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Μονοπάτια μάθησης του Lingua + 

 
Η εκμάθηση γλωσσών είναι ένα δύσκολο έργο. Οι ενήλικοι μαθητές, σε σύγκριση με τα παιδιά, 

συχνά διαφέρουν στις μεθόδους μάθησης. Είναι πιο επικριτικοί και βασίζονται στην προσωπική και 

κοινωνική εμπειρία καθώς αποκτούν νέες γνώσεις. Προκειμένου να διευκολυνθεί η προσήλωση 

των ενηλίκων και να επιτευχθεί ένα άρτιο μαθησιακό αποτέλεσμα, η μαθησιακή πρόθεση, η 

σκοπιμότητα και η χρησιμότητα αποτελούν κρίσιμες πτυχές. 

Οι 15 διαδρομές εκμάθησης μέσω πολυμέσων της Lingua + παρουσιάζουν τον πυρήνα των 

προσπαθειών μας να ενσωματώσουμε τη μάθηση της γλώσσας στις καθημερινές συνήθειες των 

μεταναστών, με σκοπό να διευκολύνουμε την προσαρμογή σε νέες πολιτιστικές συνθήκες και να 

επιδείξουμε πολιτιστική ενσυναίσθηση στην αντανάκλαση της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Για την 

κατανόηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μεταναστών, έχει αναπτυχθεί  

γλωσσικό υλικό για να βοηθήσει τους μετανάστες να εντάξουν τη μάθηση στην καθημερινή τους 

ζωή αντί να βιώνουν τη  εκμάθηση γλωσσών ως επιπλέον βάρος ή μια ακόμα υποχρέωση. 

Η εκπαίδευση των ενηλίκων πρέπει να βασίζεται σε προ-υπάρχουσες σχετικές γνώσεις και 

δεξιότητες που μεταφέρονται σε νέο πλαίσιο, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τους μετανάστες να 

γεφυρώσουν την απόσταση στη νέα τους κοινότητα. Για παράδειγμα, ένα σημείο εκκίνησης θα 

μπορούσε να είναι οι γλώσσες που ήδη γνωρίζουν οι μαθητές και οι οποίες μπορούν να 

επηρεάσουν σημαντικά τη διαδικασία μάθησης μιας νέας · ή κάποιος μπορεί να κάνει χρήση του 

ψηφιακού αλφαβητισμού ή του πάθους για τις τέχνες και να κάνει όλη τη διαδικασία μάθησης πιο 

ενδιαφέρουσα, προσφέροντας έμπνευση και αυξάνοντας τη χαρά της μάθησης. 

Όλα τα μονοπάτια εκμάθησης της Lingua + αποδεικνύουν τη δυνατότητα και τη χρησιμότητα της 

αυτοκατευθυνόμενης μεθόδου μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων με στόχο την ενθάρρυνση 

και την υποστήριξη της της ατομικής ευθύνης του μαθητή και της κριτικής προσέγγισης για τη 

μάθηση μιας νέας γλώσσας. Αυτή η μέθοδος δίνει χώρο για το πώς, τι και πότε κάποιος μαθαίνει. 

 
 
 
 

 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ  

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 
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Η μαθησιακή πρόθεση στη Lingua +, καθώς και τα μαθησιακά μονοπάτια, λαμβάνουν τη μορφή 

νέων δεξιοτήτων, γνώσεων και κατανόησης που αποκτούν οι μαθητές μετανάστες για να 

βελτιώσουν την επικοινωνία, να αποκτήσουν περισσότερη εμπιστοσύνη και λιγότερη 

αλληλεξάρτηση στην καθημερινότητα τους. Έχουν επίσης άμεση εφαρμογή στην καθημερινή ζωή 

για να βοηθήσουν τους μετανάστες να διαχειριστούν επιτυχώς την αβεβαιότητα τους σε νέα 

πολιτιστικά περιβάλλοντα. 

Κάθε διαδρομή εκμάθησης της Lingua + δομείται σε μικρά βήματα για την υποστήριξη της 

αποτελεσματικής μάθησης. Έχουμε επισημάνει την ομάδα στόχου, την περιγραφή των 

προκλήσεων, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, 

τα εργαλεία αξιολόγησης, την περιγραφή των δραστηριοτήτων, τα μαθησιακά αποτελέσματα, 

καθώς και τους χρήσιμους διαδικτυακούς πόρους. Τόσο η δύναμη της προσέγγισης όσο και η 

διαπολιτισμική πτυχή είναι ιδιαίτερα υπογραμμισμένες στη Lingua + αποδίδοντας σημασία στην 

ενιαία και ανοικτή νοοτροπία του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με 

ενήλικες μετανάστες. 

Τέλος, όλες οι διαδρομές εκμάθησης της Lingua + παρουσιάζονται σε μορφή πολυμέσων που 

περιέχουν και τις δύο μορφές κειμένου και αρχεία ήχου/βίντεο από τα πιλοτικά εργαστήρια για να 

εμπλουτιστεί η παρουσίασή μας και να είναι πιο ελκυστική και απολαυστική η συμμετοχή των 

πιθανών χρηστών. 

Ελπίζουμε ότι η παρουσίαση των πολυμέσων της Lingua + θα εμπνεύσει την εμπιστοσύνη των 

εκπαιδευτικών και θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα τους.   

Απολαύστε μαζί μας τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν! 
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LP1 
Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΩΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=2gToyWQm0Ks 

LP2 ΜΙΑ ΛΕΣΧΗ ΒΙΒΛΙΟΥ https://www.youtube.com/watch?v=UJAx8LTXeno 

LP3 
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΕΞ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=l72YZImgMZw&t=44s 

LP4 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 

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

LP5 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΑΣ https://www.youtube.com/watch?v=nuQJDQ_oAJs 

LP6 ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ https://www.youtube.com/watch; v = Λάλινντρακάρα & t = 
53 s 

LP7 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΘΕΑΤΡΟΥ 
https://www.youtube.com/watch?v=S3_HOpzkdP8 

LP8 
ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ- 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ  

https://www.youtube.com/watch?v=c-IJfojesik&t=13s 

LP9 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

https://www.youtube.com/watch?v=e4b-MR0eS2U 

LP10 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: ΜΑΘΑΙΝΩ 

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ https://www.youtube.com/watch?v=7ssZ3vAnuII 

LP11 
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=EjyTvpPqkyw&feature=y 
Outu.be 

LP12 ΟΠΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΓΩΣΣΩΝ 

https://www.youtube.com/watch?v=PZft8ajGi1Q 

LP13 
ΗΧΟΙ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ και ΦΥΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΓΛΩΣΣΩΝ 

LP14 
ΑΚΡΟΑΣΗ: ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=mSDxhBEQuC0&t=70s 

LP15 PHOTOVOICE 

Ευρετήριο 

Μαθησιακών 

Διαδρομών  

https://youtu.be/oDGiZ6Rx2G8

https://youtu.be/V5zLCgyxUW4

https://www.youtube.com/watch?v=2gToyWQm0Ks
https://www.youtube.com/watch?v=UJAx8LTXeno
https://www.youtube.com/watch?v=l72YZImgMZw&amp;t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=oGtHiBwHLjI
https://www.youtube.com/watch?v=nuQJDQ_oAJs
https://www.youtube.com/watch?v=LuXlIdrQQvI&amp;t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=LuXlIdrQQvI&amp;t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=LuXlIdrQQvI&amp;t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=S3_HOpzkdP8
https://www.youtube.com/watch?v=c-IJfojesik&amp;t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=e4b-MR0eS2U
https://www.youtube.com/watch?v=7ssZ3vAnuII
https://www.youtube.com/watch?v=EjyTvpPqkyw&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EjyTvpPqkyw&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EjyTvpPqkyw&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PZft8ajGi1Q
https://www.youtube.com/watch?v=mSDxhBEQuC0&amp;t=70s
https://youtu.be/oDGiZ6Rx2G8
https://youtu.be/V5zLCgyxUW4
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Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΩΣ 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

LP1  

 
 
 
 

 

Συγγραφέας OPU (Οργανισμός βοήθειας προς τους πρόσφυγες) σε 
συνεργασία με το σχολείο 

Επαφή + 420 725 441 935/ info@skolapelican.com 

Ομάδα-στόχος Η κύρια ομάδα-στόχος του παρόντος LP είναι οι 
πρόσφυγες και οι μετανάστες με περιορισμένες δεξιότητες 
αλφαβητισμού και αριθμητικής 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Όταν συνεργαζόμαστε με μαθητές των οποίων η 
προτεραιότητα είναι να βρούνε μια θέση εργασίας σε μια 
κοινωνία που είναι εντελώς νέα για αυτούς, η μεγαλύτερη 
πρόκληση είναι να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν τη 
γλώσσα για να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωσή τους. Δεν 
συνεργαζόμαστε πάντα με εκπαιδευόμενους που έχουν 
παρακολουθήσει ή έχουν ολοκληρώσει μια εκπαίδευση στο 
παρελθόν. Ως εκ τούτου, πρέπει επίσης να υποθέσουμε ότι 
ορισμένοι από τους εκπαιδευόμενους μπορεί να μην έχουν 
την εμπειρία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να 
αποκτήσουν νέες γνώσεις σε ένα παραδοσιακό σκηνικό μέσα  
την τάξη. Τα θέματα που πρόκειται να διδάσκονται σε τάξεις 
πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά, διευκολύνοντας την 
πολιτιστική και κοινωνική προσαρμογή των μαθητών. 

http://www.linguaplusproject.eu/
mailto:info@skolapelican.com
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ 

ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Η διαδικασία του σχεδιασμού του μαθήματος και τα 
προκύπτοντα μαθησιακά αποτελέσματα σε αυτό το LP 
βασίζονται, όπως αναφέρεται, στην καθιερωμένη CLIL 
(περιεχόμενο και γλώσσα ολοκληρωμένη μάθηση) και TBL 
(εκμάθηση βάσει εργασίας) μεθόδους. 

Τι είναι το CLIL; 

"Η CLIL είναι μια διττή εκπαιδευτική προσέγγιση στην οποία 
χρησιμοποιείται μια συμπληρωματική γλώσσα για τη μάθηση 
και τη διδασκαλία τόσο του περιεχομένου όσο και της 
γλώσσας." (Ευρωκυκλικό 1994) Με το CLIL, η εκμάθηση του 
περιεχομένου και η εκμάθηση της γλώσσας είναι εξίσου 
σημαντικές. 

Τι είναι το TBL; 

Η μάθηση βάσει εργασιών είναι μια διαφορετική προσέγγιση 
για την εκμάθηση γλωσσών που προωθεί τη μάθηση μέσω 
συναφών καθηκόντων, προωθώντας έτσι την αποτελεσματική 
απόκτηση γλωσσικών γνώσεων. Είναι μια προσέγγιση που 
μπορεί να παρακινήσει τον μαθητή τοποθετώντας τον σε μια 
κατάσταση πραγματικής ζωής. Στη μέθοδο TBL, η επικοινωνία 
είναι ένα μέσο για την επίλυση ενός προβλήματος ή την 
ολοκλήρωση ενός έργου που αυξάνει το επίπεδο 
δραστηριότητας του μαθητή, καθώς η μάθηση βάσει εργασιών 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή του. Ένα σημαντικό 
κομμάτι της είναι ότι ο μαθητής βρίσκεται σε μια κατάσταση 
που προωθεί την αυθόρμητη, πειραματική χρήση της 
γλώσσας. 

Η κατευθυνόμενη μάθηση στη συνέχεια συνδυάζει και τα δύο 
και συμβάλλει  

http://www.linguaplusproject.eu/
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 θετικά προς τα μαθησιακά κίνητρα. Θέτει τις βάσεις για την 
ανάλυση των αναγκών των μαθητών, σύμφωνα με διάφορους 
παράγοντες, όπως το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους 
υπόβαθρο. Είναι σημαντικό το περιεχόμενο που πρόκειται να 
αποκτήσουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να είναι σχετικό 
με αυτά.  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Δεδομένου ότι το μάθημα CLIL και TBL έχει διπλή εστίαση, 
πρέπει να δοθεί προσοχή στην αξιολόγηση τόσο της γλώσσας 
όσο και του περιεχομένου. Οι μαθητές μαθαίνουν ταυτόχρονα 
νέο περιεχόμενο και νέα γλώσσα, και ο εκπαιδευτικός πρέπει 
να είναι σε θέση να αξιολογήσει την πρόοδο σε κάθε μία από 
τις πτυχές αυτές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση 
τόσο για να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να εργαστούν 
για την ανάπτυξη της κατανόησης του περιεχομένου του 
θέματος, όσο και για να εστιάσουν την προσοχή τους στην 
κατάλληλη και ακριβή χρήση της γλώσσας . 

http://www.linguaplusproject.eu/


www.linguaplusproject.eu 

10 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Για να σχεδιάσει ένα αποτελεσματικό μάθημα CLIL με 
επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα, ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να συμπεριλάβει μια συγκεκριμένη έννοια, θέμα, 
δεξιότητα ή θεωρία που πρέπει να καλυφθεί – όχι μια 
συγκεκριμένη γλωσσική πτυχή της γλώσσας. Αυτό θα πρέπει 
να συμπληρωθεί με τις επακόλουθες δραστηριότητες και τα 
συνδεδεμένα μαθήματα, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να 
αναλάβουν να κάνουν τη δική τους έρευνα και να παγιώσουν 
αυτά που έμαθαν. 

 
Προγραμματισμός ενός μαθήματος εκμάθησης βάσει 
εργασίας: 

1. Στάδιο προ-εργασίας 
Task = "μια δραστηριότητα προσανατολισμένη στον στόχο, 
στην οποία οι μαθητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να 
επιτύχουν ένα πραγματικό αποτέλεσμα". 
Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί το πλαίσιο για το μάθημα – 
επεξήγηση της άσκησης με βάση τις εργασίες σε σχέση με την 
περιοχή του θέματος. Είναι επίσης καιρός να χρησιμοποιηθούν 
προηγούμενες γνώσεις – λέξεις και φράσεις σχετικές με την 
περιοχή του θέματος . 

2. Κύκλος εργασιών (I.) (Λεξιλόγιο, φράσεις) 
Είναι χρήσιμο οι εκπαιδευόμενοι να αφιερώνουν χρόνο στην 
ενασχόληση με το θέμα για να αρχίσουν να κατανοούν το 
σχετικό λεξιλόγιο και φράσεις που εμπλέκονται στο πλαίσιο. 

3. Κύκλος εργασιών (II.) (Έκθεση/ανεξάρτητη πρακτική) 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να παρέχεται υλικό υποστήριξης – 
Σύνδεσμοι σε άλλα μαθήματα · συνδέσμους σε ασκήσεις – και 
εκεί οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να 
εξασκηθούν, να αναπτύξουν και να ενοποιήσουν τη γλώσσα 
που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εργασίας(I). 

4. Κύκλος εργασιών (III.) (Έκθεση/ανεξάρτητη 
πρακτική/ανατροφοδότηση  ) 

Το τελευταίο μέρος του κύκλου εργασιών αναφέρει σε άλλους 
πώς πήγε η εργασία και τι έχουν επιτύχει οι μαθητές. Οι 
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να λάβουν 
ανατροφοδότηση. 

5. Καταχώρηση εργασίας 
Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων κύκλων εργασιών, ο 
εκπαιδευτικός είχε το ρόλο του μέντορα, συμβούλου και 
παρείχε βοήθεια στους εκπαιδευόμενους για την ολοκλήρωση 
των καθηκόντων τους. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, ο 
εκπαιδευτικός έκανε επίσης ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά 
με τα γενικά θέματα για την εστίαση 
γραμματικής/λεξιλογίου/προφορά) και για τα αποκτηθέντα 
πλεονεκτήματα και την πρόοδο. 

 
Το τελευταίο μέρος του μαθήματος είναι αφιερωμένο στα 
ισχυρά σημεία και τις τυχόν αδυναμίες της τάξης. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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 Ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει ορισμένα από τα σημαντικότερα 
ζητήματα που έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. Τα ζητήματα εξηγούνται και τα γλωσσικά 
σφάλματα διορθώνονται. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η εκμάθηση γλωσσών στοχεύει στην βοήθεια των προσφύγων 
ώστε: 
- να μάθουν το λεξιλόγιό που απαιτείται για την εκτέλεση 
καθημερινών εργασιών. 
- Η μάθηση να συμβάλει στη βελτίωση των πιθανοτήτων 
εύρεσης εργασίας μέσω της εκμάθησης της 
-  γλώσσας · 
- να βοηθηθούν οι πρόσφυγες να κοινωνικοποιηθούν με 
ανθρώπους από τη χώρα υποδοχής, καταπολεμώντας έτσι τον 
κοινωνικό αποκλεισμό · 
- να συμβάλει στην εξάλειψη των φραγμών που δημιουργούν 
οι πολιτιστικές διαφορές. 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Η προσέγγιση συνδέει την εκμάθηση γλωσσών με το ευρύτερο 
πλαίσιο της ενσωμάτωσης. Τονίζει την πρακτική πλευρά της 
εκμάθησης ξένων γλωσσών και εστιάζει στις γλωσσικές 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την καθημερινή 
επικοινωνία, τη ζωή και τις διάφορες εξωσχολικές 
δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως βάση να εξοπλίσουν τους 
εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες ικανότητες για να 
αντιμετωπίσουν τις πραγματικές καταστάσεις. Η εκμάθηση 
γλωσσών με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπει στον μαθητή να 
κατανοεί τη γλώσσα ως εργαλείο αντί για αυτοτελή σκοπό. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ – ΠΩΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΑ 
ΚΙΝΗΤΡΑ 

Οι μαθητές έχουν κίνητρο να μάθουν, εφόσον υπάρχουν 
σαφείς προσδοκίες, τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες είναι 
χρήσιμα, και το μαθησιακό περιβάλλον προωθεί την εγγενή 
κατάρτιση. Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι να διασφαλιστεί ότι 
το περιεχόμενο είναι σχετικό με τον μαθητή. Ο μαθητής πρέπει 
να αναγνωρίσει ότι το μάθημα μπορεί να του φανεί χρήσιμο και 
να έχει άμεση θετική επίδραση στη ζωή του (για να βρει 
δουλειά κλπ). Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι άμεσος 
σύνδεσμος μεταξύ του περιεχομένου ή του θέματος του 
μαθήματος και της συνάφειας του με τη ζωή του 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΠΤΥΧΗ ΤΩΝ             

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉ- 

ΤΩΝ 

Αυτή η πρωτοποριακή διαδρομή μάθησης βασίζεται σε μια 
ολιστική προσέγγιση, όπου οι προσπάθειες διδασκαλίας και 
ενσωμάτωσης της γλώσσας συγκλίνουν. 

ΒΙΝΤΕΟ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 

LP 

Lingua +: στοχευμένη μάθηση 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2gToyWQm0Ks 
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ΛEΣΧΗ 
ΒΙΒΛIOY 

LP2  

 
 
 
 
 
 
 

Συγγραφέας Νταϊάνα. Λέσχη Βιβλίου 

Επαφή aprocbookclub@gmail.com 

Ομάδα-στόχος Μετανάστες και εθνοτικές μειονότητες 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γλωσσικές δεξιότητες χωρίζονται επισήμως σε 
τέσσερις κατηγορίες: μιλώ, ακούω, διαβάζω και γράφω. 
Κατά την ανάγνωση, αναγνωρίζουμε την πραγματική 
έκταση του λεξιλογίου μας και την ποικιλία των 
γραμματικών γνώσεων, καθώς και την ικανότητα να 
αναλύουμε και να οργανώνουμε τη ροή των σκέψεων σε 
ένα κατανοητό σύνολο. Ωστόσο, πριν αρχίσουμε να 
παράγουμε τη γλώσσα, πρέπει να έχουμε τα μεμονωμένα 
"στοιχεία" της γλώσσας από τα οποία θα είμαστε σε θέση 
να δημιουργήσουμε την ομιλία ή το κείμενό μας. Για την 
παραγωγή γλώσσας πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις 
λέξεις, τους ήχους, τους γραμματικούς κανόνες και άλλα 
δομικά στοιχεία. Με άλλα λόγια: χρειαζόμαστε 
"Εισερχόμενα δεδομένα" για να παράγουμε κάτι. Εμείς 
λαμβάνουμε τα «δεδομένα εισόδου» από την ακρόαση 
και την ανάγνωση, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που λέμε 
ή γράφουμε. Η είσοδος είναι επομένως κρίσιμη για την 
παραγωγή: χωρίς αυτή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ή να 
γράψουμε. 

 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Η λέσχη βιβλίου συνδυάζει την πολύγλωσση (και 
πολυπολιτισμική) παρέα και την ανάγνωση βιβλίων. 
Δημιουργεί ένα χώρο για διάβασμα και τους μαθητές στις 
ξένες γλώσσες με φυσικό τρόπο. Οι μαθητές συναντούν 
ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα, μοιράζονται τις 
δικές τους "ιστορίες" και τον πολιτισμό και ανταλλάσσουν 
τις δικές τους εμπειρίες. 

Οι ιστορίες παρέχουν τεράστια γκάμα λεξιλογίου, 
γραμματικής και σεναρίων και το εργαστήρι τους δίνει το 
κίνητρο να συνεχίσουν να μαθαίνουν τη γλώσσα της 
χώρας υποδοχής σε ένα φυσικό περιβάλλον. 

Οι ιστορίες είναι ίσως η πιο παλιά μορφή επικοινωνίας σε 
πολλούς πολιτισμούς και παραδόσεις, και η αφήγηση είναι 
μια τέχνη και ένα σύνολο πρακτικών που είναι βαθιά 
ριζωμένες στις ενδότερες κουλτούρες και αξίες μας. Το να 
λες μια ιστορία σημαίνει πολύ περισσότερα από το να 
αναφέρεις γεγονότα με χρονολογική σειρά. Συνεπάγεται τη 
συναρμολόγηση συναφών εμπειριών και τη μεταβίβαση 
μιας έννοιας που σχηματίζει ένα ακέραιο σύνολο από 
χαρακτήρες, εκδηλώσεις και τοποθεσίες. Οι ιστορίες είναι 
τελικά, ένας τρόπος να δώσουμε νόημα στην 
πραγματικότητα και να την μοιραστούμε. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κριτικές από φοιτητές. Επαναλαμβανόμενες επισκέψεις. 
Σύνδεση νέων ανθρώπων. Βελτίωση των γλωσσικών 
δεξιοτήτων, επέκταση του λεξιλογίου. Πολλαπλή 
ευαισθητοποίηση και αποδοχή διαφορετικών γλωσσών και 
πολιτισμών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Στη λέσχη, οι πρώτοι γηγενείς ομιλητές διαβάζουν βιβλία 
σε διαφορετικές γλώσσες, τόσο κλασικά όσο και 
σύγχρονα, στους εκπαιδευόμενους, έπειτα οι μαθητές 
διαβάζουν κι εκείνοι ένα βιβλίο διαλεγμένο από το δικό 
τους πολιτιστικό υπόβαθρο και μετά από αυτό όλοι μαζί 
δημιουργούν έργα τέχνης και χειροτεχνίες, συζητώντας  
σχετικά με τις ιστορίες. 

Στην αρχή της συνεδρίας δημιουργούμε μια σύντομη, 
ευπρόσδεκτη δραστηριότητα ώστε να συστηθούν οι 
συμμετέχοντες. 

Στη συνέχεια, διαβάζουμε την επιλεγμένη ιστορία (στη 
γλώσσα της χώρας υποδοχής) και αλληλεπιδράμε με τους 
συμμετέχοντες. 

Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε στο εργαστήρι 
καλλιτεχνικής κουλτούρας που σχετίζεται με την ιστορία. 
Εκεί μπορεί να συζητηθεί η ιστορία και οι χαρακτήρες της, 
ενώ μπορούμε να μοιραστούμε τις δικές μας παρόμοιες 
εμπειρίες. 

Οι ιστορίες διαβάζονται για πρώτη φορά από γηγενείς 
ομιλητές. Στη συνέχεια, οποιοσδήποτε άλλος θα διαβάσει 
το δικό του βιβλίο (σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα) και θα 
μοιραστεί την ιστορία, το πολιτιστικό υπόβαθρο και την 
εμπειρία από την ανάγνωση. 

Πόροι: αφηγητές ιστορίας, βιβλίο σε διαφορετικές 
γλώσσες, αναλώσιμα τέχνης. 

Οι συναντήσεις προτείνονται σε εβδομαδιαία βάση. 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ Με τη χρήση βιβλίων, το πρόγραμμα επιτρέπει στους 
εκπαιδευόμενους, τόσο τους ντόπιους όσο και τους 
μετανάστες, να αναπτύξουν ένα αίσθημα κοινωνικής 
ένταξης, να ενισχύσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση. 
Παράλληλα, κάνουν τους ανθρώπους περήφανους να 
μοιραστούν τον πολιτισμό και τη γλώσσα τους, καθώς και 
δεκτικότερους στο να μαθαίνουν για  άλλους πολιτισμούς. 
Με αυτές τις δραστηριότητες, οι μετανάστες και οι 
πρόσφυγες θα αποκτήσουν δεξιότητες που θα συμβάλουν 
στη μελλοντική τους απασχόληση στην αγορά εργασίας. 
Επιπλέον, απολαμβάνουν επίσης συνεργατικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με δημιουργικότητα και 
διασκέδαση, ενώ ενισχύουν την αγάπη για την ανάγνωση, 
την γλώσσα και τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Όταν εστιάζουμε στα οφέλη της ανάγνωσης στη 
γλώσσα της χώρας υποδοχής: 

Επεκτείνουμε το λεξιλόγιο. 
Οι μαθητές μπορούν να δουν πώς λειτουργούν 
οι λέξεις σε ένα συνολικό πλαίσιο. Οι μαθητές 
έχουν συχνές φράσεις και γραμματικές 
κατασκευές στο νου τους. 
Αναπτύσσουμε τις γλωσσικές δεξιότητες 
των μαθητών. Οι μαθητές αποκτούν εύκολα 
τη σωστή ορθογραφία. 
Οι μαθητές μαθαίνουν να δομούν και να 
οργανώνουν τις δικές τους σκέψεις, ώστε να είναι 
κατανοητές και να 

http://www.linguaplusproject.eu/
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 έχουν νόημα; 
Οι μαθητές βελτιώνουν την ικανότητα ανάγνωσης 
τους. 

 
Ένα πρόγραμμα λέσχης βιβλίων προσφέρει επίσης ένα 
ευρύ φάσμα από πρόσθετα οφέλη, όπως βελτιωμένες 
κινητικές δεξιότητες, συντονισμό, κοινωνικές δεξιότητες, 
εμπιστοσύνη, πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση, 
αποδοχή διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών-που όλα 
ενισχύονται μέσω της χρήσης μουσικής, κίνησης, 
χειροτεχνίας και παιχνιδιού, καθώς και των διάφορων 
ιστοριών - με τον πιο φυσικό τρόπο. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΩΣ ΑΥΤΉ 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 

Ακούγοντας τις ιστορίες προσεκτικά βοηθιούνται οι 
μαθητές να μάθουν νέες έννοιες και να χρησιμοποιούν 
νέες λέξεις. Παράλληλα, μπορούν να συνειδητοποιήσουν 
καλύτερα τους φόβους και τις επιθυμίες τους. Βλέπουν ότι 
και οι χαρακτήρες των βιβλίων φοβούνται ή φιλοδοξούν, 
όπως όλοι μας. Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να 
κατανοήσουν ο ένας τον άλλο καλύτερα. 

Οι προβολές και τα παραδείγματα από τις ιστορίες 
βοηθούν τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα τον 
κόσμο γύρω τους και να διαχειριστούν τις εμπειρίες τους. 
Ανακαλύπτουν ότι μιας ιστορία είναι πολύ χρήσιμη για να 
εξερευνήσουν διάφορες έννοιες. Μπορεί να διασκεδάσουν 
και να βιώσουν τις ιστορίες ως ευκαιρίες για να 
ελευθερώνονται από τις ανησυχίες και τους συμβιβασμούς 
της καθημερινότητας. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να 
αλληλεπιδρούν με άτομα σε παρόμοιες καταστάσεις 
(νεοεισερχόμενους) καθώς και ντόπιους και να 
μοιράζονται τις εμπειρίες τους μέσα από ιστορίες 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ Η προώθηση της ευαισθητοποίησης για την διαφορετικές 
κουλτούρες και η δημιουργία τρόπων διασύνδεσης σε ένα 
συνεργατικό περιβάλλον, επιτρέπει στους μαθητές να 
μοιραστούν και να απολαμβάνουν διάφορα στοιχεία των 
πολιτισμών. Η Λέσχη βιβλίων: 

Χρησιμοποιεί ιστορίες από διαφορετικά πολιτιστικά 
υπόβαθρα για την προώθηση πολυπολιτισμικών 
εμπειριών. 

Εκθέτει τους σπουδαστές στην ομορφιά και τον 
πλούτο των ευρωπαϊκών και διεθνών γλωσσών 
και πολιτισμών μέσω μορφών που τους 
παρακινούν αποτελεσματικά. 

Χρησιμοποιεί διδακτικές δραστηριότητες για την 
αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών 
υπόβαθρων, ενισχύοντας τον αλφαβητισμό, την 
εκμάθηση γλωσσών και τη γνωριμία με μια 
πολυπολιτισμική κληρονομιά. 

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
LP 

Lingua +: λέσχη βιβλίου 

https://www.YouTube.com/watch?v=UJAx8LTXen

o 

http://www.linguaplusproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=UJAx8LTXeno
https://www.youtube.com/watch?v=UJAx8LTXeno


www.linguaplusproject.eu 

17 

 

 

 
 

 

 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΏΝ 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

LP3  

 
 
 

 

Συγγραφέας Σχολή Γλωσσών PELICAN 

Επαφή info@skolapelican.com /+ 420 725 441 935 

Ομάδα-στόχος Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας προσφέρει στους 
συμμετέχοντες την ευκαιρία να γλυτώσουν το χρόνο 
που απαιτείται για την επίτευξη μαθημάτων γλώσσας 
που γίνονται σε διάφορoυς χώρους. 
Διευθυντές/εκπαιδευτές μαθημάτων γλώσσας 
Για να  εξοικονομούν τα έξοδα ταξιδίου και διοργάνωσης. 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Οι μέθοδοι μάθησης βελτιώνονται συνεχώς, εξελίσσονται 
και προσπαθούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες της σημερινής ταραχώδους εποχής. Η 
διδασκαλία ξένων γλωσσών ακολουθεί αυτή την τάση και 
ενσωματώνει σύγχρονα εργαλεία όπως τα φορητά μέσα 
επικοινωνίας, οι υπολογιστές και το Διαδίκτυο. 

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) έχουν επιφέρει ευρύ φάσμα χρήσεων σε πολλούς 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στην τρέχουσα 
εποχή της τεχνολογικής καινοτομίας, η χρήση της 
τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς γίνεται όλο και 
πιο πρωτοπόρα. Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η on-line 
μάθηση παρέχει νέους τρόπους για να καταστεί η μάθηση 
και η αυτοεκπαίδευση περισσότερο 
αποτελεσματική, να προσαρμόζεται πιο ικανοποιητικά  
στις συνθήκες και να είναι λιγότερο χρονοβόρα. 

http://www.linguaplusproject.eu/
mailto:info@skolapelican.com
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Το Skype είναι μια εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιεί 
φωνή μέσω της τεχνολογίας πρωτοκόλλου Internet (VoIP), 
η οποία μετατρέπει φωνητικά σήματα σε αρχεία 
δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του Internet και 
μετατρέπονται ξανά σε ήχο από τον υπολογιστή του 
παραλήπτη. Επίσης, το Skype είναι ένα δωρεάν εργαλείο 
επικοινωνίας με δυνατότητα λήψης, το οποίο μετατρέπει 
ένα προσωπικό υπολογιστή, έξυπνο τηλέφωνο ή tablet σε 
τηλέφωνο. Ωστόσο, το Skype δεν είναι μόνο ένα 
τηλέφωνο. 

Η εξ αποστάσεως μάθηση μέσω του Skype παρέχει 
υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. Με 
μια κάμερα Web και ακουστικά, οι χρήστες του Skype 
μπορούν να έχουν online συνομιλίες ή συνεδρίες μεταξύ 
τους, οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των 
ατόμων και του χώρου. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά το 
Skype ένα δυνητικό εργαλείο για τη διδασκαλία και τη 
μάθηση γλωσσών. Το Skype μπορεί να διευκολύνει 
επίσης την ανταλλαγή γλωσσών σε δύο ανθρώπους με  
διαφορετικές μητρικές γλώσσες που συνεργάζονται για να 
μάθουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Επιτρέπει στους 
μαθητές της γλώσσας 

http://www.linguaplusproject.eu/
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 να ξεκινούν ανταλλαγές γλωσσών από όπου και αν 
μπορούν να συνδεθούν στο Internet. Μέσω του Skype, οι 
χρήστες μπορούν να κάνουν κοινή χρήση αρχείων ή 
στιγμιότυπων οθόνης που απαιτούνται.  Ακόμη και χωρίς 
κάμερες και ακουστικά, οι χρήστες του Skype μπορούν 
ακόμα να επικοινωνούν με κάθε άλλο χρήστη αφήνοντας 
άμεσα γραπτά μηνύματα. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ένα από τα άλλα οφέλη της on-line μάθησης είναι η άμεση 
ανατροφοδότηση. Μόλις οι μαθητές γράψουν και στείλουν 
το κείμενο τους, ο εκπαιδευτής το διορθώνει και τους το 
επιστρέφει πίσω, έτσι οι μαθητές βλέπουν άμεσα αν και τι 
λάθη έχουν κάνει στο κείμενο. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Στην αρχή κάθε διδασκαλίας ο δάσκαλος: 

Ενημερώνει τους μαθητές για το σημερινό μάθημα, 
επαναλαμβάνει τη γραμματική που συζητήθηκε σε 
προηγούμενα μαθήματα, εξετάζει τη γνώση του νέου 
λεξιλογίου, ελέγχει τις εργασίες που είχε αναθέσει, και 
αποσαφηνίζει τους κανόνες των προηγούμενων 
μαθημάτων. Πριν από τη Skype συνάντηση, αποστέλλει τα 
υλικά και τα αρχεία των μαθητών που σχετίζονται με το 
τρέχον μάθημα. 

 

Συζήτηση: οι μαθητές πρέπει να ελευθερώνονται από τις 
αναστολές και να αρχίζουν να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο 
και τις εκφράσεις που ήδη γνωρίζουν, ενώ ανακαλύπτουν 
νέο χρήσιμο λεξιλόγιο που μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως 
στη συνεχιζόμενη συζήτηση. Τα μαθήματα θα πρέπει να 
επικεντρώνονται σε ένα θέμα που είναι ήδη οικείο στους 
μαθητές, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να 
προετοιμάσουν και να χρησιμοποιήσουν το γνωστό τους 
λεξιλόγιό. 

Λεξιλόγιο: η απόκτηση λεξιλογίου είναι επίσης στενά 
αλληλένδετη με το στοιχείο της συνομιλίας στα πλαίσια του 
μαθήματος. Κάθε μάθημα σε απευθείας σύνδεση περιέχει 
ένα θεματικό λεξιλόγιο που οι μαθητές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν σε καθημερινές καταστάσεις. Ωστόσο, ο 
αριθμός των εκφράσεων πρέπει να διατηρηθεί εντός 
ρεαλιστικών ορίων και οι σπουδαστές δεν χρειάζεται να 
αισθάνονται υπερφορτωμένοι. 

Γραμματική: κάθε μάθημα ασχολείται με συγκεκριμένους 
γραμματικούς κανόνες και λεξιλόγιο. Οι μαθητές θα έχουν 
την ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσουν στην επόμενη 
συνομιλία και να μελετήσουν  κείμενα που σχετίζονται με 
ένα δεδομένο θέμα. Τόσο προφορικές όσο και γραπτές 
συνομιλίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια κάθε 
μαθήματος Skype. Η προσέγγιση αυτή αφορά τους τους 
βραχυπρόθεσμους μαθησιακούς στόχους και ενθαρρύνει 
την αίσθηση της προόδου. 

Η κατανόηση, για πολλούς φοιτητές που διαβάζουν 
κείμενα είναι απαραίτητη για την εργασία ή τη μελέτη τους. 
Η ανάγνωση είναι μια σημαντική ικανότητα που βοηθά 
επίσης στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, ενδυναμώνει τις  
γραμματικές δομές, και εντάσσει τις  λέξεις σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο. Μέρος της Skype διδασκαλίας είναι, 
συνεπώς, η ανάγνωση μιας ποικιλίας κειμένων και η 
επεξεργασία τους, η οποία περιλαμβάνει συμπληρωματικά 
στοιχεία που θα βοηθήσουν στην πλήρη κατανόηση της 
έννοιας του κειμένου. 

Η γραφή: η γραφή είναι μια σημαντική δεξιότητα που θα 
ωφελήσει τους σπουδαστές συνολικά στη ζωή τους, τόσο 
την επαγγελματική όσο και την προσωπική.  
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 Η συγγραφή βελτιώνει τις γνώσεις  ορθογραφίας, τη 
χρήση των σωστών συνδέσμων και τη δημιουργία 
προτάσεων. Ως εκ τούτου, η Skype διδασκαλία 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που ενισχύουν συνολικά τις 
γραπτές δεξιότητες. 

Οι εργασίες για το σπίτι: το τέλος του μαθήματος είναι 
τόσο το συμπέρασμα του μαθήματος και η προετοιμασία 
για το επόμενο. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως μάθησης βοηθάμε 
στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων: 

Ανάγνωση: αυτή η πτυχή μπορεί επίσης να περιλαμβάνει 
την ανάγνωση διαδικτυακών πηγών και ειδήσεων. 
Διαβάζουμε άρθρα, τα συζητούμε και κάνουμε εργασίες 
για την κατανόηση των στοιχείων και των λεπτομερειών. 
Εξασκούμε το νέο λεξιλόγιο και τις γραμματικές δομές με 
τους μαθητές. 

Ακοή: Σε κάθε μάθημα οι μαθητές ακούνσύντομες 
συζητήσεις ή απολαμβάνουν μουσική ενώ ολοκληρώνουν 
τα κενά στους στίχους. Εξάλλου, μπορούμε να 
παρακολουθούμε κομμάτια ταινιών και μικρά βίντεο κλιπ 
και στη συνέχεια να εξασκηθούμε στο τι έχουν 
παρακολουθήσει οι μαθητές . 

Γραφή: όταν οι μαθητές μαθαίνουν μια γλώσσα στο 
διαδίκτυο, είναι σημαντικό να αναπτύσσουν δεξιότητες 
γραφής. Η πτυχή αυτή αντιμετωπίζεται διαφορετικά 
ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Σε γενικές γραμμές, 
η ξένη γλώσσα εξασκείται με συνθέσεις, δοκίμια, 
καθημερινά γράμματα και μηνύματα. 

Ομιλία: για να σπάσει το γλωσσικό φράγμα, είναι ζωτικής 
σημασίας να συνεχίσουμε να μιλάμε. Ο κύριος στόχος της 
εκμάθησης μιας γλώσσας στο Skype είναι να βοηθήσει 
τους μαθητές να επικοινωνούν άπταιστα. Σε κάθε μάθημα 
κάνουμε διαφορετικές συνομιλίες που τους ενθαρρύνουν 
να επικοινωνούν, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη της 
ομιλίας και τις συναφείς ικανότητες. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Οι αυξημένες δυνατότητες εστιασμένης ακρόασης μέσω 
του Skype βελτιώνονται συνήθως, καθώς οι περισσότερες 
τάξεις ατομικές και διεξάγονται με τη χρήση ακουστικών. 
Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στους μαθητές να 
προσαρμόζουν την ένταση όπως επιθυμούν και οδηγεί σε 
περισσότερη εστίαση και προσοχή. 

Η πιο διαδραστική διδασκαλία μιας τάξης μέσω του Skype 
απαιτεί από τον δάσκαλο να σχεδιάσει το μάθημα πιο 
δημιουργικά και ευέλικτα, καθώς δεν πρέπει απλά να δίνει 
στους μαθητές μια στοίβα φύλλων εργασίας. Οι τάξεις 
πρέπει να είναι πιο διαδραστικές και πρακτικές ενώ το 
μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος θα είναι λεκτικό, το 
οποίο συχνά θεωρείται ο ταχύτερος και πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για να μάθει κάποιος μια νέα 
γλώσσα. 

Ντόπιος ομιλητής: πιθανώς η πιο ευεργετική πτυχή της 
εκμάθησης μιας γλώσσας μέσω του Skype είναι η 
αυξημένη προσβασιμότητα σε εκπαιδευτές που έχουν τη 
γλώσσα που διδάσκουν ως μητρική γλώσσα. Η ευκολία 
της σύνδεσης από όλον τον κόσμο θα επιτρέψει στους 
μαθητές να μάθουν τη γλώσσα από έναν ντόπιο ομιλητή 
που έχει μια φυσική κλίση για τη σωστή προφορά των 
λέξεων και μια πρακτική κατανόηση των κανόνων της 
γλώσσας. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΩΣ ΑΥΤΗ 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 

Ευκολία: με την πρόσθετη πίεση του χρόνου που 
βιώνουμε αυτές τις μέρες, η σκέψη ότι πρέπει να βρούμε 
το χρόνο να μετακινηθούμε σε μια σχολή γλωσσών μπορεί 
συχνά να μας αποτρέψει από το να μάθουμε μια νέα 
γλώσσα. Η επιλογή της εξ αποστάσεως μάθησης μειώνει 
την ανάγκη να ταξιδέψουμε οπουδήποτε, και ως εκ τούτου 
εξοικονομεί χρόνο και χρήμα – δίνοντας για πολλούς 
ανθρώπους το μεγαλύτερο κίνητρο για να ξεκινήσουν, να 
παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία την 
εκμάθηση μιας νέας γλώσσας. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 
ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Ενδεχομένως η πιο ευεργετική πτυχή της εκμάθησης 
γλωσσών εξ αποστάσεως είναι η αυξημένη 
προσβασιμότητα για να συνδεθούμε με οποιονδήποτε 
οπουδήποτε στον κόσμο. Όπως προαναφέρθηκε, η 
ευκολία της σύνδεσης σε όλο τον κόσμο επιτρέπει στους 
μαθητές να μάθουν τη γλώσσα από έναν ντόπιο ομιλητή 
που έχει μια φυσική κλίση για τη σωστή προφορά των 
λέξεων, και μια πρακτική κατανόηση των κανόνων της 
γλώσσας. Μέσω αυτής της μεθόδου, είναι δυνατόν, να 
συναντηθούν διαδικτυακά με  ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο και να μοιραστούν εμπειρίες, παραδόσεις και 
δυσκολίες. 

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
LP 

Lingua +: εκμάθηση γλωσσών εξ αποστάσεως 

https://www.YouTube.com/watch?v=l72YZImgMZw&t=44

s 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ  

ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

LP4  

 
 
 
 

Συγγραφέας SYNTHESIS Centre for Research & Education  

Ομάδα-στόχος Ενήλικες μετανάστες 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Χρόνος: συχνά ο χρόνος που έχει εκχωρηθεί για να μάθετε 

μια νέα γλώσσα ως ενήλικας είναι μόνο ένα μικροσκοπικό 

κλάσμα του χρόνου που αφιερώνουν οι μικρότεροι 

μαθητές στην εκμάθηση μιας γλώσσας. 

Σοκ γλώσσας/πολιτισμού: για πολλούς μετανάστες η 

κουλτούρα και η γλώσσα της χώρας υποδοχής μπορούν 

να τους αγχώσουν και να τους κάνουν να νιώθουν 

«πνιγμένοι». 

Ως εκ τούτου, μια πορεία μάθησης που αξιοποιεί τις 

υπάρχουσες γνώσεις των μεταναστών είναι πολύ 

πολύτιμη από την άποψη της εξοικονόμησης χρόνου. Με 

τη χρήση αυτού του μαθησιακού μονοπατιού, οι 

μετανάστες φοιτητές διευκολύνονται να ενταχθούν στην 

κουλτούρα υποδοχής βρίσκοντας τις ομοιότητες της 

γλώσσας τους με τη γλώσσα υποδοχής. Βλέπουν επίσης 

τη σημασία της γλώσσας τους στη νέα γλώσσα και αυτό 

τους κάνει να αισθάνονται ως μια πολύτιμη προσθήκη 

στην κοινωνία. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Τόσο οι σπουδαστές όσο και οι εκπαιδευτικοί κάνουν τη 

δική τους ατομική έρευνα και έχει αποδειχθεί ότι τα 

επιτυχημένα αποτελέσματα προκύπτουν από μια πρακτική 

στην οποία οι μαθητές παρουσιάζουν τα ευρήματά τους 

πρώτα και ο εκπαιδευτικός προσθέτει σε αυτά 

παραθέτοντας αποσπάσματα ιστορικών και γλωσσικών 

πληροφοριών όσο το δυνατόν πιο απλά. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης οι εκπαιδευτικοί 
σημειώνουν τις εθνικότητες και τις μητρικές γλώσσες των 
μαθητών τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να 
χρησιμοποιήσουν το Google και να βρουν ομοιότητες 
μεταξύ της γλώσσας τους και της γλώσσα υποδοχής. 
Αυτές οι ομοιότητες συνήθως σημαίνουν λέξεις που είναι 
παρόμοιες στις δύο γλώσσες. Αυτό, φυσικά, προυποθέτει 
ότι οι μαθητές είναι γνώστες της τεχνολογίας. Αν δεν 
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συμβαίνει αυτό, οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν οι ίδιοι 
έρευνα με βάση τις γλώσσες των μαθητών και 
παρουσιάζουν τα ευρήματά τους στην τάξη. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός λέξεων που συλλέγονται vs. αριθμός λέξεων που 

διδάχθηκαν και διατήρηση στη μνήμη μετά από λίγες 

εβδομάδες. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν πώς όλες οι γλώσσες έχουν 

ορισμένες ίδιες λέξεις και, επομένως, πολλοί άνθρωποι 

έχουν ήδη κάτι κοινό που μοιράζονται. Π.χ. πίτσα, ταξί, 

κεμπάπ, ακτινίδιο, τηλέφωνο, καφές, μπανάνα. Ορισμένες 

από αυτές μπορούν να είναι απολύτως όμοιες(ήχος και 

ορθογραφία), ενώ ορισμένες μπορεί να είναι απλώς 

παρόμοιες στον ήχο ή την ορθογραφία. Ο δάσκαλος 

υπογραμμίζει αυτές τις κοινές πτυχές. 

Στη συνέχεια, ο δάσκαλος ρωτά αν οι μαθητές γνωρίζουν 

ή έχουν παρατηρήσει οποιεσδήποτε λέξεις στη γλώσσα 

τους που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα υποδοχής και 

τους ζητά να μοιραστούν τις λέξεις αυτές με την τάξη. 

Έχουν λίγο χρόνο να απαριθμήσουν λέξεις ή να κάνουν 

σύντομη έρευνα με τα κινητά τους τηλέφωνα στην τάξη και 

να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους. Η άσκηση αυτή 

μπορεί να συνεχιστεί περαιτέρω ως εργασία για τους 

μαθητές και ως μια επόμενη δραστηριότητα εντός της 

τάξης για τους δασκάλους. 

Για παράδειγμα: η τάξη αποτελείται από αραβόφωνους 

κυρίως μαθητές. Ο δάσκαλος μπορεί να εισαγάγει λέξεις 

όπως "άλγεβρα", η οποία προέρχεται από την αραβική 

λέξη "Al jebr", ή "το αλκοόλ" που προέρχεται από την 

αραβική λέξη "Αλ Κολ". 

Στη συνέχεια μπορεί να παρουσιάσει στην τάξη μια σελίδα 

όπως αυτή: https://blogs.transparent.com/arabic/top-50-

english-words, όπου υπάρχει μια συλλογή από αραβικές 

λέξεις που χρησιμοποιούνται στα αγγλικά με τις αραβικές 

τους μεταφράσεις. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ, 

δεδομένου ότι σε αυτό το παράδειγμα, στα Αραβικά, οι 

ομοιότητες είναι μόνο στην προφορά και τον ήχο, όχι στην 

ορθογραφία και το αλφάβητο. Οι εκπαιδευτικοί τότε θα 

μπορούσαν να ζητήσουν από τους μαθητές να δώσουν 

την προφορά των Αραβικών και να την αντιπαραβάλλουν 

με τα αγγλικά και να εξηγήσουν την μικρή διαφορά του 

ήχου και της προφοράς. 

Ορισμένες δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν μπορεί 

να είναι η πρόσβαση των μαθητών σε υπολογιστές και στο 

διαδίκτυο. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα κάποιοι φοιτητές 

διαφορετικών εθνικοτήτων να διαφωνήσουν με την 

προέλευση μιας λέξης. Σε αυτή την περίπτωση οι 

εκπαιδευτικοί στρέφονται όχι στην καταγωγή αλλά στην 

έννοια της λέξης και στο πώς και οι δύο ομάδες έχουν 

τώρα μια νέα λέξη στο λεξιλόγιό τους. 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει επίσης να εξηγήσει ότι μερικές 

λέξεις ακούγονται ή να φαίνονται ίδιες σε διαφορετικές 

γλώσσες, αλλά το νόημά τους είναι διαφορετικό. 

Ένα διασκεδαστικό βίντεο που εξηγούνται παραδείγματα 

για την αραβική γλώσσα μπορείτε να βρείτε εδώ: 

http://www.linguaplusproject.eu/
https://blogs.transparent.com/arabic/top-50-english-words
https://blogs.transparent.com/arabic/top-50-english-words
https://www.youtube.com/watch?v=7c-ezNqTr_k
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https://www.YouTube.com/watch?v=7c-ezNqTr_k 

Η τάξη χρειάζεται μια εισαγωγή 5-10 λεπτά και περίπου 30 

λεπτά για την επόμενη δραστηριότητα. Επίσης, αποφέρει 

καλά αποτελέσματα αν ο εκπαιδευτικός περιλαμβάνει αυτή 

την πρακτική αφιερώνοντας 5-10 λεπτά κάθε συνάντησης  

για να εισαγάγει μερικές νέες λέξεις κάθε φορά. 

http://www.linguaplusproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=7c-ezNqTr_k
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε περιορισμένο χρόνο, οι μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις 

γνώσεις που έχουν στη γλώσσα τους για να μάθουν νέες 

λέξεις στα αγγλικά με μικρές προσαρμογές. 

Βοηθά επίσης με το συναισθηματική φίλτρο γιατί κάνει τους 
μαθητές πιο πρόθυμους να μάθουν και να δεχτούν τη 
γλώσσα υποδοχής και τον πολιτισμό της χώρας 
υποδοχής. 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Οι μαθητές συχνά αναπτύσσουν μια αίσθηση 

υπερηφάνειας βλέποντας πώς οι γλώσσες τους έχουν 

επηρεάσει τη γλώσσα υποδοχής και πώς έχουν σημασία η 

κουλτούρα και η ιστορία τους. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν κάνουν τη δική τους έρευνα και 
βρίσκουν λέξεις και συνδέσεις που δεν ήξεραν ότι 
υπήρχαν, αυτό τους παρακινεί να δουν και να 
κατανοήσουν μια γλώσσα από την άποψη της γλωσσικής 
ιστορίας. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΩΣ ΑΥΤΗ 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 

Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί πολύ καλά στην 

ενθάρρυνση των φοιτητών, δεδομένου ότι δείχνει πώς οι 

μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους 

για τη μητρική τους γλώσσα για να αποκτήσουν νέο 

λεξιλόγιο στη γλώσσα υποδοχής. Αυτό τους δείχνει ότι 

έχουν ένα προβάδισμα στην εκμάθηση της νέας γλώσσας. 

Επίσης, δίνει κίνητρα στους μαθητές, καθώς θα 

προβάλλουν την επιρροή της μητρικής τους γλώσσας στη 

γλώσσα υποδοχής, ενώ παράλληλα προωθεί την 

υπερηφάνεια για τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 
ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Από την άποψη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αυτή η 
μαθησιακή πορεία είναι πολύ χρήσιμη, καθώς συνδυάζει 
τις διαφορετικές μητρικές γλώσσες των μεταναστών για να 
δείξει την επιρροή που έχουν στη γλώσσα υποδοχής και 

ίσως σε πολλές άλλες κοινωνικοπολιτισμικές πτυχές. 

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
LP 

Lingua +: Μαθαίνοντας λεξιλόγιο με χρήση της μητρικής 
γλώσσας 

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

http://www.linguaplusproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=oGtHiBwHLjI
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ 
ΦΑΓΗΤΟ ΣΑΣ 
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Συγγραφέας SYNTHESIS Centre for Research & Education 

Ομάδα-στόχος Ενήλικες μετανάστες 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Το πολιτιστικό σοκ που περνούν οι μετανάστες κατά τη 

μετεγκατάσταση και τον διαμονή τους σε μια νέα χώρα έχει 

πολλά να κάνει με τα νέα προϊόντα διατροφής, τον τρόπο 

αγοράς και μαγειρέματος των τροφίμων και την έλλειψη 

γνώριμων και οικείων τροφών. 

Σε αυτό το μαθησιακό μονοπάτι, οι μαθητές ξένων 

γλωσσών θα γνωριστούν με το φαγητό που βρίσκεται 

συνήθως στα καταστήματα, τον τρόπο που οι αγορές για 

τα τρόφιμα γίνονται στη χώρα υποδοχής και θα μάθουν  

πώς να ακολουθούν απλούς κανόνες για να επισκεφθούν 

ένα παντοπωλείο, να αγοράσουν προϊόντα και να 

προετοιμάσουν ένα γεύμα που να είναι χαρακτηριστικό της 

χώρας υποδοχής. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Απλός διάλογος και φράσεις για επικοινωνία με ταμίες 

παντοπωλείου, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις χρήσης λέξεων 

και χρήσιμα διαγράμματα. Η επικοινωνιακή προσέγγιση θα 

πρέπει να αποτελεί το κύριο επίκεντρο της διδασκαλίας και 

να ενθαρρύνεται η αποτελεσματική επικοινωνία. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι μαθητές θα μάθουν 

πολλές νέες λέξεις και φράσεις που έχουν να κάνουν με τις 

κατευθύνσεις του δρόμου, τη συνομιλία με τους πωλητές 

τροφίμων, τις διαφορετικές ομάδες τροφίμων και τα 

διάφορα συγκεκριμένα συστατικά και, τέλος, πώς να 

ακολουθούν κάποιες βασικές οδηγίες μαγειρικής. 

Αυτό το μαθησιακό μονοπάτι διδάσκει στους μαθητές 
ορισμένες βασικές δεξιότητες επιβίωσης που είναι υψίστης 
σημασίας στη χώρα υποδοχής και τους κάνει να 
αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται στην τοπική 
κοινότητα πηγαίνοντας μια εκδρομή σε ένα τοπικό 
παντοπωλείο με τον δάσκαλό τους. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση για την άσκηση αυτή θα πρέπει να γίνεται 

μέσω χρήσης λεξιλογίου και διαλόγου. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Το μαθησιακό μονοπάτι περιλαμβάνει μερικά μαθήματα 

στα οποία το νέο λεξιλόγιο εισάγεται μέσω εικόνων, βίντεο 

και με την εξάσκηση απλών διαλόγων και παιχνίδια ρόλων 

(αγοραστής/εργάτης παντοπωλείου). Κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, οι μαθητές θα λάβουν οδηγίες για την 

τοποθεσία του καταστήματος, την προέλευση και 

καλλιέργεια των τροφίμων, τις ονομασίες διαφόρων 

τροφίμων και τα κύρια σκεύη μαγειρικής, καθώς και απλές 

συνταγές ή οδηγίες προετοιμασίας κάποιων τοπικών 

πιάτων. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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Όταν οι μαθητές είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το υλικό 

που απαιτείται για να ακολουθήσουν όλη τη διαδικασία, 

πηγαίνοντας στο παντοπωλείο, αγοράζοντας τρόφιμα και 

ακολουθώντας τις οδηγίες της συνταγής, ο εκπαιδευτικός 

θα τους δώσει τις οδηγίες για ένα κοντινό τοπικό 

κατάστημα. 

Αυτό, φυσικά, είναι ένα σύνθετο μαθησιακό  μονοπάτι που 

μπορεί να απλοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των 

μαθητών. Ωστόσο, μια εκδρομή σε ένα παντοπωλείο, 

ακολουθώντας τις οδηγίες ως ομάδα είναι πάντα 

διασκεδαστική για τους μαθητές και είναι μια ευκαιρία να 

εξερευνήσουν τη νέα περιοχή που κατοικούν ή συχνάζουν. 

Μια πρόσθετη πτυχή που θα μπορούσε να ενισχύσει τη 

μαθησιακή δραστηριότητα των μεταναστών φοιτητών είναι 

να γράψουν/περιγράψουν μια παραδοσιακή συνταγή της 

δικής τους χώρας και να την παρουσιάσουν. 

Ορισμένοι κίνδυνοι που μπορεί να έχει αυτό το μαθησιακό 

μονοπάτι μπορεί να αφορούν τις θρησκευτικές 

απαγορεύσεις κάποιων τροφίμων, τους κινδύνους 

μαγειρικής που μπορεί να υπάρχουν στα σπίτια των 

φοιτητών, καθώς και τα χρήματα που απαιτούνται για την 

αγορά τροφίμων και φαγητών. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Απόκτηση νέου λεξιλογίου (τρόφιμα, εργαλεία μαγειρικής 
και σκεύη) και λεξιλόγιο αγορών. 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Συνδυάζει τη μάθηση με πολιτιστικές/κοινωνικές 
δραστηριότητες, και αυτό βοηθά στην ανάπτυξη ενός 
αισθήματος συμμετοχικότητας και εκτίμησης για την χώρα 
υποδοχής. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΩΣ ΑΥΤΗ 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 

Έχει αποδειχθεί ότι οι μαθητές διασκεδάζουν κατά τη 

διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, ενώ επίσης μαθαίνουν 

για την κουζίνα της χώρας υποδοχής. Ενισχύεται η 

αίσθηση υπερηφάνειας και κοινωνικής ενσωμάτωσης, 

ειδικά όταν ο δάσκαλος τους δίνει τη δυνατότητα να 

εξηγήσουν την κουλτούρα των τροφίμων των χωρών 

καταγωγής τους και να περιγράψουν μερικές από τις 

αγαπημένες τους συνταγές. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 
ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι διαπολιτισμικές δυνατότητες του μαθησιακού 

μονοπατιού αφορούν την ανάδειξη παραδοσιακών πιάτων 

από τις χώρες των μεταναστών, ενώ παράλληλα τους 

δίνεται η δυνατότητα να μάθουν μερικά από τα έθιμα και 

τα τρόφιμα της χώρας υποδοχής. Επίσης αφορούν στην 

ομαλή ένταξη στην καθημερινή ζωή της χώρας υποδοχής, 

με την επίσκεψη σε παντοπωλεία και τη χρήση φράσεων 

και λεξιλογίου. 

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
LP 

Lingua +: γνωρίστε το φαγητό σας 

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

http://www.linguaplusproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=nuQJDQ_oAJs
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

 

Οι προκλήσεις του χρόνου, της γλώσσας και του 

πολιτισμικού σοκ, καθώς και το αισθητικό φίλτρο είναι οι 

προκλήσεις που οι καθηγητές γλωσσών πρέπει να 

βοηθήσουν τους μαθητές τους να ξεπεράσουν. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι, «κυνήγι θησαυρού» βοηθά να 

αντιμετωπιστεί το πολιτιστικό και γλωσσικό σοκ με έναν 

διασκεδαστικό τρόπο και, κατά συνέπεια, ενδυναμώνει το 

αισθητικό φίλτρο. Παίζοντας ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο 

στόχο, οι νεαροί ενήλικοι μετανάστες δεν βλέπουν τη 

γλώσσα ως εμπόδιο, αλλά ως ένα επικοινωνιακό εργαλείο 

που τους βοηθά να επιτύχουν το στόχο τους και να 

κερδίσουν στο παιχνίδι. Επίσης, χτίζει το ομαδικό πνεύμα 

μεταξύ των μελών της ομάδας, καθώς βοηθούν ο ένας τον 

άλλον να κερδίσουν, ανταλλάσσοντας τις συλλογικές τους 

γνώσεις. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αισθάνονται 

πιο εξοικειωμένοι και συνδέονται με το περιβάλλον τους 

πιο αποτελεσματικά. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι μαθητές ακολουθούν 

οδηγίες για να κερδίσουν το παιχνίδι και να συλλέξουν 

στοιχεία που κρύβονται/βρίσκονται στο κοντινό 

περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η γνώση ενός πολυγλωσσικού 

βοηθού (συνήθως κάθε ομάδα περιλαμβάνει έναν μαθητή 

που γνωρίζει καλύτερα τη γλώσσα υποδοχής και μιλά τη 

μητρική γλώσσα των μαθητών) και η συνδυασμένη γνώση 

των άλλων φοιτητών συνδυάζεται για την επίτευξη του 

στόχου που έχει οριστεί. Αυτό προωθεί επίσης τη 

συνεργατική μάθηση και την ομότιμη μάθηση. Οι λέξεις 

στις οδηγίες γίνονται πιο εμφανείς και πιο εύκολα 

μαθαίνεται με τη χρήση τους, μέσα στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο. 

Το πνεύμα οικοδόμησης της ομάδας και η συνεργασία που 

παρατηρείται ακόμα και μετά το παιχνίδι γίνονται εμφανή 

στο τέλος και οι φοιτητές αισθάνονται περισσότερο στο 

σπίτι τους στη νέα τους χώρα υποδοχής. Το αισθητικό 

http://www.linguaplusproject.eu/
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φίλτρο ενδυναμώνεται ανάλογα, καθιστώντας την 

μελλοντική μάθηση της γλώσσας  και την αφομοίωση της 

ευκολότερη. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Το παιχνίδι «κυνήγι θησαυρού» λειτουργεί καλύτερα μόλις 

ο δάσκαλος έχει εισαγάγει το λεξιλόγιο των κατευθύνσεων 

(π.χ. Στρίψτε αριστερά/δεξιά, περπατήστε 8 βήματα, βρείτε 

σημείωση κάτω από την πέτρα κ. λπ.) και κάποιο βασικό 

λεξιλόγιο αντικειμένων (π.χ. πέτρες, φύλλα, χρώματα, 

αριθμοί κλπ) που οι μαθητές πρέπει να συλλέξουν για να 

κερδίσουν πόντους. 

Το παιχνίδι ξεκινά διαιρώντας την ομάδα των φοιτητών σε 

δύο μικρότερες ομάδες. Πρέπει να ακολουθήσουν οδηγίες 

για να φτάσουν σε ένα μυστικό σημείωμα που ο δάσκαλος 

έχει κρύψει γύρω από τις σχολικές εγκαταστάσεις ή τη 

γειτονιά. Και οι δύο ομάδες ξεκινούν από ένα διαφορετικό 

σημείο που επισημαίνεται με το X στο έδαφος με 

κολλητική ταινία ή κιμωλία και τους δίνεται μια διαφορετική 

εκτύπωση με οδηγίες για να βρουν μια λίστα με 

αντικείμενα που πρέπει να συλλέξουν και να φέρουν πίσω 

σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι οδηγίες 

κατεύθυνσης θα μπορούσαν να είναι: Σταθείτε στο X, 

περπατήστε 5 βήματα προς το δέντρο, στρίψτε αριστερά, 

περπατήστε 10 βήματα, κάτω από την πέτρα βρείτε τη 

λίστα σας (σε μια πλαστική σακούλα). Προσπαθήστε να 

συλλέξετε όσα αντικείμενα υπάρχουν στη λίστα. 

Ο κατάλογος μπορεί να είναι: 

2 γκρίζες πέτρες – 10 Πόντοι 

1 πράσινο φύλλο – 5 Πόντοι 

2 κίτρινα φύλλα – 15 

σημεία 1 κόκκινος 

συνδετήρας – 20 Πόντοι 

1 selfie ολόκληρης της ομάδας μπροστά από έναν μπλε 

τοίχο – 30 πόντους κ. λπ. 

Και οι δύο λίστες μπορούν να είναι  απλές και σύντομες ή 

περίπλοκες και πιο σύνθετες ανάλογα με το επίπεδο των 

μαθητών σας και το χρόνο που έχετε για το παιχνίδι. Στη 

συνέχεια, μετά το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί, οι 

ομάδες επιστρέφουν με τις πλαστικές σακούλες γεμάτες με 

τα διάφορα αντικείμενα, ο δάσκαλος μετράει πόσα από 

αυτά έχουν συλλέξει και προσθέτει τους αντίστοιχους 

πόντους. Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους 

κερδίζει. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι μια βαθύτερη εκμάθηση 
του λεξιλογίου μέσω μιας πολυαισθητηριακής 
προσέγγισης της μάθησης, η οικοδόμηση του  ομαδικού 
πνεύματος και της συνεργατικής μάθησης, που θα 
βοηθήσει τις μελλοντικές δραστηριότητες και θα 
καταστήσει τη μάθηση ευκολότερη, και μια αντίληψη της 
χώρας υποδοχής ως τόπου όπου μπορεί να υπάρχει 
μάθηση συνδυασμένη με διασκέδαση. 
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ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Η ισχύς της προσέγγισης ισχύει για: 

την εγγενή προοπτική δημιουργίας ομάδας · 

την πολυαισθητηριακή προσέγγισή της στη μάθηση · 

την προώθηση της μάθησης από ομοτίμους και 

της συνεργασίας · είναι προσανατολισμένη στην 

επίτευξη του στόχου και την διασκέδαση. 

Η εκπαίδευση μεταμφιέζεται σε έναν φιλικό διαγωνισμό και 

βοηθά τους μαθητές να δουν το περιβάλλον τους με μια 

διασκεδαστική και φιλόξενη προοπτική. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΩΣ ΑΥΤΗ 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 

Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα ενεργητική, ειδικά όταν ο 

δάσκαλος εξηγεί ότι το νέο λεξιλόγιο που θα διδαχθεί θα 

χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την νίκη στο παιχνίδι 

κυνηγιού θησαυρού που θα ακολουθήσει μερικές 

εβδομάδες αργότερα. Επίσης, δημιουργεί προσδοκία και 

αυξάνει την προσοχή για κάτι διασκεδαστικό που θα έρθει 

σύντομα. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 
ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Μαθαίνοντας μια νέα γλώσσα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 

ένας μαθητής αφομοιώνει τη νέα κουλτούρα. Ωστόσο, 

αποδεικνύεται ότι αυτή η προσέγγιση του να κάνεις τη 

μάθηση διασκεδαστική, προωθεί τον υγιή ανταγωνισμό και 

την οικοδόμηση της ομαδικότητας ενώ παράλληλα βοηθά 

τους φοιτητές να δεχτούν τη νέα κουλτούρα πιο αβίαστα, 

και να μάθουν γρηγορότερα. 

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

Lingua +: κυνήγι θησαυρού 

https://www.youtube.com/watch?v=LuXlIdrQQvI&t=53s 
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ΘΕΑΤΡΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

LINGUA 

LP7  

 
 
 
 

Συγγραφέας Birna Pétursdóttir  

Επαφή petursdottir.birna@gmail.com /+ 354 8697413 

Ομάδα-στόχος Ενήλικες που ιδανικά έχουν ήδη μάθει λίγο από τη νέα 

γλώσσα, αλλά μοιράζονται μια κοινή επιθυμία να: 

A) να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση όταν πρόκειται να 
μιλούν και να επικοινωνούν με άλλους, σε μια ξένη 
γλώσσα; 

B) βελτιώσουν την προφορά τους και να βρουν τα 
εργαλεία που χρειάζονται για να προφέρουν 
ορισμένες λέξεις και εκφράσεις. 

C) να βγούν από την τάξη. 

D) να διασκεδάσουν με τους συμμαθητές τους. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Βρίσκοντας  κοινό έδαφος σε μια ποικιλόμορφη ομάδα. 

Η ομάδα μπορεί να αποτελείται από άτομα που έχουν 

ελάχιστα κοινά, μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά 

μέρη του κόσμου, να απέχουν πολύ στην ηλικία και την 

εκπαίδευση και να βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά στάδια 

εκμάθησης της γλώσσας. Ως εκ τούτου, η πρόκληση για 

τον δάσκαλο είναι να ανταποκριθεί στις διαφορετικές 

ανάγκες όλων των μελών της ομάδας, διασφαλίζοντας ότι 

όλοι συμπεριλαμβάνονται έχουν την ευκαιρία να 

συμμετέχουν ισότιμα. 

Η επιτυχημένη εισαγωγή των εννοιών της υποκριτικής και 

των θεατρικών ασκήσεων. 

Το να είσαι παιχνιδιάρης, να βγαίνεις από τη ζώνη άνεσης 

σου και να εξερευνήσεις τη φωνή, το σώμα και το 

περιβάλλον σου, δεν προκύπτει αβίαστα σε όλους.  Η 

ηθοποιία μπορεί να φαίνεται παρατραβηγμένη σε  

ορισμένους ανθρώπους, και μπορεί να αισθάνονται ακόμα 

και άβολα ή γελοία. Ως εκ τούτου,μπορεί να είναι μια 

πρόκληση για το δάσκαλο να κάνει τους ανθρώπους να 

τον εμπιστευτούν και να εμπιστευτούν και την ομάδα των 

συμμαθητών τους, λαμβάνοντας ενεργό μέρος στις 

διάφορες δραστηριότητες. 

Μπορεί να προκύψουν κάποιες παρεξηγήσεις λόγω 
διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων. 

Είναι δύσκολο αλλά σημαντικό ο δάσκαλος να διαλέγει τις 

σωστές ασκήσεις και να εξασφαλίζει ότι οι μαθητές 

καταλαβαίνουν τι τους ζητείται κάθε φορά 

. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓIΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕIΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Χρησιμοποιούμε γνωστές ασκήσεις που χρησιμοποιούνται 

από επαγγελματίες ηθοποιούς και ερμηνευτές σκηνής. 

Αυτές είναι ασκήσεις που στοχεύουν να σας κάνουν να 

εστιάζεστε πιο αποτελεσματικά, «προθερμαίνουν» το 

μυαλό σας, τη φωνή σας (το όργανό σας) και το σώμα 

σας. Σας βοηθάνε να ξεφεύγετε, να είστε παρόντες στη 

στιγμή και να ακούτε με προσοχή.  

Χρησιμοποιούμε αυτές τις θεατρικές ασκήσεις, τα 

παιχνίδια, την αφήγηση και τις τεχνικές αυτοσχεδιασμού 

για να βεβαιωθούμε ότι η μελέτη της ξένης γλώσσας είναι 

διασκεδαστική, να την βγάλουμε από το πλαίσιο της τάξης 

και να εξερευνήσουμε λέξεις, ήχους, ιδέες, στερεότυπα 

κλπ, χρησιμοποιώντας θεατρικές μεθόδους. 

Στη θεατρική τάξη, οι άνθρωποι ενθαρρύνονται επίσης να 
ενστερνιστούν τις αποτυχίες και τα λάθη τους, που είναι 
κάτι που θέλουμε να εξερευνήσουμε – να πούμε 
πράγματα, ακόμη και αν κάνουμε λάθη. Οι ιστορίες των 
λαθών που κάνεις ως αλλοδαπός μπορεί επίσης να είναι 
μεγάλο υλικό για επιτυχημένο αυτοσχεδιασμό. 

Αυτοσχεδιασμός 

Υπάρχουν πολλοί κανόνες και τεχνικές αυτοσχεδιασμού, 
αλλά τους περιορίσαμε σε τρεις: 

1. Πες Ναι. 
Να αποδέχεστε πάντα την ιδέα των 

συνεργατών/ομάδων σας. Ένας αυτοσχεδιασμός 
καταστρέφεται με ένα "όχι" 

2. Να είσαι συγκεκριμένος. 
Προσπάθησε να είσαι συγκεκριμένος σε ό,τι κι αν 

κάνεις. Ρώτησε τον εαυτό σου τις ερωτήσεις του 
ηθοποιού: 

Ποιος/τι/Πότε/Πού/γιατί/πώς... 
3. Χρησιμοποίησε το σώμα σου. 

Με αυτόν τον τρόπο κερδίζεις χρόνο αν θες να 
σκεφθείς τι θέλεις να κάνεις. 

 

Μέθοδος TPR (TPR σημαίνει συνολική φυσική 

ανταπόκριση και δημιουργήθηκε από τον Δρ Τζέιμς Τζέι ' 

σερ. Βασίζεται στον τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν τη 

μητρική τους γλώσσα.) 

"Το TPR δίνει έμφαση στην ακουστική κατανόηση. Για 

παράδειγμα, οι μαθητές εκπαιδεύονται να απαντούν σε 

απλές εντολές: Σηκωθείτε, καθίστε, κλείστε την πόρτα, 

ανοίξτε το βιβλίο σας, κλπ. Αυτό το πρώτο βήμα μπορεί 

αργότερα να επεκταθεί στην αφήγηση, μέσω της οποίας οι 

μαθητές αντιδρούν σε μια προφορική αφήγηση, 

αποδεικνύοντας έτσι την κατανόησή τους για τη γλώσσα. " 

Επικοινωνιακός τρόπος 
Δίνει έμφαση στην ικανότητα του μαθητή να επικοινωνεί σε 
διάφορες καταστάσεις, όπως η ερώτηση και η απάντηση 
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σε ερωτήσεις, η υποβολή αιτημάτων, η περιγραφή, η 
αφήγηση ή η σύγκριση. 
Η γραμματική δεν διδάσκεται μεμονωμένα. Η μάθηση 

συμβαίνει εντός ενός γενικότερου πλαισίου στο οποίο η 

λεπτομερής διόρθωση των σφαλμάτων παραμερίζεται  

υπέρ της θεωρίας ότι οι μαθητές θα αναπτύξουν φυσικά 

την σωστή ομιλία μέσω της συχνής χρήσης.  
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 Μια επικοινωνιακή τάξη περιλαμβάνει δραστηριότητες 

μέσω των οποίων οι μαθητές είναι σε θέση να 

δημιουργήσουν ή να προβάλλουν ένα πρόβλημα ή μια 

κατάσταση μέσω αφήγησης ή διαπραγμάτευσης, και έτσι 

να αναπτύξουν επικοινωνιακές ικανότητες. Έτσι, 

ορισμένες δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν τη 

διεξαγωγή ενός διαλόγου στο οποίο οι συμμετέχοντες 

διαπραγματεύονται πότε και πού πρόκειται να φάνε 

δείπνο, δημιουργώντας μια ιστορία βασισμένη σε μια 

σειρά εικόνων ή συγκρίνοντας ομοιότητες και διαφορές 

μεταξύ δύο εικόνων. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συμμετοχή 

Η ομάδα συμμετέχει πλήρως σε κάθε άσκηση; Αν όχι, 

ποια μέλη δε συμμετέχουν; Για ποιό λόγο; 

Ανατροφοδότηση 

Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί ένα έντυπο που θα 

συμπληρωθεί στο τέλος των μαθημάτων της τάξης. Το 

έντυπο θα τους ζητήσει να δώσουν μια συνολική 

αξιολόγηση ολόκληρης της τάξης και να δώσουν σε κάθε 

άσκηση ένα σκορ από 1-10 για να προσδιοριστεί αν τις 

θεώρησαν χρήσιμες ή όχι. Τέλος, θα υπάρχει χώρος για  

να εκφράσουν οποιαδήποτε άλλα συναισθήματα, ιδέες, 

κριτική ή άλλα σχόλια. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Αρχίζουμε κάνοντας διασκεδαστικά παιχνίδια με 

ονόματα, έτσι ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν 

μεταξύ τους. Παράδειγμα: 

1. Οργάνωσε την ομάδα σου σε κύκλο. 

2. Πες το όνομά σου με μια χειρονομία που ταιριάζει και 
ή ανατρέχοντας σε ποίηση. Ο Σάμιουελ για 
παράδειγμα μπορεί να επισημανθεί με δύο γροθιές 
και να μιλήσει με μεγάλη φωνή. 

3. Μόλις έχετε παρουσιάσει το όνομά σας, όλη η ομάδα 
σας μιμείται. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 
προσπαθήσουν να αντιγράψουν τον τρόπο που είπατε 
το όνομά σας, καθώς και τη σωματική σας κίνηση. 

4. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι όλοι οι συμμετέχοντες στον 
κύκλο να έχουν πει το όνομά τους. 

(υπάρχουν πολλές εκδοχές διαθέσιμες, μπορείτε να 
αναζητήσετε στο διαδίκτυο ανάλογα παιχνίδια) 

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε να «ζεσταίνουμε» το σώμα 

μας και να αφιερώνουμε  αρκετό χρόνο στο πρόσωπο, 

τη γλώσσα, τα χείλη και το λαιμό. Παράδειγμα: 

Πρόσωπο: γύρισμα της γλώσσας, δάγκωμα χειλιών, 

τέντωμα του προσώπου, τριβή, Μασάζ 

Σώμα: γιόγκα, τέντωμα, παλαμάκια 

Συνεχίζουμε την προθέρμανση. Θυμηθείτε να 

ενσωματώσετε μερικούς από τους ήχους που είναι 

ιδιαίτερα δύσκολοι στη γλώσσα που διδάσκετε: 

Παράδειγμα: γλωσσοδέτης. Ο εκπαιδευτικός λέει την λέξη 
ή τη φράση  
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 Και οι μαθητές να επαναλαμβάνουν, να γελούν, και να 

πειραματίζονται με τους ήχους που βρίσκουν παράξενους 

ή δύσκολους. 

 Ώρα να παίξουμε. 

Ο δάσκαλος ηγείται των δραστηριοτήτων για να 
ολοκληρωθούν οι ασκήσει, να ανταλλαχθούν απόψεις και 
να τερματίσει το μάθημα με γιόγκα ή χαλάρωση. 

Παρακαλούμε δείτε αυτούς τους συνδέσμους για μια 
ποικιλία από διαφορετικές ασκήσεις και παιχνίδια: 

https://www.stagemilk.com/acting-games/ 

http://improvencyclopedia.org 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά το μάθημα οι μαθητές μπορεί να αισθάνονται πιο 

σίγουροι για την ομιλία και την αλληλεπίδραση με τους 

άλλους σε μια ξένη γλώσσα, και θα έχουν αποκτήσει 

κάποια εργαλεία για να εργαστούν για τη βελτίωση της 

προφοράς τους. 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Σε μια τυπική τάξη, το λάθος και το σωστό διαχωρίζονται 

απόλυτα, ενώ η θεατρική τάξη λειτουργεί σε μια πιο γκρίζα 

περιοχή. Στη θεατρική τάξη, οι άνθρωποι ενθαρρύνονται 

να ενστερνιστούν τις αποτυχίες και τα λάθη τους, να 

κάνουν απλά κάτι που θέλουν, όχι απαραίτητα επειδή είναι 

σωστό. 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αυτών, 

σκεφτόμαστε έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια, 

χρησιμοποιούμε τα χέρια μας και το σώμα μας όταν μας 

λείπουν τα λόγια και αυτοσχεδιάζουμε, έτσι μαθαίνουμε 

καλύτερα.   

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΩΣ ΑΥΤΗ 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 

Αυτή η προσέγγιση προσφέρει μια εναλλακτική λύση 
έναντι της συμβατικής μελέτης μέσα στην τάξη. Είναι ένας 
καλός τρόπος για να ξυπνήσει τις αισθήσεις των μαθητών 
και να ανακτήσει την εστίαση που μπορεί να είναι, για 
μερικούς μαθητές δύσκολη αν απλά κάθονται για ώρες σε 
μίαν αίθουσα. Επίσης αναγκάζει τους μαθητές να είναι 
ενεργοί και να δοκιμάσουν σενάρια, να προφέρουν λέξεις 
και να συζητούν μεταξύ τους. 

Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να 
διασκεδάσετε, να χαλαρώσετε και να ξεχάσετε πόσο 
συντριπτικά μπορεί να αισθάνεται κανείς σε μια ξένη 
χώρα, ενώ προσπαθεί να περιηγηθεί σε μια νέα 
κουλτούρα, τοπίο, καιρικές συνθήκες, έθιμα και γλώσσα. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 
ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Το θέατρο είναι πάντα διαπολιτισμικό, στο εσωτερικό του 

υπάρχουν όλοι οι πολιτισμοί (η κουλτούρα των 

συμμετεχόντων) και ο ίδιος ο πολιτισμός. Οι ασκήσεις 

προορίζονται για όλα τα πολιτισμικά και κοινωνικά 

υπόβαθρα. 

http://www.linguaplusproject.eu/
https://www.stagemilk.com/acting-games/
https://www.stagemilk.com/acting-games/
http://improvencyclopedia.org/
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ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

Lingua +: εργαστήρι θεάτρου  

https://www.youtube.com/watch?v=S3_HOpzkdP8 

http://www.linguaplusproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=S3_HOpzkdP8
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ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ-          

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 

LP8  

 
 
 
 

Συγγραφέας Gudný S. Ólafsdóttir 

Ομάδα-στόχος 
Μαθητές νέας γενιάς-ομάδα ενηλίκων μεταναστών με 
διαφορετικό επίπεδο γνώσης στη δεύτερη γλώσσα, οι 
οποίοι είναι ανοικτοί για νέες ευκαιρίες στην εκμάθηση 
γλωσσών και διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες και 
ψηφιακό αλφαβητισμό. 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Ανάγκη για περισσότερες ευκαιρίες (όχι μόνο βασισμένες 
στην ανάγνωση/γραφή) για να μάθετε τη δεύτερη γλώσσα 
και να χρησιμοποιήσετε τη σύγχρονη τεχνολογία για τη 
μάθηση. Οι μαθητές είναι διαφορετικοί και με διαφορετικές 
ανάγκες. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία στον τομέα της 
μελέτης, μπορούμε ναανταποκριθούμε σε περισσότερους 
ανθρώπους. 

Κάθε δάσκαλος που διδάσκει ποικίλες ομάδες φοιτητών 
συναντά πολλές προκλήσεις. Πρέπει να αναγνωρίζει τις 
συνθήκες κάθε μαθητή και να παρέχει -όσο το δυνατόν-  
εξατομικευμένη διδασκαλία. Η χρήση της ψηφιακής 
αφήγησης ως τρόπου διδασκαλίας συχνά διευκολύνει την 
κάλυψη των ατομικών αναγκών και ο καθένας μπορεί να 
εργαστεί με το δικό του ρυθμό. 

Ο δάσκαλος πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος σχετικά 

με τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται και να είναι σε 

θέση να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες και συμβουλές κατά 

τη διάρκεια ολόκληρου του προγράμματος μάθησης. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Αυτό είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει 
διαδικτυακά ψηφιακά μέσα με παραδοσιακές μεθόδους 
διδασκαλίας. Απαιτεί τη φυσική παρουσία τόσο του 
δασκάλου όσο και του μαθητή, με ορισμένα καθορισμένα 
στοιχεία για τον έλεγχο των μαθητών. Ενώ οι μαθητές 
εξακολουθούν να συμμετέχουν στο σχολείο δίνοντας το 
παρόν μέσα στην τάξη, γίνεται συνδυασμός 
δραστηριοτήτων με μεσολάβηση υπολογιστή σχετικά με το 
περιεχόμενο και την παράδοση του μαθήματος. Με τον 
ερχομό των σύγχρονων καιρών και τρόπων εργασίας, η 
συνδυασμένη μάθηση προτείνει μια εξαιρετικά 
διαφοροποιημένη και σύγχρονη προσέγγιση, όχι μόνο για 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και σπουδαστές, αλλά και για 
εταιρικές οργανώσεις.  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτοαξιολόγηση πριν και μετά, ανατροφοδότηση από τους 
εκπαιδευόμενους. 

Ο δάσκαλος θα αξιολογήσει την πρόοδο στη μάθηση 
ακούγοντας τους εκπαιδευόμενους και δίνοντας προσοχή 
στη χρήση του λεξιλογίου 

http://www.linguaplusproject.eu/
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 και της γραμματικής στην αρχή του μαθήματος αλλά και 
στο τέλος, όταν παρουσιάζουν το βίντεό τους στους 
άλλους. Το αποτέλεσμα δείχνει την πρόοδο στη χρήση 
των ψηφιακών εργαλείων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Οι μαθητές κάνουν ένα βίντεο (ψηφιακή αφήγηση) σχετικά 
με επιλεγμένα θέματα με βάση τα ενδιαφέροντα του 
ατόμου. Όλοι ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες από τον 
δάσκαλο. 

 - Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει την ιδέα και 
περιγράφει τη διαδικασία εργασίας στους 
σπουδαστές 

- Οι μαθητές αποφασίζουν το θέμα του βίντεο τους. 
Μπορεί να είναι από τα ενδιαφέροντα τους, τον 
πολιτισμό, την παράδοση, την κουλτούρα της 
πατρίδας τους ή το περιβάλλον στο οποίο ζουν 
τώρα. 

 - Οι μαθητές λαμβάνουν τουλάχιστον 10 
φωτογραφίες ή τις αναζητούν στο διαδίκτυο (Δώστε 
προσοχή στα δικαιώματα χρήσης) και τις 
χρησιμοποιούν  για να κάνουν το βίντεο. 

- Γράφουν ένα σύντομο κείμενο για κάθε εικόνα που 
θα χρησιμοποιηθεί ως υπότιτλος. Το κείμενο 
πρέπει να είναι σε ολόκληρες προτάσεις και πρέπει 
να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία ουσιαστικά, δύο 
ρήματα και ένα επίθετο. 

- Οι υπότιτλοι θα πρέπει να είναι τόσο στην πρώτη 
γλώσσα του μαθητή όσο και στη νέα γλώσσα. 

- Ο μαθητής διαβάζει τους υπότιτλους στη δεύτερη 
γλώσσα (αφήγηση). 

- Το βίντεο θα πρέπει να συναρμολογηθεί σε ένα 
δωρεάν πρόγραμμα όπως Wevideo, Animoto, 
VSDC, iMovie ή άλλο λογισμικό που θα εξυπηρετεί 
τους μαθητές καλύτερα. 

- Το βίντεο πρέπει να είναι 2-4 λεπτά . 
- Οι μαθητές δημοσιεύουν το βίντεο στον 

λογαριασμό τους στο YouTube 
- Οι μαθητές παρουσιάζουν το βίντεό τους στους 

συμμαθητές τους, το περιγράφουν στη δεύτερη 
γλώσσα και το προβάλλουν. 

- Μετά από κάθε βίντεο ακολουθούν σχόλια και 
συζήτηση. 

 
Οι μαθητές πρέπει να έχουν βασική γνώση στη δεύτερη 
γλώσσα και τεχνογνωσία στους υπολογιστές και να μην 
φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή για την 
εκμάθηση γλωσσών. 

 Ο χώρος όπου πραγματοποιείται η δραστηριότητα θα 
πρέπει να είναι εξοπλισμένος με υπολογιστές και να 
διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. 

  

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Καλύτερες δεξιότητες επικοινωνίας, προφορά, ομιλία, 
γραφή, ακρόαση, ανάγνωση, λεξιλόγιο και γραμματική. 

Γνώση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην 
εκμάθηση δεύτερης γλώσσας. 

Πιο ανεπτυγμένος ψηφιακός αλφαβητισμός 

http://www.linguaplusproject.eu/


www.linguaplusproject.eu 

49 

 

 

 Αυξημένη ικανότητα στην «εκμάθηση για μάθηση». 

Η πολυμορφία ενισχύεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας. 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Διάφορες μέθοδοι μάθησης, κατάλληλες για 
περισσότερους μαθητές, εξατομικευμένη μάθηση, 
προώθηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του μαθητή, 
δημιουργικότητα, συνεργασία και κριτική σκέψη, οι 
σπουδαστές ανακτούν και διατηρούν ένα ευρύτερο 
λεξιλόγιο. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΩΣ ΑΥΤΗ 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 

Η ψηφιακή αφήγηση δίνει στους μαθητές ένα διαδραστικό 
και συνεργατικό περιβάλλον για μάθηση. 

Αυτή η προσέγγιση παρέχει ενισχυμένα κίνητρα, οφέλη για 
τους εκκολαπτόμενους συγγραφείς, και ευκαιρίες για                    
προφορική  διδασκαλία. 

Μια τέτοια ποικιλία ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση και 
κάνει τους εκπαιδευόμενους να αισθάνονται ότι αυτό που 
έχουν να προσφέρουν, με βάση τις δικές τους εμπειρίες ή 
τις επιλογές τους, είναι πραγματικά ουσιαστικό και 
χρήσιμο, δίνοντας περισσότερα οφέλη και ένα καλύτερο 
αποτέλεσμα για όλους τους εκπαιδευόμενους. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 
ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι ψηφιακές ιστορίες που βασίζονται στην ατομική επιλογή 

του κάθε μαθητή, καθώς και στη χρήση της πρώτης 

γλώσσας κάθε μαθητή, φέρνουν ποικιλία πολιτισμών στην 

τάξη. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να δουν την 

ποικιλομορφία ως τακτικό μέρος της καθημερινής ζωής και 

να αυξήσουν τα οφέλη  Όλοι αποκτούμε όταν ερχόμαστε 

σε επαφή με διαφορετικές πολιτιστικές και μαθησιακές 

συνήθειες. 

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

Lingua +: χρήση πληροφορικής στην εκμάθηση 

γλωσσών https://www.YouTube.com/watch?v=c-

IJfojesik&t=13s  

Δωρεάν διαδικτυακά προγράμματα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία της ταινίας: 

 Wevideo https://www.wevideo.com/ 

 Έναnimoto https://Animoto.com/projects 

 VSDC http://www.videosoftdev.com/ 

Για τη μεταφορά φωτογραφιών από το τηλέφωνο στον 
υπολογιστή: 

 Google Drive 

https://www.Google.com/Drive/  

Για την επεξεργασία του ήχου για την ταινία 

 Audacity https://www.audacityteam.org/ 

http://www.linguaplusproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=c-IJfojesik&amp;t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=c-IJfojesik&amp;t=13s
https://www.wevideo.com/
https://animoto.com/projects
http://www.videosoftdev.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.audacityteam.org/


www.linguaplusproject.eu 

50 

 

 

Για τη δημοσίευση της ταινίας: 

 YouTube https://www.YouTube.com/ 

Ψηφιακή αφήγηση 

 http://artescommunity.eu/storytelling/ (Erasmus + έργο T 
& D ιστορίες) 

http://www.linguaplusproject.eu/
https://www.youtube.com/
http://artescommunity.eu/storytelling/
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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ 

LP9  

 
 
 
 

 

Συγγραφέας Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας, Τμήμα Παιδείας και 
Ψυχολογίας 
σε συνεργασία με την Δρ Σάρα Σκαντέρο,  με πιστοποίηση 

επιπέδου 2 από το Πανεπιστήμιο αλλοδαπών της Σιένα 

Ομάδα-στόχος 
Μετανάστες γονείς που προέρχονται από διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές και με χαμηλό επίπεδο 
αλφαβητισμού. 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Το μάθημα αλφαβητισμού θα οδηγήσει στην εκμάθηση ενός 
βασικού επιπέδου της γλώσσας υποδοχής που θα 
επιτρέπει στους μετανάστες που δεν μιλούν τη γλώσσα να 
κατανοούν και να εκφράζονται στα πλαίσια της καθημερινής 
ζωής, όπως για παράδειγμα: να συνοδεύουν τα παιδιά στο 
σχολείο, να αλληλεπιδρούν με λειτουργικό τρόπο με τους 
εκπαιδευτικούς, να στηρίζουν τα παιδιά τους στις σχολικές 
εργασίες τους, να μάθουν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες 
υγείας, να κατανοούν και να γίνονται κατανοητοί στα 
πλαίσια των καθημερινών συναναστροφών και να είναι σε 
θέση να έχουν πρόσβαση αυτόνομα στις υπηρεσίες της 
τοπικής επικράτειας. 
Η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι επίσης 
λειτουργική για: 
- να επανέλθει ή αίσθηση ανεξαρτησίας και αυτονομίας 
ενός μεμονωμένου ατόμου, 
- την αναζήτηση εργασίας, 

- δημιουργία σχέσεων μέσω συναντήσεων και την 

κοινωνικοποίηση. 

 Η συνεργασία με ενήλικες γυναίκες που έχουν χαμηλό 

επίπεδο αλφαβητισμού απαιτεί επιμονή ώστε να βοηθηθούν 

οι γυναίκες μετανάστριες να συνειδητοποιήσουν και να 

επεκτείνουν τους πόρους τους, τις δεξιότητες και τις 

γνώσεις τους, καθώς και τις φιλοδοξίες τους). 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Η εκμάθηση και η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας 
προσανατολίζονται στην πραγματικότητα έξω από την τάξη, 
στην επίλυση προβλημάτων και στην απόκτηση 
αυτονομίας. 
Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι: 
- πρακτική μάθηση: μάθηση μέσω της υλοποίησης, μέσω 
της εφαρμογής διαφορετικών δράσεων και πράξεων. Οι 
στόχοι μάθησης ρυθμίζονται με τη μορφή "γνωρίζοντας πώς 
να", αντί "γνωρίζοντας τι"; στην πραγματικότητα, με αυτόν 
τον τρόπο ο μαθητής αποκτά επίγνωση της ανάγκης να 
γνωρίζει κάτι και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η 
γνώση στην καθημερινότητα του. 
- Συνεργατική μάθηση: η Συνεργατική μάθηση είναι μια 
διδακτική-εκπαιδευτική μέθοδος που βασίζεται σε  

http://www.linguaplusproject.eu/
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 συνεργασία μεταξύ των φοιτητών, οι οποίοι μοιράζονται τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσα στην ομάδα. Η μάθηση 
σε ομάδες είναι πολύ αποτελεσματική στην ενίσχυση τόσο 
της γνώσης όσο και του επιπέδου των θετικών κοινωνικών-
σχεσιακών διεργασιών. Οι εκπαιδευόμενοι βελτιώνουν την 
αυτοεκτίμηση τους και συνεργάζονται για την επίτευξη ενός 
κοινού στόχου. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση της μάθησης δεν θα επικεντρωθεί μόνο στο 
γλωσσικό περιεχόμενο, αν και αυτό παραμένει καίριο 
μέρος, αλλά θα επικεντρωθεί στην επισήμανση των πόρων, 
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχουν θέσει σε 
λειτουργία οι μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
Ο ρόλος του δασκάλου σε αυτό το έργο θα είναι να 
ενθαρρύνει και να ενισχύσει την αποκτηθείσα μάθηση, 
τονίζοντας τα κρίσιμα σημεία και βρίσκοντας προσεγγίσεις 
και τεχνικές για την υπέρβαση των μαθησιακών δυσκολιών. 
Για την αξιολόγηση της μάθησης θα χρησιμοποιήσουμε την 
ενεργή τεχνική του παιχνιδιού ρόλων που συνίσταται στην 
προσομοίωση της συμπεριφοράς και των στάσεων που 
γενικά υιοθετούνται στην πραγματική ζωή. Οι μαθητές θα 
αναλάβουν τους ρόλους που τους ανατίθενται από τον 
δάσκαλο και θα συμπεριφέρονται όπως θα έκαναν στη 
δεδομένη κατάσταση στην πραγματική ζωή. 
Μόλις τελειώσει η φάση της αναπαραγωγής ρόλων, ο 

εκπαιδευτικός θα ξεκινήσει μια διαδικασία ενίσχυσης της 

αυτοεκτίμησης και συμμετοχικής αξιολόγησης, 

καθοδηγώντας τους μαθητές να εξετάσουν τι έχουν διδαχθεί 

από τον  ρόλο που διαδραμάτισαν, και να κάνουν 

εποικοδομητική ανάλυση των λαθών και των περιοχών που 

χρειάζονται βελτίωση. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Εισαγωγή του θέματος μέσω της παρουσίασης μιας 
πραγματικής κατάστασης: 
-ανάγνωση της σχολικής επικοινωνίας για συνομιλίες με 
καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Η πραγματική κατάσταση που παρουσιάζεται επιτρέπει την 
αντιμετώπιση των ακόλουθων θεμάτων: 
1. το μαθησιακό σύστημα 
2. τη σημασία της γονικής συμμετοχής στις συνεδριάσεις 
και τις συνομιλίες με τους εκπαιδευτικούς 
3. το λεξιλόγιο που πρέπει να χρησιμοποιείται σε τυπικές 
καταστάσεις. 
Μετά την παρουσίαση των θεμάτων, ζητήστε από τους 
εκπαιδευόμενους να πουν για τις σχολικές τους εμπειρίες 
(τόσο ως μαθητές στη χώρα καταγωγής όσο και ως γονείς 
στη χώρα υποδοχής). 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: 
Ο δάσκαλος διαβάζει στην τάξη μια τυποποιημένη 
πρόσκληση που χρησιμοποιείται για να καλέσει τους γονείς 
να παρευρεθούν στις σχολικές συναντήσεις των παιδιών. 
Προχωρά στην ανάλυση του κειμένου και των ασκήσεων 
(σωστό ή λάθος, απόκριση στην πρόσκληση κτλ). 
 
Η τάξη χωρίζεται σε μικρές ομάδες με σκοπό να 
εξασκήσουν τις γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει 
(περίπου 15 λεπτά). Στη συνέχεια συνεχίζουμε με την 
ενίσχυση της απομνημόνευσης και χρήσης των νέων 
λέξεων. 
 
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ 
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 Οι μαθητές, συγκεντρώνονται σε μικρές ομάδες και θα 
πρέπει να φανταστούν μια συνέντευξη με τον δάσκαλο και 
να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που 
έμαθαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
Στη συνέχεια, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τον φανταστικό 
της διάλογο σε όλη την τάξη, προσομοιώνοντας μια 
πραγματική κατάσταση. Σε αυτό το σημείο ο δάσκαλος 
προσθέτει "μη προβλέψιμα" ή αναπάντεχα στοιχεία που 
αλλάζουν το σχέδιο με την φανταστική κατάσταση. Για 
παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει την 
επικοινωνία ενός δασκάλου του σχολείου σχετικά με ένα 
παιδί που διαταράσσει το μάθημα, ή μια πρόταση σχολικής 
εκδρομής, κλπ. 
ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Εργαστείτε για την ικανότητα υιοθέτησης διαφορετικoύ 
γλωσσικού ύφους σύμφωνα με τον συνομιλητή σας. 
Παραδείγματα: 
- επίσημο και ανεπίσημες εκφράσεις σε ερωτηματική μορφή 
- Χαιρετισμοί 
Όλες οι δραστηριότητες ακολουθούνται από στιγμές 
εμβάθυνσης των τριών στοιχείων: γραμματική, φωνητική, 
λεξιλόγιο. Κάθε δραστηριότητα στοχεύει επίσης στην 
ενίσχυση των δεξιοτήτων στην ακρόαση, την ανάγνωση, τη 
γραφή, και την ομιλία. 
Ο συλλογικός προβληματισμός για τη μάθηση είναι το 
αποφασιστικό βήμα κάθε μαθήματος και καθοδηγείται από 
τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
1. Τι έμαθα σήμερα; 
2. Αυτό το μάθημα ήταν χρήσιμο επειδή... 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση της δεύτερης γλώσσας 

είναι ένα λειτουργικό εργαλείο για τη διαδικασία 

ενσωμάτωσης στο εσωτερικό της τοπικής κοινότητας, το 

μαθησιακό μονοπάτι στοχεύει: να επιδείξει τη λειτουργία 

των βασικών υπηρεσιών, των βασικών προτύπων και του 

δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών που αφορούν την ένταξη 

ολόκληρης της οικογένειας στην τοπική κοινότητα, να 

εργαστούμε όλοι για τη ομαλή και αποτελεσματική σχέση 

μεταξύ σχολείου και οικογένειας.  

Η γνώση της δεύτερης γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι 

επίσης λειτουργική για να ενισχύσει την ανεξαρτησία και την 

αυτονομία μέσω της  κοινωνικοποίησης. 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Η διδασκαλία προσανατολίζεται προς τις πραγματικές 

καταστάσεις της ζωής, στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι 

χρησιμοποιούν τη δεύτερη γλώσσα με στόχο να τους δώσει 

τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις ικανότητές τους. Η 

διδασκαλία ενισχύει τις δεξιότητες και τις γνώσεις των 

μαθητών, ενώ παράλληλα βασίζεται στους ατομικούς 

πόρους που χρησιμοποιούνται για τη ζωή και την 

αλληλεπίδραση στη χώρα υποδοχής. Η διδασκαλία είναι 

ευέλικτη και προσαρμόζεται στις ανάγκες ποικίλων ομάδων 

μαθητών με ετερογενή γλωσσικά προφίλ. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΩΣ 
ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟ 

ΚΙΝΗΤΡΟ 

Οι προτεινόμενες συνεργατικές μεθοδολογίες, είναι 
λειτουργικές για τη διατήρηση ενός πολύ υψηλού επιπέδου 
κινήτρων στη μάθηση. 
Οι μαθητές έχουν ως κίνητρο την ανάγκη να βελτιώσουν τη 
δική τους κοινωνική κατάσταση. Είναι απαραίτητο να 
ενισχύεται η αυτόνομη διαδικασία μάθησης των μαθητών 
και να συνδέεται με τις ανάγκες της καθημερινής ζωής. Η 
προσέγγιση αυτή είναι ενθαρρυντική , διότι απορρέει από 
την ανάγκη να γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε τη ζωή 
μας. 
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 Δηλαδή την επικοινωνία, τις καθημερινές ερωτήσεις και τις 
συζητήσεις μέσα στα άμεσα πλαίσια που αντιμετωπίζει ο 
μετανάστης στη χώρα υποδοχής. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΠΤΥΧΗ ΤΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ- 

ΤΩΝ 

Η διαπολιτισμική πτυχή διασφαλίζεται από την παρουσία 

ανθρώπων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, κάθε 

ένας από τους οποίους φέρει το δικό του σύστημα 

παραδόσεων και τρόπων σκέψης, καθώς και το δικό του 

υπόβαθρο προσωπικών εμπειριών. Οι στόχοι της 

εκπαιδευτικής δράσης είναι η κατανόηση της άποψης του 

άλλου, των διαφορετικών αξιών και των τρόπων ζωής, 

καθώς και η κατανόηση των ιστορικών, πολιτικών και 

θρησκευτικών πλαισίων κάθε πολιτισμού, έτσι ώστε οι 

συμμετέχοντες να μάθουν να συνεργάζονται και να 

επιλύουν ειρηνικά τις διαφορές τους. 

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

Lingua +: προσομοίωση πραγματικών εμπειριών 
μεταναστών γονέων 

https://www.youtube.com/watch?v=e4b-MR0eS2U 
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ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ: 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 LP10  

 
 
 

 

Συγγραφέας UNIFI SCIFOPSI σε συνεργασία με την CPIA (δημόσια 

σχολική εκπαίδευση ενηλίκων). 

Επαφή Gilda.Esposito@unifi.it, Uberto.Scardino@cpiasp.com , 

Andrea.mordacci@cpiasp.com, 

Point@caritasdiocesana.it 

Ομάδα-στόχος  Πρόσφυγες αιτούντες άσυλο που καταφθάνουν σε μια νέα 
χώρα υποδοχής. 

 20 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε 
κέντρα παραλαβής/υποδοχής. Το υπόβαθρό τους 
χαρακτηρίζεται γενικά από: 

- Χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού και βασικής 
εκπαίδευσης, σχεδόν πάντα χωρίς πιστοποίηση. 

- Διαταραχή μετατραυματικού στρες λόγω του 
ταξιδιού της μετανάστευσης. 

- Κυρίως άντρες, μεταξύ 20 και 40 ετών, που 
προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική.  

- Mια φάση αποπροσανατολισμού, επειδή η 
αναμενόμενη κατάσταση στο τέλος του επικίνδυνου 
ταξιδιού δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα 
Το συγκεκριμένο μαθησιακό μονοπάτι έχει 
δοκιμαστεί σε αυτό το συγκεκριμένο πληθυσμό 
στόχο αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και ευρύτερα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Όπως προκύπτει σαφώς και από τα προηγούμενα 

γλωσσικά μονοπάτια, η απόκτηση γλωσσικών γνώσεων 

δεν μπορεί να αφορά μόνο τη γραμματική και το λεξιλόγιο, 

αλλά θα πρέπει να ενδυναμώνει τους μετανάστες στην 

αναγνώριση των δικών τους ικανοτήτων και δυνατοτήτων. 

Θα πρέπει να συνδέεται με το παρελθόν, το παρόν και το 

μέλλον στην προσωπική και επαγγελματική πορεία του 

μετανάστη. Ως εκ τούτου, το μαθησιακό περιβάλλον 

επεκτείνεται εκτός της σχολής γλωσσών, ή του κέντρου 

υποδοχής, σε ολόκληρη την τοπική επικράτεια και στο 

διαδίκτυο: ένα τέτοιο ανοικτό και ευέλικτο περιβάλλον 

γίνεται ταυτόχρονα μια πεδίο μάθησης αλλά και η αρένα 

όπου η ατομική μάθηση γίνεται αμέσως πράξη και 

δοκιμάζεται. Δεδομένου ότι οι αιτούντες άσυλο δεν 

εγκαταλείπουν τις χώρες τους μόνο εξαιτίας πολέμων και 

λιμών, αλλά έρχονται στην Ευρώπη σε αναζήτηση 

καλύτερων ευκαιριών για ζωή μέσω της εκπαίδευσηςκαι 

της εργασίας, η πορεία του μονοπατιού θα επικεντρωθεί 

στην παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά έτσι ώστε να 

κατανοούν 
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 τους παραγωγικούς τομείς και υπηρεσίες (και το σχετικό 

λεξιλόγιο και τις επικοινωνιακές δεξιότητες) της 

πόλης/επικράτειας όπου κατοικούν. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Το γλωσσικό μονοπάτι λαμβάνει μορφή μετά την ανάλυση 
των αναγκών εκπαίδευσης των φοιτητών που αναζητούν 
άσυλο στο κέντρο της έρευνας, του πειραματισμού και της 
ανάπτυξης στη Λιγουρία. Βασίζεται σε εμπειρίες που 
έχουν προηγουμένως συλλεχθεί και αρχίζει από την 
παραδοχή ότι η μάθηση στην ενηλικίωση πρέπει να 
παράγει ουσιαστικούς ορίζοντες (δεξιότητες εργασίας). 

Ως εκ τούτου, το θέμα της κατάρτισης πρέπει να 
συνοδεύεται και να καθοδηγείται για να αναγνωρίσουν τα 
άτομα αυτά  ότι η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας και 
πολιτισμού δεν είναι μόνο μια υποχρέωση που πρέπει να 
εκπληρωθεί, αλλά μια συγκεκριμένη πορεία προς την 
προσωπική χειραφέτηση και την προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξη. Η ενότητα θα πραγματοποιηθεί 
με εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλία, μέσω 
καθοδηγούμενης επίσκεψης και συνάντησης με: 

• Δίκτυα υπηρεσιών (άλλα σχολεία, οργανισμοί 
επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικές υπηρεσίες, 
σύστημα υγείας, Caritas/άλλες ΜΚΟ, Ερυθρός Σταυρός,    
κλπ) 

• Τον κόσμο των επιχειρήσεων (επιχειρήσεις, καταστήματα 
και εμπορικά κέντρα κλπ) 

• Χρήση μέσω διαδικτύου 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο έλεγχος της γνώσης θα είναι διαμορφωτικός, μέσω 
συνεχούς ανάδρασης (δομημένης ή όχι) με τους μαθητές. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο της δεύτερης 
γλώσσας είναι πολύ χαμηλό, μέρος της συνομιλίας θα 
γίνεται στα Αγγλικά, ή άλλες κοινές γλώσσες. Ο 
εκπαιδευτικός θα είναι/ενεργεί επίσης και ως 
διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής. 

Τα εργαλεία θα είναι: 

• αναγωγή σε προηγούμενες γνώσεις 

• Συμμετοχή σε ασκήσεις και έργα 

• Δοκιμές και πρακτική στην αποκτηθείσα γνώση της 
γλώσσας. 

•Ημερολόγιο διδασκόντων για συστηματική 

καταγραφή  και συνεχιζόμενη παρακολούθηση 

των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τους 

σπουδαστές. 

http://www.linguaplusproject.eu/


www.linguaplusproject.eu 

62 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Περιεχόμενα: 

Γλώσσα και Πολιτισμός 

Βασικά στοιχεία του δημοσίου και του ιδιωτικού δικαίου 
(δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών) 

Το δίκτυο των τοπικών 

υπηρεσιών και η αγορά εργασίας 

Το έργο της ζωής και της 

ενδυνάμωσης 

 

 Η ενότητα χωρίζεται σε 4 φάσεις: 

1) Μύθοι και πραγματικότητα της επικράτειας στην οποία 
ζω: τι ξέρω ή νομίζω ότι ξέρω για την περιοχή γύρω μου. 
Αυτή η ενότητα παρέχει ένα ερωτηματολόγιο για την 
εισερχόμενη γνώση που θα δοθεί στους σπουδαστές την 
πρώτη ημέρα του εργαστηρίου. Οι περισσότερες 
δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στην τάξη μέσω 
συμμετοχικής διδασκαλίας (καταιγισμός ιδεών, 
παγοθραύστης κλπ) 

2) Δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών. Μαθαίνω το 
σύστημα υπηρεσιών. Η ενότητα περιέχει 2 ώρες επίσκεψη 
και 1 ώρα εργαστήριο μέσα στην τάξη. Θα καλυφθούν 
τουλάχιστον τέσσερις υπηρεσίες, μεταξύ των 
οποίων:υπηρεσίες υποδοχής, εκπαιδευτικές υπηρεσίες για 
παιδιά, σχολεία, υπηρεσίες αποκέντρωσης, τοπικές 
υπηρεσίες υγείας, νοσοκομεία, ιατρός βασικής ιατρικής και 
παιδίατρος, αρχηγείο αστυνομίας, κλπ. Η ενότητα 
ολοκληρώνεται με 3 ώρες εργασίας στην αίθουσα 
διδασκαλίας στην ψηφιακή πλατφόρμα. 

3) Η αγορά εργασίας. Ποιός  είναι ο στόχος  της καριέρας 
μου και ποιος είναι ο δρόμος για να γίνει πραγματικότητα 
(15 ώρες): αυτή η ενότητα περιέχει 3 ώρες εργασίας στην 
τάξη για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας και τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες και τις ανάλογες επιτόπιες 
επισκέψεις των 2 ωρών κάθε μία, με μια ώρα επιστροφής 
στην τάξη σε 4 ινστιτούτα, συμπεριλαμβανομένων : 
Κέντρο απασχόλησης, Εμπορικό Επιμελητήριο, 
διαπιστευμένος οργανισμός κατάρτισης, συνδικαλιστική 
ένωση (εμπόριο, γεωργία, χειροτεχνία κτλ) 

4) Δημιουργήστε τον χάρτη των δικαιωμάτων και των 
καθηκόντων του πολίτη και αξιολογήστε τη μάθηση σας (5 
ώρες): μέσω συμμετοχικής δυναμικής και ψηφιακών 
δραστηριοτήτων (παρουσίαση σε ppt ή ανάλογη 
δραστηριότητα). 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα έχουν 

αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη χρήση της 

γλώσσας και θα έχουν ενοποιήσει τις γνώσεις τους σχετικά 

με τις τοπικές υπηρεσίες και την αγορά εργασίας. 

Κατασκευή τελικού προϊόντος: ο Χάρτης της παραγωγικής 

επικράτειας: από την εκπαίδευση μέχρι την καριέρα. 
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 Εφαρμογή εγκάρσιων δεξιοτήτων: ικανότητες διαχείρισης 

επικοινωνίας και σταδιοδρομίας, δεξιότητες παγκόσμιας 

ιθαγένειας . 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της «μάθησης με την 

πράξη». 
  
  
  
 Οι μαθητές, που πάντα καθοδηγούνται από έναν δάσκαλο 

ή/και έναν διαπολιτισμικό διαμεσολαβητή, συνοδεύονται 
και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες έτσι ώστε να 
αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την 
άσκηση της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη. 

  
  
  
  
  
  

  

 Ο δάσκαλος θα πρέπει να εργαστεί ως διαμεσολαβητής 
και να βοηθήσει τους 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΩΣ ΑΥΤΗ πρωταγωνιστές της μαθησιακής εμπειρίας. Αυτό  
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ενισχύεται από τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων στη 

βιομηχανία, τις 
ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ  
  
  
 Οι φοιτητές θα καλούνται να διαμορφώσουν τις δικές τους 
 ιστορίες μαθησιακής εμπειρίας. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ Η δραστηριότητα στοχεύει στη σύγκριση του εργατικού 
δυναμικού και των αγορών  

ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ στην κοινότητα υποδοχής και στη χώρα προέλευσης των 
μεταναστών 

  
 ο δάσκαλος θα  βοηθήσει επίσης τους 

μαθητές να αναγνωρίσουν 
 κοινές πτυχές και θα εργαστεί για να γνωρίσουν τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως εργαζόμενοι. 
 Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
 ο δάσκαλος να λαμβάνει επίσης ειδική κατάρτιση για τις 

αναπτύξει τις ικανότητες διαπολιτισμικής 
 διαμεσολάβησης. 

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

Lingua +: ανοιχτό περιβάλλον μάθησης: μαθαίνω μέσα και 
έξω από το σχολείο 

https://www.youtube.com/watch?v=7ssZ3vAnuII 
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ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 

 ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 

LP11  

 
 
 
 

 

Συγγραφέας UNIFI SCIFOPSI σε συνεργασία με την CPIA (δημόσια 

σχολική εκπαίδευση ενηλίκων). 

Επαφή Gilda.Esposito@unifi.it, Uberto.Scardino@cpiasp.com 

Ομάδα-στόχος 20 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε 
κέντρα παραλαβής/υποδοχής. Το υπόβαθρό τους γενικά 
χαρακτηρίζεται από: 

- Χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού και βασικής 
εκπαίδευσης 

- Διαταραχή μετα-τραυματικού στρες 
- Κυρίως άντρες, μεταξύ 20 και 30 ετών 

 
Κάθε μαθητής φέρει μαζί του έναν πλούτο πολιτιστικής 

κληρονομιάς εντελώς άγνωστο στη χώρα υποδοχής, με τις 

απτές και άυλες μορφές του: όπως τα παραμύθια, οι μύθοι 

και οι παραδόσεις. 

Το μαθησιακό μονοπάτι και σε άλλες ομάδες ανθρώπων με 
ανάλογα χαρακτηριστικά, ωστόσο δοκιμάστηκε σε αυτόν 
τον ειδικό, στοχευόμενο πληθυσμό. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Όπως προαναφέρθηκε, η  εκμάθηση 2ης γλώσσας δεν 

μπορεί να αφορά μόνο τη γραμματική και το λεξιλόγιο. Θα 

πρέπει να ενδυναμώνει τους μετανάστες στην αναγνώριση 

των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τους. Με άλλα λόγια, 

θα πρέπει να αποτελεί ένα εργαλείο για να εκφράσει 

κανείς την αίσθηση της αξίας και της αξιοπρέπειας, ακόμη 

και σε κάποια εχθρική κοινωνία. Πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες, πρέπει να παραδεχτούμε, βρίσκονται αντιμέτωπες 

με ένα αυξανόμενο κύμα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας 

που οφείλεται πρωτίστως στην οικονομική κρίση που 

ξεκίνησε το 2008, αλλά και στην έλλειψη γόνιμου εδάφους 

για την αμοιβαία κατανόηση και την πολιτιστική ανάπτυξη. 

Για τον λόγο αυτόν, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα 

πολιτιστικό εργαστήριο ως χώρο για την αναγνώριση των 

πολιτισμών και των παραδόσεων των μεταναστών και 

ταυτόχρονα να τους κάνουμε να εκτιμήσουν τις κοινές 

ιδιαιτερότητες, με τον πολιτισμό και την 
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 παράδοση των κοινοτήτων φιλοξενίας. Μπορούμε να 

πούμε ότι «η πολιτιστική κληρονομιά είναι μια ομάδα 

πόρων που κληρονομήθηκε από το παρελθόν, την οποία 

οι άνθρωποι αναγνωρίζουν, ανεξάρτητα από την 

κυριότητα της, ως αντανάκλαση και έκφραση των συνεχώς 

εξελισσόμενων αντιλήψεων, πεποιθήσεων, γνώσεων και 

παραδόσεων. Περιλαμβάνει όλες τις πτυχές του 

περιβάλλοντος που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των ανθρώπων και των τόπων στο χρόνο". Η 

εκμάθηση γλωσσών σε αυτή την περίπτωση γίνεται το 

εργαλείο ενδυνάμωσης που κάνει τους ανθρώπους 

διαφορετικού υπόβαθρου να επικοινωνούν με τις 

καλλιτεχνικές γλώσσες πρώτα, όπως η μουσική, η 

ζωγραφική, το θέατρο, ο χορός και η φωτογραφία. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Αυτό το μαθησιακό μονοπάτι αντιπροσωπεύει μια 
εφαρμογή της μεθοδολογίας του προγράμματος Erasmus 
Plus ΒΔ3 META (www.Meta-Project.eu). Ως νέες 
συστάσεις από το έργο meta, η μάθηση μέσω των τεχνών 
ανοίγει τις ακόλουθες ευκαιρίες: 

-Οι εμπειρογνώμονες της εκπαίδευσης και οι 
επαγγελματίες θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι όλοι οι 
μετανάστες έχουν ταλέντα και δυνατότητες που μπορούν 
να ενισχύσουν με την αποτίμηση του πολιτισμικού τους 
υπόβαθρου. Η γνώση του κοινωνικού υπόβαθρου (επίσης 
μέσω της ιστορίας και της ζωής) κάθε ατόμου επιτρέπει να 
επικεντρωθεί στα δικά του χαρακτηριστικά σε συνεχή και 
ανοικτό διάλογο με άλλους. 
Η αποτίμηση του υπόβαθρου των μεταναστών βελτιώνει 

την πρόσβαση στα πολιτιστικά ιδρύματα και την 

εξειδικευμένη εκπαίδευση προκειμένου να βελτιωθεί η 

αυτοεκτίμηση τους  και ενθαρρύνει την καλύτερη 

κατανόηση και εκτίμηση των πολιτιστικών διαφορών εντός 

της κοινότητας. 

Όταν οι μετανάστες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο, δεν 

αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως παθητικοί ακροατές και 

είναι δυνατόν να προωθηθεί η συνεργασία και ο 

συντονισμός με διάφορους εκπαιδευτικούς παράγοντες 

(ΜΚΟ, οικογένειες, τοπικές αρχές) για να διασφαλιστεί η 

μακροπρόθεσμη επιτυχία των πολιτιστικών έργων. 

Για να επιτύχει κάτι τέτοιο, οι μετανάστες θα 
ακολουθήσουν έναν διττό δρόμο: από τη μια πλευρά θα 
τους ζητηθεί να εξηγήσουν και να παρουσιάσουν τις δικές 
τους παραδόσεις και από την άλλη θα συμμετέχουν σε 
εκδηλώσεις από από σχολεία, μουσεία, πολιτιστικά 
κέντρα, και άλλους φορείς της κοινότητας φιλοξενίας. 

Με την ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα μπορούν 
επίσης να αναζητήσουν αποδεικτικά στοιχεία και 
παραδείγματα που δεν είναι εύκολα διαθέσιμα ή δεν 
μπορούν να αναπαραχθούν στην τάξη. 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επαλήθευση και αξιολόγηση: 

Ο έλεγχος της γνώσης θα γίνεται μέσω  συνεχούς 
ανάδρασης (δομημένης ή όχι) με τους σπουδαστές. 

Τα κύρια εργαλεία θα είναι: 

• αναγωγή σε προηγούμενες γνώσεις; 

• Συμμετοχή σε ατομικές και συλλογικές εργασίες, 
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 χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη γλώσσα τέχνης. 
Προτείνεται να εμφανιστούν όλες τις εργασίες του 
έργου σε μια τοπική εκδήλωση. 

Παράλληλα θα τηρείται ημερολόγιο διδασκόντων
 για συστηματική και συνεχιζόμενη 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που 
διεξάγονται από τους σπουδαστές. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Περιεχόμενα: 

Η γλώσσα και ο 

πολιτισμός του ξενιστή. 

Πολιτιστική κληρονομιά · 

Η φυσική κληρονομιά; 

Οι τέχνες: μουσική, πλαστικές 

τέχνες, κλπ.  

Το έργο της ζωής και της 

ενδυνάμωσης;  

Ζώντας στην κοινότητα. 

Η ενότητα χωρίζεται σε 4 φάσεις: 

1) Οι κοινότητες πολιτιστικής κληρονομιάς (6 ώρες): 
συμμετοχική ημερίδα με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και 
υπολογιστών, προκειμένου να υπάρξει παρουσίαση 
σχετικά με τις παραδόσεις και τους πολιτισμούς των 
μαθητών. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις μητρικές 
γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τους 
εκπαιδευόμενους. 

2) Μια πολυπολιτισμική πόλη: μείγματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς. (12 ώρες). Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια 
επίσκεψη σε χώρο και 2 ώρες εργαστηρίου στην τάξη για 
συνολικά 4 θέματα που πρέπει να προβληθούν: α) τοπική 
οινογαστρονομία β) τα μονοπάτια και τη φυσική 
κληρονομιά γ) μουσική ως ενέργεια ε) τις πλαστικές τέχνες 
και την πόλη των μουσείων. Μια συντομότερη ενότητα θα 
αφιερωθεί επίσης στη φυσική κληρονομιά. 

3) Άνθρωποι, κοινότητες και αλληλεγγύη (10 ώρες): 1 ώρα 
παρουσίαση του θέματος στην τάξη, 3 επισκέψεις σε δύο  
έργα αλληλεγγύης στην επικράτεια (θέματα που πρέπει να 
επιλέξουν: αναπηρία, ψυχική ασθένεια, ακραία 
προβλήματα, βία κατά των γυναικών, φροντίδα για τους 
ηλικιωμένους, κ. λπ.) συν 2 ώρες στην τάξη με την 
επίσκεψη εθελοντών από τον τρίτο τομέα, συν 1 ώρα 
συμμετοχικό εργαστήρι. 

4) Κατασκευή του χάρτη των δικαιωμάτων και των 
καθηκόντων του πολίτη και αξιολόγηση της μάθησης (5 
ώρες): μέσω συμμετοχικής δυναμικής και ψηφιακών 
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δραστηριοτήτων, θα προκύψει ένα απτό προϊόν της 
μάθησης τους.  

Συμπλήρωση του τελικού ερωτηματολογίου (επικύρωση 
της μεταβολής της μάθησης σε σύγκριση με το αρχικό 
ερωτηματολόγιο), σχετικά με την ενότητα: Πολιτισμός και 
γλώσσες. 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα έχουν 

αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη χρήση της 

γλώσσας και του γενικού πολιτισμού και θα ενοποιήσουν 

τις γνώσεις τους σε δίκτυα αλληλεγγύης αναδεικνύοντας 

την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της χώρας τους και 

της χώρας υποδοχής. 

Παράδοση τελικού προϊόντος: ο Χάρτης των δικαιωμάτων 

και των υποχρεώσεων των πολιτών. 

Ενίσχυση εγκάρσιων δεξιοτήτων: δεξιότητες παγκόσμιας 

ιθαγένειας. 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Αυτό το μαθησιακό μονοπάτι αντιπροσωπεύει μια 

εκμετάλλευση της μεθοδολογίας META (βλ. παραπάνω) 

που απέδειξε ότι η διδασκαλία με βάση την τέχνη μπορεί 

να έχει θετικό αντίκτυπο στη μάθηση στην τάξη για παιδιά 

που ανήκουν σε μειονότητες ή με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. Η δήλωση επιβεβαιώνεται από την μελέτη των  

επιστημονικών επιπτώσεων που πραγματοποίησε το 

Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. 

Είναι επίσης μια διασκεδαστική διαδικασία και μπορεί να 

ανοίξει τις πόρτες για αμοιβαία αναγνώριση και 

συνύπαρξη με την τοπική κοινότητα. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΩΣ ΑΥΤΗ 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 

Το κίνητρο σε αυτό το μαθησιακό μονοπάτι συνδέεται με 
την αυτοεκτίμηση και την υγιή αναγνώριση της ταυτότητας 
του καθενός: οι μαθητές θα έχουν κίνητρο να ρωτήσουν 
και να εκφράσουν τη δική τους κουλτούρα και τις 
παραδόσεις τους για να γνωρίσουν παράλληλα και την 
κουλτούρα και τις παραδόσεις της χώρας υποδοχής. Όλες 
οι μορφές τέχνης υπολογίζονται ως καθολική ανθρώπινη 
έκφραση και αφορούν τόσο στη γνωστική όσο και στη 
συναισθηματική μάθηση, καθιστώντας τη μάθηση 
μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη εμπειρία. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 
ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Η δραστηριότητα στοχεύει στην αποτίμηση όλων των 
ενσώματων και άυλων πολιτιστικών κληρονομιών όλων 
των ανθρώπινων όντων, ανεξάρτητα από το πού 
προέρχονται. Η διαπολιτισμική πτυχή είναι ο συνδυασμός 
διαφορετικών εμπειριών και γνώσεων, εκφραζόμενων σε 
όλες τις μορφές τέχνης. 

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

Lingua +: εκμάθηση γλωσσών μέσω τεχνών και 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

https://www.youtube.com/watch?v=EjyTvpPqkyw&feature=youtu.be 

 
 

http://www.linguaplusproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=EjyTvpPqkyw&amp;feature=youtu.be


www.linguaplusproject.eu 

73 

 

 

 
 

 
 

 

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ στην 
ΕΚΜΑΘΗΣΗ 2ης ΓΛΩΣΣΑΣ 
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Συγγραφέας Bryndís Arnardóttir 

Επαφή billaa@simnet.is 

Ομάδα-στόχος 
Ενήλικες μετανάστες 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Να βελτιώσει τον πολιτιστικό αλφαβητισμό, προκειμένου 
να προσαρμοστούν οι μετανάστες/πρόσφυγες 
αποτελεσματικότερα στις κοινωνίες υποδοχής. 

Έλλειψη αυτοπεποίθησης και άγχος του μετανάστη 
μαθητή. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Η οπτικοποιημένη σκέψη χρησιμοποιείται για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επίτευξη 
καθορισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η 
οπτικοποιημένη μάθηση βοηθά τους μαθητευόμενους να 
κατανοήσουν ευκολότερα τις έννοιες με την τόνωση της 
φαντασίας τους και επηρεάζουν θετικά τις γνωστικές τους 
δυνατότητες. Οι εικόνες είναι απλές και ένας 
αποτελεσματικός τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι οι 
πληροφορίες αποθηκεύονται ως μακροπρόθεσμη μνήμη. 

 
Το μαθησιακό περιβάλλον είναι σημαντικό και πρέπει να 
οργανωθεί ειδικά για να στηρίξει τις ανάγκες των ενηλίκων 
μαθητών με τα διάφορα πολιτιστικά υπόβαθρα, 
προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα 
κατά τη μελέτη, και να αναπτυχθεί μια μαθησιακή 
κουλτούρα με έμφαση στην αυτοεκτίμηση. 

Η παρουσίαση των οδηγιών πρέπει να είναι κατάλληλη για 
ενήλικους εκπαιδευόμενους. Σε περίπτωση πρακτικών και 
θεωρητικών θεμάτων, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι 
ενσωμάτωσης θεμάτων και στοχεύουν στο να 
χρησιμοποιηθεί η προϋπάρχουσα  γνώση των μαθητών. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί στην οπτικοποιημένη 

σκέψη ως χρήσιμο εργαλείο για την εκμάθηση γλωσσών 

(αυξημένο λεξιλόγιο), την οικοδόμηση ταυτοτήτων 

(αυτοαντανάκλαση και αυτογνωσία) και την 

προσαρμοστικότητα (πολιτιστική παιδεία). 

http://www.linguaplusproject.eu/
mailto:billaa@simnet.is
https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_thinking
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Οι δραστηριότητες βασίζονται κυρίως στη διαδικασία και 
όχι στο ίδιο το προϊόν. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 
έχουν τις βασικές λεκτικές και λεξιλογικές δεξιότητες των 
για να μπορούν να μιλούν για την καθημερινή ζωή. 

 

Η κύρια δραστηριότητα είναι η δημιουργία 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΥ με βάση την εμπειρία ζωής του μαθητή, 
τις αξίες και τις πεποιθήσεις του και η ανάπτυξη λεξιλογίου 
με βάση την προσωπική του ιστορία. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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Στο τέλος της τάξης, κάθε μαθητής παρουσιάζει το 
Χρονολόγιό του στη γλώσσα της κοινής διδασκαλίας. 
Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν νέο λεξιλόγιο και να αναγνωρίζουν τις νέες 
λέξεις που θα ήθελαν να μάθουν σε σχέση με το 
Χρονολόγιο τους. Ο δάσκαλος βοηθά και διευκολύνει την 
αύξηση του λεξιλογίου. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αυξημένο λεξιλόγιο: οι στρατηγικές οπτικοποιημένης 
σκέψης βοηθούν τους μαθητευόμενους να θυμούνται, να 
κατανοούν και να διατηρούν την έννοια των νέων  λέξεων 
που μαθαίνουν. 

Η αυτοαντανάκλαση και η αυτοκατευθυνόμενη διαδικασία 
μάθησης προωθούν την κριτική σκέψη. 

Αυξημένη πολιτιστική παιδεία που διευκολύνεται από τον 

αναστοχασμό, την αυτογνωσία και τις διαδραστικές 

δραστηριότητες στην τάξη. Καλύτερη κατανόηση της 

κουλτούρας της κοινωνίας υποδοχής και της 

περιβάλλουσας πολυμορφίας. Αυξημένες επικοινωνιακές 

δεξιότητες. 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Η οπτικοποιημένη σκέψη είναι ένα στυλ μάθησης μέσω 
του οποίου ο μαθητής κατανοεί και διατηρεί πληροφορίες 
καλύτερα ως ιδέες, λέξεις και έννοιες που σχετίζονται με 
τις εικόνες. 

Τονίζεται η πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και η αξία της 
δημιουργικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Οι δραστηριότητες της εκπαίδευσης βασίζονται στις 
ανάγκες των μαθητών και στις προηγούμενες γνώσεις 
τους, προκειμένου να αυξήσουν τα κίνητρά τους. 

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν προφορικά 

και οπτικά. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΩΣ ΑΥΤΗ 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 

Η  αίθουσας διδασκαλίας είναι ανοιχτή σε ποικίλες ομάδες. 
Δίνεται σημασία στην Εξερεύνηση των κοινωνικών, 
συναισθηματικών και εκπαιδευτικών προκλήσεων της 
ομάδας. Οι στρατηγικές διδασκαλίας βασίζονται στην 
ατομική καθώς και στη Συνεργατική μάθηση. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 
ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Αυτό το μαθησιακό μονοπάτι εξετάζει διάφορα πολιτιστικά 
περιβάλλοντα. Δίνει στους εκπαιδευόμενους και τους 
δασκάλους την ευκαιρία και την ικανότητα να 
επικοινωνούν σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους. Οι 
δραστηριότητες χρησιμοποιούν οπτικές απεικονίσεις  
διαφορετικών πολιτισμών όπου οι ομοιότητες και οι 
διαφορές επισημαίνονται και συζητούνται μέσω ασκήσεων 
και παραδειγμάτων της πραγματικής ζωής. 

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ  

Lingua +: Οπτικοποιημένη σκέψη στην εκμάθηση ξένων 
γλωσσών. 

https://www.youtube.com/watch?v=PZft8ajGi1Q 
 

http://www.linguaplusproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=PZft8ajGi1Q
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HΧΟΙ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

LP13  

 
 
 
 

Συγγραφέας Τερέζα Ντέλο Μόνακο – Mosaic Art Sound 

Επαφή info@mosaicartsound.com 

Ομάδα-στόχος 
Οι δραστηριότητες που επισημαίνονται σε αυτό το 
μαθησιακό μονοπάτι απευθύνονται σε ενήλικους 
μετανάστες και πρόσφυγες στη διαδικασία έναρξης της 
ζωής τους σε μια νέα χώρα  για αυτούς, όπου χρειάζονται 
μαθήματα γλώσσας και κοινωνικοπολιτισμική προσαρμογή, 
ή/και σε μετανάστες και πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν 
στην κοινωνία υποδοχής. Το μαθησιακό μονοπάτι αυτό 
μπορεί επίσης να υλοποιηθεί και με οικογένειες. Επομένως, 
τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να συμμετέχουν μαζί με 
τους  γονείς τους. 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Οι εκπαιδευτές απομακρύνονται από το μάθημα, με βάση 

την διδασκαλία σε στυλ διαλέξεων, και προχωρούν σε μια 

συνεργατική δραστηριότητα που δίνει έμφαση στην 

επικοινωνία, βασισμένη στις τέχνες και στην εκτίμηση των 

στοιχείων της φύσης. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν γλωσσικές γνώσεις μέσα στο δυναμικό 

σενάριο της δραστηριότητας και όχι σε ένα τυπικό μάθημα 

με επίκεντρο τον δάσκαλο . 

http://www.linguaplusproject.eu/
mailto:info@mosaicartsound.com
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Η μεθοδολογία του μαθησιακού μονοπατιού βασίζεται σε 
δοκιμασμένες μεθόδους όπως: 

Φυσική μέθοδος που στοχεύει στην ενίσχυση της μάθησης 
γλωσσών δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία και δίνει 
λιγότερη σημασία στη συνειδητή γραμματική μελέτη. Στη 
φυσική προσέγγιση, η παραγωγή δεν είναι 
καταναγκαστική, αλλά επιτρέπεται να αναδύεται 
αυθόρμητα αφού οι μαθητές έχουν παρακολουθήσει 
μεγάλες ποσότητες  δεδομένων που μπορούν να 
κατανοήσουν. 

Η διδασκαλία της γλώσσας με αυτόν τον τρόπο είναι μια 

επικοινωνιακή προσέγγιση που ενθαρρύνει τη διδασκαλία 

χωρίς τα σχολικά βιβλία και εστιάζει αντ ' αυτού στην 

επικοινωνία μεταξύ μαθητών και δασκάλων. 

Η αφήγηση της TPR (διδακτική επάρκεια μέσω της 

ανάγνωσης και της αφήγησης ή των ιστοριών) καθιστά τη 

γλώσσα-στόχο κατανοητή στους μαθητές, 

συμπεριλαμβανομένου του λεξιλογίου, στοχεύοντας στην 

κατανόηση 

http://www.linguaplusproject.eu/
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 των ερωτήσεων, συχνών ασκήσεων και πολύ σύντομων 

γραμματικών εξηγήσεων. 

Η μεθοδολογία βασίζεται επίσης σε δραστηριότητες τέχνης 

(μουσική, λογοτεχνία, εικαστικές τέχνες). Σύμφωνα με τη 

θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Γκάρντνερ, οι 

τέχνες είναι ξεχωριστοί τρόποι σκέψης που εντάσσονται 

στην ομπρέλα της νοημοσύνης. Ο Γκάρντνερ υπονοεί ότι η 

διεύρυνση της στρατηγικής της μάθησης με την 

ενσωμάτωση των τεχνών αυξάνει την απόδοση των 

μαθητών. Μελέτες μαθησιακών εμπειριών και 

δραστηριοτήτων πολλαπλών τεχνών δείχνουν αύξηση του 

αυτοελέγχου, αυξημένη ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, 

καλή συνεργασία, ενσυναίσθηση και κοινωνική ανοχή. 

Στη Lingua + πρόκειται για μια αμφίδρομη διαδικασία 

ανάπτυξης και προσαρμογής που περιλαμβάνει 

πολιτιστικές/συμπεριφορικές πτυχές των μεταναστών και 

του ντόπιου πληθυσμού. 

Είναι επίσης γνωστό ότι οι κοινές μουσικές δραστηριότητες 

προωθούν την κοινωνική συνοχή σε μια ομάδα. 

Η πρακτική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε 
εκπαιδευτικά επίπεδα. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση είναι διττή: από εκπαιδευόμενους και 

εκπαιδευτές/επαγγελματίες. 

Οι ασκούμενοι αξιολογούν την  εκμάθηση γλωσσών μέσω 

των δικών τους σχολίων που καθοδηγούνται από τον 

ηγέτη της συνεδρίας, θα προβληματιστούν σχετικά με το 

αν βιώνουν αύξηση των κοινωνικοπολιτιστικών δεξιοτήτων 

προσαρμογής (συναισθήματα αυτοπεποίθησης) και 

συναισθήματα ένταξης (αμφίδρομο). 

Οι εκπαιδευτές/επαγγελματίες εκφράζουν την 

επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. Γράφουν 

ένα ημερολόγιο με σχετικές παρατηρήσεις και καταρτίζουν 

ένα τεστ αυτοεκτίμησης σχετικά με τις αυξημένες 

δεξιότητες στην παροχή ολιστικής εκπαίδευσης για τους 

μετανάστες. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Οι δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν υπαίθρια, 

εάν οι συνθήκες της εκπαίδευσης επιτρέπουν στην 

ομάδα να φτάσει σε ένα τοπικό φυσικό περιβάλλον, 

όπως ένα πάρκο, ένα δάσος, τοποθεσίες στην ύπαιθρο, 

θάλασσα ή βουνό; μια βραδινή φωτιά θα ήταν μια 

όμορφη προσθήκη. Μπορούν επίσης να εκτελεστούν 

εσωτερικά, στην τάξη, με τις ανάλογες προσαρμογές. Οι 

εξωτερικές δραστηριότητες θα επικεντρώνονται στα 

ακόλουθα: 

 
Παρατήρηση της χλωρίδας και την πανίδας και ακούσματα 

πουλιών, έτσι ώστε να  αποκτηθεί γνώση της χώρας 

υποδοχής από την άποψη των χαρακτηριστικών του 

φυσικού περιβάλλοντός της. 

Σχηματίζεται μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων που θα 

βρουν και θα χρησιμοποιήσουν αντικείμενα που 

βρίσκονται στη περιβάλλον για να δημιουργήσουν ένα 

χειροτέχνημα (φύλλα, λουλούδια, πέτρες...). 

Ακούγοντας τοπικές μουσικές, τραγουδούν οι 
συμμετέχοντες και  

http://www.linguaplusproject.eu/
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 προσθέτουν λόγια και μικρά ποιήματα στη δική τους 

γλώσσα. 

Κάθε συμμετέχων θα έχει ενημερωθεί από τον εκπαιδευτή, 

σε προηγούμενη συνεδρία, για να φέρει μερικά από αυτά 

τα υλικά (τραγούδια, λόγια ή/και μικρά ποιήματα) που 

ανήκουν στη χώρα προέλευσής τους. 

Οι συμμετέχοντες θα τραγουδήσουν τα τραγούδια τους 

και/ή θα πουν τα λόγια και τα μικρά ποιήματα και θα 

προσπαθήσουν να εξηγήσουν το περιεχόμενό τους. Τα 

υλικά που αφορούν στη χώρα υποδοχής θα 

τραγουδιούνται, θα διαβάζονται από τους ντόπιους  

συμμετέχοντες (εάν υπάρχουν) και από τον 

εκπαιδευτή/ους. Αν επιτρέπεται, αυτή η ανταλλαγή μπορεί 

επίσης να συμβεί γύρω από μια φωτιά. Εάν οι 

συμμετέχοντες γνωρίζουν πώς να παίξουν φορητά 

μουσικά όργανα, καλούνται να τα φέρουν στη συνεδρία. 

Ακούγοντας τι έχει να πει ο καθένας, ο εκπαιδευτής 
μεσολαβεί και μεταφέρει τις γνώσεις της χώρας υποδοχής 
μέσα από αυτήν την διαδικασία. 

 

Εάν οι δραστηριότητες πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
στην τάξη: ο εκπαιδευτής δείχνει φυσικά τοπία, χλωρίδα 
και πανίδα της χώρας υποδοχής που υποστηρίζεται από 
εικόνες από το διαδίκτυο και προσκαλεί τους 
συμμετέχοντες να βρουν εικόνες της φύσης της χώρας 
προέλευσής τους (από το Διαδίκτυο). 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν ενημερωθεί, σε προηγούμενο 
μάθημα, να φέρουν τραγούδια, λόγια και/ή μικρά ποιήματα 
που ανήκουν στη χώρα προέλευσής τους. Η συνεδρία 
συνεχίζεται όπως και στην εξωτερική (βλ. παραπάνω). 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

- Αυξημένη ευαισθητοποίηση και μάθηση του 
λεξιλογίου της γλώσσας της χώρας υποδοχής 
και ευαισθητοποίηση για τις γλώσσες των 
μεταναστών. 

- Ευαισθητοποίηση για τη φυσική κληρονομιά και 
τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής, και 
αυξημένη ευαισθητοποίηση για τη φυσική 
κληρονομιά και τον πολιτισμό των υπόλοιπων 
συμμετεχόντων. 

- Αυξημένες επικοινωνιακές δεξιότητες. 

- Ενίσχυση των συναισθημάτων της κοινότητας . 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Η προσέγγιση βασίζεται σε επικυρωμένες μαθησιακές 

εμπειρίες εκμάθησης γλωσσών και αποτελεσματικούς 

ενισχυτές κοινωνικής ένταξης. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΩΣ ΑΥΤΗ 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 

Οι συμμετέχοντες βιώνουν την επικοινωνία και την 
εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας μέσω των κινητήριων και 
ελκυστικών δυνάμεων των τεχνών. Η γλώσσα και ο 
πολιτισμός των μεταναστών εκφράζονται και εκτιμούνται 
όσο και η γλώσσα και ο πολιτισμός της χώρας υποδοχής. 
Η περιεκτική προσέγγιση διευκολύνει την επικοινωνία και 
την μεταφορά γνώσεων. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 
ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι γλώσσες και τα πολιτιστικά στοιχεία του υπόβαθρου 
όλων των συμμετεχόντων μοιράζονται μέσα στην ομάδα. 

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

(Σύνδεση με το βίντεο όταν είναι έτοιμο) + σύντομη 
περιγραφή του βίντεο. 
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ΑΚΡOΑΣΗ: ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΕΚAΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

LP14  

 
 
 
 

 

Συγγραφέας Τερέζα ντέλο Μονακό-η τέχνη του μωσαϊκού ήχου 

Επαφή info@mosaicartsound.com 

Ομάδα-στόχος 
Ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες στη διαδικασία 
έναρξης ζωής σε μια νέα χώρα, οι οποίοι χρειάζονται 
μαθήματα γλώσσας και κοινωνικο-πολιτιστική 
προσαρμογή. 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Η κύρια πρόκληση, όπως περιγράφεται στο σχέδιο της 

Lingua +, είναι η παροχή γλωσσικής επάρκειας της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής, μέσω μιας διαδικασίας 

κινήτρων που θα μεταδίδει ιδέες καλωσορίσματος και 

κοινωνικής ένταξης προς την ομάδα-στόχο. Αυτή η ομάδα, 

η οποία αποτελείται από μετανάστες, αιτούντες άσυλο και 

πρόσφυγες, ασχολείται με σημαντικά πράγματα που 

πρέπει να αντιμετωπίσουν στο δύσκολο ταξίδι τους σε ένα 

νέο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον. Πρέπει να εισαχθεί 

στο νέο σκηνικό μέσω της άσκησης της νέας γλώσσας σε 

ένα πλαίσιο εορτασμού και επιβεβαίωσης των δικών τους 

γλωσσών και των πολιτισμών τους. 

Η πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε ένα χώρο για αυτές 

τις γλώσσες και τις λέξεις που θα επισημανθούν και  να 

παράσχουμε ευκαιρίες για εκμάθηση της γλώσσας, για 

γνωριμία με τα νέα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, για θετικές 

προσδοκίες και πραγματικότητα, για καλωσόρισμα και για 

ομαλή ένταξη στην κοινωνική ζωή. 

Επίσης, πρόκληση είναι να μετατραπεί η τάξη σε ένα 

σημείο που θα προσθέσει στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές 

και στην ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών/επαγγελματιών. Η 

τάξη να γίνεται ένα εργαστήριο για να συνδημιουργήσει 

έννοιες και να καλύπτει την ανθρώπινη ανάγκη για 

κοινωνικοποίηση, αρμονία και ευεξία. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Η μεθοδολογία βασίζεται σε: 

 πρακτικές ακρόασης στις οποίες η ακρόαση 

επεκτείνεται προς την ακρόαση του εαυτού μας,  

την ακρόαση άλλων και την ακρόαση μουσικής. 

 μουσική ως συμμετοχική τέχνη που αναπτύσσεται 

τόσο ακούγοντας όσο και δημιουργώντας μουσική. 

Το μαθησιακό μονοπάτι έχει σχεδιαστεί και για άτομα με το 
πρώτο επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας 
υποδοχής 
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 γλώσσα (επίπεδο 1, 2) και για όσους δεν μιλούν τη 

γλώσσα καθόλου (επίπεδο GER 0). Οι δραστηριότητες 

μπορούν επίσης να προσαρμοστούν σε αναλφάβητους 

εκπαιδευόμενους. Στο τελευταίο αυτό σενάριο, ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιθανότατα τα 

Αγγλικά, τα γαλλικά ή τα Ισπανικά (αν δεν είναι ήδη η 

γλώσσα-στόχος) ως γλώσσα διαμεσολάβησης, ή μπορεί 

να επιλέξει την υποστήριξη μέσω της μετάφρασης Google, 

ή, όπως πολλοί καθηγητές γλωσσών χρησιμοποιούν, 

μπορεί να βασιστεί στις χειρονομίες όταν το περιεχόμενο 

περιορίζεται σε μονολεκτικές απαντήσεις ή βασικά ρήματα 

και εκφράσεις. 

Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί την ορολογία και τις 

εκφράσεις της γλώσσας της χώρας υποδοχής, καθώς και 

της γλώσσας των συμμετεχόντων, και κατευθύνει τους 

εκπαιδευόμενους προς τις μαθησιακές διαδικασίες που 

υποστηρίζονται από τη μουσική. 

Δεδομένου ότι η συναισθηματική ανταπόκριση στην 

ακρόαση/δημιουργία μουσικής έχει σχέση με το 

αποκτημένο λεξιλόγιο θα διατηρηθεί εύκολα στην μνήμη 

των μαθητών. 

Η έρευνα έδειξε ότι η γλώσσα και η μουσική είναι πολύ 

στενά συνδεδεμένοι γνωστικοί τομείς. Ο Jentschke (2007) 

διαπίστωσε ότι η νευρωνική συσχέτιση της συντακτικής 

επεξεργασίας στη μουσική και στη γλώσσα έχει 

εκτεταμένες ομοιότητες. 

Εκπληκτικές πρόοδοι έχουν γίνει στη θεωρία της 

εκμάθησης νέων γλωσσών, και η ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία αφθονεί με θετικές δηλώσεις σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της μουσικής ως όχημα για την 

πρώτη και τη δεύτερη εκμάθηση γλωσσών. 

 Υπήρξε, επίσης,  μια εκρηκτική αύξηση του ενδιαφέροντος 

για τη μουσική ψυχολογία η οποία έχει ειπωθεί  ότι προωθεί 

την ταυτοποίηση, τη φαντασία, την αυτοέκφραση και την 

αυτογνωσία, την ομαδική επικοινωνία και την συνοχή της 

ομάδας. 

Η συμμετοχή σε ομαδικές μουσικές εμπειρίες έχει 

αποδειχθεί ότι προωθεί την εμπιστοσύνη και τη 

συνεργασία, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την 

εποικοδομητική συνεργασία και την υπέρβαση των 

εμποδίων που προκαλούνται από τη λανθασμένη 

αντίληψη και τη μη αποδοχή της πολιτισμικής 

ποικιλομορφίας. 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση είναι διττή: από εκπαιδευόμενους και 

εκπαιδευτές/επαγγελματίες. 

Η ίδια η πρακτική βασίζεται σε συνεχή ανατροφοδότηση 

που στην πραγματικότητα τροφοδοτεί τη δυναμική της 

ομάδας και παράγει ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, αυτό 

αντικατοπτρίζει μια ευρεία διαδικασία αξιολόγησης, η 

οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας 

αξιολόγησης, στο τέλος της μαθησιακής εμπειρίας. 

Οι ασκούμενοι αξιολογούν την απόκτηση γνώσεων 

γλωσσών μέσω των δικών τους σχολίων που 

καθοδηγούνται από τον ηγέτη της συνεδρίας, 

προβληματίζονται σχετικά με πιθανές αυξημένες 

κοινωνικοπολιτισμικές δεξιότητες προσαρμογής 

(συναισθήματα αυτοπεποίθησης) και τα συναισθήματα 

συμπερίληψης. 

Οι εκπαιδευτές γράφουν ένα ημερολόγιο με τις σχετικές 

παρατηρήσεις και να πραγματοποιούν αυτοαξιολόγηση. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Το μαθησιακό μονοπάτι περιγράφει βασικές 

δραστηριότητες που μπορούν να επεκταθούν σύμφωνα με 

τη δημιουργικότητα των καθηγητών γλώσσας, των  

επαγγελματιών, διαμεσολαβητών, κοινωνικών λειτουργών, 

και καλλιτεχνών της Κοινότητας, οι οποίοι θα θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν τις έννοιες και τις πρακτικές του. Ως εκ 

τούτου, η διαδρομή μάθησης είναι εφαλτήριο για 

περαιτέρω επεξεργασία και ανάπτυξη. 

 Το μαθησιακό μονοπάτι θα εφαρμοστεί πιλοτικά στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, επομένως η γλώσσα υποδοχής που θα 

διδαχθεί θα είναι η αγγλική. Σε άλλες χώρες, τα αγγλικά 

μπορεί να είναι μια γλώσσα μεσολάβησης, αν οι 

συμμετέχοντες γνωρίζουν κάποια στοιχεία της. Η 

παρακάτω περιγραφή δεν λαμβάνει υπόψη ότι η συνεδρία 

θα είναι πιλοτική στο Ηνωμένο Βασίλειο και μπορεί να 

αναφερόμαστε στην αγγλική ως γλώσσα μεσολάβησης και , 

εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 χωρίζεται σε τρεις συνεδρίες. Η  1η συνεδρία των 

περιλαμβάνει την ακρόαση μουσικής, η 2η βασίζεται στην 

ακρόαση ενός άλλου προσώπου, και η 3η  είναι να ακούς 

και να τραγουδάς παράλληλα. 

 Παγοθραύστης 

Δραστηριότητα που σπάει τον πάγο χρησιμοποιώντας τα 

ονόματα των συμμετεχόντων: κάθε συμμετέχων λέει στο 

επόμενο στη δεξιά πλευρά το όνομα του. Όλοι λένε στην 

ομάδα το όνομα του διπλανού τους. Θα συνεχίσουν με την 

ίδια διαδικασία, ονομάζοντας τη χώρα προέλευσης τους τη 

μητρική τους γλώσσα. 

Ο δάσκαλος γράφει (με λατινικούς χαρακτήρες) τα 

ονόματα των συμμετεχόντων, τις χώρες και τις γλώσσες, 

στον πίνακα. 

Επίσης, ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι πρόκειται να 

ακούσουν μουσική και εξηγεί ότι πρέπει να θυμούνται, 

μετά την ακρόαση, μια λέξη που ενέπνευσε η μουσική. Η 

λέξη μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πρέπει να παραπέμπουν 

αυτή τη λέξη στη γλώσσα τους και σε μια γλώσσα 

διαμεσολάβησης (ίσως Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά ή 

άλλα), αν γνωρίζουν κάποια. 

Ο δάσκαλος εξηγεί ότι δεν υπάρχουν καλές/θετικές ή 

κακές/αρνητικές λέξεις. Ζητά από τους συμμετέχοντες να 

καθίσουν άνετα, με τη σπονδυλική στήλη ευθεία και 

ενδεχομένως με κλειστά μάτια. Ο δάσκαλος παίζει το 

επιλεγμένο κομμάτι μουσικής μέσω ενός ποιοτικού 

εξοπλισμού ήχου (μπορεί να είναι ο υπολογιστής με το 

κατάλληλο μεγάφωνο). Μετά την ακρόαση, κάθε 

συμμετέχων λέει τη λέξη εμπνευσμένη από τη μουσική. 

Θα υπάρχουν επικοινωνιακές δεξιότητες για να τεθούν σε 
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δράση και να μεταφράσουν τις λέξεις στη γλώσσα 

υποδοχής και να τις γράψουν στον πίνακα. Η 

δραστηριότητα ολοκληρώνεται προσπαθώντας να 

δημιουργήσουν μι πρόταση χρησιμοποιώντας όλες τις 

λέξεις. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η μουσική δεν πρέπει να διαρκέσει 

περισσότερο από 8-10 λεπτά. Κατά προτίμηση μόνο 

οργανική μουσική (όχι τραγούδι),ειδικά αν χρησιμοποιείτε 

την δραστηριότητα για πρώτη φορά. Ποιοτικά 
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 η μουσική είναι σημαντική. Ο δάσκαλος προτείνεται να το 

επιλέξει το μουσικό κομμάτι προσεκτικά ανάμεσα στα 

κομμάτια που του αρέσουν περισσότερο. Η κλασική 

μουσική θα είναι μία από τις καλύτερες επιλογές, όχι 

επειδή είναι δυτική μουσική, αλλά για τα βαθιά καθολικά 

συναισθήματα που μπορεί να εμπνεύσει. 

 

 Συνεδρία 2 

Ο δάσκαλος εξηγεί την άσκηση περιγράφοντας κάθε βήμα. 

Περιγράφει επίσης τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας 

χειρονομίες και απλές λέξεις, χρησιμοποιώντας λίγους 

όρους σε μια  γλώσσα μεσολάβησης, αν το ακροατήριο 

στερείται την ελάχιστη γνώση της γλώσσας υποδοχής . 

Η ομάδα των συμμετεχόντων χωρίζεται σε μικρότερες 

ομάδες δύο ατόμων. Κάθε ζευγάρι κάθεται μαζί. 

Όταν ο δάσκαλος θα σηματοδοτήσει την ώρα έναρξης, 

ένα άτομο σε κάθε ζεύγος θα είναι ο «ομιλητής» και θα πει 

για τον εαυτό του στην μητρική του γλώσσα. Το άλλο 

άτομο θα είναι ο «ακροατής». Ο «ακροατής» μπορεί μόνο 

να εκφράσει την προσοχή του με οπτική επαφή ή 

χειρονομίες, γλώσσα του σώματος, όχι μιλώντας. 

Ο «ομιλητής» έχει έξι λεπτά για να μιλήσει. Ο εκπαιδευτής 

σηματοδοτεί την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης. 

Το πρόσωπο που ήταν ο «ομιλητής» είναι αυτή τη φορά ο 

«ακροατής» και η διαδικασία είναι η ίδια με πριν. 

Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν κατανοητές όλες οι ομιλίες 

(προφανώς αυτό δεν μπορεί να συμβεί εύκολα), αλλά θα 

είναι αρκετό να ξεκινήσει μια διαδικασία επικοινωνίας 

μέσω των ζευγών και να επιλεγεί μία λέξη ως λέξη που 

έχει γίνει κατανοητή και φαίνεται στην ομιλία (μπορούν 

επίσης να είναι δύο/τρεις λέξεις). 

Ο δάσκαλος θα καθοδηγήσει τη διαδικασία και τις 

διαπραγματεύσεις ενώ η πρακτική μπορεί να είναι πολύ 

αστεία και ελκυστική. 

Ο δάσκαλος θα γράψει τις λέξεις στον πίνακα. 

 
 

  3η συνεδρία 

Οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να βρουν ένα απλό 

τραγούδι που όλοι γνωρίζουν. Μπορεί να είναι "Frères 

Jacques", "κίτρινο υποβρύχιο, ή το «χρόνια πολλά». Αν 

δεν βρεθεί κανένα τραγούδι, ο δάσκαλος προτείνει μια 

απλή μελωδία και όλοι οι συμμετέχοντες θα το 

τραγουδήσουν.  

Μερικές από τις λέξεις που γράφονται στον πίνακα θα 

σχηματίσουν τους "στίχους" του τραγουδιού και όλοι οι 

συμμετέχοντες θα τραγουδήσουν τις λέξεις στην 

επιλεγμένη μελωδία (αυτή του κοινού τραγουδιού ή της 

μελωδίας που προτείνει ο δάσκαλος). Το τραγουδούν 
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απαλά τρεις, τέσσερις φορές μέχρι να νιώσουν 

αυτοπεποίθηση με αυτό, προσαρμόζοντας τις φωνές τους. 
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 Στη συνέχεια, η ομάδα θα χωριστεί σε δύο ομάδες. Η 

ομάδα α θα είναι στο κέντρο και η ομάδα β θα σχηματίσει 

έναν κύκλο γύρω της. 

Οι συμμετέχοντες στο κέντρο θα τραγουδήσουν τις 

επιλεγμένες λέξεις στην επιλεγμένη μελωδία και οι γύρω 

θα αυτοσχεδιάσουν κάνοντας κάθε είδους ήχο που τους 

αρέσει (SH... Sh... Tra... Tra... Boom.. μπουμ..., τύμπανα 

στο σώμα...) σχηματίζοντας ένα συνοδευτικό του 

τραγουδιού. 

Αυτό μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές μέχρι όλοι οι 
συμμετέχοντες με τη σειρά τους να έχουν βρεθεί στο 
κέντρο και τον εξωτερικό κύκλο. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

- Οι λέξεις στη γλώσσα της χώρας υποδοχής και σε 
άλλες γλώσσες διδάσκονται μέσω της δύναμης της 
μουσικής. 

- Οι επικοινωνιακές δεξιότητες αυξάνονται. 
- Η συμπερίληψη μέσω της ανταλλαγής ίδιων 

γλωσσών και συναισθημάτων μέσω της δυναμικής 
της ομάδας, ενισχύεται. 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα συνεργατικής 

πρακτικής είναι η ικανότητά της να «δημιουργήσει το είδος 

του ζωτικού, ευέλικτου, υπεύθυνου χώρου για την 

παραγωγή ζωντανών γνώσεων που οι σύγχρονες 

προκλήσεις απαιτούν τόσο επειγόντως». 

Συγκεκριμένα πλεονεκτήματα της προσέγγισης του 

συγκεκριμένου μαθησιακού μονοπατιού είναι η χρήση της 

μουσικής, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης και το 

συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ – 
ΠΩΣ 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟ 

ΚΙΝΗΤΡΟ 

Οι συμμετέχοντες βιώνουν την εκμάθηση γλωσσών μέσα 
από την κινητήρια και ελκυστική δύναμη των τεχνών. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 
ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι λέξεις και οι εκφράσεις σε όλες τις γλώσσες που 
υπάρχουν στην ομάδα παρουσιάζονται ισότιμα. 

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
LP 

Lingua +: ακρόαση – μια γέφυρα για εκμάθηση γλωσσών 
και επικοινωνία 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw4ih1fz5to 

http://www.linguaplusproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=Hw4ih1fz5to


92 

www.linguaplusproject.eu 

 

 

 
 

 
 

PHOTOVOICE LP15  
 
 
 
 
 
 
 

Συγγραφέας Kate Watson – ανώτερη διευθύντρια έργων, Photovoice σε 
συνεργασία με την Τερέζα Nτέλο Μονακό, Mosaic Art 
Sound  

Επαφή info@mosaicartsound.com 

Ομάδα-στόχος 
Μαθητές που είναι μετανάστες/πρόσφυγες/ αιτούντες 
άσυλο. Οποιουδήποτε γλωσσικού επιπέδου.  

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Η κύρια πρόκληση είναι η μεταφορά γλωσσικών γνώσεων 

όχι μόνο με τη χρήση των δυο διδακτικών τεχνικών, αλλά 

με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για την αυθεντική 

κοινωνική ένταξη όπου οι αξίες μιας κοινωνίας υποδοχής 

αναδεικνύονται και γίνονται πραγματικότητα. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Στην απλούστερη, συμμετοχική μορφή της η φωτογραφία 

είναι ένα προσιτό εργαλείο επικοινωνίας και 

αυτοέκφρασης: μπορεί να διδαχθεί γρήγορα. Ένας 

μετανάστης/πρόσφυγας/αιτών άσυλο που μπορεί να 

στερείται αυτοπεποίθησης, μπορεί εύκολα να χειριστεί μια 

βασική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Η ψηφιακή 

φωτογραφία δίνει άμεσα αποτελέσματα και δεν απαιτεί 

επίσημη εκπαίδευση για να γίνει ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο επικοινωνίας, παρατήρησης και 

δημιουργικότητας. 

Η μεθοδολογία λειτουργεί με μια μικρή αναλογία των 

συμμετεχόντων και των δασκάλων (μέγιστος αριθμός 14 

συμμετεχόντων ανά δάσκαλο). Αυτό γίνεται για να 

εξασφαλιστεί μια λειτουργική και δυναμική ομάδα. 

Επιπλέον, το μέγεθος αυτό επιτρέπει την παροχή του 

κατάλληλου επιπέδου στήριξης των συμμετεχόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των ατομικών εργασιών. 

http://www.linguaplusproject.eu/
mailto:info@mosaicartsound.com
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση είναι διττή: από

 εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές/επαγγελματίες. 

Οι ασκούμενοι αξιολογούν την εκμάθησης γλωσσών μέσω 

της δικής τους ανάδρασης που καθοδηγείται από τον 

δάσκαλο, εξετάζουν και αξιολογούν εάν οι κοινωνικο-

πολιτισμικές δεξιότητές τους προσαρμογής (συναισθήματα 

αυτοπεποίθησης) και τα συναισθήματα ένταξης 

(αμφίδρομα ) αυξήθηκαν μέσω της πρακτικής. Οι 

εκπαιδευτές/επαγγελματίες εκφράζουν την επαγγελματική 

και προσωπική τους ανάπτυξη. Καταρτίζουν τεστ 

αυτοαξιολόγησης σχετικά με τις αυξημένες δεξιότητες στην 

παροχή ολιστικής εκπαίδευσης των μεταναστών.  

http://www.linguaplusproject.eu/


94 

www.linguaplusproject.eu 

 

 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

Η γλωσσική και η κοινοτική εμπειρία θα διερευνηθούν με 
τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των  
δραστηριοτήτων του οπτικού διαλόγου και των πρακτικών 
ασκήσεων για την ολοκληρωμένη υποστήριξή τους στη 
όλη διαδικασία. Ο βασικός τομέας που μπορεί να 
διερευνηθεί περαιτέρω προσδιορίζεται. 
Μια φωτογραφική μηχανή θα είναι διαθέσιμη σε κάθε 
συμμετέχοντα, που παρέχεται από τον δάσκαλο. 

 
Δραστηριότητα 1: 
Εμπλοκή συμμετεχόντων με τη χρήση της κάμερας. 

 Διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων κάμερας, όπως: 

 - διαφορετικές πτυχές της έκθεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας κλείστρου, 
του διαφράγματος και του ISO. 

- να τραβούν φωτογραφίες από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες – επάνω ψηλά, κάτω χαμηλά, κλπ. 

- να πάνε από κοντά – βήμα προς τα πίσω για μια 
ευρύτερη βολική γωνία 

- να κινούνται γύρω από το θέμα για να 
φωτογραφίζουν από διαφορετικές πλευρές 

- να πειραματίζονται με διαφορετικές ρυθμίσεις 
(διδασκαλία συμμετεχόντων σχετικά με 
διαφορετικούς τρόπους έκθεσης). 

 
Δραστηριότητα 2 

 Διάλογοι φωτογραφίας: εξερευνώντας την ταυτότητα, τον 
πολιτισμό και την Κοινότητα. 

  
 Οι συμμετέχοντες τραβούν φωτογραφίες για την ταυτότητά 

τους, τον πολιτισμό τους και την σχέση τους με την 
Κοινότητα.  

  

 
Δραστηριότητα 3 

 Μια διαδικασία αφήγησης μέσω του παραγόμενου 
ψηφιακού υλικού.  

 Οι εικόνες έχουν τεθεί σε κίνηση και διευκολύνονται οι 
μαθησιακές δραστηριότητες. 

  

 Δραστηριότητα 4 

 Ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων και 
προβληματισμός σχετικά με τα μαθησιακά 
αποτελέσματα. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΜΑΘΗΣΙΑΚA 
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ 

Για τους συμμετέχοντες: 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν υποστηριχθεί στη χρήση της 
φωτογραφίας για να εξερευνήσουν και να μάθουν μια 
δεύτερη γλώσσα. Ενίσχυση των δεξιοτήτων των 
συμμετεχόντων για να επικοινωνούν και να εκφράζουν 
δημιουργικά τις εμπειρίες και τις προοπτικές τους μέσω 
της φωτογραφίας. 
Αύξηση της εμπιστοσύνης, της αυτοεκτίμησης και της 
κοινωνικοποίησης. 

 

Για εκπαιδευτές/δασκαλους/διαμεσολαβητές: 

Πληροφορίες για τη χρήση της συμμετοχικής φωτογραφίας 
ως μεθοδολογία για προγράμματα εκμάθησης γλωσσών 
για ενηλίκους μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο. 

http://www.linguaplusproject.eu/
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ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Εξερεύνηση ταυτοτήτων 

 
 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να στρέψουν την κάμερα 
στους εαυτούς τους και να φωτογραφίσουν τους εαυτούς 
τους. Με τον καιρό είναι δυνατόν να δούμε πώς 
σχηματίζουν ένα είδος οπτικής αυτοβιογραφίας. Αυτές οι 
αναπαραστάσεις έχουν να κάνουν με τη φαντασία, τον 
πειραματισμό, το χιούμορ και την ατομική ταυτότητα. Η 
φωτογραφία δεν αντικατοπτρίζει απλώς τη διαδικασία 
δημιουργίας νέων ταυτοτήτων αλλά είναι μέρος της 
διαδικασίας ανοικοδόμησης και επαναδιαπραγμάτευσης 
της ταυτότητας σε μια νέα χώρα υποδοχής. 

 
Αυτοέκφραση  

 
Οι φωτογραφίες δημιουργούν άμεσα και μόνιμα αρχεία. 
Πολλοί από εμάς το κάνουμε αυτό στην καθημερινή μας 
ζωή: δημιουργούμε κομμάτια για τον εαυτό μας μέσα από 
φωτογραφίες, ημερολόγια, βίντεο κλπ. Όταν σε 
ξεριζώνουν από το ένα μέρος στο άλλο, η ανάγκη να το 
κάνεις αυτό μπορεί να είναι ακόμα ισχυρότερη. Οι 
φωτογραφίες μπορούν να ενσωματωθούν σε ιστορίες και 
άλμπουμ που αντανακλούν μια νέα ζωή, μια νέα αρχή. Οι 
εικόνες μπορούν να διακοσμήσουν τοίχους σε δωμάτια, 
και να γεμίσουν τα κενά με νέες μνήμες και νέους φίλους. 
Μπορούν επίσης να σταλούν σε οικογένειες και φίλους στη 
χώρα προέλευσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
κινητών τηλεφώνων. 

 
 
Σε μια εποχή που οι ζωές τους καθορίζονται από 
«επίσημα» αρχεία και έγγραφα, οι φωτογραφίες παρέχουν 
έναν τρόπο στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν και 
να ελέγξουν τα δικά τους αρχεία και μνήμες. Κοιτάζοντας 
τον κόσμο μέσω ενός φακού, όταν αποφασίζουν πώς να 
πλαισιώσουν αυτό που βλέπουν, οι συμμετέχοντες 
μπορούν να σηματοδοτούν τις συνειδητές στιγμές στην 
ατελείωτη διαδικασία παρατήρησης. 

 
Να γνωρίζουν νέα μέρη και μια νέα κουλτούρα 
χρησιμοποιώντας μια φωτογραφική μηχανή για να 
επεκτείνουν τους ορίζοντες και να εξερευνήσετε νέα μέρη 
που αργότερα θα αγαπήσουν. Η διαδρομή εκμάθησης 
παίρνει τους συμμετέχοντες σε γυρίσματα γύρω από τις 
τοπικές τους κοινότητες – στη λεωφόρο, στο πάρκο, στην 
τοπική αγορά. Πολλοί μετανάστες/πρόσφυγες/αιτούντες 
άσυλο έχουν περιορισμένες ευκαιρίες να εξερευνήσουν 
μακρύτερα από την  γειτονιά τους. 

 
 
Αντιμετωπίζουν πολλά που δεν τους είναι οικεία. Οι 
στάσεις, οι αξίες, οι κοινωνικοί κώδικες και οι συνήθειες 
μπορεί να είναι διαφορετικές από τις χώρες τους. 
Φωτογραφίζοντας τα πράγματα που τους φαίνονται 
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παράξενα, οι συμμετέχοντες μπορούν να εξοικειωθούν με 
ό,τι είναι νέο. 

 
Διάλογος και συζήτηση 
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 Οι φωτογραφίες μπορούν να διευκολύνουν τη συζήτηση 
δημιουργώντας σύνδεση μεταξύ του φωτογράφου και ενός 
θέματος συνομιλίας. Ένας φωτογράφος μπορεί να μιλά 
γύρω από ένα θέμα, μέσω μιας εικόνας, και όχι απευθείας. 
Αυτή η αποεξατομίκευση μπορεί να βοηθήσει κάποιον που 
μπορεί να θέλει να μιλήσει αλλά το βρίσκει δύσκολο. 
Μέσω της συζήτησης και του διαλόγου, η φωτογραφία 
επιτρέπει τη μάθηση, όχι μόνο για τη δημιουργία εικόνων 
αλλά και για τον κόσμο γύρω μας, και για τον άλλο. Η 
συμμετοχή σε έργα φωτογραφίας και η προβολή και η 
συζήτηση για τις φωτογραφίες των άλλων δίνει τη 
δυνατότητα συζήτησης για διάφορα θέματα από την 
οικογένεια στη θρησκεία, τις σχέσεις και τα μελλοντικά 
όνειρα. Εξετάζοντας και συζητώντας τι μεταδίδει μια 
εικόνα, οι γνώμες εκφράζονται και μοιράζονται και 
αναπτύσσονται νέες αντιλήψεις. 

 
Αφηγήσεις ιστοριών 

 
Η φωτογραφική μηχανή είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για την 
έμπνευση και τη δημιουργικότητα, και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για μια ιστορία-αφήγηση. Οι φωτογραφίες 
χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν ιστορίες σε εφηβικά 
περιοδικά και παιδικά βιβλία και αποτελούν αναφορά για 
πολλούς διαφορετικούς κατασκευαστές ταινιών. Η 
δημιουργία φωτογραφικού κειμένου μπορεί να αποτελέσει 
ένα λαμπρό εργαλείο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, 
την εξερεύνηση των ελπίδων και των διαφορετικών 
πολιτιστικών προτύπων και αξιών. 

 
Ως εργαλείο για τη δημόσια επικοινωνία 

 
Η κοινή γνώμη είναι σε γενικές γραμμές «ψυχρή» έναντι 
των μεταναστών/προσφύγων/αιτούντων άσυλο. Τα μέσα 
ενημέρωσης έχουν ένα ρόλο να παίξουν σε αυτό, 
δημιουργώντας μύθους για τις νέες αφίξεις, 
υποδεικνύοντας ότι τα παραδοσιακά ήθη διαβρώνονται, 
δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και άγχους. Τα 
συμμετοχικά σχέδια φωτογραφίας, στα οποία οι 
πρόσφυγες έχουν τον έλεγχο της παραγωγής εικόνων, 
προσφέρουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν νέες 
θετικές εικόνες για την δημόσια επικοινωνία. 
Οι εικόνες είναι ισχυρές, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν 
μεγάλες δυνατότητες ως μέσο για να παρέχουν στους 
συμμετέχοντες δημόσια φωνή, και ως εργαλείο για τη 
δημόσια εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την ένταξη 
τους. Οι εκθέσεις μπορούν να διεξαχθούν οπουδήποτε – 
σε γκαλερί, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εμπορικά 
κέντρα και κινηματογράφους. 
Το δυναμικό για ευρεία δημόσια επικοινωνία είναι πάντα 
παρόν σε οποιοδήποτε έργο, αλλά δεν πρέπει ποτέ να 
θεωρείται δεδομένο. Τα έργα πρέπει πάντα να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των 
συμμετεχόντων, οι οποίοι μπορεί να προτιμούν να 
διατηρήσουν την ιδιωτικότητα του έργου τους. 
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Συνοπτικά, η φωτογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
εργαλείο για να: 
• Εξερευνήστε και να μάθετε τη γλώσσα της χώρας 

υποδοχής. 
• Βοηθήσει τους μετανάστες/πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο 
να αισθάνονται θετικά και παραγωγικά και να 
διασκεδάσουν. 
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 • Επαναδομήσουν την ατομική τους ταυτότητα 
• Εξερευνήσουν και γνωρίσουν νέα μέρη 
• Μάθουν νέες τεχνικές και δημιουργικές δεξιότητες 
• Μοιραστούν ιδέες, δεξιότητες και εμπειρίες με άλλους 
• Προβληματιστούν για δύσκολα θέματα 
• Κάνουν φίλους 
• Μιλήσουν 
• Να δημιουργήσουν αναμνήσεις. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΩΣ ΑΥΤΗ 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 

Η φωτογραφία είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο δημιουργικό 
εργαλείο για τους νεοαφιχθέντες με περιορισμένο επίπεδο 
γλώσσας της χώρας υποδοχής. Η γλώσσα των εικόνων 
προσφέρει ευκαιρίες επικοινωνίας χωρίς τη χρήση λέξεων. 
Ένας μετανάστης/πρόσφυγας/αιτών άσυλο μπορεί να 
δείξει οπτικά, για παράδειγμα, τα πράγματα γύρω του που 
πιστεύει ότι είναι σημαντικά, ενδιαφέροντα, αινιγματικά, 
νέα, ή συναρπαστικά και να αποκτήσει ισχυρό  κίνητρο να 
μάθει το λεξιλόγιο και τη γλώσσα. 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ 
ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Στη Φωτοφωνητική διαδρομή εκμάθησης, στόχος είναι να 
επιτραπεί στα μέλη της ομάδας να ορίσουν και να 
εκπροσωπήσουν τους εαυτούς τους και να πλαισιώσουν 
τα ζητήματα που τους επηρεάζουν. Οι μεμονωμένες 
φωνές αναγνωρίζονται και υποστηρίζονται. Αναγνωρίζεται 
ότι ο πολιτισμός και η κατάσταση ενός ατόμου θα 
επηρεάσουν τη φύση και την έκταση της συμμετοχής τους. 
Ως εκ τούτου, το έργο είναι ευέλικτο σε σχεδιασμό και 
μεθοδολογία και προσαρμόζεται έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Στο 
επίκεντρο είναι η χρήση της φωτογραφίας για την 
οικοδόμηση δεξιοτήτων και εμπιστοσύνης, και η 
δημιουργία μιας πλατφόρμας για τους συμμετέχοντες ώστε  
να εκπροσωπούν τους εαυτούς τους και τις πολιτιστικές 
τους αξίες, να τεκμηριώνουν τις απόψεις και τις ιδέες τους 
προς τους άλλους. 
 

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

Lingua +: Φωτοφωνή – συνέντευξη 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw4ih1fz5to 
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https://www.youtube.com/watch?v=Hw4ih1fz5to


60 

 

 

 
 

 
 

Η ακόλουθη λίστα συμπληρώνει το υλικό του Lingua + και προορίζεται ως μια σύντομη 

επισκόπηση των πιο δημοφιλών μεθόδων διδασκαλίας, από τις οποίες οι καθηγητές γλωσσών 

μπορούν να εμπνευστούν για να επεκτείνουν τις στρατηγικές διδασκαλίας τους, ενώ εργάζονται 

με μετανάστες. 

Η προσέγγιση του Lingua + περιλαμβάνει αρκετές από τις ακόλουθες μεθόδους. 

1.CLL 
(Community 
Language 
Learning) 

Μια μέθοδος διδασκαλίας γλωσσών στην οποία οι μαθητές 

συνεργάζονται για να αναπτύξουν τις πτυχές της γλώσσας που θα 

ήθελαν να μάθουν. Βασίζεται στην συμβουλευτική προσέγγιση στην 

οποία ο εκπαιδευτικός ενεργεί ως σύμβουλος και παρατηρητής, ενώ ο 

μαθητής θεωρείται ως πελάτης και συνεργάτης. 

Η CLL δίνει έμφαση στην αίσθηση της Κοινότητας στην ομάδα 

μάθησης, ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση ως όχημα μάθησης και 

θεωρεί ότι τα συναισθήματα των μαθητών έχουν προτεραιότητα και η 

αναγνώριση του αγώνα τους για την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας είναι 

σημαντική. 

Δεν υπάρχει καμία ύλη ή βιβλίο που πρέπει να ακολουθηθεί, και είναι οι 

ίδιοι οι μαθητές που καθορίζουν το περιεχόμενο του μαθήματος με τη 

βοήθεια ουσιαστικών συνομιλιών στις οποίες συζητούν πραγματικά 

μηνύματα. Κυρίως, ενσωματώνει μεταφράσεις, και τεχνικές γραφής. 

2. TPR Μια μέθοδος διδασκαλίας γλωσσών που βασίζεται στο συντονισμό της 
γλώσσας και της σωματικής κίνησης. Στο TPR, οι εκπαιδευτές δίνουν 
εντολές στους μαθητές στη γλώσσα-στόχο με τις κινήσεις του σώματος, 
και οι μαθητές αντιδρούν με τις ανάλογες σωματικές ενέργειες. 

3. ΦΥΣΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

Στοχεύει στην προώθηση της φυσικής απόκτησης γλωσσών σε μια 
τάξη, και για το σκοπό αυτό δίνει έμφαση στην επικοινωνία και 
τοποθετεί  μειωμένη σημασία στη συνειδητή γραμματική μελέτη και τη 
ρητή διόρθωση των σφαλμάτων των μαθητών. Καταβάλλονται επίσης 
προσπάθειες για να καταστεί το περιβάλλον της μάθησης όσο το 
δυνατόν πιο απαλλαγμένο από στρες. Στη φυσική προσέγγιση, η 
παραγωγή γλώσσας δεν είναι καταναγκαστική, αλλά επιτρέπεται να 
αναδύεται αυθόρμητα αφού οι μαθητές έχουν αφομοιώσει μεγάλες 
ποσότητες  δεδομένων. 

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν δραστηριότητες περιεχομένου, 
όπως η εκμάθηση ενός νέου θέματος στη γλώσσα-στόχο, 
δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην εξατομίκευση της γλώσσας, 
όπως οι φοιτητές που μοιράζονται την αγαπημένη τους μουσική, τα 
παιχνίδια και οι δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων . 

4.TBLT Επίσης γνωστή ως TBI, εστιάζει στη χρήση της γλώσσας και  ζητά από 
τους μαθητές να κάνουν σημαντικές εργασίες χρησιμοποιώντας τη 
γλώσσα-στόχο. Τέτοιες εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν την 
επίσκεψη σε γιατρό, τη διεξαγωγή συνέντευξης ή την κλήση στην 
εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια. Η αξιολόγηση βασίζεται κυρίως 
στην έκβαση των εργασιών (με άλλα λόγια την κατάλληλη ολοκλήρωση 
των εργασιών του πραγματικού κόσμου) και όχι στην ακρίβεια της 
γλωσσικής μορφής. Αυτό καθιστά 

 

 
ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΙ 
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 το TBLT ιδιαίτερα δημοφιλές για την ανάπτυξη της γλωσσικής 
επάρκειας των φοιτητών. 
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5. CLIL Μια προσέγγιση για τη μάθηση του περιεχομένου μέσω μιας 

πρόσθετης γλώσσας (ξένη ή δεύτερη). Αυτό το είδος προσέγγισης 
έχει αναγνωριστεί ως πολύ σημαντικό από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

6. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Μια σημαντική προσέγγιση στη γλωσσική εκπαίδευση, η οποία έχει 
σχεδιαστεί για να παρέχει οδηγίες για τους μαθητές με δεύτερη 
γλώσσα στο περιεχόμενο και τη γλώσσα (ως εκ τούτου ονομάζεται 
επίσης διδασκαλία γλωσσών με βάση το περιεχόμενο). Πρόσφατα, 
το περιεχόμενο ερμηνεύεται ως η χρήση του αντικειμένου ως 
οχήματος για τη διδασκαλία της δεύτερης ή ξένης (γλωσσική 
εμβάπτιση). 

7. DOGME ΔΙΔΑΣΚΑΛIΑ 
ΓΛΩΣΣΩΝ 

Θεωρείται ότι είναι μια μεθοδολογία και μια κίνηση. Το Dogme είναι 

μια επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας που 

ενθαρρύνει τη διδασκαλία χωρίς δημοσιευμένα εγχειρίδια και 

εστιάζει αντίθετα στην επικοινωνία μεταξύ μαθητών και 

διδασκάλων. 

8.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ μέσα 
από την ανάγνωση και την 
αφήγηση (TPR) 

Μια μέθοδος διδασκαλίας ξένων γλωσσών που χρησιμοποιεί ένα 
μίγμα ανάγνωσης και αφήγησης για να βοηθήσει τους μαθητές να 
μάθουν μια ξένη γλώσσα σε μια τάξη. Η μέθοδος λειτουργεί σε 3 
βήματα: στο πρώτο βήμα οι νέες δομές λεξιλογίου που πρέπει να 
διδαχθούν διδάσκονται με τη χρήση ενός συνδυασμού 
μετάφρασης, κινήσεων και εξατομικευμένων ερωτήσεων. στο βήμα 
δύο αυτές οι δομές χρησιμοποιούνται σε μια προφορική ιστορία 
και, τέλος, στο τρίτο βήμα, αυτές οι ίδιες δομές χρησιμοποιούνται 
σε μια τάξη ανάγνωσης. Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών 
βημάτων, ο εκπαιδευτικός θα χρησιμοποιήσει μια σειρά από 
τεχνικές για να βοηθήσει να γίνει η γλώσσα-στόχος κατανοητή 
στους μαθητές, συμπεριλαμβανομένου του προσεκτικού 
περιορισμού του λεξιλογίου, της συνεχούς αναζήτησης, του 
ελέγχου κατανόησης και σύντομων επεξηγήσεων γραμματικής. 

9. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ Μια μέθοδος εκμάθησης γλωσσών με βάση την αμοιβαία 
ανταλλαγή γλωσσών μεταξύ των συνεταίρων (ιδανικά ο κάθε 
μαθητής είναι ένας ντόπιος ομιλητής στη γλώσσα που ο 
υποστηρικτής θέλει να μάθει). Στη διπλή εκμάθηση γλωσσών και οι 
δύο εταίροι μπορούν να συναντηθούν αυτοπροσώπως ή να 
μάθουν με e-mail, τηλέφωνο ή άλλα μέσα, δίνοντας έμφαση στην 
πολιτιστική ολοκλήρωση ως μέρος της διαδικασίας εκμάθησης 
γλωσσών. Η μάθηση υποστηρίζεται με διάφορους τρόπους, για 
παράδειγμα, μέσω φύλλων εργασίας, διδακτικών βιβλίων ή σε 
άτυπη συζήτηση. Υπάρχουν ξεχωριστές χρήσεις της διπλής 
μεθόδου που προωθούν την ανεξάρτητη μάθηση, π.χ. συνεργασίες 
(δύο άτομα, που υποστηρίζονται από συμβούλους) και ομαδικά 
μαθήματα (για ομάδες, οργανωμένες 
από συντονιστές). 
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10. ΑΜΕΣΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Είναι η άμεση δημιουργία μιας άμεσης και οπτικοακουστικής σύνδεσης 
μεταξύ εμπειρίας και έκφρασης, λέξεων και φράσεων, ιδιωματισμών και 
σημασιών, κανόνων και παραστάσεων μέσω του σώματος των 
εκπαιδευτικών, χωρίς καμία βοήθεια στη μητρική γλώσσα των 
συμμετεχόντων. Η άμεση μέθοδος διδασκαλίας των γλωσσών στοχεύει 
στην οικοδόμηση ενός άμεσου τρόπου στον κόσμο της γλώσσας-
στόχου, δημιουργώντας ένα συσχετισμό ανάμεσα στην εμπειρία και τη 
γλώσσα, τη λέξη και την ιδέα, τη σκέψη και τον γλωσσικό κανόνα. Η 
μέθοδος βασίζεται στην παραδοχή ότι ο μαθητής θα πρέπει να βιώνει 
τη Νέα γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που βιώνει τη μητρική του γλώσσα. 

11. ΜΕΘΟΔΟΣ 
AUDIO LINGUAL 

Ένα στυλ διδασκαλίας που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία ξένων 
γλωσσών. Βασίζεται στην θεωρία της συμπεριφοράς, η οποία 
πρεσβεύει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά των ζωντανών πραγμάτων, και 
σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι, θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν 
μέσω ενός συστήματος ενίσχυσης. Η σωστή χρήση ενός 
χαρακτηριστικού θα λάβει θετική ανατροφοδότηση, ενώ η λανθασμένη 
χρήση του χαρακτηριστικού θα λάβει αρνητική ανατροφοδότηση. Όπως 
και η άμεση μέθοδος, η ακουστική γλωσσική μέθοδος συμβουλεύει ότι 
οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται μια γλώσσα απευθείας, χωρίς να 
χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα για να εξηγήσουν νέες λέξεις ή 
γραμματική στη γλώσσα-στόχο. Ωστόσο, σε αντίθεση με την άμεση 
μέθοδο, η ακουστική-γλωσσική μέθοδος δεν επικεντρώνεται στο 
διδακτικό λεξιλόγιο, αλλά στην εκμάθηση της γραμματικής. 
 

12. ΓΛΩΣΣΙΚΗ 
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 

Μια τεχνική που χρησιμοποιείται στη γλωσσική εκπαίδευση στην οποία 
δύο γλώσσες χρησιμοποιούνται για οδηγίες σε μια ποικιλία θεμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών, της επιστήμης ή των 
κοινωνικών σπουδών.  
 

13. ΑΘΟΡΥΒΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 

Μια μέθοδος διδασκαλίας γλωσσών που παρουσιάζει την εκτεταμένη 
χρήση της σιωπής ως μέθοδο διδασκαλίας. Τονίζει την αυτονομία των 
μαθητών και την ενεργό συμμετοχή τους. Η σιωπή χρησιμοποιείται ως 
εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου ενώ ο δάσκαλος 
χρησιμοποιεί ένα μίγμα σιωπής και χειρονομίες για να τραβήξει την 
προσοχή του μαθητή, να αποσπάσει απαντήσεις από αυτόν, και να τον 
ενθαρρύνει να διορθώσει τα δικά του λάθη. Ο σιωπηλός τρόπος 
χρησιμοποιεί ένα διαρθρωτικό πρόγραμμα σπουδών και 
επικεντρώνεται στη διδασκαλία ενός μικρού αριθμού λειτουργικών και 
ευέλικτων λέξεων. Αποφεύγεται η μετάφραση και η επανάληψη της 
μετατροπής και η γλώσσα είναι συνήθως πρακτική. Η αξιολόγηση 
διενεργείται με παρατήρηση και ο δάσκαλος μπορεί να μην κάνει ποτέ 
κάποιο επίσημο διαγώνισμα. 

14.ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
(CALL) 

Ορίζεται ως η αναζήτηση και μελέτη των εφαρμογών του υπολογιστή 
στη διδασκαλία και τη μάθηση γλωσσών. Η CALL περιλαμβάνει ένα 
ευρύ φάσμα εφαρμογών και προσεγγίσεων για την τεχνολογία των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών στη διδασκαλία και την εκμάθηση 
ξένων γλωσσών, από τα «παραδοσιακά» προγράμματα άσκησης και 
εξάσκησης έως τις πιο πρόσφατες εκδηλώσεις όπως ένα εικονικό 
περιβάλλον μάθησης και η διαδικτυακή μάθηση εξ αποστάσεως. 
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15. 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΣΗ 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (τυπικό ή μη τυπικό) που συνδυάζει 
διαδικτυακά ψηφιακά μέσα με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. 
Απαιτεί τη φυσική παρουσία τόσο του δασκάλου όσο και του μαθητή, με 
ορισμένα στοιχεία του ελέγχου των μαθητών σε χρόνο, τόπο, μονοπάτι 
ή ρυθμό. Ενώ οι φοιτητές εξακολουθούν να παρευρίσκονται στο 
σχολείο με έναν δάσκαλο, οι πρακτικές της «πρόσωπο με πρόσωπο» 
εκμάθησης συνδυάζονται με δραστηριότητες στον υπολογιστή σχετικά 
με το περιεχόμενο και την παράδοση του μαθήματος. Με τον ερχομό 
των σύγχρονων χρόνων και τρόπων επιχειρηματικής δραστηριότητας, η 
συνδυασμένη μάθηση αποτελεί μια εξαιρετικά διαφοροποιημένη και 
σύγχρονη προσέγγιση, όχι μόνο για εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
σπουδαστές, αλλά και για εταιρικές οργανώσεις. Η συνδυασμένη 
μάθηση αποκαλείται μερικές φορές "εξατομικευμένη μάθηση" και 
"διαφοροποιημένη εκπαίδευση". 

16. ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Μάθηση σε πολλαπλά περιβάλλοντα, μέσω κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων και διαφοροποιημένου περιεχομένου, 
χρησιμοποιώντας προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές. Μια μορφή εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν κινητή 
συσκευή σε συνδυασμό με  εκπαιδευτική τεχνολογία. Οι τεχνολογίες 
εκμάθησης γλωσσών περιλαμβάνουν φορητούς υπολογιστές, συσκευές 
αναπαραγωγής MP3, σημειωματάρια, κινητά τηλέφωνα και tablet. H 
μάθηση επικεντρώνεται στην κινητικότητα του μαθητή, και την 
αλληλεπίδραση του με τις φορητές τεχνολογίες. Η χρήση κινητών 
εργαλείων για τη δημιουργία μαθησιακών βοηθημάτων αποτελεί 
σημαντικό μέρος της άτυπης μάθησης. Είναι βολικό στο ότι είναι 
προσβάσιμη από σχεδόν οπουδήποτε. Η κοινή χρήση είναι σχεδόν 
στιγμιαία μεταξύ όλων όσων χρησιμοποιούν το ίδιο περιεχόμενο, 
γεγονός που οδηγεί στη λήψη άμεσων σχολίων και συμβουλών. 

17. 
ΙNSTRUCTO
R - LED 
TRAINING 
OR ILT 

Η πρακτική της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ 
εκπαιδευτή και μαθητών, είτε ατόμων είτε ομάδων. Οι εκπαιδευτές 
μπορούν επίσης να αναφέρονται ως διαμεσολαβητές, οι οποίοι μπορεί 
να είναι γνώστες και έμπειροι στο υλικό μάθησης,αλλά μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιούν περισσότερο τις ικανότητές τους για διευκόλυνση 
στους εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευτές μπορούν να προσφέρουν 
εκπαίδευση ως διάλεξη, ως διαδραστικό εργαστήριο, ως επίδειξη με 
παράλληλη εξάσκηση, ή ακόμη και με χρήση τηλεδιάσκεψης ώστε να 
χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι για την προσέλκυση 
εκπαιδευομένων. 
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Σχολή Παιδείας 

Μαρτίνα Κουράτσκι, 
τμήμα Kοινωνικής 

Παιδαγωγικής 

"Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, ότι η ποικιλομορφία του 
περιβάλλοντος της τάξης είναι πάντα πλούσια σε δυνατότητες 
διδασκαλίας και μάθησης, τόσο για τους μαθητές μας όσο και για εμάς, 
τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς. Για σκέψου το. Τα δώρα της 
ποικιλομορφίας ωφελούν τους πάντες! " 

 
 

Μάρεκ Λόλοκ 
Σχολή Παιδείας, 
τμήμα Κοινωνικής 

Παιδαγωγικής 

 

"Η αναγνώριση πολλαπλών απόψεων είναι απαραίτητη για την 
κατανόηση των αόρατων δυνάμεων που διαμορφώνουν τις αποφάσεις 
που παίρνουμε. Ας κάνουμε τους εαυτούς μας ενήμερους για τις 
αόρατες πτυχές του πολιτισμού, καθώς και τα εξωτερικά σημάδια. 
Επίσης, εμείς οι -δάσκαλοι ξένων πολιτών- δεν πρέπει να ξεχάσουμε 
ποτέ να είμαστε αποτελεσματικοί σε μια πολιτιστικά ποικιλόμορφη τάξη 
πρέπει και πρώτα να γνωρίζουμε και να κατανοούμε τη δική μας 
πολιτιστική ταυτότητα ". 

 
 

Anna Neoralová,  
Εκπαιδευτικός 

ξένων γλωσσών 

 
"Στη διδακτική πρακτική μας, πρέπει να κατανοήσουμε, να 
καλωσορίσουμε και να αξιολογήσουμε εναλλακτικές απόψεις σχετικά με 
αμφιλεγόμενα ζητήματα που σχετίζονται με την πολυμορφία, αλλά 
ταυτόχρονα να αποφύγουμε την υπερβολή-τονίζοντας τις διαφορές. Αν 
και είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τη διαφορά, δεν θα 
μπορούσε να είναι μια συνεχής πηγή προσοχής. " 

 

Συνάντηση / 
εργαστήρι του έργου 

στη Φλωρεντία 

 
" την μάθηση ξένης γλώσσας δεν θα πρέπει να τη βιώνουν οι 
μετανάστες ως επιπλέον βάρος αλλά ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο 
για την επίλυση των πρακτικών προβλημάτων." 

 

Τερέζα Ντέλο Μόνακο/  
εταίρος του έργου 

 
"Η ακρόαση είναι στυλοβάτης κάθε μάθησης." 

 
 

Sare Scudero/Ιταλός 
δάσκαλος 

 
"Πιστεύω ότι τα σημαντικότερα πράγματα στην εκπαίδευση ενηλίκων 
είναι σίγουρα το γεγονός της δημιουργίας μιας ομάδας, και η σχέση που 
δημιουργείται με τους μαθητές, επειδή αυτό κάνει το έργο πολύ 
ευκολότερο, μια καλή σχέση σίγουρα οδηγεί σε εξαιρετικά 
αποτελέσματα. 

 

 

Sare Scudero/Ιταλός 
δάσκαλος 

 
"Ένα σημαντικό πράγμα που κάναμε για να δημιουργήσουμε μια ομάδα 
μεταξύ των φοιτητών ήταν να μοιραστούμε στιγμές κοινωνικότητας. 
Ήταν επίσης δική τους ιδέα να φέρουν κάποια τυπικά τρόφιμα από τις 
χώρες τους και να κάνουν ένα διάλειμμα στο οποίο γεύτηκαν τυπικά 
γλυκά των διαφόρων χωρών". 

 
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚA 

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ  
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Arsinte Livia Maria 
(μαθητής) 

"Είμαι Ρουμάνος και ζω για 15 χρόνια στην Ιταλία, στη Σικελία... Τώρα 
εδώ είναι το σπίτι μου. " 

 
Γιάννα 

Παπατρύφωνος 
(δασκάλα ελληνικής 

γλώσσας) 

"Αυτή το μαθησιακό μονοπάτι με βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα τη 
σημασία της ελληνικής γλώσσας. Εξέπληξε επίσης και τους μαθητές, 
επειδή κατάλαβαν ότι τα Ελληνικά δεν είναι μια εντελώς ξένη γλώσσα. 
Οι μαθητές ένιωθαν οικειότητα, αφού οι μητρικές τους γλώσσες 
μοιράζονται το λεξιλόγιο με τα Ελληνικά. " 

 
 

Γιάννα 

Παπατρύφωνος 

(δασκάλα ελληνικής 

γλώσσας) 

 
"Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ διασκεδαστικές δραστηριότητες για να 
διδάξω την ελληνική γλώσσα σε ενήλικες. Σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσω 
ξανά! Πολύ εμπνευσμένο! " 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σχέδιο Lingua + πηγαίνει κατευθείαν στην καρδιά του επείγοντος θέματος της ένταξης των 

μεταναστών στην Ευρώπη. Η βασική γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα για τον προσδιορισμό της επιτυχίας της ένταξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η εμπειρία μας μας λέει ότι οι υπάρχουσες μεθοδολογίες και τα σενάρια μάθησης που έχουν 
σχεδιαστεί για τους μαθητές ενηλίκων μεταναστών στερούνται μιας ολιστικής προσέγγισης. 
Η Lingua + φέρνει την καινοτομία στη γλωσσική ενσωμάτωση των μεταναστών προσφέροντας 
εργαλεία στους εκπαιδευτικούς των γλωσσών μέσω των μεθόδων και των πρακτικών που 
ενσωματώνουν την κοινωνικοπολιτισμική αλληλεπίδραση. 

 
Με 15 καινοτόμα μαθησιακά μονοπάτια σε αυτό το βιβλίο κατανοούμε μια δομημένη ακολουθία 
καινοτόμων δραστηριοτήτων μάθησης, που περιγράφονται και είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν 
ως εργαλείο διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς ενώ κάθε ένα από αυτά συνοδεύεται από το 
ανάλογο βίντεο. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Η  στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που μπορεί να 

γίνει που περιέχονται σε αυτήν. 

 
15 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

Lingua + 

 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚH ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ στο πλαίσιο των πρακτικών για 

την κοινωνικοπολιτισμική ένταξη και την 

ενσυναίσθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων 


