
Mittag- oder Abendessen zum "Kaffee" (genauer, zu Kaffee und
viel Kuchen) eingeladen. Welche Kuchen angeboten werden, hängt
von der Jahreszeit ab. Im Sommer, zum Beispiel, bekommt man frisch gebackenen
Pflaumenkuchen oder Erdbeerboden. Im Winter werden Christstollen und Früchtebrot
serviert, die beide getrocknete Früchte enthalten. Es gibt eine Unzahl verschiedener
Kuchen in Deutschland und manche, wie die Schwarzwälder Kirschtorte und den
Apfelstrudel, kennt man auch im Ausland.
Abendbrot
Das Abendbrot wird um sechs Uhr serviert. Wie der Name schon
sagt, handelt es sich um eine kalte Mahlzeit, bei der verschiedene
Brotsorten, Käse und Wurstaufschnitt und Salat gegessen werden.
Manchmal wird auch etwas Heißes wie eine Suppe oder
aufgewärmte Reste dazu gereicht. Zum Essen trinkt man schwarzen
Tee oder Kräutertee.
Da man in Deutschland den Tag sehr früh beginnt, isst man die Mahlzeiten auch früher als
in Irland. In Gaststätten, in denen man traditionelles deutsches Essen bekommt, gibt es oft
abends nach zehn Uhr kein warmes Essen mehr.
Das deutsche Essen im heutigen Alltag
Die grundlegenden Veränderungen im Lebensstil vieler Deutscher haben
die traditionellen deutschen Essgewohnheiten beeinflusst. So nehmen,
zum Beispiel, viele Deutsche jetzt auch eher abends als mittags ihre
Hauptmahlzeit ein, und das klassische deutsche Frühstück wird vielerorts
von einem Frühstück amerikanischer Art, also Cornflakes mit Milch,
abgelöst. Anders als die Franzosen und Italiener essen die meisten
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Deutschen gern ein größeres Frühstück und nehmen sich dafür Zeit. In Deutschland ist es
nicht ungewöhnlich, von Freunden zum Frühstück eingeladen zu werden. Viele junge
Deutsche frühstücken auch gerne mit Freunden in einem Café. Die meisten deutschen
Cafés haben ein großes Frühstücksangebot und servieren Frühstück oder Brunch bis drei
Uhr.
Obwohl man in Deutschland noch immer relativ viel Fleisch isst,
bevorzugen die meisten Deutschen jetzt eine etwas leichtere und
gesündere Art des Kochens. Ausländische Gerichte sind ein
integraler Bestandteil der Ernährung geworden, und italienische
Klassiker wie Pizza und Nudelgerichte sind in Deutschland genauso
beliebt wie anderswo. Durch die vielen Gastarbeiter aus Süd- und
Osteuropa sind ausländische Spezialitäten weitverbreitet. So findet
man in fast allen, auch kleineren deutschen Orten, ein italienisches Restaurant und eine
italienische Eisdiele und einen Stand, der türkische Spezialitäten wie Döner Kebab und
Börek anbietet. In größeren Städten gibt es häufig auch jugoslawische und griechische
Restaurants. Asiatische Spezialitäten sind ebenfalls sehr beliebt. Weniger auffällig aber
trotzdem typisch für Deutschland sind die vielen Schnellimbiss-Stände, die deutsche
Schnellgerichte wie Currywurst, Pommes Frites, Kartoffelsalat, Frikadellen, usw.
anbieten.
ΤΛΙΚΟ/ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 4
FRÜHSTÜCK – Unterschiede
Griechenland

Deutschland
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ΤΛΙΚΟ/ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 5
Rollenspiel
Kellner
Kellnerin
…

Grieche-Griechin
im
deutschen
Café
…

ΤΛΙΚΟ/ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 6
Deutsche im deutschen
Café
...

Das Menü
Torten und Kuchen
Pudding/Vla
Götterspeise
Tiramisù
Kuchen/ Torten
Crêpes
Kompott
Früchte
Crème
Eis
Gebäck
Quarkspeise
Getränke
...
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Β3: ΔΝΑΡΙΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
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ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Βώβνπ Δπαγγειία, ΜΑ
1.1 „Ein Toon-Tun-Tag“
Σάμε ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη ην ζελάξην-ζρέδην δηδαζθαιίαο: ΣΤ‟ Γεκνηηθνχ
1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ - ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο:

Βαζηθό Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Γεξκαληθά ΣΤ‟ Γεκνηηθνχ

Δπηκέξνπο Γλσζηηθά Αληηθείκελα (Γηαζεκαηηθόηεηα): Πιεξνθνξηθή,
Δηθαζηηθά
πγθεθξηκέλε ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ Βαζηθνύ Γλσζηηθνύ Αληηθεηκέλνπ:
Φξήζε αλεπίζεκεο/επίζεκεο ψξαο
Σρεδηαζκφο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ελφο πξαγκαηηθνχ ή θαληαζηηθνχ ήξσα θφκηθ
Καζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο.
ύλδεζε κε Δλόηεηα ρνιηθνύ Δγρεηξηδίνπ: „Der, die, das Renner“ Kursbuch,
Arbeitsbuch, CD (εθδφζεηο Καξακπάηνο), ελφηεηα 2 „Mein Tag“.
Δπίπεδν γισζζνκάζεηαο: Α1
πκβαηόηεηα κε ΓΔΠΠ θαη ΑΠ: Οη πξναλαθεξζείζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο
απνηππψλνληαη ζηηο αξρέο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ Γεξκαληθήο
Γιψζζαο
γηα
ην
Γεκνηηθφ
http://www.pischools.gr/download/lessons/languages/german/J959TJ4.pdf θαζψο θαη ηνπ Γηαζεκαηηθνχ
Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Ξέλσλ Γισζζψλ γηα ην Γεκνηηθφ θαη ην
Γπκλάζην http://www.pi-schools.gr/programs/depps/. Δπίζεο, νη πξναλαθεξζείζεο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηθαλνπνηνχλ δηαηππσκέλεο αξρέο ηνπ ΓΔΠΠΣ θαη ΑΠΣ
Πιεξνθνξηθήο γηα ην Γεκνηηθφ http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ θαη ηνπ
ΓΔΠΠΣ
θαη
ΑΠΣ
Δηθαζηηθψλ
γηα
ην
Γεκνηηθφ
http://www.pischools.gr/programs/depps/.
Πξναπαηηνύκελεο Γλώζεηο & Γεμηόηεηεο: Οη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ
βαζηθέο γλψζεηο Αγγιηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζην online ινγηζκηθφ
(πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ Αγγιηθή σο γιψζζα δηάδξαζεο). Δπηζπκεηφ ζα ήηαλ επίζεο λα
έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο Η/Υ, δηαδηθηχνπ θαη δηαδξαζηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ drag „n‟ drop.
1.3 θνπόο θαη ζηόρνη ηνπ ζελαξίνπ - ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Γεληθόο θνπόο
Σθνπφο ηνπ ζελαξίνπ-ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο άκεζε
αληίιεςε ηεο ρξήζεο επηθνηλσληαθψλ ιεθηηθψλ πξάμεσλ ζηελ γεξκαληθή γιψζζα, φπσο
είλαη νη εξσηεκαηηθέο (π.ρ. Τη ψξα ζα...;) σο αλαδήηεζε κηαο πιεξνθνξίαο θαη νη
θαηαθαηηθέο (π.ρ. Σηηο 12:00...) σο δήισζε, κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ψξαο
(„offizielle/unoffizielle Uhrzeit“) θαη ηνπ ζεκαηηθνχ ιεμηινγηθνχ πεδίνπ «θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηφηεηεο» („Alltagsaktivitäten“). Παξάιιεια νη καζεηέο/ηξηεο ζα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή φρη κφλν σο επνπηηθφ κέζσ δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο (κε
ηε βνήζεηα online ινγηζκηθψλ επξείαο ρξήζεο θαη βίληεν), αιιά θη σο εξγαιείν
επηθνηλσλίαο. Έηζη επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηελ δεχηεξε μέλε γιψζζα,
ηφζν ζε επηθνηλσληαθφ φζν θαη ζε κνξθνζπληαθηηθφ επίπεδν, θαζψο θη ε αλάπηπμε
θαιιηηερληθψλ θαη ζπιινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δπηκέξνπο ηόρνη σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
Γεληθέο γλώζεηο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο, ηθαλόηεηεο
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Δπαθή κε ηελ αηζζεηηθή πιεπξά ηεο γιψζζαο κέζσ ηεο παξαγσγήο απζεληηθψλ

θεηκέλσλ,

Απφθηεζε κεηαγισζζηθήο ζπλείδεζεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο λα
ζρεδηάδεη ν/ε καζεηήο/ηξηα ηηο δηθέο ηνπ κεζφδνπο γισζζηθήο επεμεξγαζίαο (θπξίσο
ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ),

Γλσξηκία κε γεξκαλφθσλα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κε ηε βνήζεηα πνιπκέζσλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνιππνιηηηζκηθή ζπλείδεζε,

Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ θπζηθψλ νκηιεηψλ ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο,

Υινπνίεζε ζπλζεηηθήο εξγαζίαο (Projekt), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη λα δηεπθνιπλζεί ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γεληθνχ
ζθνπνχ.
Γισζζηθέο-επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο
Να κπνξνχλ νη καζεηέο:

Σηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (θαηαλφεζε):

λα θαηαλννχλ απιά νπηηθναθνπζηηθά απζεληηθά θείκελα, ηα νπνία ηνπο
παξνπζηάδνληαη κε ηε βνήζεηα πνιπκέζσλ ζε κνξθή ζχληνκεο ηαηλίαο θαη ηα νπνία
είλαη εληαγκέλα γισζζηθά θη επηθνηλσληαθά ζην πεξηερφκελν κάζεζεο, φπσο απηφ
πεξηγξάθεηαη ζην ζθνπφ.

λα γλσξίζνπλ κε βάζε ηα παξαπάλσ νπηηθναθνπζηηθά θείκελα πηπρέο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ζηηο γεξκαλφθσλεο ρψξεο („Tagesablauf“)

Σηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (παξαγσγή)

λα αληαπνθξίλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ απζεληηθψλ θεηκέλσλ κε ην
λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξάγνπλ παξφκνηεο ιεθηηθέο πξάμεηο παξαιιάζζνληαο δνκηθά
ζηνηρεία ηεο γεξκαληθή γιψζζαο („Dialoge/Texte/Inhalte/Erzählperspektive variieren“).

Σηνλ γξαπηφ ιφγν (παξαγσγή):

Να παξάγνπλ απιά γξαπηά θείκελα ζε κνλνινγηθή ή δηαινγηθή κνξθή εληαγκέλα
ζε πξαγκαηηθέο ή θαληαζηηθέο θαηαζηάζεηο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηε ζπγγξαθή
θφκηθο.
Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη ππεξεζηώλ ησλ Σερλνινγηώλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Οη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη ηειεηψλνληαο ηελ ζπλζεηηθή εξγαζία λα είλαη ζε ζέζε λα

ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθφ γεληθήο ή/θαη εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο γηα λα εθθξάζνπλ
ηηο ηδέεο ηνπο κέζσ εηθφλσλ, ήρσλ, θεηκέλσλ, γξαθηθψλ, θα.),

ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο πνιπκέζσλ (βίληεν) σο απζεληηθέο παξαγσγέο
πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηελ δεχηεξε μέλε γιψζζα,

ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζε δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο (www).
1.4 Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο

Σπλζεηηθή εξγαζία (κέζνδνο Project)

Σπλεξγαηηθή κάζεζε (εξγαζία ζε νκάδεο)

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ (παηρλίδηα), πνπ πξνάγνπλ ηε γλψζε, ηε δξάζε θαη ηε
δεκηνπξγία θηλήηξσλ.
1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα
3 δηδαθηηθέο ψξεο (45‟ θάζε δηδαθηηθή ψξα).
2) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΑΡΙΟΤ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Παξαηήξεζε: Τν παξφλ ζελάξην-ζρέδην δηδαζθαιίαο εθαξκφδεηαη κε ηε κνξθή ηεο
κεζφδνπ Project κεηά ην ηέινο ηεο ελφηεηαο 2 ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Άξα ην
πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο, φπσο απηφ απνδίδεηαη ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή („Der, die, das
Renner Lehrerhandbuch“) θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζεσξείηαη
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δηδαγκέλν.
Kapitel Themenbereiche
2
Tagesablauf, Uhrzeit,
Fernsehprogramm,
Zimmer
einer
Wohnung

Grammatik
Uhrzeit, Verben mit Vokalwechsel essen, schlafen,
reflexive Verben sich waschen, sich anziehen,
trennbare Verben fernsehen, aufstehen, sich
anziehen, temporale Präpositionen an+Tageszeit,
um+Uhrzeit

2.1 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή
1ε δηδαθηηθή ώξα (45‟)
Φάζε: Δηζαγσγή
Γηάξθεηα: 10‟
Γηακόξθσζε ηάμεο: Σχλνιν καζεηψλ
Γξαζηεξηόηεηα: Ο εθπαηδεπηηθφο θαιεκεξίδεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη ηνπο ελεκεξψλεη
ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κέξα, δειαδή γηα ην ζέκα
θαη ηα βήκαηα πινπνίεζεο ηεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο. Ψο αθφξκεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην
ζθίηζν „Comic/Tagesablauf“ (βι. παξάξηεκα Ι), ην νπνίν πξνβάιιεη ν εθπαηδεπηηθφο
ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα γηα κεξηθά ιεπηά. Με βάζε ην ζθίηζν ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη
εξσηήζεηο, φπσο „Wann steht Elfi auf?“, „Wann macht sie ihre Hausaufgaben?“ θ.α.
Δπνπηηθά Μέζα: Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο, δηαδίθηπν, ζθίηζν „Comic/Tagesablauf“.
Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Πξνεηνηκαζία, αθφξκεζε, δεκηνπξγία καζεζηαθψλ θηλήηξσλ,
νπηηθναθνπζηηθή θηλεηνπνίεζε, ιεμηινγηθή ελίζρπζε, εηζαγσγή ζην δεηνχκελν,
επηιεθηηθφ δηάβαζκα, θαηαλφεζε/παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
Φάζε: Παξνπζίαζε - Δπεμεξγαζία
Γηάξθεηα: 20‟
Γηακόξθσζε ηάμεο: Σχλνιν καζεηψλ
Γξαζηεξηόηεηα: Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη ην
δηαδίθηπν ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο φηη ζα δνπλ έλα απζεληηθφ βίληεν, πνπ έρεη
δεκηνπξγήζεη θη «αλεβάζεη» ζην δηαδίθηπν έλαο λένο ζηελ Γεξκαλία („Mein Tag Stop
Motion“ πεγή: http://www.youtube.com/watch?v=xYzBnAsxNGk). Οη καζεηέο/ηξηεο
βιέπνπλ ην βίληεν, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 9‟, ζε αθνινπζίεο ησλ 2‟-3‟ ιεπηψλ ηε θνξά.
Μεηά απφ θάζε αθνινπζία ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη γεληθέο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, φπσο
„Was isst der Junge zum Frühstück?“, „Womit fährt er zur Schule? Mit dem Bus oder mit
dem Fahrrad?“ θ.α. Σην ηέινο αθνινπζνχλ γεληθέο εξσηήζεηο, φπσο „Was esst ihr zum
Frühstück?“, „Wie fahrt ihr zur Schule?“, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο
ηηο νκνηφηεηεο ή/θαη ηηο δηαθνξέο ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο καζεηή ζηελ
Διιάδα θαη ζηα γεξκαλφθσλα θξάηε.
Δπνπηηθά κέζα: δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, δηαδίθηπν
Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Οπηηθναθνπζηηθή θηλεηνπνίεζε, αλάπηπμε πνιππνιηηηζκηθήο
ζπλείδεζεο (ην παξαπάλσ βίληεν δελ έρεη ιφγηα, ρξεζηκνπνηείηαη φκσο πξψηνλ σο
νπηηθναθνπζηηθφ εξέζηζκα θαη δεχηεξνλ σο πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν, θαζψο αληηθαηνπηξίδεη
ην εκεξήζην πξφγξακκα ελφο καζεηή ζηελ Γεξκαλία ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
θηλεκαηνγξαθηθή ηερληθή stop motion, πνπ θάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν θαη
θαηά ζπλέπεηα φιε ηελ δξαζηεξηφηεηα πην ελδηαθέξνπζα), θαηαλφεζε απζεληηθψλ
θαηαζηάζεσλ κε ηε βνήζεηα εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ, θαηαλφεζε/παξαγσγή
πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
Φάζε: Δθαξκνγή - Γξαζηεξηφηεηα
Γηάξθεηα: 13‟
Γηακόξθσζε ηάμεο: Οκάδεο ησλ 4 καζεηψλ/ηξηψλ
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Γξαζηεξηόηεηα: Ο εθπαηδεπηηθφο θνιιάεη ζηνλ ζπκβαηηθφ πίλαθα 18 θάξηεο, νη 9
παξνπζηάδνπλ ζθίηζα κε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ζηηο ππφινηπεο 9 ππάξρνπλ ηα
αληίζηνηρα ξήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο (βι. ζπλεκκέλν παξάξηεκα ΙΙ)
http://vs-material.wegerer.at/sachkunde/pdf_su/jaherszeiten/tag/lm_Tagesablauf.pdf. Οη
καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα ελψζνπλ ηηο θάξηεο ησλ ξεκάησλ κε ηηο θάξηεο ησλ ζθίηζσλ
θαη λα θηηάμνπλ πξνθνξηθά κηα ζχληνκε ηζηνξία, πνπ λα πεξηγξάθεη ην εκεξήζην
πξφγξακκα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Οη θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο.
Δπνπηηθά κέζα: ζπκβαηηθφο πίλαθαο, θάξηεο δξαζηεξηνηήησλ
Γηδαθηηθνί ζηόρνη: παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, αθνκνίσζε ησλ
δνκψλ θαη ηνπ ιεμηινγίνπ, παηγληψδεο κάζεζε, νπηηθή θηλεηνπνίεζε.
Φάζε: Αλαθεθαιαίσζε - Απνραηξεηηζκφο
Γηάξθεηα: 2‟
Γηακόξθσζε ηάμεο: Σχλνιν καζεηψλ
Γξαζηεξηόηεηα: Ο εθπαηδεπηηθφο πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ζθεθηνχλ ζην ζπίηη,
πσο θαη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο απηά πνπ έκαζαλ
ζην κάζεκα. Απνραηξεηά.
Δπνπηηθά κέζα: Φσλέο δαζθάινπ-καζεηψλ
Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Αλαηξνθνδφηεζε, Γεκηνπξγίαο πξνζσπηθήο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχκαζεηψλ.
2ε δηδαθηηθή ώξα (45‟)
Φάζε: Δηζαγσγή - Αθφξκεζε
Γηάξθεηα: 10‟
Γηακόξθσζε ηάμεο: Σχλνιν καζεηψλ
Γξαζηεξηόηεηα: Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη ην
δηαδίθηπν πξνβάιιεη έλα απζεληηθφ βίληεν, ζην νπνίν έλαο γεξκαλφθσλνο καζεηήο
πεξηγξάθεη ην θαζεκεξηλφ ηνπ πξφγξακκα („[TAG] - Mein Tagesablauf“
http://www.youtube.com/watch?v=P0uWH8gpy-U&feature=related). Οη καζεηέο/ηξηεο
βιέπνπλ ην βίληεν (δηάξθεηα 05:21) κηα θνξά θαη ζηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη
γεληθέο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, φπσο „Wann frühstückt der Junge?“,
„Was macht er am Wochenende?“
Δπνπηηθά κέζα: Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο, δηαδίθηπν.
Γηδαθηηθνί ζηόρνη: νπηηθναθνπζηηθή θηλεηνπνίεζε, ζχλδεζε κε ην πεξηερφκελν
κάζεζεο ηεο πξνεγνχκελε δηδαθηηθήο ψξαο, ιεμηινγηθή ελίζρπζε, θαηαλφεζε απζεληηθνχ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ (θπζηθνχ νκηιεηή), αλάπηπμε πνιππνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο.
Φάζε: Δπεμεξγαζία
Γηάξθεηα: 10‟
Γηακόξθσζε ηάμεο: Αηνκηθή άζθεζε, ζχλνιν καζεηψλ
Γξαζηεξηόηεηα: Ο εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ην Φχιιν Δξγαζίαο Ι
(βι. παξάξηεκα ΙΙΙ) θαη ηνπο δεηά λα δνπλ άιιεο δχν θνξέο ην βίληεν (ζε απηήλ ηε θάζε
παξαιείπνληαη ηα ιεπηά ηνπ βίληεν απφ 03:11 έσο 05:21, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν
ρξφλνο ηεο άζθεζεο) θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ζηελ άζθεζε (θιεηζηνχ ηχπνπ) ηνπ Φχιινπ
Δξγαζίαο Ι ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ. Η άζθεζε δηνξζψλεηαη ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο. Σε
πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο/ηξηεο ζπλαληήζνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε κπνξεί ν
εθπαηδεπηηθφο λα ζηακαηά ην βίληεν ζε θάπνηα ζεκεία ηελ δεχηεξε θνξά ηεο πξνβνιήο.
Δπνπηηθά κέζα: Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο, δηαδίθηπν, Φχιιν Δξγαζίαο Ι
Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Καηαλφεζε απζεληηθνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (θπζηθνχ νκηιεηή),
έιεγρνο ηεο απνθηεκέλεο γλψζεο, έιεγρν θαηάθηεζεο ιεμηινγίνπ.
Φάζε: Παξνπζίαζε
Γηάξθεηα: 20‟
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Γηακόξθσζε ηάμεο: Σχλνιν καζεηψλ - Οκάδεο καζεηψλ
Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη κε ην θξηηήξην ηεο ηπραηφηεηαο ζε νκάδεο
ησλ ηεζζάξσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη
ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ην ζέκα θαη ηα βήκαηα ηεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο. Ψο
ζέκα νξίδεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ελφο πξαγκαηηθνχ ή
θαληαζηηθνχ ήξσα ζε κνξθή θφκηθ. Καηφπηλ ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο
καζεηέο/ηξηεο ην δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ θφκηθ http://www.toondoo.com/. Ο
εθπαηδεπηηθφο εγγξάθεη κία κία ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ σο ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
(ε θάζε νκάδα έρεη δηθφ ηεο φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ). Δμεγεί ηα βήκαηα δεκηνπξγίαο
ελφο comic strip ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ.
Δπνπηηθά κέζα: Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο, δηαδίθηπν, πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ θφκηθ
Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Οηθεηνπνίεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ κέζσλ, κε ηα νπνία ζα δνπιέςνπλ
νη καζεηέο/ηξηεο, ζπλεξγαηηθή κάζεζε.
Φάζε: Αλαθεθαιαίσζε
Γηάξθεηα: 5‟
Γηακόξθσζε ηάμεο: Σχλνιν καζεηψλ
Γξαζηεξηόηεηα: Ο εθπαηδεπηηθψλ πξνηείλεη ζηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα
ζθεθηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήξσα ηνπο θαη ηηο πηζαλέο εκεξήζηεο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπ κε βάζε ην ήδε θεθηεκέλν πεξηερφκελν κάζεζεο.
Δπνπηηθά κέζα: Φσλέο δαζθάινπ-καζεηψλ
Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Κηλεηνπνίεζε ηεο θαληαζίαο
3ε δηδαθηηθή ώξα (45‟) - ηελ αίζνπζα ηεο Πιεξνθνξηθήο
Φάζε: Δηζαγσγή
Γηάξθεηα: 10‟
Γηακόξθσζε ηάμεο: Σχλνιν καζεηψλ - Οκάδεο καζεηψλ
Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζηηο νκάδεο ηνπο. Κάζε νκάδα
θαηαιακβάλεη έλαλ Η/Υ, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη θξνληίζεη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνπο
ππνινγηζηέο θαη λα ζπλδεζεί ζηνλ θαζέλα κε ην δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ
θφκηθ http://www.toondoo.com/ θαζψο θαη λα εηζάγεη ηελ θάζε νκάδα κε ηνλ αλάινγν
θσδηθφ θη φλνκα ρξήζηε ζην πξφγξακκα. Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θεληξηθφ
ππνινγηζηή δείρλεη έλα δείγκα ζρεδηαζκνχ θφκηθ ζηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ
πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γίλεη ζηνπο καζεηέο ηηο εμήο νδεγίεο:

Τν comic strip ηεο θάζε νκάδαο πξέπεη λα έρεη έσο ηέζζεξα θνπηάθηα.

Τν comic strip ηεο θάζε νκάδαο πξέπεη λα έρεη έλαλ θεληξηθφ ήξσα, ηνπ νπνίνπ ην
θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ζα πεξηγξάθεηαη. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη
επηκέξνπο ραξαθηήξεο, φπσο δψα, θπηά θ.α.

Κάζε θνπηάθη πξέπεη λα δείρλεη κηα δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία γίλεηαη κηα
ζπγθεθξηκέλε ψξα.

Η δξαζηεξηφηεηα ηνπ ήξσα ζε θάζε θνπηάθη πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κφλν ζηε
γεξκαληθή γιψζζα.

Τα κέιε ηεο θάζε νκάδαο απνθαζίδνπλ ζπιινγηθά γηα ηνλ ήξσα, ηηο
πεξηγξαθφκελεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ην αληίζηνηρν θείκελν ή ηνπο δηαιφγνπο.
Δπνπηηθά κέζα: Η/Υ, δηαδίθηπν, πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ θφκηθ.
Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Οηθεηνπνίεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ κέζσλ, κε ηα νπνί ζα δνπιέςνπλ νη
καζεηέο/ηξηεο, ζηνρνζεζία θαη νδεγίεο πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο.
Φάζε: Δπεμεξγαζία
Γηάξθεηα: 25‟
Γηακόξθσζε ηάμεο: Οκάδεο (ησλ ηεζζάξσλ καζεηψλ/ηξηψλ)
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Γξαζηεξηόηεηα: Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δνπιεχνπλ πάλσ ζηα comic strips ηνπο.
Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη θαζνδεγεηηθφο, ζπκβνπιεπηηθφο θαη
ζπληνληζηηθφο. Πεξηζζφηεξε βνήζεηα κπνξεί λα παξέρεη θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ
ή ησλ δηαιφγσλ ηνπ comic strip ηεο θάζε νκάδαο.
Δπνπηηθά κέζα: Η/Υ, δηαδίθηπν, πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ θφκηθ.
Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Οη ζηφρνη ηεο θάζεο απηήο έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ζηελ παξάγξαθν
1.3 Σθνπφο θαη ζηφρνη ηνπ ζελαξίνπ - ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
Φάζε: Αμηνιφγεζε
Γηάξθεηα: 10‟
Γηακόξθσζε ηάμεο: Αηνκηθή εξγαζία
Γξαζηεξηόηεηα: Ο εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο ην έληππν αμηνιφγεζεο (βι.
παξάξηεκα IV) θαη δίλεη ρξφλν ζηνπο καζεηέο λα ην ζπκπιεξψζνπλ. Γελ παξέρεηαη
βνήζεηα ζε απηφ ην ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο.
Δπνπηηθά κέζα: Έληππν αμηνιφγεζεο./
Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Αλαηξνθνδφηεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αμηνιφγεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ κάζεζεο, απηναμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή

Classroom equipment: Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο, Η/Υ, ζχλδεζε Internet,
πξνηδέθηνξαο, ερεία, ζπκβαηηθφο πίλαθαο.

Software: 
Website:
 http://www.toondoo.com/,
 http://www.youtube.com/,
 http://sozialth-wohnheim.de.fchost11.de/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=73,
 http://vs-material.wegerer.at/sachkunde/pdf_su/jaherszeiten/tag/lm_Tagesablauf.pdf
Video used:

„Mein
Tag
Stop
Motion“
http://www.youtube.com/watch?v=xYzBnAsxNGk&feature=related

„[TAG] - Mein Tagesablauf“ http://www.youtube.com/watch?v=P0uWH8gpyU&feature=related
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Παξάξηεκα Ι:
Σθίηζν „Comic/Tagesablauf“
Πεγή:
http://sozialth-wohnheim.de.fchost11.de/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=73
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Παξάξηεκα ΙΙ:
„Tagesablauf“
Πεγή:
http://vs-material.wegerer.at/sachkunde/pdf_su/jaherszeiten/tag/lm_Tagesablauf.pdf
Σπλεκκέλν
Παξάξηεκα ΙΙΙ:
Φύιιν Δξγαζίαο Ι
 Σπκπιήξσζε ηα θελά κε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ!
Bus
sieht fern

spielt
Hause

frühstückt
Wochenende

Eltern
um

Sofa
kocht

Martins Tagesablauf
Am __________ steht Martin meistens um zwischen 09:00 und 10:00 Uhr auf. Dann
isst er ruhig sein Frühstück. Danach __________ er an seinem Laptop oder schickt EMails. Am Mittag __________ er etwas Warmes zum Essen, wie z.B. eine Suppe.
Dann besucht er seine __________. Am Abend surft er im Internet oder __________.
An Werktagen wacht er um fünf Uhr auf! Er __________ und macht sich fertig für
die Schule. Zur Schule fährt er mit dem __________. Die Schule fängt __________
08:00 Uhr an. Mittags isst er meistens ein Käsebrot. Dann fährt er wieder nach
__________. Den Abend verbringt er gern auf dem __________.

Παξάξηεκα IV:
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (γηα ηνπο καζεηέο Γεκνηηθνύ)
Τν κάζεκα ζνπ άξεζε
Ναη 
Αλ  ηη ζνπ άξεζε
πεξηζζφηεξν;
Αλ  ηη ζε δπζθφιεςε
πεξηζζφηεξν;
Τη λνκίδεηο φηη έκαζεο απφ
απηφ ην κάζεκα;

Όρη 
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ToonDude.
www.toondoo.com

Click here to view the ToonDoo.

Click here to view the ToonDoo.

Click here to view the ToonDoo.

Click here to view the ToonDoo.
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ΔΝΑΡΙΟ – ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
1.1 Σίηινο (Θέκα) ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Δπαγγέικαηα
Ολνκαηεπώλπκν: Κιαίξε Θενδψξνπ
Ιδηόηεηα: θαζεγήηξηα Β‟ βάζκηαο
1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο
Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο):
Γεξκαληθά Γ‟ γπκλαζίνπ
ύλδεζε κε Δλόηεηα ρνιηθνύ Δγρεηξηδίνπ:
Δπαγγέικαηα
Deutsch ein Hit
ΟΔΓΒ
Δπίπεδν γισζζνκάζεηαο: : A2 → B1 (Α2+)
1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζελαξίνπ- ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο)
Γεληθόο θνπόο
Die Schüler sollen am Ende der Unterrichtsstunde in der Lage sein, Informationen über
Berufe, Berufsberatung, Studium, Bewerbungen usw. zu erfragen und zu erhalten.
Δπηκέξνπο ηόρνη σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
Die Schüler sollen am Ende der Unterrichtsstunde in der Lage sein,
 den jeweiligen Studiengang / Beruf zu erkennen und darzustellen unter
Anwendung
der entsprechenden Ausdrücke
 andere nach ihrem Beruf zu fragen und zu antworten
 sich über ihre berufliche Zukunft zu äuβern, sie zu beschreiben und in
einfachen
Sätzen auch ihre getroffene Berufswahl
begründen zu können.
Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη ππεξεζηώλ ησλ Σερλνινγηώλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)
Interaktiver Whiteboard, PC, Projektor
1.4 Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή κέζνδνο
Δξσηήζεηο – απαληήζεηο
Γπαδηθή εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία
1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα
1 δηδαθηηθή ψξα
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΑΡΙΟΤ- ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
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2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή
Einstieg-Aufwärmphase (3min.)
Ziele/Kom etenzen Medien
Interaktion
-Begrüβung
-Einstieg in die
Unterrichtssprache
-affektives
Ziel:
Motivation der TN,
am Unterricht aktiv
teilzunehmen,
Interesse wecken

KL-Stimme
TNStimme,
DVD Datei,
Interaktiver
Whiteboard
PC
Projektor

KL und TN
begrüβen sich
gegenseitig.
KL fragt die
TN, wie es EA/
ihnen geht und PL
fragt die TN,
ob sie Lust
haben
eine
Werbung
anzusehen. Die
Werbung wird
auf dem IW
vorgeführt.
Diskussion.

Hinführungsphase (5min.)
Ziele/Kompetenzen Medien
-Vorwissen
aktivieren
-affektives
Ziel:
soziale Kompetenz
durch
die
PA
entwickeln

Sozialform Didaktischer
Kommentar

KL-Stimme
TN-Stimme
Interaktiver
WhiteboardComputer,
Projektor , Software,
elektronische Dateien,
Arbeitsblatt,Kopien

Interaktion

Durch die Begrüβung
und die Frage wird der
Einstieg
in
die
Zielsprache geschaffen
und die TN fühlen sich
persönlich
angesprochen.
Durch
die Vorführung der
Webung auf dem IW
werden
die
TN
motiviert
und
sind
gespannt
auf
den
Unterricht.
Das
untypische Ende der
Webung
gibt
den
erwünschten Anlass, um
in
die
Diskussion
einzusteigen.
(Der
vollständige Werbetext
soll dem Arbeitsblatt
entnommen
werden).
Auch
können
Vermutungen der TN
über
die
Lernziele
dieser Unterrichtsstunde
formuliert werden.
Sozialform Didaktischer
Kommentar

KL fragt die
TN wie sie
die Werbung
gefunden
haben, was PA / PL
sie
genau
verstanden
haben. Die
TN
sehen
Fotos
von
Berufen aud
dem IW und
sollen
vermuten,

Über
das
Arbeitsblatt
werden die TN
gebeten,
den
Werbetext still
zu lesen. Dann
sollen sie sich in
Zweiergruppen
überlegen, was
Sebastian
meinen könnte,
als er die Frage
seiner Lehrerin
nach
seinem
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welche
Berufe
es
sind.
Die
kurzen
beiliegenden
Texte
sind
noch nicht zu
sehen.
Partnetarbeit
und
Diskussion
im Plenum.

Präsentationsphase (10min.)
Ziele/Kompetenz
Medien
n
Verstehensstrategie
n
entwickeln
-soziale Kompetenz
durch
die
GA
entwickeln
-affektives Ziel: TN
freuen sich, wegen
der Pantomime

KL-Stimme
TN-Stimme
Interaktiver
WhiteboardComputer
, Projektor , Software,
elektronische
Dateien,
Arbeitsblatt,Kopien

Interaktion

Berufswunsch
kurz und knapp
mit
“18”
beantwortet hat.
Anschlieβend
werden
ihre
Überlegungen im
Plenum
vorgeführt. Der
Titel
“Beruf”
sowie Fotos von
verschiedenen
Berufen werden
auf dem IW
gezeigt,
damit
das Vorwissen
der TN aktiviert
und
ihre
Neugierde
erweckt wird.
Sozialfor
m

TN sollen die
Texte,
die
jetzt deutlich
auf dem IW
zu sehen sind, E A /GA
zu den Fotos
zuordnen. Ein
TN macht die
Zuordnung an
dem IW und
die anderen
überprüfen
ihre
Antworten.
Danach lesen
die TN laut
vor.
TN werden
in
Vierergruppe
n
eingeteilt
und
sollen
ihre
Meinungen

Didaktischer
Kommentar
Den TN wird
über
das
Arbeitsblatt
nahe gelegt, sich
in
Vierergruppen
zusammensetze
n
und
gemeinsam
überlegen, was
sie alles mit
Vollendung des
achtzehnten
Lebensjahres
vorhaben
und
welchen
Studiengang /
beruflichen Weg
sie einschlagen
möchten
und
warum.
Sie
sollen
Interviews dazu
machen
und
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über
ihre
berufliche
Zukunft
formulieren
und
Interviews
dazu machen.
Pantomime:
Die
TN
wählen eine
Person
aus
den Fotos und
präsentieren
deren Beruf
durch
Pantomime.

Erarbeitungsphase (8min.)
Ziele/Kompetenze Medien
n

Interaktion

Die
Aufmerksamkeit

Es wird an die
TN
übers

KL-Stimme
TN-Stimme

dann
die
Ergebnisse
in
der
dritten
Person
präsentieren.
Die Pantomime
macht den TN
Spaβ, hilft ihnen
ein bisschen zu
erholen
und
motiviert
sie
weiter mit dem
Thema „Beruf“
zu beschäftigen.
Der KL soll
beobachten,
neue
Impulse
geben,
ohne
aktiv
ins
Geschehen
einzugreifen.
Während die TN
ihre
Dialoge
durchführen,
informiert der
KL
und
korrigiert,
indem er leise
die
richtige
Version
des
falsch
ausgesprochene
n
Ausdrucks
wiederholt. Er
richtet sich an
die
gesamte
Klasse und nicht
persönlich
an
denjenigen, der
gerade
den
Fehler begangen
hat.

Sozialfor Didaktischer
m
Kommentar
Bei dieser Phase
wird die Freude der
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der TN soll auf
die
Kommunikation
gerichtet werden,
die mit Hilfe der
Redemittel
und
der verschiedenen
Übungen erfolgt.
Das entdeckende
Lernen
wird
durch
die
Vermutung von
Regeln
und
Grammatikstruktu
ren
intensiv
gefördert.

Interaktiver
WhiteboardCompu
ter, Projektor ,
Software,
elektronische
Dateien,
Arbeitsblatt,Kopie
n, Stifte, Hefte

Arbeitsblatt ein
umfassendes
Verzeichnis mit
Ausdrücken,
Berufen, sowie
Ausdrücke zur
Formulierung
von Fragen und EA/
Antworten
PL
bezüglich
des
Berufs,
des
Ausübens,
der
Kenntnisse, des
Erfolgs und der
Zukunftsperspekt
ive verabreicht.
Entsprechende
Übungen zu den
Redemitteln,
Leseverstehen,
Grammatikübung
en.

Abschlusssphase (10min.)
Ziele/Kompetenzen Medien
Die
bereits
erworbenen
Kenntnisse sollen in
einer
Alltagssituation
angewendet werden.
Redemittel
und
Grammatikstrukture
n werden nochmals
zusammengefasst
und in die Praxis
umgesetzt.

KL-Stimme
TN-Stimme
Visitenkarten,
Interaktiver
WhiteboardComputer
, Projektor , Software,
elektronische
Dateien,
ArbeitsblatHefte,
Stifte

Interaktion

Schüler an die
Arbeit am IW
didaktisch nutzbar
gemacht.
Alle
Ausdrücke,
Grammatikphänom
ene und Übungen
werden auf dem
IW
präsentiert.
Durch
die
speziellen
Funktionen
verschiedener
Software wird alles
sehr
lebendig,
interessant
und
attraktiv für die
TN, die gebeten
werden selbst am
IW zu handeln.

Sozialfor
m

Verschiedene
Visitenkarten
werden den
TN
geteilt
und
gleichzeitig
auf dem IW GA/
gezeigt. Sie EA/
sollen
in PL
Vierergruppe
n möglichst
viele
Informationen
von
den
Karten
sammeln.
Dann sollen
sie jeder für
sich
eine
eigene
Visitenkarte

Didaktischer
Kommentar
Über
das
Arbeitsblatt
wird
den
Schülern
mitgeteilt, sich
in
Vierergruppen
aufzuteilen.
Jede Gruppe
sucht sich eine
Visitenkarte
aus und soll
die
entsprechende
n
Infos
herausfinden.
Durch
das
aufschreiben
einer eigenen
Visitenkarte
üben die TN
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schreiben und
sie mit ihren
Lernpartnern
tauschen.

Hausaufgabenerteilung (3min.)
Ziele/Kompetenzen Medien
Interaktion
-Festigung des in der
Klasse
gelernten
Stoffes.
-affektives Ziel:Lust
auf
die
Hausaufgaben
zu
bekommen.

Internet,
Hot
Potatoes
Software

ihre
schriftliche
Kompetenz
aus. Indem sie
ihre
Visitenkarten
mit
ihren
Lernpartnern
tauschen wird
auch
der
mündlicher
Ausdruck
gefördert, da
sie
sich
vorstellen
sollen, bevor
sie ihre Karte
übergeben.

Sozialform Didaktischer
Kommentar

Den TN werden
ein
Lückentext
und
ein
Kreuzworträtsel
mit Hilfe des “Hot EA
Potatoes”
Software
in
Verfügung
gestellt. Die TN
ergänzen
die
Aufgaben und die
Ergebnisse
werden dem KL
per
E-Mail
geschickt.

Durch das Arbeitsblatt
wird den TN bekannt
gemacht,
welche
Hausaufgaben
sie
haben.
Da
die
Hausaufgaben meistens
den TN keine groβe
Freude machen, ist es
sinnvoll
solche
Softwares zu benutzen.
Die TN fühlen sich von
der Arbeit im Internet
begeistert
und
gleichzeitig
werden
deren
Kenntnisse
gefestigt. Auch mit der
Kommunikation per EMail sind die TN
besonders vertraut und
der ganze Prozess
macht ihnen Spaβ.

Bewertung (6min.)
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Ziele/Kompetenzen

Medien

Interaktion

Sozialform Didaktischer
Kommentar

-Das Gelernte wird
überprüft
und
bewertet, ohne den
Schülern Stress zu
verursachen.
-affektives Ziel: TN
freuen sich, wegen
des
Spiels
und
warten ungeduldig
auf
die
nächste
Unterrichtsstunde.

KLStimme
TNStimme

Rollenspiel: Ein
TN wählt einen
Traumberuf aus.
Die anderen TN
sollen
mit
möglichst
wenigen Fragen PL
vermuten,
welchen Beruf er
ausgewählt hat.

Über das Arbeitsblatt
wird
den
Schülern
nahegelegt
ein
Rollenspiel zu spielen
Durch das Rollenspiel
sollen die TN ihren
Traumberuf
beschreiben, auch wenn
er unerreichbar und
realitätsfremd erscheint.
Der Lehrer verfolgt das
Geschehen
und
registriert die korrekte
Anwendung
der
gelernten
Ausdrücke,
indem er das Spiel aus
der Nähe beobachtet.
Falls es erforderlich ist
spornt er die Schüler
durch
aufmunternde
Aktionen an.

2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Arbeitsblatt für die Schüler, Videodatei mit Werbung von Mercedes Benz, Interaktives,
digitales Material
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (γηα ηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ)
Πνιχ
Λίγν
Καζφινπ
νπ άξεζε ην κάζεκα;
Γηθαηνιόγεζε ηελ άπνςή ζνπ κε ιίγα ιόγηα.

νπ θάλεθαλ ελδηαθέξνπζεο νη δξαζηεξηόηεηεο;

Πνιχ

Λίγν

Καζφινπ
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νπ άξεζαλ νη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο
Πνιχ
έπξεπε λα ζπλεξγαζηείο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ;

Λίγν

Καζφινπ

νπ άξεζαλ νη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο
Πνιχ
έπξεπε λα εξγαζηείο κόλνο ζνπ;

Λίγν

Καζφινπ


Δίρα
δπζθνιίεο
αιιά
ηα
θαηάθεξα


Γελ λνκίδσ φηη
ηα
θαηάθεξα
πνιχ θ ιά

Πώο ζεσξείο όηη αληαπνθξίζεθεο ζηηο 
Με
απαηηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ;
επηηπρία
Γηθαηνιόγεζε ηελ άπνςή ζνπ κε ιίγα ιόγηα.

Σώξα πνπ ηειείσζε ην κάζεκα ζθέςνπ ηη κπνξείο λα θάλεηο κε απηά πνπ έκαζεο.
Μπνξώ λα ....................

Sprachmaterial:
Funktion (Handlung)

Einsatz von Redemitteln, Redewendungen

Erwachsenenalter,
Volljährigkeit

Eingesetzter Wortschatz : Wann wirst du erwachsen? Mit wie viel
Jahren ist man in Griechenland / in Deutschland volljährig? In 3
Jahren werde ich 18 usw.

Fragen nach dem Studium, Was willst du denn mal später werden? Was möchtest du studieren
dem Berufswunsch, dem und warum? Hast du schon Zukunftspläne? Was für Hobbys hast
Hobby und dem Traumjob. du? Was macht man in dem jeweiligen Beruf? Was sind deine Eltern
von Beruf?
Das Verb “werden”.
Adjektive welche u.a. zu einer beruflichen Situation passen z.B.
schwer, leicht, anstrengend, schmutzig, lustig, interessant, kreativ
usw.
Berufspläne in Futur
Antworten auf die gestellten Ich möchte … werden; mein Traum ist … zu werden, ich will …
Fragen
bezüglich
des studieren, mein Traumberuf ist... , in meiner Freizeit beschäftige ich
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Studiums, des Berufs, des mich am liebsten mit...
Hobbys und der Karriere.
Arbeitsblatt
Hier lernst du:
 über Berufe sprechen
 Tätigkeiten beschreiben
 jemanden beruflich vorstellen
 eure Berufspläne in Futur ausdrücken
 Adjektive, die zu einer beruflichen Situation passen
 das Verb “werden” und die Bildung von Futur I
1. Lies den Werbetext!
Eine Lehrerin unterrichtet in einer Schulklasse und fragt nacheinander die Schüler ab, was
sie denn nun irgendwann mal beruflich werden wollen. Ein Schüler, der nah am Fenster
sitzt, hat sich zur Seite gedreht und sieht aus dem Fenster einen tollen, silberfarbenen
Mercedes der ganz langsam in den Schulhof hineinfährt. Die Lehrerin fragt:
 Und jetzt würde ich gern von euch wissen, was ihr später werden wollt.
Du!
Ein Schüler antwortet:
 Astronaut!
 Ah, Astronaut! Ernster Job!
Ein anderer Schüler ruft:
 Archäologe!
Die Lehrerin fragt weiter:
 Luisa, und du?
 Tänzerin!
Die Lehrerin antwortet und wendet sich an dem Jungen, der aus dem Fenster guckt und
vor sich hin träumt.
 Tänzerin! Was möchtest du mal werden Sebastian?
Sebastian reagiert nicht.
Die Lehrerin fragt weiter:
 Sebastian?
Sebastian reagiert noch immer nicht. Die Lehrerin fragt zum dritten Mal und als alle
anderen nun auch auf Sebastian aufmerksam geworden sind, dreht er sich zu seiner
Lehrerin um und antwortet:
 Achtzehn!
2. Teilt euch in Zweiergruppen auf und dikutiert miteinander:
 Was will Sebastian werden?
 Was will Sebastian mit dieser Antwort sagen?
 Was will uns die Werbung sagen?
 Wie findet ihr die Webung?
der Beruf
der Astronaut, -en
der Archäologe, -n
der Tänzer, der Lehrer, -

die Astronautin, -nen
die Archäologin, -nen
die Tänzerin, -nen
die Lehrerin, -nen
81

der Arzt, Ärzte
der Programmierer,der Bankangestellte,-n
der Krankenpfleger, der Kellner,der Koch, Köche
der Bäcker, der Automechaniker, der Schauspieler, der Sänger, der Taxifahrer, der Friseur, -e
der Hausmann, Hausmänner

die Ärztin, -nen
die Programmiererin, -nen
die Bankangestellte, -n
die Krankenpflegerin, -nen
die Kellnerin, -nen
die Köchin, -nen
die Bäckerin, -nen
die Automechanikerin, -nen
die Schauspielerin, -nen
die Sängerin, -nen
die Taxifahrerin, -nen
die Friseuse, -n
die Hausfrau, -en

Wann wirst du erwachsen?
Mit wie viel Jahren ist man in Griechenland / in
Deutschland volljährig?
In 3 Jahren werde ich 18.
Was willst du denn mal später werden?
Was möchtest du studieren und warum?
Hast du schon Zukunftspläne?
Was für Hobbys hast du?
Was macht man in dem jeweiligen Beruf?
Was sind deine Eltern von Beruf?

Ich möchte … werden.
Mein Traum ist … zu werden.
Ich will … studieren.
Mein Traumberuf ist...
In meiner Freizeit beschäftige ich mich am
liebsten mit...

Ich finde diesen Beruf interessant / spannend/ Dieser Beruf hat viele Nachteile. Er ist
…, denn...
langweilig/ anstrengend/ …, denn....
Mir gefällt dieser Beruf sehr gut / prima/ …, Ich mag diesen Beruf nicht / gar nicht /..., denn...
denn...
Notiert stichwortartig eure Ergebnisse!
3. Beruf
Was machen die Leute auf den Fotos beruflich? Welche ist ihre Arbeit? Überlegt euch!
Ordnet die Fotos den kurzen Texten zu!
3.1.Teilt euch in Vierergruppen auf und diskutiert miteinander, was ihr machen
möchet, wenn ihr achtzehn werdet! Macht gegenseitige Interviews und stellt eure
Interviewpartner der Klasse vor!
3.2. Pantomime: Und jetzt spielen wir! Wählt eine Person aus den Fotos und präsentiert
sie durch Mimik! Jede Gruppe kann zwei Personen wählen!
4. Redemittel:
5. Aufgaben und mündlicher Ausdruck auf dem Interaktiven Whiteboard!
Heb die Hand, mitmachen macht Spaβ!
6. Visitenkarten
Wähle eine Visitenkarte und sammle je mehr Informationen du kannst!
Wähle eine der drei Vorlagen und schreib deine eigene Visitenkarte!
7. Hausaufgaben
Hot Potatoes Links
1. Ergänze die Lücken!
2. Kreuzworträtsel: Ergänze!
82

3. Schicke per E-Mail die Ergebnisse!
8. Rollenspiel: Wie gut kennst du mich? Finde mein Traumberuf!
Überlegt euch euren Traumberuf und antwortet auf die Fragen eurer Mitschüler. Wer
schneller die richtige Antwort findet, gewinnt!!!
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