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Βασιλική Δενδρινού & Ευδοκία Καραβά

Ο τόμος αυτός φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών 
που διδάσκονται στο σχολείο να εφαρμόσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο 
είναι ενιαίο για όλες τις ξένες γλώσσες και για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το 
πρόγραμμα αυτό με την συντομογραφία ΕΠΣ-ΞΓ είναι διαφορετικό από τα προηγού-
μενα «Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών» (curricula), τα οποία προσδιόριζαν τις  αρχές 
στις οποίες θα έπρεπε να ανταποκρίνεται η παιδαγωγική πράξη ενός μαθήματος, και 
τα «αναλυτικά προγράμματα σπουδών» (syllabi) που καθόριζαν την ύλη που θα διδα-
σκόταν και θα περιλαμβανόταν στο διδακτικό εγχειρίδιο της κάθε γλώσσας. Έτσι, ο 
εκπαιδευτικός δεν χρειαζόταν να αξιοποιήσει το όποιο πρόγραμμα σπουδών, αφού 
είχε στη διάθεσή του το εγχειρίδιο. 

Οι λόγοι και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός 
το ΕΠΣ-ΞΓ συζητιούνται στον παρόντα τόμο, ο οποίος παρουσιάζει και τη θεωρητική 
βάση στην οποία στηρίχτηκε το ΕΠΣ-ΞΓ, ενώ παράλληλα κάνει μεθοδολογικές προτά-
σεις για τη διδακτική πράξη και γενικότερα για την εκπαιδευτική διαδικασία στην ξε-
νόγλωσση τάξη. Δηλαδή, ενώ το ΕΠΣ-ΞΓ ορίζει το γνωστικό αντικείμενο του μαθήμα-
τος της ξένης γλώσσας, ο τόμος αυτός προτείνει διδακτικές και μαθησιακές προσεγ-
γίσεις, οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ενός μαθητή ικανού να αντεπεξέρ-
χεται στις προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών –ενός ατόμου που πρέπει να είναι σε 
θέση να προσαρμόζεται συνεχώς σε νέες εξελίξεις και να ξέρει πώς να μαθαίνει για να 
αντιμετωπίζει τις ταχύτατες και πολλές φορές συνταρακτικές αλλαγές που συντελού-
νται στον κόσμο διαρκώς.

Ο τόμος περιλαμβάνει συνολικά οκτώ (8) κεφάλαια. Μερικά είναι ιδιαίτερα εκτενή, κυ-
ρίως επειδή περιλαμβάνουν ποικίλα παραδείγματα, και άλλα είναι συντομότερα, όπως 
το κεφάλαιο 1, το οποίο κάνει μια πολύ συνοπτική παρουσίαση του νέου προγράμ-
ματος σπουδών και του πώς ο εκπαιδευτικός θα το αξιοποιήσει ως εργαλείο. Το ευρύ-
τερο πολιτικό και κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο εντός του οποίου το ΕΠΣ-ΞΓ σχεδιά-
στηκε και αναπτύχθηκε παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται επί-
σης αναφορά στο μοντέλο εκπαίδευσης που υιοθετείται καθώς και στην εφαρμογή 
του ΕΠΣ-ΞΓ, όπως την αντιλαμβάνονται οι σχεδιαστές του, με βάση και τις απαιτήσεις 
για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα. 

Για να μεταβάλουμε πραγματικά το σχολείο σε ένα «σχολείο του αύριο» χρειάζονται 
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που σκέπτεται ο εκπαιδευτικός (στη δική μας περί-
πτωση, πώς σκέπτεται για τη γλώσσα), στον τρόπο διαχείρισης των γνώσεων των μα-
θητών του και στον τρόπο διαχείρισης και «διοίκησης» της τάξης του. Ωστόσο, οι 



8 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

αλλαγές αυτές, βάσει του σκεπτικού που περιγράφεται στο κεφάλαιο 2, δεν μπορεί 
παρά να γίνουν σταδιακά, μέσα από βιωματική επιμόρφωση, με νέα μέσα  διδασκαλίας 
και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και με θεσμικές αλλαγές στην οργάνωση 
του σχολείου και στον τρόπο αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας και πράξης. 
Το κυριότερο, όμως, στο ξεκίνημά μας για μικρές ή/και μεγάλες αλλαγές στην αντί-
ληψη και τις πράξεις μας για την ξενόγλωσση εκπαίδευση είναι η συμμετοχή των εκ-
παιδευτικών στη διαμόρφωσή τους. Έτσι, οι αλλαγές δεν θα είναι επιταγές που επι-
βάλλονται από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά δείγματα παιδαγωγικών πρακτικών που 
είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των ειδικών εμπειρογνωμόνων και των εκπαιδευτικών 
της τάξης.

Η συμμετοχική διαδικασία των εκπαιδευτικών, η οποία ξεκίνησε στο πλαίσιο της επι-
μόρφωσης για τα νέα προγράμματα σπουδών για τις ξένες γλώσσες, οραματιζόμα-
στε να ξεκινήσει μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής και συνεργατικών έργων, 
όπως το VeC (βλ. http://rcel.enl.uoa.gr/virtualeclass/index.php/el/), το οποίο περιγρά-
φεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος). Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατόν οι εκπαι-
δευτικοί όλων των ξένων γλωσσών να μοιράζονται μεταξύ τους σκέψεις, σχέδια μαθη-
μάτων, εκπαιδευτικών υλικών και εκπαιδευτικών εμπειριών. 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται ένας τρόπος σχεδίασης μαθημάτων μέσω της εκπαι-
δευτικής προσέγγισης «Νέα Μάθηση» και μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι εκπαι-
δευτικοί που επιθυμούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ με 
τρόπο που να είναι συμβατός με τη σχολική πραγματικότητα μπορούν να εργασθούν 
με βάση την ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Η εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών θα ήταν πιο εποικοδομητική, εάν γινό-
ταν η κατανομή των μαθητών της ξένης γλώσσας σύμφωνα με το επίπεδο γλωσσομά-
θειάς τους και όχι με βάση την ηλικία και την τάξη στην οποία βρίσκονται. Δεδομένου, 
όμως, ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα και η οργάνωση του σχολείου όπως είναι σή-
μερα δεν διευκολύνει την «επιπεδοποίηση», ενώ δεν πριμοδοτείται ο μαθητής που επι-
τυγχάνει επιδόσεις υψηλότερου επιπέδου (με αποτέλεσμα να επιλέγει το χαμηλότερο 
επίπεδο για να εξασφαλίσει με μεγαλύτερη σιγουριά καλύτερο βαθμό), ο εκπαιδευτι-
κός της ξένης γλώσσας καλείται να καταβάλει κάθε προσπάθεια, υπό συνθήκες που 
δεν είναι πάντα ιδανικές, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ανταποκρίνεται στις δια-
φορετικά ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών του.

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην περίπτωση της ξένης γλώσσας είναι πολύ πιο 
επιτακτική από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα του σχολικού προγράμματος σπου-
δών. Και τούτο γιατί, όπως γνωρίζουμε καλά, υπάρχει ποικιλία επιπέδων γλωσσομάθει-
ας μέσα στην ίδια τάξη, αφού οι μαθητές και της πρώτης και της δεύτερης ξένης γλώσ-
σας παρακολουθούν μαθήματα εκτός σχολείου, σε κέντρα ξένων γλωσσών συνήθως, 
και μερικοί πιο εντατικά από άλλους. Τα μαθήματα που παρακολουθούν οι μαθητές 
εκτός σχολείου, τα οποία μάλιστα τα ξεκινούν από πολύ νωρίς (συχνά από την Α’ δη-
μοτικού), δεν είναι φροντιστηριακά. Δηλαδή, δεν στοχεύουν απλώς στην υποστήριξη 
της ύλης του σχολείου, αλλά αποτελούν αυτόνομα μαθήματα, με δική τους εκπαιδευ-
τική ύλη, γλωσσοπαιδαγωγική μεθοδολογία, κτλ. Οι ώρες και η διάρκεια της εξωσχολι-
κής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης των μαθητών μιας σχολικής τάξης μπορεί να  ποικίλλει 
σημαντικά, με αποτέλεσμα οι μαθητές να έχουν αναπτύξει πολύ διαφορετικές γνώ-
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σεις και δεξιότητες ο καθένας. Για να είναι αποτελεσματικό λοιπόν το μάθημα της ξέ-
νης γλώσσας στο σχολείο είναι επιτακτικό να μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί 
πρακτικές που επιτρέπουν τη διαφοροποιημένη μάθηση. Η σχετική  προσέγγιση συζη-
τείται στον παρόντα τόμο στο κεφάλαιο 3.

Το κεφάλαιο 4 παρουσιάζει όχι μόνο δείγματα σχεδίων μαθημάτων, βάσει της προ-
σέγγισης «Νέα Μάθηση», αλλά και ένα δείγμα οργάνωσης μαθήματος για τη διδα-
σκαλία της γερμανικής. Παρουσιάζει επίσης σχέδια μαθημάτων, τα οποία περιλαμ-
βάνουν παραδείγματα για τα αγγλικά και τα γαλλικά (για τα επίπεδα επικοινωνιακής 
 επάρκειας Α1, Α2, Β1 και Γ1). Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο μαθήματος επιπέδου Α1 
(για τα γαλλικά) είναι ενδεικτικό του πώς οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν τις 
προσωπικές τους εμπειρίες και την εξωσχολική τους γνώση σχετικά με αγαπημένους 
δημοφιλείς ήρωες κινουμένων σχεδίων. Το σχέδιο μαθήματος επιπέδου Α2 (για τα 
γαλλικά και πάλι) αποτελεί δείγμα διαθεματικής ενασχόλησης στην ξενόγλωσση τάξη. 
Το σχέδιο μαθήματος επιπέδου Β1 για τα αγγλικά αφορά το πώς χειριζόμαστε ζητή-
ματα  ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το τελευταίο δείγμα διαθεματικής ενασχόλησης, 
επιπέδου Γ1 αυτή τη φορά (για τα αγγλικά), αφορά το πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι 
μέσω  διαδικτύου. Τα σχέδια μαθημάτων που παρουσιάζονται στον τόμο εφαρμόστη-
καν στην τάξη κατά την πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και πλέον αποτελούν προτά-
σεις για εφαρμογή και αναστοχασμό. 

Μέχρι πρόσφατα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη 
ενός ελληνικού σχολείου, όχι μόνο επειδή, σύμφωνα με τη γενική θεσμική αντίληψη 
που ίσχυε (και ισχύει), όλοι οι μαθητές προβλεπόταν πως πρέπει να κάνουν ακριβώς 
τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο, αλλά και γιατί έλειπαν τα μέσα που θα επέτρεπαν 
στον εκπαιδευτικό να διαφοροποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό και τις δραστηριότητες 
για μικρές ομάδες ή και για μεμονωμένα άτομα στην τάξη του. Τώρα όμως, με δεδομέ-
νες τις νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα με τα οποία οι νεότεροι εκπαιδευτικοί 
και ιδίως οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι, παρέχεται αυτή τη δυνατότητα. Επειδή όμως 
λίγοι εκπαιδευτικοί έχουν γνώσεις για να αξιοποιήσουν πραγματικά τις Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, ο τόμος αυτός περιλαμβά-
νει ένα σχετικό κεφάλαιο. Το κεφάλαιο 5 αφορά στη χρήση των ΤΠΕ στην ξενόγλωσ-
ση τάξη και ειδικότερα αναφέρεται στην αξιοποίηση του διαδικτύου με παραδείγματα.

Το κεφάλαιο 6 είναι αφιερωμένο στη διαγλωσσική διαμεσολάβηση –μια από τις επι-
κοινωνιακές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής της ξένης γλώσσας, όχι 
μόνο γιατί τις ορίζει το ΕΠΣ-ΞΓ και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 
Γλώσσες, με το οποίο το ΕΠΣ-ΞΓ συνάδει, αλλά και επειδή η διαγλωσσική διαμεσολά-
βηση είναι από τις πιο συνηθισμένες επικοινωνιακές ενέργειες στις οποίες όλοι μετέ-
χουμε ως ομιλητές δύο ή τριών γλωσσών –της μητρικής μας και μιας ή περισσότερων 
ξένων γλωσσών. Ωστόσο, το τι ακριβώς σημαίνει «διαγλωσσική διαμεσολάβηση» και 
πώς καλλιεργείται η ικανότητα αυτή είναι σχετικά άγνωστο στον χώρο της ξενόγλωσ-
σης εκπαίδευσης. Γι΄ αυτό είναι σημαντικό να υποστηριχτεί ο εκπαιδευτικός ώστε να 
βοηθήσει το μαθητή της ξένης γλώσσας να μπορεί να αντεπεξέρχεται στον ρόλο του 
διαμεσολαβητή, όταν του ανατίθεται, ή να τον αναλαμβάνει εκουσίως. Η διαμεσολάβη-
ση εξάλλου είναι επικοινωνιακή δραστηριότητα που εξετάζεται στο σχολείο, εφόσον 
περιλαμβάνεται και στα θέματα των εξετάσεων του γυμνασίου. 
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Το κεφάλαιο 7 του τόμου εστιάζει στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της αξιολόγησης 
της γλωσσομάθειας. Συζητιούνται ζητήματα που αφορούν το τι ακριβώς αξιολογούμε 
και πώς. Στην εισαγωγή του κεφαλαίου γίνεται μια γενική επισκόπηση του πώς αξιο-
λογούμε τη μαθησιακή διαδικασία και τα αποτελέσματά της και παρουσιάζονται τρό-
ποι αξιολόγησης της διαδικασίας της μάθησης. Ειδική αναφορά γίνεται σε όργανα 
ελέγχου της γλωσσομάθειας (διαφορετικού τύπου τεστ). Αναφέρεται και στην αρνη-
τική αναδραστική επίδραση (negative washback effect) που μπορεί να έχουν τα τεστ 
στη μάθηση, αλλά και στις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα τεστ και οι εξε-
τάσεις γλωσσομάθειας.

Το τελευταίο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 8, παρουσιάζει τις προδιαγραφές για τον νέο 
τύπο προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για το γυμνάσιο, ενώ περιλαμβάνει 
επίσης ελεγμένα δείγματα θεμάτων και κριτήρια αξιολόγησης ανά επίπεδο επικοινω-
νιακής επάρκειας και δοκιμασμένα εργαλεία βαθμολόγησης. Το κεφάλαιο αυτό παρα-
πέμπει επίσης στη σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο με το Λύκειο 
και με τις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), αφού στό-
χος μας είναι η εκπαίδευση στο σχολείο να προετοιμάζει τους μαθητές για τις εθνικές 
μας εξετάσεις γλωσσομάθειας. 

Ο τόμος αυτός είναι γραμμένος στην ελληνική γλώσσα και επιδιώκει να συμβάλει στην 
ανάπτυξη μιας ελληνικής μεταγλώσσας για τη γλωσσοδιδακτική. Για πολλά χρόνια οι 
γνώσεις και οι εμπειρίες της ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής κοινότητας στη χώρα μας 
ήταν κατακερματισμένες, αφού οι θεωρίες και οι πρακτικές της διδακτικής της κάθε 
γλώσσας αποτυπώνονταν στην ξένη γλώσσα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη διακρι-
τών επιστημονικών χώρων: τη διδακτική της Αγγλικής (TEFL - Teaching of English as a 
Foreign Language), τη διδακτική της Γαλλικής (FLE - Français langue étrangère), τη δι-
δακτική της Γερμανικής (DaF - Deutsch als Fremdsprache), κ.ο.κ. Φυσικά, η διδακτική 
της ξένης γλώσσας ως επιστημονικός χώρος είναι μία, μολονότι η κάθε γλώσσα έχει 
τις ιδιαιτερότητές της και τη δική της παράδοση στο χώρο της εκπαίδευσης σε κάθε 
τόπο αλλά και διεθνώς.

Είναι σημαντικό όσοι ασχολούμαστε με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Ελ-
λάδα να έχουμε έναν κοινό λόγο για τη θεωρία και την πράξη της ξενόγλωσσης εκπαί-
δευσης στη γλώσσα με την οποία σκεπτόμαστε και μετουσιώνουμε τις εμπειρίες μας. 
Πιστεύουμε ότι ο κοινός λόγος και, με βάση αυτόν, η επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαι-
δευτικούς διαφορετικών ξένων γλωσσών στην Ελλάδα θα συμβάλουν στη μεταξύ μας 
συνεργασία και στην ανάπτυξη μιας ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία 
μοιράζεται πόρους, ανησυχίες και καλές πρακτικές.
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ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΞΕΝΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Βασιλική Δενδρινού & Ευδοκία Καραβά

 1  Η βάση του νέου προγράμματος σπουδών 

Το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες» (ΕΠΣ-ΞΓ), το οποίο συνάδει 
με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (στο εξής ΚΕΠΑ), 
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που προκύπτουν από τη νέα στρατηγική για την 
εκπαίδευση που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014-2020). Στόχος της νέας 
αυτής στρατηγικής είναι μεταξύ άλλων η προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα 
και την Ευρώπη γενικότερα, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που 
θα βοηθήσουν τις κοινωνίες να καταπολεμήσουν την ανεργία. Για τον σκοπό αυτό θα 
πρέπει, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ανασχεδιαστεί η εκπαίδευση στην 
Ευρώπη με μεγαλύτερη επικέντρωση στα «μαθησιακά αποτελέσματα», δηλαδή στο 
τι θα πρέπει να μπορεί να κάνει ο εκπαιδευόμενος στο κάθε στάδιο της εκπαίδευσής 
του, και αυτό το «τι» να περιγράφεται με σαφείς και αντικειμενικούς περιγραφικούς 
δείκτες, οι οποίοι θα συμβάλουν στην αντικειμενική αξιολόγηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. Ακριβώς αυτό κάνει το ΕΠΣ-ΞΓ. 

Οι ειδικότερες συστάσεις που διατυπώνονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη «νέα στρατηγική της εκπαίδευσης» στην Ευρώπη βασίζονται στα πορίσματα της 
έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2012, μιας νέας 
ετήσιας έρευνας της Επιτροπής που περιγράφει την προσφορά δεξιοτήτων στα κράτη 
μέλη. Οι συστάσεις αυτές, αρκετές από τις οποίες ενστερνίζεται το ΕΠΣ-ΞΓ, είναι εν 
συντομία οι εξής:

 • Μεγαλύτερη εστίαση στην ανάπτυξη εγκάρσιων ικανοτήτων και βασικών δεξιο-
τήτων σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ισχύει ιδίως για την ανάπτυξη της ευρηματικότη-
τας και της δημιουργικότητας καθώς και τον ψηφιακό γραμματισμό. 

 • Μεγαλύτερη έμφαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών ώστε μέχρι το 2020 το 
50% των Ευρωπαίων ηλικίας 15 ετών να γνωρίζουν τουλάχιστον μια πρώτη ξένη 
γλώσσα και τουλάχιστον το 75% να πρέπει να διδάσκονται μια δεύτερη ξένη 
γλώσσα από το Δημοτικό.

 • Να γίνουν επενδύσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης και για τη βελτίωση των επιπέδων της μάθησης με βάση 
την εργασία.

 • Να βελτιωθεί ο τρόπος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και δεξιο-
τήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλλιεργούνται εκτός του συστήμα-
τος της επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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 • Να αξιοποιηθούν πλήρως οι νέες τεχνολογίες, ιδίως το διαδίκτυο, με τα σχο-
λεία, τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης να αυξάνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση μέσω ανοικτών εκπαιδευτι-
κών πόρων.

 • Αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζονται από καλά καταρτισμένους, 
δραστήριους εκπαιδευτικούς με δημιουργικό πνεύμα και ικανότητες.

 • Η προσέγγιση βάσει εταιρικής σχέσης έχει ζωτική σημασία. Χρειάζεται τόσο δη-
μόσια όσο και ιδιωτική χρηματοδότηση, προκειμένου να ενισχυθεί η καινοτομία 
και να αυξηθεί η γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτικού-ακαδημαϊκού 
κόσμου και της αγοράς εργασίας. 

 2 Τα βασικά συστατικά του ΕΠΣ-ΞΓ 

Το ΕΠΣ-ΞΓ υιοθετεί μια προσέγγιση αναδυόμενου γραμματισμού στην ξένη γλώσσα 
και ειδικότερα στην αγγλική. Η εφαρμογή του ξεκινά από την Γ’ Δημοτικού, όταν 
αρχίζει η εκπαίδευση με στόχο τον σχολικό γραμματισμό στην ξένη γλώσσα με τη 
διδασκαλία της γραφής και ανάγνωσης. Το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στη 
Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ), το οποίο εφαρμόζεται για το μάθημα της αγγλικής 
στην Α’ και Β’ Δημοτικού ως προοίμιο του ΕΠΣ-ΞΓ, εμπλέκει τον μικρό μαθητή σε 
παιγνιώδεις δραστηριότητες προφορικού λόγου. Πληροφορίες για το ΠΕΑΠ μπορεί 
κάθε ενδιαφερόμενος να βρει στην σχετική διαδικτυακή πύλη. 

Αντίθετα από το ΠΕΑΠ, που αφορά αποκλειστικά την αγγλική γλώσσα, το ΕΠΣ-ΞΓ 
αφορά όλες τις ξένες γλώσσες που περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στο Σχολικό 
Πρόγραμμα Σπουδών. Αφορά δηλαδή τα αγγλικά, που είναι η «πρώτη» ξένη γλώσσα,  
και τα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά, τις «δεύτερες» ξένες γλώσσες. Ας 
σημειωθεί ότι το να είναι μια γλώσσα «πρώτη» δεν σημαίνει φυσικά ότι έχει κάποια 
ποιοτική πρωτιά ή ότι παίζει παρόμοιο ρόλο με τη μητρική γλώσσα. Σημαίνει απλώς 
ότι η γλώσσα αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας ως υποχρεωτική σε όλα 
τα σχολεία της χώρας, ενώ αυτές που ονομάζονται «δεύτερες» προσφέρονται κατ’ 
επιλογή και όχι σε όλα τα σχολεία της χώρας. Το ΕΠΣ-ΞΓ αφορά επίσης τις γλώσσες 
εκείνες που μπορεί να περιληφθούν στο μέλλον, ως υποχρεωτικές ή επιλογής, 
ανεξαρτήτως των ωρών που προβλέπονται για τη διδασκαλία καθεμίας από αυτές. 
Σημειώνεται ότι, ενώ η απόφαση σχετικά με το ποιες γλώσσες περιλαμβάνει το Σχολικό 
Πρόγραμμα Σπουδών είναι ζήτημα πολιτικό (και σπάνια έχει αποτελέσει αντικείμενο 
συστηματικής, κοινωνιογλωσσικά ενημερωμένης μελέτης), το ποιες γλώσσες 
προσφέρονται στο σχολείο κάθε σχολική χρονιά είναι ζήτημα που έχει άμεση σχέση 
με τρέχοντες τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Το ΕΠΣ-ΞΓ αποτελεί εντούτοις 
προϊόν επιστημονικού σχεδιασμού προσδιορισμένο με τρόπο που να μην χρειάζεται το 
περιεχόμενό του να αλλάζει κάθε φορά που οι αποφάσεις σχετικά με τις γλώσσες και 
το ωρολόγιο πρόγραμμα αλλάζουν, αλλά να βελτιώνεται και να ενημερώνεται βάσει 
αξιολόγησης και αξιοποίησης των σύγχρονων ερευνητικών εξελίξεων.

Το νέο Πρόγραμμα έχει σημαντικά καινοτόμα χαρακτηριστικά για τα σχολικά χρονικά 
του τόπου μας. Έχοντας εκπονηθεί στο πλαίσιο ενός έργου που για πρώτη φορά 
αντιμετωπίζει το Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών ως ολότητα και τα προγράμματα 
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σπουδών των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων ως ομοιογενή τμήματα του όλου, 
το ΕΠΣ-ΞΓ είναι και αυτό ένα ομοιογενές σύστημα. Συνιστά ένα curriculum κοινό για 
όλες τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο και ενιαίο για όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης. Προσδιορίζει γενικούς και επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής γλωσσικής 
επάρκειας, βάσει των οποίων μπορεί να κρίνει κανείς σε ποιο επίπεδο γλωσσομάθειας 
βρίσκεται ο μαθητής, σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(ΣτΕ), που για πρώτη φορά εισάγεται στην ελληνική σχολική πράξη. Οι δείκτες αυτοί 
συνάδουν με τους δείκτες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες 
(ΚΕΠΑ), το οποίο αναγνωρίζεται ως ευρωπαϊκό όργανο περιγραφής της γλωσσομάθειας 
και αποτελεί έγγραφο αναφοράς τόσο για την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών όσο 
και για την αντιστοίχιση διαφορετικών συστημάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας ανά 
την Ευρώπη, ώστε να διευκολύνεται η αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων επάρκειας 
στην ξένη γλώσσα, εξυπηρετώντας την κινητικότητα στην Ευρώπη.

Το ΕΠΣ-ΞΓ περιγράφει αναλυτικά τα γλωσσικά χαρακτηριστικά επικοινωνιακής επάρκειας 
του μαθητή από το επίπεδο Α1 (στοιχειώδης γνώση) μέχρι το επίπεδο Β2 (καλή γνώση) 
–επίπεδο στο οποίο μπορεί να φτάσουν κάποιοι μαθητές έως και την Γ΄ Γυμνασίου. Το 
τμήμα του ΕΠΣ-ΞΓ που αφορά στο Λύκειο, το οποίο θα δημοσιευτεί σε δεύτερη φάση, 
θα περιλαμβάνει περιγραφητές επιπέδου Γ1 (πολύ καλή γνώση) και Γ2 (άριστη γνώση), 
επίπεδα στα οποία μπορούν να φτάσουν ορισμένοι μαθητές του Λυκείου.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών περιγράφει λεπτομερώς ΤΙ αναμένεται να είναι σε θέση να 
κάνει, χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα, ο μαθητής και η μαθήτρια, ως αποτέλεσμα 
της διδασκαλίας και της διαδικασίας της μάθησης. Το ΠΩΣ και το ΠΟΤΕ οι «ειδικοί» 
ορίζουν πως η μάθηση της γλώσσας θα επιτευχθεί είναι μεταβλητές που έχουν άμεση 
σχέση με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα διαφορετικά περιβάλλοντα 
μάθησης ανά περιοχή και σχολείο. Ο παρών τόμος συγγράφεται με στόχο να βοηθήσει 
τον εκπαιδευτικό της ξένης γλώσσας να διαμορφώσει ένα μαθησιακό περιβάλλον με 
βάση συγκεκριμένες μεταβλητές.

Από τα πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά του νέου Προγράμματος Σπουδών είναι ότι 
περιγράφει τις γνώσεις και τις επικοινωνιακές ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν 
στην ξένη γλώσσα κατά επίπεδο γλωσσομάθειας και όχι κατά τάξη. Η περιγραφή αυτή 
είναι ιδεολογικά προσδιορισμένη, αφού αποδέχεται έμπρακτα ότι οι μαθητές στην ίδια 
σχολική τάξη δεν αποτελούν μια συμπαγή ομάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα παιδιά 
και οι έφηβοι διαφέρουν μεταξύ τους σε ωριμότητα, εμπειρίες και ενδιαφέροντα και 
μπορεί να μαθαίνουν διαφορετικά πράγματα με διαφορετικούς ρυθμούς. Επιπλέον, η 
κοινωνική διάσταση της περιγραφής αυτής συνίσταται στο ότι αποδέχεται την ελληνική 
πραγματικότητα, ότι πολλοί μαθητές διδάσκονται τις γλώσσες και εκτός του σχολείου. 
Το στοίχημα είναι η εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ στο μέλλον και, ειδικότερα, η οργάνωση 
του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργήσουν 
τα μαθήματα των ξένων γλωσσών κατά επίπεδα, δηλαδή να μπορεί ένας μαθητής 
της Ε’ Δημοτικού που, σύμφωνα με κατάλληλο διαγνωστικό τεστ, βρίσκεται στο 
επίπεδο Β1 αγγλικών να παρακολουθήσει την τάξη αυτή μαζί με μαθητές της ΣΤ’ που 
επίσης κατατάσσονται στο επίπεδο Β1, ενώ άλλοι συμμαθητές τους μπορεί να είναι 
μοιρασμένοι σε χαμηλότερα επίπεδα (Α1 ή Α2).



14 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

Η εφαρμογή των επιπέδων γλωσσομάθειας αποτελεί επιπλέον βασική γέφυρα σύνδεσης 
του νέου Προγράμματος Σπουδών με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). 
Αφότου η γλωσσομάθεια προσδιορίζεται πλέον βάσει των διακριτών σταδίων, όπως 
περιγράφονται στο ΚΕΠΑ, με το οποίο το ΕΠΣ-ΞΓ και το ΚΠΓ εναρμονίζονται πλήρως, οι 
μαθητές του ελληνικού σχολείου μαθαίνουν την ξένη γλώσσα βάσει σαφώς ορισμένων 
στόχων, για τους οποίους μπορούν να πιστοποιηθούν σε συμφωνία με τις κοινές 
ευρωπαϊκές πρακτικές. Τα χαρακτηριστικά ή δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας κατά 
επίπεδο γλωσσομάθειας προσδιορίζονται ως γλωσσικές δράσεις ή ενέργειες. Γίνεται 
αναλυτική καταγραφή του τι αναμένεται να είναι σε θέση να κάνει ο μαθητής στην ξένη 
γλώσσα για να θεωρηθεί (και να μπορεί να πιστοποιηθεί) ως επαρκής χρήστης της 
σε καθένα από τα επίπεδα της κλίμακας του ΣτΕ. Οι δείκτες αυτοί δεν έχουν οριστεί 
αυθαίρετα. Είναι εναρμονισμένοι με τους περιγραφικούς δείκτες επικοινωνιακής 
επάρκειας, όπως καταγράφονται αφενός στο ΚΕΠΑ και αφετέρου στις προδιαγραφές 
εξετάσεων του ΚΠΓ. Παράλληλα, βασική καινοτομία του ΕΠΣ-ΞΓ, σε διεθνή κλίμακα, 
αποτελεί η τεκμηρίωση των περιγραφικών δεικτών βάσει μιας πρώτης συστηματικής 
καταγραφής και οργάνωσης της γλωσσικής ύλης που προβλέπεται να διδαχθεί σε κάθε 
γλώσσα κατά επίπεδο γλωσσομάθειας. Με τον όρο γλωσσική ύλη γίνεται αναφορά 
στο εύρος των λειτουργικών και δομικών στοιχείων που αναμένεται να γνωρίζει και να 
χρησιμοποιεί ο μαθητής/η μαθήτρια προκειμένου να μεταφέρει με επιτυχία κοινωνικά 
προσδιορισμένα νοήματα σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας, σε διαφορετικά στάδια 
εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Το ΕΠΣ-ΞΓ περιλαμβάνει επίσης συστηματοποιημένη 
και αντιστοιχισμένη σε επίπεδα γλωσσομάθειας την ύλη των ξενόγλωσσων σχολικών 
εγχειριδίων –κυρίως των κρατικών εκδόσεων– που χρησιμοποιούνται σε καθεμιά από 
τις ξένες γλώσσες. Στόχος της εν λόγω καταγραφής υπήρξε η οργάνωση της ύλης των 
εγχειριδίων σύμφωνα με τις κατά επίπεδο γλωσσικές ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί 
η ομαλή μετάβαση από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, με βάση τα οποία έχουν 
συγγραφεί τα σχολικά εγχειρίδια, στο ΕΠΣ-ΞΓ. Η πρακτικής φύσεως αυτή ενέργεια είχε 
και έναν άλλο στόχο: τη στάθμιση της ύλης των εγχειριδίων, η οποία είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη για την αξιολόγησή τους καθώς επίσης και για την εξομάλυνση ασυνεχειών και 
προβλημάτων συστηματικότητας που αυτά παρουσιάζουν.

Οι προαναφερθείσες προσπάθειες αποτέλεσαν μέρος ενός ιδιαίτερα σημαντικού και 
πολύπλοκου εγχειρήματος, το οποίο συνεχίζεται από την ερευνητική ομάδα του Κέντρου 
Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας του 
Παν/μίου Αθηνών (Research Centre for Language Teaching, Testing and Assessment, 
RCeL). H βασική συνιστώσα του έργου αυτού είναι η κοινή, ενοποιητική περιγραφή της 
προσδοκώμενης παραγωγής στην ξένη γλώσσα σε συνάρτηση με: (α) τις ενέργειες 
που θα πρέπει να μπορεί να κάνει ο μαθητής κατά επίπεδο επικοινωνιακής επάρκειας 
και (β) το πόσο «καλά» αναμένεται να είναι σε θέση να κάνει την κάθε ενέργεια σε 
κάθε επίπεδο. Η λογική αυτή εισάγεται για πρώτη φορά στην σχολική εκπαίδευση στην 
Ελλάδα και είναι σε συμφωνία με τις αρχές του ΚΕΠΑ. Η πρώτη έκδοση του ΕΠΣ-ΞΓ 
συνοδεύεται από δύο Παραρτήματα τα οποία περιλαμβάνουν (α) τη γενική, κοινή για 
τις γλώσσες του προγράμματος περιγραφή της γλωσσικής ύλης για τα έξι επίπεδα 
του ΣτΕ, όπως αυτή προέκυψε από σύνθεση ενός αρχικού συνόλου διαβαθμισμένων 
περιγραφών γλωσσικών δεδομένων από διαφορετικές γλώσσες και ποικίλες πηγές 
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(Παράρτημα 1) και (β) αποτύπωση της ύλης κάθε ξένης γλώσσας χωριστά, όπως 
καλύπτεται από τα εν χρήσει διδακτικά εγχειρίδια, οργανωμένης κατά σχολικές 
τάξεις και αντιστοιχισμένης σε επίπεδα γλωσσομάθειας (Παράρτημα 2). Ως γλωσσικά 
δεδομένα εννοούνται τα γλωσσικά μέσα εν χρήσει, δηλαδή οι δομές της γλώσσας στα 
περιβάλλοντα λειτουργίας τους.

Κατά το στάδιο αξιολόγησης και επικαιροποίησης του περιεχομένου του ΕΠΣ-ΞΓ, 
στόχος υπήρξε η στάθμιση των περιγραφών των Παραρτημάτων της αρχικής έκδοσης 
και, μέσω αυτής, ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη σαφώς 
ορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων αναφοράς για τη μάθηση, διδασκαλία και 
αξιολόγηση των γλωσσών του Προγράμματος. Οι περιγραφές των δύο Παραρτημάτων 
ελέγχθηκαν και αντιπαραβλήθηκαν μεταξύ τους καθώς και με αντίστοιχες περιγραφές 
από επιπλέον πηγές και, τελικά, διαμορφώθηκαν αναλυτικές γλωσσικές περιγραφές, 
χαρακτηριστικές κάθε επιπέδου γλωσσομάθειας, περιγραφές που προσδιορίζουν 
λεπτομερώς τη γνώση που προσκτάται σε κάθε γλώσσα σε κάθε επίπεδο και τη 
διακρίνουν από εκείνη των υπόλοιπων επιπέδων. Ο στόχος αυτός υπαγορεύεται 
από την ίδια τη φιλοσοφία του ΕΠΣ-ΞΓ ως Προγράμματος που διαμορφώνεται από 
γλωσσικά δεδομένα (data-driven curriculum) και δεν στηρίζεται αποκλειστικά, όπως 
τα περισσότερα Προγράμματα Σπουδών, σε περιγραφές ειδικών της γλώσσας, οι 
οποίες συνήθως δεν ελέγχονται μεταξύ τους ούτε, πολύ περισσότερο, τεκμηριώνονται 
με εμπειρικά δεδομένα (δεδομένα που έχουν παραχθεί από ομιλητές/μαθητές της 
γλώσσας). Η συνεισφορά της μεθοδολογίας αξιολόγησης των γλωσσικών δεδομένων 
του Προγράμματος και του τελικού προϊόντος, δηλαδή των κριτηρίων αναφοράς που 
παρουσιάζονται λεπτομερώς (ειδικά για την αγγλική) στην επικαιροποιημένη έκδοση 
του ΕΠΣ-ΞΓ στη σύγχρονη βιβλιογραφία, αφορά όχι μόνο στην ποικιλία των δεδομένων 
τα οποία αντιπαραβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν προκειμένου να ενσωματωθούν σε 
όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβείς περιγραφές, αλλά και στην υιοθέτηση μιας 
κοινής μεταγλώσσας για την περιγραφή των γλωσσικών στοιχείων σε διάφορες 
γλώσσες (όπως έχει ήδη παρουσιαστεί στην πρώτη έκδοση του ΕΠΣ-ΞΓ, Παράρτημα 
1). Τα κριτήρια αναφοράς, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της τελικής έκδοσης, 
τεκμηριώνουν τους περιγραφικούς δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας στη γλώσσα 
αυτή ενώ είναι συγκρίσιμα με αντίστοιχα στοιχεία για τις υπόλοιπες γλώσσες του 
Προγράμματος. Τέτοιου είδους γλωσσικές περιγραφές μπορούν να υποστηρίξουν 
διαγλωσσικές μελέτες σχετικά με τη μάθηση της ξένης γλώσσας αλλά και συνδέσεις 
της γνώσης σε περισσότερες της μιας ξένης γλώσσας σε ένα πραγματικά πολύγλωσσο 
Πρόγραμμα Σπουδών.

Ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για τη στάθμιση της γλωσσικής ύλης και τον 
προσδιορισμό κριτηρίων αναφοράς για τη μάθηση και αξιολόγηση της ξένης γλώσσας 
αναπτύχθηκε μια πολύγλωσση βάση δεδομένων, όπου καταχωρίζονται περιγραφές των 
δομικών και λειτουργικών στοιχείων κάθε γλώσσας με παραδείγματα χρήσης, τα οποία 
αναπαριστούν, κατά προσέγγιση, τις γλωσσικές επικοινωνιακές ικανότητες του Έλληνα 
μαθητή στις πέντε ξένες γλώσσες του Προγράμματος (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, 
ισπανικά, ιταλικά), σε πέντε από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1)1. 
Η διαδικασία αυτή τεκμηρίωσης της επάρκειας του μαθητή σε περισσότερες από μία 
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ξένες γλώσσες αποτελεί εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα2. Εφαρμόστηκαν συνθετικές 
μεθοδολογικές πρακτικές και πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση της εν λόγω Βάσης 
με επιστροφή στα δεδομένα της κάθε γλώσσας χωριστά και εξαντλητικά, εξαγωγή 
περιγραφών των σχετικών γλωσσικών ικανοτήτων από διαφορετικές πηγές και 
αντιστοίχισή τους στις διάφορες γλώσσες και τα επίπεδα, προκειμένου να είναι δυνατή 
η οργάνωση, ο έλεγχος και η αντιπαραβολή τους βάσει της κοινής μεταγλώσσας. 

Από τα δεδομένα αυτά προέκυψαν οι σταθμισμένες περιγραφές γλωσσικής ύλης και 
παράλληλα επανεξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι περιγραφικοί δείκτες της αρχικής 
έκδοσης. Σημειώνουμε ότι η μεταγλώσσα που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των 
γλωσσικών ικανοτήτων σκόπιμα δεν υιοθετεί ορισμένο θεωρητικό πλαίσιο, προκειμένου 
να είναι εύκολη και σαφής η μεταφορά της στη σχολική πράξη. Αποφεύχθηκαν 
επίσης σκόπιμα περιγραφές που στηρίζονται σε αυστηρά δομιστικές προσεγγίσεις 
της γλώσσας, οι οποίες συχνά συνδέονται με μονογλωσσικές ιδεολογίες που θέλουν 
κάθε γλώσσα ‘απομονωμένη’ από τις υπόλοιπες και τις περιγραφές των δομικών της 
στοιχείων διαχωρισμένες από τις αντίστοιχες των άλλων γλωσσών.

Συγκεφαλαιωτικά, παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω τα σημαντικότερα από τα 
χαρακτηριστικά του ΕΠΣ-ΞΓ, που αποτελούν και κρίσιμα σημεία διαφοράς του από τα 
προηγούμενα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες.

 • Πρόκειται για το πρώτο κοινό πρόγραμμα σπουδών για όλες τις ξένες γλώσσες 
του σχολείου και ενιαίο για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 • Προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής και γλωσσικής επάρκειας 
κατά επίπεδα γλωσσομάθειας και όχι κατά σχολική τάξη.

 • Συνδέει άμεσα την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο σχολείο με την πιστοποίηση 
γλωσσομάθειας και ειδικότερα με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
(ΚΠΓ), καθώς και με τη διά βίου μάθηση.

 • Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα σπουδών το οποίο δεν στηρίζεται, όπως συ-
νήθως, σε απόψεις ειδικών ως προς το τι πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο γνώ-
σης του μαθήματος της ξένης γλώσσας στο σχολείο, αλλά σε ευρωπαϊκά και ελ-
ληνικά εμπειρικά δεδομένα έρευνας.

 • Έχει εκπονηθεί ώστε να μην υπάρχει ανάγκη να αλλάζει κάθε λίγα χρόνια, αλλά 
να βελτιώνεται και να ενημερώνεται με την εξέλιξη της σχετικής έρευνας.

Με βάση τα παραπάνω, μέσω του ΕΠΣ-ΞΓ επιτυγχάνεται μια σημαντική καινοτομία στην 
ελληνική δημόσια εκπαίδευση. Η πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ έδειξε ότι η επιτυχής 
εφαρμογή αυτής της καινοτομίας εξαρτάται άμεσα από εξωγενείς παράγοντες όπως: η 
διοικητική οργάνωση του σχολείου που το εφαρμόζει, οι ώρες διδασκαλίας των ξένων 
γλωσσών, ο τρόπος διδασκαλίας στην τάξη, κ.λπ. Για τον λόγο αυτό, η αποτίμηση 
του ΕΠΣ-ΞΓ εξέτασε χωριστά το περιεχόμενό του από τον τρόπο εφαρμογής του στο 
σχολείο και στην τάξη. Η πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ κατέστησε σαφές ότι για 
την εφαρμογή του είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε 
η εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο να είναι όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματική. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει αποφάσεις σε επίπεδο πολιτικό και σωστό 
προγραμματισμό, και όχι απαραίτητα πολλές πρόσθετες δαπάνες από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.
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 3  Το ΕΠΣ-ΞΓ ως εργαλείο για τον εκπαιδευτικό 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα πρόγραμμα σπουδών προσδιορίζει το ΤΙ θα πρέπει 
να μάθει ή ΤΙ θα πρέπει να μπορεί να κάνει ο μαθητής ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, όχι το ΠΩΣ θα το πετύχει- δηλαδή, με ποια διδακτική προσέγγιση, με 
ποιες μεθόδους διδασκαλίας.

Επίσης, ένα πρόγραμμα σπουδών έχει άλλου είδους περιεχόμενα από ένα αναλυτικό 
πρόγραμμα, το οποίο καθορίζει πότε ακριβώς θα διδαχτεί ποια ύλη. Το ΕΠΣ-ΞΓ 
περιλαμβάνει στοιχεία από τα οποία μπορεί να προκύψει το αναλυτικό πρόγραμμα, με 
βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα, το «προφίλ» των μαθητών και τη συγκεκριμένη σχολική 
πραγματικότητα στην οποία λειτουργεί ο εκπαιδευτικός. Συγκεκριμένα, το ΕΠΣ-ΞΓ 
περιλαμβάνει:

α)  Τους γενικούς δείκτες επικοινωνιακής γλωσσικής επάρκειας κατά επίπεδο 
γλωσσομάθειας.

β)  Αναλυτικές περιγραφές των επικοινωνιακών ενεργειών/δράσεων που θα πρέπει να 
μπορεί να κάνει ο μαθητής σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας και οι οποίες αφορούν την: 

 • Κατανόηση γραπτού λόγου 
 • Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση 
 • Γραπτή διαμεσολάβηση 
 • Κατανόηση προφορικού λόγου
 • Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση 
 • Προφορική διαμεσολάβηση

γ)  Οργανόγραμμα ύλης κατά επίπεδο γλωσσομάθειας, δηλαδή τα λειτουργικά και 
δομικά στοιχεία που αναμένεται να γνωρίζει και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 
ο μαθητής σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας. Η ύλη των επιπέδων από Β2 έως και 
Γ2 κατά κανόνα επαναλαμβάνει τα βασικά στοιχεία και συμπληρώνει την ύλη των 
χαμηλότερων επιπέδων (Α1-Β1).

δ)  Λεπτομερές οργανόγραμμα της ύλης των σχολικών εγχειριδίων των ξένων γλωσσών. 
Σημειώνεται ότι η ύλη των εγχειριδίων και η προβλεπόμενη ύλη κατά επίπεδο 
γλωσσομάθειας (αμέσως παραπάνω) περιγράφονται με κοινές παραμέτρους.

Παράλληλα, σε Παράρτημα του παρόντος τόμου, μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος 
εκπαιδευτικός μια αποτύπωση και κατηγοριοποίηση των θεματικών που περιλαμβάνουν 
στην ύλη τους τα βιβλία της ελληνικής γλώσσας και άλλων γνωστικών αντικειμένων 
του Δημοτικού και του Γυμνασίου, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν για διαθεματικές 
εργασίες στην ξένη γλώσσα.

Έχοντας αυτά τα στοιχεία και γνωρίζοντας τις ανάγκες της τάξης του, μπορεί να 
αναπτύξει ο εκπαιδευτικός το δικό του αναλυτικό πρόγραμμα, ξεκινώντας φυσικά από 
τις διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε κάθε σχολικό έτος και λαμβάνοντας υπόψη πόσος 
χρόνος μελέτης χρειάζεται για να ανταποκριθεί ο μαθητής στις απαιτήσεις κάθε 
επιπέδου γλωσσικής επάρκειας. Ακολουθεί ενδεικτικό σενάριο χρονο-οργάνωσης για 
το μάθημα της αγγλικής.
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ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1+/-

ΤΑΞΗ Α’ Γυμνασίου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

36 εβδομάδες Χ 3 διδακτικές ώρες = 108 – 20% (λόγω 
εκδρομών, σχολικών εορτών, απεργιών, συνελεύσεων 
κ.λπ.) = 86 διδακτικές ώρες Χ 45’ ή 63 ώρες Χ 60΄

Μ.Ο. ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟY Β1 
(ΣτΕ/Ελληνικό σχολείο)

300 ώρες/345 διδακτικές ώρες

ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ   
Α1-Α2 ΣΤ0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΤΑΞΕΙΣ Γ, Δ, Ε, ΣΤ (345 ΩΡΕΣ)3

ΤΑΞΗ Γ’ 86 ΩΡΕΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 3/4 ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1)

ΤΑΞΗ Δ’ 86 ΩΡΕΣ (1/4 ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1 + 1/4 ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α2)

ΤΑΞΗ Ε’
86 ΩΡΕΣ (1/4 ΑΠΟ ΤΗΝ Δ + 1,5/4 ΣΤΗΝ Ε = 2,5/4 ΤΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α2)

ΤΑΞΗ ΣΤ’
86 ΩΡΕΣ (2,5/4 ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α2 ΣΤΙΣ Δ & Ε + 1,5/4 ΤΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α2)

Με βάση τη χρονο-οργάνωση που θα κάνει, ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει το δικό του 
αναλυτικό πρόγραμμα. Το ζητούμενο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όταν 
ένα αναλυτικό πρόγραμμα δεν εκπονείται από τον εκπαιδευτικό αλλά μια κεντρική 
διοίκηση του κράτους, αυτό που συμβαίνει είναι πως δίνεται προτεραιότητα στην ύλη 
και όχι στο μαθητή. Είναι δηλαδή σημαντικό το πότε θα καλυφθεί η ύλη που ορίζει το 
πρόγραμμα και όχι το τι πραγματικά μαθαίνουν (να κάνουν) οι μαθητές.

Με το ΕΠΣ-ΞΓ, το οποίο συνιστά όπως έχει ήδη ειπωθεί πρόγραμμα σπουδών και 
όχι αναλυτικό πρόγραμμα, επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό 
να διαμορφώσει το δικό του αναλυτικό πρόγραμμα. Ο σχεδιασμός του αναλυτικού 
προγράμματος βάσει του νέου Προγράμματος Σπουδών απαιτεί αποφάσεις του 
εκπαιδευτικού ως προς το επίπεδο επικοινωνιακής επάρκειας στο οποίο θα στοχεύει το 
μάθημα μιας σχολικής χρονιάς, τους μαθησιακούς στόχους τους οποίους θα επιδιώξει 
να επιτύχουν οι μαθητές του (μιας συγκεκριμένης τάξης), καθώς και τα γλωσσικά 
μέσα στα οποία θα εστιάσει στο χρονικό διάστημα που έχει στη διάθεσή του. Μπορεί 
δηλαδή το πρόγραμμα που θα σχεδιάσει να έχει τη μορφή μαθησιακών ενοτήτων με 
εσωτερική άρθρωση και γραμμική αλληλουχία. Δείγμα οργάνωσης μαθημάτων δύο 
εβδομάδων παρατίθεται στο τέλος του παρόντος (βλ. Παράτημα Κεφ. 1). 

Το εγχείρημα αυτό, αν και απαιτητικό, μόνο ο εκπαιδευτικός μπορεί να το φέρει σε πέρας 
με επιτυχία, καθώς μόνο εκείνος έχει βαθιά γνώση και εμπειρία των μαθητών του και 
του σχολικού περιβάλλοντος. Έχοντας λοιπόν προσδιορίσει (με τη χρήση κατάλληλου 
διαγνωστικού τεστ) σε ποιο/α επίπεδο/α επάρκειας μπορούν να στοχεύουν οι μαθητές 
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ποιων τάξεων (βάσει των διαθέσιμων διδακτικών ωρών), ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε 
ποιους από τους αναλυτικούς περιγραφικούς δείκτες γλωσσικής επάρκειας πρόκειται 
να εστιάσει την κάθε σχολική χρονιά. Με βάση τους δείκτες, επιλέγει στη συνέχεια από 
το οργανόγραμμα ύλης τα επιμέρους δομικά και λειτουργικά στοιχεία (επικοινωνιακούς 
στόχους, γραμματική, λεξιλόγιο, κειμενικούς τύπους) στους οποίους θα επικεντρώσει 
το μάθημά του, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν οριστεί.

Αφού αποφασίσει ποια ύλη θα καλυφθεί σε μια σχολική χρονιά, το επόμενο βήμα 
είναι η οργάνωσή της. Συνήθως στα αναλυτικά προγράμματα τα οποία σχεδιάζονται 
κεντρικά, χωρίς τη συμβολή του εκπαιδευτικού, η οργάνωση και η επιλογή της ύλης 
γίνονται σχετικά αυθαίρετα και διαισθητικά χρησιμοποιώντας υποκειμενικά κριτήρια 
όπως: δυσκολία γραμματικών δομών (ξεκινάμε με τις πιο απλές γραμματικές δομές 
και συνεχίζουμε με τις πιο σύνθετες) ή χρησιμότητα των επικοινωνιακών στόχων για 
τους μαθητές (ξεκινάμε με τους επικοινωνιακούς στόχους που είναι πιο χρήσιμοι/
απαραίτητοι για τις επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών και συνεχίζουμε με λιγότερο 
απαραίτητους). Το ίδιο συμβαίνει με τον ορισμό της ύλης των σχολικών βιβλίων.

Στο πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ, προκειμένου να οργανώσει και να κατηγοριοποιήσει την ύλη ο 
εκπαιδευτικός, ξεκινά με θεματικές κατηγορίες οι οποίες καλύπτονται από τα βιβλία του 
Δημοτικού και του Γυμνασίου, ώστε να είναι οικείες στους μαθητές από άλλα μαθήματα. Η 
επιλογή των θεματικών καθορίζεται επιπλέον και από το πόσο κάθε θεματική εξυπηρετεί 
τη χρήση της γλώσσας στην οποία έχει προγραμματίσει ο εκπαιδευτικός να εστιάσει. 
Για παράδειγμα, οι επικοινωνιακοί στόχοι επιπέδου Α1 «περιγράφω κάποιον ή κάτι», 
«παρουσιάζω κάποιον», «αυτοπαρουσιάζομαι» και «χαιρετώ» (Οργανόγραμμα ύλης, 
Επίπεδο Αναφοράς Α1) εμπίπτουν στη θεματική «Εγώ και οι άλλοι», που έχουν καλύψει 
οι μαθητές στο βιβλίο γλώσσας της Α’ Δημοτικού. Θα μπορούσε λοιπόν ο εκπαιδευτικός, 
στο πλαίσιο αυτής της θεματικής, να καλύψει τους παραπάνω επικοινωνιακούς στόχους 
και τα αντίστοιχα γλωσσικά μέσα και κειμενικούς τύπους.

Αφού επιλεγούν οι θεματικές και οι συνακόλουθοι στόχοι, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
προστρέξει στα διαθέσιμα εγχειρίδια, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν (ως «τράπεζα 
ιδεών»), αντί να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν αποκλειστικά την εκπαιδευτική 
διαδικασία.4

1 Το επίπεδο Γ2 δεν αντιπροσωπεύεται αυτή τη στιγμή στη Βάση δεδομένων του ΕΠΣ-ΞΓ.

2 Το εγχείρημα αυτό στηρίζεται σε έργο το οποίο ξεκίνησε το 2011 και εκπονείται, στο πλαίσιο 
των εργασιών του Κέντρου Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και Αξιολόγησης 
Γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με συντονίστρια την συν-συγγραφέα του 
παρόντος, Π. Γκοτσούλια, η οποία ειδικεύεται στην υπολογιστική γλωσσολογία.

3 Οι ώρες υπολογίζονται εδώ σύμφωνα με τις ώρες που έχουν διδαχτεί μέχρι σήμερα οι 
μαθητές της Α’ Γυμνασίου. 

4 Σημειώνεται ότι τα ξενόγλωσσα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο σχολείο, 
πέρα από τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να καθορίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, επειδή στηρίζονται σε διαφορετικές 
γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις και δεν συμμορφώνονται με τη λογική της γλωσσικής 
εκπαίδευσης βάσει επιπέδων γλωσσομάθειας.
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ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α2-Β1 
(6 ώρες σχολικής και 6 ώρες προσωπικής μελέτης)

Επικοινωνιακός σκοπός: ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ                          
σε γραπτό και προφορικό λόγο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ

 • Αναφέρομαι σε γεγονότα του παρελθόντος
 • Αναφέρομαι σε πράξεις που έγιναν πριν λίγο καιρό ή πολύ 

παλιά 
 • Αναφέρομαι στο ρόλο των ανθρώπων ή της πολιτείας στο 

παρελθόν

ΓΛΩΣΣΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑΣΗ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
 • Λέξεις που βρίσκουμε σε ιστορικά κείμενα
 • Λέξεις που χρησιμοποιούμε για να αφηγηθούμε μια 

ταξιδιωτική ιστορία

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Χρήση του απλού αόριστου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχεδιασμένες από εκπαιδευτικούς για τους μαθητές:

 • Οι μαθητές συμπληρώνουν ένα quiz ιστορίας, μέσω 
του οποίου γίνεται παρουσίαση της χρήσης του απλού 
αόριστου για να κάνει κανείς αναφορά σε ιστορικά 
γεγονότα.

 • Διαβάζουν ένα ιστορικό κείμενο και (α) διακρίνουν το 
κεντρικό του νόημα, (β) σημειώνουν σε χάρτη πού ακριβώς 
έλαβαν χώρα τα αναφερόμενα ιστορικά γεγονότα, (γ) 
κρατούν σημειώσεις σχετικά με την αλληλουχία (τη 
χρονολογική σειρά) των ιστορικών γεγονότων.

 • Γράφουν ένα δικό τους κείμενο για ένα γεγονός, με 
πληροφορίες που βρίσκουν οι ίδιοι (από το διαδίκτυο, 
εγκυκλοπαίδειες, ή άλλες πηγές). 

 • Χρησιμοποιούν έναν χάρτη που παρουσιάζει την πορεία 
ενός γνωστού εξερευνητή και γράφουν ένα κείμενο για 
τα ταξίδια του.

 • Βρίσκουν πληροφορίες από το διαδίκτυο για άλλους 
γνωστούς εξερευνητές ή άλλα γνωστά πρόσωπα που 
έζησαν πριν πολλά χρόνια και κρατούν σημειώσεις. 
Μιλούν βάσει των σημειώσεών τους στην τάξη και, αν 
κατορθώσουν να αναγνωρίσουν τα πρόσωπα αυτά οι 
συμμαθητές τους, κερδίζουν σε διαγωνισμό.

Παράρτημα 
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 • Ακούνε μια ιστορία (χωρίς το τέλος της) για έναν άνθρωπο 
που ταξίδεψε στον χρόνο και απαντούν πρώτα σε γενικές 
και κατόπιν σε εστιασμένες ερωτήσεις. Στη συνέχεια 
υποβάλλουν οι μαθητές ερωτήσεις σε σχέση με το τέλος 
της ιστορίας. Βάσει των απαντήσεων του καθηγητή, 
πρέπει να γράψει ο καθένας το δικό του τέλος.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Να κρατήσει γι’ αυτό το μάθημα ο μαθητής ημερολόγιο 
σχετικά με το τι έμαθε (στη γλώσσα στόχο).

 • Να φτιάξει ένα ιστορικό quiz, συνεργαζόμενος με 
συμμαθητή του, καθώς και το απαντητικό έντυπο και να 
το δώσει σε ένα άλλο ζευγάρι να το λύσει.

 • Να αξιολογήσει την προφορική παρουσίαση ενός 
συμμαθητή του για το ιστορικό πρόσωπο, βάσει μιας 
σχάρας αξιολόγησης που θα έχει φτιάξει ο καθηγητής (ή 
και οι ίδιοι οι μαθητές).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ                                                    
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΣ

Βασιλική Δενδρινού*

 1  Ιδεολογικές και πολιτικές εγγραφές στα Προγράμματα Σπουδών

Οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η σχολική εκπαίδευση μιας χώρας, ο τρόπος 
οργάνωσής της, οι στόχοι κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, το είδος των γνώσεων και 
δεξιοτήτων που θα κληθούν να αναπτύξουν οι μαθητές και, εν τέλει, οι τρόποι με 
τους οποίους θέλουμε να μαθαίνουν οι μαθητές είναι σημαντικές πολιτικές (με τη 
ευρεία έννοια του όρου) αποφάσεις, οι οποίες στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη 
λαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση και εκφράζονται μέσα από το εθνικό σχολικό 
πρόγραμμα σπουδών.

Στη χώρα μας για πρώτη φορά έγινε μια συντεταγμένη προσπάθεια εκπόνησης 
ενός ενιαίου, εθνικού προγράμματος σπουδών. Τα μέλη της ομάδας ειδικών που 
συγκροτήθηκε για τον σκοπό αυτό είχαν την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να 
συμφωνήσουν εξ αρχής όχι μόνο ως προς το ποια θα είναι τα γνωστικά πεδία που θα 
περιλαμβάνει το σχολικό πρόγραμμα σπουδών, ποιος ο τρόπος και ποιο το χρονικό 
πλαίσιο οργάνωσης αυτών των πεδίων αλλά και ως προς το ποιοι είναι οι γενικότεροι 
σκοποί και οι αξίες που θέλουμε οι Έλληνες να υπηρετεί η σχολική εκπαίδευση στη 
χώρα μας, αξίες που να χτίζονται με ενιαίο και συστηματικό τρόπο από το Νηπιαγωγείο 
μέχρι το Λύκειο και σκοποί αρθρωμένοι με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η αξιόπιστη και 
έγκυρη μέτρησή τους.

Οι επιλογές αυτές είναι βαθύτατα πολιτικές καθώς αφορούν, μεταξύ άλλων, τον τύπο 
των γνώσεων ή δεξιοτήτων που αξίζει τον κόπο να αποκτήσει ο μαθητής στη διάρκεια 
της σχολικής του εκπαίδευσης1 και την ελευθερία που παρέχεται στον εκπαιδευτικό να 
αποφασίσει ο ίδιος τι ακριβώς θα διδάξει.2

Η σημαντική απόφαση του να μελετηθεί το σχολικό πρόγραμμα στο σύνολό του και 
τα προγράμματα σπουδών των επιμέρους μαθημάτων να σχεδιαστούν με ενιαίες 
προδιαγραφές θεωρήθηκε αναγκαία από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, που 
προφανώς αναγνωρίζει πως, στην ουσία, τα προγράμματα σπουδών διαμορφώνουν 
την ταυτότητα των πολιτών του μέλλοντος, σύμφωνα με τις κοινωνικές επιταγές και τα 
κυρίαρχα κοινωνικά ρεύματα.

* Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καίτη Ζουγανέλη που, στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου, 
βοήθησε να περιγράψουμε το «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Ξενόγλωσσων 
Τάξεων» (VeC - Virtual e-class Community), του οποίου έχω την επιστημονική ευθύνη 
αλλά συντονίζει από το 2011 μέχρι σήμερα η εκπαιδευτικός γαλλικής (ΠΕ05) Σοφία 
Αργυροπούλου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ε. Καραβά και την Σ. Παπαδοπούλου 
για τη συμβολή τους στην περιγραφή του σημαντικού ρόλου των «Κοινοτήτων Μάθησης 
και Πρακτικής» στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
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Για τον σκοπό αυτό συνεργάστηκε μια ομάδα έντεκα (11) ειδικών εμπειρογνωμόνων 
που εκπόνησε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα το πρώτο ελληνικό «Εθνικό 
Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών» (ΕΣΠΣ), με σκοπό να το ολοκληρώσει μετά από έναν 
χρόνο πιλοτικής εφαρμογής του. Γενικός σκοπός της πιλοτικής εφαρμογής υπήρξε η 
αξιολόγησή του, ενώ ειδικότερος στόχος η συμβολή στα προγράμματα σπουδών των 
γνωστικών αντικειμένων όλων όσων μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ήταν φυσικά ένα εξαιρετικά πολύπλοκο έργο αφού ειδικοί διαφορετικών επιστημονικών 
πεδίων και παραδόσεων έπρεπε να λάβουν υπόψη σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης 
και να καταλήξουν στους στόχους του σχολικού προγράμματος απαντώντας σε 
ερωτήματα όπως: Τι είδους πολίτη του σήμερα και του αύριο θέλουμε να οικοδομεί το 
ελληνικό σχολείο και ποιες είναι οι αξίες που πρέπει αυτό να καλλιεργεί; Ποιες είναι οι 
ικανότητες, δεξιότητες και στρατηγικές που θέλουμε να αναπτύξει ο μαθητής σε κάθε 
βαθμίδα εκπαίδευσης και τι τύπου μαθητή θέλουμε να έχουμε εντός και εκτός σχολείου;

 2  Γενικοί στόχοι της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Απαντώντας στα παραπάνω ερωτήματα, η ομάδα σχεδιασμού του ΕΣΠΣ συνέγραψε 
το Πλαίσιο Βασικών Αρχών και Προσανατολισμών του Σχολικού Προγράμματος 
Σπουδών, όπου διατυπώνονται οι στόχοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως εξής.

 • Μύηση σε ερευνητικές διαδικασίες και διεργασίες. Οι μαθητές μαθαίνουν:
 - να διατυπώνουν ερωτήματα,
 - να προσδιορίζουν προβλήματα,
 - να σχεδιάζουν και να μεθοδεύουν διερευνήσεις,
 - να αναζητούν απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν τεθεί,
 - να αναζητούν και να αξιοποιούν ερευνητικά εργαλεία,
 - να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα.

 • Κατανόηση βασικών εννοιών, διαδικασιών και γεγονότων. Οι μαθητές μαθαίνουν:
 -  να αναγνωρίζουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά εννοιών και διαδικασιών,
 -  να συνδέουν μια έννοια ή ιδέα με άλλες συναφείς, μέσα από τη σύγκριση και 

τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών,
 -  να μπορούν να δίνουν παραδείγματα που αναφέρονται σε συγκεκριμένες 

έννοιες,
 -  να μπορούν να κατανοούν και να περιγράφουν γεγονότα,
 -  να μπορούν να κατανοούν και να αξιοποιούν διαδικασίες,
 -  να επιλύουν προβλήματα.

 • Επικοινωνία και συνεργασία. Οι μαθητές μαθαίνουν:
 - να επικοινωνούν και να μοιράζονται ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα,
 - να επικοινωνούν προκειμένου να διερευνούν ατομικά επιχειρήματα και 

ισχυρισμούς ή να διασαφηνίζουν ιδέες και απόψεις,
 - να συνεργάζονται προκειμένου να αναπτύσσουν συλλογικά επιχειρήματα, να 

κατανοούν έννοιες, ιδέες ή διαδικασίες, να τεκμηριώνουν θέσεις, να επιλύουν 
προβλήματα κ.λπ.,

 - να συνεργάζονται προκειμένου να παράγουν έργα.
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 • Παραγωγή και δημιουργία - έξοδος στην κοινότητα: Οι μαθητές μαθαίνουν:
 - ολοκληρώνοντας τις ερευνητικές τους προσπάθειες, να καταλήγουν σε 

συμπεράσματα και προτάσεις,
 - να παράγουν έργα (ερευνητικά, καλλιτεχνικά, κατασκευαστικά κ.λπ.)
 - να δημοσιοποιούν τις παραγωγές τους στην κοινότητα και να δέχονται την 

κριτική της.

Οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τη θεωρία της «Νέας Μάθησης», που υιοθετείται από 
το ΕΠΣ-ΞΓ, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης. 
Σύμφωνα με τους Kalantzis & Cope (2008), η προσέγγιση αυτή μπορεί να εκφραστεί 
μέσα από ένα σχήμα τεσσάρων ειδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 
ουσιαστικά ανταποκρίνονται σε τέσσερις τρόπους με τους οποίους αποκτούμε γνώση 
και οι οποίοι συζητιούνται εκτενώς στο κεφάλαιο 4, όπου παρουσιάζονται η θεωρία 
της «Νέας Μάθησης» και η πλατφόρμα της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού.

Ο σχεδιασμός μαθημάτων βάσει της παραπάνω λογικής παρουσιάζεται σε επόμενο 
κεφάλαιο του παρόντος τόμου, συμπληρώνοντας το Πρόγραμμα Σπουδών, που, όπως 
αναφέρθηκε στον Πρόλογο, προδιαγράφει μόνο τις γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει 
ο μαθητής. Όπως και στο ΕΠΣ-ΞΓ, το οποίο εστιάζει στο τι πρέπει να μπορεί να κάνει 
ο μαθητής σε κάθε επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, η εκπαιδευτική διαδικασία που 
προτείνεται στον παρόντα τόμο επικεντρώνεται στον μαθητή.

 3  Πώς μαθαίνουν οι μαθητές μας

Προκειμένου να οργανωθεί η εκπαιδευτική πράξη έτσι που στο επίκεντρό της να είναι 
ο μαθητής, το πώς αυτός μαθαίνει, το πώς αποκτά γνώση την οποία θα μπορεί να 
αξιοποιήσει στην ζωή του ως εγγράμματος πολίτης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας 
τα παρακάτω:

Η γνώση κατακτάται, δεν μας προσφέρεται έτοιμη.

Με την απομνημόνευση δεν αποκτούμε ουσιαστική γνώση. Η γνώση δεν μας δίνεται 
έτοιμη, δεν μας χαρίζεται. Μόνο οι πληροφορίες μπορεί να μας δοθούν (αν και αυτές 
ακόμη μπορούμε, αν θέλουμε, να τις βρούμε πλέον μόνοι μας, καθώς ζούμε σε εποχή 
πολλαπλών πηγών πληροφόρησης). Ανάλογα με τους τρόπους με τους οποίους θα 
διαχειριστούμε τις παρεχόμενες πληροφορίες, μπορεί να οδηγηθούμε στη γνώση. 
Ουσιαστικά, η πορεία προς τη γνώση, δηλαδή τη μάθηση, συνεπάγεται μια διαδικασία 
προσωπικής ανάπτυξης που μας μεταμορφώνει. Κατά τη διαδικασία αυτή, τη γνώση 
μας την κατασκευάζουμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό πρέπει να έχουμε στο νου και για τη 
γνώση που αποκτούν οι μαθητές. Τη γνώση τη δομούν οι ίδιοι καθώς διερευνούν και 
προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους. Η νέα γνώση, τα νέα νοητικά 
σχήματα δομούνται και ερμηνεύονται από τους μαθητές μας με βάση τις αντιλήψεις 
ή πεποιθήσεις που έχει διαμορφώσει ο καθένας τους, τις προηγούμενες γνώσεις και 
εμπειρίες τους. Καθώς συνθέτει νέα νοητικά σχήματα, όποιος δέχεται να μπει στη 
διαδικασία της μάθησης κατανοεί καλύτερα αυτό που ήδη γνωρίζει, αξιοποιώντας τις 
νέες εμπειρίες σε συνδυασμό με τις παλιές. Δέχονται οι μαθητές μας να μπουν στη 
διαδικασία της μάθησης, και μάλιστα αποτελεσματικά, όταν το τι και πώς τους ζητάμε 
να μάθουν έχουν ιδιαίτερη αξία και νόημα για τους ίδιους.
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Οι γνώσεις που έχει ήδη αποκτήσει ο μαθητής εντός και εκτός σχολείου είναι εξίσου ση-
μαντικές για την πορεία προς τη γνώση με τα νέα αντικείμενα διδασκαλίας και μάθησης.

Εάν αποδεχτούμε πως η γνώση κατασκευάζεται και εν τέλει κατακτάται από κάθε 
μαθητή με βάση τις προηγούμενες γνώσεις, εμπειρίες και αντιλήψεις/πεποιθήσεις του, 
θα πρέπει επίσης να δεχτούμε πως η νέα γνώση πρέπει να χτίζει πάνω στην παλιά και 
να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών, ώστε να αναπτύσσονται κίνητρα 
για μάθηση. Το νέο αφομοιώνεται μέσα από το οικείο και το γνωστό, ενώ σπάνια 
μαθαίνουμε και συγκρατούμε κάτι το οποίο δεν μας αφορά, δεν έχει προσωπική 
αξία για μας. Έτσι, είναι σκόπιμο το εφαλτήριο για την οργάνωση της μαθησιακής 
διαδικασίας να είναι οι γνώσεις που ήδη έχουν οι μαθητές (σχολικές και εξωσχολικές) 
και τα ενδιαφέροντά τους. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως είναι ανάγκη τα θέματα που 
επιλέγουμε, το εκπαιδευτικό υλικό και τα μέσα που χρησιμοποιούμε να έχουν σχέση 
με τη ζωή των μαθητών και το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα των μαθητών μπορεί να εξασφαλίσει ευνοϊκότερες 
συνθήκες μάθησης.

Ανέκαθεν οι σχολικές τάξεις απαρτίζονταν από μαθητές οι οποίοι, ενώ έχουν την ίδια 
περίπου ηλικία, δεν έχουν τις ίδιες εμπειρίες, γνώσεις, πεποιθήσεις, ενδιαφέροντα, 
μαθησιακά στυλ καθώς και νοημοσύνες ανεπτυγμένες στον ίδιο βαθμό. Ωστόσο, τόσο 
παλαιότερα όσο και σήμερα οι εκπαιδευτικοί στον τόπο μας - και όχι μόνο- επιμένουμε 
να τους αντιμετωπίζουμε ως ομοιογενή μάζα που έχει υποχρέωση να εξελίσσεται με 
τον ίδιο τρόπο και όλοι ανεξαιρέτως να ενδιαφέρονται και να μαθαίνουν αυτά που 
εμείς διδάσκουμε. Οι σημερινές τάξεις είναι ακόμη περισσότερο ανομοιογενείς από 
ό,τι παλαιότερα, αφού σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το ποσοστό των μαθητών που 
έχουν διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο από τους Έλληνες μαθητές 
είναι πλέον υψηλό. Η πολυμορφία που χαρακτηρίζει τη σχολική τάξη δεν μπορεί να 
εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται και να μην λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εποικοδομητική διαχείριση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης προϋποθέτει γνώσεις 
και δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο μαθητής.

Στην καθημερινή ζωή είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε μεγάλη ποικιλία 
πηγών πληροφόρησης με τρόπο κριτικό και εν τέλει λειτουργικό και αποτελεσματικό. 
Τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η διαχείριση αυτή πρέπει να τις αναπτύξει τόσο 
ο μαθητής όσο και ο εκπαιδευτικός, ώστε και οι δύο πλευρές να μπορούν να αξιοποιούν 
το υλικό των πηγών που εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ένα και μοναδικό 
βιβλίο είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στις ποικίλες και διαφορετικές ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να αξιοποιούνται πολλά και 
διαφορετικά μέσα (έντυπο, οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό υλικό) προσαρμοσμένα στις 
δυνατότητες κάθε τάξης και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών.

Η ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδακτική και μα-
θησιακή πράξη έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση γενικότερα και στην ξενό-
γλωσση εκπαίδευση ειδικότερα.

Η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στο μάθημα της ξένης γλώσσας είναι ένα 
ζητούμενο που προϋποθέτει αφενός εξοπλισμό -ο οποίος συχνά δεν είναι διαθέσιμος 
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στην ξενόγλωσση τάξη- και αφετέρου ειδική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού για να μάθει 
όχι απλώς να χειρίζεται τον Η/Υ και τον προβολέα, αλλά να αξιοποιεί ουσιαστικά π.χ. 
το διαδίκτυο για το μάθημά του. Όπως συζητείται εκτενώς στο ομώνυμο κεφάλαιο του 
παρόντος τόμου, το διαδίκτυο είναι ανεξάντλητη πηγή ενδιαφέροντος, πρωτογενούς 
εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο ανταποκρίνεται σε ποικίλες μαθησιακές και διδακτικές 
ανάγκες, ιδιαίτερα της αγγλικής, αλλά και των υπόλοιπων γλωσσών που περιλαμβάνει 
το σχολικό πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωτογενές υλικό που βρίσκει 
κανείς στο διαδίκτυο, δηλαδή τα κείμενα, είναι από τη φύση του πολυτροπικό, δηλαδή 
συνδυάζει τη γλώσσα με άλλους τρόπους νοηματοδότησης. Χρησιμοποιώντας το στην 
τάξη για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, δίνονται δυνατότητες στους μαθητές να 
αναπτύξουν γραμματισμούς απαραίτητους για την αποτελεσματική επικοινωνία στον 
ιδιωτικό, κοινωνικό και εργασιακό χώρο. Η αντιμετώπιση του διττού προβλήματος 
σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (απουσία εξοπλισμού 
και ειδικής επιμόρφωσης) πρέπει επομένως να ενταχθεί στους άμεσους στόχους της 
πολιτείας και η αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση 
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) να αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τον διορισμό ή/και την παραμονή τους στο σχολείο. 

Η «βιωματική μάθηση» (η αγγλική έκφραση είναι «learning by experience», ενώ η λαϊκή 
ελληνική ρήση είναι «κάνοντας μαθαίνεις») είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Πριν την ανάπτυξη ποικίλων γνωσιακών προσεγγίσεων μάθησης (οι οποίες καταλήγουν 
σε διδακτικές μεθόδους που καθοδηγούν τους μαθητές σε αναγωγικές και επαγωγικές 
διαδικασίες), από τους γνωστότερους τρόπους εκπαίδευσης και κατάρτισης ήταν η 
βιωματική μάθηση. Πώς αλλιώς μάθαιναν οι νέοι πριν αιώνες να γίνουν σιδηρουργοί, 
ζωγράφοι, υποδηματοποιοί ή μουσικοί; Η βιωματική μάθηση είναι και σήμερα ο 
σημαντικότερος τρόπος εκπαίδευσης εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. 
Η αξιοποίηση μεθόδων και πρακτικών βιωματικής μάθησης στην ξενόγλωσση 
εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί είναι δύσκολο τη γλώσσα, την οποιαδήποτε 
γλώσσα, μητρική ή ξένη, να τη μάθει κανείς εγκεφαλικά. Αν δεν χρησιμοποιήσεις τη 
γλώσσα και μάλιστα αν δεν την «ζήσεις» σε ρεαλιστικές συνθήκες επικοινωνίας, δεν 
θα τη μάθεις.

Συνθήκες χρήσης της γλώσσας και επικοινωνίας δημιουργούνται σε μαθησιακά περι-
βάλλοντα που καλλιεργούν τη συνεργατικότητα.

Δραστηριότητες που δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να συνεργαστούν σε ζεύγη 
ή σε ομάδες είναι πολύ γνωστές στην ξενόγλωσση διδακτική από τη δεκαετία του ‘70 
και του ‘80 (με την «εισβολή» της επικοινωνιακής προσέγγισης). Νέες τεχνικές που 
τώρα θα μπορούσαμε να εξετάσουμε με την χρήση των ΤΠΕ (Computer Supported 
Collaborative Learning) θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο στην ανάπτυξη 
των συνεργατικών δεξιοτήτων των μαθητών, όχι μόνο γιατί προσφέρονται για ομαδική 
εργασία αλλά και γιατί ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών της τάξης αλλά 
και με άτομα που βρίσκονται σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Η αξία της συνεργασίας 
εξάλλου είναι ανάμεσα στις βασικές αρχές που προωθεί το νέο Σχολικό Πρόγραμμα 
Σπουδών -συνεργασία για να μάθουν να αναπτύσσουν συλλογικά επιχειρήματα και 
να επιλύουν προβλήματα από κοινού, να συζητούν προκειμένου να καταλήξουν σε 
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επεξεργασμένες έννοιες, ιδέες ή διαδικασίες και σε τεκμηρίωση θέσεων, προκειμένου 
εν τέλει να παράγουν έργα. Στον τόπο μας ξέρουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσπάθεια για να μάθουμε οι Έλληνες να συνεργαζόμαστε όχι μόνο με τους φίλους 
και τα μέλη της οικογένειάς μας, αλλά και με συμμαθητές, συνεργάτες και με άλλους 
συμπολίτες μας. Στον χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας έχουμε ισχυρές ενδείξεις πως, 
ανεξάρτητα από την ηλικία και τον τύπο δραστηριότητας, οι ομάδες που συνεργάζονται 
εποικοδομητικά έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην επίλυση προβλημάτων και 
την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων από ό,τι άτομα που δουλεύουν μόνα τους.

 4  Ο κόσμος του μαθητή σήμερα 

Όπως ήδη αναφέρθηκε νωρίτερα, και όπως είναι φυσικά γνωστό, για να είναι 
αποτελεσματική η διαδικασία της μάθησης, θα πρέπει να έχει προσωπική αξία για τον 
μαθητή και άμεση σχέση με τη ζωή και το περιβάλλον του. Για να το επιτύχουμε αυτό 
θα πρέπει να γνωρίζουμε τον κόσμο των μαθητών μας. Ποιος είναι αυτός ο κόσμος;

Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου από τη 
δεκαετία του ‘90 έχουν επιφέρει δραματικές αλλαγές στο τρόπο που επικοινωνούμε, 
συνδιαλεγόμαστε, σκεπτόμαστε και ζούμε. Οι μαθητές μας ζουν και μαθαίνουν στην 
εποχή των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(facebook, twitter, κ.λπ.). Δεν έχουν απλώς υιοθετήσει αυτά τα εργαλεία. Τα έχουν 
κάνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Μιλάμε για πρώτη φορά για 
μια γενιά που έχει κατακτήσει εργαλεία απαραίτητα για την κοινωνία πριν από την 
προηγούμενη. Οι μαθητές και τα παιδιά μας ανήκουν σε μια ψηφιακή γενιά. Είναι οι 
«γηγενείς» του ψηφιακού κόσμου και έχουν μάθει την ψηφιακή γλώσσα ως πρώτη, ως 
«μητρική τους γλώσσα», ενώ η παλαιότερη γενιά -για την ακρίβεια, αυτοί που δέχτηκαν 
να μπουν στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας- την έμαθε (ή ακόμα προσπαθεί να τη 
μάθει) ως «δεύτερη γλώσσα».

Η καθημερινή χρήση του διαδικτύου και γενικότερα η χρήση της τεχνολογίας από τη 
σημερινή γενιά έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται οι νέοι, 
στον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν, απορροφούν, ερμηνεύουν και χρησιμοποιούν την 
πληροφορία, στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν και επικοινωνούν με τον κόσμο γύρω 
τους. Ως αποτέλεσμα της ψηφιακής κυριαρχίας, τα παιδιά σήμερα έρχονται στην τάξη 
με διαφορετικές γνωστικές δεξιότητες και συνήθειες, καθώς τα τεχνολογικά εργαλεία 
έχουν γίνει προέκταση του εαυτού τους, με έναν τρόπο τους έχουν γίνει δηλαδή 
απαραίτητα κοινωνικά και μαθησιακά «αξεσουάρ».

Πώς διαφέρει η σημερινή γενιά ως αποτέλεσμα της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας;
 • Οι συνάψεις που γίνονται στον εγκέφαλο των σημερινών νέων έχουν αλλάξει. Οι 

γνωστικές τους δομές επεξεργάζονται πληροφορίες παράλληλα και ταυτόχρο-
να και όχι γραμμικά, όπως οι δικές μας. Μπορούν επομένως να επεξεργάζονται 
πληροφορίες πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι εμείς.

 • Η σημερινή γενιά μπορεί να κάνει διάφορες δραστηριότητες παράλληλα 
(multitasking). Οι σημερινοί νέοι μπορούν π.χ. να κάνουν τα μαθήματά τους, να 
μιλάνε στο κινητό τους, να ακούνε μουσική και να «τσατάρουν» στο διαδίκτυο 
ταυτόχρονα.
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 • Μαθαίνουν δοκιμάζοντας (trial and error). Για παράδειγμα, όταν παίρνουν μια συ-
σκευή στα χέρια τους δεν διαβάζουν συνήθως το εγχειρίδιο χρήσης, αλλά κά-
νουν διάφορες δοκιμές για να μάθουν πώς λειτουργεί. Η εμπειρία τους με τη λει-
τουργία άλλων συσκευών τούς βοηθά να πειραματίζονται με τη λειτουργία νέων. 
Η γενιά αυτή φαίνεται να γνωρίζει ότι μαθαίνει κανείς καλύτερα και γρηγορότε-
ρα από τα λάθη του.

 • Η σημερινή γενιά είναι πιο εξοικειωμένη με τον συνδυασμό εικόνας, ήχου, χρώ-
ματος και βίντεο παρά με κείμενα στα οποία η πληροφορία παρουσιάζεται γραμ-
μικά. Μπορούν πιο εύκολα να επεξεργάζονται εικόνες παρά κείμενα γιατί έχουν 
μάθει να σκέφτονται «γραφιστικά», ενώ τα μάτια τους κινούνται πάνω στη σελί-
δα με διαφορετικό τρόπο όταν διαβάζουν. Επεξεργάζονται την εικόνα, τον ήχο, 
τα χρώματα πριν από τα κείμενα, πιστεύοντας ότι ο ρόλος του κειμένου είναι να 
δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την εικόνα. Πρόσφατες έρευνες έχουν δεί-
ξει ότι, ως αποτέλεσμα της χρήσης των νέων τεχνολογιών, το 60% των σημερι-
νών παιδιών περίπου έχουν εξελιχθεί σε έναν τύπο ανθρώπου που είναι κυρίως 
«οπτικο-κιναισθητικός» ή μόνον «οπτικός».

 • Η ψηφιακή γενιά μέσω κυρίως των ηλεκτρονικών παιχνιδιών έχει γίνει «ειδική» 
στο να επιλύει προβλήματα. Οι νέοι θέλουν η μάθησή τους να είναι σχετική, χρή-
σιμη για τις διάφορες πλευρές της ζωής τους αλλά και ευχάριστη (όπως είναι η 
χρήση του διαδικτύου).

Στον εξελισσόμενο κόσμο του 21ου αιώνα οι διδακτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι 
πρέπει μοιραία να είναι διαφορετικές από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα, γιατί απλούστατα 
δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικές πια. Έτσι, οι παιδαγωγικές μας πρακτικές θα πρέπει 
να επαναξιολογηθούν με βάση τη ραγδαία επικράτηση της ψηφιακής κουλτούρας. Αν 
συνεχίσουμε να διδάσκουμε με τον τρόπο που μάθαμε πριν από χρόνια, δεν θα έχουμε 
επαφή με τους μαθητές μας και η διδασκαλία μας θα τους αφήσει παγερά αδιάφορους. 
Αυτό θα συμβεί όχι γιατί δεν έχουμε τις σωστές πληροφορίες να μεταδώσουμε στους 
μαθητές μας, αλλά γιατί δεν γνωρίζουμε πώς να τις μεταδώσουμε με τρόπο που να 
καταλάβουν οι μαθητές τη σχέση της πληροφορίας με τη ζωή τους. Χρειάζεται λοιπόν 
στην οργάνωση της διδασκαλίας μας να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητες που έχουν 
ήδη αναπτύξει και φέρνουν στη τάξη οι μαθητές. Όπως αναφέρουν οι Jukes, McCain, 
Crockett (2010) στο βιβλίο τους Understanding the Digital Generation, αν αγνοήσουμε 
τις τεχνολογίες και απαγορεύσουμε τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και συσκευών 
στην τάξη μας θα χάσουμε εντελώς την ευκαιρία να συνδεθούμε ουσιαστικά με τους 
μαθητές μας και να κάνουμε τη μάθηση σχετική και χρήσιμη για τη ζωή τους.

 5 Γιατί πρέπει να αλλάξει ριζικά η εκπαίδευση

Ο βασικότερος στόχος της εκπαίδευσης, να προετοιμάσει τους μαθητές να συνεισφέ-
ρουν αποτελεσματικά στον χώρο της εργασίας και της δημόσιας ζωής, έχει γίνει μία 
από τις σημαντικότερες προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Η εκπαίδευση είναι ο μοχλός ανάπτυξης μιας κοινωνίας και πρέπει να εξελίσσεται 
σε συνάρτηση με τις αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία αυτή. Συγκεκριμένα, 
η εκπαίδευση παίζει τέσσερις διαφορετικούς ρόλους στην ανάπτυξη της κοινωνίας:
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 • προετοιμάζει τους μαθητές για να λειτουργούν αποτελεσματικά στον μελλοντι-
κό χώρο της εργασίας

 • αναπτύσσει τα προσωπικά τους «ταλέντα», τις κλήσεις και τις δεξιότητές τους
 • προετοιμάζει τους νέους ώστε να λειτουργούν αρμονικά και παραγωγικά στο 

δημόσιο βίο
 • βοηθά στη διάδοση των παραδόσεων και αξιών μιας κοινωνίας.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς εξακολουθούν σε κάποιο βαθμό να συγκροτούνται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βιομηχανικής εποχής, που χαρακτηρίζεται από την 
ομοιομορφία, την τυποποίηση και τη μαζική παραγωγή. Στην πραγματικότητα, αυτή 
η λογική παλαιότερα απέβλεπε στην προετοιμασία των εργαζόμενων σε βιομηχανίες 
που είχαν ανάγκη εργάτες με χειρωνακτικές και απλές γνωστικές δεξιότητες 
(ανάγνωση, γραφή και αριθμητική). Κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση του 20ού 
αιώνα οι εργαζόμενοι χρειάζονταν βασικές, απλές δεξιότητες απομνημόνευσης για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας τους. Τα σχολεία ως εκ τούτου είχαν ως 
στόχο να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες των μαθητών.

Ζούμε όμως πλέον στον 21ο αιώνα, στην εποχή της «γρήγορης» γνώσης και του 
καταιγισμού της πληροφορίας. Επαγγέλματα που απαιτούσαν μη εξειδικευμένη εργασία 
σταδιακά εξαφανίζονται, ενώ άλλα που παλαιότερα απαιτούσαν σχετική εξειδίκευση 
απαιτούν τώρα μεγάλη εξειδίκευση ως προς τον σχεδιασμό, τα υλικά, τη χρήση της 
τεχνολογίας και τις δεξιότητες που απαιτούν. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να μπορούν 
να βρίσκουν πληροφορίες σχετικές με τη δουλειά τους και να είναι σε θέση να τις 
χρησιμοποιούν για να επιλύουν προβλήματα και να αυξάνουν την αποτελεσματικότητά 
τους. Χρειάζονται πλέον μια σειρά νέων δεξιοτήτων και, κυρίως, δεξιότητες κριτικής 
σκέψης. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή στην οποία η σημερινή εκπαίδευση πρέπει 
να ανταποκριθεί. Οι νοοτροπίες της κοινωνίας και των εκπαιδευτικών που ανήκουν 
στον προηγούμενο αιώνα δεν έχουν καμιά θέση στο μοντέλο της εκπαίδευσης που 
απαιτεί η κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση έχει ως στόχο τον επανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, ώστε να αναπτυχθούν οι δεξιότητες του 21ου αιώνα -δεξιότητες όπως 
η κριτική σκέψη, η ικανότητα να επιλύει κανείς προβλήματα, να επικοινωνεί με τους 
άλλους αποτελεσματικά, να συνεργάζεται αρμονικά, να λειτουργεί δημιουργικά σε 
καινοτόμες δράσεις, ειδικά μάλιστα αφού η δημιουργικότητα είναι απαραίτητη για τη 
διαρκή παραγωγή νέων ιδεών και προϊόντων εργασίας. Τα εκπαιδευτικά συστήματα 
διεθνώς αναμορφώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας εποχής και στοχεύουν 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως οι παραπάνω, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα 
καλύτερο μέλλον για τους σημερινούς μαθητές.

 6  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο του σήμερα

Όσο συγκεντρωτική και αν είναι η πολιτεία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει τον κεντρικό και καταλυτικό 
ρόλο του εκπαιδευτικού στην επίτευξη των στόχων ενός σύγχρονου σχολείου. Η 
απόφαση να σχεδιαστούν νέα προγράμματα σπουδών που να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των μαθητών, να δίνουν την ελευθερία στον εκπαιδευτικό να λάβει υπόψη τις 
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ιδιαιτερότητες της τάξης του και να χρησιμοποιεί πολλαπλές πηγές γνώσης επιφέρει 
μια νέα πραγματικότητα στην εκπαιδευτική πράξη και διαδικασία. Στο πλαίσιο της 
πιλοτικής εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ, παρακολουθήσαμε τις δημιουργικές πρωτοβουλίες 
των εκπαιδευτικών και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις 
έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να αρχίσουν να μοιράζονται μεταξύ τους τα αποτελέσματα 
της αυτενέργειάς τους. Για παράδειγμα, με αφορμή την πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-
ΞΓ αναπτύξαμε το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Ξενόγλωσσων τάξεων (VeC 
- Virtual e-class Community), μέσω του οποίου δίνεται η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς 
που διδάσκουν αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά σε γυμνάσια και δημοτικά σχολεία της 
Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τους 
μαθητές τους να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα μάθησης, της οποίας τα 
μέλη αλληλο-υποστηρίζονται καθώς μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες http://rcel.enl.
uoa.gr/virtualeclass/

Το VeC αξιοποιεί πρακτικές ευρωπαϊκών προγραμμάτων ηλεκτρονικής αδελφοποίησης 
(π.χ. e-twinning), αλλά έχει ως σημείο εκκίνησης αρχές πολυγλωσσίας και γλωσσικής 
επαφής. Βασίζεται στην αντίληψη ότι η ξενόγλωσση τάξη είναι ένα ενεργό πεδίο 
προσομοίωσης της κοινωνικής διάδρασης, ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετικά 
γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι χρησιμοποιώντας μια κοινή 
ξένη γλώσσα καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και αποδέχονται τη διαφορετικότητα. 
Απώτερος σκοπός του είναι να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την ξένη γλώσσα που 
μαθαίνουν στο σχολείο σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, συνεργαζόμενοι σε 
ένα έργο (project) που βασίζεται σε μια από τις πέντε θεματικές που προτείνονται από 
το Πρόγραμμα, ώστε τελικά να δημιουργήσουν από κοινού ένα ηλεκτρονικό προϊόν 
(π.χ. e-book, ηλεκτρονική εφημερίδα, slide show, βίντεο, ταινία). Το κύριο σώμα του 
προϊόντος είναι στην ξένη γλώσσα που διδάσκονται οι μαθητές, αλλά σε ένα τμήμα 
του (γλωσσάρια, λεζάντες, αφίσες, κτλ.) εμφανίζεται και η γλώσσα που θεωρούν δική 
τους οι μαθητές. Έτσι, το προϊόν είναι τελικά «πολύγλωσσο». Το σημαντικότερο όμως 
είναι πως οι μαθητές δεν αποστηθίζουν γνώσεις άλλων, αλλά παράγουν δημιουργικά 
αξιοποιώντας διάφορες πηγές γνώσης.  

Μέσα στον καταιγισμό των εκπαιδευτικών αλλαγών που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο 
είναι πλέον κοινή παραδοχή ότι δεν είναι δυνατόν ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός να 
λειτουργούν ως σιωπηροί θεατές, αλλά ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό 
της εκπαιδευτικής πράξης. Η πολυμορφία και η διαφορετικότητα που χαρακτηρίζουν 
τους σημερινούς μαθητές και τις σχολικές τάξεις, καθώς και η πολυπλοκότητα 
των ζητημάτων που αυτοί καλούνται να αντιμετωπίσουν καθιστούν επιτακτική την 
ανάγκη ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός να αναλάβουν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο, 
λειτουργώντας ως σχεδιαστές και παραγωγοί γνώσης και παιδαγωγικής πρακτικής. 
Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να παραμένει απλώς μεταφορέας μιας διδακτικής 
ύλης που κάποιος κατέγραψε στο πρόγραμμα σπουδών για να αποτελέσει τη μόνη 
«νόμιμη» γνώση. Ο εκπαιδευτικός είναι εμπειρογνώμονας της τάξης του, των μαθητών 
του και της σχολικής μονάδας. Έχει βαθιά γνώση της σχολικής πραγματικότητας 
και καθημερινότητας και μόνο αυτός μπορεί να γνωρίζει πώς θα δημιουργήσει τις 
συνθήκες για αποτελεσματική μάθηση των δικών του μαθητών, γνώση που δεν μπορεί 
εκ των πραγμάτων να έχει κανένας ειδικός ούτε η πολιτεία.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 31ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ο νέος ρόλος που καλείται να αναλάβει ο εκπαιδευτικός είναι σίγουρα δύσκολος, 
απαιτητικός και πρωτόγνωρος για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα και για αυτό δεν θα 
πρέπει να μένει αβοήθητος. Η πολιτεία, οι οργανισμοί επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, 
τα αντίστοιχα τμήματα των ΑΕΙ κτλ. είναι απαραίτητο να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να 
βγει από την απομόνωση της τάξης του, να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με άλλους 
εκπαιδευτικούς που έχουν τους ίδιους προβληματισμούς και δυσκολίες. Θα πρέπει 
δηλαδή να δημιουργηθεί μια κουλτούρα επαγγελματικής συνεργασίας, καθώς είναι κρίμα 
οι ενδιαφέρουσες εργασίες και ιδέες χιλιάδων εκπαιδευτικών να μένουν αναξιοποίητες 
και να τις γνωρίζουν μόνο οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου. Εκπαιδευτικοί σε όλη 
την Ελλάδα αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες και προβληματισμούς στον σχεδιασμό 
της μαθησιακής διαδικασίας και στην συγκρότηση των αναλυτικών προγραμμάτων 
τους. Η ανταλλαγή ιδεών, βέλτιστων πρακτικών και επαγγελματικών γνώσεων μεταξύ 
των εκπαιδευτικών μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική κοινότητα μάθησης, η οποία 
στο σύνολό της θα παράγει γνώση.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού, η οποία παρουσιάζεται 
σε επόμενο κεφάλαιο του τόμου αυτού ως εναλλακτικό μοντέλο σχεδιασμού 
μαθησιακών ενοτήτων, παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να μοιράζονται 
και να δημοσιοποιούν τις πρακτικές τους συνεισφέροντας έτσι στη δημιουργία μιας 
κοινότητας μάθησης και πρακτικής. 

Ο όρος «κοινότητες πρακτικής» αναφέρεται γενικά σε ομάδες ανθρώπων που 
μοιράζονται μια κοινή ανησυχία, ένα κοινό πρόβλημα ή πάθος γύρω από ορισμένο 
θέμα, και που εμβαθύνουν στη γνώση εμπλουτίζοντας τις δεξιότητές τους σε ορισμένη 
περιοχή μέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασης (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002). 
Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, η κοινότητα μάθησης και πρακτικής αποτελεί 
ένα «μαθησιακό» περιβάλλον, όπου οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται στην έρευνα 
δράσης προκειμένου να βελτιώσουν την πρακτική τους και να επιτύχουν καλύτερα 
αποτελέσματα με τους μαθητές τους. Βασική θέση των κοινοτήτων μάθησης και 
πρακτικής είναι ότι «κλειδί» για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αποτελεί 
η συστηματική ενδοσχολική μάθηση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Οι κοινότητες μάθησης και πρακτικής συμβάλλουν ουσιαστικά στον μετριασμό του 
απομονωτισμού των εκπαιδευτικών και διευκολύνουν τον αναστοχαστικό διάλογο 
γύρω από τη διδασκαλία (Zhao & Rop, 2001; Barnett, 2002). Τα μέλη της κοινότητας 
εμπλέκονται σε κοινές δραστηριότητες και συζητήσεις, μοιράζονται πληροφορίες 
μεταξύ τους και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Οικοδομούν έτσι από κοινού τη 
γνώση μέσα από συχνή επικοινωνία και κοινωνική διάδραση εντός συγκεκριμένου 
περιβάλλοντος ή πλαισίου (Goodnough, 2008, Chan & Pang, 2006) και αναπτύσσουν 
ένα κοινό ρεπερτόριο γνώσεων που μπορεί να περιλαμβάνει πηγές, ιδέες, εμπειρίες, 
ιστορίες, εργαλεία και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων.

Οι κοινότητες μάθησης και πρακτικής προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς συστηματικά 
κίνητρα και αναγνώριση και ταυτόχρονα ενισχύουν τις προσπάθειές τους για 
επαγγελματική ανάπτυξη (Mycue, 2001). Ειδικότερα, η συμμετοχή σε μια κοινότητα 
μάθησης και πρακτικής αυξάνει το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας και βελτιώνει 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού, ενώ προσφέρει και ένα μέσο για 
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την καθοδήγηση και υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών. Ας σημειωθεί ότι τα πιο 
αξιόλογα αποτελέσματα μιας κοινότητας μάθησης και πρακτικής είναι βέβαια μη 
μετρήσιμα και περιλαμβάνουν τις σχέσεις που δομούνται μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
το αίσθημα του «ανήκειν» σε μια ομάδα, τη διάθεση της συλλογικής έρευνας καθώς 
και το αίσθημα της επαγγελματικής ταυτότητας και αυτοπεποίθησης (Wenger, McDer-
mott, & Snyder, 2002).

Με τις σύγχρονες εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας επόμενο είναι το κοινωνικό 
φαινόμενο της κοινότητας να μεταφέρεται και στο διαδίκτυο, ως υποστηρικτικός 
μηχανισμός της ηλεκτρονικής μάθησης (Rovai, 2002). Οι διαδικτυακές κοινότητες 
εν γένει απαρτίζονται από άτομα που χρησιμοποιούν τεχνολογίες του διαδικτύου 
για να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους (Johnson, 2001). Η ραγδαία 
διάδοση του διαδικτύου με βάση και τις τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης έχει 
επαναπροσδιορίσει τα όρια της επαγγελματικής ανάπτυξης και έχει επιταχύνει την 
ανάπτυξη νέων μορφών κοινότητας. Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών που βασίζονται 
στο διαδίκτυο και η χρήση εργαλείων επικοινωνίας μέσω υπολογιστή μπορεί, 
σύμφωνα με τον Johnson (2006: 244) «…να προαγάγει ποιοτικά διαφορετικές μορφές 
συμμετοχής σε σχέση με τις δια ζώσης κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, να δημιουργήσει 
περισσότερο ισότιμους ρόλους, καθώς όλοι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να 
εμπλέκονται ενεργά στις δραστηριότητες της κοινότητας με στόχο την αυτομόρφωση 
και αυτοβελτίωσή τους, να διευρύνει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και να 
μειώσει την αίσθηση της απομόνωσης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε 
γεωγραφικά διάσπαρτες περιοχές» .

Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές κοινότητες, οι διαδικτυακές κοινότητες 
διαφέρουν σε αρκετά σημεία και αποδεικνύονται συχνά περισσότερο επωφελείς. 
Οι παραδοσιακές κοινότητες είναι τοπικά προσδιορισμένες και οι αλληλεπιδράσεις 
των μελών διαμορφώνονται βάσει προκαθορισμένων κανόνων. Οι δυναμικές των 
ομάδων συχνά υπερισχύουν της ατομικής έκφρασης. Αντίθετα, οι διαδικτυακές 
κοινότητες οργανώνονται γύρω από μια δραστηριότητα και διαμορφώνονται και 
εξελίσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά (Johnson, 2001). 
Δεν υπόκεινται σε τοπικούς περιορισμούς και οι κανόνες που τις διέπουν δεν είναι 
τόσο δεσμευτικοί όσο στις παραδοσιακές κοινότητες, επιτρέποντας μεγαλύτερη 
αυτενέργεια από την πλευρά των μελών (Squire & Johnson, 2000). Με τις διαδικτυακές 
κοινότητες εκμηδενίζεται η γεωγραφική απόσταση μεταξύ των μελών. Συγκεκριμένα, 
η αξιοποίηση διαδικτυακών χώρων και εργαλείων web 2.0 γεφυρώνει το γεωγραφικό 
χάσμα παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες ευρύτερης επικοινωνίας και 
μεγαλύτερες δυνατότητες ανακάλυψης και κατασκευής της γνώσης, διευκολύνοντας 
παράλληλα και τη μοντελοποίηση και οπτικοποίηση της γνώσης αυτής (Lock , 2006).

Τέλος, όπως φαίνεται σε ερευνητικές μελέτες με ιδιαίτερη έμφαση σε διαδικτυακές 
κοινότητες εκπαιδευτικών (Farooq et al., 2007; Barab et al., 2004 ), οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους κοινότητες τείνουν να αλληλεπιδρούν συχνότερα, να 
χτίζουν ποικιλόμορφα δίκτυα και να αποκτούν πιο ισότιμη πρόσβαση σε ανθρώπινους 
πόρους και σε πηγές πληροφοριών που δεν διατίθενται σε τοπικό επίπεδο.
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1 Για παράδειγμα, στην Ελλάδα θα ήταν μάλλον αδιανόητο να ενταχθεί στο σχολικό 
πρόγραμμα σπουδών ένα ετήσιο ή εξαμηνιαίο μάθημα οδήγησης. Στις ΗΠΑ, σε βορειο-
ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, όπου η οδική ασφάλεια και η συμπεριφορά του οδηγού 
είναι ιδιαίτερα σημαντικά, το μάθημα οδήγησης περιλαμβάνεται στο σχολικό πρόγραμμα 
ως εξαμηνιαίο μάθημα επιλογής. Επίσης, στη χώρα μας ακόμη δεν τίθεται θέμα επιλογής 
μαθημάτων παρά μόνο στο Λύκειο, με γνώμονα όχι τα ενδιαφέροντα του μαθητή αλλά 
την κατεύθυνση των σπουδών που πρόκειται να ακολουθήσει.

2 Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, όπου το αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα δίνει 
το δικαίωμα στον εκπαιδευτικό να επιλέξει εκείνος τι θα διδάξει, υπάρχουν σχέδια 
μαθημάτων στο διαδίκτυο που μαρτυρούν πως πριν μερικά χρόνια ορισμένοι εκπαιδευτικοί 
αποφάσισαν να εντάξουν στο μάθημά τους «τον πόλεμο του Ιράκ». Τα σχέδια μαθήματος 
έχουν τον εκπληκτικό τίτλο “Teaching the Iraq War”. Στον δικό μας τόπο –αλλά και σε 
πολλές άλλες χώρες– θα ήταν δύσκολο να φανταστούμε πως το σύστημα θα επέτρεπε 
στον εκπαιδευτικό να αποφασίζει μόνος του με τι ζητήματα θα ασχοληθεί στο μάθημα 
π.χ. της ιστορίας, των θρησκευτικών, της φυσικής, κ.λπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ
Ευδοκία Καραβά & Καίτη Ζουγανέλη

 1  Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση 

Στο σχολείο του 21ου αιώνα ο μαθητής οφείλει να τοποθετείται στο επίκεντρο του μα-
θησιακού σχεδιασμού και οι ανάγκες του στο παρόν και στο μέλλον να είναι οι κεντρι-
κοί άξονες για τη διαμόρφωση της διδακτικής πράξης. Οι μαθητές όμως δεν είναι όλοι 
ίδιοι. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά που αφορούν στην προσωπικότητα, στην κα-
ταγωγή, στη θρησκεία, στον τρόπο που μαθαίνουν καθώς και στη στάση και στις από-
ψεις τους σχετικά με τη μάθηση.

Η παραδοσιακή διδασκαλία που απευθύνεται σε μια ομάδα μαθητών ορίζοντας το 
ίδιο περιεχόμενο για όλους, χρησιμοποιώντας τις ίδιες πρακτικές και έχοντας τις ίδιες 
απαιτήσεις για πρόοδο αδυνατεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 
όλων των μαθητών. Αγνοεί την ατομικότητα του κάθε μαθητή ως προς το στυλ μάθη-
σης, υιοθετεί πρακτικές μετωπικής διδασκαλίας με κύριο σημείο αναφοράς το σχολι-
κό εγχειρίδιο, χρησιμοποιεί την αξιολόγηση για τη μέτρηση του μαθησιακού αποτελέ-
σματος και γενικά καθιστά το μαθητή παθητικό δέκτη πληροφοριών και γνώσης, ενώ 
υποδεικνύει στον εκπαιδευτικό μια σειρά ενεργειών που αφορούν στην καθοδήγηση 
της μαθησιακής πορείας, στην επίλυση προβλημάτων για τους μαθητές, στην εφαρ-
μογή κοινών κριτηρίων αξιολόγησης και στη χρήση ενός και μοναδικού τύπου αξιολό-
γησης για όλους.

Η έρευνα έχει δείξει ότι η δημιουργία ομοιογενών τμημάτων για τους «προχωρημέ-
νους» και τους «αδύνατους» μαθητές αδυνατεί να επιτύχει τον στόχο ενίσχυσης της 
μάθησης και βελτίωσης του μαθησιακού αποτελέσματος. Σε αυτές τις τάξεις οι «αδύ-
νατοι» μαθητές, που προέρχονται κυρίως από κατώτερα κοινωνικά στρώματα, δεν 
αναπτύσσουν ισχυρά κίνητρα για συμμετοχή, εκτίθενται σε πρότυπα μάθησης του ιδί-
ου επιπέδου και δεν βελτιώνουν την επίδοσή τους. Στον αντίποδα της παραδοσιακής 
διδασκαλίας εμφανίζεται τις τελευταίες δεκαετίες η εξατομικευμένη ή διαφοροποιη-
μένη διδασκαλία, η οποία κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις αποδεικνύεται αποτελε-
σματική (Ματσαγγούρας, 2009). 

 1.1  Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία

Διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η μεθοδολογία που στηρίζεται στην υπόθεση ότι η 
διδακτική πράξη πρέπει να διαφοροποιείται και να προσαρμόζεται ανάλογα με την ποι-
κιλομορφία και την ατομικότητα των μαθητών σε κάθε τάξη (Tomlinson, 2001).

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αντλεί το θεωρητικό της υπόβαθρο από την έρευνα 
στους τομείς διερεύνησης της λειτουργίας του εγκεφάλου και της γνωστικής ψυχολο-
γίας (Μουτζούρη-Μανούσου & Πρόσκολλη, 2005; Siegler, 2006). Μερικές από τις δια-
πιστώσεις αυτών των ερευνών, που εμπλουτίζουν τη γνώση μας για τη διδασκαλία και 
την οργάνωσή της, συνοψίζονται ως εξής:
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 • Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται λαμβάνοντας σαφή μηνύματα. Στην τάξη η διαμόρ-
φωση ενός περιβάλλοντος πλούσιου σε νοηματοδότηση βοηθάει τους μαθητές 
να αντιληφθούν τι μαθαίνουν.

 • Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται σταδιακά, από τις βασικές λειτουργίες επιβίωσης 
του ατόμου έως τη συναισθηματική ανάπτυξη. Στην τάξη ένα εμπλουτισμένο πε-
ριβάλλον μπορεί να καλύψει πολλαπλούς τομείς ανάπτυξης και να διασφαλίσει 
ένα ασφαλές συναισθηματικό πλαίσιο για τη μάθηση.

 • Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί σειριακά, αλλά μάλλον ως «πολυεπεξεργασια-
κός» ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος μπορεί να επεξεργάζεται παράλλη-
λα διαφορετικούς τύπους πληροφοριών. Η μάθηση στην τάξη πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται ως διεργασία σύνθεσης ιδεών με βάση πολλαπλές αναπαραστάσεις 
(Charpak, 2001). Είναι μια διαδικασία ενεργούς εποικοδόμησης κατά την οποία 
ο μαθητής συσχετίζει τη νέα γνώση με την υπάρχουσα.

 • Ο εγκέφαλος λειτουργεί με την κοινωνική διάδραση και τη συνεργασία. Αν και 
η λειτουργία συμβαίνει εντός του εγκεφάλου του κάθε μαθητή, η μάθηση διευ-
ρύνεται όταν το περιβάλλον δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να συζητούν τις 
σκέψεις τους και να ανταλλάσσουν ιδέες με συνομηλίκους τους ή να εκπονούν 
εργασίες από κοινού.

Διαφοροποίηση δεν σημαίνει διαφορετικό πρόγραμμα για κάθε μαθητή, ούτε χωρισμό 
της τάξης μεικτών επιπέδων ικανότητας σε ομοιογενείς ομάδες για να μειωθούν οι δι-
αφορές. Πρόκειται για ποιοτική διάκριση των βημάτων εργασίας και των δραστηριοτή-
των, η οποία βασίζεται σε προσεκτικό σχεδιασμό και περιλαμβάνει την αξιολόγηση ως 
μέσο ανατροφοδότησης για την πρόοδο των μαθητών και τον αναστοχασμό ως εργα-
λείο για την αναπροσαρμογή του μαθήματος (Καραγεώργου, 2008). 

 1.2  Βασικές αρχές για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας 

Κάθε τάξη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και το ίδιο συμβαίνει και με τους εκπαιδευ-
τικούς. Είναι δύσκολο, συνεπώς, να καταλήξουμε σε μια σειρά αρχών που με τη μορφή 
συστάσεων θα αποτελούσαν τη «συνταγή» για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Η 
αναφορά σε μια σειρά σημείων, όπως αναλύονται από την Tomlinson (2010), μας πα-
ρέχει χρήσιμες και αξιοποιήσιμες ιδέες.

Η σαφήνεια στο σχέδιο εργασίας είναι η βασικότερη αρχή. Όταν ο εκπαιδευτικός δια-
τυπώνει με σαφήνεια τους στόχους του μαθήματος, τις βασικές έννοιες, τις αρχές και 
τις δεξιότητες που περιλαμβάνει το θέμα που πραγματεύεται, αυξάνονται οι δυνατό-
τητες να γίνει το αντικείμενο του μαθήματος ή η εκάστοτε μαθησιακή δραστηριότητα 
κατανοητή και ενδιαφέρουσα για τους μαθητές.

Ο εκπαιδευτικός που διαφοροποιεί τη διδασκαλία αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα 
των μαθητών και αποδέχεται όλους τους μαθητές με τις αδυναμίες τους, αναμένοντας 
παράλληλα από όλους να αναπτυχθούν ατομικά στο βαθμό που μπορούν, ανάλογα με 
τις ικανότητές τους.

Στην τάξη διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η αξιολόγηση είναι πανταχού παρούσα και 
διαγνωστική. Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ως μηχανισμός διε-
ρεύνησης, ώστε να εντοπιστούν τα σημεία που χρειάζονται διαφοροποίηση. Αυτού του 
είδους η διαμορφωτική αξιολόγηση μπορεί να γίνει μέσω της παρατήρησης με τη χρή-
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ση σχετικής σχάρας, μέσω των εντύπων αυτοαξιολόγησης των μαθητών ή ακόμη και 
μέσα από συζήτηση με όλους τους μαθητές ή με ομάδες μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός που διαφοροποιεί τη διδασκαλία φροντίζει ώστε όλοι οι μαθητές να 
συμμετέχουν και να εμπλέκονται σε μια ενδιαφέρουσα εργασία, αναγνωρίζοντας τη 
διαφορετικότητα καθενός και αποδεχόμενος ότι κάθε άνθρωπος έχει προσωπικό μα-
θησιακό προφίλ και αξιοποιεί έναν ή περισσότερους τύπους νοημοσύνης (Δαβάζο-
γλου- Σιμοπούλου 1999, Slavin, 2007). Με αφετηρία το σημείο που βρίσκεται κάθε μα-
θητής, θέτει στόχους για καθέναν χωριστά και υποστηρίζει την πρόοδό του εμπλέκο-
ντάς τον σε δραστηριότητες που είναι ευχάριστες, ενδιαφέρουσες και σημαντικές.

Στην τάξη που υπάρχει διαφοροποίηση η διδασκαλία είναι μαθητοκεντρική. Ο εκπαι-
δευτικός σχεδιάζει τη διδασκαλία, μερικές φορές μαζί με τους μαθητές, οργανώνει 
την τάξη και διευκολύνει τη διαδικασία του μαθήματος. Οι μαθητές ενεργοποιούνται 
σε ατομικό επίπεδο ή μέσα σε ομάδες. Η διαμόρφωση των ομάδων μπορεί να είναι 
στοχευμένη ή τυχαία ανάλογα με το είδος και τους στόχους της δραστηριότητας.

Η ευελιξία είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα παράμετρος της διαφοροποιημένης διδα-
σκαλίας. Η ευελιξία μπορεί να αφορά:

 • τον τρόπο που διαμορφώνονται οι ομάδες ή ολόκληρη η διδασκαλία (από το 
άτομο στο ζευγάρι και στην ομάδα), 

 • τα διδακτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν (έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, 
πολυμέσα, πολυτροπικό υλικό), 

 • τις διδακτικές στρατηγικές.

Ο εκπαιδευτικός αντλεί από κάθε μεθοδολογική προσέγγιση τα στοιχεία που αρμό-
ζουν για τη συγκεκριμένη διδακτική περίσταση, λαμβάνοντας υπόψη τι μαθαίνουν οι 
μαθητές, πώς υποστηρίζονται για να κατανοήσουν τη διαδικασία της μάθησής τους 
και πώς οδηγούνται στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων που θα τους βοηθή-
σουν στη διαχείριση των αποτελεσμάτων της μάθησης.

 1.3  Παράμετροι διαφοροποίησης της διδασκαλίας

α) Το περιβάλλον της μάθησης

Όταν διαφοροποιούμε τη διδασκαλία με σκοπό να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατό πε-
ρισσότερες ανάγκες των μαθητών, ξεκινάμε από τη διαμόρφωση ενός υγιούς περιβάλ-
λοντος στο οποίο η μάθηση είναι μια ανιχνευτική προσπάθεια. Ως περιβάλλον μάθη-
σης νοείται όχι μόνο ο χώρος όπου πραγματοποιείται η διδασκαλία αλλά και οι συνθή-
κες εργασίας και οι σχέσεις ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές (Καραγεώρ-
γου, 2008). Όσο περισσότερο ασφαλές είναι το μαθησιακό περιβάλλον, τόσο περισ-
σότερο ευνοούνται η κινητοποίηση για συμμετοχή και η μάθηση. Οι συνθήκες εργασί-
ας στην τάξη επίσης συντελούν στη ανάπτυξη ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης. Για 
παράδειγμα, η δημιουργία μιας «γλωσσικής γωνιάς» στην τάξη, όπου υπάρχουν ξενό-
γλωσσα βιβλία και λεξικά, εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών που ολοκληρώνουν 
γρήγορα την εργασία τους στην τάξη. Στην τάξη των μικρών μαθητών, η ίδια «γλωσ-
σική γωνιά» μπορεί να είναι ο χώρος όπου τα παιδιά καθισμένα σε μαξιλάρια παρακο-
λουθούν την αφήγηση μιας ιστορίας ή ενός παραμυθιού. Ο τρόπος διαχείρισης του 
χώρου σηματοδοτεί την αντίληψη του εκπαιδευτικού για τις σχέσεις μέσα στην τάξη. 
Η διάταξη των θρανίων σε σχήμα που ευνοεί την εργασία σε ομάδες προωθεί ένα κλί-
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μα συνεργασίας. Η ανάρτηση των εργασιών των μαθητών σε χώρο της αίθουσας δεί-
χνει σεβασμό στην προσπάθεια και αποδοχή.

β) Το περιεχόμενο της μάθησης

Το περιεχόμενο αφορά τις γνώσεις, τις έννοιες και τις δεξιότητες που περιλαμβάνο-
νται στο σχεδιασμό του μαθήματος, καθώς και τα μέσα για την υλοποίηση της διδα-
σκαλίας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τον τρόπο πρόσληψης της πλη-
ροφορίας ανάλογα με την ετοιμότητα των μαθητών, τον τρόπο πρόσβασης στη νέα 
γνώση και τον τρόπο επεξεργασίας της ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ των μαθη-
τών, ή την ποικιλία της πληροφορίας ανάλογα με τα ενδιαφέροντα της τάξης.

Δεν είναι απαραίτητο όμως να διαφοροποιούνται όλα τα στοιχεία του περιεχομένου 
της μάθησης ταυτόχρονα. Διαφοροποιούμε ένα στοιχείο της διδασκαλίας μόνο όταν 
αυτό μπορεί να γίνει χρήσιμο για κάποιους μαθητές ή όταν η διαφοροποίηση θα βοη-
θήσει κάποιους μαθητές να καταλάβουν βασικές έννοιες και να χρησιμοποιήσουν βα-
σικές δεξιότητες με άνεση (Tomlinson, 2010).

Ας δούμε, για παράδειγμα, ένα μάθημα που έχει στόχο την κατανόηση του σχηματι-
σμού του αορίστου των ρημάτων στα αγγλικά και την κατάλληλη χρήση του σε κείμενα 
σε μια τάξη μεικτής ικανότητας. Οι μαθητές που βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο 
θα εργαστούν με ασκήσεις στις οποίες υπάρχουν προτάσεις με κενά, όπου καλούνται 
να συμπληρώσουν τον αόριστο ομαλών ρημάτων. Άλλοι μαθητές θα συμπληρώσουν 
ένα κείμενο όπου τα ρήματα είναι ανώμαλα και χρειάζεται να σχηματίσουν τον αρνητι-
κό τύπο του ρήματος. Οι μαθητές που είναι περισσότερο προχωρημένοι θα γράψουν 
ένα σύντομο κείμενο με το οποίο θα περιγράψουν μια ενέργεια του παρελθόντος.

Η εργασία σε ομάδες ευνοεί τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Για παράδειγμα, σε 
μια τάξη μεικτής ικανότητας μαθητών Γυμνασίου δίνεται μια δραστηριότητα που έχει 
στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης γραπτού λόγου και παραγωγής κειμέ-
νων. Οι μαθητές θα αναλάβουν διαφορετικές εργασίες, ανάλογα με τις δυνατότητες 
και τα ενδιαφέροντά τους, τις οποίες θα συνθέσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, 
με βάση ένα θέμα το οποίο έχουν επιλέξει να επεξεργαστούν στο πλαίσιο ενός σχε-
δίου εργασίας (project), μια ομάδα θα μελετήσει έντυπο υλικό από όπου θα αντλήσει 
ιδέες και λεξιλόγιο. Μια άλλη ομάδα θα αναζητήσει πληροφορίες στο διαδίκτυο και θα 
καταγράψει τα στοιχεία που είναι χρήσιμα για τη δραστηριότητα. Μια τρίτη ομάδα θα 
κατασκευάσει ένα ερωτηματολόγιο και θα διεξαγάγει μια μικρή έρευνα για το θέμα. 
Κάθε ομάδα θα ανακοινώσει την εργασία της στην τάξη και όλες οι ομάδες θα συνερ-
γαστούν για το τελικό αποτέλεσμα.

γ) H διαδικασία της μάθησης

Η διαφοροποίηση της διαδικασίας αφορά στην προσαρμογή των δραστηριοτήτων 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες για 
την κατανόηση των βασικών εννοιών. Ο εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων με δομη-
μένες εργασίες ή περισσότερο ελεύθερες, με διαβαθμισμένες ασκήσεις ή κουίζ και 
κατασκευές προκαλεί το ενδιαφέρον περισσότερων μαθητών και τους παρακινεί να 
συμμετέχουν και να μαθαίνουν.

Για παράδειγμα σε τάξη μικρών μαθητών μεικτής ικανότητας, τα παιδιά ασχολούνται 
με την κατασκευή μάσκας. Οι μαθητές που έχουν αναπτύξει απλές δεξιότητες παρα-
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γωγής γραπτού λόγου γράφουν το όνομα της μάσκας και λέξεις που περιγράφουν 
τα χρώματα ή τα μέρη του προσώπου. Οι μαθητές που έχουν αναπτύξει περισσότερο 
προχωρημένες δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου γράφουν μια μικρή παράγρα-
φο για να περιγράψουν τη μάσκα τους. Όσοι μαθητές δεν έχουν αναπτύξει ακόμη δε-
ξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου περιγράφουν τη μάσκα τους προφορικά.

δ) Το αποτέλεσμα της διδασκαλίας

Η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας αφορά στον τρόπο με τον 
οποίο οι μαθητές δείχνουν τι έμαθαν. Το αποτέλεσμα της διδασκαλίας είναι η πηγή για 
την αξιολόγηση της προόδου του μαθητή και για τον λόγο αυτό οι ποικίλες μορφές 
έκφρασης αυτού του αποτελέσματος μπορούν να δώσουν ευρύτερη ανατροφοδότη-
ση σχετικά με τα επιτεύγματα των μαθητών. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να 
δείξουν τι έμαθαν μέσω δραματοποίησης, μέσω μιας κατασκευής ή μέσω της σύνθε-
σης ενός σχεδίου εργασίας. Η αυτοαξιολόγηση είναι επίσης μια διαδικασία που βοη-
θάει τη διαφοροποίηση του αποτελέσματος της διδασκαλίας. Απαντώντας σε ερωτή-
σεις σχετικές με το τι έμαθαν ή τι μπορούν να κάνουν, αφού έχουν συμπληρώσει μια 
μαθησιακή ενότητα, οι μαθητές αναπτύσσουν αυτογνωσία και ο εκπαιδευτικός μπο-
ρεί να εκτιμήσει την πρόοδο του κάθε μαθητή σε σχέση με το τι μπορεί να επιτύχει 
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της σχολικής χρονιάς. Επίσης, ο ατομικός φάκελος 
του μαθητή, ενσωματώνοντας τις εργασίες του μαθητή, τα τεστ και δείγματα από άλ-
λες δραστηριότητες, παρέχει ολιστική εικόνα της προόδου του μαθητή και είναι από-
δειξη των επιτευγμάτων του. Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί συνοψίζει τα κύρια ση-
μεία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας που πρέπει να έχουμε υπόψη.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ:

 • πολυτροπικά κείμενα
 • ΤΠΕ
 • ηχογραφημένο υλικό
 • ποικίλο συμπληρωματικό υλικό
 • διαφορετικά εγχειρίδια
 • «γλωσσική γωνιά» 
 • εναλλακτική αξιολόγηση
 • εργασία σε ομάδες

 • εξατομικευμένη μελέτη
 • ομαδική έρευνα
 • σχέδια εργασίας (project)
 • διαφοροποιημένη κατ’ οίκον εργασία
 • διαφορετικές στρατηγικές υποβολής 

ερωτήσεων
 • περιεκτική εργασία
 • σαφήνεια στόχων και οδηγιών

Προσαρμογή από Tomlinson, C.A. (2010)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
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 2  Νέα Μάθηση και Μάθηση μέσω Σχεδιασμού1

Πριν παρουσιαστεί η θεωρία περί «νέας μάθησης» και η λογική και η δομή της προ-
σέγγισης «Μάθησης μέσω Σχεδιασμού», που στην ουσία αναπτύσσεται μέσα από την 
πλατφόρμα του Learning-by-Design, κρίνεται σκόπιμο να εξηγηθεί πως πρόκειται για 
μια καινοτόμα μεθοδολογία σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παράλλη-
λα για ένα ψηφιακό εργαλείο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, το οποίο ανα-
διαμορφώνει τον παραδοσιακό σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και στρέφει την 
προσοχή των εκπαιδευτικών από τη διδασκαλία και από το «τι θα διδάξω» προς τη μά-
θηση και το «τι και πώς θα μάθουν οι μαθητές μου».

Η προσέγγιση αυτή έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) προσφέρει έναν διαφορετικό τρό-
πο «σύλληψης» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γιατί θέτει στο επίκεντρο τον μαθη-
τή, β) αποδέχεται και αξιοποιεί την πολλαπλών επιπέδων διαφορετικότητα των μαθη-
τών, γ) οικοδομεί τη νέα γνώση «πατώντας» και «χτίζοντας» πάνω στις προηγούμενες 
γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών, δ) δίνει έμφαση στη δραστηριότητα ως μέσο για 
την επίτευξη μαθησιακών στόχων και την προαγωγή γνωστικών δεξιοτήτων και ε) αξι-
οποιεί μία ποικιλία ενεργών τρόπων απόκτησης της μάθησης. Πέρα από τα καινοτό-
μα στοιχεία της, η προσέγγιση της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού συνάδει απόλυτα με 
τις δεξιότητες που καλούνται να αναπτύξουν οι μαθητές στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράμματος και διευκολύνει το σχεδιασμό διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων για 
την ίδια τάξη. 

 2.1  Πώς και γιατί ξεκίνησε η «Νέα Μάθηση»: Αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα

Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και οι σημαντικές εξελίξεις σε οικονομικό, κοινωνι-
κό και πολιτικό επίπεδο έχουν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη 
γνώση, στις μορφές επικοινωνίας και στους τρόπους που νοηματοδοτούμε, καθώς και 
στις δεξιότητες που καλούνται να αναπτύξουν οι μαθητές για να λειτουργήσουν απο-
τελεσματικά ως αυριανοί εργαζόμενοι και ως πολίτες. Οι εξελίξεις αυτές έχουν με τη 
σειρά τους επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο και τη δομή των προγραμ-
μάτων σπουδών, στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και στους τρόπους αξιολόγησης των 
μαθητών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αλλαγές αυτές, οι οποίες αποτέλεσαν εφαλ-
τήριο για την ανάπτυξη μιας νέας παιδαγωγικής προσέγγισης (παιδαγωγική των πολυ-
γραμματισμών), που αποτελεί τη βάση για το μοντέλο της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού.

1) Αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη γνώση

Η παγκοσμιοποίηση της γνώσης και της πληροφορίας έχει αλλάξει τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαστε τη γνώση. Η γνώση δεν θεωρείται πλέον στατική και αδιαμ-
φισβήτητη, αλλά μεταβαλλόμενη, κοινωνικά και πολιτισμικά εξελισσόμενη, ακόμα και 
προσωπικά προσδιορισμένη.

2) Αλλαγές στον εργασιακό χώρο και η «νέα οικονομία»

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχουν πλέον αλλάξει οι δεξιότη-
τες που απαιτούνται στον εργασιακό χώρο και ο τρόπος λειτουργίας επιχειρήσεων/
εργοστασίων κ.λπ. Οι εργάτες ακόμα παράγουν προϊόντα, αλλά τα παράγουν χρησι-
μοποιώντας την τεχνολογία της πληροφορίας και επικοινωνίας. Η μονάδα παραγωγής 
υπάρχει ακόμα, αλλά μηχανές κάνουν τη δουλειά. Οι εργαζόμενοι πλέον χρειάζονται 
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τεχνογνωσία, η οποία εξελίσσεται συνεχώς, χρειάζονται μια σειρά νέων πολλαπλών 
δεξιοτήτων, όπως οι δεξιότητες κριτικής σκέψης, και απαιτείται να είναι ευέλικτοι και 
ικανοί να αναλαμβάνουν διαφορετικές δραστηριότητες αποτελεσματικά. Η ανταγωνι-
στικότητα των οργανισμών σήμερα βασίζεται στις (εξελισσόμενες) δεξιότητες και στη 
γνώση του εργατικού δυναμικού.

3) Αλλαγές στις δεξιότητες που απαιτούνται από τους μαθητές-αυριανούς πολίτες

Η κοινωνία αποβλέπει στο σχολείο προκειμένου να αναπτύξουν οι μαθητές τις δεξιό-
τητες, γνώσεις, ικανότητες και στάσεις που απαιτούνται από τον αυριανό πολίτη και 
εργαζόμενο. Ο ρόλος και η συμβολή του εκπαιδευτικού στο έργο αυτό είναι καθορι-
στικός. Ο εκπαιδευτικός καλείται να διαμορφώσει μαθητές που να είναι εγγράμματοι, 
αυτόνομοι, δημιουργικοί, συνεργατικοί και συνεργάσιμοι, ευέλικτοι, με πνεύμα πρω-
τοβουλίας και νεωτερισμού, ικανοί να προσαρμόζονται σε γρήγορες μεταβολές, ανοι-
χτοί στη μόνιμη επιμόρφωση και δια βίου εκπαίδευση, ικανοί να ανταποκρίνονται σε 
πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα και να βρίσκουν απαντήσεις σε απρόσμενες κα-
ταστάσεις, επικοινωνιακοί και ικανοί να εργάζονται παραγωγικά σε μία γλωσσικά και 
πολιτισμικά πολύμορφη κοινωνία (Kalantzis et al, 2003).

4) Αλλαγές στη «φύση» της γλώσσας

Μιλάμε πλέον για πολλαπλές αγγλικές γλώσσες (multiple Englishes). Η αγγλική εί-
ναι πλέον lingua mundi (παγκόσμια γλώσσα) και lingua franca (κοινή γλώσσα επικοι-
νωνίας στο εμπόριο, την πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης). Υπάρχουν πολλές εθνικές 
διαφοροποιήσεις της αγγλικής (national variants of English), αλλά και «λειτουργικές 
μορφές της αγγλικής γλώσσας» (functional Englishes- technical, professional, hobbyist 
etc). Δεν υπάρχει πλέον η έννοια της διδασκαλίας μίας και μοναδικής, κοινά αποδε-
κτής (standard) αγγλικής γλώσσας.

5) Εξελίξεις στη τεχνολογία, αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας και νοηματοδότησης

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες της επικοινωνίας έχουν διευρύνει τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον γραμματισμό και έχουν δημιουργήσει νέους γραμ-
ματισμούς, απαραίτητους για την αποτελεσματική επικοινωνία σε ιδιωτικό, κοινωνικό 
και επαγγελματικό επίπεδο. Ζούμε πλέον σε έναν κόσμο με blogs, forums, sms, mms, 
wikis και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούμε και επικοινω-
νούμε. Ζούμε σε έναν κόσμο εξελισσομένων και νέων επικοινωνιακών πρακτικών, όπου 
η γλώσσα (δηλαδή ο προφορικός και ο γραπτός λόγος) δεν είναι το μοναδικό σύστημα 
αναπαράστασης και νοηματοδότησης και τα κείμενα που καλούμαστε να κατανοήσου-
με και να παραγάγουμε δεν είναι μόνο γλωσσικά αλλά πολυτροπικά, συνδυάζουν δη-
λαδή τη γλώσσα με διάφορους άλλους τρόπους νοηματοδότησης. Με άλλα λόγια, με 
τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, δημιουργούμε πλέον και εκφράζουμε νοήμα-
τα με τρόπους πολυσχιδείς, όπου γραπτές μορφές νοημάτων επικαλύπτονται και συν-
δυάζονται με οπτικές, ακουστικές και χωροθετικές μορφές νοημάτων.

6) Τρόποι νοηματοδότησης

Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι νοηματοδότησης; Εκτός από το γλωσσικό σύστημα που μας 
παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξουμε τον προφορικό ή τον γραπτό τρόπο επικοινω-
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νίας, έχουμε το οπτικό σύστημα (visual representation), αλλά και το ακουστικό (audio 
representation), το οποίο περιλαμβάνει μουσική, ήχους και μαγνητοφωνημένη φυσι-
κή ομιλία. Έχουμε επίσης το σύστημα των λοιπών αισθήσεων (tactile representation) 
που περιλαμβάνει την αφή, την όσφρηση και τη γεύση, το σύστημα των χειρονομιών 
(gestural representation), το οποίο περιλαμβάνει κινήσεις, εκφράσεις προσώπου, στά-
σεις του σώματος, κ.λπ., καθώς και το σύστημα που αφορά τον χώρο και την εγγύτη-
τα (spatial representation). Πιο συγκεκριμένα:

Γραπτή Γλώσσα: γραφή (που αντιπροσωπεύει το νόημα για ένα άλλο άτομο) και ανά-
γνωση (που αντιπροσωπεύει το νόημα για τον εαυτό μας) - γραφικός χαρακτήρας, τυ-
πωμένη σελίδα και οθόνη.

Προφορική Γλώσσα: ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη ομιλία (που αντιπροσωπεύει το 
νόημα για έναν άλλο), ακουστική κατανόηση (που αντιπροσωπεύει το νόημα για τον 
εαυτό μας).

Οπτική Αναπαράσταση: Στατική ή κινούμενη εικόνα, γλυπτική, τέχνη (που αντιπροσω-
πεύουν το νόημα για έναν άλλο), εικόνα συγκλίνουσας προοπτικής, σκηνή, προοπτική 
(που αντιπροσωπεύει το νόημα για τον εαυτό μας).

Ηχητική Αναπαράσταση: μουσική, περιρρέοντες ήχοι, θόρυβοι, ειδοποιήσεις (που 
αντιπροσωπεύουν το νόημα για έναν άλλο), ακοή, ακουστική κατανόηση (που αντι-
προσωπεύουν το νόημα για τον εαυτό μας).

Απτικές Αναπαραστάσεις (αφή, όσφρηση και γεύση): η δημιουργία νοήματος για τον 
εαυτό μας μέσα από σωματικές αισθήσεις και συναισθήματα ή αναπαραστάσεις των 
άλλων μέσα από την αφή. Μορφές απτικής αναπαράστασης είναι η κιναισθησία, η φυ-
σική επαφή, οι αισθήσεις του δέρματος (θερμό/ψυχρό, υφή, πίεση), το κράτημα, ο χει-
ρισμός αντικειμένων, τα έργα τέχνης, το μαγείρεμα και το φαγητό, τα αρώματα.

Σωματική Αναπαράσταση: κινήσεις των χεριών και των ώμων, εκφράσεις του προ-
σώπου, κινήσεις των ματιών και το βλέμμα, στάσεις του σώματος, βάδισμα, ρούχα 
και μόδα, το στυλ των μαλλιών, ο χορός, η αλληλουχία δράσης, η επιλογή κατάλλη-
λου χρόνου/ συγχρονισμός, η συχνότητα, η τελετή και η ιεροτελεστία. Εδώ η χειρονο-
μία νοείται ευρύτερα και μεταφορικά ως μια φυσική πράξη που υποδηλώνει ένα είδος 
προσωπικής υπογραφής παρά με τη στενή/κυριολεκτική έννοια της κίνησης του χεριού 
και του ώμου. Η αναπαράσταση του εαυτού μας μπορεί να λάβει τη μορφή των συναι-
σθημάτων και των συγκινήσεων ή της πρόβας σε σκηνές δράσης στο μυαλό κάποιου.

Χωροαντιληπτική Αναπαράσταση: εγγύτητα, απόσταση, μορφοποίηση, διαπροσωπι-
κή απόσταση, εδαφικότητα, αρχιτεκτονική/κτίσιμο, τοπίο δρόμων, αστικό τοπίο, φυσι-
κό τοπίο. (Από την ιστοσελίδα http://neamathisi.com/learning-by-design/multimodality/, 
τελευταία επίσκεψη 20/4/2014).

Οι αλλαγές στον τρόπο που επικοινωνούμε και η χρήση πολλαπλών τρόπων νοηματο-
δότησης δεν συνεπάγονται την υποβάθμιση του προφορικού ή γραπτού λόγου αλλά 
τον εμπλουτισμό και το συνδυασμό της γλώσσας με άλλους εξίσου σημαντικούς τρό-
πους νοηματοδότησης στη παραγωγή κειμένων (Cope and Kalantzis, 2009). Γι’ αυτό 
τον λόγο, όταν μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα, ειδικά στις μέρες μας που όλα σχεδόν τα 
κείμενα (προφορικά ή γραπτά) είναι πολυτροπικά, πρέπει παράλληλα να μάθουμε και 
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τους λοιπούς τρόπους νοηματοδότησης. Οι μαθητές ως «γηγενείς» του ψηφιακού κό-
σμου είναι καλά εξοικειωμένοι με την πολυτροπικότητα. Η εξωσχολική κυρίως ενασχό-
λησή τους με τις τεχνολογίες της πληροφορίας, τα ψηφιακά εργαλεία και τις εφαρμο-
γές του διαδικτύου τους φέρνει σε καθημερινή επαφή με πολυτροπικά κείμενα. Παρά-
δειγμα συνιστά μια απλή ιστοσελίδα, όπου συνδυάζονται πολλοί τρόποι νοηματοδό-
τησης (ο γραπτός λόγος, η κίνηση, σε πολλές περιπτώσεις ο ήχος, τα χρώματα και οι 
διαφορετικές γραμματοσειρές, η χωροθέτηση της πληροφορίας -όλα συνεργάζονται 
για να εκφράζουν διαφορετικά νοήματα). Η εξοικείωση των μαθητών με το διαδίκτυο 
δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει να κατανοήσουν την ποικιλία των καναλιών επικοινωνίας, 
των μέσων και των τεχνολογιών και πώς αυτά χρησιμοποιούνται σε πολυτροπικά περι-
βάλλοντα δημιουργίας μηνυμάτων. Θα πρέπει οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότη-
τα να ερμηνεύουν, να αναλύουν και να αντιμετωπίζουν κριτικά τους διάφορους τύπους 
λόγου και να είναι σε θέση να παράγουν μεγάλη ποικιλία ειδών λόγου χρησιμοποιώ-
ντας κατάλληλα και αποτελεσματικά διάφορους τρόπους νοηματοδότησης.

Λόγω των αλλαγών στους τρόπους που νοηματοδοτούμε και επικοινωνούμε (ως απο-
τέλεσμα των εξελίξεων στην τεχνολογία), η κλασσική έννοια του γραμματισμού ως εν-
συνείδητη και σωστή χρήση της γλώσσας δεν αρκεί. Ο γραμματισμός δεν είναι κάτι το 
στατικό και το σταθερό αλλά επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά σε σχέση με το κοινωνι-
κοπολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα. Ο γραμματισμός δεν μπορεί πλέ-
ον να περιορίζεται σε γνώση και σωστή χρήση γραμματικής, αλλά διευρύνεται και συ-
μπεριλαμβάνει και την ικανότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας σε διάφορα κοι-
νωνικά περιβάλλοντα με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την παραγωγή πολυτροπι-
κών κειμένων. Ο εμπλουτισμός της αρχικής έννοιας του γραμματισμού είχε ως αποτέ-
λεσμα την ανάπτυξη της έννοιας των πολυγραμματισμών (multiliteracies) και αντίστοι-
χα την παιδαγωγική των πολυγραμματισμών, η οποία δεν αναιρεί τις διδακτικές πρα-
κτικές του γραμματισμού, αλλά τις συμπληρώνει και δίνει έμφαση σε πρακτικές που 
θα βοηθήσουν τους μαθητές να ενδυναμωθούν γλωσσικά και ως εκ τούτου και κοινω-
νικά. Βασική παραδοχή της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών είναι η ύπαρξη πο-
λυμορφίας κειμένων στον σύγχρονο κόσμο με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των πολυμέσων.

Ο όρος πολυγραμματισμοί πρωτοεμφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1994 από μια ομά-
δα δέκα επιστημόνων από όλον τον κόσμο, οι οποίοι συναντήθηκαν στην πόλη του 
Νέου Λονδίνου στο New Hampshire των ΗΠΑ για να συζητήσουν το μέλλον της δι-
δασκαλίας του γραμματισμού. Η ομάδα αυτή ονομάστηκε New London Group και το 
1996 δημοσίευσε το πρώτο κείμενό της θέτοντας τις αρχές της παιδαγωγικής των πο-
λυγραμματισμών. Η ομάδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός διεθνούς προγράμματος 
από το Πανεπιστήμιο του James Cook στην Αυστραλία. Μέλη της ομάδας ήταν η Mary 
Kalantzis και ο Bill Cope, οι οποίοι δουλεύοντας στο χώρο της παιδαγωγικής, ανέπτυ-
ξαν την προσέγγιση της Νέας Μάθησης και το σχεδιαστικό μοντέλο της Μάθησης 
Μέσω Σχεδιασμού. 

 2.2  Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών και η Νέα Μάθηση

Ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης μέχρι τώρα ήταν η διδασκαλία γνωστικών αντικεί-
μενων και η διδασκαλία βασικών αναγνωστικών και αριθμητικών γνώσεων και γνώσε-
ων αγωγής του πολίτη. Αυτό το είδος της εκπαίδευσης λειτουργούσε αποτελεσματικά 
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όταν ο σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η προετοιμασία των μαθητών για έναν εργασιακό 
χώρο που απαιτούσε υπακοή και πειθαρχία και περιορισμένες, σταθερές, και προβλέψι-
μες δεξιότητες. Αυτό το είδος της εκπαίδευσης εξυπηρετούσε και τη δημιουργία ενός 
ομοιογενούς κράτους. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εκπαίδευσης;

Χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εκπαίδευσης:
 • έμφαση στα μαθηματικά, ανάγνωση και γραφή και στον κλασσικό γραμματισμό 

(ενσυνείδητη και σωστή χρήση της γλώσσας)
 • μάθηση μέσω της αποστήθισης και γνώσης της σωστής απάντησης
 • αξιολόγηση βάσει αποτελεσματικής εκμάθησης δεδομένων και αναπαραγωγής 

στερεοτυπικά προσδιορισμένων αληθειών

Δεδομένα της παραδοσιακής εκπαίδευσης:
 • η κατακερματισμένη γνώση δημιουργεί το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο 
 • η γνώση αποτελείται από σωστές και λάθος απαντήσεις
 • η γνώση μεταδίδεται από αυθεντίες και καλό είναι να αποδέχεσαι απροβλημάτι-

στα και παθητικά αυτά που σου παρουσιάζει η αυθεντία.

Αποτελέσματα της παραδοσιακής εκπαίδευσης:
 • Παρήγαγε μαθητές που γνώριζαν δεδομένα, τα οποία ήταν στενά προσδιορισμέ-

να, γενικά και αόριστα, εκτός κοινωνικών συμφραζομένων και κατακερματισμέ-
να σε γνωστικά αντικείμενα. 

 • Παρήγαγε μαθητές υπάκουους και παθητικούς που αποστήθιζαν γνώσεις και 
πληροφορίες που δεν είχαν άμεση εφαρμογή σε διαφορετικά νέα περιβάλλοντα. 

 • Αποκτούσαν επιφανειακή γνώση και όχι «εις βάθος», η οποία απαιτείται για μία 
ζωή που συνεχώς εξελίσσεται και μεταβάλλεται.

Αυτό το είδος της εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνεται πια στις κοινωνικές εξελίξεις του 
21ου αιώνα. Αυτό το εκπαιδευτικό μοντέλο δεν είναι κατάλληλο για έναν κόσμο όπου 
η δημιουργικότητα, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ενεργός συμμετοχή 
του καθενός στον εργασιακό χώρο και στην κοινωνία αποτελούν βασικές δεξιότητες. 
Όπως αναφέρει η Kalantzis (2011:33), «Η επανάσταση που δημιούργησαν οι νέες τε-
χνολογίες στην εκπαίδευση έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο δομούνται οι αν-
θρώπινες σχέσεις και οι τρόποι μάθησης. Οι κοινωνίες του 21ου αιώνα είναι πλέον σύγ-
χρονες κοινωνίες γνώσης και διαρκούς μεταβολής, οι οποίες στηρίζονται σε οικονομίες 
που απαιτούν ανθρώπινες ικανότητες, οργανωτική ευελίξια, επιχειρηματικές διαδικασί-
ες, ισχυρή αίσθηση ταυτότητας, τεχνογνωσία, παραγωγή αισθητικών αποτελεσμάτων. 
Αυτό το νέο περιβάλλον θα πρέπει να ιδωθεί ως μια νέα πρόκληση για την εκπαίδευση 
αλλά και ως μια ευκαιρία». Οι κοινωνικές εξελίξεις του 21ου αιώνα απαιτούν την ανα-
μόρφωση του παραδοσιακού σχολείου και νέους προσανατολισμούς μάθησης και δι-
δασκαλίας που ανταποκρίνονται στα νέα κοινωνικά δεδομένα και αναπτύσσουν βασι-
κές δεξιότητες απαραίτητες για την κοινωνία της γνώσης.

 2.3  Νέα Μάθηση και σχολείο του 21ου αιώνα

Σύμφωνα με αυτά τα νέα δεδομένα το σχολείο καλείται α) να προετοιμάσει τους μαθη-
τές να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά και τα εργασιακά δεδομένα με κριτική προσέγγι-
ση και β )να μετατραπεί από ένα χώρο παραδοσιακών σχολικών τάξεων, οι οποίες κυ-
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ριαρχούνται κατά κανόνα από το λόγο του δασκάλου, σε ανοιχτά σχολεία στα οποία 
ομάδες μαθητών εργάζονται αυτόνομα και συνεργατικά, με κριτική ικανότητα και με 
βάση σχέδια δράσης που οδηγούν στη γνώση μέσα σε περιβάλλον «σχεδιασμένης» 
διαχείρισης περιεχομένου.

Στο σχολείο που ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες έννοιες 
όπως η διαφορετικότητα των μαθητών (κάθε μαθητής φέρνει διαφορετικές εμπειρίες 
από το βιόκοσμό του και διαφορετικά ενδιαφέροντα στη διαδικασία της μάθησης) και 
η πολυτροπικότητα (ποικιλία γραπτών, προφορικών, οπτικών, ακουστικών, απτικών, 
σωματικών και χωροαντιληπτικών τρόπων απόδοσης του νοήματος) είναι σταθερά και 
συνολικά παρούσες. Τέλος, με την προσέγγιση της Νέας Μάθησης, το σχολείο καλεί-
ται να κάνει τους μαθητές να αποστασιοποιούνται από αυτά που έμαθαν και να ασκούν 
κριτική. Η αξιολόγηση πρέπει να εφαρμόζεται για να καθοδηγεί, όχι για να κρίνει, και 
να αποτελεί μέρος της όλης μαθησιακής διαδικασίας.

 2.4  Βασικές αρχές της Νέας μάθησης 

Στη σχετική ιστοσελίδα (http://neamathisi.com) αναφέρεται από τους δημιουργούς 
της Νέας Μάθησης (Kalantzis M. and Cope B.) πως η ικανότητα να μαθαίνουμε ενυ-
πάρχει στη φύση του ανθρώπου. Η μάθηση πραγματώνεται με την αλληλεπίδραση με-
ταξύ των ανθρώπων, την αλληλεπίδραση των ανθρώπων με το φυσικό κόσμο και με τη 
δραστηριοποίηση των ανθρώπων στο κόσμο που έχτισαν.

Η προσέγγιση της Νέας Μάθησης στηρίζεται στην παραδοχή ότι η μάθηση σχετίζε-
ται με τον μετασχηματισμό και ο μετασχηματισμός αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση 
της επίδοσης των μαθητών. Η αποτελεσματική μάθηση εμπλέκει τον μαθητή σε ένα 
ταξίδι σε νέες και άγνωστες περιοχές. Η μάθηση είναι ένα ταξίδι μακριά από την πε-
ριοχή άνεσης του μαθητή, μακριά από τη στενότητα και τους περιορισμούς του κο-
σμοχώρου του. Ωστόσο για να επιτευχθεί η μάθηση, το ταξίδι στις άγνωστες περιο-
χές θα πρέπει να ξεκινά από τη ζώνη της αντιληπτικότητας και της ασφάλειας του μα-
θητή, να έχει ως εφαλτήριο και να χτίζει πάνω στις προηγούμενες γνώσεις, τις εμπει-
ρίες, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των μαθητών, επαληθεύοντας έτσι την ταυτότη-
τα του μαθητή και δημιουργώντας την αίσθηση του συνανήκειν. Η αίσθηση του συνα-
νήκειν αποτελεί για τους δημιουργούς της προσέγγισης την πρώτη αναγκαία συνθήκη 
αποτελεσματικής μάθησης. Η δεύτερη αναγκαία συνθήκη ορίζει ότι το ταξίδι σε άγνω-
στες περιοχές θα πρέπει να παραμείνει μέσα στη ζώνη της διάνοιας και της ασφάλει-
ας του μαθητή. Αν η απόσταση μεταξύ του κοσμοχώρου του μαθητή (των προηγούμε-
νων εμπειριών και γνώσεών του, των ενδιαφερόντων, των κινήτρων, των προσανατολι-
σμών του, των αξιών του, των διαπροσωπικών και συλλογιστικών στυλ του μαθητή) και 
της μάθησης (του ταξιδιού στο άγνωστο) είναι πολύ μεγάλη, τότε η εκπαιδευτική προ-
σπάθεια θα είναι αναποτελεσματική και λανθασμένη. Αν δεν υπάρχει απόσταση μετα-
ξύ του κοσμοχώρου του μαθητή και του προς μάθηση αντικειμένου, τότε η μάθηση θα 
είναι ελαχιστοποιημένη ή απατηλή.

Οι αρχές της Νέας Μάθησης συνοψίζονται ως εξής:
 • Για να μπορούν οι μαθητές να αφομοιώσουν/εξοικειωθούν με το νέο και το άγνω-

στο, πρέπει να ξεκινούν από το οικείο και το γνωστό (έμφαση στην προηγούμε-
νη γνώση των μαθητών).
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 • Οι μαθησιακές/διδακτικές επιλογές πρέπει να είναι ξεκάθαρες και διαφανείς, 
ο τρόπος επίτευξής τους προγραμματισμένος και η απόδοση των μαθητών 
(performance) να παρακολουθείται συστηματικά (έμφαση σε στόχους μάθησης, 
διαδικασία μάθησης και αξιολόγηση).

 • Οι μαθητές έχουν διαφοροποιημένες ανάγκες και τρόπους μάθησης. Η τυπική 
εκπαίδευση πλαισιώνεται από μαθητές των οποίων οι ανεπίσημες πηγές μάθη-
σης και εμπειρίες ζωής διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Η διδασκαλία πρέ-
πει να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί την πολυμορφία και την διαφορετικότητα των 
μαθητών (έμφαση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία).

 • Οι μαθητές πρέπει να εξοικειωθούν με ποικίλα μέσα επικοινωνίας και πληροφό-
ρησης και με τη χρήση νέων τεχνολογιών και να έρχονται σε επαφή με πολυ-
τροπικά περιβάλλοντα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να παρά-
γουν τις πολλαπλές μορφές μετάδοσης νοημάτων σε διαφορετικά πολιτισμικά, 
κοινωνικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να κατανοούν και να παράγουν ποικιλία πολυτροπικών κειμένων, τα οποία 
διαμορφώνονται στο πλαίσιο πολύγλωσσων, πολυπολιτισμικών και τεχνολογικά 
ανεπτυγμένων κοινωνιών.

Η προσέγγιση εξυπηρετεί την τεκμηρίωση της μαθησιακής διαδικασίας σε τρία επίπε-
δα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Πιο αναλυτικά:

1.  Παιδαγωγική προσέγγιση. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται, σχεδιάζο-
νται και βιώνονται οι επιλογές σε οποιαδήποτε μαθησιακή περίσταση. Αυτό βρίσκε-
ται στην καρδιά της μάθησης και έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επίδραση στην επίδο-
ση και στα αποτελέσματα του μαθητή. Αποκαλούμε αυτό το επίπεδο τεκμηρίωσης 
«Μαθησιακή Ενότητα» και αφορά τους μικροσχεδιασμούς της μάθησης, οι οποίοι 
αντανακλώνται στην αλληλουχία των μαθησιακών δραστηριοτήτων ή αλλιώς των 
«Διαδικασιών Μάθησης».

2. Πρόγραμμα Σπουδών. Αφορά στην τεκμηρίωση των επιλογών των μαθημάτων και 
των γνωστικών πεδίων για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Αυτές οι αποφάσεις εί-
ναι σημαντικές για κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς λόγους και αλλάζουν 
κατά διαστήματα. Αυτό το αποκαλούμε επίπεδο «Μαθησιακού Πλαισίου».

3.  Εκπαίδευση. Αφορά στη διατύπωση των στόχων και προσδοκιών όλων εκείνων 
που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία: μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλα μέλη 
της σχολικής και τοπικής κοινότητας. Αποκαλούμε αυτό το επίπεδο τεκμηρίωσης 
«Μαθησιακή Κοινότητα». 

Οι νέες δεξιότητες και οι παραπάνω στόχοι μάθησης απαιτούν όμως νέα περιβάλλο-
ντα μάθησης, νέους τρόπους σχεδιασμού του μαθήματος και νέα εργαλεία μάθησης. 
Το μοντέλο της «Μάθησης μέσω σχεδιασμού» προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο αντί-
ληψης και σχεδιασμού της μαθησιακής διαδικασίας, τον οποίο θα δούμε στη συνέχεια.

 2.5  Το Πρόγραμμα «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού»

Το πρόγραμμα «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού» (Learning by Design /L-by-D), είναι ένα 
σχεδιαστικό μοντέλο για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και αντικειμένων. Είναι 
ένα ψηφιακό εργαλείο σε δομημένο διαδικτυακό περιβάλλον που βοηθά τους εκπαι-
δευτικούς να σχεδιάζουν μαθησιακές ενότητες ή ηλεκτρονικές διδακτικές ενότητες με 
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ακρίβεια και με συγκεκριμένο περιεχόμενο (το ΠΩΣ της επίσημης μάθησης, όπως ανα-
φέρθηκε παραπάνω). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποθηκεύουν τις μαθησιακές ενό-
τητες που σχεδιάζουν στο διαδίκτυο, έχοντας ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να τις 
επεξεργαστούν και να τις προσαρμόσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το συγκεκρι-
μένο καθοδηγούμενο διαδικτυακό περιβάλλον ακολουθεί μια παιδαγωγική προσέγγι-
ση που στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών, ώστε να αναπτύσσονται δυ-
ναμικά περιβάλλοντα μάθησης σε συνάρτηση με τις μεταβολές που συμβαίνουν στη 
σύγχρονη εποχή. Η προσέγγιση αυτή δεν επιχειρεί να προτείνει ένα αυστηρά καθορι-
σμένο παιδαγωγικό πλαίσιο και μία πάγια μέθοδο τεκμηρίωσης της μάθησης. Αντίθε-
τα, στόχος της είναι να αποσαφηνίσει το σχήμα και τη μορφή της παιδαγωγικής, κα-
θώς και της μετακίνησης από τη μια γνωστική διαδικασία στην άλλη. Στο σχεδιαστι-
κό αυτό μοντέλο ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει μαθησιακές ενότητες (learning elements). 
Μία μαθησιακή ενότητα δεν έχει «χρονικούς» περιορισμούς, δηλαδή μπορεί να σχεδι-
αστεί για μία διδακτική ώρα, για μία σειρά μαθημάτων ή ακόμα και για ένα ολόκληρο 
τρίμηνο. Μία μαθησιακή ενότητα ορίζεται ως «μία συνεκτική δέσμη μαθησιακών εμπει-
ριών, μαθησιακών εργασιών ή δραστηριοτήτων, όπως ένα μάθημα ή μια σειρά μαθη-
μάτων» (Kalantzis, 2011:45).

Κάθε μαθησιακή ενότητα αποτελείται από τα εξής πεδία τεκμηρίωσης:

Μαθησιακή εστίαση: Εδώ καταχωρίζονται πληροφορίες σχετικά με α) το γνωστικό 
αντικείμενο, β) th θεματική εστίαση της ενότητας, γ) πώς συνδέεται η θεματική με τις 
αρχές του σχολικού προγράμματος, δ) το επίπεδο των μαθητών για το οποίο έχει σχε-
διαστεί, ε) προαπαιτούμενες γνώσεις, δηλαδή τι χρειάζεται να γνωρίζει ο μαθητής για 
να μπορεί να ανταποκριθεί στις δραστηριότητες της μαθησιακής ενότητας.

Γνωστικούς (και γλωσσικούς) στόχους: εδώ αναφέρονται τα μαθησιακά αποτελέσμα-
τα και πώς συνδέονται με τους μαθησιακούς στόχους των αναλυτικών προγραμμά-
των (δηλαδή πώς συνδέονται οι συγκεκριμένοι στόχοι της ενότητας με τους περιγρα-
φικούς δείκτες γλωσσομάθειας ανά επίπεδο, όπως προσδιορίζονται στο ΕΠΣ-ΞΓ). Οι 
στόχοι, εκτός από γλωσσικοί, στη δική μας περίπτωση μπορεί να είναι επίσης α) βιω-
ματικοί, που πραγματώνονται σε παρατηρήσιμες συμπεριφορές, β) εννοιολογικοί, που 
σχετίζονται με γνωστικές, θεωρητικές, αντιληπτικές δεξιότητες, γ) αναλυτικοί, που 
σχετίζονται με ανάλυση, κριτική και αξιολόγηση και δ) εφαρμοσμένοι, που σχετίζονται 
με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ενεργητική δράση. Οι στόχοι αυτοί συ-
νάδουν με τους στόχους του σχολείου του 21ου αιώνα όπως αυτοί εκφράζονται μέσα 
από το σχήμα «Κατανοώντας, Διερευνώντας, Επικοινωνώντας, Συνδέοντας». 

Γνωστικές διαδικασίες: Κάθε δραστηριότητα της μαθησιακής ενότητας περιγράφε-
ται με βάση συγκεκριμένες γνωστικές διαδικασίες. Η παιδαγωγική της Μάθησης μέσω 
Σχεδιασμού διακρίνει οκτώ γνωστικές διαδικασίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα 
φάσμα διαφορετικών τρόπων λήψης και παραγωγής της γνώσης. Σχεδιάζοντας μία 
μαθησιακή ενότητα που περιλαμβάνει δραστηριότητες που προάγουν αυτές τις γνω-
στικές διαδικασίες εξασφαλίζεται μία ποικιλόμορφη μαθησιακή διαδικασία, υιοθετεί-
ται ποικιλία μαθησιακών τρόπων και δημιουργούνται μαθησιακές εμπειρίες που ενερ-
γοποιούν και μεταβάλλουν τους κόσμους των μαθητών. Στο παράρτημα αυτού του κε-
φαλαίου υπάρχουν παραδείγματα και προτάσεις για δραστηριότητες που ανταποκρί-
νονται στις οκτώ γνωστικές διαδικασίες, όπως φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα.
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Κalantzis & Cope, Learning-by-Design Platform

Ο σχεδιασμός μαθησιακών ενοτήτων βάσει της παραπάνω λογικής παρουσιάζεται σε 
επόμενο κεφάλαιο του τόμου, συμπληρώνοντας το ΕΠΣ-ΞΓ που ουσιαστικά, όπως ήδη 
αναφέρθηκε στον Πρόλογο, προδιαγράφει τις γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει ο μα-
θητής. Δηλαδή, όπως και στο ΕΠΣ-ΞΓ, το οποίο δεν εστιάζει στην «ύλη» που πρέπει να 
καλυφθεί αλλά στο τι πρέπει να μπορεί να κάνει ο μαθητής σε κάθε επίπεδο γλωσσι-
κής επάρκειας, η εκπαιδευτική διαδικασία που προτείνεται στον παρόντα τόμο επικε-
ντρώνεται στον μαθητή.

Γνωστικές Διαδικασίες

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ
Αντλώ από την πρότερη γνώση                    

και από τις εμπειρίες

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ
Εμπλέκομαι σε καινούργιες πληροφορίες               

και εμπειρίες

Διδακτικά Μέσα

Οι μαθητές φέρνουν στην τάξη ένα οικείο 
τους κείμενο και το συζητάνε.

Επισκέπτονται/ Βρίσκονται σε οικεία περιοχή.

Εξερευνούν κάτι σχετικό με το μάθημα στην 
καθημερινή τους ζωή.

Οι μαθητές εισάγονται σε ένα κείμενο που τους εί-
ναι άγνωστο ή επισκέπτονται μία άγνωστη περιοχή.

Διαβάζουν, παρατηρούν ή ακούνε κάτι άγνωστο, 
διαβάζουν ασυνήθιστες χειρονομίες ή άλλους τρό-
πους νοηματοδότησης.

αναλύοντας 
κριτικά

βιώνοντας 
το νέο

βιώνοντας 
το γνωστό

εγκατεστημένη πρακτική 
βιώνοντας

εννοιολογώντας 
με ορολογία

εννοιολογώντας 
με θεωρία

εμφανής διδασκαλία 
εννοιολογώντας

μετασχηματίζουσα πρακτική 
εφαρμόζοντας

εφαρμόζοντας 
δημιουργικά

εφαρμόζοντας 
κατάλληλα

κριτική πλαισίωση 
αναλύοντας

αναλύοντας 
λειτoυργικά
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Διαβάζουν/παρατηρούν/ακούνε/συζητούν 
κάτι οικείο ή ‘εύκολο’.

Εστίαση στην πρόσληψη και προσωπική αντίδρα-
ση, όχι στην άμεση διδασκαλία εννοιών μέσα από 
το κείμενο.

Λέξεις-κλειδιά

Περιγράφω          Συζητάω          Εξερευνώ          Αναγνωρίζω          Ερευνώ

Ακούω          Διαβάζω          Καταγράφω          Μελετώ          Παρατηρώ

Γνωστικές Διαδικασίες

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
Εφαρμόζω τη νέα μάθηση

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ
Εφαρμόζω καινοτόμα ή σε διαφορετικά           

περιβάλλοντα

Διδακτικά Μέσα

Οι μαθητές γράφουν και δημοσιεύουν μια ανα-
φορά ή μια ιστορία, δημιουργούν μια ιστοσελί-
δα, γυρίζουν μια ταινία, γράφουν ένα μουσικό 
κομμάτι ή μια προφορική παρουσίαση.

Επιλύουν ένα πρόβλημα με προβλεπόμενη λύση 
ή με προβλεπόμενο τρόπο.

Ενεργούν χρησιμοποιώντας τη γνώση με αναμε-
νόμενο, προβλεπόμενο ή συνηθισμένο τρόπο σε 
μια συνηθισμένη κατάσταση.

Οι μαθητές συνδυάζουν τύπους κειμένων δημι-
ουργικά.

Δημιουργούν πρωτότυπη ή υβριδική εργασία.

Επιλύουν κάποιο πρόβλημα με νέα προσέγγιση 
που ενέχει ρίσκο.

Μεταφέρουν τη μάθηση και την εφαρμόζουν σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα.

Δημιουργούν πολυτροπικά κείμενα.

Ενεργούν χρησιμοποιώντας τη γνώση με μη ανα-
μενόμενο ή απρόβλεπτο τρόπο.

Λέξεις-κλειδιά

Εφαρμόζω          Αξιολογώ          Ταξινομώ          Κατασκευάζω          Εκθέτω

  Σχεδιάζω          Επεξηγώ          Ερευνώ          Σχεδιάζω          Συνθέτω

Γνωστικές Διαδικασίες

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΟΝΤΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Αναγνωρίζω και ορίζω έννοιες

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΟΝΤΑΣ ΜΕ ΘΕΩΡΙΑ
Γενικεύω έννοιες

Διδακτικά Μέσα

Οι μαθητές γράφουν και ορίζουν νέες ή ειδικές 
λέξεις από ένα κείμενο.

Συγκρίνουν και αποσαφηνίζουν ορισμούς.

Βάζουν ετικέτες σε διαγράμματα και εικόνες.

Αναγνωρίζουν τις συμβάσεις των κειμένων.

Αναγνωρίζουν κεντρικές ιδέες/θέματα.

Αναγνωρίζουν δομές και διαδικασίες

Σχεδιάζουν εννοιολογικό χάρτη, γράφημα ‘Y’, ή 
φτιάχνουν ένα μοντέλο.

Γράφουν μια περίληψη ή σύνοψη των βασικών 
εννοιών.

Αναπτύσσουν μια θεωρία/επεξήγηση για τη δια-
σύνδεση εννοιών.

Εξερευνούν σενάρια τύπου “Τι θα γινόταν αν…”

Λέξεις-κλειδιά

Κατηγοριοποιώ          Συγκρίνω          Αντιπαραβάλλω          Υπολογίζω          Ορίζω

Περιγράφω          Γενικεύω          Υποθέτω          Αναγνωρίζω          Κατανοώ
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Γνωστικές Διαδικασίες

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Αναλύω για τι πράγμα είναι κάτι

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΑ
Αναλύω ποιος κερδίζει και ποιος χάνει

Διδακτικά Μέσα

Οι μαθητές φτιάχνουν πίνακα αναλύοντας τη λει-
τουργία των γλωσσικών /οπτικών χαρακτηριστι-
κών ενός κειμένου.

Φτιάχνουν ένα διάγραμμα ροής.

Γράφουν μια τεχνική ανάλυση.

Ψάχνουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα.

“Τι κάνει”?

“Πώς το κάνει?”

Οι μαθητές αναλογίζονται τις επιπτώσεις για το 
άτομο, την κοινότητα, την κοινωνία και το περι-
βάλλον.

Συζητούν τους σκοπούς, τα κίνητρα, την ατζέ-
ντα και τα ενδιαφέροντα πίσω από ένα κείμενο, 
μια δράση κτλ.

Γράφουν μια κριτική.

Διεξάγουν μια συζήτηση.

Λέξεις-κλειδιά

Αναλύω          Αξιολογώ          Συγκρίνω          Αντιπαραβάλλω          Συνάγω

  Συζητώ          Ερμηνεύω          Κρίνω          Βαθμολογώ          Συνθέτω

 
2.6  Τι προσφέρει η Μάθηση Μέσω Σχεδιασμού 

Η προσέγγιση της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού προβλέπει ένα μέλλον, όπου οι εκπαι-
δευτικοί είναι συγγραφείς και παραγωγοί μάθησης και εισηγείται μια κίνηση που θα 
βγάλει τον εκπαιδευτικό από την απομόνωση της τάξης του και την κατανάλωση μα-
ζικά παραγόμενης γνώσης που του είχε επιβληθεί και θα του δώσει ένα νέο ρόλο ως 
δημιουργού γνώσης και παράγοντα επιφορτισμένου με την εξασφάλιση του αγαθού 
της μάθησης. Σε αυτό το μέλλον τα σχολεία θα λειτουργούν ως κοινότητες που πα-
ράγουν γνώσεις.

Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού μετασχηματίζεται και 
έχει τα εξής νέα χαρακτηριστικά:

 • Νέα επαγγελματική ταυτότητα. Ελέγχει σε μεγαλύτερο βαθμό την επαγγελμα-
τική του ζωή, σχεδιάζοντας μαθησιακές ενότητες για τους μαθητές με βάση τις 
προδιαγραφές των προγραμμάτων σπουδών. 

 • Εμπλέκεται με άνεση σε ηλεκτρονικό σχεδιασμό και χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες διδασκαλίας. Εργάζεται με τους μαθητές σε νέους πολυτροπικούς 
χώρους και καθίσταται ικανός να εκτιμά και να αξιολογεί τα αποτελέσματα τα 
δικά του, των μαθητών του και των συναδέλφων του. 

 • Συνεργάζεται και με συλλογικό τρόπο μοιράζεται μαθησιακούς σχεδιασμούς 
ηλεκτρονικά, με την επαναχρησιμοποίηση και την προσαρμογή των σχεδίων μά-
θησης άλλων συναδέλφων του. Μαθαίνει να υιοθετεί τη στρατηγική διαχείρισης 
της γνώσης και αναπτύσσει μια επαγγελματική κουλτούρα αμοιβαίας υποστήρι-
ξης και ανταλλαγής.

 • Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μάθηση μέσω Σχεδιασμού 
εμπλέκονται ως «αναστοχαστικοί» επιστημονικοί συνεργάτες. Αναδεικνύονται 
ως σχεδιαστές και παραγωγοί της μάθησης και ως ειδικοί εμπειρογνώμονες ξε-
φεύγοντας απο τον παραδοσιακό τους ρόλο ως διαχειριστών/εκτελεστών προ-
γραμμάτων σπουδών και μέσων μεταφοράς της ύλης. 
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Οι δημιουργοί της πλατφόρμας L-by-D αναφέρουν ότι η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού 
έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε ελληνικά σχολεία και ερευνητικά προγράμματα στα 
οποία συμμετείχαν τα Πανεπιστήμια Αιγαίου (ΤΕΠΑΕΣ και ΠΤΔΕ), Πατρών (Εργαστή-
ριο Μαθηματικών του ΠΤΔΕ) και ΑΠΘ (Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας). Η μεθο-
δολογία και τα εργαλεία του ηλεκτρονικού σχεδιασμού μάθησης αξιοποιήθηκαν επί-
σης και από ερευνητικά προγράμματα όπως οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. 

Η σχετική ιστοσελίδα, η οποία έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, με τίτλο «Νέα Μάθη-
ση, Μετασχηματιστικοί σχεδιασμοί για την Παιδαγωγική και την Αξιολόγηση» (http://
neamathisi.com) περιλαμβάνει περιεκτικές και σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τη 
θεωρία της Νέας Μάθησης, τη θεωρία των Πολυγραμματισμών, τη Μάθηση μέσω Σχε-
διασμού, την αξιολόγηση κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες για όσα εισηγείται η Νέα 
Μάθηση και η προσέγγιση της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού περιλαμβάνονται στην αγ-
γλική έκδοση της ιστοσελίδας (http://newlearningonline.com).

Στην ιστοσελίδα με τίτλο «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού: Εργαλεία Κοινωνικής Δικτύω-
σης για τη Δημιουργία και την Κοινή Χρήση Μαθησιακών Σχεδιασμών. Δημοσιευμέ-
νες Μαθησιακές Ενότητες» (http://cglearner.com/) παρέχεται το διαδικτυακό εργαλείο 
σχεδιασμού μαθησιακών ενοτήτων. Επίσης διατίθεται ηλεκτρονικός κατάλογος όλων 
των μαθησιακών ενοτήτων που έχουν αναρτηθεί από εκπαιδευτικούς. Οι μαθησιακές 
ενότητες είναι ταξινομημένες κατά ημερομηνία δημοσίευσης, τίτλο, γνωστικό επίπεδο, 
ηλικία, κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Αρκεί ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει ένα από 
τα παραπάνω κριτήρια για να εμφανιστούν στην οθόνη.

1 Το τμήμα αυτό του κεφαλαίου στηρίζεται σε πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία της 
«Νέας Μάθησης» και την προσέγγιση της «Μάθησης μέσω Σχεδιασμού» από τους: Cope 
and Kalantzis (2007); Cope and Kalantzis (2008); Cope and Kalantzis (2009); Kalantzis 
(2006); Kalantzis and Cope (2004); Kalantzis and Cope (2005); Kalantzis and Cope 
(2008a); Kalantzis and Cope (2008b); Kalantzis, Cope and Harvey (2003).
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ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ*

Οι Γνωστικές Διαδικασίες

Οι γνωστικές διαδικασίες αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα διαφορετικών τρόπων λήψης 
και παραγωγής της γνώσης. Πρόκειται για μορφές δράσης, ή πράγματα που κάνου-
με για να μαθαίνουμε. Ακολουθούν κάποιοι τύποι δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν σε 
καθεμία από τις γνωστικές διαδικασίες.

Βιώνοντας

 • Εμπειρίες
 • Εμπειρίες πολυγραμματισμών: 

δραστηριότητες πρόσληψης
 • Ντοκιμαντέρ με εικόνα
 • Ιστορία ειδήσεων
 • Βιντεοσκοπημένη ή μαγνητοφωνημένη 

συνέντευξη 
 • ‘Εσωτερικός μονόλογος’ / Ανάκληση 

μνήμης
 • Καταιγισμός ιδεών
 • Δημοσκόπηση / Έρευνα
 • Πρότζεκτ ενδιαφερόντων
 • Προσωπικό προφίλ
 • Ταξίδι γνώσης

 • Σωκρατικοί διάλογοι
 • Εμπειρίες γραμματισμού: δραστηριότη-

τες πρόσληψης
 • Εμπειρίες πολυγραμματισμών: δραστη-

ριότητες πρόσληψης
 • Αμοιβαία μέθοδος διδασκαλίας
 • Συνοψίζοντας
 • Πλαίσια
 • Σε άγνωστες περιοχές
 • Παρατήρηση
 • Σκέψου-συζήτησε σε ζευγάρια-μοιράσου
 • Εσωτερικός μονόλογος ‘εν κινήσει’ - 

Αναστοχασμός νέων εμπειριών

… το γνωστό
… το νέο

Εννοιολογώντας

 • Έννοιες γραμματισμού: ανάπτυξη μετα-
γλώσσας

 • Έννοιες πολυγραμματισμών: ανάπτυξη 
μεταγλώσσας

 • Κάντε ένα γλωσσάρι
 • Εννοιολογική ατζέντα
 • Ονόμασε μια εικόνα και τα μέρη της
 • Εννοιολογική ταξινόμηση
 • Συγκριτική ομαδοποίηση

 • Διευκρίνιση εννοιών
 • Επαγωγική σκέψη
 • Γραμματισμός και θεωρίες πολυγραμ-

ματισμών
 • Εννοιολογικός χάρτης
 • Ταξινομία
 • Δημιουργία θεωρίας
 • Παραγωγικός συλλογισμός
 • Μοντελοποίηση

… με ονοματοποίηση
… με θεωρία

Αναλύοντας

 • Ανάλυση γραμματισμού και πολυγραμ-
ματισμών

 • Γράφημα y - παρατήρησης

 • Δομική ανάλυση
 • Οδηγίες

*  Για την ενότητα αυτή συνεργάστηκαν οι Ελισάβετ Αποστόλου και Βιργινία Μπλάνη, μέλη της ομάδας 
σχεδιασμού του ΕΠΣ-ΞΓ και επιστημονικές συνεργάτιδες του Κέντρου Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξέ-
νων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL) του ΕΚΠΑ.

Παράρτημα 
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 • Προ-οργανωτής αιτίου και αποτελέσματος
 • Μοντελοποίηση περίπτωσης
 • Ιστοριογραμμή
 • Διαγράμματα ροής
 • Ιστοριοπίνακας
 • Διάγραμμα σύγκρισης
 • Διάγραμμα venn 
 • Συγκριτικός πίνακας
 • Αναλογία
 • Μεταφορά

 • Κριτικός γραμματισμός και πολυγραμ-
ματισμοί

 • Γράφημα y - αξιολόγησης
 • Εργαλείο κριτικής αξιολόγησης
 • Ανάλυση κόστους-οφέλους
 • Ανάλυση swot
 • Αξιολόγηση κινδύνων
 • Κριτική: ένα πλαίσιο συγγραφής
 • Συζήτηση
 • Εικονική δίκη
 • Δημοσκόπηση

… λειτουργικά
… κριτικά

Εφαρμόζοντας

 • Εφαρμογές γραμματισμού: παραγωγικές 
δραστηριότητες

 • Εφαρμογές πολυγραμματισμών: παρα-
γωγικές δραστηριότητες

 • Επίλυση προβλημάτων
 • Πείραμα
 • Έλεγχος υποθέσεων
 • Πρόβλεψη
 • Εφαρμογές γραμματισμού: παραγωγικές 

δραστηριότητες
 • Εφαρμογές πολυγραμματισμών: παρα-

γωγικές δραστηριότητες

 • Κιναισθησία
 • Μεταφορά γνώσης
 • Καθορισμός προβλήματος
 • Έρευνα δράσης
 • Σενάριο cafe
 • Επίλυση συγκρούσεων
 • Στρατηγική λήψης αποφάσεων
 • Εφεύρεση
 • Αποκλίνουσα σκέψη
 • Προσωπικό σχέδιο δράσης

… κατάλληλα
… δημιουργικά

Βιώνοντας το γνωστό

1. Εμπειρίες γραμματισμού: Δραστηριότητες πρόσληψης

Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ένα γραπτό κείμενο, με το οποίο είναι εξοικειωμένοι, 
με ό,τι τους αρέσει και ό,τι κατανοούν. Το δείχνουν, μιλάνε για αυτό, το εξηγούν, το 
συζητούν και υπερασπίζονται τις ιδέες τους στη συζήτηση που έχουν με τους συμμα-
θητές τους.

2. Εμπειρίες Πολυγραμματισμών: Δραστηριότητες Πρόσληψης

Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ένα πολυτροπικό κείμενο, με το οποίο είναι εξοικειω-
μένοι και στο οποίο περιλαμβάνουν εικόνα, βίντεο, παιχνίδια, εγγραφές ήχου ή αντικεί-
μενα. Το δείχνουν, μιλάνε για αυτό, το εξηγούν, το συζητούν, και υπερασπίζονται τις 
ιδέες τους στη συζήτηση που έχουν με τους συμμαθητές τους.

3. Ντοκιμαντέρ με Εικόνα

Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας ψηφιακές φωτογραφίες, δημιουργούν ένα εικονογραφη-
μένο βιβλίο ή μια παρουσίαση PowerPoint ή ένα slideshow από έναν οικείο χώρο. Κα-
λύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά του χώρου, χρησιμοποιώντας τίτλους, εισαγωγές, 
λεζάντες και συμπεράσματα, εάν είναι ένα βιβλίο ή ένα PowerPoint, αλλιώς χρησιμο-
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ποιούν ένα σενάριο ή ηχητικό ντοκουμέντο, εάν πρόκειται για μια παρουσίαση. Προ-
σπαθούν να κάνουν μια ισορροπημένη καταγραφή. Συμπεριλαμβάνουν πράγματα που 
τους αρέσουν ή αυτά που δεν τους αρέσουν ή ακόμη και πράγματα που τους φαίνο-
νται θετικά και αρνητικά.

4. Ιστορία Ειδήσεων

Γράψτε μια εικονογραφημένη είδηση από ένα γεγονός, στο οποίο έχετε πρόσφατα 
συμμετάσχει. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο της «πυραμίδας» για τη συγγραφή μιας είδη-
σης, με την οποία η όλη ιστορία αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, στη συνέχεια η 
ιστορία επαναδιατυπώνεται αρκετές φορές, κάθε φορά εκτενέστερα.

5. Βιντεοσκοπημένη ή Μαγνητοσκοπημένη Συνέντευξη

Διεξαγωγή μιας συνέντευξης (καταγραμμένη σε βίντεο ή μαγνητόφωνο) με ένα άτομο 
ή άτομα που γνωρίζετε καλά και σε ένα γνώριμο σκηνικό.

 • Δομημένη Συνέντευξη: Ένας κατάλογος με άμεσες ερωτήσεις που απαιτούν άμε-
σες απαντήσεις και τις οποίες ο συνεντευκτής ρωτά μία προς μία. Είναι χρήσιμη 
όταν συζητάμε περισσότερα από ένα άτομο για το ίδιο πράγμα, και όταν προσπα-
θούμε να επεξεργαστούμε τις διαφορές στις απαντήσεις και στην κατανόηση κλπ.

 • Ημι-δομημένη Συνέντευξη: ένα ερωτηματολόγιο με τα κύρια θέματα που θέλετε 
να καλύψετε, αλλά παρέχοντας τη δυνατότητα στη συνομιλία να επεκταθεί και σε 
άλλα ενδιαφέροντα ή κατευθύνσεις. Οι ερωτήσεις μπορεί να καλυφθούν με δια-
φορετική σειρά, ανάλογα με την έκβαση της συζήτησης. Ο ερωτώμενος ενθαρρύ-
νεται να αγνοεί ορισμένες ερωτήσεις, αν θέλει, αλλά και να θέσει και τα δικά του 
ερωτήματα, αν το θέλει. Η προσέγγιση αυτή καθιστά δυσκολότερη τη σύγκριση 
συνεντεύξεων όταν συζητάμε για το ίδιο πράγμα με περισσότερα από ένα άτομο.

 • Ανοιχτή Συνέντευξη: Μια ανοιχτή συζήτηση που ξεκινά με το συνεντευκτή να περι-
γράφει το γενικό πλαίσιο που θέλει να καλυφθεί στη συνέντευξη και επιτρέπει να 
αναπτυχθεί ένας αυτοσχέδιος/αυθόρμητος διάλογος.

6. Εσωτερικός Μονόλογος / Ανάκληση Μνήμης

Ένας καταιγισμός από σκέψεις, σκηνές και μνήμες χωρίς συγκεκριμένη σειρά, εκτός 
από τη σειρά με την οποία τυχαίνει να έρχονται στο μυαλό. Ένας τρόπος για να ακού-
με τον εαυτό μας, κάνοντας τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων πραγμάτων στην κα-
θημερινή μας ζωή. Αποφασίστε σχετικά με το σημείο εκκίνησης, στη συνέχεια, κάντε 
μια στιγμιαία σύνδεση/συνειρμό και μετά ακόμη μια σύνδεση με τη σύνδεση που προη-
γήθηκε. Δείτε πόσο μακριά μπορείτε περιπλανηθείτε από την αφετηρία σας.

7. Καταιγισμός Ιδεών

Ο καταιγισμός ιδεών είναι ένας τρόπος να μάθουμε τις ιδέες που έχουν οι μαθητές για 
ένα θέμα ή ζήτημα.

 • Ο καθένας γράφει τις αρχικές του ιδέες σε ένα θέμα σε χαρτάκια (post-it) – μία ιδέα 
ανά σημείωμα.

 • Κάθε άτομο παρουσιάζει τις ιδέες του, κολλώντας τες μία προς μία σε πίνακα με πα-
ρόμοιες ιδέες.

 • Η ομάδα τότε εργάζεται για την καταγραφή αυτών των ιδεών με πιο συστηματικό 
τρόπο, προχωρά σε ομαδοποίηση των ιδεών σε κύκλους, καθώς επίσης συνδέει τους 
κύκλους με βέλη.
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8. Δημοσκόπηση / Έρευνα

Δημιουργήστε ένα ερωτηματολόγιο για έρευνα στο διαδίκτυο ή στην περιοχή σας για 
τους ανθρώπους γύρω σας (την οικογένειά σας, τους συμμαθητές σας, τα μέλη της 
κοινότητας). Οι τύποι των ερωτήσεων μπορεί να περιλαμβάνουν: ΝΑΙ / ΟΧΙ, πολλαπλής 
επιλογής, κλίμακες (όπως βαθμολογίες 1-5 για την ικανοποίηση, το ενδιαφέρον, ή τη 
συμφωνία), κατάταξη (προτίμησης, σημασίας, κλπ.), σύντομες ανοιχτές απαντήσεις.

Να λαμβάνετε υπόψη σας τους περιορισμούς των ερευνών: Έχετε ρωτήσει αρκετά άτο-
μα για να πάρετε μια ισορροπημένη άποψη της ομάδας; Έχετε γράψει τις σωστές ερω-
τήσεις για να πάρετε το είδος της απάντησης που θέλετε; Τα άτομα που απάντησαν 
στην έρευνα έδωσαν «αληθινές» απαντήσεις για τα είδη των ερωτήσεων που ζητάτε;

9. Project Ενδιαφερόντων

Δημιουργήστε ένα κολάζ, μια παρουσίαση PowerPoint ή έναν δικτυακό τόπο που να πε-
ριγράφει ένα αγαπημένο χόμπυ/ενδιαφέρον/συνήθεια.

10. Προσωπικό Προφίλ

Γράψτε ένα προσωπικό προφίλ, όπως ένα σύντομο βιογραφικό (bionote) για ένα δι-
κτυακό τόπο, ή ένα βιογραφικό σημείωμα. Συμπεριλάβετε μια λίστα με τα πράγματα 
που κάνετε, τα πράγματα στα οποία είστε καλοί, τα ενδιαφέροντά σας και τι θα θέλα-
τε να είστε.

11. Ταξίδι Γνώσης

Οι εκπαιδευόμενοι τηρούν ένα ημερολόγιο της μάθησής τους σε ένα γράφημα ANFL. 
Το σημαντικό σημείο εκκίνησης είναι αυτό που ήδη γνωρίζουμε, ζητώντας από τους μα-
θητές να χρησιμοποιήσουν τις προηγούμενες γνώσεις τους και να τις συνδέσουν με 
νέες γνώσεις.

A (already) N (need) F (find) L (learnt)

Τι γνωρίζω από πριν? Τι χρειάζεται να μάθω? Πώς θα το μάθω? Τι έχω μάθει?

12. ‘Σωκρατικοί’ Διάλογοι

Ο Σωκράτης ήταν ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος που ανέπτυξε μια μέθοδο έρευ-
νας μέσω της συζήτησης που αφορούσε ένα είδος βαθιάς ανάκρισης (μαιευτική). Ο 
σωκρατικός διάλογος προϋποθέτει ένα συνομιλητή, ο οποίος:

1. Ξεκινά με μια ερώτηση: ποιο είναι το φιλοσοφικό πρόβλημα που θέλουμε να αντι-
μετωπίσουμε; (Για παράδειγμα, «Είναι δυνατόν να είναι εντελώς ειλικρινής κάποιος 
όλη την ώρα;)

2. Μας οδηγεί να συζητήσουμε συγκεκριμένα τη δική μας, προσωπική, καθημερι-
νή εμπειρία γι’ αυτό το πρόβλημα και κάνει κριτικές, ερωτήσεις σχετικά με αυτή 
την εμπειρία. Μην φοβάστε να εκφράσετε τις αμφιβολίες και τις αβεβαιότητές σας. 
Μην χρησιμοποιείτε παραδείγματα, τα οποία δεν είναι από τις δικές σας εμπειρίες 
ή τα οποία είναι υποθετικά. Ακούστε προσεκτικά και να είστε υπομονετικοί.

3. Αποσαφηνίζει τις βαθύτερες έννοιες που κρύβονται κάτω από αυτή την εμπειρία σε 
μια βασική γενίκευση, συμπεριλαμβανομένων και των περιορισμών της προσωπι-
κής εμπειρίας. Αυτό απαιτεί να μιλάμε με ειλικρίνεια και να μην είμαστε επικριτικοί. 
Επίσης, απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ανοιχτοσύνης και ευαισθησίας προς τα συ-
ναισθήματα των άλλων.
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4. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια αιτιολογημένη κατανόηση (που μπορεί να τη μοι-
ραστεί με τα άλλα μέλη που συμμετέχουν στο διάλογο), αλλά και ένα βαθύτερο επί-
πεδο γνώσεων από αυτό που απορρέει από την καθημερινή κοινή λογική ή γνώση. 
Ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ; Τι προϋποθέτει ή απαιτεί μια γενίκευση; Θα πρέ-
πει να σεβαστείτε τις απόψεις των άλλων ανθρώπων και να είστε πρόθυμοι να αλ-
λάξετε την άποψή σας.

5. Καταλήγει με μια φιλοσοφική αρχή. Προσπαθήστε να φέρετε τη συζήτηση σε ένα 
σημείο συμφωνίας- ο διάλογος δεν είναι αποκλειστικά για να αποδείξει ένα άτομο 
ότι έχει δίκιο.

Βιώνοντας το νέο

1. Εμπειρίες Γραμματισμού: Δραστηριότητες Πρόσληψης

Ο εκπαιδευτικός ή άλλοι εκπαιδευόμενοι εισάγουν ένα γραπτό κείμενο που είναι άγνω-
στο ή «δύσκολο», αλλά κατά το ήμισυ τουλάχιστον κατανοητό.

2. Εμπειρίες Πολυγραμματισμών: Δραστηριότητες Πρόσληψης

Ο εκπαιδευτικός ή οι άλλοι εκπαιδευόμενοι εισάγονται σε ένα πολυτροπικό κείμενο 
που είναι άγνωστο και περιλαμβάνει μια εικόνα, βίντεο, παιχνίδια, ηχητικές εγγραφές 
ή αντικείμενα.

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μια τροποποιημένη έκδοση της μεθόδου της 
«αμοιβαίας διδασκαλίας» ως εξής:

 • Περιγράψτε: Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πολυτροπικού κειμένου; 
Ποια είναι αυτά που ξεχωρίζουν ως κύρια σημεία του;

 • Εξετάστε: Ποια σημεία δεν είναι και τόσο προφανή ή φέρνουν σύγχυση;
 • Αντιληφθείτε: Πώς μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα των σημείων που δεν είναι 

και τόσο προφανές;
 • Συμπεράνετε: Τι πιστεύετε ότι εννοεί ο δημιουργός;

Σε ένα ομαδικό μαθησιακό πλαίσιο, τα διάφορα μέλη της ομάδας θα μπορούσαν να 
έχουν διαφορετικούς ρόλους: π.χ. κάποιος που κάνει την περιγραφή, την εξέταση, κά-
ποιος που αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει και κάποιος που συμπεραίνει. Θα μπορούσα-
τε επίσης να χρησιμοποιήσετε την τεχνική των σημειώσεων και για οπτικά κείμενα – κυ-
κλώνοντας μέρη των εικόνων, κάνοντας υπότιτλους και λεζάντες.

3. Αμοιβαία Μέθοδος Διδασκαλίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αμοιβαία μέθοδο διδασκαλίας για να επεξεργαστεί-
τε ένα νέο κείμενο, σταματώντας κατά καιρούς στο κείμενο για:

 • Σύνοψη: Ποια είναι τα βασικά σημεία του κειμένου;
 • Ερώτηση: Ποια είναι τα σημεία του κειμένου που δεν έχουν νόημα; Τι είναι μπερ-

δεμένο ή ασαφές;
 • Διευκρίνιση: Πώς μπορούμε να καταλάβουμε την έννοια των δυσνόητων μερών του 

κειμένου; Τι πρέπει να γνωρίζουμε ακόμη για να επεξεργαστούμε το βαθύτερο νό-
ημα του κειμένου;

 • Πρόβλεψη: Πώς θα συνεχίσει το κείμενο; Ή τι πιστεύετε ότι ο συγγραφέας θέλει να 
βγάλουμε από το κείμενο (όπως το τέλος του κειμένου);

Σε ένα ομαδικό μαθησιακό πλαίσιο, τα διάφορα μέλη της ομάδας μπορούν να έχουν δι-
αφορετικούς ρόλους: π.χ. αυτός που κάνει την περίληψη, αυτός που κάνει τις ερωτή-
σεις, αυτός που κάνει τις διευκρινίσεις και αυτός που κάνει τις προβλέψεις.
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4. Συνοψίζοντας

Η παραδοσιακή τεχνική της σύνοψης παραμένει ένας καλός τρόπος για να προσεγγί-
σουμε ένα νέο γραπτό κείμενο.

 • Σχέδιο: Δημιουργία πίνακα περιεχομένων, ή ένα περίγραμμα με κύρια σημεία, ή ένα 
χάρτη για ένα δικτυακό τόπο.

 • Λέξεις-κλειδιά: Υπογράμμιση των κύριων λέξεων ή φράσεων στο κείμενο.
 • Κύριες ιδέες: Δημιουργήστε μια περίληψη, ή μια περίληψη μιας παραγράφου για 

το κείμενο.
 • Σημειώσεις: Γράψτε τα κύρια σημεία του κειμένου με τη σειρά που εμφανίζονται. 

Χρησιμοποιήστε υπότιτλους για να καταστεί η συνολική δομή του κειμένου σαφής. 
Γράψτε ολόκληρα τμήματα του κειμένου σε μια λέξη, μια φράση ή μια σύντομη 
πρόταση. Ή γράψτε έναν υπότιτλο για κάθε παράγραφο. Ή χρησιμοποιήστε αυτή 
τη μέθοδο καταγραφής των σημειώσεων όταν ακούτε ένα αναγνωσμένο κείμενο.

 • Περίγραμμα: Χρησιμοποιήστε την εντολή outline στο Word, στο PowerPoint ή στο 
PDF ή σε μια δομή αρχείων στον υπολογιστή σας, ώστε να δημιουργηθεί ένας χάρ-
της των αρχείων αυτών.

5. Πλαίσια

Αναλύστε ένα κείμενο χρησιμοποιώντας ένα ‘πλαίσιο’ σύμφωνα με το είδος του λόγου:
 • Αφήγηση: προσανατολισμός (χαρακτήρες, πλαίσιο, ξεκινώντας ένα γεγονός), πλο-

κή (κάτι ενδιαφέρον ή ένα γεγονός που προκαλεί έκπληξη, ένα ή περισσότερα επει-
σόδια), κατάληξη (πώς τελειώνει η ιστορία).

 • Έκθεση: γενικό θέμα (σε ποια κατηγορία ανήκει κάτι;), περιγραφή μιας πτυχής σε 
μια χρονική στιγμή ή μιας πτυχής ενός θέματος σε μια εποχή (πώς μοιάζει, τι κάνει, 
ποιες συνήθειες, τι παραδείγματα κλπ.), συμπεράσματα.

6. Σε Άγνωστες Περιοχές

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους που περιγράφονται στην ενότητα «Βιώνο-
ντας το Γνωστό» για να μετακινηθείτε σε άγνωστες περιοχές (νέα πεδία γνώσης, νέες 
θέσεις, νέες ομάδες ατόμων). Κάθε μία από αυτές είναι εξίσου πολύτιμη ως ένα είδος 
εμπειρίας γνωστής ή άγνωστης:

 • ένα ντοκιμαντέρ εικόνας
 • μια ιστορία ειδήσεων
 • μια συνέντευξη (βίντεο ή ήχου)
 • μια έρευνα
 • μια παρατήρηση
 • ένα ταξίδι γνώσης

7. Παρατήρηση

Νατουραλιστική παρατήρηση: Παρακολουθήστε και καταγράψτε τη συμπεριφορά χω-
ρίς να πείτε τίποτα ή χωρίς να παρεμβαίνετε στη δράση. Καταγράψτε το τι συμβαίνει 
σε ένα φύλλο παρατήρησης.

Συμμετοχική παρατήρηση: Καταγράψτε γεγονότα και συμπεριφορές σε μία ομάδα ή 
ένα σύνολο δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχετε και εσείς.

Δράση / Φαινόμενο που παρατηρήθηκε Ανάλυση του φαινομένου

Φαινόμενο 1:

Φαινόμενο 2:
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8. Σκέψου-Συζήτησε σε ζευγάρια-Μοιράσου

Προσπαθήστε να αντιμετωπίσετε μια νέα ερώτηση ή πρόβλημα με σιωπηρή σκέψη, με 
σύγκριση, ή με την απόπειρα ενός άλλου μαθητή να απαντήσει στο ίδιο ερώτημα και 
μοιραστείτε αυτό το διάλογο με τους άλλους μαθητές.

 • Σκεφτείτε: Πάρτε μερικά λεπτά για να σκεφτείτε σιωπηρά σχετικά με μια νέα ιδέα ή 
μια δύσκολη ερώτηση. Κάντε νοητές ή γραπτές σημειώσεις.

 • Ζεύγος: Συζήτησε για τις σκέψεις σας με ένα συμμαθητή σας σε ζευγάρια. Συγκρίνετε 
τις σημειώσεις σας: Ποιες ιδέες είναι πιο πρωτότυπες, πιο πειστικές και πιο ακριβείς;

 • Μοιραστείτε: Παρουσιάστε τις καλύτερες ιδέες του ζευγαριού στην ομάδα ή την τάξη.

9. Συνεργατική μάθηση

Χρησιμοποιήστε την τεχνική του παζλ για την εισαγωγή των μαθητών σε ένα νέο σώμα 
γνώσης. Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να μελετήσει και να παρουσιάσει ένα κομμά-
τι του παζλ:

 • Μέρος ενός πεδίου γνώσης: ένα μικρότερο θέμα ή αντικείμενο στο μεγαλύτερο θέμα.
 • Μια μέθοδο έρευνας: μια έρευνα, μια συνέντευξη, μια αναζήτηση σε βιβλιοθήκη, μια 

έρευνα στο διαδίκτυο.
 • Η προοπτική: κάτι που συνδέει με την προηγούμενη γνώση ή τα ενδιαφέροντα ενός 

ατόμου.

Κάθε μαθητής εργάζεται σε ένα δικό του κομμάτι παζλ. Στη συνέχεια παρουσιάζει στην 
ομάδα τον τομέα της ειδικότητάς του, είτε προφορικώς είτε γραπτώς και ίσως και με 
την υποστήριξη εικόνας, βίντεο ή ήχου.

Ο εκπαιδευτικός είτε παράγει μια ενοποιημένη έκθεση των διαφόρων εργασιών των μα-
θητών, ή ζητά από τον κάθε μαθητή να εκπονήσει έκθεση που να καλύπτει όλο το εύ-
ρος των θεμάτων με τη χρήση των διαθέσιμων πόρων που παράγονται από το σύνο-
λο της ομάδας.

10. Εσωτερικός μονόλογος ‘εν κινήσει’– Αναστοχασμός νέων εμπειριών

Καταγράψτε τις εντυπώσεις σας από ένα νέο ή άγνωστο μέρος με τη σειρά με την 
οποία «ταξιδεύετε» μέσα σε αυτή τη νέα περιοχή – το νέο τόπο, την ομάδα ή τη νέα πε-
ριοχή μάθησης. Κρατήστε ένα ημερολόγιο ή ένα ιστολόγιο, πάρτε φωτογραφίες … ση-
μειώστε αυτό που φαίνεται ασυνήθιστο, παράξενο ή δυσνόητο.

Εννοιολογώντας 

1. Έννοιες Γραμματισμού: Ανάπτυξη Μεταγλώσσας

Χρησιμοποιήστε έννοιες που περιγράφουν γλωσσικά πρότυπα χρησιμοποιώντας λέ-
ξεις-κλειδιά που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της γλώσσας. Για παράδειγμα: τίτλοι, 
κατάλογος σημείων, θεματικές φράσεις, παράγραφοι, υπερ-σύνδεση, παραπομπές.

2. Έννοιες Πολυγραμματισμών: Ανάπτυξη Μεταγλώσσας

Χρησιμοποιήστε έννοιες που περιγράφουν κειμενικά πρότυπα, τα οποία χρησιμοποιούν 
δύο ή περισσότερους τρόπους: γλώσσα + εικόνα + ήχο + χειρονομία + χώρο. Για πα-
ράδειγμα: προοπτική, πλαισίωση, βάθος ήχου, όγκο, γλώσσα του σώματος, εγγύτητα.

3. Κάντε ένα Γλωσσάρι

Δημιουργήστε έναν κατάλογο των βασικών εννοιών για ένα θέμα ή τομέα δραστηριό-
τητας, ο οποίος θα είναι σε θέση να εξηγήσει την έννοια σε ένα πρόσωπο που δεν είναι 
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εξοικειωμένο με το συγκεκριμένο θέμα ή τομέα. Κάθε ορισμός πρέπει:
 • Να ορίζει με γενικό τρόπο: Σε ποια ιδέα ή σε ποια μεγαλύτερη ιδέα ή μεγαλύτερη 

ομάδα εννοιών ανήκει η συγκεκριμένη έννοια; (Ο πρόδρομος της έννοιας)
 • Να ορίζει σε σχέση: Ποιες είναι οι άλλες έννοιες που ανήκουν σε αυτή την ομάδα; 

Πώς αυτή η έννοια σχετίζεται ή είναι διαφορετική από αυτές τις έννοιες; (Συγγενι-
κές έννοιες)

 • Να ορίζει με ειδικό τρόπο: Ποια είναι τα παραδείγματα που εξειδικεύουν αυτή την 
έννοια; Τι περιλαμβάνει η έννοια ή από τι αποτελείται; (Τα παράγωγα της έννοιας)

4. Εννοιολογική Ατζέντα

Δημιουργήστε έναν εννοιολογικό προ-οργανωτή (γράφημα):
 • Ονομάστε την έννοια, και βάλτε τη σε ένα κύκλο στη μέση της σελίδας.
 • Συνδέστε τη με χαρακτηριστικά, σε κουτάκια που συνδέονται με γραμμές με την 

έννοια.
 • Δώστε παραδείγματα για κάθε χαρακτηριστικό, σε κουτιά διαφορετικού χρώματος 

που συνδέονται με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.

5. Ονόμασε μια Εικόνα και τα Μέρη της

Βάλτε λεζάντες και ετικέτες σε μια εικόνα.
 • Λεζάντα: Η εικόνα ως σύνολο.
 • Ετικέτες: Τα κύρια μέρη ή οι πτυχές της εικόνας.

6. Εννοιολογική Ταξινόμηση

Ομαδοποιήστε ίδια ή διαφορετικά πράγματα (λέξεις, εικόνες, αντικείμενα), ανάλογα με 
τα κοινά τους χαρακτηριστικά (ταξινομητής εννοιών) και τις διαφορές τους.

Ταξινομητής εννοιών 1 (π.χ. χρώμα, μέγεθος, ηλικία, 
ταχύτητα, κτλ.)

Ταξινομητής εννοιών 2 Κτλ.

{κατηγοριοποιήστε λέξεις, ομαδοποιήστε εικόνες}

7. Συγκριτική Ομαδοποίηση

Ομαδοποιήστε ίδια ή διαφορετικά πράγματα σύμφωνα με τις εννοιολογικές ομοιότητες 
και τις διαφορές τους πάνω σε δύο εννοιολογικές διαστάσεις.

Διάσταση Φύλου: Αγόρια Διάσταση Φύλου: Κορίτσια

Ηλικιακή Διάσταση, 0-5

Ηλικιακή Διάσταση, 5-10

8. Διευκρίνιση Εννοιών

Διευκρινίστε μια έννοια εξετάζοντας παραδείγματα, και τα πράγματα που είναι όμοια 
(σαν συνώνυμα) αλλά και τα πράγματα που είναι αντίθετα.

Έννοια: ………………

Παραδείγματα Παρόμοια πράγματα Αντίθετα πράγματα

Ορισμός Έννοιας:
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9. Επαγωγική σκέψη

Συστηματική εξέταση γεγονότων και ανάπτυξη χρήσιμων ιδεών που περιγράφουν τις 
ομοιότητες και τις διαφορές, τα πρότυπα, και γενικά τα πράγματα που δεν είναι άμε-
σα εμφανή.

Γεγονός, γεγονός, γεγονός κτλ -> Επαγωγική Σκέψη -> Έννοια

Εννοιολογώντας 

1. Γραμματισμός και Θεωρίες Πολυγραμματισμών

Βάλτε τις έννοιες μαζί για να περιγράψετε τον τρόπο που δουλεύει η γλώσσα και τα πο-
λυτροπικά κείμενα. Για παράδειγμα, γράψτε μια εξήγηση ή έναν οδηγό για έναν συγ-
γραφέα / δημιουργό.

2. Εννοιολογικός Χάρτης

Πάρτε μια έννοια, μια ιδέα ή ένα θέμα και βάλτε τη σε ένα κύκλο στη μέση της σελίδας. 
Αυτό που ακολουθεί είναι μια οπτική εκδοχή του εσωτερικού μονόλογου που αναλύει 
την έννοια. Συνδέστε με γραμμές παραπλήσιες έννοιες και σχηματίστε διακλαδώσεις 
που φέρουν επεξηγηματικές λέξεις. Χρησιμοποιήστε διαφορετικά χρώματα για να ανα-
δείξετε τις κύριες γραμμές της σκέψης.

3. Ταξινομία

Δημιουργήστε μια ταξινόμηση που χρησιμοποιεί μια δομή δέντρου για να δείξει πώς οι 
έννοιες συνδέονται μεταξύ τους. Ξεκινήστε με μια «ρίζα» ή κύρια ιδέα, μετά κάντε δια-
κλαδώσεις (παράγωγες έννοιες) και υπο-διακλαδώσεις (υποκατηγορίες κ.λπ.). Μια τα-
ξινομία έχει πιο επίσημες διασυνδέσεις από έναν χάρτη (mind map), και μπορεί να εί-
ναι ένας τρόπος οπτικής χαρτογράφησης των όρων σε ένα γλωσσάρι (όπως περιγρά-
φεται παραπάνω στην εννοιολόγηση με ορολογία).

4. Δημιουργία Θεωρίας

Γράψτε μια θεωρία χρησιμοποιώντας μια γλώσσα που περιγράφει βασικές συνδέσεις 
και διασυνδέσεις. Κάντε το κείμενο να είναι αρκετά σαφές για έναν καλά ενημερωμένο 
εξωτερικό παρατηρητή, ώστε αυτός να είναι σε θέση να κατανοήσει κάτι νέο. Η θεωρία 
μπορεί να χρειαστεί να συμπληρωθεί από μια ταξινόμηση ή ένα γλωσσάρι. Η θεωρία θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει γλώσσα, εικόνα ή μαθηματικά σύμβολα.

5. Παραγωγικός Συλλογισμός

Σκεφτείτε τις συνέπειες των θεωριών. Ποια είναι μερικά από τα πράγματα που η θεω-
ρία μπορεί να προβλέψει; Τι μπορούμε να περιμένουμε;

Έννοιες σε μια θεωρία -> Συλλογισμός -> Λογικές συνέπειες μιας θεωρίας

Αν η θεωρία δεν λειτουργεί μερικές φορές, ίσως χρειαστεί να πάμε και πάλι πίσω προς 
τα πραγματικά περιστατικά και να δούμε αν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με 
τον παραγωγικό συλλογισμό. Έχουμε δημιουργήσει τις σωστές έννοιες από τα γεγο-
νότα μας;

6. Μοντελοποίηση

Δημιουργήστε ένα μοντέλο (ένα πραγματικό πρότυπο ή ένα διάγραμμα ή μια περιγραφή) 
που αναπαριστά την ουσία μιας θεωρίας δείχνοντας πώς συνδέονται βασικές της έννοιες.
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Αναλύοντας λειτουργικά

1. Ανάλυση Γραμματισμού και Πολυγραμματισμών

Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ένα γραπτό ή ένα πολυτροπικό κείμενο. 
Πώς μεταφέρει τα μηνύματά του;

2. Διάγραμμα Y – Παρατήρησης

Αναλύοντας τα προφανή χαρακτηριστικά ενός πράγματος. Τι είναι;
 • Πώς μοιάζει
 • Ακούγεται σαν
 • Το αντιλαμβανόμαστε σαν…

3. Προ-οργανωτής Αιτίου και Αποτελέσματος

Δημιουργήστε ένα διάγραμμα αιτίου και αποτελέσματος, στο οποίο ο αριθμός των αι-
τιών συμβάλλει στη δημιουργία ενός αποτελέσματος.

4. Μοντελοποίηση Περίπτωσης

Ένα σχέδιο μιας σειράς ενεργειών ή γεγονότων. Για παράδειγμα, ένα διάγραμμα UML, 
στο οποίο τα κουτάκια με τις ετικέτες είναι «καταστάσεις» και οι γραμμές σύνδεσης εί-
ναι «δράσεις».

5. Ιστοριογραμμή

Δημιουργήστε ένα χρονοδιάγραμμα, είτε με την ημερομηνία / ώρα σημειωμένη ως ση-
μεία σε μια γραμμή χρόνου ή με επικαλυπτόμενες χρονικές περιόδους, όπως σε ένα 
διάγραμμα Gant.

6. Διαγράμματα Ροής

Περιγράψτε μια ακολουθία γεγονότων ή ενεργειών σε ένα διάγραμμα. Π.χ. Γεγονός 1 
-> Γεγονός 2 -> Γεγονός 3 κ.λπ.

7. Ιστοριοπίνακας

Δημιουργήστε έναν πίνακα με μια ιστορία, ο οποίος αναλύει τις ακολουθίες των επεισο-
δίων σε μια πραγματική ή φανταστική ιστορία – κείμενο, εικόνα, βίντεο ή την ακολουθία 
των γεγονότων στην πραγματική ζωή.

8. Διάγραμμα Σύγκρισης

Προσδιορίστε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων.

9. Διάγραμμα Venn

Ποια είναι τα διαφορετικά και επικαλυπτόμενα κοινά χαρακτηριστικά δύο πραγμάτων;
 • Θέμα A: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
 • Τα θέματα Α και Β Επικάλυψη: Κοινά χαρακτηριστικά
 • Θέμα B: Κοινά χαρακτηριστικά

10. Συγκριτικός Πίνακας

Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά ενός αριθμού διαφορετικών αντικειμένων.

Αντικείμενο 
1: …

Αντικείμενο 
2: …

Αντικείμενο 
3: …

Αντικείμενο 
4: …

Αντικείμενο 
5: …

Χαρακτηριστικό 1:  … √
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Χαρακτηριστικό 2:  … √ √

Χαρακτηριστικό 3:  … √

11. Αναλογία

Δημιουργήστε έναν πίνακα αναλογίας στον οποίο το A είναι σε σύγκριση με το B ό,τι 
το X είναι σε σύγκριση με το Y.

A είναι σε σύγκριση με το B

Όπως

{Ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;}

X είναι σε σύγκριση με το Y

Ή γράψτε μια παράγραφο εξηγώντας πώς ένα ζεύγος μεταβλητών που συνδέονται 
σχετίζεται με ένα άλλο.

12. Αλληγορία

Εντοπίστε ομοιότητες παρά τις πραγματικές διαφορές που υπάρχουν. Για παράδειγμα, 
«Το ποτάμι διασχίζει σαν φίδι την ύπαιθρο».

Κατάσταση 1, Κυριολεκτικά Αφηρημένη Σύνδεση Κατάσταση 2, Κυριολεκτικά

{με λέξεις:} Το ποτάμι έχει 
πολλές καμπές και στροφές.

Καμπυλότητα και δι-
ακλαδώσεις.

{με λέξεις:} Τα φίδια κάνουν καμπύ-
λες και στροφές καθώς κινούνται.

{με εικόνες ή ήχους ή τόπο 
ή χειρονομίες – μια αερο-
φωτογραφία του ποταμιού}

{με εικόνες ή ήχους ή τόπο ή χειρο-
νομίες – μια φωτογραφία ενός φι-
διού σε κίνηση}

13. Δομική Ανάλυση

Συνδέστε τη δομή με τη λειτουργία
Το φαινόμενο που εξετάζουμε: ...

Τα μέρη του Τι κάνει το κάθε μέρος

14. Οδηγίες

Μια λειτουργική εξήγηση ενός προϊόντος ή μιας δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνει:
 • Εισαγωγή: Για ποια λειτουργία προορίζεται ένα αντικείμενο.
 • Σύντομη εκκίνηση: Μια σύντομη επισκόπηση για το πώς να χρησιμοποιήσεις κάτι.
 • Λειτουργική περιγραφή: Αναλυτικές οδηγίες για τις διάφορες χρήσεις.
 • Μενού βοήθειας: Πίνακας με τις λειτουργίες και τα πράγματα που ίσως να θέλει κά-

ποιος να ξέρει πώς να τα κάνει.

Αναλύοντας κριτικά

1. Κριτικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί

Συζητήστε τι υπάρχει πίσω από ένα κείμενο.
 • Πώς υπεισέρχονται τα χρήματα, η δύναμη, τα συμφέροντα σε ένα θέμα;
 • Πώς υπεισέρχεται ο ιδεαλισμός, η ηθική, οι αρχές σε ένα θέμα;
 • Πώς υπεισέρχεται η ιδεολογία, η προπαγάνδα, η ρητορική σε ένα θέμα;
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2. Διάγραμμα Y – Αξιολόγησης

Αναλύοντας το πώς φαίνεται κάτι:
 • Τι λέει ότι είναι
 • Τι σας φαίνεται και πώς σας ακούγεται
 • Σαν τι φαίνεται ότι κάνει (για μένα, για μας … είναι καλό, κακό, χρήσιμο, άχρηστο)

3. Εργαλείο Κριτικής Αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση μιας πρότασης οργανώστε τις σκέψεις σας κατά τη λήψη απόφα-
σης ή συγκρίνετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός θέματος.

Πρόταση: ...

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Ενδιαφέροντα

Ή:

Απόφαση: ...

Θετικά Αρνητικά Επιπτώσεις

Μπορεί να θέλετε να δώσουν σε καθένα από τα θετικά μια βαθμολογία από 1 μέχρι 5, 
και στα αρνητικά από -1 μέχρι -5 για να έχετε μια συνολική αξιολόγηση.

4. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους

Αξιολόγηση των συνεπειών μιας δράσης.

Δράση: ...

Κόστη Οφέλη

Χρήμα

Χρόνος

Άτομα

Κοινότητα 

Περιβάλλον

Για να βοηθηθείτε στην ανάλυση κόστους-οφέλους, μπορεί αν θέλετε να βαθμολογήσετε 
το κόστος και τα οφέλη. Η τελική ερώτηση είναι αν τα οφέλη υπερκαλύπτουν το κόστος.

5. Ανάλυση SWOT

Εκτιμήστε τη στρατηγική θέση ενός οργανισμού, κοινότητας ή ομάδας.

Οργανισμός, Κοινότητα ή Ομάδα: ...

Δυνατά σημεία Αδυναμίες

Καταχωρήστε:
Πλεονεκτήματα
Τα πράγματα που κάνετε καλά
Δεξιότητες
Διαθέσιμοι πόροι
Η θετική αντίληψη άλλων ανθρώπων

Καταχωρήστε:
Μειονεκτήματα
Τα πράγματα που δεν κάνετε καλά και τομείς που 
επιδέχονται βελτίωση
Οι δεξιότητες που απαιτούνται, αλλά δεν είναι 
διαθέσιμες
Οι πόροι που απαιτούνται, αλλά δεν είναι εύκολα 
προσβάσιμοι
Αρνητικές αντιλήψεις άλλων ανθρώπων
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Ευκαιρίες Απειλές

Καταχωρήστε:
Ευνοϊκές πτυχές του περιβάλλοντος
Ενθάρρυνση των τάσεων
Τα πράγματα που θα μπορούσατε να 
κάνετε, ώστε να έχουν θετική επίπτωση

Καταχωρήστε:
Δυσκολίες και προβλήματα
Τα εμπόδια που συναντάτε
Κίνδυνοι
Κόστος και διαθεσιμότητα πόρων

6. Αξιολόγηση Κινδύνων

Αξιολόγηση και σχεδιασμός κινδύνων
Κίνδυνος: ...

1. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

2. Ποιον μπορούν να βλάψουν;

3. Ποια είναι τα υπάρχοντα μέτρα προφύλαξης και τα μέτρα ελέγχου;

4. Τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο;

5. Κάνουμε αρκετά πράγματα; Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;

7. Κριτική: Ένα Πλαίσιο συγγραφής

Γράψτε ένα άρθρο, όπως μια «γνώμη» για μια εφημερίδα ή μια κριτική για ένα περιοδικό. 
Το πλαίσιο για τη σύνταξη μιας κριτικής μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Το πεδίο: ποιο είναι το θέμα ή το ζήτημα που αναλύεται;
 • Υποστηρικτής 1: Ποια είναι τα επιχειρήματά του; Ποια είναι η άποψή του; Ποια εί-

ναι τα ενδιαφέροντά του;
 • Υποστηρικτής 2: Ποια είναι τα επιχειρήματά του; Ποια είναι η άποψή του; Ποια εί-

ναι τα ενδιαφέροντά του; Πώς αυτά είναι διαφορετικά από την υπόθεση που έθεσε 
ο υποστηρικτής 1; (Και τα ίδια για τον υποστηρικτή, 3 κ.λπ.)

 • Πραγματική αξιολόγηση: ποιες προοπτικές είναι πιθανό να είναι πιο κοντά στην 
 αλήθεια; 

Σκεφθείτε:
 - Τα γεγονότα: τι είναι σωστό, τι παρουσιάζεται παραπλανητικά, τι είναι λάθος;
 - Η λογική: ποια επιχειρήματα είναι σαφή, πειστικά, ελλιπή ή φτωχά;
 - Προοπτικές: πώς τα συμφέροντα των υποστηρικτών επηρεάζουν την περίπτωσή 

τους; Είναι ουδέτερα, ισόρροπα ή μεροληπτικά;

Η προοπτική του κριτή: Ποια είναι η δική σας άποψη; Πώς αυτό επηρεάζει την εκτίμη-
σή σας;

8. Συζήτηση

Κανονίστε μια επίσημη συζήτηση για ένα θέμα.
Πρόταση: ‘Ότι ……. ‘

 • Καταφατικός ομιλητής 1: Ορίζει μια πρόταση από μια θετική πλευρά.
 • Αρνητικός ομιλητής 1: Ορίζει μια πρόταση από μια αρνητική πλευρά.
 • Καταφατικός ομιλητής 2: Περιγράφει την υπόθεση για μια καταφατική απάντηση.
 • Αρνητικός ομιλητής 2: Περιγράφει την υπόθεση για μια αρνητική απάντηση.
 • Καταφατικός ομιλητής 3: Αντικρούει την υπόθεση που έγινε από τους ομιλητές με 

τις αρνητικές απόψεις.
 • Αρνητικός ομιλητής 3: Αντικρούει την υπόθεση που έγινε από τους ομιλητές με τις 

θετικές απόψεις..
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 • Καταφατικός ομιλητής 4: Συνοψίζει και κλείνει την υπόθεση για μια καταφατική προ-
οπτική.

 • Αρνητικός ομιλητής 4: Συνοψίζει και κλείνει την υπόθεση για μια αρνητική προοπτική.

9. Εικονική Δίκη

Σκεφθείτε ένα πρόσωπο ή έναν οργανισμό σε ένα εικονικό δικαστήριο.
Υπόθεση: ... εναντίον. ...

 • Ο ενάγων ή αναφέρων παρουσιάζει το αρχικό επιχείρημα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
καλύψει: τα γεγονότα, το νόμο ή τους κανόνες και την εφαρμογή του νόμου ή των 
κανόνων για την περίπτωσή σας.

 • Ο ενάγων ή αναφέρων καλεί μάρτυρες και τους απευθύνει ερωτήσεις για να υπο-
στηρίξει την υπόθεσή του.

 • Ο εναγόμενος παρουσιάζει την απόκρουση της κατηγορίας καλύπτοντας τα γεγο-
νότα, τη νομοθεσία ή τους κανόνες και την εφαρμογή της νομοθεσίας ή των κανό-
νων για την περίπτωση αυτή.

 • Ο εναγόμενος εξετάζει κατ’ αντιπαράσταση τον ενάγοντα ή τους μάρτυρες και κα-
λεί νέους μάρτυρες.

 • Ο ενάγων ή αναφέρων εξετάζει κατ’ αντιπαράσταση τον εναγόμενο ή τους μάρτυ-
ρές του.

 • Ο εναγόμενος παρουσιάζει τα απολογητικά του επιχειρήματα.
 • Ο ενάγων ή αναφέρων παρουσιάζει τα τελικά του επιχειρήματα.
 • Οι δικαστές μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις σε ορισμένα σημεία ανά πάσα στιγμή. 

Στο τέλος της υπόθεσης συσκέπτονται και απαγγέλλουν την απόφασή τους. Μια επι-
τροπή ενόρκων μπορεί να βγάλει επίσης μια απόφαση σχετικά με μια περίπτωση, αφού 
έχει ενημερωθεί σχετικά με τη νομοθεσία ή τους κανόνες από τον δικαστή.

10. Δημοσκόπηση
Δημιουργήστε μια ηλεκτρονική ή κανονική δημοσκόπηση για να εκτιμήσετε το φάσμα 
των απόψεων σε ένα θέμα.
1. Δημιουργήστε τα ερωτήματα για τη δημοσκόπηση, συμπεριλαμβανομένων και απα-

ντήσεων ναι / όχι / δεν απαντώ, πολλαπλής επιλογής και κλίμακες αξιολόγησης.
2. Αποφασίστε σχετικά με το δείγμα σας: Σε τι είδους ανθρώπων αναφέρεστε; Σε πό-

σους θα απευθυνθείτε;
3. Διεξαγωγή της δημοσκόπησης – ηλεκτρονικά, ή σε χαρτί, είτε πρόσωπο με πρόσωπο.
4. Συλλογή των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων και συγγραφή μιας έκθεσης.

Εφαρμόζοντας κατάλληλα

1. Εφαρμογές Γραμματισμού: Παραγωγικές Δραστηριότητες
Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν (μια ιστορία, ένα άρθρο εφημερίδας, μια κριτική) ή μιλούν 
(επίσημη ομιλία, μια άτυπη παρουσίαση), χρησιμοποιώντας τις συμβάσεις/κανόνες του 
κάθε είδους.

2. Εφαρμογές Πολυγραμματισμών: Παραγωγικές Δραστηριότητες
Οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν ένα έργο, δημιουργούν μια ιστοσελίδα, παραδίδουν μια 
παρουσίαση PowerPoint, κάνουν ένα βίντεο ή δημιουργούν ένα παιχνίδι, χρησιμοποιώ-
ντας τις συμβάσεις/κανόνες του κάθε είδους.

3. Επίλυση Προβλημάτων
Δημιουργήστε μια προβλέψιμη, συμβατική ή “ορθή” λύση σε ένα πρόβλημα.
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Το Πρόβλημα
Πού; / Πότε; / Ποιος; / Τι; / Γιατί;

Πιθανές Λύσεις
Πώς;

Δοκιμή
Τι;

Αποτελέσματα

4. Πείραμα
Πραγματοποιήστε ένα πείραμα χρησιμοποιώντας επιστημονική μέθοδο.

 • Αρχική παρατήρηση: Κάτι που έχετε παρατηρήσει και θέλετε να το ερευνήσετε.
 • Δημιουργία υπόθεσης: μια αρχική άποψή σας που θέλετε να δοκιμάσετε.
 • Συγκέντρωση δεδομένων: Αναζήτηση των ήδη διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με 

αυτό το θέμα.
 • Ανασκόπηση θεωριών: Μάθετε τις κυριότερες επεξηγήσεις για μια έννοια που είναι 

γνωστές σήμερα – τις σχετικές ιδέες και θεωρίες που συνδέουν τις έννοιες μαζί.
 • Σχεδιασμός πειράματος: Πώς σκοπεύετε να επαληθεύσετε την υπόθεσή σας;
 • Διεξαγωγή πειράματος: Καταγραφή παρατηρήσεων.
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων: Είναι σωστή η αρχική υπόθεσή σας;
 • Έκθεση Σχετικών Αποτελεσμάτων: Συμπεριλάβετε τη συνολική πορεία του πειράμα-

τος όπως την περιγράψατε στα παραπάνω βήματα.

5. Έλεγχος Υποθέσεων

Υπόθεση: ...
 • Επαγωγικός συλλογισμός: αρχίστε με το να βάλετε μαζί γεγονότα ή μικρές πληρο-

φορίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Είναι τα μικρά κομμάτια του παζλ που τε-
λικά δημιουργούν τη συνολική εικόνα.

 • Παραγωγικός συλλογισμός: ξεκινήστε με τη μεγάλη-εικόνα, τις απόψεις ή τις θεω-
ρίες και βρείτε τα κομμάτια που λογικά ταιριάζουν σε αυτήν.

 • Συστήματα ανάλυσης: πάρτε κομμάτια από την εικόνα, αφαιρέστε τα μέρη ενός συ-
στήματος και δείτε τι αλλάζει.

6. Πρόβλεψη

Περιγράψτε το τέλος μιας ιστορίας ή ενός κειμένου το οποίο έχετε κατά το ήμισυ.
 • Προβλέψτε: Πώς θα εξελιχθεί η ιστορία; Ποια είναι τα πιθανότερα σενάρια;
 • Σχεδιάστε: Γράψτε πως τελειώνει το κείμενο.
 • Συγκρίνετε: Κοιτάξτε το άλλο μισό του κειμένου (αρχή). Η κατάληξή του ήταν ανά-

λογη ή διαφορετική;

Εφαρμόζοντας δημιουργικά

1. Εφαρμογές Γραμματισμού: Παραγωγικές Δραστηριότητες

Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν αξιοποιώντας μια ποικιλία ειδών λόγου, δημιουργώντας 
ένα πρωτότυπο και υβριδικό κείμενο.

2. Εφαρμογές Πολυγραμματισμών: Παραγωγικές Δραστηριότητες

Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν πολυτροπικά κείμενα, στα οποία χρησιμοποιούν ποι-
κίλους τρόπους παραγωγής ενός μηνύματος (γλωσσικό, οπτικό, κιναισθητικό, ηχητικό 
και χωροταξικό), μέσα και είδη λόγου, με έναν πρωτότυπο ή υβριδικό τρόπο.
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3. Κιναισθησία

Οι εκπαιδευόμενοι μεταφέρουν μηνύματα από τον έναν τρόπο στον άλλο (όπως από 
την οπτική στην γλωσσική αναπαράσταση ή από γλωσσική στην κιναισθητική), ή από 
το ένα μέσο στο άλλο, όπως από μια ιστορία σ’ένα βίντεο. Ή μεταφέρουν ένα σύνολο 
από έννοιες από ένα γνωστό πλαίσιο σε ένα άλλο λιγότερο γνωστό προσαρμόζοντας 
τον τρόπο και το μέσο για να ταιριάξουν.

4. Μεταφορά Γνώσης

Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει (νέες εμπειρίες, ιδέες, θεωρίες, ανα-
λύσεις, κατάλληλες εφαρμογές) και εφαρμόστε τες σε ένα διαφορετικό πλαίσιο/περι-
βάλλον/περίσταση, σε ένα διαφορετικό θέμα ή σε ένα διαφορετικό πρόβλημα. Προ-
βληματιστείτε σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ του αρχικού και του 
νέου πλαισίου.

5. Καθορισμός Προβλήματος

Στη γνωστική διαδικασία «Εφαρμόζοντας κατάλληλα», συζητήσαμε για την τεχνική επί-
λυσης προβλημάτων. Ωστόσο, είναι ακόμη δυσκολότερ ο το να καθορίσει κάποιος ποιο 
είναι το πρόβλημα. Αναλογιστείτε μια κατάσταση και συζητήστε τα βασικά προβλήμα-
τα που απαιτούν λύση.

6. Έρευνα Δράσης

Η έρευνα είναι για να εξερευνήσουμε κάτι. Συνήθως τα αποτελέσματά της είναι μόνο 
γνώσεις, αλλά δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αναληφθεί δράση σε αυτή τη γνώση. 
Έρευνα δράσης είναι η έρευνα που προσβλέπει στη δράση και έρευνα που ανατροφο-
δοτεί τη δράση. Πρόκειται για σκέψη και δράση μαζί. Η έρευνα δράσης περιλαμβάνει 
τον ακόλουθο κύκλο:

7. Σενάριο

Φανταστείτε το μέλλον, φανταστείτε εναλλακτικές λύσεις χρησιμοποιώντας τη μεθο-
δολογία σενάριο cafe.

Βασικό ερώτημα για το μέλλον: ….
1. Τι και αν; Εναλλακτικές προοπτικές με καταιγισμό ιδεών
2. Κοιτάζουμε το πλαίσιο και εξετάζουμε τους παράγοντες/ δυνάμεις της αλλαγής

 - Περιβάλλον
 - Πολιτική
 - Οικονομία
 - Πολιτισμός
 - Τεχνολογία

3. Δημιουργούμε τα σενάρια:

Το καλύτερο σενάριο Το χειρότερο σενάριο

Εναλλακτική 1

Εναλλακτική 2

8. Επίλυση Συγκρούσεων

Η επίλυση των συγκρούσεων είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης των διαφωνιών.
 • Πριν ξεκινήσετε: Μάθετε για το πρόσωπο και το ιστορικό του προβλήματος.
 • Διαπραγμάτευση Βήμα 1: Εστιάστε στην άποψη του άλλου ατόμου για το πρόβλημα.
 • Διαπραγμάτευση Βήμα 2: Εστιάστε στο πρόβλημά σας από την άποψή των άλλων.
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 • Διαπραγμάτευση Βήμα 3: Πάρτε απόσταση από το πρόβλημα.
 - Εξερευνήστε τα γεγονότα.
 - Διερευνήστε εναλλακτικές, υποθετικές απόψεις ενός τρίτου ατόμου.

 • Διαπραγμάτευση Βήμα 4: Σκιαγραφήστε τις προοπτικές σας.
 • Διαπραγμάτευση Βήμα 5: Διερευνήστε τις συνέπειες των εναλλακτικών τρόπων επί-

λυσης της σύγκρουσης.
 • Διαπραγμάτευση Βήμα 6: Επίλυση:

 - Η υιοθέτηση μιας κοινά αποδεκτής λύσης (λιγότερο πιθανή σε δύσκολες δια-
πραγματεύσεις).

 - Να βρείτε κοινό έδαφος και τη μέση οδό.
 - Συνεργασία για την επίτευξη ενός πράγματος, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει 

διαφωνία.
 - Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Αξιολογούμε τι θετικό αποκομίσαμε από την εμπει-

ρία των διαπραγματεύσεων.

9. Στρατηγική Λήψης Αποφάσεων

 • Περιγράψτε την απόφαση που πρέπει να παρθεί και το δίλημμα που κρύβεται πίσω 
από αυτή.

 • Περιγράψτε εναλλακτικές προσεγγίσεις.
 • Δημιουργήστε κατάλογο κριτηρίων, τα οποία περιγράφουν τα θετικά αποτελέσμα-

τα μιας απόφασης και προχωρήστε στην κατάταξη αυτών.
 • Θέσπιση της απόφασης.
 • Αξιολογήστε την απόφαση σε σχέση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

10. Εφεύρεση

 • Περιγράψτε το στόχο ή τους σκοπούς της εφεύρεσης.
 • Περιγράψτε εναλλακτικές προσεγγίσεις σχεδίων ή υποδειγμάτων.
 • Φτιάξτε ένα μοντέλο, μια πατέντα.
 • Ελέγξτε το μοντέλο. μετρήστε τη αποτελεσματικότητά του σε σχέση με τους αρχι-

κούς στόχους και σκοπούς της εφεύρεσης.
 • Γράψτε μια έκθεση αξιολόγησης, η οποία αφηγείται την ιστορία της εφεύρεσης και 

αξιολογεί την αποτελεσματικότητά της.

11. Αποκλίνουσα Σκέψη

Σκεφτείτε με νέους και ευφάνταστους τρόπους για θέματα ή προβλήματα.
 • Καταγράψτε και περιγράψτε τους συνήθεις τρόπους που σκέφτεστε ή αντιμετωπί-

ζετε ένα θέμα ή πρόβλημα.
 • Αναζητήστε διαφορετικούς ή ασυνήθιστους τρόπους για να σκεφτείτε ή να αντιμε-

τωπίσετε ένα θέμα ή πρόβλημα, σκεφτείτε ιδέες που μπορεί να φαίνονται τρελές εκ 
πρώτης όψεως, μιλήστε με άλλους, πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο …

 • Αποδομήστε: πάρτε κάτι κατά μέρος, επεξεργαστείτε τις συνδέσεις και τις μορ-
φές του.

 • Αναδομήστε: επαναφέρετε και πάλι κάτι στην πρώτη του κατάσταση, αλλά μέσα 
από νέους τρόπους, συνδυασμούς και μορφές. Μειώστε κατά το ήμισυ /διπλασι-
άστε, κόψτε σε κύβους/φέτες, τεντώστε/συρρικνώστε, υποκαταταστήστε, διαμελί-
στε /συνδυάστε, προσαρμόστε, μεγεθύνετε /σμικρύνετε, αναστρέψτε /αναποδογυ-
ρίστε από πάνω προς τα κάτω και από μέσα προς τα έξω, ξεχωρίστε /ανακατέψτε, 
παρουσιάστε σε νέο περιτύλιγμα/ ξεπακετάρετε.

 • Αναζητήστε τις στιγμές που αναφωνείτε Εύρηκα, όταν ξαφνικά κάτι αποκτά νόημα 
ή γίνεται αντιληπτό με συναρπαστικό τρόπο.
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12. Προσωπικό Σχέδιο Δράσης

Μετατρέψτε μια ιδέα σε δράση.
 • Ο στόχος μου.
 • Η δέσμευσή μου: Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω το στόχο μου.
 • Δράση – βήμα 1
 • Δράση – βήμα 2 … κλπ.
 • Οι πόροι και η υποστήριξη που θα χρειαστώ.
 • Πιθανά εμπόδια: τα πράγματα που μπορεί να με βοηθήσουν να επιτύχω τον στόχο 

μου ξεπερνώντας τα εμπόδια.

Μέτρα επίδοσης: πώς θα γνωρίζω ότι έχω επιτύχει το στόχο μου; Και αυτό που θα έχει 
επιτευχθεί;
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ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ 
«ΝΕΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Δημήτρης Ζέππος

 1  Βασικές έννοιες της «Νέας Μάθησης» 

Η προσέγγιση της Νέας Μάθησης, όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3 του τόμου, 
εδράζεται στην παραδοχή ότι η μάθηση σχετίζεται με τον μετασχηματισμό και ο με-
τασχηματισμός αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών. Για την 
επίτευξη αυτού του μετασχηματισμού οι διδακτικές και μαθησιακές επιλογές χρειάζε-
ται να οριοθετούνται με ακρίβεια, οι εκπαιδευτικές διαδρομές να σχεδιάζονται με προ-
σοχή και η επίδοση των μαθητών να παρακολουθείται συστηματικά και να αποτυπώνε-
ται με τεκμηριωμένο τρόπο. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται, σχεδιάζονται και βι-
ώνονται οι μαθησιακές και διδακτικές επιλογές σε οποιαδήποτε μαθησιακή περίστα-
ση βρίσκεται στην καρδιά της μάθησης και έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επίδραση στα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τη Νέα Μάθηση αυτό το επίπεδο τεκμηρίω-
σης καλείται «Μαθησιακή Ενότητα» και αφορά τους μικροσχεδιασμούς της μάθησης, 
οι οποίοι αντανακλώνται στην αλληλουχία των μαθησιακών δραστηριοτήτων ή αλλιώς 
των γνωστικών διεργασιών (knowledge processes). 

Για την ακρίβεια, ο σχεδιασμός μαθημάτων (μαθησιακών ενοτήτων) βάσει της λογικής 
της Νέας Μάθησης, είτε αυτός γίνεται offline (εκτός της πλατφόρμας της Μάθησης 
μέσω Σχεδιασμού) είτε online (ενέργεια επιτρεπτή σε οποιονδήποτε αφού η Πλατφόρ-
μα είναι ανοικτή), βασίζεται στην παραδοχή ότι τη νέα γνώση την αποκτούμε με μία 
από τις ακόλουθες γνωστικές διαδικασίες ή με συνδυασμό αυτών: 

1.  Βιώνοντας το γνωστό και το νέο, δηλαδή αποκτώντας βιωματική εμπειρία της νέας 
γνώσης μέσω της παλιάς ή αποκτώντας απευθείας εμπειρία, χρησιμοποιώντας τη 
νέα γνώση. Στην πρώτη περίπτωση σχεδιάζονται δραστηριότητες για την απόκτη-
ση της νέας γνώσης που στηρίζονται στις προσωπικές εμπειρίες των μαθητών και 
την προηγούμενη γνώση τους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση σχεδιάζονται δραστη-
ριότητες που εμβαπτίζουν τους μαθητές σε νέες εμπειρίες ή πληροφορίες.

2.  Εννοιολογώντας ή νοηματοδοτώντας, δηλαδή αποδίδοντας νόημα στη νέα γνώση 
ονομάζοντάς την ή θεωρητικοποιώντας την. Στην πρώτη περίπτωση σχεδιάζονται 
δραστηριότητες που επιτρέπουν στους μαθητές να ομαδοποιούν και να ταξινο-
μούν πράγματα σε εννοιολογικές κατηγορίες, να αναπτύσσουν έννοιες, να εφαρ-
μόζουν κριτήρια κατηγοριοποίησης των όρων και να δίνουν τον ορισμό των όρων, 
ενώ στη δεύτερη περίπτωση σχεδιάζονται δραστηριότητες με τις οποίες οι μαθη-
τές συνδέουν έννοιες μεταξύ τους προκειμένου να καταφύγουν σε γενικεύσεις ή 
να χαρτογραφούν τις διασυνδέσεις μεταξύ των εννοιών/θεωριών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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3. Αναλύοντας και συγκεκριμένα κάνοντας (ο μαθητής) είτε λειτουργική ανάλυση 
είτε κριτική. Στην πρώτη περίπτωση σχεδιάζονται δραστηριότητες που βοηθούν 
τον μαθητή να κατανοήσει μέσα από ανάλυση πώς λειτουργεί κάτι, πρόκειται για 
δραστηριότητες που διερευνούν τα αίτια, τα αποτελέσματα, τις σχέσεις και τις 
λειτουργίες των εννοιών. Οι μαθητές αναλύουν λογικές συνδέσεις, σχέσεις αιτί-
ου-αποτελέσματος, δομές και λειτουργίες. Στη δεύτερη περίπτωση σχεδιάζονται 
δραστηριότητες που διερευνούν τα κίνητρα, τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα. 
Οι μαθητές αξιολογούν τις απόψεις των άλλων και τις δικές τους, τα ενδιαφέρο-
ντα, τα κίνητρα και τις πράξεις.

4. Εφαρμόζοντας τη νέα ή τη διαφοροποιημένη γνώση. Συγκεκριμένα, σχεδιάζονται 
δραστηριότητες που απαιτούν την εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικά ζητήμα-
τα και περιστάσεις επικοινωνίας. Επίσης, σχεδιάζονται δραστηριότητες που απαι-
τούν δημιουργική εφαρμογή των γνώσεων, οι οποίες απαιτούν δηλαδή τη μεταφο-
ρά των γνώσεων σε νέα ζητήματα και περιστάσεις. Οι μαθητές κάνουν μια παρέμ-
βαση στον κόσμο που ζουν, η οποία είναι καινοτόμα και δημιουργική ή μεταφέρουν 
αυτό που έμαθαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα/καταστάσεις. 

Πέραν αυτών, κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο τρόπο αξιολόγη-
σης, ο οποίος επίσης καταχωρείται (knowledge outcomes), ενώ υπάρχει η δυνατότητα 
και για προτάσεις για περαιτέρω μελέτη των μαθητών (learning pathways). 

Υπάρχει ένας «χάρτης», ο οποίος βοηθά τον σχεδιαστή της δραστηριότητας (ή της 
ενότητας) γιατί λειτουργεί ως «καλούπι» για το σχεδιασμό του μαθήματος, όπως θα 
δούμε στα σχέδια μαθημάτων που ακολουθούν. Ο σκοπός της σύνδεσης κάθε γνωστι-
κής διαδικασίας με τις διαφορετικές δραστηριότητες είναι να κάνει τους εκπαιδευτι-
κούς να σκεφτούν και να επιλέξουν με το δικό τους προσωπικό τρόπο την πλέον κα-
τάλληλη αλληλουχία και το εύρος των δραστηριοτήτων μάθησης που θα χρησιμοποι-
ήσουν για τους μαθητές τους. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο σχεδίασης μαθησιακών 
ενοτήτων, οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε μία διαδικασία ανάλυσης κάθε δραστη-
ριότητας που επιλέγουν ως προς τους γλωσσικούς στόχους που εξυπηρετεί και ως 
προς τις γνωστικές διαδικασίες που αναπτύσσει. Με αυτόν τον τρόπο η εκπαιδευτική 
διαδικασία λαμβάνει υπόψη και συνενώνει και τους περιγραφικούς δείκτες γλωσσομά-
θειας του ΕΠΣ-ΞΓ και τις δεξιότητες που προάγονται. 

Στο παράρτημα του κεφαλαίου παρουσιάζονται παραδείγματα μαθησιακών ενοτή-
των κατά επίπεδο γλωσσομάθειας και ανά γλώσσα. Σημειώνεται ότι στην πλατφόρμα 
http://cglearner.com κάθε εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει τις υπάρ-
χουσες μαθησιακές ενότητες (σχέδια μαθημάτων) που έχουν δημιουργήσει άλλοι εκ-
παιδευτικοί και παράλληλα μπορεί να αξιοποιήσει το ηλεκτρονικό εργαλείο της μα-
θησιακής ενότητας για να προβεί στο δικό του σχεδιασμό μάθησης και να συνδυά-
σει τις δραστηριότητες που επιθυμεί με τις προαναφερθείσες γνωστικές διαδικασί-
ες, ακολουθώντας τα πολύ απλά βήματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα (http://
neamathisi.com/learning-by-design/quick-start). 

Κάθε νέα μαθησιακή ενότητα με τις δραστηριότητές της και την ανάλυσή τους κατα-
χωρίζεται στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας μέσω της ειδικά διαμορφωμένης και 
φιλικής προς το χρήστη διεπαφής (interface) του διαδικτυακού εργαλείου. Το διαδι-
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κτυακό πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρεις αλληλένδετους χώρους: (α) «ο σχεδιαστι-
κός χώρος των εκπαιδευτικών», ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται από τον εκπαι-
δευτικό ο σχεδιασμός του μαθήματος και διατυπώνεται με την επιστημονική ορολογία, 
(β) «ο σχεδιαστικός χώρος για τους μαθητές», ο χώρος στον οποίο ο προηγούμενος 
σχεδιασμός μεταφράζεται σε ένα κατανοητό κείμενο, από άποψη γλώσσας για τους 
μαθητές και (γ) «ο χώρος εργασίας των μαθητών», στον οποίο οι μαθητές πραγμα-
τοποιούν τις δραστηριότητες (οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν να δουν online 
τους δύο πρώτους χώρους ξεχωριστά ή σε παράλληλη προβολή).

 2  Προγραμματισμός μαθημάτων και δραστηριοτήτων

Στα προηγούμενα κεφάλαια του τόμου αυτού αναλύθηκε το πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ και οι 
αρχές του Νέου Σχολείου, τα είδη των κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων που προ-
ωθούνται και επιδιώκονται. Ακόμα έγινε αναφορά στο νέο ρόλο του εκπαιδευτικού και 
στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται από το ΕΠΣ-ΞΓ καθώς και στον συ-
σχετισμό τους με ζητήματα της σύγχρονης παιδαγωγικής. Στο σύνολο των πληροφο-
ριών αυτών πιθανόν να δημιουργήθηκε η απορία πώς ο εκπαιδευτικός της τάξης θα 
μπορέσει να εντάξει τις νέες αυτές προσεγγίσεις και τεχνικές στην καθημερινή του 
πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό το κείμενο που ακολουθεί θα επιχειρήσει να εκθέ-
σει ορισμένες ιδέες που έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό στον προ-
γραμματισμό της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας στο πνεύμα του ΕΠΣ-ΞΓ. Ει-
δικότερα, ακολουθούν προτάσεις ανάπτυξης ενδεικτικών διδακτικών βηματισμών, δη-
λαδή «σχέδια μαθήματος», μέσα από τη διαδικασία του χρονικού προγραμματισμού ή 
«χρονοδιαγράμματος».

Τονίζεται στο σημείο αυτό πως τα αναφερόμενα εδώ αποτελούν προτάσεις και ενδει-
κτικές περιγραφές και δεν αποτελούν δεσμευτικούς ή μοναδικούς τρόπους χρονικού 
και διδακτικού προγραμματισμού. Για το λόγο αυτό, τα σχέδια μάθησης αναπτύσσο-
νται ακολουθώντας τις αρχές προσέγγισης της Νέας Μάθησης, αλλά με μια «γραμμι-
κή αναπαράσταση» για να αναδειχθεί η δυνατότητα ελεύθερης μεταφοράς των αρχών 
της Νέας Μάθησης σε ενδεχομένως πιο οικεία συστήματα σχεδιασμού.

 2.1  Τι σημαίνει χρονοδιάγραμμα;

Είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο πρόβλημα υλοποίησης μιας μαθησιακής ενότητας 
είναι το πώς να προβλέψει κανείς πότε, σε ποιο βαθμό και με ποια αποτελέσματα θα 
την πραγματοποιήσει. Αν τώρα συνδυάσουμε αυτόν τον προβληματισμό με το γεγο-
νός ότι το ΕΠΣ-ΞΓ σας προτρέπει να αλλάξετε ρόλο και από «φορέας της γνώσης» να 
γίνετε «στήριγμα της βιωματικής μάθησης», τότε φαίνεται να έχετε στα χέρια σας ένα 
εκρηκτικό μείγμα δύσκολων και δύσβατων πρακτικών που απαιτούν χρόνο και έντο-
νη προσπάθεια.

Η αλήθεια, όμως, ίσως και να είναι διαφορετική. Αν αναλογιστείτε πως η κάθε σας 
πράξη σε καθημερινό προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο απαιτεί έναν –έστω και 
υποτυπώδη- χρονικό προγραμματισμό [time management]1 στο πλαίσιο της καθημερι-
νής σας δημιουργικότητας, τότε έχετε λύσει ήδη το μεγαλύτερο μέρος του προβλή-
ματος. Γιατί πράγματι, μία μαθησιακή πράξη δεν είναι τίποτε άλλο από μία καλά μελε-
τημένη διαδικασία διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, που συλλειτουργούν 
όπως ένα καλοκουρδισμένο ρολόι και έχουν ως αποτέλεσμα την εκπλήρωση του γενι-
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κού μαθησιακού στόχου που είχε τεθεί από την αρχή. Το ίδιο δεν συμβαίνει και στην 
καθημερινή σας ζωή, όταν πρέπει να σκεφτείτε πότε θα ξεκινήσετε μία πράξη με συ-
γκεκριμένο σκοπό, η οποία με την ολοκλήρωσή της θα σας οδηγήσει στην πραγματο-
ποίηση της επόμενης πράξης και ούτω καθεξής; 

Ας παίξουμε λίγο με ένα παράδειγμα εκτός διδακτικής πραγματικότητας: Μία τυπική 
μέρα αποτελείται από μία σειρά σταθερών πράξεων, τις οποίες συνηθίζουμε να ονο-
μάζουμε «ρουτίνες»: το πρωί θα σηκωθείτε, θα φτιάξετε στη συνέχεια καφέ και θα πά-
ρετε το πρωινό σας πριν φύγετε για τη δουλειά. Ποιος ήταν ο στόχος αυτού του προ-
γραμματισμού: να φύγετε έγκαιρα για τη δουλειά χωρίς να μείνετε νηστικοί. Πώς το κα-
ταφέρατε; Σηκωθήκατε κάποια συγκεκριμένη ώρα, την οποία προκαθορίσατε προηγου-
μένως ρυθμίζοντας το ξυπνητήρι σας, κατόπιν βάλατε –και όχι νωρίτερα– τον καφέ να 
βράζει (ανεξάρτητα αν έχετε προγραμματιζόμενη καφετιέρα, οπότε η τοποθέτηση του 
καφέ θα μπορούσε να είχε γίνει και από την προηγούμενη βραδιά) και στη συνέχεια 
πήρατε το πρωινό σας, αφού ετοιμάστηκε ο καφές. Τέλος, και αφού ολοκληρώθηκαν 
όλα τα προηγούμενα βήματα της πρωινής σας προετοιμασίας με τη σειρά που τα προ-
γραμματίσατε, φεύγετε από το σπίτι για τη δουλειά. Τόσο απλά και τόσο καθημερινά.

Σε τι διαφέρει η εκπαιδευτική σας πραγματικότητα μέσα στην τάξη από τη διαδικασία 
που μόλις περιγράψαμε; Σε τίποτα απολύτως. Γιατί απλά, για να πραγματοποιηθεί μία 
οποιαδήποτε μαθησιακή πράξη, την έχετε πρώτα προγραμματίσει (το ξυπνητήρι), την 
εκτελείτε με τη λογική σειρά που απαιτεί η περίσταση (η καφετιέρα και το βράσιμο 
του καφέ) και την ελέγχετε για το αποτέλεσμά της (παίρνετε το πρωινό σας αφού έχει 
ολοκληρωθεί η παρασκευή του με επιτυχία και έγκαιρα), κρίνοντας σε κάθε βήμα τη 
διαδικασία ως επιτυχημένη ή όχι (αν το ρολόι καθυστέρησε ή ο καφές δεν βγήκε κα-
λός). Ήδη εφαρμόσατε ένα σύστημα χρονο-προγραμματισμού, το οποίο δεν χρειάστη-
κε ούτε ιδιαίτερη μελέτη, αλλά ούτε και ιδιαίτερο κόπο για την πραγματοποίησή του.

Στην περίπτωση της διδακτικής, βέβαια, τα πράγματα είναι λίγο πιο απρόβλεπτα και 
πολυσύνθετα, γιατί υπεισέρχονται διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. κυμαινόμε-
νος αριθμός μαθητών λόγω ασθενειών, καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την ψυχο-
μαθησιακή αντοχή των μαθητών αλλά και τη δική σας διάθεση, ξαφνική βλάβη σε κά-
ποιο μηχάνημα που υπολογίζατε να χρησιμοποιήσετε, και χιλιάδες άλλες περιπτώσεις 
απρόβλεπτων συμβάντων και μικροπροβλημάτων), τα οποία μπορούν εύκολα να ανα-
τρέψουν και το καλύτερο χρονοδιάγραμμα και κυριολεκτικά να καταστρέψουν κάθε 
φιλότιμη προσπάθειά σας2. 

Για το λόγο αυτό είναι πάντα προτιμότερο να προβλέπουμε και την πιθανότητα τέ-
τοιων αστοχιών σε ένα χρονοδιάγραμμα, χρησιμοποιώντας μικρούς και ευέλικτους 
σχηματισμούς, ας τους ονομάσουμε «ενδιάμεσους στόχους» [milestone]3.

Είναι λογικό, κάθε ενδιάμεσος στόχος να αποτελεί τμήμα μίας γενικότερης στοχοθε-
σίας, την οποία επιδιώκουμε με τη μαθησιακή διαδικασία. Αυτή η γενικότερη στοχοθε-
σία αποτελεί και την τελική επιδίωξη της μαθησιακής πράξης, ας την περιγράψουμε 
εδώ ως «γενικό στόχο» [goal]4. Για να επιτύχουμε λοιπόν το γενικό στόχο μας, πρέπει 
να καλύψουμε τους διάφορους διαδοχικούς ενδιάμεσους στόχους. Ήδη σχηματίσα-
με μία αλυσίδα πρακτικών και πράξεων που θα μας οδηγήσουν στον τελικό μας στόχο. 
Αυτή η αλυσίδα είναι το χρονοδιάγραμμά μας5.
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Τώρα, επιστρέφοντας στο παράδειγμά μας με τον καφέ, τι θα κάνατε, αν κάποια από 
τις ενδιάμεσες πράξεις δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα; Με άλλα λόγια, τι θα κά-
νατε αν για παράδειγμα παρατηρούσατε πως βάζοντας το ξυπνητήρι σας πολύ αργά 
δεν προλαβαίνετε να πάρετε το πρωινό σας με την ησυχία σας, ώστε να φύγετε έγκαι-
ρα από το σπίτι; Θα κάνατε προφανώς κάποια διορθωτική κίνηση, ρυθμίζοντας το ξυ-
πνητήρι να χτυπήσει λίγο νωρίτερα. Πραγματοποιώντας αυτή τη νέα ρύθμιση, η οποία 
στηρίζεται στην παρατήρηση [benchmarking]6 του αποτελέσματος του συγκεκριμένου 
βηματισμού, εφαρμόσατε έναν «εσωτερικό έλεγχο» [internal audit]7, ο οποίος αποσκο-
πεί στη βελτίωση της πιθανότητας πλήρους επίτευξης του επιθυμητού στόχου. Αυτό 
σημαίνει πως την επόμενη φορά που το ρολόι θα χτυπήσει, το σήμα θα έρθει λίγο νω-
ρίτερα και εσείς θα προλάβετε να πάρετε έγκαιρα το πρωινό σας.

Στη διδακτική πρακτική αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως «ανατροφοδότηση» [feed-
back]8 και αποτελεί στοιχείο της (εξωτερικής, εσωτερικής ή αυτο-)αξιολόγησης της 
διδακτικής και μαθησιακής πράξης. Αυτά τα χρονικά σημεία παρακολούθησης των 
επιμέρους στόχων αποτελούν σημαντικές διαδικασίες αξιολόγησης του μαθησιακού 
δρώμενου, όπου μπορούν να συμμετέχουν μάλιστα και οι εμπλεκόμενοι μαθητές9. 
Ανάλογα με την έκβαση της αξιολογικής διαδικασίας αναπροσαρμόζεται το χρονοδι-
άγραμμα, αν απαιτείται, γιατί διαπιστώνονται αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό, 
είτε για παράδειγμα προσθέτοντας περισσότερο χρόνο για έναν βηματισμό, είτε αφαι-
ρώντας από κάποιον βηματισμό μερικά στοιχεία για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το 
προηγούμενο βήμα, που για κάποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον ενδιά-
μεσο στόχο που είχε τεθεί από την αρχή, μεταθέτοντας τα στοιχεία που αφαιρέθηκαν 
στον επόμενο βηματισμό.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδοχική σειρά των ενδιάμεσων στόχων και επιβεβαιωθεί 
μέσα από τις διαδικασίες ανατροφοδότησης η περάτωσή τους, μπορεί να θεωρηθεί 
πως επιτεύχθηκε ο γενικός στόχος του χρονοδιαγράμματος. Στην Εικόνα 1 παρουσιά-
ζεται σχηματικά ένα τέτοιο γραμμικό χρονοδιάγραμμα.

A

D

c

c

c

b

b

b

Εικόνα 1: Γραφική παράσταση προόδου χρονοδιαγράμματος

A  .... Έναρξη μαθησιακής δραστηριότητας

b  .... Ενδιάμεσο σημείο ανατροφοδότησης

c  .... Επικαλυπτόμενη / αναπροσαρμοζόμενη ύλη

D  .... Ολοκλήρωση μαθησιακής δραστηριότητας
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Ας εξηγήσουμε λιγάκι το παραπάνω σχήμα. Το σκούρο μωβ βέλος δηλώνει τη γενική 
χρονική πορεία της μαθησιακής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από ενδεχόμενες παλιν-
δρομήσεις, ενώ τα βέλη σε ανοιχτό μωβ δηλώνουν τη χρονική εξέλιξη κάθε επιμέρους 
στόχου. Το κουτάκι Α ορίζει την αρχή της δραστηριότητας, ενώ το κουτάκι D το τέρ-
μα της. Τα μικρά τριγωνάκια b αντιπροσωπεύουν τα σημεία ανατροφοδότησης, όπου 
με διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης της πορείας της δραστηριότητας (δοκιμα-
σίες, ερωτηματολόγια κ.ο.κ.) αποφασίζεται η συνέχιση της ροής του προγράμματος 
υπό συνθήκες. Αυτές μπορεί να είναι α) «καλώς βαίνει» (χαμογελαστό προσωπάκι), 
που σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί ο ενδιάμεσος στόχος, οπότε συνεχίζουμε με τη ροή 
του προγράμματος όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Από την άλλη μπορεί να σημαίνει 
β) «ελλειμματική πορεία» (προσωπάκι με το μεγεθυντικό φακό), οπότε η ροή ή ο προ-
γραμματισμός ανακυκλώνεται [loop] για να διορθωθεί η προβληματική ή ελλιπής επί-
τευξη του ενδιάμεσου στόχου. Τα γκρι πεδία c αντιπροσωπεύουν την ύλη (γλωσσική 
και επικοινωνιακή), η οποία διαδοχικά επικαλυπτόμενη προοδεύει, ώστε να ολοκληρω-
θεί η επίτευξη του αρχικού γενικού στόχου. Σε περίπτωση παλινδρόμησης, η ύλη αυτή 
αναπροσαρμόζεται στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες συνθήκες (μείωση ή αύξηση του 
όγκου της, μετάθεση της διαδοχής επιμέρους στοιχείων, απόρριψη ή αντικατάσταση 
στοιχείων, κλπ.).

Τι χρειάζεται για να οργανώσω ένα σχέδιο μαθήματος;

Για την καλύτερη οργάνωση ενός σχεδίου μαθήματος απαιτούνται μερικές βασικές 
πληροφορίες, οι οποίες θα σας διευκολύνουν τόσο στον παιδαγωγικό όσο και στον 
χρονικό προγραμματισμό των επιμέρους βηματισμών, για να επιτύχετε με όσο το δυ-
νατό πιο ομαλό τρόπο τον επιδιωκόμενο στόχο.

Αρχικά καλό είναι να μελετήσετε και να καταγράψετε τις ιδιαιτερότητες της ομάδας- 
στόχου σας. Τα βασικά στοιχεία της ομάδας, όπως κοινωνικό πλέγμα, κοινωνιομετρικά 
στοιχεία και προηγούμενες γνώσεις, αποτελούν τη βάση για την ορθολογική και προ-
σαρμοσμένη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού χρονοδιαγράμματος.

Στη συνέχεια θα χρειαστεί να μπείτε στη διαδικασία ορισμού του γενικού στόχου της 
μαθησιακής δραστηριότητας, σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ, εφαρμόζοντας τους διδακτι-
κούς στόχους που θέτει το ΕΠΣ-ΞΓ στις παραπάνω ιδιαιτερότητες της ομάδας-στόχου 
σας. Ο γενικός αυτός στόχος θα σας καθορίσει στη συνέχεια και τους ενδιάμεσους 
στόχους, οι οποίοι θα αποτελέσουν το βασικό σκελετό του χρονοδιαγράμματος.

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο για το χρονοδιάγραμμά σας είναι οι πηγές και τα 
υλικά [resources] που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση του γενικού στόχου. 
Με αυτό εννοούμε πως καλό θα είναι να προβλέψετε εξαρχής ποια φυσικά αντικείμε-
να (κείμενα και κειμενικοί τύποι, γλωσσικό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, πη-
γές πληροφόρησης, κ.ο.κ.) θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των επιμέρους 
στόχων. Εννοείται πως αυτό το σύνολο μπορεί να τροποποιηθεί, να εμπλουτιστεί ή να 
απλοποιηθεί ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες της προόδου της μαθησιακής διαδι-
κασίας και μετά από τις ενδιάμεσες αξιολογικές και ανατροφοδοτικές διαδικασίες. Στη 
φάση αυτή καλό είναι να περιλαμβάνετε και ενδεχόμενες «πλάγιες εισροές» από άλ-
λες ειδικότητες («διαθεματικότητα» και «διεπιστημονικότητα» του προγράμματος), οι 
οποίες ενδέχεται να στηρίζουν την ομαλή εξέλιξη του χρονικού προγραμματισμού. Θα 
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χρειαστεί για τοn λόγο αυτό να συνυπολογίσετε το ανθρώπινο δυναμικό που θα απαι-
τηθεί για να φέρει εις πέρας τον επιδιωκόμενο γενικό στόχο. Εννοούμε με αυτό πως 
πέρα από τους μαθητές της τάξης σας μπορεί ενδεχομένως να απαιτηθεί και η συνερ-
γασία με άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό (στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας) ή ακό-
μα και με άλλη σχολική μονάδα (στο πλαίσιο καινοτόμων διασχολικών συμπράξεων). 

Είναι αυτονόητο πως ένας ορθολογικός χρονικός προγραμματισμός απαιτεί και τον 
σαφή καθορισμό του χρόνου έναρξης και λήξης της μαθησιακής ενότητας, καθώς και 
των χρονικών σημείων ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του χρονοδιαγράμματος, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ενδεχόμενη διορθωτική επέμβαση σε καθέναν από τους 
επιμέρους στόχους. Στο σημείο αυτό καλό είναι να τονίσουμε ότι με τον όρο «μαθη-
σιακή ενότητα» δεν εννοούμε υποχρεωτικά μία και μόνο διδακτική ώρα, αλλά ενδεχο-
μένως το σύνολο των διδακτικών ωρών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των επι-
μέρους προβλεπόμενων βηματισμών και την επίτευξη του αρχικού γενικού στόχου.

Υπάρχει κάτι ανάλογο σε έτοιμη μορφή;

Η αλήθεια είναι πως δεν ανακαλύψαμε μόλις τον τροχό. Η διαδικασία του χρονοπρο-
γραμματισμού είναι γνωστή εδώ και αρκετές δεκαετίες στη βιομηχανία ως «επιχειρη-
σιακό σχέδιο» [business plan]. Και είναι γεγονός πως υπάρχουν μία σειρά από έτοι-
μες ηλεκτρονικές εφαρμογές, τις οποίες θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει για 
να προγραμματίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τη ροή ακόμα και ολόκληρου 
του σχολικού έτους. 

Αυτή η λύση θα απαιτούσε όμως μεγάλο χρόνο προετοιμασίας και εξοικείωσης με το 
συγκεκριμένο λογισμικό και κρύβει μέσα της την εγγενή δυσκολία της αναπροσαρμο-
γής σε ενδεχόμενες ριζικές τροποποιήσεις των διδακτικών περιστάσεων. Ακόμα, τα 
λογισμικά διαχείρισης επιχειρηματικών σχεδίων που κυκλοφορούν δεν έχουν σχεδι-
αστεί για τη χρήση τους σε εκπαιδευτικό περιβάλλον, πράγμα που αφήνει σημαντικά 
ζητήματα ανοικτά σε θέματα ένταξης των διαδικασιών σε συγκεκριμένες παιδαγωγι-
κές αρχές. 

Είναι, ωστόσο, αρκετά εύκολο να προσαρμόσει κανείς απλές εφαρμογές, για παρά-
δειγμα εφαρμογές φύλλων εργασίας, στις ανάγκες του σχεδιασμού μαθησιακών δρα-
στηριοτήτων. Ακόμα πιο εύκολο είναι να χρησιμοποιήσετε μία «μήτρα» χρονοδιαγράμ-
ματος, όπως αυτή που παρατίθεται πιο κάτω, ώστε να συμπληρώσετε «χειροκίνητα» τα 
απαιτούμενα στοιχεία και να οργανώσετε με τον τρόπο αυτό τη μαθησιακή σας δρα-
στηριότητα.

Βέβαια υπάρχουν μία σειρά από άλλες εναλλακτικές λύσεις για τον προγραμματισμό 
μιας μαθησιακής δραστηριότητας, όπως οργανογράμματα, mind-maps, αστερίες λο-
γικής συνέχειας, κ.ο.κ.. Στόχος μας εδώ δεν είναι να σας προσηλυτίσουμε σε μία συ-
γκεκριμένη μέθοδο προγραμματισμού, αλλά να σας δώσουμε, όπως είπαμε και στην 
αρχή του κεφαλαίου, ορισμένες ιδέες για τον χρονοπρογραμματισμό εφαρμογής του 
ΕΠΣ-ΞΓ, τις οποίες φυσικά μπορείτε να τροποποιήσετε και να συμπληρώσετε σύμφω-
να με τις δικές σας ανάγκες ή προτιμήσεις. Η προσωπική σας πρωτοβουλία παίζει τον 
πιο σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη οργάνωση του υλικού και των δραστηριοτήτων 
της δικής σας τάξης.
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Πώς θα μπορούσε να είναι ένα χρονοδιάγραμμα μαθησιακής δραστηριότητας;

Ας προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε ένα σχέδιο χρονοδιαγράμματος, αρχικά ως βασι-
κή διάταξη και στη συνέχεια με συγκεκριμένο παράδειγμα.

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει μία τυπική διάταξη χρονοδιαγράμματος. Τα στοιχεία που κα-
ταγράφονται είναι: 1) ο γενικός στόχος της μαθησιακής δραστηριότητας, 2) οι διαθέ-
σιμες εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και 3) το σύνολο των διαθέσιμων ωρών διδα-
σκαλίας. Στη συνέχεια προσφέρεται ο χώρος προγραμματισμού, όπου καταγράφονται 
α) οι επιμέρους εργασίες (βηματισμοί) και τα προβλεπόμενα κοινωνικά σχήματα εργα-
σίας, β) οι ενδιάμεσοι στόχοι που επιδιώκονται, γ) τα υλικά και οι πηγές που απαιτού-
νται καθώς και δ) ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτές. Τελευταία εγγραφή είναι η «εν-
διάμεση αξιολόγηση», η οποία έχει ως σκοπό τον έλεγχο της επίτευξης του συγκεκρι-
μένου επιμέρους στόχου και η «τελική αξιολόγηση», με την οποία κρίνεται ο βαθμός 
επίτευξης του γενικού στόχου της μαθησιακής παρέμβασης.

Είναι φυσικά αυτονόητο πως ένας χρονοπρογραμματισμός από μόνος του δεν μπο-
ρεί να προβλέψει όλες τις παραμέτρους μίας παιδαγωγικής πράξης. Για το λόγο αυτό 
καλό θα ήταν να συνοδεύεται ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα και από μία συγκέντρωση 
των υπόλοιπων στοιχείων που αναφέρθηκαν πιο πάνω (διαθεματικοί και διεπιστημονι-
κοί κόμβοι, ανθρώπινο δυναμικό κ.ο.κ.), ώστε να περιγραφεί με τη μεγαλύτερη δυνα-
τή ακρίβεια η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης μαθησιακής δραστηριότητας σε σχέ-
ση με τη συγκεκριμένη ομάδα στόχου.

Χρονοδιάγραμμα μαθησιακής διαδικασίας

Σχ. Έτος: ... Γλώσσα: ... Επίπεδο: ...

Γενικός στόχος: 
Επικοινωνιακός στόχος: ...

Δεξιότητες: ...

Εβδομαδιαίες ώρες μαθήματος: ...

Σύνολο  διαθέσιμων ωρών: ...

Βηματισμός
Κοινωνικά σχήματα

Ενδιάμεσος 
 Στόχος

Υλικά /  Πηγές
Εβδομάδες

1η 2η 3η 4η --

F

F

F

F

--

Ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση 

(γκρι: επίτευξη στο τέλος της περιόδου, μωβ: ολοκλήρω-
ση της δραστηριότητας στο τέλος της περιόδου)

Πίνακας 1: Ενδεικτική Μορφή Χρονοδιαγράμματος
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Η συμπλήρωση του χρονοδιαγράμματος προσφέρει μία εποπτική διάταξη, η οποία 
επιτρέπει να παρακολουθείται η χρονολογική πορεία της επίτευξης των επιμέρους 
στόχων και η όσο το δυνατόν επιτυχής περάτωση της μαθησιακής δραστηριότητας 
στο σύνολό της.

Ακούγεται πολύ αφηρημένο αυτό; 

Ας δούμε την ανάπτυξη ενός χρονοδιαγράμματος στην πράξη με συγκεκριμένο παρά-
δειγμα από την καθημερινότητα στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Τονίζουμε στο 
σημείο αυτό πως το συγκεκριμένο παράδειγμα που ακολουθεί είναι απλά μία ενδεικτι-
κή εφαρμογή και δεν αποτελεί δεσμευτική διαδικασία.

Παράδειγμα για τα γερμανικά (επίπεδο Α2)

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα λαμβάνουμε ως υπόθεση εργασίας πως έχουμε μία 
τάξη μαθητών ηλικίας περίπου 13 ετών (Α’ Γυμνασίου, σε χωρισμό επιπέδων, όπως 
προτείνεται από το ΕΠΣ-ΞΓ) που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο του επιπέδου Α2 σύμ-
φωνα με το Κ.Ε.Π.Α.

Οι μαθητές καλούνται μέσα σε 5 εβδομάδες να επεξεργαστούν και να καλύψουν ως 
γενικό στόχο τις αναγκαίες επικοινωνιακές δεξιότητες για τη μετάδοση συγκριτικών 
στοιχείων μεταξύ των πολιτιστικών στοιχείων γερμανόφωνων χωρών και Ελλάδας. 
Το κοινωνικό πλέγμα της ομάδας στόχου περιγράφεται ως γλωσσικά ομοιογενές, οι 
μαθητές δηλαδή βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο αρχαρίων Α2 σύμφωνα με το 
Κ.Ε.Π.Α., ενώ η δημογραφική κατανομή (αγόρια – κορίτσια) θεωρείται πως είναι ομοι-
όμορφη. Το πλήθος των μαθητών ανέρχεται σε 15 άτομα και ο χώρος διδασκαλίας εί-
ναι μία συμβατική αίθουσα σχολείου χωρίς ιδιαίτερες τεχνολογικές υποδομές.

Ο προγραμματισμός της μαθησιακής διαδικασίας στηρίζεται στη θεωρία «Μάθηση 
μέσω Σχεδιασμού» [Learning by Design]10, η οποία αναλύεται σε μεγαλύτερο βάθος 
σε προηγούμενο κεφάλαιο του παρόντος. Η σειρά των βηματισμών δεν εξαρτάται 
από τη φυσική διάταξή τους μέσα στον πίνακα, αλλά περιγράφεται από τη σκίαση της 
εβδομάδας διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, η σειρά εγγραφής των βηματισμών δεν είναι 
κατ’ ανάγκη η πραγματική σειρά επεξεργασίας ή εφαρμογής του βηματισμού. Αυτό δί-
νει τη δυνατότητα παλινδρόμησης ή ακόμα και αλλαγής της ροής του χρονοδιαγράμ-
ματος, σε περίπτωση που απαιτηθεί κάποια αναπροσαρμογή της ύλης ή της προόδου 
μετά από ανατροφοδοτική διαπίστωση.

Χρονοδιάγραμμα μαθησιακής διαδικασίας

Σχ. Έτος: ΧΧΧΧ Γλώσσα: ΓΕΡ Επίπεδο: Α2

Γενικός στόχος: 

Επικοινωνιακός στόχος: Σύγκριση πολιτιστικών στοιχείων γερμα-
νόφωνων κρατών και Ελλάδας (διαπολιτισμική προσέγγιση) (ΕΠΣ-
ΞΓ, σελ. 167)

Δεξιότητες: Πρόσληψη και παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή 
προφορικού λόγου

Εβδομαδιαίες ώρες μαθήματος: 2

Σύνολο  διαθέσιμων ωρών: 10
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Βηματισμός
Κοινωνικά σχήματα

Ενδιάμεσος 
 Στόχος

Υλικά / 
 Πηγές

Εβδομάδες

1η 2η 3η 4η 5η

F

Βιώνοντας το 
 γνωστό:
(αναστοχασμός στον 
κόσμο του μαθητή) 
εκφράζουμε τις προ-
σωπικές μας εμπει-
ρίες και τις ανιχνεύ-
ουμε σε γερμανόφω-
να έντυπα τουριστικού 
ενδιαφέροντος 
(εργασία σε μικρο-
ομάδες)

Εισαγωγή στο 
θέμα, εξοικείω-
ση με το σχετικό 
γλωσσικό υλικό 
για οικεία πολιτι-
στικά στοιχεία
(αναστοχασμός 
στον κόσμο του 
μαθητή)

Γερμανό-
φωνα έντυ-
πα τουριστι-
κού περιε-
χομένου για 
την Ελλάδα, 
προσωπικές 
εμπειρίες 
μαθητών

F

Μπαίνοντας σε νέους 
κόσμους:
ανακαλύπτουμε πολιτι-
στικά στοιχεία γερμα-
νόφωνων χωρών που 
προέρχονται από την 
Ελλάδα και προβάλλο-
νται σε γερμανόφωνα 
έντυπα 
(εργασία σε ομάδες)

Πρόσληψη νέων 
πληροφοριών, 
νέο γλωσσικό 
υλικό, αναγνώ-
ριση κοινών εν-
νοιών

Πληροφο-
ριακό φυλ-
λάδιο του-
ρισμού από 
Γερμανία 
(εκτύπωση)

F

Εννοιολογώντας:
Σχεδιάζουμε κείμενο 
σύγκρισης 
(εργασία στην τάξη 
συνολικά)

Χρήση των εκ-
φράσεων ύπαρ-
ξης (es gibt, man 
findet κ.ο.κ.) για 
τη δημιουργία 
συγκριτικού κει-
μένου

υφιστάμενο 
υλικό, φόρ-
μα κειμένου 
δημοσίευσης 
ή αφίσας

F

Αναλύοντας:
Εξετάζουμε τη χρήση 
περιγραφικών φράσε-
ων (es gibt, man findet 
κ.ο.κ.)
(προετοιμασία στο 
σπίτι, εργασία σε μι-
κρο-ομάδες και μετά 
στην τάξη)

Ανάλυση των 
φραστικών μέ-
σων περιγραφής 
με ιδιαίτερη εστί-
αση στις εκφρά-
σεις ύπαρξης σε 
απρόσωπη σύ-
νταξη

υφιστάμε-
νο υλικό, συ-
γκέντρω-ση 
επιπλέον υλι-
κού από μα-
θητές

F

Εφαρμόζοντας:
προτείνουμε την ανά-
πτυξη αφίσας ή δημο-
σίευσης που πραγμα-
τεύεται τις ομοιότη-
τες και διαφορές πολι-
τιστικών στοιχείων Ελ-
λάδας και γερμανόφω-
νων χωρών
(εργασία σε μικρο-
ομάδες και μετά στην 
τάξη)

εφαρμογή του 
νέου γλωσσικού 
υλικού σε πειρα-
ματική (προφορι-
κή) παρουσίαση 
ομοιοτήτων και 
διαφορών

εποπτικό υλι-
κό σε μορ-
φή κολλάζ, 
ομαδική ερ-
γασία, ομα-
δική παρου-
σίαση
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Βιβλιογραφικές αναφορές
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F

δημιουργούμε αφίσα 
ή υλικό προς δημοσί-
ευση σε σχολική εφη-
μερίδα
(εργασία σε ομάδες 
– παρουσίαση στην 
τάξη)

Ανάπτυξη κειμέ-
νου σύγκρισης 
πολιτιστικών πα-
ραδόσεων

Συγγραφή 
δημοσίευσης 
για σχολικό 
περιοδικό ή 
δημιουργία 
συγκριτικής 
αφίσας

Ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση 

(γκρι επίτευξη στο τέλος της περιόδου, μωβ: ολοκλήρωση 
της δραστηριότητας στο τέλος της περιόδου)

Πίνακας 2: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα για τα γερμανικά, επίπεδο Α2

Τα σχέδια που ακολουθούν στο Παράρτημα θα εμπλουτιστούν σταδιακά από σχέδια 
για όλες τις γλώσσες. 

1 Όπως ορίζουν τον όρο οι Zampetakis, Bouranta, & Moustakis (2010: 25 κ.ε.)

2 Βλέπε Rifkin (2003).

3 http://www.businessdictionary.com/definition/milestone.html. 

4 http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Project_Management_Checklist_-_Defining_
the_Project_Goal.
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προερχόμενος από το πλαίσιο της Διαχείρισης Απόδοσης “Performance Management” 
(Clayton, 2008) και αποδίδεται συνήθως ως “Learning Goal” (Cerbin & Kopp, 2004; 
Latham & Seijts, 2006) και “timeline” (Milkova, n.d.).

6 http://www.businessdictionary.com/definition/benchmarking.html.

7 http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/definition-of-internal-
auditing/?search%C2%BCdefinition.

8 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες διαμορφωτικής αξιολόγησης 
σε περιβάλλον ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης βλέπε Juwah et al. (2004), ενώ για ορι-
σμό της ανατροφοδότησης βλέπε Σαϊτή (2008: 16)

9 Για την αρχή της συμμετοχής των μαθητών στις διαδικασίες αξιολόγησης, βλέπε Van 
Petegem, Deneire, & De Maeyer (2008).

10 Βλέπε Kalantzis & Cope (2005); Yelland, Cope, & Kalantzis (2008).
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1*

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Γαλλικά

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α1

ΗΛΙΚΙΑ Μαθητές Α’ Γυμνασίου ηλικίας 12-13 ετών

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Προσωπική ζωή

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Ενότητα 2 του σχολικού εγχειριδίου Action.fr-gr 1

ΤΙΤΛΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τίτλος της μαθησιακής ενότητας «Le petit Nicolas et ses copains» / 
«Ο μικρός Νικόλας και οι φίλοι του»

Οι μαθητές θα εμπλακούν σε μία σειρά δραστηριοτήτων που αναδει-
κνύουν τις προσωπικές εμπειρίες και την εξωσχολική γνώση τους σχε-
τικά με αγαπημένους δημοφιλείς ήρωες των κινουμένων σχεδίων κυ-
ρίως του γαλλόφωνου κόσμου. Θα επισκεφθούν τον κόσμο του μι-
κρού Νικόλα και των φίλων του μέσα από την πρόσφατη γαλλική σει-
ρά κινουμένων σχεδίων. Χρησιμοποιώντας απλές γλωσσικές δομές, οι 
μαθητές θα αναζητήσουν και θα απομονώσουν πληροφορίες σε πολυ-
τροπικό κείμενο που παρουσιάζει σκηνές από την καθημερινή σχολική 
τους ζωή και θα κάνουν απλές περιγραφές των βασικών ηρώων, εστι-
άζοντας στην εξωτερική εμφάνιση και τον χαρακτήρα τους.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μύηση σε ερευνητικές διαδικασίες και διεργασίες
 - Να διατυπώνουν ερωτήματα
 - Να σχεδιάζουν και να μεθοδεύουν διερευνήσεις
 - Να αναζητούν και να αξιοποιούν ερευνητικά εργαλεία (πληροφο-

ρικός γραμματισμός)
 - Να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα

Κατανόηση βασικών εννοιών, διαδικασιών και γεγονότων
 - Να αναγνωρίζουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά εννοιών και δι-

αδικασιών
 - Να συνδέουν μία έννοια-ιδέα με άλλες συναφείς, μέσα από τη 

σύγκριση και τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών
 - Να μπορούν να δώσουν παραδείγματα που να αναφέρονται σε 

συγκεκριμένες έννοιες
 - Να μπορούν να κατανοούν και να περιγράφουν γεγονότα

Επικοινωνία και συνεργασία
 - Να επικοινωνούν και να μοιράζονται ιδέες, σκέψεις και συναι-

σθήματα
 - Να επικοινωνούν προκειμένου να διερευνούν ατομικά επιχειρή-

ματα και ισχυρισμούς ή να διασαφηνίζουν ιδέες και απόψεις

* Το σχέδιο μαθήματος είναι προϊόν της εκπαιδευτικού Γαλλικής, Βασιλικής Μπελτσογιάννη, μέλος της ομά-
δας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών. 

Παράρτημα 
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 - Να συνεργάζονται προκειμένου να αναπτύσσουν συλλογικά επι-
χειρήματα, να κατανοούν έννοιες, ιδέες, διαδικασίες, να τεκμη-
ριώνουν θέσεις και να παράγουν έργα

Σύνδεση με παραγωγή και δημιουργία
 - Να συνδέουν με τις κοινότητες την τεχνολογία και τον πολιτισμό
 - Να παράγουν έργα (καλλιτεχνικά, κατασκευαστικά), ολοκληρώ-

νοντας τις ερευνητικές τους προσπάθειες
 - Να δημοσιοποιούν τις παραγωγές τους στη σχολική κοινότητα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ

Περιγράφω πρόσωπα. Ταυτοποιώ και προσδιορίζω πρόσωπα. Ζητώ και 
δίνω πληροφορίες σχετικά με τα επαγγέλματα. Παρουσιάζω άλλον σε 
τρίτους. Περιγράφω την εξωτερική εμφάνιση και στοιχεία της προσω-
πικότητας κάποιου προσώπου.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Γλωσσική εστίαση :
 - στο λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας σχετικό με τα φυσικά χαρα-

κτηριστικά, τις προσωπικές πληροφορίες, τα στοιχεία ταυτότη-
τας και χαρακτήρα του ατόμου, τα επαγγέλματα, την ένδυση

 - στα γραμματικά φαινόμενα σχετικά με τη χρήση άρθρων, ουσι-
αστικών και επιθέτων αρσενικού και θηλυκού γένους, ενικού και 
πληθυντικού αριθμού, των ρημάτων être, avoir, faire και ρημάτων 
της α’ συζυγίας (όπως porter, jouer…)

 - στην εξάσκηση φωνολογικής ικανότητας

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΓΝΩΣΗ

Βασικές γνώσεις πάνω στο λεξιλόγιο της ένδυσης και των χρωμά-
των και βασικές γνώσεις πλοήγησης στο διαδίκτυο και χρήσης μη-
χανών αναζήτησης.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 διδακτικές ώρες των 45’

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΔΟΜΗ

 • Φωτοτυπίες του φύλλου εργασίας
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο για την πλοήγηση στις παρακάτω ιστο-

σελίδες:
http://el.wikipedia.org, http://encyclo.voila.fr/wiki/Le_Petit_
Nicolas_(série_télévisée_d’animation), http://www.tivi5mondeplus.
com/#serie_dessins_animes_le_petit_nicolas και βοηθητικά : 
www.google.gr και www.yahoo.gr 

 • Υλικά για την κατασκευή του επιτραπέζιου παιχνιδιού

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ 
Μπαίνοντας στον κόσμο του μαθητή

Βασιζόμενος στην πρότερη γνώση, εμπειρία του μαθητή, στο ευρύτερο κοινωνικό πε-
ριβάλλον του, στα προσωπικά ενδιαφέροντα του, σε μία συγκεκριμένη εμπειρία, σε 
προσωπικά κίνητρα, στις ζωές των μαθητών – στο καθημερινό και στο οικείο.

Ευαισθητοποιούμε τους μαθητές πάνω στο θέμα της ενότητας, θέτοντας το ερώτημα 
«Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήρωας κινουμένων σχεδίων;»

Αν στην τάξη υπάρχουν μαθητές διαφορετικής εθνικότητας, τους ενθαρρύνουμε να μι-
λήσουν για ήρωες κινουμένων σχεδίων της δικής τους χώρας, προκειμένου να παρου-
σιάσουν τη δική τους πολιτισμική άποψη πάνω στο θέμα.
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Στη συνέχεια, με αφετηρία τη δραστηριότητα 1 του φύλλου εργασίας, οι μαθητές χω-
ρίζονται σε πέντε ομάδες και προσπαθούν να προβούν σε υποθέσεις σχετικά με το κοι-
νό χαρακτηριστικό των εικόνων (πρόκειται για ήρωες κινουμένων σχεδίων γάλλων ή 
γαλλόφωνων δημιουργών).

Με στόχο τη συνοπτική επανάληψη των προαπαιτούμενων γνώσεων και την εμπέδωση 
των γλωσσικών δομών που διδάχτηκαν στη 2η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου, κάθε 
ομάδα μαθητών καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν την εμφάνιση και 
την προσωπικότητα των ηρώων μίας από τις προτεινόμενες τέσσερις εικόνες. Ενδει-
κτικά αναφέρουμε:

 • Il/Elle est comment? 
 • De quelle couleur sont ses cheveux/ses yeux?
 • Il/Elle porte des lunettes?
 • Il/Elle est jeune?
 • Qu’est-ce qu’il /elle porte?
 • Quels sont ses défauts/ses qualités, selon vous?

Οι απαντήσεις-απόψεις της κάθε ομάδας καταγράφονται στον πίνακα. 

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Εκτίμηση 
 - της ενεργού συμμετοχής όλων των μαθητών στη δραστηριότητα 
 - του βαθμού σύνδεσης των ήδη γνωστών εμπειριών και καθημερινών πρακτικών 

τους με το θέμα της μαθησιακής ενότητας
 - της εμπέδωσης των προαπαιτούμενων γνώσεων και των νεοαποκτηθέντων γλωσ-

σικών δομών της ενότητας του σχολικού εγχειριδίου συγκρίνοντας τις απαντήσεις 
με τα γραφόμενα στον πίνακα.

 - του βαθμού αποδοχής αλλά και δυσκολιών που αντιμετωπίστηκαν, θέτοντας ερω-
τήματα και λαμβάνοντας ανατροφοδότηση από το σύνολο του κοινού, καλώντας 
τους σε αυτοαξιόλογηση.

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ

Μπαίνοντας σε νέους κόσμους

Εισάγοντας τους μαθητές σε νέες εμπειρίες-πραγματικές (εκδρομές, καλεσμένους 
ομιλητές) ή φανταστικές (κείμενα, εικόνες, πληροφορίες). Το Νέο ορίζεται από τη 
σκοπιά του μαθητή –μπορεί να έχει και οικεία για τον μαθητή στοιχεία.

Διατηρώντας την ομαδοποίηση 
του συνόλου των μαθητών, προ-
χωρούμε στη δραστηριότητα 2. 
Αν κάποιοι μαθητές αναγνωρίσουν 
τον κεντρικό ήρωα της μαθησια-
κής ενότητας, αφήνουμε σε εκεί-
νους το ρόλο του μεσολαβητή να 
εισάγουν στους υπόλοιπους μαθη-
τές το νέο στοιχείο, συντονίζοντας 
τη συζήτηση.

Ήρωας της σειράς 
βιβλίων

Ήρωας της σειράς 
κινουμένων σχεδίων
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Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάζονται ανά ομάδες σε υπολογιστή για να ολοκληρώσουν 
τη δραστηριότητα 2 για να οικοδομήσουν τη νέα παρεχόμενη γνώση με τρόπο διερευ-
νητικό μέσω της κριτικής αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Με αφορμή τα στοιχεία που προκύπτουν, μπορούμε να συγκρίνουμε τους διαφορετι-
κούς κειμενικούς τρόπους έκφρασης των ιστοριών του μικρού Νικόλα.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Εφαρμογή της ετεροαξιολόγησης
 - οι ομάδες ανταλλάσσουν και διορθώνουν τα φύλλα εργασίας, μετά από συζήτηση 

για τις σωστές απαντήσεις με όλη την τάξη.

Εκτίμηση
 - της αυτονομίας των μαθητών στην ιστοεξερεύνηση και την εκτέλεση των οδηγιών 

καθώς και της συχνότητας παρέμβασης ή καθοδήγησης από τον καθηγητή
 - της εξοικείωσης με τη διαδικασία αναζήτησης πληροφορίων στο διαδίκτυο σε συ-

νάρτηση με την ταχύτητα και την ορθότητα της απόδοσής τους.

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Συνδέοντας ίδια πράγματα

Αναγνωρίζοντας νέες έννοιες/ιδέες/θέματα, συμπεριλαμβανομένων αφηρημένων και 
γενικευμένων όρων, συμβάσεων, χαρακτηριστικών, δομών, ορισμών και κανόνων. Η 
ονοματοποίηση είναι το πρώτο στάδιο που οδηγεί στην κατανόηση. 

Προτείνουμε τη δραστηριότητα 3 του φύλλου εργασίας. Οι μαθητές θα ξαναεπισκε-
φθούν την ιστοσελίδα της Βικιπέδια σχετικά με το μικρό Νικόλα και θα αναγνωρίσουν 
τους ήρωες της δραστηριότητας αντιπαραβάλλοντας την ονομασία και την περιγραφή 
όπως εκείνη δίνεται από την ιστοσελίδα, αξιοποιώντας κάθε στοιχείο του παρεχόμενου 
έντυπου πολυτροπικού κειμένου το οποίο αποτελεί το πρώτο στάδιο που θα οδηγήσει 
στην κατανόηση της περιγραφής των κεντρικών ηρώων. Επίσης, θα ασκηθούν στην κα-
τανόηση των γλωσσικών δομών των δύο γλωσσών μέσα από την αντιπαραβολή των εν-
νοιών και της φωνητικής εξάσκησης.

Παράλληλα, αξιοποιείται το στοιχείο της αναφοράς σε επαγγέλματα που αφορούν τη 
σχολική ζωή και κυρίως, η αναφορά στην ιδιότητα του «surveillant» στο γαλλικό εκπαι-
δευτικό σύστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ταινία «Les choristes» (διαπολιτισμική 
προσέγγιση και χρήση εξωσχολικής γνώσης).

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Ομαδική αξιολόγηση: ενθαρρύνουμε τη συζήτηση μέσα στις ομάδες ώστε να δικαιολο-
γήσουν τις επιλογές τους.

Εκτίμηση 
 - της ικανότητας αναγνώρισης των «διάφανων» λέξεων (mots transparents)
 - της φωνολογικής απόδοσης των ονομάτων
 - του βαθμού αποδοχής αλλά και δυσκολιών που αντιμετωπίστηκαν, θέτοντας ερω-

τήματα και λαμβάνοντας ανατροφοδότηση από το σύνολο του κοινού, καλώντας 

τους σε αυτοαξιόλογηση.
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΘΕΩΡΙΑ

Συνδέοντας διαφορετικά πράγματα

Γενικεύοντας και συνθέτοντας έννοιες συνδέοντάς τες μεταξύ τους, κατανοώντας 
πως συνεισφέρουν στις συνολικές, γενικευμένες σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος. 
Τι θα γινόταν εάν...;

Αξιοποιώντας όλες τις ήδη γνωστές και νέες πληροφορίες που αποκτήθηκαν σε όλα 
τα παραπάνω στάδια, οι μαθητές είναι έτοιμοι να δουν το απόσπασμα (από 00.47’ έως 
04.13’) από το πρώτο επεισόδιο της γαλλικής σειράς κινουμένων σχεδίων «Ο μικρός Νι-
κόλας», το οποίο προβάλλεται στην τάξη μέσω διαδικτύου (http://www.tivi5mondeplus.
com/#serie_dessins_animes_le_petit_nicolas) με βιντεο-προβολέα και να συμπληρώ-
σουν τη δραστηριότητα 4 σε ομάδες. Προτείνεται η 
προβολή του βίντεο αρχικά χωρίς ήχο και έπειτα με 
ήχο για να έχουν τη δυνατότητα να συνθέσουν στα-
διακά τις προσφερόμενες πληροφορίες κάθε είδους. 

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη συμπλήρωση εντύ-
που προσωπικών στοιχείων (fiche d’identité) χρησιμο-
ποιώντας απλές μεμονωμένες φράσεις σχετικές με 
το όνομα, το επάγγελμα, τα χαρακτηριστικά της εξωτερικής εμφάνισης και της προσω-
πικότητας των ηρώων, όπως εμφανίζονται στο απόσπασμα σε συνδυασμό με τις προ-
ηγούμενες πληροφορίες.

Για να επεξεργαστούν καλύτερα τα δεδομένα οι μαθητές αυτού του επιπέδου γλωσσο-
μάθειας, είναι απαραίτητο να δοθεί πριν την παρακολούθηση του βίντεο μία σύντομη 
νοηματική περίληψη του αποσπάσματος που θα ακολουθήσει. 

Είναι σημαντικό να συμβουλεύουμε και να καθοδηγούμε τις ομάδες κατά τη συμπλή-
ρωση των καρτών.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Ετεροαξιολόγηση με τη βοήθεια ενός παιχνιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη συ-
μπλήρωση των καρτών από όλες τις ομάδες. Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα πε-
ριγράφει έναν ήρωα της σειράς χωρίς να αποκαλύπτει το όνομά του και προσκαλεί τις 
άλλες ομάδες ποια θα μαντέψει γρήγορα και σωστά ποιος είναι. Κάθε σωστή απάντηση 
βαθμολογείται με ένα βαθμό και κάθε λανθασμένη απάντηση μίας ομάδας χαρίζει από 
ένα βαθμό στις υπόλοιπες. Η βαθμολογία καταγράφεται στον πίνακα.

Εκτίμηση
 - της ενεργού συμμετοχής των ομάδων
 - της αποκλειστικής χρήσης της γλώσσας-στόχου κατά τις περιγραφές 
 - της χρήσης απλών γλωσσικών δομών της γλώσσας-στόχου, η οποία θα αναλυθεί 

στο επόμενο στάδιο της ενότητας (σημειώνουμε ότι οι χρήστες του συγκεκριμέ-
νου επιπέδου γλωσσομάθειας εξακολουθούν να κάνουν συστηματικά κάποια στοι-
χειώδη λάθη)

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Σκεπτόμενος τι κάνει κάτι

Εξετάζει τη λειτουργία ή λογική της γνώσης, της δράσης, ενός αντικειμένου ή μιας 
αντιπροσωπευτικής σημασίας. Για ποιο σκοπό είναι; Τι κάνει; Πώς λειτουργεί; Ποιά εί-
ναι η δομή του, η λειτουργία ή η σχέσεις του; Ποιές είναι οι αιτίες/ τα αποτελέσματα;
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Οι μαθητές αναλύουν τη λειτουργία των γλωσσικών χαρακτηριστικών των κειμένων 
τους. Έτσι, αντιλαμβάνονται ότι η γραμματική δραστηριότητα εντάσσεται σε ένα ευρύ-
τερο κοινωνικό πλαίσιο.

Συντονίζουμε τους μαθητές σε αυτήν την προσπάθεια ανάλυσης των εννοιών της γραμ-
ματικής, του λεξιλογίου που απαιτούνται σε αυτό το πλαίσιο επικοινωνίας και τους βο-
ηθάμε να εξάγουν τα σωστά συμπεράσματα για τη χρήση του απαραίτητου λεξιλογί-
ου και γραμματικών κανόνων, συνθέτοντας παράλληλα και τις γνώσεις από την αντί-
στοιχη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (σελ.49-55). Συμπληρωματικά, προτείνουμε 
στους μαθητές να εξασκηθούν στις παραπάνω γλωσσικές δομές συμπληρώνοντας τις 
δραστηριότητες του αντίστοιχου τετραδίου εργασιών, όπως εμφανίζονται στις σελίδες 
42, 46, 47 και 48.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Εκτίμηση της δυνατότητας να δημιουργήσουν συσχετισμούς, να διαπιστώσουν τη σημα-
σία ενός γλωσσικού φαινομένου και να βιώσουν με παραδείγματα τη σχέση της δομής 
της γλώσσας με την πρακτική της εφαρμογή μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις και δυ-
νατότητα επιλογής απαντήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω παραδείγματα:

Γενικά σχηματίζουμε το θηλυκό των επιθέτων …
 • προσθέτοντας ένα –e στο αρσενικό
 • προσθέτοντας ένα –s στο αρσενικό

Τα επίθετα που λήγουν σε –e στο αρσενικό … 
 • αλλάζουν όταν σχηματίζουμε το θηλυκό
 • δεν αλλάζουν όταν σχηματίζουμε το θηλυκό

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΑ
Σκεπτόμενος ποιος ωφελείται

Ρωτάει σχετικά με τους σκοπούς, τις προθέσεις και τα ενδιαφέροντα για γνώση των 
ατόμων, σχετικά με μία ενέργεια, ένα αντικείμενο ή μία αντιπροσωπευτική σημασία. 
Ποιες είναι οι ατομικές, κοινωνικές και περιβαντολογικές συνέπειες; Ποιος κερδίζει; 
Ποιος χάνει;

Οι μαθητές εμπεδώνουν τις γλωσσικές δομές της προηγούμενης φάσης, αναλύοντας 
τη λειτουργία των οπτικών χαρακτηριστικών του αποσπάσματος της σειράς κινουμέ-
νων σχεδίων, αξιοποιώντας τα παραγλωσσικά (χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου, 
στάσεις του σώματος των πρωταγωνιστών) και τα εξω-γλωσσικά χαρακτηριστικά του 
(ένταση και τόνος της φωνής των πρωταγωνιστών). Συνειδητοποιούν ότι η ερμηνεία 
των παραπάνω χαρακτηριστικών βοήθησε στην καλύτερη δυνατή κατανόηση του πε-
ριεχομένου του αποσπάσματος και στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων. Συνε-
πώς, διαπιστώνουμε ότι τα στοιχεία αυτά διευκολύνουν την επικοινωνία και αντιπρο-
σωπεύουν τις προθέσεις και τα ενδιαφέροντα των ατόμων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Agnan est très studieux: Il a toujours le bras levé pour répondre aux questions de la 
maîtresse. Il étudie pendant la récréation. C’est le premier de la classe et le chouchou de 
la maîtresse.
Alceste est gourmand: Il est gros et il a toujours une tartine dans la main. Il n’est pas 
content quand ses tartines tombent par terre.
Geoffroy est élégant: Il porte une veste, une chemise et une cravate. Ses cheveux sont 
très bien coiffés.
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Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Εκτίμηση 
 - της ικανότητας αναγνώρισης των παραπάνω στοιχείων στο συγκεκριμένο απόσπα-

σμα του βίντεο με παραδείγματα
 - της ικανότητας σύγκρισης των συγκεκριμένων παραδειγμάτων με παραδείγματα 

από την αντίστοιχη ελληνική σχολική ζωή, διατηρώντας το διαπολιτισμικό ενδιαφέ-

ρον της μαθησιακής ενότητας (εναλλακτικά).

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
Κάνοντας πράγματα με το σωστό τρόπο

Ενεργώντας με βάση τη γνώση που έχουν αποκτήσει με αναμενόμενο, προβλεπόμε-
νο ή συνηθισμένο τρόπο βασιζόμενοι σε ότι έχουν διδακτεί. 

Προτείνουμε στους μαθητές τη δραστηριότητα 5, η οποία μπορεί να αποτελέσει θέμα 
εργασίας για το σπίτι. Με βάση τις κάρτες που συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας 4, ζητάμε από τους μαθητές να κατασκευάσουν δικές τους κάρτες πα-
ρουσίασης, όπου θα απεικονίζονται οι αγαπημένοι τους ήρωες κινουμένων σχεδίων. 

Τους προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν γνωστές μηχανές αναζήτησης για να βρουν το 
απαραίτητο υλικό ή να σχεδιάσουν και να ζωγραφίσουν οι ίδιοι τον αγαπημένο τους 
ήρωα. Με αυτόν τον τρόπο, γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί του εκπαιδευτικού υλικού και 
συμμετέχουν δημιουργικά στη μαθησιακή διαδικασία. 

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Η συγκεκριμένη δημιουργική εργασία κάθε μαθητή μπορεί να καταχωρηθεί στον Φάκε-
λο Εργασιών του Μαθητή (Portfolio Assessment), η τήρηση του οποίου στηρίζεται στη 
διαφοροποιημένη αξιολόγηση της μαθησιακής πορείας του.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ
Κάνοντας πράγματα με ενδιαφέρον τρόπο

Μεταφέροντας τη γνώση και τις ικανότητες από ένα περιβάλλον και προσαρμόζοντας 
τα σε ένα διαφορετικό –βγάζοντας δηλαδή κάτι έξω από το οικείο του περιβάλλον και 
κάνοντας το να λειτουργήσει και σε κάποιο άλλο.

Προτείνουμε στους μαθητές την κατασκευή ενός κλασικού επιτραπέζιου παιχνιδιού, 
του ντόμινο, αντικαθιστώντας την απεικόνιση των γνωστών πλακιδίων (μαύρες κου-
κίδες πάνω σε λευκό φόντο) με την απεικόνιση δημοφιλών ηρώων σειρών κινουμέ-
νων σχεδίων γάλλων ή γαλλόφωνων δημιουργών (όπως εκείνων που αναγνωρίσαμε 
στη δραστηριότητα 1) και με την αποτύπωση της κάρτας παρουσίασής τους (fiche 
d’identité), κατά το γνωστό πρότυπο, χωρίς όμως να αναγράφεται το όνομα του ήρωα.

Οι μαθητές συγκεντρώνουν το υλικό της επιλογής τους και δημιουργούν κάρτες-
πλακίδια από χαρτόνι, όπου στην αριστερή πλευρά θα απεικονίζεται ένας ήρωας κινου-
μένων σχεδίων και στη δεξιά τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά κάποιου άλλου ήρωα, χω-
ρίς να αναγράφεται φυσικά το όνομά του. Οι μαθητές ονομάζουν το επιτραπέζιο παι-
χνίδι με την ονομασία της αρεσκείας τους.

Εξηγούμε τους κανόνες: Το παιχνίδι παίζεται με δύο έως τέσσερις παίκτες. Αν υποθε-
τικά υπάρχουν 18 κάρτες συνολικά, μοιράζουμε 9 κάρτες ανά παίκτη, αν παίζεται με 2 
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άτομα, 6 κάρτες ανά παίκτη, αν παίζεται με 3 άτομα, και 4 κάρτες ανά παίκτη, αν παίζε-
ται με 4 άτομα. Ξεκινά ο πρώτος παίκτης τοποθετώντας την κάρτα του στο τραπέζι και 
ο καθένας με τη σειρά του προσπαθεί να συμπληρώσει την περιγραφή της κάρτας είτε 
με εικόνα είτε με τα χαρακτηριστικά του κάθε ήρωα που απεικονίζεται μπροστά του. 
Αν κάποιος δεν έχει να συμπληρώσει κάποια κάρτα, χάνει τη σειρά του και συνεχίζει ο 
επόμενος. Αν δεν έχει κανείς να τοποθετήσει κατάλληλη κάρτα, ο πρώτος παίκτης «κα-
τεβάζει» μία της αρεσκείας του. Νικητής 
είναι αυτός που στο τέλος «ξεφορτωθεί» 
όλες τις κάρτες του.

Οι μαθητές ως δημιουργοί αυθεντικού 
εκπαιδευτικού υλικού προσκαλούν και 
τους άλλους μαθητές από διαφορετικά 
τμήματα ή τάξεις του ίδιου σχολείου να 
παίξουν το ντόμινο των δημοφιλών ηρώ-
ων κινουμένων σχεδίων. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα σχηματικό 
παράδειγμα καρτών ντόμινο.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Διαδικασία ετεροαξιολόγησης εισάγοντας έναν νέο κανόνα στη διαδικασία του παι-
χνιδιού: όταν κάθε παίκτης με τη σειρά του κληθεί να συμπληρώσει κάποια περιγρα-
φή ήρωα χρησιμοποιώντας την κάρτα του, πρέπει να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της 
κάρτας παρουσίασης και να περιγράψει το συγκεκριμένο ήρωα. Οι συμμαθητές του, 
οι οποίοι δε συμμετέχουν στη συγκεκριμένη παρτίδα, αξιολογούν την ορθότητα των 
γλωσσικών του επιλογών και κρίνουν αν θα πρέπει να χάσει τη σειρά του ή να συνεχί-
σει τοποθετώντας οριστικά την κάρτα του.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1

Δραστηριότητα 1

Παρατηρήστε τα παρακάτω στιγμιότυπα αγαπημένων σειρών κινουμένων σχεδίων και 
προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τους ήρωες που απεικονίζονται σε αυτά. Μπορείτε να 
αναγνωρίσετε ποιο είναι το κοινό τους χαρακτηριστικό;
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Δραστηριότητα 2

α) Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα. Αναγνωρίζετε αυτόν τον ήρωα;

β) Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Μικρό Νικόλα;

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ελληνικής έκδοσης της Wikipedia http://el.wikipedia.
org, αναζητήστε πληροφορίες για τον μικρό Νικόλα, μελετήστε προσεκτικά το σχε-
τικό κείμενο και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Ο Μικρός Νικόλας - το βιβλίο

1. Τίτλος σειράς βιβλίων

2. Χώρα προέλευσης

3. Δημιουργοί

4. Έτος δημοσίευσης

5. Αριθμός βιβλίων της σειράς

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα που ακολουθεί, μελε-
τήστε τις πληροφορίες που δίνονται στον πίνακα 
με τίτλο «Le petit Nicolas» για την τηλεοπτική σειρά 
κινουμένων σχεδίων με ήρωα τον μικρό Νικόλα και 
συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

http://encyclo.voila.fr/wiki/Le_Petit_Nicolas_(série_
télévisée_d’animation)

Ο Μικρός Νικόλας - η σειρά κινουμένων σχεδίων

1. Τίτλος τηλεοπτικής σειράς

2. Χώρα προέλευσης

3. Παραγωγοί

4. Έτος μετάδοσης

5. Αριθμός επεισοδίων της σειράς
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Δραστηριότητα 3

Επισκεφθείτε πάλι την ιστοσελίδα της ελληνικής έκδοσης της Wikipedia http://
el.wikipedia.org για τον μικρό Νικόλα και παρατηρήστε τα ονόματα και τις περιγραφές 
των χαρακτήρων που εμφανίζονται συχνά στις περιπέτειες του μικρού Νικόλα. Στη συ-
νέχεια, προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τις παρακάτω φιγούρες των ηρώων, που περι-
λαμβάνονται στην αρχική έκδοση των βιβλίων, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα ονόμα-
τα και περιγραφές, όπως δίνονται στην παραπάνω ιστοσελίδα. Προσπαθήστε να προ-
φέρετε τα ονόματά τους στα γαλλικά.

Présentation de l’univers du Petit Nicolas: Faites découvrir ou redécouvrir le 
petit Nicolas de Goscinny et de Sempé.

Παρουσίαση του κόσμου του μικρού Νικόλα: Ανακαλύψτε ή ξαναανακαλύψτε το 
μικρό Νικόλα των Goscinny και Sempé.
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Δραστηριότητα 4

Θα παρακολουθήσετε ένα απόσπασμα από το πρώτο επεισόδιο της σειράς κινουμένων 
σχεδίων «Le petit Nicolas» πρώτα χωρίς ήχο και έπειτα με ήχο και θα συμπληρώσετε τις 
κάρτες που ακολουθούν για κάθε ήρωα της σειράς.

 

Δραστηριότητα 5

Επιλέξτε τον αγαπημένο σας ήρωα κινουμένων σχεδίων. Ψάξτε στο διαδίκτυο για να 
βρείτε μία αντιπροσωπευτική εικόνα του καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες 
και δημιουργήστε την κάρτα παρουσίασής του σύμφωνα με το παράδειγμα της κάρτας 
του μικρού Νικόλα και των φίλων του.

Χρησιμοποιήστε τις μηχανές αναζήτησης www.google.gr και www.yahoo.gr
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2*

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Προστασίας του Περιβάλλο-
ντος οι μαθητές συμμετέχουν με σχέδια εργασίας, τα οποία έχουν 
επεξεργασθεί σε ομάδες με την βοήθεια του διδάσκοντος, σε εκδή-
λωση οργανωμένη από το σχολείο σε συνεργασία με τον Δήμο της 
περιοχής, αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και αισθητικής του 
περιβάλλοντος. Στόχος είναι να εστιάσουμε στις καλές συνήθειες 
που ένας πολίτης θα πρέπει να αποκτά από μικρή ηλικία και να εφαρ-
μόζει καθημερινά για να προστατεύει το χώρο στον οποίο ζεί και να 
μην υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής του.

Στην εκδήλωση, η οποία λαμβάνει χώρα στο τέλος της χρονιάς, τα 
παιδιά παρουσιάζουν τις εργασίες τους (αφίσα οικολογική, μουσικό 
κομμάτι, διάλογοι στη γλώσσα –στόχο, μηνύματα για προστασία του 
περιβάλλοντος) στην ευρύτερη κοινότητα.

Προσέγγιση της γνώσης μέσω θεματικών που έχουν διδαχθεί στο 
Δημοτικό (Μελέτη περιβάλλοντος, Ξένης Γλώσσας, Πληροφορικής, 
Ζωγραφικής, Μουσικής).

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Σχολικό ή οποιοδήποτε περιβάλλον, καθαριότητα, δράσεις προστα-
σίας, αλλαγές συνηθειών.

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α2

ΗΛΙΚΙΑ 10-13

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Να προσδιορίζουν προβλήματα
 • Να διατυπώνουν ερωτήματα
 • Να αναζητούν απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν τεθεί
 • Να σχεδιάζουν και να μεθοδεύουν διερευνήσεις
 • Να μπορούν να κατανοούν και να περιγράφουν γεγονότα
 • Να επικοινωνούν και να μοιράζονται ιδέες, σκέψεις και συναι-

σθήματα
 • Να καταλήγουν σε συμπεράσματα και προτάσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ

Περιγράφω καθημερινές συνήθειες ή δίνω πληροφορίες για ζητήμα-
τα προσωπικού ενδιαφέροντος ή άμεσης ανάγκης (χώρο διαβίωσης)

Κατανοώ και παράγω σύντομα και πολύ απλά κείμενα που αφορούν 
σε δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας.

Εντοπίζω σε ένα σύντομο κείμενο(διαφήμιση, ανακοίνωση, επιστολή) 
προβλέψιμες πληροφορίες σχετικά με χώρο διαβίωσης π.χ. (αφίσα 
διαφημιστική για την καθαριότητα, ή την ανακύκλωση).

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Προστακτική ρημάτων 1ης και 2ης συζυγίας

Ρήμα éteindre, devoir (3ης συζυγίας)

Il faut + απαρέμφατο 

* Το σχέδιο μαθήματος είναι προϊόν της Σχολικού Συμβούλου Γαλλικής, Ευανθίας Μίχου, μέλος της 
ομάδας σχεδιασμού του ΕΠΣ-ΞΓ και της ομάδας επιμορφωτών των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών.
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Passé composé με avoir

Εύκολο λεξιλόγιο σχετικό με χώρο διαβίωσης (κατοικία, σχολείο), 
φυτά, ζώα.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΓΝΩΣΗ

Α1 Λεξιλόγιο βασικό σε σχέση με το σχολείο, το σπίτι, ζώα οικόσι-
τα, φυτά γνωστά. Επίσης εξοικείωση με Η/Υ (απλά κείμενα ή αφίσες)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Εκτιμώμενος χρόνος της ενότητας 4-5 διδακτικές ώρες 45’. Υπο-
λογίζεται να ξεκινήσει το έργο μετά το Φεβρουάριο οπότε θα έχει 
εμπλουτισθεί το λεξιλόγιο και θα έχουν εμπεδώσει τυχόν δυσκολίες 
γραμματικών φαινομένων

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ 
Μπαίνοντας στον κόσμο του μαθητή

Βασιζόμενος στην πρότερη γνώση, εμπειρία του μαθητή, στο ευρύτερο κοινωνικό πε-
ριβάλλον του, στα προσωπικά ενδιαφέροντα του, σε μία συγκεκριμένη εμπειρία, σε 
προσωπικά κίνητρα, στις ζωές των μαθητών – στο καθημερινό και στο οικείο.

1η Δραστηριότητα

Στη φάση ευαισθητοποίησης και με την ευκαιρία συσσώρευσης σκουπιδιών στον πε-
ριβάλλοντα χώρο του σχολείου ή μέσα στις τάξεις (λόγω διαφόρων καταστάσεων π.χ 
απεργία απορριμματοφόρων, καθαριστριών κ.λ.π) ο καθηγητής φέρνει στην τάξη φω-
τογραφίες ή εικόνες από περιοδικά ή αφίσες όπου απεικονίζονται χώροι εσωτερικοί ή 
εξωτερικοί (σπίτι, σχολείο, γραφείο, πάρκο, δρόμος κ.λ.π) καθαροί και γεμάτοι σκουπί-
δια. Στη συνέχεια με ερωτήσεις στη μητρική γλώσσα ή τη γλώσσα στόχο (Στην καθη-
μερινότητά σας έχετε παρατηρήσει πράξεις, συνήθειες, συμπεριφορές που ασχημαί-
νουν το περιβάλλον μας ? Ποιες? Υπάρχουν λύσεις, προτάσεις εναλλακτικές? Εσείς οι 
ίδιοι σέβεστε το χώρο που ζείτε? Πετάτε εύκολα σκουπίδια τριγύρω? Γιατί? (Ευκολία, 
αδιαφορία)?

Μπορούμε να αλλάξουμε κάτι? Με ποιο τρόπο?

Μετά τη συζήτηση, μπορούμε να δείξουμε video ή spot διαφημιστικό.

(www.francparler.org/fiches/environnement) με θέμα “Ας μειώσουμε τα σκουπίδια μας”

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Με δραστηριότητες λεξιλογικές ή γραμματικοσυντακτικές.

Συμπλήρωση κενών με νέες λέξεις

Συμπλήρωση κενών με άρθρα, προθέσεις, ρήματα

Εχει ήδη εξηγηθεί από τον καθηγητή στα ελληνικά η έννοια, η χρήση και ο σχηματισμός 
της προστακτικής ρημάτων 1ης συζυγίας. Επίσης έχει γίνει αναφορά στη χρήση του il 
faut + απαρέμφατο. Καθώς επίσης και στον passé composé με avoir

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ
Μπαίνοντας σε νέους κόσμους

Εισάγοντας τους μαθητές σε νέες εμπειρίες-πραγματικές (εκδρομές, καλεσμένους 
ομιλητές) ή φανταστικές (κείμενα, εικόνες, πληροφορίες). Το Νέο ορίζεται από τη 
σκοπιά του μαθητή –μπορεί να έχει και οικεία για τον μαθητή στοιχεία.
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2η Δραστηριότητα

Οι μαθητές, μετά τη φάση ευαισθητοποίησης, αναζητούν επισκεπτόμενοι (ατομικά ή 
ομαδικά) μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις francparler.
org/fiches/environnement ή clés de l actualité 
Ecole ecolo
Όπου διαβάζουν σύντομο/α κείμενο/α ή αφίσα διαφημιστική σχετικά με προβλήματα 
απορριμμάτων, περιβαλλοντικά ή καλές πρακτικές (για να συμβάλλει κάποιος στην κα-
θαριότητα του χώρου του, στην προστασία της ζωής του πλανήτη).

Με την βοήθεια του καθηγητή υπογραμμίζουν λέξεις ή φράσεις – κλειδιά 

Όπως (déchets, poubelles, environnement, bons gestes au quotidien, trier etc) οι οποί-
ες θα εξηγηθούν και απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης διατυπωμένες από τον κα-
θηγητή. π.χ 

Que doit-on faire avec les déchets ? Où doit-on les jeter?
Que faut-il faire pour réduire nos déchets?
Οι μαθητές παρατηρούν και μελετούν τρόπους «διαχείρισης» των απορριμμάτων.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Ή με

Δραστηριότητες συλλογής και ταξινόμησης από τύπο(περιοδικά ελληνικά ή γλώσσας 
στόχου), τηλεόραση, διαδίκτυο εικόνων, μηνυμάτων, λέξεων ή φράσεων σχετικών με 
καθαριότητα χώρου, ανακύκλωση, δενδροφύτευση, σπατάλη ενέργειας κ.λ.π.

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Συνδέοντας ίδια πράγματα

Αναγνωρίζοντας νέες έννοιες/ιδέες/θέματα, συμπεριλαμβανομένων αφηρημένων και 
γενικευμένων όρων, συμβάσεων, χαρακτηριστικών, δομών, ορισμών και κανόνων. Η 
ονοματοποίηση είναι το πρώτο στάδιο που οδηγεί στην κατανόηση.

3η Δραστηριότητα

Οι μαθητές αφού επισκεφτούν μία από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις μπορούν 
A)  μία ομάδα να διατυπώσει ποιες θεωρεί ότι είναι οι θετικές στάσεις ενός πολίτη που 

σέβεται το περιβάλλον του (πολίτη με οικολογική συνείδηση). 
Β)  μία άλλη ομάδα να διατυπώσει τις αρνητικές στάσεις 
Γ)  μία άλλη ομάδα να διατυπώσει προτάσεις –συστάσεις σχετικά με δράσεις που θα 

βελτιώσουν τον περιβάλλοντα χώρο τους π.χ. (δεν πετάμε χαρτιά ή αντικείμενα έξω 
από τους κάδους, ποτίζουμε τα δέντρα ή τα φυτά (εάν υπάρχουν) τακτικά. Εάν δεν 
υπάρχουν φροντίζουμε σε συνεργασία με φορείς αρμόδιους να φυτέψουμε κάποια 
καλλωπιστικά φυτά.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Με προφορικές δραστηριότητες στον πίνακα

Παιχνίδι μνήμης (Jeu de Kim) Παίζεται με όλη την τάξη ή με ομάδες (στα γαλλικά)

Τοποθετούμε σ’ ένα κομμάτι τσόχα που κολλάμε στον πίνακα εικόνες ή κάρτες που 
απεικονίζουν καταστάσεις σχετικές με τα προαναφερθέντα ανακατεμένα. Ζητάμε από 
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τους μαθητές να τις παρατηρήσουν με προσοχή. Κατόπιν τις μαζεύουμε και ζητάμε 
από ένα/μία μαθητή/τρια να κρύψει μία κάρτα. Ξαναβάζουμε τις κάρτες στον πίνακα και 
τα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν ποια κάρτα λείπει. Όταν μάθουν αρκετά καλά το 
λεξιλόγιο, μπορούμε να αφαιρέσουμε 2 ή και 3 κάρτες. Ο μαθητής ή η ομάδα που θα 
βρει πρώτη ποια ή ποιες κάρτες λείπουν, κερδίζει.

Παιχνίδι ταξινόμησης

Ταξινομούνται καλές και άσχημες πρακτικές ή συνήθειες (ελληνικά ή γαλλικά) σχετικά 
με την καθαριότητα του χώρου διαβίωσης και ζητάμε να αιτιολογήσουν, μαντεύοντας 
τους λόγους γιατί π.χ κάποιος αφήνει ώρες το νερό να τρέχει ή ζει σε βρώμικο χώρο. 
Ο μαθητής ή η ομάδα που θα δώσει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις, κερδίζει.

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΘΕΩΡΙΑ

Συνδέοντας διαφορετικά πράγματα

Γενικεύοντας και συνθέτοντας έννοιες συνδέοντάς τες μεταξύ τους, κατανοώντας 
πως συνεισφέρουν στις συνολικές, γενικευμένες σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος. 
Τι θα γινόταν εάν...;

4η Δραστηριότητα

Αναπτύσσουν ομαδικά ή ατομικά (γραπτά ή προφορικά) σενάρια τύπου ‘’ Τι θα μπο-
ρούσε να κάνει κάποιος για να βελτιώσει το χώρο όπου περνά ένα μεγάλο μέρος της 
ημέρας;»

Ζητάμε διάλογο απλό υπό μορφή συνέντευξης μεταξύ των παιδιών (γραπτό ή προφο-
ρικό). Η επεξεργασία του διαλόγου και η τελική του μορφή γίνεται στην τάξη με την κα-
θοδήγηση του διδάσκοντα. 

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Σκεπτόμενος τι κάνει κάτι

Εξετάζει τη λειτουργία ή λογική της γνώσης, της δράσης, ενός αντικειμένου ή μιας 
αντιπροσωπευτικής σημασίας. Για ποιο σκοπό είναι; Τι κάνει;

Πώς λειτουργεί; Ποιά είναι η δομή του, η λειτουργία ή η σχέσεις του; Ποιές είναι οι 
αιτίες/ τα αποτελέσματα;

5η Δραστηριότητα

Οι μαθητές μπορούν να βρουν και να συγκρίνουν με την βοήθεια του καθηγητή και σε 
συνεργασία με αρμόδιους του γραφείου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της περιοχής 
α) πως άλλες περιοχές ή γειτονιές αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των σκουπιδιών

Ή β) τι κάνουν άλλοι δήμοι για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών π.χ 
οργανώνουν κάποιους μήνες, ημέρες δενδροφύτευσης με τη συμμετοχή μεγάλης με-
ρίδας πολιτών.

Αφού συλλέξουν τις διάφορες πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα, τις μεταφέρουν 
(με βοήθεια του διδάσκοντος) στη γλώσσα στόχο.

Μαθαίνουν μέσω διερεύνησης να προσδιορίζουν διαφορές και ομοιότητες σε σχέση με 
το θέμα το οποίο επεξεργάζονται.
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Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Με ερωτηματολόγιο στάσεων

Μέσω ερωτηματολογίου προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τις στάσεις τις οποίες καλ-
λιέργησαν οι μαθητές όσον αφορά τις καθημερινές τους οικολογικές συνήθειες. Πιο 
συγκεκριμένα, μοιράζουμε στους μαθητές από ένα ερωτηματολόγιο καλών και κακών 
καθημερινών συνηθειών (π.χ. αφήνω τη βρύση ανοιχτή όση ώρα βουρτσίζω τα δόντια 
μου, μετακινούμαι με ποδήλατο σε κοντινές αποστάσεις, χρησιμοποιώ τους κάδους 
ανακύκλωσης κ.λ.π.).

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΑ

Σκεπτόμενος ποιος ωφελείται

Ρωτάει σχετικά με τους σκοπούς, τις προθέσεις και τα ενδιαφέροντα για γνώση των 
ατόμων, σχετικά με μία ενέργεια, ένα αντικείμενο ή μία αντιπροσωπευτική σημασία. 
Ποιες είναι οι ατομικές, κοινωνικές και περιβαντολογικές συνέπειες; Ποιος κερδίζει; 
Ποιος χάνει;

6η Δραστηριότητα

Εκτός από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις συμπληρωματικά αναφέρονται και http://
www.tv5.org, http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/rubrique-7-jours.
htm, όπου υπάρχει υλικό οπτικοακουστικό πρόσφορο για συζήτηση. 

Επιλέγεται ένα απλό κείμενο ή αφίσα για το συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας. Δί-
νονται εξηγήσεις – διευκρινήσεις από τον διδάσκοντα (σε σχέση με τυχόν δυσκολίες), 
στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές να ορίσουν, κατά την άποψή τους, ποιές θα εί-
ναι οι επιπτώσεις για το άτομο, την κοινότητα ή την κοινωνία εάν όλοι αδιαφορούν, η 
παραμελούν ή εγκαταλείπουν το περιβάλλον στο οποίο ζούν. (Νέες λέξεις που εμφα-
νίζονται κατά τη διάρκεια του προβληματισμού ή της αναζήτησης των επιπτώσεων, δί-
νονται από τον καθηγητή). 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 

Κάνοντας πράγματα με το σωστό τρόπο

Ενεργώντας με βάση τη γνώση που έχουν αποκτήσει με αναμενόμενο, προβλεπόμε-
νο ή συνηθισμένο τρόπο βασιζόμενοι σε ότι έχουν διδακτεί.

7η Δραστηριότητα

Οι μαθητές στέλνουν mail (ατομικά ή συλλογικά) σε φίλους (Ελλάδα ή άλλη χώρα) 
(στην γλώσσα στόχο) όπου τους προτρέπουν και τους συμβουλεύουν να συμμετέχουν 
σε προγράμματα και δράσεις οικολογικού τύπου(π.χ αναδάσωση, ανακύκλωση κ.λ.π.) 
επιχειρηματολογώντας. 

Ή συνθέτουν μουσικό κομμάτι σχετικό με το θέμα.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Με την κατασκευή αφίσας με τίτλο ‘‘Καθαρή και πράσινη πόλη’’.

Η κατασκευή της αφίσας εμπλέκει όλους τους μαθητές, σε διαφορετικό ρόλο τον κα-
θένα και βοηθά στην εμπέδωση της νέας γνώσης και στην συνειδητοποίηση των δεξι-
οτήτων που έχουν κατακτηθεί.
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Ή Ζωγραφίζοντας κάρτες με θέμα σχετικό με τα προαναφερόμενα.

Στόχος τελικός, η συμμετοχή σε έκθεση –εκδήλωση στο τέλος της χρονιάς στο χώρο 
του σχολείου ή σε χώρο του δήμου της περιοχής.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ

Κάνοντας πράγματα με ενδιαφέρον τρόπο

Μεταφέροντας τη γνώση και τις ικανότητες από ένα περιβάλλον και προσαρμόζοντας 
τα σε ένα διαφορετικό –βγάζοντας δηλαδή κάτι έξω από το οικείο του περιβάλλον και 
κάνοντας το να λειτουργήσει και σε κάποιο άλλο.

8η Δραστηριότητα

Προβάλλουμε ένα σύντομο video με μήνυμα σχετικό με δράση οικολογική(τραγούδι 
στο site chanson pour la terre). Αφού ακούσουν οι μαθητές το τραγούδι, ζητάμε να 
εντοπίσουν λέξεις ή φράσεις συμβουλευτικές - προτρεπτικές για δράση. Μετά τον 
εντοπισμό των λέξεων (εάν υπάρχουν νέες λέξεις εξηγούνται από τον διδάσκοντα) ζη-
τάμε από τους μαθητές να καταγραφούν οι λέξεις στο τετράδιο ή στον πίνακα. Αφού 
καταγραφούν και επαναληφθούν προφορικά, με στόχο την εξοικείωση με νέους ήχους, 
μπορούμε να σβήσουμε τις λέξεις από τον πίνακα και στη συνέχεια να παίξουμε κά-
ποιο παιχνίδι π.χ κρεμάλα (έλεγχος ορθογραφίας), ή να ζητήσουμε από τα παιδιά μέσα 
από μία λέξη ή φράση να σχεδιάσουν ό,τι αντιλαμβάνονται και να δώσουν έναν τίτλο 
στο σχέδιό τους.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3*

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με αφορμή ένα ποίημα ενός παιδιού από την Αφρική ασχολούνται 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα και ειδικότερα με τα δικά 
τους δικαιώματα.

Οι μαθητές ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται σχετικά με τα αν-
θρώπινα δικαιώματα.

Θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως «Τι είναι τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, τα απολαμβάνουν όλοι, πως μπορώ να αυτοπρο-
στατευτώ; Έχω μόνο δικαιώματα ή και υποχρεώσεις; Ποιες οι υπο-
χρεώσεις μου ως μαθητής;

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Ο εαυτός μου και οι άλλοι, Ανάγκες - δικαιώματα.

Ανάλογα με την προσέγγιση μπορεί να εστιάσει κανείς περισσότερο 
στη μια ή στην άλλη θεματική. 

Εξαρτάται από το γενικότερο επίπεδο των μαθητών της τάξης κι από 
τα ενδιαφέροντά τους.

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Β1

ΗΛΙΚΙΑ 12-15

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΓΝΩΣΗ

Χρονικές αντωνυμίες, παρελθοντικοί χρόνοι, αόριστος, χρώματα.

Γενικότερα γνώσεις που ανταποκρίνονται στο επίπεδο Β1.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε διαφορετικά 
κοινωνικά περιβάλλοντα, καταστάσεις και περιστάσεις επικοινωνίας. 

Αυτενεργούν, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που μαθαίνει σε σχέση 
με τα ενδιαφέροντά του για να συμμετέχει σε δράσεις της διεθνούς 
κοινότητας. 

Διαπραγματεύονται αποτελεσματικά νέες και ήδη γνωστές γλωσσι-
κές, κοινωνικές και πολιτισμικές έννοιες. 

Αξιοποιούν τις γνώσεις, εμπειρίες και στρατηγικές που έχουν ανα-
πτύξει για να επικοινωνήσει με άλλους, σεβόμενος τη διαφορετικότη-
τά τους, και να επιλύσει τυχόν προβλήματα. 

Ζητούν, δίνουν και αμφισβητούν μια πληροφορία. 

Εντοπίζουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την κατανόηση 
ενός κειμένου με άγνωστες λέξεις από τα συμφραζόμενα.

Εκφράζουν απόψεις και κρίσεις, θυμό και αγανάκτηση, αλλά και εν-
συναίσθηση κι ελπίδα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ

Να κατανοούν και να παράγουν απλά δομημένα και σαφή κείμενα 
για ζητήματα που σχετίζονται με τομείς προσωπικού ενδιαφέροντος 
(π.χ. εργασία, αναψυχή).

* Το σχέδιο μαθήματος είναι προϊόν της Σχολικής Συμβούλου Γερμανικής, Γιάννας Κερκινοπούλου, μέλος 
της ομάδας σχεδιασμού του ΕΠΣ-ΞΓ και της ομάδας επιμορφωτών των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών.
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Να αφηγούνται γεγονότα, να περιγράφουν εμπειρίες, προσωπικά 
πλάνα και φιλοδοξίες και να εξηγούν με συντομία τις απόψεις τους.

Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη γλώσσα-στόχο (σε προσομοί-
ωση), όπως μιλιέται σε συνήθεις περιστάσεις διαπροσωπικής επικοι-
νωνίας (σε ταξίδια στο εξωτερικό, σε συνομιλία με ξένους επισκέπτες 
στη χώρα, σε χώρους εργασίας ή αναψυχής). 

Να παράγουν γραπτά ή προφορικά σύντομα και απλά μηνύματα στην 
ξένη γλώσσα, βασισμένα σε προφορικά μηνύματα ή απλά γραπτά 
κείμενα στην Ελληνική ή και αντίστροφα.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μπορούν να επικοινωνούν πάνω στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ 

Μπαίνοντας στον κόσμο του μαθητή

Βασιζόμενος στην πρότερη γνώση, εμπειρία του μαθητή, στο ευρύτερο κοινωνικό πε-
ριβάλλον του, στα προσωπικά ενδιαφέροντα του, σε μία συγκεκριμένη εμπειρία, σε 
προσωπικά κίνητρα, στις ζωές των μαθητών – στο καθημερινό και στο οικείο.

Καθώς στο ποίημα που θα πραγματευτούν αυτή τη διδακτική ώρα κυριαρχούν ως λεξι-
λόγιο τα χρώματα, καλούνται οι μαθητές/τριες να επαναλάβουν με παιχνιδιώδη κι ανα-
τρεπτικό τρόπο τα χρώματα. Συγκεκριμένα καλούνται να πουν το χρώμα κι όχι να δια-
βάσουν την λέξη του παρακάτω πίνακα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που ενισχύει τη συ-
γκέντρωση και τη συνλειτουργία των δυο ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Η διδακτική 
ώρα ξεκινά με κάτι οικείο προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή και να δημιουργη-
θεί ένα ευχάριστο κλίμα.

Μπορούν να το παίξουν σε ζεύγη, σε τε-
τράδες, όπως κάθονται οι μαθητές ή και 
σε επίπεδο τάξης να διαβάζουν το χρώμα 
κι όχι τη λέξη.

Γνωστικές διεργασίες:
Παρατήρηση 
Αμοιβαία Μέθοδος Διδασκαλίας
Αναστοχασμός Νέων Εμπειριών

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Στη συγκεκριμένη φάση της διαδικασίας ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και ενισχύει τη 
συμμετοχή όλων, για το λόγο αυτό αντενδείκνυται κάθε είδους αξιολόγηση. Επαινεί την 
προσπάθεια και την συμμετοχή όλων.

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ

Μπαίνοντας σε νέους κόσμους

Εισάγοντας τους μαθητές σε νέες εμπειρίες-πραγματικές (εκδρομές, καλεσμένους 
ομιλητές) ή φανταστικές (κείμενα, εικόνες, πληροφορίες). Το Νέο ορίζεται από τη 
σκοπιά του μαθητή –μπορεί να έχει και οικεία για τον μαθητή στοιχεία.
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Στη συνέχεια του παιχνιδιού αξιοποιείται ένα ποίημα ενός αφρικανού μαθητή προκειμέ-
νου να κινητοποιηθούν όλοι οι μαθητές και να ενδιαφερθούν. 

Η πληροφορία πως ο ποιητής είναι μαθητής από την Αφρική παραμένει άγνωστη στους 
μαθητές καθώς θα τους ζητηθεί παρακάτω να απαντήσουν σε σχετική ερώτηση.

Το ποίημα παρουσιάζει ατέλειες γλωσσικά και δεν παρουσιάζει κανένα βαθμό δυσκο-
λίας. Προτάθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως το καλύτερο ποίημα του 2006. (Nominated 
by UN as the best Poem of 2006 - Written by an African Kid).

When I born, I black
When I grow up, I black 

When I go in Sun, I black 
When I scared, I black

When I sick, I black 
And when I die, I still black 

And you white fellow 
When you born, you pink 

When you grow up, you white 
When you go in sun, you red 

When you cold, you blue 
When you scared, you yellow 

When you sick, you green 
And when you die, you grey 

And you calling me colored??

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;
Πρόκειται για ένα ποίημα, το οποίο δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα ούτε από άπο-
ψη λεξιλογίου ούτε από άποψη περιεχομένου. Συνεπώς περιττεύει κάθε αξιολόγηση.

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Συνδέοντας ίδια πράγματα

Αναγνωρίζοντας νέες έννοιες/ιδέες/θέματα, συμπεριλαμβανομένων αφηρημένων και 
γενικευμένων όρων, συμβάσεων, χαρακτηριστικών, δομών, ορισμών και κανόνων. Η 
ονοματοποίηση είναι το πρώτο στάδιο που οδηγεί στην κατανόηση.

Η κατανόηση του κειμένου γίνεται μέσα από την απάντηση 
ερωτήσεων, οι οποίες οδηγούν και στο θέμα. Ποιος έγραψε το 
ποίημα, από πού κατάγεται, που ζει, για ποιο λόγο, τι μήνυμα 
θέλει να περάσει και άλλες ερωτήσεις που διευκολύνουν όχι 
απλά την κατανόηση, αλλά τη σύνδεση με το θέμα που είναι τα 
ανθρώπινα δικτυώματα. Αν οι μαθητές χρησιμοποιήσουν τον 
όρο γίνεται καταγραφή του για να αξιοποιηθεί αμέσως μετά. 

Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποια ξέρετε;

Καταγράφονται τα δικαιώματα που αναφέρονται. Μπορούν να 
τα καταγράφουν οι ίδιοι οι μαθητές με τη σειρά.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;
Δεν υπάρχει μόνο μια αλλά οι σωστές απαντήσεις είναι πολ-
λές, για το λόγο αυτό ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει την ελεύθε-

Human 
rights
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ρη αναφορά δικαιωμάτων. Σε περίπτωση χρήσης της ελληνικής γλώσσας καταγράφε-
ται απλά η αντίστοιχη ξένη λέξη. Αν αναφερθεί μια πληροφορία και δεν πρόκειται για 
δικαίωμα μπορεί ο εκπαιδευτικός να εμπλέξει στη διαδικασία την υπόλοιπη τάξη και να 
παρέμβει μόνο αν χρειαστεί.

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΘΕΩΡΙΑ

Συνδέοντας διαφορετικά πράγματα

Γενικεύοντας και συνθέτοντας έννοιες συνδέοντάς τες μεταξύ τους, κατανοώντας 
πως συνεισφέρουν στις συνολικές, γενικευμένες σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος. 
Τι θα γινόταν εάν...;

Για να καταστεί εφικτή η σύνδεση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν με τον καταιγι-
σμό ιδεών με πληροφορίες από αυθεντική πηγή αξιοποιείται η 

προβολή ενός σύντομου ντοκιμαντέρ. 

Πηγή: http://www.humanrights.com/#/what-are-human-rights 

Ένα ντοκιμαντέρ, διάρκειας 10 λεπτών, σχετικά με το «Τι είναι ανθρώπινα δικαιώματα, 
ποια είναι και την Ιστορία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» προβάλλεται στους μαθητές. 
Πριν αρχίσει η προβολή του σύντομου ντοκιμαντέρ μοιράζονται στους μαθητές τα 30 
δικαιώματα, ο καθένας παίρνει ένα η δυο. 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τα 30 δικαιώματα χωρισμένα, έτσι ώστε να κοπούν και να μοι-
ραστούν στους μαθητές. 

Αφού διαβάσουν το δικαίωμα ή τα δικαιώματα που έχουν μπροστά τους παρακολου-
θούν το ντοκιμαντέρ και σηκώνουν το χαρτί με το δικαίωμα, όταν θεωρήσουν ότι άκου-
σαν κάτι σχετικά με το δικαίωμα. 

Η καλλιέργεια κατανόησης προφορικού λόγου υποστηρίζεται κι από την εικόνα. Σε περί-
πτωση έλλειψης δυνατότητας προβολής μπορούν μόνο να ακούσουν το σύντομο βίντεο. 

Γνωστικές διεργασίες:
Έννοιες Γραμματισμού 
Ανάπτυξη μεταγλώσσας
Διευκρίνιση Εννοιών
Εννοιολογική ταξινόμηση

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Συνίσταται αυτοαξιολόγηση της συμμετοχής και της συμπεριφοράς τους, ώστε να βο-
ηθηθούν στην κατεύθυνση ανάπτυξης αισθήματος υπευθυνότητας. Σημαντικότερη θε-
ωρείται η εμπλοκή του μαθητή, το να εμπλακούν και να συμμετάσχουν στη διδακτική 
και μαθησιακή διαδικασία, γιατί ενδιαφέρονται.

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Σκεπτόμενος τι κάνει κάτι

Εξετάζει τη λειτουργία ή λογική της γνώσης, της δράσης, ενός αντικειμένου ή μιας 
αντιπροσωπευτικής σημασίας. Για ποιο σκοπό είναι; Τι κάνει;

Πώς λειτουργεί; Ποιά είναι η δομή του, η λειτουργία ή η σχέσεις του; Ποιές είναι οι 
αιτίες/ τα αποτελέσματα;
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Οι μαθητές σε ρόλο δημοσιογράφου ρωτούν όπως στο ντοκιμαντέρ και απαντούν ελευ-
θέρα. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ελεύθερα, μπορούν να διαβά-
σουν υποστηρικτικά το κείμενο από το χαρτάκι τους.

Η γνώση που απορρέει από την επαφή με το θέμα «δικαιώματα» οδηγεί στην ερώτηση 
για τη σημασία της στη ζωή των μαθητών και συμβάλει στην εσωτερίκευση και συσχέτι-
ση των πληροφοριών στις δύο γλώσσες. Καλλιεργούνται οι γλωσσικές δεξιότητες των 
μαθητών με αποτέλεσμα να καταστούν ικανοί να κατανοούν τη δομή, τη λειτουργία και 
τις σχέσεις και να παράγουν σε επικοινωνιακό πλαίσιο αποτελεσματικά τόσο προφορι-
κό όσο και γραπτό λόγο.

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΑ

Σκεπτόμενος ποιος ωφελείται

Ρωτάει σχετικά με τους σκοπούς, τις προθέσεις και τα ενδιαφέροντα για γνώση των 
ατόμων, σχετικά με μία ενέργεια, ένα αντικείμενο ή μία αντιπροσωπευτική σημασία. 
Ποιες είναι οι ατομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές συνέπειες; Ποιος κερδί-
ζει; Ποιος χάνει;

Η ερώτηση σχετικά με τα «δικαιώματα» και τις υποχρεώσεις δεν περιορίζεται στις νέες 
πληροφορίες αλλά επιτρέπει την επεξεργασία τους και την ανάπτυξη κριτικής στάσης 
απέναντι τους. Η ερμηνεία και η συνειδητοποίηση της νέας γνώσης εμβαθύνεται μέσα 
από ποικίλες δραστηριότητες, όπως συζήτηση, την πραγματοποίηση μιας εικονικής δί-
κης για παραβίαση δικαιωμάτων με προσομοίωση και δραματοποίηση. 

Η μεταφορά των εννοιών σε ατομικό επίπεδο συντελεί στην ανάλυση των πληροφορι-
ών, στην κατανόηση και μετουσίωση τους. 

Οι μαθητές μπορούν να καταρτίσουν πίνακα με τα δικαιώματα και να συγκρίνουν με τα 
ατομικά διατυπώνοντας ερωτήσεις, όπως:

«Με ποιο τρόπο διαφυλάσσονται τα δικαιώματα, τι δικαιώματα και τι υποχρεώσεις έχω, 
τι σημαίνει αυτό για μένα και τι συνέπειες έχουν τα δικαιώματα στη ζωή μου;».

Γνωστικές διεργασίες:
Μεταφορά
Συγκριτικός πίνακας
Συζήτηση 
Δημοσκόπηση
Εικονική Δίκη

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Η τήρηση ημερολογίου τάξης μπορεί να συμβάλλει στην κατεύθυνση της αυτοαξιολό-
γησης, καθώς θα περιγραφεί η όλη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης κι ο καθένας 
θα αναλογιστεί το ποσοστό ενεργητικής συμμετοχής. 

Η κριτική στάση ξεκινά από την αυτοαξιολόγηση με στόχο τη βελτίωση και συνολική και 
ουσιαστική παρουσία κι όχι την ποσοτική απόδοση ενός βαθμού.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 

Κάνοντας πράγματα με το σωστό τρόπο

Ενεργώντας με βάση τη γνώση που έχουν αποκτήσει με αναμενόμενο, προβλεπόμε-
νο ή συνηθισμένο τρόπο βασιζόμενοι σε ότι έχουν διδακτεί.
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Γνωστικές διεργασίες:
Εφαρμογές Πολυγραμματισμών: Παραγωγικές - Δημιουργικές Δραστηριότητες

Η ελεύθερη μεταφορά μέσα από δημιουργική έκφραση κι η εξοικείωση με ποικίλους 
τρόπους έκφρασης αποδεικνύεται ιδιαίτερα ελκυστική καθώς προκαλεί και διεγείρει τη 
φαντασία, έξω από τα στενά όρια και ευνοεί την ανάδειξη άλλων σημαντικών δεξιοτή-
των και αντισταθμιστικό χαρακτήρα.

Το αρχικό ποίημα του αφρικανού μαθητή μπορεί να διορθωθεί. 

Πως θα ήταν σωστό από άποψη λειτουργίας της γλώσσας λαμβάνοντας υπόψη τα μορ-
φοσυντακτικά στοιχεία της γλώσσας.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Απαραίτητα για την αξιολόγηση είναι τα κριτήρια, τα οποία μπορούν να συνδιαμορφω-
θούν. Σημαντικός κρίνεται επίσης ο εκάστοτε τρόπος παρουσίασης και αξιολογείται 
από το σύνολο της τάξης.. Αξιολογείται η συνολική συμμετοχή και συμβολή στη διδα-
κτική διαδικασία κι όχι η αποσπασματική συμμετοχή και κινητοποίηση.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ

Κάνοντας πράγματα με ενδιαφέρον τρόπο

Μεταφέροντας τη γνώση και τις ικανότητες από ένα περιβάλλον και προσαρμόζοντας 
τα σε ένα διαφορετικό –βγάζοντας δηλαδή κάτι έξω από το οικείο του περιβάλλον και 
κάνοντας το να λειτουργήσει και σε κάποιο άλλο.

Τρόποι δημιουργικής έκφρασης που ευνοούν την καλλιέργεια παραγωγής γραπτού λό-
γου έξω από τα γνωστά πλαίσια είναι

1.  Concrete/Visual Poetry, όπως αποδίδει κι ο δόκιμος όρος επιτρέπει την οπτικοποί-
ηση του γραπτού λόγου με δημιουργικό τρόπο. 

 Ενδεικτικά παρουσιάζεται ένα παράδειγμα.

 Βλέπε το 2ο φύλλο εργασίας με περισσότερα ερεθίσματα για προσωπική κι ελεύθε-
ρη παραγωγή ενός ποιήματος ή ενός δικαιώματος. 

2.  Δημιουργία ενός Wordle.

 Με τη βοήθεια λίστας με τα ανθρώπινα δικαιώματα από 
http://simple.wikipedia.org/wiki/Human_rights δημιουργεί-
ται ένα wordle και μπορεί να αξιοποιηθεί για την αντιστοί-
χιση και εκμάθηση λεξιλογίου, για την ταξινόμηση αλλά 
και για την ελεύθερη παραγωγή προφορικού λόγου. 

 Μπορεί να λειτουργήσει κι ως συγκριτικός πίνακας ανά-
λογα με τις πληροφορίες που δίνει ώστε να βγει ένα δια-
φορετικό κάθε φορά αποτέλεσμα. 

3.  Elfchen 

 Καλλιέργεια παραγωγής γραπτού λόγου με Elfchen, 
από τη γερμανική λέξη 11, καθώς πρόκειται για δημι-
ουργία ποιήματος που αποτελείται από 11 συνολικά 
λέξεις αναπτυγμένες σε 5 συνολικά σειρές σύμφωνα 
με τις παρακάτω υποστηρικτικές πληροφορίες. 
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 Η παραγωγή γραπτού λόγου με ποιητικό χαρακτήρα διεγείρει το ενδιαφέρον των 
μαθητών και αποδεικνύεται σημαντικό κίνητρο για δημιουργία και χρήση της ξένης 
γλώσσας παρά το επίπεδο γνώσεων.

Elfchen-Ποίημα με 11 λέξεις

Σειρές Λέξεις Περιεχόμενο

1η 1 Μια σκέψη, ένα αντικείμενο, ένα χρώμα κ.ά.

2η 2 Τι κάνει η λέξη που χρησιμοποιήθηκε στην 1η σειρά;

3η 3 Που ή πώς είναι η λέξη;

4η 4 Τι νομίζεις;

5η 5 Συμπέρασμα

Example

1η 1 Rights

2η 2 Basic rights

3η 3 are conceived as

4η 4 universal and egalitarian rights

5η 5 Human?

4.  Χαϊκού 

 Στην καλλιέργεια παραγωγής γραπτού λόγου στοχεύει κι η παραγωγή γραπτού 
ποιητικού λόγου με το χαϊκού, το οποίο είναι μια μορφή ιαπωνικού ποιήματος.

 Ένα χαϊκού έχει 
 - 17 συλλαβές
 - χωρίζεται σε τρεις στίχους 
 - περιγράφει μια στιγμή του χρόνου
 - δημιουργεί με λέξεις μια εικόνα. Η εικόνα αυτή συχνά αποκαλύπτει τα συναισθή-

ματα του δημιουργού.

 Έλληνας ποιητής που ασχολήθηκε κι δημιούργησε ποιητικό λόγο με χαϊκού είναι ο 
Σεφέρης. 

5.  Γκράφιτι

 Πρόκειται για ένα τρόπο έκφρασης που βρίσκεται 
κοντά στα ενδιαφέροντα της ηλικιακής ομάδας. 

 Η αναγραφή ενός κειμένου με συνθήματα ή ζω-
γραφική σε μεγάλες συνήθως επιφάνειες, π.χ. σε 
τοίχους και δημόσιους χώρους.

 Οι μαθητές μπορούν να ζωγραφίσουν είτε σε χαρ-
τί Α4 είτε σε χαρτί μέτρου ένα δικαίωμα. Μπορεί 
επίσης να τους διατεθεί ένα μέρος του αυλόγυρου 
ή και του εσωτερικού της σχολικής μονάδας για 
την εικαστική απεικόνιση περιεχομένων διδασκαλί-
ας. Ενδείκνυται για συνεργασία με τον εκπαιδευτι-
κό καλλιτεχνικών μαθημάτων.
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6. Κολάζ

 Με την ίδια φιλοσοφία των γκράφιτι μπορούν να δημιουργηθούν κολάζ, τα οποία θα 
υποστηρίζονται κι από εικόνα. 

7.  Η προσθήκη λέξεων, σύντομου κειμένου - πλαισίωση πινάκων ζωγραφικής με λέ-
ξεις είναι μια δραστηριότητα, η 
οποία απαιτεί την υποστήριξη 
του εκπαιδευτικού καλλιτεχνικών 
μαθημάτων. Έχει αναπτυχθεί θε-
ωρία “Human rights art”, εικόνες 
έργων υπάρχουν στην ιστοσελί-
δα http://www.google.gr/search?
q=human+rights+art&um=1&ie
=UTF-8&hl=el&tbm=isch&sourc
e=og&sa=N&tab=wi&biw=144
0&bih=766

 Η πολυτροπικότητα λειτουργεί 
υποστηρικτικά και καλύπτει γλωσσικά κενά και ελλείψεις.

8.  Τραγούδι

 Η παραγωγή ενός τραγουδιού ραπ θα ενδιέφερε αρκετούς μαθητές και αποτελεί 
κίνητρο ενασχόλησης με τη γλώσσα. Για τη συγγραφή των στίχων μπορούν να αξι-
οποιηθούν οι τεχνικές που αναφέρονται ως 3 και 4. Η κατανόηση επίσης προφορι-
κού λόγου και η βελτίωση προφοράς και επιτονισμού ευνοούνται με την αξιοποίη-
ση τραγουδιών στη διδασκαλία. 

 Το άκουσμα ενός τραγουδιού οφείλει να συνδέεται με κάποια «άσκηση», προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η παρακολούθηση και να καλλιεργηθεί η συγκέντρωση και η 
συμμετοχή σε όλες τις φάσεις διδασκαλίας.

 Προτείνεται το παιχνιώδες άκουσμα ενός τραγουδιού.

 Η τάξη χωρίζεται σε 3 ομάδες και τα μέλη της κάθε ομάδας περιφέρονται γύρω 
από 2 θρανία, τα οποία έχουν τοποθετηθεί το ένα δίπλα στο άλλο κατά μήκος, ώστε 
να δημιουργούνται 3 γραμμές θρανίων, όσες είναι και οι ομάδες μαθητών.

 Πάνω στα θρανία βρίσκονται κομμένοι σε λωρίδες οι στίχοι του τραγουδιού 2-3 φο-
ρές ανάλογα με το μήκος, με τη διάρκεια του τραγουδιού. Αν είναι μικρής διάρκει-
ας 3 φορές, αν είναι μεγαλύτερης 2 φορές. Οι μαθητές ακούν το τραγούδι, το οποίο 
σταματά ο εκπαιδευτικός, όποτε κρίνει αυτός. Οι μαθητές προσπαθούν να αναγνω-
ρίσουν τους στίχους που μόλις άκουσαν από το σημείο στο οποίο βρέθηκαν, τη 
στιγμή που σταμάτησε η μουσική και σταμάτησαν να περιφέρονται κι οι ίδιοι γύρω 
από τα θρανία. Όποιος μαζέψει τα περισσότερα χαρτάκια με τους στίχους είναι ο νι-
κητής. Η αξιοποίηση στρατηγικών καθιστά όλους τους μαθητές εν δυνάμει νικητές. 

 Ένα τραγούδι που θα ταίριαζε στο θέμα και υπάρχει και ως youtube είναι το Let 
The Children Have A World lyrics by Dana Winner http://www.youtube.com/
watch?v=5TOdXgdmwwE

 Ο ρυθμός ίσως να μην ενθουσιάσει τους μαθητές, οι στίχοι ωστόσο δένουν με το 
περιεχόμενο της ενότητας. 
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9.  Δραματοποίηση 

 Η δραματοποίηση ευνοεί την παραγωγή προφορικού λόγου. Το παράδειγμα μιας 
εικονικής δίκης για παραβίαση δικαιωμάτων που αναφέρθηκε παραπάνω δημιουρ-
γεί την απαραίτητη επικοινωνιακή περίσταση, στην οποία καλούνται οι μαθητές να 
αυτενεργήσουν με προσομοίωση και δραματοποίηση. Η ελευθερία έκφρασης λό-
γου και η υποστήριξη της γλώσσας του σώματος επιτρέπουν τη συμμετοχή των μα-
θητών με αυξημένο το κιναισθητικό στιλ μάθησης.

10.  Παραγωγή γραπτού λόγου που αφορά τα χρώματα και το 1ο 

 Ποίημα του αφρικανού μαθητή είναι η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής ποιήμα-
τος με την βοήθεια που υπάρχει στην ιστοσελίδα: http://ettcweb.lr.k12.nj.us/forms/
color.htm

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει από τους συμμαθητές και να κριθεί η πιο δημιουργική 
εργασία με βάση κριτήρια που πρέπει είτε να δοθούν στους μαθητές εκ των προτέρων 
είτε να αποφασιστούν από κοινού με τους μαθητές. Αξιολογείται το σύνολο των εργα-
σιών και των έργων.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Πηγή: http://www.un.org/en/documents/udhr/ 

The Universal Declaration of Human Rights

Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed 
with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of 
brotherhood.

Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, 
without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, 
political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. 
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional 
or international status of the country or territory to which a person belongs, 
whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation 
of sovereignty.

Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4. No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be 
prohibited in all their forms.

Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment.

Article 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal 
protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination 
in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals 
for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.
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Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10. Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent 
and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any 
criminal charge against him.

Article 11. 1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent 
until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the 
guarantees necessary for his defence.

2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or 
omission which did not constitute a penal offence, under national or international 
law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed 
than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or 
correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the 
right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13. 1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the 
borders of each state. 

2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to 
his country.

Article 14. 1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from 
persecution.

2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from 
non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the 
United Nations.

Article 15. 1. Everyone has the right to a nationality.

2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to 
change his nationality.

Article 16. 1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or 
religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal 
rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending 
spouses.

3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to 
protection by society and the State.

Article 17. 1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. 

2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right 
includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in 
community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in 
teaching, practice, worship and observance.

Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes 
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart 
information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20. 1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. 

2. No one may be compelled to belong to an association.
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Article 21. 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or 
through freely chosen representatives. 

2. Everyone has the right of equal access to public service in his country.

3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will 
shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal 
and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting 
procedures.

Article 22. Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled 
to realization, through national effort and international co- operation and in 
accordance with the organization and resources of each State, of the economic, 
social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of 
his personality.

Article 23. 1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and 
favourable conditions of work and to protection against unemployment.

2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring 
for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, 
if necessary, by other means of social protection.

4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his 
interests.

Article 24. Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of 
working hours and periodic holidays with pay.

Article 25. 1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-
being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical 
care and necessary social services, and the right to security in the event of 
unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood 
in circumstances beyond his control.

2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All 
children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26. 1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the 
elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. 
Technical and professional education shall be made generally available and higher 
education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

2. Education shall be directed to the full development of the human personality 
and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. 
It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial 
or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the 
maintenance of peace.

3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to 
their children.

Article 27. 1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to 
enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests 
resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28. Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and 
freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.
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Article 29. 1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full 
development of his personality is possible.

2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to 
such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due 
recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just 
requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes 
and principles of the United Nations.

Article 30. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group 
or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the 
destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην  ιστοσελίδα  θα  βρεις  πολλές  ιδέες  για  Concrete/Visual  Poetry,  στα  ελληνι-
κά  ο  τρόπος  αυτός  δημιουργικής  έκφρασης αποδίδεται με τη λέξη «καλλιγράφημα»

http://www.google.gr/search?q=concrete+poetry&hl=el&biw=1280&bih=811&prmd=ivns&tbm=i
sch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=AqUgTqmZD4_ZsgazlKypCQ&sqi=2&ved=0CCMQsAQ

Homework:  Δημιούργησε ένα δικό σου!

1. 2. 3.

4. 5.
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3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

http://ettcweb.lr.k12.nj.us/forms/color.htm

Write an Instant Color My World Poem

Method

Line 1

Name a color

Lines 2-4

Name 3 things that are 
that color

1.
2.
3.

Lines 5-7

Name 3 things that 
sound like that color

1.
2.
3.

Lines 8-10

Name 3 things that taste 
like that color

1.
2.
3.

Lines 11-13

Name 3 things that feel 
like that color

1.
2.
3.

Line 14

What can that color do?

Sample

Purple
a bruise on your leg,

bunches of grapes in a bowl,
a sweater that goes great with black, the sound of power,

fruit juice poured into a glass
a school bell ringing, ringing

Grandma’s rhubarb pie.
cold medicine served up on a tablespoon squishy cough drops,

velvet covered cushions
pointy tip pentel markers,

the sky before lightning starts
Purple can take you for a sweet ride.

4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

http://www.lyricsoncall.com/lyrics/dana-winner/let-the-children-have-a-world-lyrics.html

Let The Children Have A World lyrics by Dana Winner

There is no place,
For the child in your heart

As long, as you, still believe in a fairytale
And always know,

Deep inside, we are all the same
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Let the children have a world
Where there is no pain or sorrow
Where they all can live tomorrow

And they share a brighter day
Let the children have a world
Where the people can be free

Where they all can join together
And their hearts will share a dream

A child, wants to find,
It’s own place in the sunlight

Cause a child, has hope,
A ray of light, in his eyes

So I want the world
To love, every boy and girl..

Let the children have a world
Where there is no pain or sorrow
Where they all can live tomorrow

And they share a brighter day
Let the children have a world
Where the people can be free

Where they all can join together
And their hearts will share a dream
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4*

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πως επικοινωνούν οι άνθρωποι μέσω διαδικτύου; Πως επικοινωνείς 
εσυ; Πόσο εξοικειωμένος είσαι με διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνί-
ας;Σε αυτή την μαθησιακή ενότητα θα μάθουμε για διαδικτυακά εργα-
λεία κοινωνικής δικτύωσης και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Θα μά-
θουμε για τα χαρακτηριστικά τους, πως λειτουργούν, τι προσφέρουν.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Γ1

ΗΛΙΚΙΑ 15-16

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΓΝΩΣΗ

Βασικές γνώσεις για διαδικτυακά εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και 
για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εξοικείωση με πολυτροπικά κείμενα.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Να αναζητούν και να αξιοποιούν ερευνητικά εργαλεία.
 • Να αναγνωρίζουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά εννοιών και δι-

αδικασιών.
 • Να συνδέουν μία έννοια-ιδέα με άλλες συναφείς μέσα από τη σύ-

γκριση και τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών.
 • Να μπορούν να κατανοούν και να αξιοποιούν διαδικασίες.
 • Να συνεργάζονται προκειμένου να κατανοούν έννοιες, να επιλύ-

ουν προβλήματα.
 • Να συνδέονται με την τεχνολογία.
 • Να παράγουν έργα με χρήση της τεχνολογίας.
 • Να δημοσιοποιούν τις παραγωγές τους και να δέχονται κριτική.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ

 • Να κατανοούν ένα σύνθετο πολυτροπικό κείμενο το οποίο αφο-
ρά κοινωνικά/επιστημονικά θέματα (Γ1ΚΓΛ01: Experiencing the 
new:learning activity 2; Analysing functionally: learning activity 
5;Analysing critically: learning activity 6).

 • Να συνάγουν τη στάση του συντάκτη σχετικά με κάποιο ζήτημα 
και να εντοπίζουν τα γλωσσικά στοιχεία με τα οποία δηλώνεται η 
στάση αυτή (Γ1ΚΓΛ02:Analysing functionally: learning activity 6).

 • Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ πληροφορίας και εκτίμησης 
ή ερμηνείας του συντάκτη σχετικά με τα γεγονότα που περιγρά-
φονται σε ένα κείμενο (Γ1ΚΓΛ07: experiencing the new:learning 
activity 2. Conceptualising with theory: learning activity 4. 
Analysing functionally: learning activity 5).

 • Να εντοπίζουν πληροφορίες σε ένα ή περισσότερα κείμενα προ-
κειμένου να τις αξιοποιήσουν ώστε να επιτελέσουν ένα έργο ή να 
απαντήσουν σε ένα ερώτημα (Γ1ΚΓΛ07: Experiencing the new: 
learning activity 2; Conceptualising with theory: learning activity 
4; Analysing functionally: learning activity 5).

 • Να κατανοούν με βάση τα συμφραζόμενα τη σημασιολογική 
λειτουργία των γραμματικών δομών σε ένα κείμενο (Γ1ΚΓΛ09: 
Analysing functionally: learning activity 6).

* Το σχέδιο μαθήματος είναι προϊόν του μεταπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας (ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία), ο οποίος εκπόνησε το σχέδιο αυτό υπό την καθοδήγηση 
και επίβλεψη της Ευδοκίας Καραβά. 
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 • Να περιγράφουν με λεπτομέρεια γεγονότα ή καταστάσεις 
που σχετίζονται με ένα κείμενοπου τους δίνεται σαν ερέθισμα 
(Γ1ΠΓΛ17: Applying appropriately: learning activity 7; Applying 
creatively:learning activity 8).

 • Να δίνουν σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες ενεργειών (Γ1ΠΓΛ20: 
Applying appropriately: learning activity 7; Applying creatively: 
learning activity 8).

 • Να διατυπώνουν με σαφήνεια μία άποψη παραθέτοντας παρα-
δείγματα για να τη στηρίξουν ή να την επεξηγήσουν (Γ1ΠΠΛ34: 
Experiencing the known: learning activity 1; Experiencing the 
new: learning activity 2B; Conceptualizing with theory: learning 
activity 4; Analysing critically: learning activity 6).

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Λεξιλόγιο: Πληροφορική και Νέες τεχνολογίες (π.χ ιστοσελίδες κοι-
νωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 διδακτικές ώρες των 45’

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΔΟΜΗ

 • Φωτοτυπίες του φύλλου εργασίας
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο για την πλοήγηση στις παρακάτω ιστο-

σελίδες: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service,  
http://www.essortment.com/understanding-email-important-
features-major-email-programs-35258.html

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ
Μπαίνοντας στον κόσμο του μαθητή

Βασιζόμενος στην πρότερη γνώση, εμπειρία του μαθητή, στο ευρύτερο κοινωνικό πε-
ριβάλλον του, στα προσωπικά ενδιαφέροντα του, σε μία συγκεκριμένη εμπειρία, σε 
προσωπικά κίνητρα, στις ζωές των μαθητών – στο καθημερινό και στο οικείο.

Ευαισθητοποιούμε τους μαθητές πάνω στο θέμα της ενότητας «Επικοινωνία μέσω δια-
δικτύου», θέτοντας μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 
τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης:

Do you have an e-mail account?
1. When and why did you create it?
2. How often and for what purposes do you use it?
3. Do you have an account in a social networking Web site? Which one?
4. When and why did you create it?
5. How often and for what purposes do you use it?
6. Which browser do you use?

Οι παραπάνω ερωτήσεις εμπεριέχονται στο φύλλο εργασίας που έχει δοθεί στους μα-
θητές και συγκεκριμένα αποτελούν τη δραστηριότητα 1. Στόχος των ερωτημάτων αυ-
τών είναι η ενεργοποίηση της προηγούμενης γνώσης και των προσωπικών εμπειριών 
των μαθητών. 

Οι μαθητές εργάζονται ατομικά και οι απαντήσεις-απόψεις του καθενός καταγράφο-
νται στον πίνακα.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Οι μαθητές αξιολογούνται με βάση την ορθότητα των απαντήσεών τους στη δραστη-
ριότητα 1.
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ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ

Μπαίνοντας σε νέους κόσμους

Εισάγοντας τους μαθητές σε νέες εμπειρίες-πραγματικές (εκδρομές, καλεσμένους 
ομιλητές) ή φανταστικές (κείμενα, εικόνες, πληροφορίες). Το Νέο ορίζεται από τη 
σκοπιά του μαθητή –μπορεί να έχει και οικεία για τον μαθητή στοιχεία.

Προχωρούμε στη δραστηριότητα 2Α του φυλλαδίου για την οποία οι μαθητές εργά-
ζονται και πάλι ατομικά. Δίνεται απόσπασμα κειμένου σχετικά με την ιστορία των ιστο-
σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (βλ. Φύλλο Εργασίας). Οι μαθητές καλούνται να διαβά-
σουν το κείμενο και να επιλέξουν την κατάλληλη επιλογή Σωστό/ Λάθος στα ερωτήματα 
που τους δίνονται.

Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάζονται ανά ομάδες (4-5 ατόμων) σε υπολογιστή για να 
ολοκληρώσουν το δεύτερο μέρος της δραστηριότητας 2Β που τους ζητά να συγκε-
ντρώσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο σχετικά με τη σημασία όρων που χρησιμο-
ποιούνται σε αυτό. Συγκεκριμένα ανατίθεται σε κάθε ομάδα η αναζήτηση της σημασί-
ας και χρήσης δύο όρων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών η κάθε ομάδα καλείται 
να παρουσιάσει τις πληροφορίες που συνέλεξε στην υπόλοιπη τάξη.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Οι μαθητές αξιολογούνται με βάση την ορθότητα των απαντήσεών τους στη δραστηρι-
ότητα 2Α. Σχετικά με τη δραστηριότητα 2Β, οι μαθητές αξιολογούνται με βάση την κα-
ταλληλότητα των πληροφοριών που συγκέντρωσαν. Επίσης, αξιολογούνται για τη συ-
νεργατικότητα τους, καθώς ο εκπαιδευτικός τους επιβλέπει καθ’ όλη τη διαδικασία.

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Συνδέοντας ίδια πράγματα

Αναγνωρίζοντας νέες έννοιες/ιδέες/θέματα, συμπεριλαμβανομένων αφηρημένων και 
γενικευμένων όρων, συμβάσεων, χαρακτηριστικών, δομών, ορισμών και κανόνων. Η 
ονοματοποίηση είναι το πρώτο στάδιο που οδηγεί στην κατανόηση.

Προτείνουμε τη δραστηριότητα 3 του φύλλου εργασίας. Οι μαθητές εργάζονται σε 
ζευγάρια για να συμπληρώσουν τον πίνακα που τους δίνεται σχετικά με διάφορες ιστο-
σελίδες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Οι μαθητές κα-
λούνται να επιλέξουν (από επιλογές που τους δίνονται) τον κατάλληλο τύπο και όνομα 
για να τα αντιστοιχήσουν με εικονίδια-λογότυπα ιστοσελίδων που τους δίνονται. 

Παράδειγμα πίνακα:

ICONS NAMES
Windows Live Mail , MySpace, Microsoft Office 
Outlook, Facebook, Yahoo! Mail, Mozilla

TYPES 
Social network, E-mail client, 
E-mail service

Α

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Οι μαθητές αξιολογούνται με βάση την ορθότητα των απαντήσεών τους στη δραστη-
ριότητα 3.
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΘΕΩΡΙΑ
Συνδέοντας διαφορετικά πράγματα

Γενικεύοντας και συνθέτοντας έννοιες συνδέοντάς τες μεταξύ τους, κατανοώντας 
πως συνεισφέρουν στις συνολικές, γενικευμένες σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος. 
Τι θα γινόταν εάν...;

Αξιοποιώντας όλες τις ήδη γνωστές και νέες πληροφορίες που αποκτήθηκαν σε όλα τα 
παραπάνω στάδια, οι μαθητές σε ζευγάρια επισκέπτονται δύο ιστότοπους που περιέ-
χουν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύω-
σης και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό να συγκεντρώσουν 
τις πληροφορίες που χρειάζονται για να συμπληρώσουν τον πίνακα της δραστηριότη-
τας 4Α του φύλλου εργασίας. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service, http://www.essortment.com/under 
standing-email-important-features-major-email-programs-35258.html)
Στη συνέχεια, οι μαθητές συζητούν μεταξύ τους τις πληροφορίες που βρήκαν με σκο-
πό να καταλήξουν στα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύ-
ωσης και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;
Στη δραστηριότητα 4Α, οι μαθητές αξιολογούνται για την κριτική τους ικανότητα να 
αναγνωρίζουν μέσα σε κείμενο τις πληροφορίες που τους χρειάζονται. Επίσης, αξιολο-
γούνται για τη συνεργατικότητα τους, καθώς ο εκπαιδευτικός τους επιβλέπει καθ’ όλη 
τη διαδικασία. Σχετικά με τη δραστηριότητα 4Β, οι μαθητές αξιολογούνται για την ικα-
νότητά τους να ανταλλάσουν πληροφορίες και να δρουν κριτικά ώστε να καταλήξουν 
σε συμφωνία σχετικά με αυτό που τους ζητάει η δραστηριότητα.

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Σκεπτόμενος τι κάνει κάτι

Εξετάζει τη λειτουργία ή λογική της γνώσης, της δράσης, ενός αντικειμένου ή μιας 
αντιπροσωπευτικής σημασίας. Για ποιο σκοπό είναι; Τι κάνει; Πώς λειτουργεί; Ποιά εί-
ναι η δομή του, η λειτουργία ή η σχέσεις του; Ποιές είναι οι αιτίες/ τα αποτελέσματα;

Δίνεται στους μαθητές κείμενο σχετικά με τις υπηρεσίες του Outlook και τους ζητεί-
ται να εργαστούν σε ζευγάρια για να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα (δραστη-
ριότητα 5):
a) What does Outlook Social Connector do?
b) How can one use it? (Represent the information with a diagram) 
Σχετικά με το ερώτημα 2, ζητείται επιπλέον από τους μαθητές να παρουσιάσουν σχη-
ματικά την απάντησή τους.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;

Οι μαθητές αξιολογούνται με βάση την ικανότητά τους να κατανοούν τις γενικές πλη-
ροφορίες του κειμένου και να εργάζονται με άλλους για να αναλύσουν τη λειτουργία 
της κοινωνικής δικτύωσης μέσα στο Outlook 2010.

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΑ
Σκεπτόμενος ποιος ωφελείται

Ρωτάει σχετικά με τους σκοπούς, τις προθέσεις και τα ενδιαφέροντα για γνώση των 
ατόμων, σχετικά με μία ενέργεια, ένα αντικείμενο ή μία αντιπροσωπευτική σημασία. 
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Ποιες είναι οι ατομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές συνέπειες; Ποιος κερδί-
ζει; Ποιος χάνει;

Δίνονται οι δύο πρώτες παράγραφοι κειμένου (δραστηριότητα 6) σχετικά με τα χαρα-
κτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του Outlook 2010 και ζητείται από τους μαθητές να 
αναγνωρίσουν το σκοπό του κειμένου (να ενημερώσει/να πείσει τον αναγνώστη) βασι-
σμένοι στα λεξιλογικά χαρακτηριστικά του.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;
Οι μαθητές αξιολογούνται με βάση την ικανότητα τους να κατανοούν βαθύτερα νοήμα-
τα του κειμένου και να επιχειρηματολογούν κατάλληλα για την άποψή τους.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
Κάνοντας πράγματα με το σωστό τρόπο

Ενεργώντας με βάση τη γνώση που έχουν αποκτήσει με αναμενόμενο, προβλεπόμε-
νο ή συνηθισμένο τρόπο βασιζόμενοι σε ότι έχουν διδακτεί.

Προτείνουμε στους μαθητές τη δραστηριότητα 7, η οποία μπορεί να αποτελέσει θέμα 
εργασίας για το σπίτι. Με βάση τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα προηγούμενα στά-
δια της μαθησιακής διαδικασίας και τις εμπειρίες των μαθητών, ζητείται από τους μα-
θητές να γράψουν ένα email σε ένα φίλο τους σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακο-
λουθήσει για να ελέγχει α.) τις ενημερώσεις του, β.) τα νέα εισερχόμενα μηνύματα στο 
προσωπικό προφίλ του σε μία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;
Η συγκεκριμένη δημιουργική εργασία κάθε μαθητή μπορεί να καταχωρηθεί στον Φάκε-
λο Εργασιών του Μαθητή (Portfolio Assessment), η τήρηση του οποίου στηρίζεται στη 
διαφοροποιημένη αξιολόγηση της μαθησιακής πορείας του. Μέσα από τη δραστηριό-
τητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα του μαθητή να παράγει γραπτό λόγο σύμφωνα με 
τις συμβάσεις του συγκεκριμένου κειμενικού τύπου που του ζητείται χρησιμοποιώντας 
ταυτόχρονα τις νέες γνώσεις τις οποίες έχει αποκτήσει.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ
Κάνοντας πράγματα με ενδιαφέρον τρόπο

Μεταφέροντας τη γνώση και τις ικανότητες από ένα περιβάλλον και προσαρμόζοντας 
τα σε ένα διαφορετικό –βγάζοντας δηλαδή κάτι έξω από το οικείο του περιβάλλον και 
κάνοντας το να λειτουργήσει και σε κάποιο άλλο.

Σε συνέχεια της δραστηριότητας 7, προτείνουμε στους μαθητές την κατασκευή ενός 
βίντεο το οποίο θα παρουσιάζει τα βήματα που αναφέρονται στο email. Το βίντεο αυτό 
θα επισυναφτεί στο email αυτό με σκοπό να διευκολύνει το ν αναγνώστη να κατανοή-
σει τα βήματα αυτά.
Αφού έχουν δημιουργήσει τα βίντεο τους, οι μαθητές τα αποστέλλουν στον εκπαιδευ-
τικό –ο οποίος αναλαμβάνοντας το ρόλο του «φίλου»- ανατροφοδοτεί κάθε έναν από 
τους μαθητές σχετικά με τη χρηστικότητα του βίντεο. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια 
από την ανατροφοδότηση ο κάθε μαθητής προβαίνει σε πιθανές αλλαγές ώστε τελικά 
να «ανεβάσει» το βίντεο του στο διαδίκτυο (www.youtube.com).

Πώς να αξιολογήσω τους μαθητές μου;
Οι μαθητές αξιολογούνται για την ικανότητα τους να κατασκευάζουν αυθεντικό οπτι-
κοακουστικό κείμενο χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό γνώσεων που αποκτήθηκαν και 
τρόπων επικοινωνίας.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4

EXPERIENCING THE KNOWN
Learning Activity 1:

How do you communicate on the Internet?

Consider the following questions 
about e-mail communications and 
provide answers based on your own 
experiences.

 • Class organization: Teacher-Class

Consider the following questions about social 
networks and provide answers based on your own 
experiences.

 • Class organization: Teacher-Class

E-mail communication

1. Do you have an e-mail account?
2. When and why did you create it?
3. How often and for what purposes do 

you use it?

Social networking on the Internet

1. Do you have an account in a social networking 
Web site? Which one?

2. When and why did you create it?
3. How often and for what purposes do you use it?
4. Which browser do you use?

EXPERIENCING THE NEW
Learning Activity 2:

When did they come into being?

A. Read the excerpt (full picture here) about the recent history of social networking Web sites.
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Try to mark the following statements as either true or false:
 • Class organization: Individual

True/False activity

In 2002, the number of people who used the Internet was less than 300 millions. True False

In 2007, MySpace was the social networking site with the most visitors every 
month.

When Facebook was introduced, in 2004, students of Harvard had to sign 
some paperwork in order to use the site.

Ten days after its appearance, MySpace was attacked by a user who had 
broken its code.

B. Try to answer the following questions. Do some research if necessary:

 • Class organization: Groups (4-5 Ss)

Each group is assigned two Qs from the following list and then when each group has 
gathered the relevant information it presents it to the rest of the class. Discussion follows.

1. What happens when a Web site is “launched”?
2. What is another word for a Web site’s users?
3. What does it mean to “code” a Web site?
4. How is the person who “codes” called?
5. What does it mean to “sign up” when we’re talking about a Web site?
6. What does it mean to “sign in” to a Web site?
7. What does it mean to “publish a tweet” on Twitter?
8. What are the “monthly unique visitors” of a Web site?

CONCEPTUALISING BY NAME
Learning Activity 3:

What are they called?

Complete the following table with the appropriate name and type for each of the icons (A-I).
 • Class organization: Pairs

ICONS NAMES
Windows Live Mail ,  MySpace, Microsoft Office 
Outlook,  Facebook, Yahoo! Mail,  Mozilla,  LinkedIn, 
Gmail, Windows Live Hotmail,  Thunderbird

TYPES 
Social network, E-mail 
client, E-mail service

Α

B

C

D

E
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F

G

H

I

CONCEPTUALISING WITH THEORY
Learning Activity 4:

What’s the right tool for the job?

A. Visit the following links (http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service, http://www.
essortment.com/understanding-email-important-features-major-email-programs-35258.html) and 
fill in the columns with information about the unique features of social networking applications 
and e-mail communication. Fill in as much of the following table as you can. 

B. Discuss with your partner the features you have written down and together decide on the 
common ones.

 • Class organization: Pairs

Social networking E-mail communication

ANALYZING FUNCTIONALLY
Learning Activity 5:

What does it do?

Read the following 
multimodal text about 
Outlook and find out the 
following information:

A. What does Outlook Social 
Connector do?

B. How can one use it? 
(Represent the information 
with a diagram) 

 • Class organization: Pairs
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ANALYZING CRITICALLY

Learning Activity 6:

Can you read between the lines?

Read the first two paragraphs of an 
article about “Outlook 2010 Features 
and Benefits”. What is the purpose of 
the text? Is it to report or to persuade? 
Provide words or group of words from 
the text to justify your answer.

 • Class organization: Pairs

APPLYING APPROPRIATELY

Learning Activity 7:

Since you’re so good, help some people!

Write an e-mail to your friend who wants to check for updates and new messages in a social 
network. Inform him about the steps s/he should follow.

 • Class organization: Individual

APPLYING CREATIVELY

Learning Activity 8:

Enough writing already: let’s go visual!

A. Now make a video using screen capturing software such as Microsoft Expression Encoder or 
Camstudio in order to attach it to your e-mail helping your friend to understand the procedure better.

B. After you have received your feedback, made any necessary alterations and upload it on 
Youtube or another video-sharing community too. 

 • Class organization: Individual
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ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ                    
ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Βασίλης Χαρτζουλάκης & Μάριος Χρύσου*

Αν και η χρήση των ΤΠΕ στην ξενόγλωσση διδασκαλία και μάθηση δεν περιορίζεται 

στη χρήση του διαδικτύου, το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται κυρίως σε αυτό το θέμα, 

επειδή το διαδίκτυο είναι σήμερα το πιο πολύτιμο βοήθημα για τον εκπαιδευτικό της 

τάξης που θέλει και είναι υποχρεωμένος από τις εξελίξεις στην κοινωνία μας να αξιο-

ποιήσει πολλαπλές πηγές πληροφόρησης στην τάξη του και να μην κάνει το μάθημά 

του χρησιμοποιώντας το ένα και μοναδικό βιβλίο, για λόγους που έχουν ήδη συζητη-

θεί σε προηγούμενα κεφάλαια. 

 1  Οι σύγχρονες τεχνολογίες και το ξενόγλωσσο μάθημα

Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, η είσοδος των σύγχρονων τεχνολογιών σε διάφορους το-

μείς της καθημερινής ζωής μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Από αυτό δεν θα μπορού-

σε φυσικά να μείνει ανεπηρέαστη η ξενόγλωσση εκπαίδευση. Το μάθημα της ξένης 

γλώσσας αναμορφώνεται σταδιακά με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Στη συλλο-

γική συνείδηση οι σύγχρονες τεχνολογίες αποτελούν ένδειξη κοινωνικής ανάπτυξης, 

αλλά και ποιοτικότερης παιδείας, ενώ αποτελεί γενική παραδοχή ότι στις σύγχρονες 

τεχνολογίες βρίσκεται η απαρχή για την ανανέωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες αποτελούν αναπό-

σπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των μαθητών, είναι σαφές ότι η χρήση τους στο 

ξενόγλωσσο μάθημα δεν αποτελεί πλέον απλώς «το κάτι παραπάνω» ή μία εναλλακτι-

κή λύση για το ξενόγλωσσο μάθημα, αλλά αναγκαιότητα.

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία αποτελεί βασική συνιστώσα της 

νέας πραγματικότητας του ψηφιακού σχολείου, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παι-

δείας. Η μεταφορά του γραπτού λόγου από το χαρτί και το μολύβι στην οθόνη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας που διανύουμε 

και συνεχώς διευρύνεται. Αυτή η πραγματικότητα οδήγησε στην ανάπτυξη ψηφιοποιη-

μένου υλικού για όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στα σχολεία της δημόσιας εκπαί-

δευσης. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτή 

την πρόκληση αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες προς όφελος των μαθητών τους.

* Ευχαριστίες στους Παναγιώτη Παναγιωτίδη και Παναγιώτη Αρβανίτη, Αναπληρωτές Κα-
θηγητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, οι οποίοι συνέλε-
ξαν τις ηλεκτρονικές πηγές που σχετίζονται με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
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Είναι γεγονός ότι οι σημερινοί μαθητές, δηλαδή οι νέοι ηλικίας 6-17 ετών, έχουν διαβά-

σει πολύ περισσότερα κείμενα σε οθόνη παρά σε χαρτί. Τις πρώτες λέξεις που έγρα-

ψαν κατά πάσα πιθανότητα τις έγραψαν πληκτρολογώντας τις και όχι γράφοντας με 

στυλό ή με μολύβι. Τα πρώτα κείμενα με τα οποία ήλθαν σε επαφή, πριν καν πάνε 

σχολείο, ήταν κείμενα σε οθόνη, πολυτροπικά και πολυμεσικά, δηλαδή γραπτά κείμε-

να συνδυασμένα με εικόνες, ήχο και βίντεο, κείμενα όπου η πληροφορία παρουσιάζε-

ται με πολλούς τρόπους και με πολλά μέσα. Έτσι, ανέπτυξαν και αντίστοιχο ψηφιακό 

γραμματισμό. Είναι πλέον πολύ συνηθισμένο να ανταλλάσσουν οι νέοι μεταξύ τους βί-

ντεο και φωτογραφίες συνοδευόμενες από γραπτά σχόλια μέσω των κινητών τους τη-

λεφώνων. Η γενιά αυτή, όπως και όλες οι επόμενες, ονομάζονται «ψηφιακοί γηγενείς», 

σε αντίθεση με τους γονείς και τους δασκάλους τους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται «ψη-

φιακοί μετανάστες», αφού οι πρώτες λέξεις που διάβασαν και έγραψαν ήταν σε ένα 

περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από αυτό που περιγράψαμε πριν. 

Οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς, τόσο γρήγορους που οι 

γνώσεις που κάποιος απέκτησε δύο χρόνια πριν, σήμερα να θεωρούνται πεπαλαιωμέ-

νες. Ας πάρουμε το παράδειγμα του διαδικτύου, το οποίο αποτελεί ένα πολύ αποτε-

λεσματικό μέσο πληροφορίας και επικοινωνίας. Το διαδίκτυο αρχικά χρησιμοποιήθηκε 

στην εκπαίδευση ως πηγή πληροφόρησης και εύρεσης υλικού. Αυτό ήταν αναμενόμε-

νο, καθώς το διαδίκτυο αποτελείται από ιστοσελίδες, στις οποίες δημοσιεύεται υλικό 

ευρύτατης ποικιλίας. Η ξενόγλωσση εκπαίδευση βρήκε ένα χώρο, στον οποίο κάθε εκ-

παιδευτικός είχε πρόσβαση σε πολυάριθμα αυθεντικά πολυτροπικά κείμενα για χρήση 

μέσα στην τάξη. Αν και το διαδίκτυο έχει βραχύ ιστορικό, εξελίσσεται και προσαρμό-

ζεται στις ανάγκες των χρηστών με ταχύτατους ρυθμούς. Μέσα σε λίγα χρόνια η τε-

χνολογία του διαδικτύου εξελίχθηκε από τεχνολογία δημοσίευσης (οι ιστοσελίδες) σε 

τεχνολογία συμμετοχής (τα ιστολόγια). Πλέον, το διαδίκτυο στηρίζεται στη σταδιακά 

αυξανόμενη δυνατότητα των χρηστών να συνεργάζονται, να διαμοιράζονται πληρο-

φορίες και να προσαρμόζουν το περιβάλλον εργασίας στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Αυτή η δεύτερη γενιά του διαδικτύου, που πλέον επιτρέπει στον αναγνώστη όχι απλώς 

να διαβάζει, αλλά και να συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου μίας ιστοσε-

λίδας κάνοντας π.χ. σχόλια σε ένα ιστολόγιο ή δημοσιεύοντας φωτογραφίες σε ιστο-

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ονομάστηκε διαδίκτυο 2.0 (web 2.0). Χαρακτηριστικές 

και ευρέως γνωστές εφαρμογές του διαδικτύου 2.0 είναι το Youtube, τα blogs και τα 

wikis, αλλά και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter και το 

Google+. Το διαδίκτυο 2.0 έχει εξελιχθεί σε μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας και ο 

εκπαιδευτικός των ξένων γλωσσών μπορεί να το αξιοποιήσει αναθέτοντας διερευνητι-

κές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας στους μαθητές του, οι οποίοι όχι απλά διαβά-

ζουν, αλλά συμμετέχουν με κριτικά σχόλια ή προσθήκες στο τελικό προϊόν, χρησιμο-

ποιώντας τη γλώσσα-στόχο. Παράλληλα, στη διάθεση του εκπαιδευτικού πλέον υπάρ-

χουν και διαδραστικές ιστοσελίδες με εφαρμογές εξάσκησης της γλώσσας-στόχου, οι 

οποίες μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη μέσω του διαδραστικού πίνακα και να 

μετατρέψουν το μάθημα της ξένης γλώσσας σε μία διαδικασία την οποία οι μαθητές 

νιώθουν πολύ πιο κοντά στην καθημερινότητά τους.
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Είναι προφανές ότι το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην 
κοινωνία και ότι ο σημερινός εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιδιώκει να είναι μέρος της 
ζωής των μαθητών του και όχι αποκομμένος από αυτήν. Και η τεχνολογία είναι μέρος 
της ζωής των μαθητών μας σήμερα.

 2  Το διαδίκτυο και η προσφορά του στον εκπαιδευτικό

Η δυνατότητα διάδρασης, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα του διαδικτύου στα δε-
δομένα του χρήστη αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της δυναμικής του. Τι μπορεί 
να προσφέρει όμως το διαδίκτυο στην εκπαιδευτική διαδικασία;

 1)  Πρόσβαση στην πληροφορία

Το διαδίκτυο αλλάζει τον τρόπο πρόσβασης στην πληροφορία. Η πρόσβαση στην πλη-
ροφορία διευκολύνεται με τη χρήση μηχανών αναζήτησης, όπως το Google, το Yahoo 
και το Bing. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης ποικίλων πληροφοριών και φυ-
σικά αυθεντικού γλωσσικού υλικού, το οποίο μπορεί να εμπλουτίσει την παραδοσιακή 
διδασκαλία που στηρίζεται στο γλωσσικό εγχειρίδιο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ψηφι-
ακές εφημερίδες και εγκυκλοπαίδειες, τα ψηφιακά λεξικά και περιοδικά, οι δικτυακές 
πύλες για βίντεο (π.χ. Youtube), αλλά και οι εκπαιδευτικές δικτυακές πύλες που πα-
ρέχουν εξειδικευμένες δραστηριότητες και ασκήσεις για το ξενόγλωσσο μάθημα (βλ. 
πίνακα). Το πλούσιο αυτό γλωσσικό υλικό προσφέρεται για τη διερεύνηση και τη δημι-
ουργική χρήση πληροφοριών από τους μαθητές.

Παραδείγματα εκπαιδευτικών πυλών

Για την αγγλική γλώσσα http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

Για τη γαλλική γλώσσα http://enseigner.tv5monde.com/ 

Για τη γερμανική γλώσσα http://www.deutsch-als-fremdsprache.de

 2)  Πρόσβαση στην επικοινωνία

Το διαδίκτυο αλλάζει όμως και τις μορφές επικοινωνίας δημιουργώντας τις κατάλλη-
λες προϋποθέσεις για δημιουργική, συνεργατική μάθηση. Μεγάλο μέρος της επικοι-
νωνίας εκτυλίσσεται πλέον μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοι-
νωνικής δικτύωσης όπως το Facebook (www.facebook.com), το Twitter (www.twitter.
com) και το Google+ (https://plus.google.com). Μπορούμε να πούμε ότι το διαδίκτυο 
διευκολύνει την επικοινωνία με άλλους μαθητές και τάξεις μαθητών και με αυτό τον 
τρόπο αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της συνεργατικής και διαπολιτισμικής μάθησης.

 3)  Εκπαιδευτικό λογισμικό και ψηφιακά εργαλεία

Το διαδίκτυο επιτρέπει επίσης την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό λογισμικό και ψηφι-
ακά εργαλεία. Κυκλοφορούν αρκετά προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών [π.χ. 
τα εκπαιδευτικά λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το Δημοτικό (http://www.
pi-schools.gr/software/dimotiko/) και το Γυμνάσιο (http://www.pi-schools.gr/software/
gymnasio/)] καθώς και ψηφιακά εργαλεία. Πώς μπορούμε να κρίνουμε όμως ποια εφαρ-
μογή είναι κατάλληλη για το μάθημά μας; Ένδειξη ποιότητας των εκπαιδευτικών λογι-
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σμικών και ψηφιακών εργαλείων αποτελεί σίγουρα ο βαθμός διάδρασης της εφαρμογής 
με τον μαθητή. Συχνά οι ψηφιακές εφαρμογές βασίζονται σε παλαιότερες θεωρίες μά-
θησης και δημιουργούν έναν στείρο διάλογο με τον μαθητή, αποκλείοντας την αυτενέρ-
γεια. Η αυτενέργεια των μαθητών και η διερευνητική μάθηση είναι πολύ σημαντικά στοι-
χεία και πρέπει να υπάρχουν στις εφαρμογές που επιλέγουμε. Το εκάστοτε εκπαιδευτι-
κό λογισμικό για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας χρήζει συνεπώς της κριτικής αξιο-
λόγησης από τον εκπαιδευτικό σε σχέση με τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους.

 4) Εικονική πραγματικότητα

Στο επίπεδο της εικονικής πραγματικότητας το διαδίκτυο μας προσφέρει τη δυνατό-
τητα να δραστηριοποιήσουμε τους μαθητές μας σε εικονικούς κόσμους, με τους οποί-
ους πολλοί μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι. Για αυτόν τον σκοπό ενδείκνυται το λογι-
σμικό Second Life (http://secondlife.com). Στην εικονική πραγματικότητα, η οποία βα-
σίζεται στην προσομοίωση, οι μαθητές μας αυτενεργούν διατηρώντας την πραγματική 
τους ταυτότητα ή υιοθετώντας μια εικονική ταυτότητα.

 3  Απαραίτητη η χρήση του διαδικτύου στο ξενόγλωσσο μάθημα

Η κατάλληλη χρήση του διαδικτύου στο μάθημα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ξε-
νόγλωσση εκπαίδευση συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επίτευξη σημαντικών δι-
δακτικών στόχων, οι οποίοι αποτυπώνονται στο γενικό διδακτικό-παιδαγωγικό προσα-
νατολισμό του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών και αναδεικνύουν την κεντρική θέση 
του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία μάθησης. Στα βασικά οφέλη της χρήσης του δια-
δικτύου στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής:

 1)  Ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης

Το διαδίκτυο ευνοεί την κατάκτηση γνώσης διότι μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέ-
ρον και την ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών μας μέσω δραστηριοτήτων στην τάξη. 
Μπορούμε να πούμε ότι η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών επιτρέπει τη δημιουργία γέ-
φυρας ανάμεσα στο σχολείο και τις καθημερινές συνήθειες των μαθητών. Συμβάλλει 
στον επαναπροσδιορισμό της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στη σχολική πραγμα-
τικότητα και τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και συνεπώς στη δημιουργική αλληλε-
πίδραση των δύο αυτών χώρων, οι οποίοι στην παραδοσιακή διδασκαλία είναι συχνά 
απομονωμένοι.

 2)  Προαγωγή της διερευνητικής μάθησης

Το διαδίκτυο ενισχύει τη διερευνητική μάθηση, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την 
κατάκτηση στέρεας γνώσης. Η σταδιακά αυξανόμενη ικανότητα της αυτοδιαχείρισης 
του μαθητή προϋποθέτει επαρκή ψηφιακό γραμματισμό -που γίνεται ολοένα και πιο 
δεδομένος σε μικρές ηλικίες- καθώς και την κατάκτηση των απαραίτητων στρατηγι-
κών μάθησης για τον απαραίτητο προσανατολισμό του μαθητή στην πληθώρα πληρο-
φοριών του διαδικτύου.

 3)  Σύνθετο περιβάλλον μάθησης

Για το μάθημα της ξένης γλώσσας το διαδίκτυο θέτει στη διάθεσή μας ένα πλουσιότα-
το, ανοικτό, πολυδιάστατο και αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. Τι σημαίνει όμως αυτό 
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συγκεκριμένα; Η αυθεντικότητα και η πολυτροπικότητα των πληροφοριών στο διαδί-
κτυο δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή -ανάλογα με το εκάστοτε γνωστικό και εμπειρι-
κό υπόβαθρο- να προσεγγίσει και να επεξεργαστεί σύνθετες πληροφορίες με διαφο-
ρετικούς τρόπους. Μπορεί να επιλέξει τη μαθησιακή διαδρομή που θα ακολουθήσει, 
και να προσλάβει πληροφορίες πολυαισθητηριακά. Χαρακτηριστικός τρόπος παρουσί-
ασης πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι το υπερκείμενο, δηλαδή κείμενα τα οποία πε-
ριέχουν παραπομπές, παράθυρα σε άλλες πληροφορίες σε κειμενική ή σε πολυτροπι-
κή μορφή (με συνδυασμό διαφορετικών τρόπων σημείωσης της πληροφορίας, δηλα-
δή γραπτού λόγου, σταθερής και κινούμενης εικόνας και ήχου). Έτσι μπορούμε, δι-
δάσκοντας π.χ. την αναζήτηση ενός αξιοθέατου, να παρουσιάζουμε χάρτες, πορείες, 
σχέσεις, παράλληλα αξιοθέατα και να αντλούμε από το υπερκείμενο, μέσω της χρή-
σης συνδέσμων σε άλλους ιστότοπους, πληροφορίες για την ιστορία, τις τέχνες και 
την παράδοση. Η πολυτροπικότητα των πληροφοριών, η διαδραστικότητα και η δυνα-
τότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης και του κάθε μαθητή (εξατο-
μίκευση της διδασκαλίας) αποτελούν σημαντικά οφέλη για το μάθημα της ξένης γλώσ-
σας. Μέσω της εξατομικευμένης μάθησης αυξάνονται οι πιθανότητες αξιοποίησης της 
πρότερης γνώσης και εμπειρίας των μαθητών ως αφετηρίας για την κατάκτηση νέας 
γνώσης καθώς και η πιθανότητα δημιουργίας επιτυχημένων νοητικών κατασκευών.

 4)  Προαγωγή της συνεργατικής και διαπολιτισμικής μάθησης

Το διαδίκτυο προάγει τη συνεργατική και διαπολιτισμική διάσταση της μάθησης και τη 
δυνατότητα διάδρασης με άλλους μαθητές, με άλλες τάξεις, με τον καθηγητή, με φυ-
σικούς ομιλητές της ξένης γλώσσας καθώς και με διαδικτυακές κοινότητες. Η ανεύρε-
ση και η ανταλλαγή πολυτροπικών πληροφοριών, η συνεργασία με άλλους μαθητές και 
άλλες σχολικές τάξεις είναι εύκολη και οικονομική. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ότι η 
συνεργατική, κοινωνική διάσταση της μάθησης ενυπάρχει και στην κατάκτηση της μη-
τρικής γλώσσας και είναι φυσικά σημαντική και για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

 4   Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο ξενόγλωσσο μάθημα

Είναι δεδομένο ότι με την κατάλληλη ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία το σχολείο μπορεί να συμβαδίσει με την κοινωνία της πλη-
ροφορίας και να προετοιμάσει τους μαθητές για τις προκλήσεις της. Όμως, η άκριτη 
ευφορία για τις σύγχρονες τεχνολογίες μπορεί να οδηγήσει στην εσφαλμένη πεποί-
θηση ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να μεταρρυθμίσουν τη γλωσσική αγωγή 
-ανεξάρτητα από την αξιοποίηση κατάλληλων διδακτικών σεναρίων. Εξάλλου δεν είναι 
λίγα τα παραδείγματα που δείχνουν ότι ένα μάθημα χωρίς την απαραίτητη οργάνω-
ση δεν βελτιώνεται αυτόματα με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Συνεπώς, η δημι-
ουργική χρήση σύγχρονων τεχνολογιών καθαυτή δεν αποτελεί πανάκεια για την ανα-
νέωση του εκπαιδευτικού έργου, αλλά απαιτεί νηφαλιότητα, ξεκάθαρους διδακτικούς 
στόχους και το κατάλληλο διδακτικό σενάριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χρήση σύγ-
χρονων τεχνολογιών χωρίς το κατάλληλο διδακτικό σενάριο αναπαράγει παραδοσια-
κές διδακτικές πρακτικές, όπως η μετωπική διδασκαλία, η οποία από διδακτική άπο-
ψη έχει σαφώς περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Σημαντική παράμετρος για τη δη-
μιουργική χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στο μάθημα αποτελεί λοιπόν το διδα-
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κτικό σενάριο, με βάση το οποίο ενσωματώνουμε τις σύγχρονες τεχνολογίες στο μά-
θημα της ξένης γλώσσας. 

Η δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προϋποθέτει φυσικά και την ύπαρ-
ξη από επιστημονική και παιδαγωγική άποψη κατάλληλων, ποιοτικών και αξιόπιστων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα δομούν συχνά το εκπαιδευτικό περι-
βάλλον και προβλέπουν δραστηριότητες και δρόμους μάθησης ανάλογα με την παιδα-
γωγική-διδακτική προσέγγιση στην οποία βασίζονται. Αυτό σημαίνει ότι η θεωρητική 
προσέγγιση εμπεριέχεται εν μέρει στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην πράξη φαίνε-
ται ότι πλήθος προγραμμάτων είναι πρόχειρα και ελάχιστα χρήσιμα, αφού είναι προϊό-
ντα επιδίωξης εύκολου κέρδους και κατασκευάζονται συχνά χωρίς να λαμβάνεται υπό-
ψη η επιστημονική έρευνα. Είναι λοιπόν σημαντικό να είμαστε σε θέση να επιλέγουμε 
τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και τις κατάλληλες εφαρμογές. Είναι επίσης εξίσου 
σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το δυναμικό κάθε λογισμικού –πέρα από την ποιότητά 
του– εξαρτάται από την κατάλληλη ενσωμάτωσή του στο ανάλογο διδακτικό σενάριο. 

Συνεπώς, έχει καταστεί σαφές πως από το αυξημένο μαθησιακό δυναμικό των σύγ-
χρονων τεχνολογιών σε σχέση με παραδοσιακές τεχνολογίες μπορούμε να επωφελη-
θούμε μόνο, εάν οι τεχνολογικές δυνατότητες συγκεραστούν με το κατάλληλο διδα-
κτικό σενάριο, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας με την 
επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων για τους μαθητές. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε 
τρία διδακτικά σενάρια, τα οποία διαφοροποιούνται ως προς τον βαθμό καθοδήγησης 
των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα αναλύονται οι ιδιαιτερότητες του 
καθοδηγητικού, του διερευνητικού και του δυναμικού διδακτικού σεναρίου:

 1)  Το καθοδηγητικό διδακτικό σενάριο

Στο καθοδηγητικό διδακτικό σενάριο ο μαθητής καλείται να επεξεργαστεί κείμενα και 
ασκήσεις με βάση ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσει ένα διάλογο 
μαζί του (π.χ. το εκπαιδευτικό λογισμικό Wolkenkratzer για την εκμάθηση της γερμανι-
κής στον ιστότοπο http://www.lernbuch-zentrum.de ή ο ιστότοπος για την προετοιμασία 
υποψηφίων στις Πανελλήνιες εξετάσεις στο ειδικό μάθημα της γαλλικής γλώσσας προ-
σβάσιμος από τη διεύθυνση http://study4french.gr). Εναλλακτικά ο μαθητής επεξεργά-
ζεται κείμενα και παραδοσιακές ασκήσεις κλειστού τύπου, π.χ. ασκήσεις πολλαπλής 
επιλογής ή ασκήσεις επιλογής σωστού-λάθους, τις οποίες παράγει ο εκπαιδευτικός 
με λογισμικά παραγωγής ασκήσεων όπως το Ηot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca), το 
NetQuiz Pro (http://www.ccdmd.qc.ca/eng/catalog/netquiz-pro-4) ή με εργαλεία δημι-
ουργίας διαδικτυακών quiz όπως το Quizstar (http://quizstar.4teachers.org/). Κοινό στοι-
χείο σου σεναρίου αυτού αποτελεί ο υψηλός βαθμός καθοδήγησης και η περιορισμέ-
νη αυτενέργεια του μαθητή. Σε αυτό το διδακτικό σενάριο προσάπτεται συχνά η κριτι-
κή ότι βασίζεται σε συμπεριφοριστικές θεωρήσεις της μάθησης, οι οποίες προσφέρουν 
περιορισμένη αυτενέργεια στον μαθητή, ενώ εστιάζει συχνά -μέσω παραδοσιακών μορ-
φών ασκήσεων, όπως ασκήσεις αντιστοίχισης ή πολλαπλής επιλογής- στην αυτοματο-
ποίηση δομικών στοιχείων της γλώσσας, κυρίως γραμματικών και λεξιλογικών. Με την 
επίγνωση αυτών των περιορισμών μπορεί το εν λόγω σενάριο να μας χρησιμεύσει σε 
ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. στην ανάπτυξη της γραμματικής ή λεξιλογικής ικανότητας 
σε μαθητές με ανάλογο μαθησιακό προφίλ ή στην εξάσκηση των δεξιοτήτων κατανόη-
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σης προφορικού ή γραπτού λόγου. Λόγω της περιορισμένης του αποτελεσματικότητας 
δεν προτείνεται όμως ως βασικό διδακτικό σενάριο για το μάθημα της ξένης γλώσσας.

 2)  Το διερευνητικό διδακτικό σενάριο

Στο διερευνητικό διδακτικό σενάριο αποκτά ο μαθητής περισσότερες επιλογές και 
υψηλότερο βαθμό αυτενέργειας, αφού καλείται να επεξεργαστεί (συνήθως σε ομαδι-
κές εργασίες) ασκήσεις ή δραστηριότητες χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ως πολυδιά-
στατο περιβάλλον μάθησης για τη στοχευμένη άντληση πληροφοριών και την επεξερ-
γασία τους. Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο μαθητής μπορεί να καθοδηγούνται 
από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με διερευνητικό χαρακτήρα ή από τον εκπαιδευτικό. 
Είναι σημαντικό να συνοδεύουμε την περιήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο με φύλ-
λα εργασίας που προσδιορίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια στους μαθητές τι πρέπει 
να αναζητήσουν, να αναλύσουν και να συνθέσουν εκ νέου. Ανάλογα με το γλωσσικό 
επίπεδο των μαθητών μας, την ηλικία και την πρότερη εμπειρία τους είναι απαραίτητο 
να τους καθοδηγούμε, προσδιορίζοντας συγκεκριμένους ιστότοπους ως πηγές, ώστε 
να αποφεύγεται ο αποπροσανατολισμός τους κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο [βλ. 
WebQuest (http://webquest.org/) και Zunal (http://zunal.com/)]. Ένα παράδειγμα για τη 
χρήση του διερευνητικού σεναρίου αποτελεί η επεξεργασία ενός κειμένου (π.χ. από 
το γλωσσικό εγχειρίδιο που χρησιμοποιούμε στην τάξη) και η συνακόλουθη δραστηρι-
οποίηση των μαθητών με ένα φύλλο εργασίας για την ανεύρεση και οργάνωση σχετι-
κών πληροφοριών στο διαδίκτυο, όπως η αποτίμηση ενός βίντεο. Η πρόσληψη του βί-
ντεο μπορεί να αποτελέσει βάση για να συμπληρώσουν οι μαθητές μας ένα κείμενο με 
κενά ή να τοποθετήσουν ανακατεμένες προτάσεις στη σωστή σειρά. 

 3)  Το δυναμικό διδακτικό σενάριο

Το δυναμικό διδακτικό σενάριο βρίσκεται στον αντίποδα του καθοδηγητικού σεναρίου. 
Εδώ αναλαμβάνουν οι μαθητές ιδιαίτερα δημιουργικό και ενεργό ρόλο παράγοντας 
γνώση. Για τη διαμόρφωση διδακτικών σεναρίων, στα οποία οι μαθητές μας αναλαμ-
βάνουν ενεργό ρόλο, ενδείκνυται η χρήση ψηφιακών εργαλείων από τους ίδιους τους 
μαθητές, και όχι από τον εκπαιδευτικό. Η δράση των μαθητών μπορεί να αφορά στην 
πολυτροπική απεικόνιση ενός θεματικού πεδίου (π.χ. με τη διαδικτυακή εφαρμογή πα-
ρουσιάσεων Prezi στον ιστότοπο http://prezi.com/) ή στη συνεργατική παραγωγή γρα-
πτού λόγου μέσω ενός wiki. Στο δυναμικό σενάριο οι μαθητές καλούνται να επεξεργα-
στούν ένα θέμα-ζήτημα το οποίο εμπεριέχει έναν προβληματισμό και να επιλύσουν ένα 
πρόβλημα ακολουθώντας μια σειρά από βήματα, τα οποία προσδιορίζουν κυρίως οι 
ίδιοι, κατά κανόνα συνεργατικά σε ομαδικές εργασίες, έχοντας μεγάλο βαθμό αυτονο-
μίας στη λήψη αποφάσεων. Οι δράσεις τους συνδέονται συνήθως με την ανάλυση κει-
μένων με στόχο την παραγωγή ασκήσεων, οι οποίες απευθύνονται σε άλλους μαθητές 
ή την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, την αξιολόγησή τους και την εκ νέου 
σύνθεσή τους με στόχο τη διατύπωση λύσεων για ένα πρόβλημα. Σημαντική θέση κα-
τέχει εδώ η διαπραγμάτευση της γνώσης σε ομαδικές συνεργατικές διαδικασίες. Χα-
ρακτηριστική για αυτό το διδακτικό σενάριο είναι επίσης η παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων στην τάξη. Προϋπόθεση για την κατάλληλη εφαρμογή του δυναμικού σεναρί-
ου είναι η εξοικείωση των μαθητών με ανοικτές μορφές μάθησης, όπως τα σχέδια ερ-
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γασίας, τα οποία αποτελούν ιδανική μορφή μάθησης για την πραγμάτωση του συγκε-
κριμένου διδακτικού σεναρίου (για σχετικά παραδείγματα βλ. την ενότητα “Δυναμικό 
διδακτικό σενάριο και σχέδια εργασίας”). Το σενάριο αυτό εμπεριέχει υψηλό δυναμικό 
μάθησης, αλλά απαιτεί και την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών μας. Όσο βελ-
τιώνεται η ικανότητα αυτενέργειας που διαθέτουν -εδώ ανήκουν o ψηφιακός γραμμα-
τισμός και η αυτόνομη ικανότητα αναζήτησης, κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης των 
πληροφοριών-, μπορεί να μειώνεται και η καθοδήγηση των μαθητών.

Κάνοντας μια συνολική αποτίμηση των παραπάνω σεναρίων μπορούμε να πούμε ότι 
το καθοδηγητικό διδακτικό σενάριο εμπεριέχει παραδοσιακές στάσεις και αντιλήψεις 
για τη σχολική μάθηση συμβάλλοντας στην επικέντρωση της διδασκαλίας στη μετά-
δοση γνώσης, η οποία είναι συχνά απομονωμένη από πρακτικές δεξιότητες και απο-
στασιοποιημένη από την ιδιαίτερη σημασία της για τον μαθητή. Στον αντίποδα αυτού 
του διδακτικού σεναρίου, το οποίο, μολονότι έχει περιορισμένη διδακτική αξία, συ-
χνά αναπαράγεται με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, βρίσκονται νεώτερες διδα-
κτικές-παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στις οποίες βασίζεται το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπου-
δών για τις ξένες γλώσσες και οι οποίες τοποθετούν τον μαθητή στο κέντρο της μαθη-
σιακής διαδικασίας αξιώνοντας αποτελεσματικότερη μάθηση. Το διερευνητικό και το 
δυναμικό διδακτικό σενάριο αποτελούν κατάλληλα, αλλά και απαιτητικότερα διδακτικά 
σενάρια σε σχέση με το καθοδηγητικό σενάριο, διότι συνδυάζουν την προαγωγή της 
γλωσσικής ικανότητας με την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και προβληματισμού. Φαί-
νεται συνεπώς ότι και τα τρία διδακτικά σενάρια προάγουν σε διαφορετικό βαθμό τη 
δημιουργικότητα και την συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές και μπορούν να εφαρ-
μοστούν με τις κατάλληλες δραστηριότητες τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης συμ-
βάλλοντας στην άρση της διχοτόμησης μεταξύ σχολείου και ελεύθερου χρόνου, ανά-
λογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε τάξης και του κάθε μαθητή.

 5  Δυναμικό διδακτικό σενάριο και σχέδια εργασίας

Μια κατάλληλη, από διδακτική και παιδαγωγική άποψη, μέθοδος για την πραγμάτωση 
του δυναμικού διδακτικού σεναρίου είναι τα σχέδια εργασίας. Τα σχέδια εργασίας ως 
ανοικτός τύπος μάθησης αποτελούν μία εναλλακτική μέθοδο στην παραδοσιακή διδα-
σκαλία και επιτρέπουν την ολιστική προσέγγιση της ξένης γλώσσας, τη συνεργατική 
μάθηση και έναν υψηλό βαθμό αυτενέργειας. Ιδιαίτερα με τη συνδρομή των σύγχρο-
νων τεχνολογιών τα σχέδια εργασίας μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή ελεύθε-
ρων και δημιουργικών δραστηριοτήτων κατά την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Τα σχέδια εργασίας με την εκπαιδευτική υποστήριξη του υπολογιστή, τα οποία διενερ-
γούνται στο πλαίσιο μιας τάξης, βασίζονται στη χρήση του διαδικτύου ως πηγής πλη-
ροφόρησης και επικοινωνίας και στοχεύουν στην επεξεργασία των επιμέρους πτυχών 
ενός θέματος από ομάδες εργασίας. Στα σχέδια εργασίας συνιστάται να ενθαρρύνου-
με τους μαθητές μας –συνδυαστικά με το διαδίκτυο– να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά 
εργαλεία, όπως το λογισμικό παραγωγής ασκήσεων και το λογισμικό παρουσίασης, 
για να παράγουν το τελικό προϊόν του σχεδίου. Σχηματικά μπορούμε να αναπαραστή-
σουμε ένα σχέδιο εργασίας, το οποίο διεξάγουμε στην τάξη μας, ως εξής:
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Τα σχέδια εργασίας απαιτούν μια ιδιαίτερα προσεκτική προετοιμασία από μέρους 
μας, ώστε να αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η χρονική διάρκεια ενός 
σχεδίου εργασίας ποικίλλει από λίγες εβδομάδες μέχρι και ένα ολόκληρο σχολικό 
έτος. Ως θεματική αφετηρία ενός σχεδίου εργασίας λειτουργεί συνήθως ένα πρόβλη-
μα-ζήτημα, το οποίο εμπεριέχει ή οδηγεί σε έναν προβληματισμό, στη διατύπωση του 
οποίου προτείνεται να συνεργαστούμε με τους μαθητές μας. Το κυρίως θέμα συσχε-
τίζεται συνήθως με επιμέρους πτυχές του θέματος που γίνονται αντικείμενο διαπραγ-
μάτευσης σε ομάδες εργασίας, τις οποίες καταρτίζουμε με βάση το επίπεδο γλωσσι-
κής ικανότητας και του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών, το φύλο και τις προτι-
μήσεις τους. Από παιδαγωγική άποψη είναι σημαντικό να εκπροσωπούνται στις ομά-
δες εργασίας μαθητές με διαφορετικές ικανότητες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
αμοιβαίας υποστήριξης, καθώς και μαθητών και των δύο φύλων για την ύπαρξη ισορ-
ροπίας στις ομάδες. Οι ομάδες διαπραγματεύονται τον τρόπο προσέγγισης του προ-
βλήματος, τη διατύπωση προτάσεων για την αποτύπωση του θέματος ή τη λύση του 
προβλήματος καθώς και μορφές για την παρουσίαση των λύσεων στην τάξη (π.χ. συ-
μπαραγωγή ενός πολυτροπικού κειμένου και παρουσίασή του σε μορφή ιστοσελίδας 
ή ιστολογίου ή με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων, όπως το PowerPoint κλπ.). Οι 
μαθητές διατυπώνουν ερωτήματα, συλλέγουν και αξιολογούν πληροφορίες από το δι-
αδίκτυο και προβαίνουν συνεργατικά σε μια νέα σύνθεση, στο τελικό προϊόν του σχε-
δίου εργασίας, το οποίο παρουσιάζουν στην τάξη ή στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης (π.χ. 
με τους γονείς και τοπικούς φορείς) ή το δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο. Προτείνου-
με επίσης τη χρήση ενός ημερολογίου δραστηριοτήτων από τις ομάδες εργασίας, στο 
οποίο οι μαθητές καταγράφουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ομάδα, τις δια-
δικασίες αναζήτησης, συλλογής, ανάλυσης και σύνθεσης στοιχείων για την επεξεργα-
σία του θέματος-ζητήματος. Το ημερολόγιο δραστηριοτήτων λειτουργεί ως εργαλείο 
αναστοχασμού πάνω στη διαδικασία μάθησης μετά το πέρας του σχεδίου εργασίας 
και αποτελεί στέρεη βάση στη φάση της αξιολόγησής του, η οποία είναι προϋπόθεση 
για τη βελτίωση της μελλοντικής εφαρμογής ανάλογων σχεδίων εργασίας.

Ομάδα εργασίας 1

Ομάδα εργασίας 2 

Ομάδα εργασίας 3

Ομάδα εργασίας 4

Θέμα / διάρκεια σχεδίου εργασίας

Τελικό προϊόν
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Ένας ιδιαίτερος τύπος σχεδίων εργασίας είναι τα συνεργατικά σχέδια εργασίας, τα 
οποία διεξάγονται ανάμεσα σε αδελφοποιημένες διεθνείς τάξεις1. Τα σχέδια αυτά βα-
σίζονται -όπως και ο πρώτος τύπος σχεδίων εργασίας- στην επεξεργασία ενός θέμα-
τος από ομάδες εργασίας, οι οποίες όμως εδώ συνεργάζονται με ομάδες εργασίας 
μίας ή περισσότερων αδελφοποιημένων τάξεων.

Παρακάτω παρουσιάζονται σχηματικά το θεματικό και χρονικό πλαίσιο, οι ομάδες ερ-
γασίας και η συνεργασία των αδελφοποιημένων τάξεων: 

Η συνεργασία των τάξεων εκτυλίσσεται συνήθως με τη βοήθεια μίας πλατφόρμας συ-
νεργασίας, η οποία λειτουργεί ως εικονική τάξη ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου. Τα συνεργατικά σχέδια εργασίας αξιοποιούν πραγματικές καταστάσεις επικοινω-
νίας που ευνοούν τη γλωσσική και διαπολιτισμική μάθηση, καθώς αποκτούν νόημα για 
τους μαθητές. Μέσω του ιστότοπου http://www.etwinning.net (βλ. επίσης την ελληνι-
κή εκδοχή στο http://etwinning.sch.gr) είναι εφικτή η δρομολόγηση συνεργασιών ανά-
μεσα σε διεθνείς τάξεις σχολείων, οι οποίες αναζητούν συνεργασία με τη βοήθεια της 
συνεργατικής πλατφόρμας (εικονικής τάξης) Twin Space. Αντιπροσωπευτικά παρα-
δείγματα συνεργατικών σχεδίων εργασίας αποτελούν το Teddy Bear Project (http://
www.iearn.org.au/tbear) και το Virtual e-Class (VeC) (http://rcel.enl.uoa.gr/virtualeclass/
index.php/el/). 

Στα θετικά στοιχεία της μάθησης μέσω σχεδίων εργασίας ανήκουν -πέρα από την 
προαγωγή της γλωσσικής ικανότητας- ο σεβασμός στην προσωπικότητα του μαθη-
τή, η εστίαση στο περιεχόμενο, δηλαδή στις επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσ-
σας, η αυθεντικότητα της επικοινωνίας, η πραγμάτωση υψηλού βαθμού αυτοδιαχεί-
ρισης εκ μέρους των μαθητών, η ανάπτυξη συνεργατικών και διαπολιτισμικών δεξιο-
τήτων και η προαγωγή της δημιουργικότητας και της κριτικής ικανότητας. Τα σχέδια 
εργασίας προσφέρονται επίσης για τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, την επι-

Θέμα / διάρκεια σχεδίου εργασίας

Τελικό προϊόν

Ομάδα εργασίας 1Α

Ομάδα εργασίας 3Α

Ομάδα εργασίας 2Α

Ομάδα εργασίας 1Β

Ομάδα εργασίας 3Β

Ομάδα εργασίας 2Β

Τάξη A Τάξη Β
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κοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και τη διαπολιτισμική μάθη-
ση (π.χ. ξένης γλώσσας και ελληνικής, ξένης γλώσσας και ιστορίας ή ξένης γλώσσας 
και γεωγραφίας).

 6  O ρόλος του εκπαιδευτικού στην ψηφιακή εποχή 

Οι σύγχρονες τεχνολογίες δεν οδηγούν φυσικά στην κατάργηση του εκπαιδευτικού ή 
του συμβατικού ξενόγλωσσου μαθήματος, αλλά στον εμπλουτισμό του και στη βελ-
τίωσή του. Η εισαγωγή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση σε συνδυασμό 
με τις νέες διδακτικές-παιδαγωγικές προσεγγίσεις συνεπάγονται την τοποθέτηση του 
μαθητή στο κέντρο της διαδικασίας μάθησης. Ο μαθητής καλείται να αναλάβει ενεργό 
ρόλο και προσωπική ευθύνη για τη διαδικασία μάθησης. Τα νέα αυτά δεδομένα απαι-
τούν τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου μας στην τάξη.

Σε τι συνίσταται όμως αυτός ο νέος ρόλος; Για την επίτευξη της αναμόρφωσης του ξε-
νόγλωσσου μαθήματος είναι απαραίτητη η ευελιξία και η διάθεση ανανέωσης της δι-
δακτικής πράξης από την πλευρά μας. Καλούμαστε να αφουγκραστούμε τα νέα δεδο-
μένα που προκύπτουν από την εισαγωγή της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των 
μαθητών, τα ενδιαφέροντά τους και να επιτύχουμε την -τόσο σημαντική για τη δρα-
στηριοποίηση των μαθητών- σύνδεση ανάμεσα σε σχολείο και ελεύθερο χρόνο. Κοι-
νός τόπος μέχρι πρόσφατα ήταν ότι κύρια πηγή πληροφοριών στο μάθημα ήταν ο εκ-
παιδευτικός και το γλωσσικό εγχειρίδιο, συχνά στο πλαίσιο μετωπικής διδασκαλίας. 
Η είσοδος των σύγχρονων τεχνολογιών στην τάξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
ένα πιο δημιουργικό μάθημα, στο οποίο δεν περιοριζόμαστε στη μετάδοση γνώσεων 
με την παραδοσιακή έννοια. Αντίθετα κατευθύνουμε την αναζήτηση καθοδηγώντας 
τους μαθητές στην ανακάλυψη, γινόμαστε συμπαραγωγοί και συνδιαμορφωτές στη 
διαδικασία μάθησης, συμβουλεύουμε και ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας, ερευνού-
με πηγές, αξιολογούμε και επιλέγουμε εργαλεία και πληροφορίες.

Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στα δεδομένα του σχο-
λείου του 21ου αιώνα;

 • Σημαντικό είναι να επιλέγουμε το κατάλληλο διδακτικό σενάριο δίνοντας έμφα-
ση σε ελεύθερες δημιουργικές δραστηριότητες με βάση κοινές διερευνητικές 
εργασίες ή εκτενέστερα σχέδια εργασίας, να επιλέγουμε κατάλληλα ψηφιακά 
εργαλεία και εφαρμογές, να οργανώνουμε τη χρήση τους εντός και εκτός τάξης 
και να θέτουμε στη διάθεση των μαθητών ένα σύνθετο περιβάλλον μάθησης, το 
οποίο να επιτρέπει τη σύνδεση της νέας με την πρότερη γνώση και εμπειρία και 
να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιτυχημένες «κατασκευές» γνώσης. Κα-
λούμαστε επίσης να προετοιμάσουμε κατάλληλα τους μαθητές, ώστε να είναι σε 
θέση να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των διδακτικών σεναρίων -ιδιαίτερα των 
σεναρίων που έχουν διερευνητικό και δυναμικό χαρακτήρα- τα οποία επιτρέπουν 
στο μαθητή να αυτενεργεί. Για αυτό τον σκοπό είναι σημαντική η κατάλληλη και 
σταδιακή καθοδήγηση των μαθητών.

 • Να ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να επιλέγουν θέματα που αφορούν την ηλι-
κία και τα ενδιαφέροντά τους και τους αγγίζουν συναισθηματικά, ώστε να έχουν 
κίνητρο για την ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεπώς για την ενεργό προσέγγι-
ση της γνώσης.
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 • Να δραστηριοποιούμε τους μαθητές μας στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας με στό-
χο τη διερευνητική κατάκτηση της ξένης γλώσσας σε ένα σύνθετο ψηφιακό πε-
ριβάλλον και την κριτική ανάλυση και σύνθεση νοημάτων. Κεντρική θέση κατέχει 
εδώ η εξατομικευμένη καθοδήγησή τους στην αναζήτηση πληροφοριών στο δι-
αδίκτυο μέσω συγκεκριμένων παραπομπών σε κατάλληλες πηγές πληροφοριών.

 • Να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, ώστε οι μαθητές μας να προσεγγίζουν την 
γνώση συνεργατικά και να αναπτύσσουν κοινωνική συνείδηση μέσω της δια-
πραγμάτευσης απόψεων καθώς και τρόπων προσέγγισης της γνώσης σε ομαδι-
κές εργασίες στο πλαίσιο της ομάδας, το οποίο προσφέρει ένα ασφαλές περι-
βάλλον επικοινωνίας με άλλους μαθητές.

 • Να ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να πειραματίζονται με στρατηγικές μάθη-
σης και επεξεργασίας κειμένων που λειτουργούν ως μέσα για την κατανόηση 
αυθεντικών πολυτροπικών κειμένων και να διαμορφώνουμε τις συνθήκες για τη 
μεταξύ τους επικοινωνία στο διαδίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να 
προσφέρουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να κατανοούν τον τρόπο με 
τον οποίο μαθαίνουν, καθιστώντας διαφανή τον διδακτικό στόχο που επιδιώκου-
με και τα μέσα, με τα οποία σχεδιάζουμε το ξενόγλωσσο μάθημα. Στόχος είναι 
να γίνονται «μέτοχοι» των μεθόδων που χρησιμοποιούμε για την κατάκτηση της 
ξένης γλώσσας και να τις ελέγχουν σταδιακά αυτόνομα.

 7  Ψηφιακό Σχολείο και Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Απ’ όσα έχουμε αναφέρει έως τώρα έχει καταστεί σαφές πως οι  Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ειδικότερα το διαδίκτυο θα πρέπει να θεωρού-
νται ένα δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης, το οποίο με την κατάλληλη διαμε-
σολάβησή μας θα συντελέσει στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας για το Ψηφιακό Σχολείο έχει ως 
στόχο την πλήρη ένταξη και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών και στην 
καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Αυτό μπορεί να αποτελέσει:

 • για εμάς τους εκπαιδευτικούς  ένα μέσο υποστήριξης των σύγχρονων παιδαγω-
γικών προσεγγίσεων για τη μάθηση, ανταλλαγής καλών πρακτικών με τους συ-
ναδέλφους μας στο «παγκόσμιο χωριό» αλλά και δυνατοτήτων για διαρκή επι-
μόρφωση,

 • για τους μαθητές μας ένα χρήσιμο εργαλείο μάθησης, επίλυσης προβλημάτων, 
ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής τους ικανότητας,

 • για όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές και εκπαιδευτικούς) ένα εργαλείο συνερ-
γασίας των μελών της αλλά και επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω της 
συγκρότησης πολλαπλών «ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης».

Ειδικότεροι στόχοι της ψηφιακής στρατηγικής για τα σχολεία αποτελούν:
 • η καθιέρωση σε όλα τα σχολεία ποικίλων εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες θα 

βασίζονται αλλά και θα αξιοποιούν τις πολλαπλές δυνατότητες που παρέχει το 
σύγχρονο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον,

 • η διαμόρφωση συνθηκών ίσων ευκαιριών ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων 
(digital competences) και πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο, για όλους τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς,
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 • η δυνατότητα πλήρους και άμεσης ενσωμάτωσης στην εκπαιδευτική πράξη των 
συνεχών τεχνολογικών νεωτερισμών και καινοτομίας,

 • η δημιουργία υποδομών μόνιμου χαρακτήρα που θα συμβάλουν στη δημιουργία 
ενός αποδοτικού, συνεχώς βελτιούμενου και αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού 
συστήματος χωρίς τη συνεχή ανάγκη παρεμβάσεων από κεντρικούς φορείς και 
υπηρεσίες της εκπαίδευσης.

H αξιοποίηση του Ψηφιακού Σχολείου γίνεται ο καταλύτης για τη βελτίωση της ξενό-
γλωσσης διδασκαλίας και μάθησης, της σχέσης εκπαιδευτικών και μαθητών και της 
σχέσης γονέων και σχολείου. Κύριοι άξονες του Ψηφιακού Σχολείου υπήρξαν η αξιο-
ποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, η ανάπτυξη και η συγκέντρωση υπάρ-
χοντος ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατ-
φόρμας, η ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων, η εποικοδο-
μητική χρήση της δικτυακής και τεχνολογικής υποδομής των σχολείων και η δημιουρ-
γία ψηφιακής κουλτούρας.

Ο εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων ξεκίνησε από τη Β’ Γυμνασίου και επεκτάθη-
κε στις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου και του Δημοτικού. Όλα τα βιβλία έχουν ανα-
πτυχθεί σε ψηφιακή μορφή (html), εμπλουτισμένα με πρόσθετο διαδραστικό υλικό 
(εκπαιδευτικά παιχνίδια, animations, video, υπερσυνδέσμους, εικονικές περιηγήσεις, 
ασκήσεις, σταυρόλεξα, γλωσσάρια, εικονογραφημένα λεξικά κλπ.) και έχουν αναρ-
τηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Υπουρ-
γείου Παιδείας για τα διαδραστικά σχολικά βιβλία φιλοξενείται στη διεύθυνση http://
ebooks.edu.gr. Στον εν λόγω ιστότοπο βρίσκονται αναρτημένα: i) το πλήρες διδακτι-
κό πακέτο κάθε μαθήματος, που περιλαμβάνει το βιβλίο μαθητή, τα τετράδια εργα-
σιών και το βιβλίο εκπαιδευτικού σε εκτυπώσιμη μορφή pdf, ii) όλα τα σχολικά βιβλία 
μαθητή σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή html και iii) όλα τα σχολικά βιβλία μαθητή 
εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό υλικό (εμπλουτισμένα html). Μέσω αυτής της 
πλατφόρμας δίνεται πρόσβαση από το σπίτι, στον μεν μαθητή για περαιτέρω εμπέδω-
ση της ύλης και εξάσκηση με τον ιδιαίτερο δικό του ρυθμό, στον δε γονέα για να ενη-
μερώνεται για τη σχολική πορεία του παιδιού του. Παράλληλα, εμείς οι εκπαιδευτικοί 
έχουμε στη διάθεσή μας ένα δυναμικό εργαλείο που αναβαθμίζει σημαντικά τη διδα-
σκαλία μας στην τάξη. 

Επιπρόσθετα, έχει αναπτυχθεί ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 
για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που ονομάζεται «Φωτόδε-
ντρο». Πρόκειται για την κεντρική ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για 
τη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Το «Φωτόδεντρο» εί-
ναι ανοιχτό προς όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμε-
νο μέσω της διεύθυνσης http://photodentro.edu.gr/. Στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο 
μπορούμε να αναζητήσουμε με ενιαίο τρόπο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκε-
ται σε αποθετήρια του ΥΠΑΙΘ, αλλά και σε εξωτερικές πηγές, όπως σε εκπαιδευτικές 
πύλες, ιστοτόπους μουσείων κ.λπ. Συγκεκριμένα το «Φωτόδεντρο» περιλαμβάνει μα-
θησιακά αντικείμενα, δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφια-
κού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως δια-
δραστικές ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις κ.ά., καθώς και εκ-
παιδευτικά βίντεο, δηλαδή βίντεο μικρής διάρκειας, κατάλληλα για αξιοποίηση στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
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 8  Παραδείγματα λογισμικού και διαδικτυακών εργαλείων

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει πλέον ξεπεράσει την απλή 
χρήση των βασικών πακέτων λογισμικού οργάνωσης γραφείου, όπως το εμπορικό 
Microsoft Office ή το ελεύθερο Open Office (http://el.openoffice.org) και τα επιμέρους 
προγράμματά τους, όπως συνέβαινε στις αρχές της δεκαετίας του ‘90. Έχουν πλέ-
ον δημιουργηθεί εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού που επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό 
είτε να τα αξιοποιήσει ως έχουν μέσα στην τάξη είτε μέσω αυτών να αναπτύξει εξα-
τομικευμένα πλήρη σχέδια μαθημάτων απόλυτα ταυτισμένα με τις ανάγκες των δικών 
του τάξεων. Αν και πολλά από αυτά διατίθενται στην αγορά ως εμπορικά προϊόντα, 
υπάρχει ευρεία ποικιλία δωρεάν εκπαιδευτικού λογισμικού διαθέσιμη στο διαδίκτυο. 
Ιδιαίτερο διδακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεισφορά των ψηφιακών εργαλείων 
στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας όταν αυτά χρησιμοποιούνται -με το κατάλληλο δι-
δακτικό σενάριο- από τους ίδιους τους μαθητές.

Η χρήση του διαδικτύου από τους εκπαιδευτικούς έχει επίσης εξελιχθεί αντίστοιχα. 
Αρχικά το διαδίκτυο αποτελούσε κυρίως πηγή εύρεσης αυθεντικού υλικού που μπο-
ρούσε να αξιοποιηθεί ως πρόσθετο διδακτικό υλικό για τον εμπλουτισμό του κάθε μα-
θήματος. Έτσι ο κάθε εκπαιδευτικός αξιοποιούσε το διαδίκτυο ως μέσο πρόσβασης 
σε μια ανεξάντλητη πηγή πρόσθετου υλικού με τη μορφή κειμένων, ήχου, εικόνας ή βί-
ντεο. Πολύ γρήγορα όμως, το διαδίκτυο άρχισε να αξιοποιείται και ως πηγή εύρεσης 
και καταφόρτωσης δωρεάν διατιθέμενου εκπαιδευτικού λογισμικού.

Σήμερα πλέον οι νέες δυνατότητες του διαδικτύου επιτρέπουν τη δημιουργία διαδικτυ-
ακών εκπαιδευτικών κοινοτήτων μέσω διαδραστικών ιστοσελίδων με στόχο την παρώ-
θηση των μαθητών σε περαιτέρω συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως ανα-
φέρθηκε και παραπάνω, το διαδίκτυο 2.0, ή αλλιώς το διαδραστικό διαδίκτυο, επιτρέ-
πει όχι μόνο τη δημοσίευση πληροφοριών, αλλά και τη συμμετοχή του αναγνώστη στη 
διαμόρφωση της πληροφορίας. Ο αναγνώστης δηλαδή έχει τη δυνατότητα να τροπο-
ποιεί το περιεχόμενο ιστοσελίδων προσθέτοντας σχόλια ή επικαιροποιώντας δημοσιευ-
μένες πληροφορίες ή ακόμα και αναρτώντας δικά του αρχεία εικόνων, ήχου ή βίντεο. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ιστολόγια, όπου οι αναγνώστες μπορούν να 
προσθέτουν σχόλια σε άρθρα και τα σχόλια αυτά να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ή 
ακόμα και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook ή Twitter), όπου τα περι-
εχόμενα των σελίδων αλλάζουν διαρκώς μετά από επεμβάσεις των επισκεπτών τους.

Στη διάθεση του εκπαιδευτικού σήμερα βρίσκονται εργαλεία που επιτρέπουν τη δημι-
ουργία τέτοιων συνεργατικών κοινοτήτων μέσα από πολύ απλά βήματα και χωρίς την 
ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων στην επιστήμη της πληροφορικής. Στη συνέχεια πα-
ρουσιάζουμε εργαλεία τα οποία προσφέρονται δωρεάν στο διαδίκτυο και θεωρούμε 
ότι είναι βασικά εφόδια για το έργο του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο του σχολείου του 
21ου αιώνα.

Ιστολόγια (blogs)

Το ιστολόγιο είναι ένας ιστότοπος που δημιουργείται και επικαιροποιείται εύκολα και 
επιτρέπει στον συγγραφέα να δημοσιεύσει κείμενα στο διαδίκτυο άμεσα από οποια-
δήποτε σύνδεση. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι εμπλέκει τον ανα-
γνώστη σε σχολιασμό ιδεών. Ζητά από τον αναγνώστη να διαβάσει, να σκεφτεί και να 
ανταποκριθεί, δηλαδή τον καλεί σε διάδραση. Τα σχόλια των αναγνωστών μπορεί να 
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παρατίθενται κάτω από το αρχικό κείμενο, ενώ κάθε σχόλιο μπορεί επίσης να σχολια-
στεί από κάποιον επόμενο αναγνώστη. Αυτή η αλληλουχία δημιουργεί μια ροή κειμέ-
νου που συνεχώς τροποποιείται, αλλάζοντας το περιεχόμενο του ιστολογίου σε μικρό 
ή μεγάλο βαθμό σε σχέση με αυτό που αρχικά δημοσιεύθηκε.

Ένα ιστολόγιο μπορεί να δημιουργηθεί πολύ εύκολα μέσα από συγκεκριμένα βήματα 
που παρουσιάζονται σε ιστοσελίδες-οδηγούς. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένας ιστότο-
πος της τάξης, όπου οι μαθητές μπορούν να παρουσιάζουν τις εργασίες τους και τα 
αποτελέσματα από τις συνεργατικές δραστηριότητές τους, ενώ οι συμμαθητές τους 
μπορούν να σχολιάζουν επ’ αυτών. Προτάσεις για νέα σχέδια εργασιών, διδακτέα ύλη 
και καταληκτικές ημερομηνίες για εργασίες μπορούν επίσης να αναρτώνται εκεί, ώστε 
να είναι άμεσα προσβάσιμα από όλους τους μαθητές της τάξης (και τους γονείς).

Τα ιστολόγια μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό για την ανάπτυ-
ξη θεμάτων στοχασμού και αναστοχασμού, σχολιασμού σε εικόνες ή βίντεο ή ακόμα 
και συνεργατικής συγγραφής, όπου οι μαθητές συμπληρώνουν μια εργασία σε μικρές 
ομάδες στις οποίες έχουν δοθεί διαφορετικά θέματα. Όλα αυτά απαιτούν από τον 
μαθητή να διαβάσει, να σκεφτεί και να ανταποκριθεί στα κείμενα γράφοντας κάποιο 
σχόλιο ή προσθέτοντας πληροφορίες. Το ιστολόγιο λοιπόν μπορεί να αποτελέσει τον 
πυρήνα μιας συνεργατικής διαδικτυακής εκπαιδευτικής κοινότητας, όπου εκπαιδευτι-
κοί, μαθητές και πιθανώς γονείς, συμμετέχουν ενεργά διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο 
πλαίσιο εποικοδομητικής εκπαιδευτικής συνεργασίας.

Εργαλεία δημιουργίας και φιλοξενίας ιστολογίων

Blogger http://www.blogger.com

Wordpress http://wordpress.com

Edublogs http://edublogs.org

Wiki (εργαλείο συνεργατικής παραγωγής γραπτού λόγου)

Το wiki είναι ένας ιστότοπος όπου κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να παραθέ-
σει πληροφορίες για κάποιο θέμα (όπως π.χ. σε μια εγκυκλοπαίδεια), και να προσθέ-
σει ή διορθώσει οτιδήποτε, οποτεδήποτε θέλει. Το πιο διάσημο εργαλείο συνεργατι-
κής παραγωγής γραπτού λόγου είναι η Wikipedia η οποία περιγράφεται ως διαδικτυα-
κή εγκυκλοπαίδεια στην οποία οποιοσδήποτε μπορεί να συνεισφέρει. 

Το wiki μιας τάξης μπορεί να εστιάσει σε κάποιο χόμπι που μοιράζονται οι μαθητές ή 
σε κάποιο τοπικό σημαντικό ιστορικό γεγονός ή ακόμα και σε κάποιο πίνακα ή εικό-
να που σχετίζεται με τα μαθηματικά, τη φυσική ή την ιστορία. Οι μαθητές μπορούν να 
λειτουργήσουν ως συντάκτες ή διορθωτές και τελικά να καταλήξουν σε μια παρου-
σίαση (π.χ. με τη βοήθεια του λογισμικού PowerPoint) ενός σχεδίου μάθησης με κεί-
μενο, εικόνες, πίνακες και κάθε είδους ψηφιακό μέσο που θα εξυπηρετούσε τον σκο-
πό. Ένα απλό παράδειγμα είναι η παρουσίαση κάποιου τοπικού εθίμου με τη βοήθεια 
ενός wiki. Το όφελος για τους μαθητές είναι ότι μια σειρά γραμματισμών ενεργοποιεί-
ται και αναπτύσσεται. Πρώτα πρέπει να διαβάσουν για να ελέγξουν εάν η παρουσιαζό-
μενη πληροφορία είναι σωστή. Επιπλέον, πρέπει να αξιολογήσουν εάν η πληροφορία 
που θέλουν να προσθέσουν έχει ή όχι ήδη παρουσιαστεί με κάποιο τρόπο. Πρέπει επί-
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σης να αξιολογήσουν το μέχρι στιγμής παρουσιαζόμενο κείμενο και να αποφασίσουν 
πού ακριβώς θα προστεθεί η νέα πληροφορία. Τέλος, πρέπει να γράψουν, να διορθώ-
σουν και να ελέγξουν εάν η νέα πληροφορία ενσωματώθηκε σωστά στο υπάρχον κεί-
μενο. Συνεπώς, ένα wiki μιας τάξης μπορεί να ενθαρρύνει τα συνεργατικά σχέδια και 
την κριτική προσέγγιση πάνω σε οποιοδήποτε θέμα. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι 
η δημιουργία ενός wiki είναι ένας ιδιαίτερα δημοκρατικός τρόπος σύνθεσης γνώσης.

Εργαλεία δημιουργίας και φιλοξενίας wikis

Wikispaces http://www.wikispaces.com

PBWorks http://www.pbworks.com/education

Podcasts - webcasts

Το podcast είναι ένας τρόπος μετάδοσης, αποθήκευσης και αναμετάδοσης οποιουδή-
ποτε ηχητικού υλικού. Η μετάδοση γίνεται μέσω διαδικτύου, ενώ η αποθήκευση και η 
αναμετάδοση γίνονται μέσω μιας συσκευής αναπαραγωγής αρχείων mp3. Υπάρχουν 
πολυάριθμοι ιστότοποι που λειτουργούν ως βιβλιοθήκες με podcasts και όπου μπο-
ρούν οι εκπαιδευτικοί να ανατρέχουν είτε για εύρεση ακουστικού υλικού για την τάξη 
τους είτε ακόμη και για αυτοεπιμόρφωση.

Το podcast είναι μία υπηρεσία του διαδικτύου 2.0. Για να δημιουργήσει κάποιος ένα 
«κανάλι» podcasting, όπως ονομάζεται, δεν απαιτείται ιδιαίτερη εξειδίκευση. Αυτό που 
κάποιος χρειάζεται είναι ένα ψηφιακό μαγνητόφωνο ή ένα μικρόφωνο στον υπολογι-
στή. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημοσιεύσουν τμήματα από το μάθημά τους, οι μα-
θητές μπορούν να παρουσιάζουν τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές και να ανταλλάσ-
σουν ψηφιακά πληροφορίες με μαθητές σε άλλες χώρες. Τα podcasts μπορούν να 
λειτουργήσουν ως συμπληρώματα στα ιστολόγια, ώστε να τα εμπλουτίσουν με ήχο. 
Υπάρχουν πολυάριθμοι ιστότοποι όπου ο καθένας μπορεί με απλά βήματα να στεγά-
σει το δικό του κανάλι podcast και το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει ήδη καταγρά-
ψει σε ένα αρχείο ήχου το υλικό που θα μεταδοθεί.

Εργαλεία δημιουργίας, φιλοξενίας και αναζήτησης podcasts

PodBean http://www.podbean.com/

Speaker http://www.spreaker.com

Podomatic http://www.podomatic.com/

Κατ’ αντιστοιχία, με τον όρο webcast αναφερόμαστε σε κάθε μετάδοση ήχου και εικό-
νας (video) μέσω διαδικτύου, όπου ο χρήστης δεν χρειάζεται να καταφορτώσει [down-
load] τα αρχεία που τον ενδιαφέρουν στο υπολογιστή του, αλλά μπορεί απλώς να τα 
παρακολουθήσει μέσω διαδικτύου με την αξιοποίηση της τεχνολογίας streaming. Τα 
μεγαλύτερα δίκτυα ενημέρωσης παρέχουν υπηρεσίες webcasting (π.χ. η υπηρεσία 
ενημέρωσης του BBC), ενώ και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός σε συνεργασία με πρό-
θυμους μαθητές μπορεί να αναπτύξει webcasts με θεματολογία που θα ενδιαφέρει 
τόσο τους μαθητές όσο και την τοπική κοινωνία.
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Εργαλεία Δημοσίευσης Ψηφιακών Φωτογραφιών

Εάν κάποιος μιλούσε για ψηφιακή φωτογραφία πριν λίγα χρόνια, θα δημιουργούσε 
στον μέσο αναγνώστη συναισθήματα δέους μπροστά σε αυτή την άγνωστη, πανάκρι-
βη και εξαιρετικά περίπλοκη δραστηριότητα. Σήμερα όμως, σχεδόν κάθε νέος και νέα 
έχει στην κατοχή του ένα κινητό τηλέφωνο με ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή και πολύ συχνά ανταλλάσσει φωτογραφίες με συμμαθητές του μέσω του κινη-
τού του, ανεβάζει φωτογραφίες από το κινητό του σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύω-
σης όπως π.χ. το Facebook, το MySpace ή το Hi5. Και πράγματι, το μόνο πράγμα που 
χρειάζεται να έχει ένας χρήστης είναι ένα κινητό ή tablet εφοδιασμένο με φωτογραφι-
κή μηχανή ή βέβαια μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και τα αντίστοιχα καλώδια σύν-
δεσης με υπολογιστή.

Μέσα στο περιβάλλον του διαδικτύου δεύτερης γενιάς, το να δημοσιεύσει κάποιος 
φωτογραφίες ή το να σχολιάσει δημοσιευμένες φωτογραφίες είναι σχετικά απλό. Τέ-
τοιου είδους υπηρεσίες παρέχονται από αρκετούς ιστότοπους επιτρέποντάς μας να 
δημοσιεύουμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, να τις συνδέουμε με άλλες φωτογραφίες 
ή ιστοσελίδες (π.χ. πιθανώς με το ιστολόγιο της τάξης), να τις σχολιάζουμε και να συ-
ζητάμε για αυτές, ή να προσκαλούμε άλλους να σχολιάσουν. Όταν μεταφορτώνονται 
[upload] οι φωτογραφίες στο διαδίκτυο, ανοίγονται νέες προοπτικές στον εκπαιδευτι-
κό που θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την υπηρεσία. Μπορεί να ζητήσει από τους μαθη-
τές να σχολιάσουν ολόκληρο το θέμα της φωτογραφίας ή απλά μέρος της φωτογρα-
φίας «σχεδιάζοντας» ένα πλαίσιο μέσα στη φωτογραφία, στο οποίο μπορούν να γρά-
ψουν αυτό που θέλουν. Οι επισκέπτες βλέπουν το σχόλιο όταν περάσει ο κέρσορας 
πάνω από το «αόρατο» πλαίσιο. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί ο εκπαιδευτικός να ορί-
σει ένα σχέδιο μάθησης με θέμα τη φωτογραφία π.χ κάποιου πεδίου μάχης, όπου οι 
μαθητές μπορούν να προσθέσουν σχολιασμούς/επισημειώσεις πάνω στη φωτογραφία 
δίνοντας λεπτομέρειες για τη μάχη. Συμμαθητές ή μαθητές από άλλο σχολείο θα μπο-
ρούν επίσης να προσθέσουν τα δικά τους σχόλια κ.ο.κ. ούτως ώστε να ξεκινήσει μια 
εκτεταμένη συζήτηση για το θέμα. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν και με μαθητές μικρότερων ηλικιών με απλούστερα θέματα.

Εργαλεία δημοσίευσης, διαμοιρασμού και αναζήτησης 
ψηφιακών φωτογραφιών

Flickr https://www.flickr.com/

Picasa http://picasa.google.com/

Photobucket http://www.photobucket.com/

 9  Μάθηση μέσω σχεδιασμού (learning-by-design)

Η διδακτική προσέγγιση της Νέας Μάθησης, για την οποία γίνεται λόγος σε προη-
γούμενα κεφάλαια, λαμβάνει υπόψη τόσο τις νέες τεχνολογίες και την επίδρασή τους 
στην εκπαίδευση, όσο και τον ψηφιακό γραμματισμό των νέων ανθρώπων, ο οποί-
ος απέχει πολύ από τον παραδοσιακό γραμματισμό γύρω από τον οποίο λειτουργεί 
το σχολείο. Οι νέες τεχνολογίες και οι δυνατότητες που παρέχουν στον εκπαιδευτικό 
και στον μαθητή ενσωματώνονται στην προσέγγιση της Νέας Μάθησης και μαζί με το 
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υπόλοιπο διδακτικό υλικό συνθέτουν ένα σύγχρονο πλαίσιο μάθησης. Η ομάδα σχεδι-
ασμού της Νέας Μάθησης έχει αναπτύξει μία πλατφόρμα στο διαδίκτυο η οποία μπο-
ρεί να λειτουργήσει ως τόπος συνεργασίας και ανταλλαγής σχεδίων μαθημάτων μετα-
ξύ των εκπαιδευτικών. Ο ιστότοπος της πλατφόρμας αυτής είναι http://cglearner.com 
και κάθε εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες μαθησια-
κές ενότητες (σχέδια μαθημάτων) ή να δημιουργήσει τις δικές του, ακολουθώντας τα 
πολύ απλά βήματα που παρουσιάζονται στην πλατφόρμα. Έχοντας θέσει τους στό-
χους του μαθήματος και τα μέσα που χρειάζονται για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι 
αυτοί, ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγείται να «γεμίσει» τους προκαθορισμένους χώρους 
της πλατφόρμας περιγράφοντας κάθε στάδιο του μαθήματος που έχει σχεδιάσει. Στην 
τελική του μορφή, το σχέδιο μαθήματος παρουσιάζεται ως μια ιστοσελίδα (ή ένα αρ-
χείο μορφής pdf) με όλες τις απαραίτητες υπερσυνδέσεις και τις περιγραφές των επι-
μέρους δραστηριοτήτων. Τη σελίδα αυτή μπορεί ο εκπαιδευτικός να την παρουσιάσει 
στους μαθητές του, ώστε να ακολουθήσουν τα στάδια που περιγράφονται ή ακόμα 
και να τη μοιραστεί με την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε και άλλοι εκπαιδευ-
τικοί να χρησιμοποιήσουν την μαθησιακή ενότητα -είτε αυτούσια είτε με τροποποιή-
σεις- ώστε να ταιριάζει στο προφίλ της κάθε τάξης. 

 10  Λογισμικό παραγωγής ασκήσεων - λογισμικό παρουσιάσεων

Τα λογισμικά παραγωγής ασκήσεων και τα λογισμικά παρουσιάσεων έχουν διδακτι-
κό ενδιαφέρον, εάν ενσωματωθούν με τον κατάλληλο τρόπο στο μάθημα της ξένης 
γλώσσας. Ένα παράδειγμα λογισμικού παραγωγής ασκήσεων αποτελεί η εφαρμογή 
Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca), με την οποία ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές μπο-
ρούν να δημιουργήσουν μια σειρά από διαφορετικούς τύπους ασκήσεων κλειστού τύ-
που (π.χ. πολλαπλής επιλογής ή αντιστοίχισης) για την τάξη ή τους συμμαθητές τους. 
Οι ασκήσεις μπορεί να είναι συνδεδεμένες με ένα κείμενο το οποίο μπορεί να περιέ-
χει και εικόνες ή βίντεο, ενώ το τελικό αρχείο που παράγει το πρόγραμμα είναι ανα-
γνώσιμο από οποιονδήποτε φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer ή Google Chrome). 

Με τη βοήθεια λογισμικού παρουσίασης όπως το Prezi (http://prezi.com/) δίνεται η 
δυνατότητα στους μαθητές να απεικονίσουν πολυμεσικά ένα θεματικό πεδίο. Έτσι, 
μπορούν οι μαθητές να συγκεντρώσουν συνεργατικά πολυτροπικές πληροφορίες από 
το διαδίκτυο (π.χ. για μια πόλη, ένα μουσείο ή μια εκδήλωση), να τις εντάξουν σε ένα 
αρχείο και να τις παρουσιάσουν στην τάξη ή να τις μοιραστούν με μία αδελφοποιημέ-
νη τάξη. Η συνδυαστική αξιοποίηση του λογισμικού παρουσίασης και του διαδικτύου 
ως πηγών πληροφοριών και επικοινωνίας μπορεί να αποβεί από διδακτική άποψη ιδι-
αίτερα γόνιμη.

 11  Εργαλεία παραγωγής πινάκων συμφραζομένων [concordances]

Για τη γόνιμη ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στο μάθημα της ξένης γλώσσας και 
τη βελτίωση της λεξιλογικής και γραμματικής ικανότητας του μαθητή ενδείκνυται και η 
χρήση των λεγόμενων πινάκων συμφραζομένων (ή συμφραστικών πινάκων). Τα εργα-
λεία αυτά βασίζονται στην αναζήτηση συγκεκριμένων γλωσσικών στοιχείων σε μεγάλα 
σώματα κειμένων [text corpora]. Ο εκπαιδευτικός αναζητά -όπως με μία μηχανή ανα-
ζήτησης- λεξιλογικά ή γραμματικά στοιχεία σε ένα σώμα κειμένων, π.χ. με το Ψηφιακό 
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Λεξικό της Γερμανικής Γλώσσας (http://www.dwds.de) ή με το British National Corpus 
(http://www.natcorp.ox.ac.uk/). Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρουσιάζονται με 
τη μορφή ενός πίνακα, δηλαδή μίας λίστας με προτάσεις, στο κέντρο των οποίων πα-
ρουσιάζεται ο όρος που αναζητούμε. 

Λόγω της αυθεντικότητας των κειμένων στα σώματα αυτά και του όγκου των αποτε-
λεσμάτων της αναζήτησης κρίνεται απαραίτητη -ιδιαίτερα σε χαμηλά επίπεδα γλωσ-
σομάθειας- η επιλογή ή η απλοποίηση του γλωσσικού υλικού από τον εκπαιδευτικό. 
Έτσι μπορούμε να παρουσιάσουμε στους μαθητές μας πίνακες με γλωσσικό υλικό, 
το οποίο εστιάζει π.χ. στη χρήση μιας πρόθεσης, και να ζητήσουμε από τους μαθη-
τές μας -μέσω της παρατήρησης- να διατυπώσουν επαγωγικά τον κανόνα που διέπει 
τη χρήση της.

 12  Εργαλεία του διαδικτύου 2.0

Οι ιστοσελίδες που είναι σχεδιασμένες με βάση την τεχνολογία του διαδραστικού δια-
δικτύου και που μπορεί να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς είναι κυριολεκτικά 
χιλιάδες. Στον πίνακα παρουσιάζουμε ενδεικτικά ιστότοπους οι οποίοι συγκεντρώνουν 
ταξινομημένους υπερσυνδέσμους με εργαλεία του διαδικτύου 2.0 για την εκπαίδευση. 
Το υλικό αυτό μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο περαιτέρω διερεύνησης του δυναμι-
κού του διαδραστικού διαδικτύου από τον εκπαιδευτικό.

Συλλογές Εργαλείων Web 2.0

Go2Web2.0 http://www.go2web20.net/

Web 2.0 Guru http://web20guru.com/

Web 2.0: Cool Tools for Schools http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/

Directory of Learning & Performance Tools
http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-per-
formance-tools/

ICTmagic https://ictmagic.wikispaces.com/

EduTecher http://www.edutecher.net/

Εργαλεία Web 2.0 και η Εκπαιδευτική τους 
Χρήση

http://wiki-project-diuoa.wikispaces.com/
Εργαλεία+Web+2.0

 

1 Τα συνεργατικά σχέδια εργασίας διαφοροποιούνται από άλλα μοντέλα αμφίδρομης δι-
δασκαλίας, στα οποία δύο μαθητές με διαφορετική μητρική γλώσσα συνεργάζονται δι-
αδικτυακά με στόχο την εκμάθηση της γλώσσας του «συνεργάτη» τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ο ένας μαθητής επωφελείται από τη μητρική γλώσσα του άλλου, ενώ η 
συνεργασία τους δομείται με βάση δομημένα εναύσματα επικοινωνίας (βλ. http://www.
livemocha.com). Αυτός ο συνεργατικός τύπος μάθησης παρουσιάζει, όπως και τα σχέδια 
συνεργασίας, ιδιαίτερο διδακτικό ενδιαφέρον διότι ευνοεί την αυτόνομη μάθηση, ενώ, με 
την κατάλληλη καθοδήγηση, εμβαθύνει και διευρύνει τη διδασκαλία με βάση το γλωσσι-
κό εγχειρίδιο με συμπληρωματικές δραστηριότητες εκτός τάξης.
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Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ                                          
ΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Βασιλική Δενδρινού & Μαρία Σταθοπούλου

Δεδομένης της σημασίας που δίνει το ΕΠΣ-ΞΓ στην ανάπτυξη της ικανότητας των μα-
θητών να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές μεταφέροντας μηνύματα από τη μια γλώσ-
σα στην άλλη, στο κεφάλαιο αυτό εξηγούμε τι σημαίνει «διαμεσολάβηση» ως διακρι-
τή λειτουργία από τη μετάφραση. Αναλύουμε επίσης γιατί είναι σημαντική η καλλιέρ-
γεια της διαμεσολαβητικής ικανότητας και κατευθύνουμε τον εκπαιδευτικό μέσω πα-
ραδειγμάτων και οδηγιών στον σχεδιασμό διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων.

 1  Τι κάνουμε όταν διαμεσολαβούμε

Ο όρος διαμεσολάβηση φυσικά δεν μας είναι άγνωστος. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει, 
αφού όλοι μας έχουμε κάποια στιγμή κληθεί να διαμεσολαβήσουμε για να λυθεί ένα πρό-
βλημα επικοινωνίας στο περιβάλλον μας, δηλαδή να γεφυρώσουμε ένα χάσμα που δη-
μιουργείται όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει καλά τι του λένε και εμείς τυχαίνει να ξέρου-
με τη γλώσσα ή τον επικοινωνιακό κώδικα που ο άλλος δεν γνωρίζει1. Αν και αυτή είναι 
η έννοια που μας ενδιαφέρει εδώ, δηλαδή η έννοια της διαγλωσσικής διαμεσολάβησης, 
πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως υπάρχει και η περίπτωση της διαπολιτισμικής διαμε-
σολάβησης, που σημαίνει ότι παρεμβαίνει κάποιος όταν το κενό επικοινωνίας δημιουργεί-
ται λόγω της έλλειψης πολιτισμικών γνώσεων. Φυσικά, πολύ συχνά όταν διαμεσολαβού-
με γλωσσικά, επιτελούμε παράλληλα και πράξεις διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης. Δη-
λαδή, όταν λ.χ. ένας ξένος που επισκέπτεται τη χώρα μας ρωτάει ποια είναι τα κυριότερα 
νέα της ημέρας που μόλις είπε η τηλεόραση, εμείς που αναλαμβάνουμε να τον ενημερώ-
σουμε ανακαλύπτουμε ότι χρειάζεται να εξηγήσουμε παράλληλα και το κοινωνικοπολιτι-
σμικό πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν τα γεγονότα.

Στον χώρο της διδακτικής των ξένων γλωσσών ο όρος διαμεσολάβηση αρχίζει να γίνεται 
ευρέως γνωστός το 2001, όταν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες 
(ΚΕΠΑ)2 την συμπεριέλαβε μεταξύ των τεσσάρων βασικών επικοινωνιακών δραστηριοτή-
των για τη διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας. Οι άλλες τρεις είναι 
η κατανόηση, η παραγωγή λόγου και η διάδραση. Όμως το ΚΕΠΑ (σ. 88) θεωρεί πως η 
διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία ανάπτυξης ισοδύναμων νοημάτων, όπως συμβαίνει 
στη μετάφραση και τη διερμηνεία. Με τον τρόπο αυτό, το ΚΕΠΑ καθιστά τα όρια μεταξύ 
διαμεσολάβησης και μετάφρασης-διερμηνείας αρκετά δυσδιάκριτα. Όπως, ωστόσο, εξη-
γούμε αλλού (Δενδρινού 2006; Δενδρινού & Σταθοπούλου, 2011)3, υπάρχει μεγάλη από-
σταση μεταξύ διαμεσολάβησης από τη μία και μετάφρασης-διερμηνείας από την άλλη. 
Άλλος είναι και ο κοινωνικός ρόλος του επαγγελματία μεταφραστή ή διερμηνέα και δια-
φορετικός είναι ο ρόλος του διαμεσολαβητή. Συγκεκριμένα, ο μεταφραστής/ διερμηνέ-
ας έχει υποχρέωση να αποδώσει όσο πιο πιστά γίνεται όλα τα νοήματα που αναπτύσσο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
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νται σε ένα κείμενο, μια ομιλία, κτλ. Η διαμεσολάβηση έχει άλλες απαιτήσεις, καθώς απο-
τελεί κοινωνική πρακτική επικοινωνιακής παρέμβασης από κάποιον που επιδιώκει να δι-
ευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ συνομιλητών, αναγνωστών, κτλ., οι οποίοι δεν έχουν 
τις ίδιες γνώσεις ή την ίδια επικοινωνιακή επάρκεια. Κατά την παρέμβασή του ο διαμεσο-
λαβητής επιλέγει να μεταφέρει μόνον ορισμένες πληροφορίες και νοήματα, να εξηγήσει 
μόνον αυτά που δεν είναι κατανοητά στον άλλον, να παραφράσει σημεία του γραπτού ή 
προφορικού κειμένου έτσι που να καταλάβει το άτομο στο οποίο απευθύνεται, κτλ. (Βλ. 
Dendrinos &Stathopoulou, 2009, 2011 & Stathopoulou, 2009).

Από τότε που δειλά-δειλά εισχωρεί η διαμεσολάβηση σε προγράμματα διδασκαλίας της 
ξένης γλώσσας έχουν γίνει προσπάθειες (αν και μέχρι σήμερα είναι εξαιρετικά περιορι-
σμένες) ορισμού περιγραφικών δεικτών της διαμεσολαβητικής ικανότητας, ανά επίπεδο 
επικοινωνιακής επάρκειας (π.χ. του χρήστη της γερμανικής ως ξένης γλώσσας4, καθώς 
και του Έλληνα, του Ρουμάνου και του Γερμανού μαθητή των ξένων γλωσσών)5.

Η γραπτή και προφορική διαμεσολάβηση παίζουν κεντρικό ρόλο στο σύστημα εξετάσεων 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), με το οποίο το ΕΠΣ-ΞΓ συνδέεται. 
Η διαμεσολαβητική χρήση της γλώσσας εξετάζεται μέσω δραστηριοτήτων που απαιτούν 
την παράλληλη χρήση της ελληνικής και της ξένης γλώσσας στις ενότητες παραγωγής 
γραπτού και προφορικού λόγου. Για το ΚΠΓ, η διαμεσολάβηση ορίζεται ως η διαδικασία 
κατά την οποία ο χρήστης της ξένης γλώσσας μεταφέρει νοήματα από την ελληνική στην 
ξένη γλώσσα και εκφράζει δικά του μηνύματα, αξιοποιώντας πληροφορίες που περιέχο-
νται σε ελληνικά γραπτά κείμενα. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι καλούνται να εμπλακούν 
στις εξής διαδικασίες:

 • Να διαβάσουν ελληνόφωνο κείμενο(α) και, ανάλογα με το τι ζητά η διαμεσολα-
βητική δοκιμασία, να κατανοήσουν το γενικό νόημα του/των κειμένου/νων ή επι-
μέρους πληροφορίες.

 • Να επιλέξουν τις πληροφορίες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να απαντήσουν 
στο ερώτημα που θέτει η διαμεσολαβητική δοκιμασία.

 • Να μεταφέρουν στην ξένη γλώσσα τις απαιτούμενες πληροφορίες με τρόπο κα-
τάλληλο για την επικοινωνιακή περίσταση που ορίζει η διαμεσολαβητική δοκιμασία.

Στο ΚΠΓ η μετάδοση της πληροφορίας κατά τη διαμεσολάβηση γίνεται πάντα από 
την ελληνική στην ξένη γλώσσα και ο έλεγχος της διαμεσολαβητικής ικανότητας γίνε-
ται μέσα από την παραγωγή τόσο του γραπτού (στην Ενότητα 2), όσο και του προφο-
ρικού λόγου (Ενότητα 4)6. Δεν ελέγχεται η ικανότητα διαμεσολάβησης από την ξένη 
στην ελληνική γλώσσα. Αντίθετα, στο ΕΠΣ-ΞΓ προβλέπεται η ανάπτυξη και αυτής της 
ικανότητας, η οποία αξίζει να καλλιεργηθεί γιατί μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή της 
ξένης γλώσσας να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον ρόλο του 
ως διαμεσολαβητή.

Επίσης, το ΚΠΓ δεν ελέγχει την ικανότητα ενδογλωσσικής διαμεσολάβησης, η οποία 
διαφέρει από τη διαγλωσσική διαμεσολάβηση στο βαθμό που η τελευταία εμπλέκει 
δύο διακριτές γλώσσες (λ.χ. ελληνικά και ιταλικά, ή ισπανικά και αγγλικά). Η ενδο-
γλωσσική διαμεσολάβηση εμπλέκει δύο διαφορετικούς γλωσσικούς κώδικες, γλωσ-
σικές ποικιλίες, κανάλια ή τρόπους επικοινωνίας στην ίδια γλώσσα. Για παράδειγμα, 
εξηγούμε σ’ έναν μεγάλο άνθρωπο που δεν βλέπει για να διαβάσει το κεντρικό νόημα 



144 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

μιας τραπεζικής επιστολής (από γραπτό σε προφορικό λόγο) ή εξηγούμε σ’ ένα παι-
δάκι που δεν κατάλαβε τι είπαν στην τηλεόραση σχετικά με τα παιδικά προγράμμα-
τα της επόμενης σεζόν (από έναν γλωσσικό κώδικα ή γλωσσική ποικιλία σε μια άλλη), 
ή μεταφέρουμε πληροφορίες που εγγράφονται οπτικά σε γραπτό ή προφορικό λόγο, 
λ.χ. εξηγούμε μια γελοιογραφία ή δίνουμε οδηγίες βάσει ενός χάρτη (μετατρέποντας 
τον έναν τρόπο σημείωσης σε έναν άλλον). Η ενδογλωσσική διαμεσολάβηση αποτελεί 
και αυτή πρακτική της καθημερινής μας επικοινωνίας. Γι’ αυτό και αποτελεί αντικείμε-
νο μάθησης-διδασκαλίας στο ΕΠΣ-ΞΓ και αντικείμενο εξέτασης στα θέματα εξετάσε-
ων του ΚΠΓ. Ειδικότερα στα πιο προχωρημένα επίπεδα των εξετάσεων του ΚΠΓ (από 
το Β2 και πάνω) ενδέχεται να περιλαμβάνονται δοκιμασίες που ζητούν διπλή διαμεσο-
λάβηση -και διαγλωσσική και ενδογλωσσική- όπως στα παραδείγματα 1 και 2 του Πα-
ραρτήματος 1. 

 2  Οι απαιτήσεις του ΕΠΣ-ΞΓ ως προς τη διαμεσολάβηση

Η συστηματική περιγραφή των δεικτών της διαμεσολαβητικής (επικοινωνιακής) επάρ-
κειας ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, βάσει εμπειρικών δεδομένων, είναι μία από τις και-
νοτομίες του ΕΠΣ-ΞΓ7.

Για τα επίπεδα βασικής γνώσης (Α1 και Α2), το ΕΠΣ-ΞΓ ορίζει πως οι μαθητές εκπαι-
δεύονται ώστε να είναι σε θέση π.χ. να ακούσουν μια πολύ σύντομη συνομιλία στην 
ξένη γλώσσα και να απαντήσουν στα ελληνικά ποιος ήταν ο σκοπός της συνομιλί-
ας αυτής, όπως στο παράδειγμα 3, ή σε ποια τοποθεσία πραγματοποιείται ο διάλο-
γος, όπως στο παράδειγμα 4, να διαβάσουν ένα σύντομο κείμενο και να αντιστοιχί-
σουν μηνύματα στην ξένη και την ελληνική γλώσσα, όπως στο παράδειγμα 5, να δια-
βάσουν ένα ελληνικό κείμενο και να απαντήσουν στην ξένη γλώσσα σε συγκεκριμένα 
ερωτήματα, όπως στο παράδειγμα 6.

Σε πιο προχωρημένα επίπεδα γλωσσομάθειας το ΕΠΣ-ΞΓ ορίζει πως οι χρήστες της 
ξένης γλώσσας αναμένεται να μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο στην ξένη γλώσσα 
και να εξηγήσουν στα ελληνικά ένα σημείο που δυσκολεύει τον συνομιλητή τους, όπως 
στο παράδειγμα 7, και γενικά να μπορούν εύκολα να κάνουν παράλληλη χρήση των 
δυο γλωσσών για δραστηριότητες μέσα στην τάξη.

Συγκεκριμένα, για τα επίπεδα μέτριας μέχρι πολύ καλής γνώσης (Β1-Γ1), οι μαθητές 
θα πρέπει να εκπαιδεύονται για να είναι σε θέση να μεταφέρουν από την ελληνική στην 
ξένη γλώσσα -για συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους- ολοκληρωμένα μηνύμα-
τα, όπως στα παραδείγματα 8 και 9, ενώ κυρίως στο επίπεδο Γ1 αναμένεται να μπο-
ρούν να ενσωματώνουν όλες τις βασικές πληροφορίες που εκφέρονται στα ελληνικά 
σε ολοκληρωμένο γραπτό ή προφορικό κείμενο, όπως στα παραδείγματα 10 και 11.

Οι δραστηριότητες των παραδειγμάτων 10 και 11 είναι αρκετά απαιτητικές όχι μόνο σε 
γλωσσικό αλλά και σε γνωστικό επίπεδο. Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους, 
οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί ώστε να είναι σε θέση να κάνουν σύνθεση 
ή/και αναδιοργάνωση των πληροφοριών του ελληνικού κειμένου και να διατυπώνουν 
το μήνυμά τους στην ξένη γλώσσα με τρόπο εντελώς διαφορετικό από αυτόν του ελ-
ληνόφωνου κειμένου, αφού τα ξενόγλωσσα κείμενα που πρέπει να παραγάγουν έχουν 
διαφορετικό επικοινωνιακό σκοπό από ό,τι τα ελληνόφωνα κείμενα.
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 3  Πώς και γιατί να εκπαιδεύσουμε το μαθητή για διαμεσολάβηση

Αν και όλοι μας ξέρουμε λίγο πολύ να διαμεσολαβούμε όταν προκύπτει ανάγκη στην 
καθημερινότητά μας, η ικανότητα αυτή -όπως και οι ικανότητες λ.χ. της γραφής, της 
ανάγνωσης ή της συζήτησης- αναπτύσσεται με την κατάλληλη εκπαίδευση και επο-
μένως μπορεί ο μαθητής να γίνει αποτελεσματικότερος διαμεσολαβητής (όπως αντί-
στοιχα συγγραφέας, αναγνώστης ή συνομιλητής). Η άποψη αυτή στηρίζεται και από 
ερευνητικά δεδομένα8, τα οποία υποστηρίζουν πως οι πιο αποτελεσματικές τεχνικές 
εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της διαμεσολαβητικής ικανότητας σχετίζονται με την 
ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών διαμεσολάβησης και με την εμπειρική μάθη-
ση. Με άλλα λόγια, ένας τρόπος για να εκπαιδεύσουμε τον μαθητή είναι να τον βο-
ηθήσουμε να κατανοήσει, μέσα από διεργασίες αναστοχασμού (δικού μας και δικού 
του), ποιες στρατηγικές απαιτούν οι διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στις οποίες 
τον εμπλέκουμε. Ένας άλλος τρόπος είναι να του παρέχουμε τη δυνατότητα για εξά-
σκηση με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων και μάλιστα εμπλέκο-
ντάς τον σε δραστηριότητες που αφορούν τα άμεσα ενδιαφέροντά του.

Τα παιδιά και κυρίως οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και 
επικοινωνίας πολύ περισσότερο από εμάς τους μεγάλους, στοιχείο που είναι καλό 
να αξιοποιείται, όπως η ενασχόλησή τους με τη μουσική (κατέβασμα τραγουδιών, 
ανταλλαγή βίντεο), με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το κινητό τους, κτλ. Πάρα πολλά 
παιδιά βεβαίως ασχολούνται και με τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social 
networking). Για παράδειγμα, με το Facebook (www.facebook.com), όπου τα παιδιά 
“συναντώνται” σε πραγματικό χρόνο (συγχρονισμένα) ή ετεροχρονισμένα (ασύγχρο-
να) και ανταλλάσσουν μηνύματα, σχολιάζουν γεγονότα, “ανεβάζουν”, δηλαδή ανακοι-
νώνουν σε δημόσιο χώρο (wall), απόψεις και σκέψεις και αλληλεπιδρούν με συμπάθει-
ες (like) με όσους έχουν κάποια ιδιαίτερη σχέση “φιλίας”. Για τον σκοπό αυτό χρησι-
μοποιούν συνήθως συγκεκριμένο γκρίκλις λεξιλόγιο, που προκύπτει από αντίστοιχες 
αγγλικές λέξεις. Ανάλογα δε με τη γλώσσα του δικτυακού μέσου που χρησιμοποιούν, 
η διαμεσολάβηση μπορεί να γίνεται αβίαστα μεταξύ π.χ. της αγγλικής και της ελληνι-
κής αλλά και άλλων γλωσσών που διδάσκονται στο σχολείο π.χ. της γαλλικής, της ιτα-
λικής, κτλ. Παρόμοια είναι και η περίπτωση του Twitter (www.twitter.com), του οποίου 
η λογική είναι να “ακολουθείται” (follow) κάποιος, δηλαδή να συνδέεται με τον λογα-
ριασμό άλλου ατόμου και να παρακολουθεί τις δραστηριότητες, τις σκέψεις του, κ.ο.κ.

Γενικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης9 αποτελούν αντικείμενο πολύωρης απασχόλη-
σης των παιδιών και κυρίως των εφήβων και προσφέρουν πλούσιο υλικό συζητήσε-
ων σε διάφορες γλώσσες δίνοντάς τους διέξοδο και κανάλι επικοινωνίας με συνομηλί-
κους τους εντός και εκτός της χώρας όπου ζουν. Ανεξάρτητα λοιπόν από το εάν οι γο-
νείς και οι δάσκαλοι εγκρίνουν τις δραστηριότητες αυτές ή όχι, είναι σημαντικό να τις 
αξιοποιήσουμε προς όφελος των μαθητών και της μαθησιακής διαδικασίας.

Μια δυνατότητα αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων για την ανάπτυξη της διαμεσο-
λαβητικής ικανότητας (από την ξένη προς τη μητρική γλώσσα) είναι να ζητήσουμε από 
τους μαθητές να ερμηνεύσουν τις διάφορες lingo εκφράσεις, είτε με τη χρήση αφίσας 
είτε με αντιστοίχιση των εκφράσεων με τις αντίστοιχες «εκλαϊκευμένες» εκδοχές τους. 
Θα μπορούσε ίσως ακόμη να αναπτυχθεί ένα «εγχειρίδιο χρήσης» των δικτύων ή ένα 
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«πρωτόκολλο ασφαλείας», στηριζόμενα και τα δύο στις αντίστοιχες οδηγίες που δίνο-
νται από τα ίδια τα δίκτυα.

Μια άλλη δυνατότητα για την ανάπτυξη της διαμεσολαβητικής ικανότητας (από τη μη-
τρική προς την ξένη γλώσσα) είναι να γίνει προφορικά περίληψη μιας ροής συζήτησης 
σε forum ή ιστολόγια (blogs) (δηλαδή ενός θέματος άμεσου κοινωνικού ενδιαφέρο-
ντος για τους μαθητές εφηβικής ηλικίας) και να παρουσιαστούν οι διάφορες απόψεις 
που εκφράζονται από τους συμμετέχοντες (διαμεσολάβηση προς την ξένη γλώσσα)10.

Τα emoticons (φατσούλες που αποδίδουν τη συναισθηματική φόρτιση εκείνου που 
πληκτρολογεί, κάποιον που χαμογελάει ή κάποιον που «βγάζει γλώσσα», δηλαδή κο-
ροϊδεύει) μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν με τα μικρότερα παιδιά, αφού συνδυ-
άζει την οπτικοποίηση (συναισθηματικό στοιχείο) με τη λεκτική απόδοση (γλωσσικό 
στοιχείο) και την ερμηνεία τους (διαμεσολαβητικό στοιχείο, π.χ. smiley για το προσω-
πάκι που χαμογελάει: ο «χαμογελαστούλης»). Αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να αποτε-
λέσουν αντικείμενο αφίσας, παρουσίασης, ακόμα και αντιπαράθεσης και σχολιασμού 
με άλλους τρόπους έκφρασης διάθεσης, λ.χ. lol για laughing out loud -> :)) -> «γελάω 
δυνατά, χαχανίζω» -> μου αρέσει το εικονίδιο αυτό / δεν μου αρέσει το εικονίδιο αυτό.

Υπάρχουν και περιπτώσεις μαθητών που ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά μηνύματα (πέρα 
από τις κοινωνικές δικτυώσεις) με παιδιά του εξωτερικού, κυρίως ως αποτέλεσμα σχο-
λικών προγραμμάτων ανταλλαγής ή επειδή γνωρίστηκαν στις διακοπές. Θα μπορού-
σαν σε μικρότερες ηλικίες να εφαρμοστούν σχήματα αντιστοίχισης, όπου έχουμε ένα 
αρχικό κείμενο στην α’ γλώσσα, και δυο-τρεις σύντομες περιλήψεις στην β’ γλώσσα, 
όπου μία μόνο θα ήταν η αντίστοιχη ως προς το περιεχόμενο με το αρχικό κείμενο. 
Μία άλλη δυνατότητα θα ήταν να διαμεσολαβούνται κείμενα μεταξύ προφορικού λό-
γου (λ.χ. ένα ακουστικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, voice-mail) στην α’ 
γλώσσα και γραπτής περίληψης του κειμένου στη β’ γλώσσα ή αντίστροφα.

Κάποια παιδιά ασχολούνται και με τα ιστολόγια σχετικά με θέματα που τα ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα. Θα μπορούσε να λειτουργήσει η τεχνική της συγκέντρωσης και σύγκρισης 
των πηγών και η παραγωγή στην άλλη γλώσσα στατιστικής ανάλυσης-περιγραφής 
σχετικά με τη συχνότητα των απόψεων που εμφανίζονται στα ιστολόγια. Ακόμα, τα 
ιστολόγια έχουν πολύ συχνά και εικονογραφήσεις ή φωτογραφίες, οι οποίες θα μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αντικείμενα αντιστοίχισης του περιεχομένου (η εικόνα 
Α’ αναφέρεται στο κείμενο δ επειδή το γατάκι που φαίνεται έχει τα χρώματα που περι-
γράφονται στην αγγελία απώλειας που βρήκα στο blog), κτλ.

Τέλος, ένα παιχνίδι καραόκε με την απόδοση (ή πλήρη διαστρέβλωση) των στίχων των 
τραγουδιών των teen-idols θα μπορούσε να αποτελέσει ευχάριστο διάλειμμα, αλλά και 
ευκαιρία μεταφοράς εννοιών από γλώσσα σε γλώσσα, όπου μάλιστα οι μαθητές θα 
μπορούσαν να αντιληφθούν την πολύ συχνή διαφορά στη χρήση εκφραστικών στοι-
χείων και στη σημασία τους (δηλαδή τη συναισθηματική φόρτιση που αποδίδουν) με-
ταξύ των γλωσσών.

Όπως γίνεται σαφές από τα μέχρι τώρα παραδείγματα, η διαγλωσσική διαμεσολάβη-
ση συνεπάγεται μεταφορά νοημάτων από τη μια γλώσσα στην άλλη11. Πρέπει ωστόσο 
να γίνει σαφές ότι το τι νοήματα ή πληροφορίες θα επιλεγούν από το αρχικό κείμενο 
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και το πώς θα διατυπωθούν στη γλώσσα-στόχο δεν εξαρτάται μόνο από τη μορφή και 
το περιεχόμενο του κειμένου -όπως συνήθως συμβαίνει με τη μετάφραση και τη διερ-
μηνεία, αλλά από το γιατί καλείται κάποιος να διαμεσολαβήσει. Άλλα πράγματα θα πει 
ο διαμεσολαβητής αν του ζητηθεί να πληροφορήσει κάποιον σχετικά με το ποιο θέμα 
πραγματεύεται ένα επιστημονικό κείμενο, άλλα αν του ζητηθεί να εξηγήσει τον κεντρι-
κό του προβληματισμό και άλλα αν του ζητηθεί να επιχειρηματολογήσει αντλώντας 
επιχειρήματα από το κείμενο. Επίσης, ο τρόπος που θα μιλήσει (ή θα γράψει) εξαρτά-
ται από την επικοινωνιακή περίσταση στην οποία καλείται να παίξει τον ρόλο του ο δι-
αμεσολαβητής. Αλλιώς θα μιλήσει ένας νέος σε έναν φίλο του από άλλη χώρα, πληρο-
φορώντας τον για το θέμα του πιο πάνω κειμένου και αλλιώς στον καθηγητή της ξέ-
νης γλώσσας του σχολείου που του ζητά να κάνει μια γραπτή περίληψη του κειμένου 
αυτού στην ξένη γλώσσα.

Με βάση τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως για να διαμεσολαβήσει ο χρήστης της ξέ-
νης γλώσσας αποτελεσματικά χρειάζεται να έχει γλωσσική επίγνωση, η οποία απαι-
τεί εξάσκηση και ποικίλες άλλες δεξιότητες, η καλλιέργεια των οποίων γίνεται φυσικά 
σταδιακά. Στα χαμηλότερα επίπεδα επικοινωνιακής επάρκειας μπορούμε να αξιοποιή-
σουμε τη διαμεσολάβηση για έλεγχο της κατανόησης γραπτού λόγου μιας και ο μα-
θητής καταλαβαίνει περισσότερα από όσα μπορεί να παραγάγει στην ξένη γλώσσα. 
Συγκεκριμένα, ένα κείμενο όπως αυτό του παραδείγματος 12 θα μπορούσαμε να το 
δώσουμε σε μαθητές ιταλικής γλώσσας επιπέδου Α1 και, αφού τους εξηγήσουμε τον 
σκοπό του κειμένου, να τους ζητήσουμε να επικεντρώσουν την προσοχή τους στον 
πίνακα κάτω από το συνεχές κείμενο και να πουν τι στοιχεία ζητούνται από τον ανα-
γνώστη να συμπληρώσει. Το ίδιο κείμενο θα μπορούσε να δοθεί σε μαθητές Ιταλικής 
επιπέδου Β1 και να τους ζητήσουμε να πουν στα ελληνικά ποιος είναι ο γενικός σκο-
πός του κειμένου αυτού.

Με το παράδειγμα αυτό, όπως και με το παράδειγμα 13, καταλαβαίνουμε ίσως καλύτε-
ρα ότι η διαμεσολαβητική παρέμβαση εξαρτάται όχι από το κείμενο καθαυτό αλλά από 
το τι ζητείται από το διαμεσολαβητή να κάνει με το κείμενο. Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλ-
λου το ίδιο κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικού τύπου διαμεσολαβητι-
κές δραστηριότητες, και όπως στην παραπάνω περίπτωση, σε μαθητές διαφορετικού 
επιπέδου επικοινωνιακής επάρκειας. Με τον τρόπο αυτό, η εξάσκηση για την ανάπτυ-
ξη της διαμεσολαβητικής ικανότητας γίνεται μέσο για διαφοροποιημένη διδασκαλία 
και για έλεγχο διαφοροποιημένης γνώσης12.

 4 Οι απαιτήσεις δραστηριοτήτων και δοκιμασιών διαμεσολάβησης

Όπως έχει ήδη διαφανεί από τη μέχρι τώρα παρουσίαση, η ενασχόληση με τη διαμε-
σολάβηση συμβάλλει στην ανάπτυξη ποικίλων γνωστικών και κοινωνικο-γλωσσικών δε-
ξιοτήτων, ενώ βοηθά και στην καλλιέργεια της διαγλωσσικής και διαπολιτισμικής επί-
γνωσης. Συγκεκριμένα, η ενασχόληση με δραστηριότητες διαμεσολάβησης στην ξενό-
γλωσση τάξη βοηθούν να αντιληφθεί ο μαθητής ότι δεν υπάρχει λέξη-προς-λέξη αντι-
στοιχία μεταξύ των δύο γλωσσών, ότι η μεταφορά πληροφοριών από τη μια γλώσσα 
στην άλλη δεν συνίσταται μόνο στην ακριβή απόδοση όλων των πληροφοριών και μη-
νυμάτων ενός κειμένου και ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ή μη σημαντικές πληροφορί-
ες αλλά σχετικές ή μη σχετικές ανάλογα με τον εκάστοτε επικοινωνιακό στόχο του ομι-
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λητή ή του συγγραφέα -ο οποίος στόχος ορίζεται στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πε-
ρίστασης την οποία διαμορφώνουμε για το μαθητή. Δηλαδή, διαμορφώνοντας τις οδη-
γίες της άσκησής μας ορίζουμε σαφώς ποιος μιλάει/γράφει σε ποιον, κάτω από ποιες 
συνθήκες και για ποιο σκοπό, στοιχεία που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για το είδος 
του λόγου που θα παραγάγει ο μαθητής, όπως ήδη ειπώθηκε παραπάνω.

Να δούμε με μερικά ακόμη παραδείγματα πόσο διαφορετική παραγωγή περιμένουμε 
ορίζοντας διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας σε κάθε μία από τις δραστηριότητες:

 • Με τη δραστηριότητα του παραδείγματος 14 περιμένουμε από τον μαθητή γαλ-
λικής επιπέδου Β1 να επιλέξει τις κατάλληλες πληροφορίες από το ελληνικό κεί-
μενο ώστε να ενημερώσει μια φίλη, σε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα της γράψει, 
σχετικά με την πρωτοβουλία μιας οικολογικής οργάνωσης για συλλογική δράση 
στα πάρκα της Θεσσαλονίκης και να της προτείνει να συναντηθούν σε μια από 
τις συγκεντρώσεις την επόμενη Κυριακή. Πολύ διαφορετική (πιο απαιτητική) πα-
ραγωγή λόγου θα περιμέναμε (ως προς το ύφος, το λεξιλόγιο, τις συντακτικές 
δομές, κτλ.) στην περίπτωση που, λόγου χάρη, ζητούσαμε από τους μαθητές 
να βασιστούν στο συγκεκριμένο κείμενο και να παραγάγουν ένα δικό τους, στα 
γαλλικά φυσικά και πάλι, για ένα ευρωπαϊκό περιοδικό που καλεί τους αναγνώ-
στες να προτείνουν, με βάση τις εμπειρίες τους, ιδέες για διασκεδαστικά δρώ-
μενα για νέους.

 • Με τη δραστηριότητα του παραδείγματος 11, στην οποία αναφερθήκαμε και 
νωρίτερα, περιμένουμε από τον μαθητή αγγλικής, επιπέδου Γ1, να κάνει κάτι 
αρκετά περίπλοκο γνωστικά και γλωσσικά. Συγκεκριμένα, περιμένουμε να γρά-
ψει μια επιστολή σε μια πανεπιστημιακή εφημερίδα στην οποία να καταθέτει τις 
προτάσεις του σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας συνεισφέροντας 
στην προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας μόνο τις σχετικές πληροφο-
ρίες που περιλαμβάνει ένα ελληνικό άρθρο. Επίσης, έχοντας δώσει την πρώτη 
παράγραφο της επιστολής, περιμένουμε να συνεχίσει στον ίδιο τόνο και ύφος. 
Και σε αυτό το παράδειγμα, θα περιμέναμε εντελώς διαφορετική παραγωγή λό-
γου, ως προς το ύφος, το λεξιλόγιο, τις συντακτικές δομές, κτλ., αν χρησιμοποι-
ούσαμε μεν το ίδιο κείμενο, αλλά ορίζαμε εντελώς διαφορετικές παραμέτρους 
επικοινωνίας. Λόγου χάρη, ας σκεφτούμε πόσο διαφορετική θα περιμέναμε να 
ήταν η παραγωγή αν ζητούσαμε από τους μαθητές να ετοιμάσουν, αξιοποιώντας 
τις σχετικές πληροφορίες του άρθρου, μια αφίσα με παροτρύνσεις ως προς το 
τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε ως περιβαλλοντικά ευσυνείδητοι πολίτες, ή 
αν ζητούσαμε να εξηγήσουν οι μαθητές μας στα Αγγλικά, με βάση το περιεχόμε-
νο του άρθρου, τον τίτλο του («Τι κάνουν και τι κάνουμε»).

 • Με τη δραστηριότητα του παραδείγματος 15 περιμένουμε από τον μαθητή αγ-
γλικής, επιπέδου Β1, να επιλέξει πληροφορίες από ένα ελληνικό κείμενο περιο-
δικού με τίτλο «Υγεία και Ευτυχία» και να γράψει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον 
φίλο του που δεν αισθάνεται καλά τελευταία και να τον συμβουλέψει τι να κάνει 
για να νιώσει καλύτερα. Το ζητούμενο δηλαδή είναι να εμπλακούν οι μαθητές σε 
διάλογο, όπου ο ένας να δίνει συμβουλές προφορικά, χρησιμοποιώντας απλές 
συντακτικές δομές («κάνε αυτό και εκείνο») και απλό, καθημερινό λεξιλόγιο, ενώ 
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ο άλλος να ανταποκρίνεται με τυποποιημένες φράσεις («Α, ωραία», «Καλή ιδέα») 
ή με εκφράσεις που αφορούν καθημερινές συνήθειες («Εγώ συνήθως δεν τρώω 
πρωινό - πίνω έναν ποτήρι γάλα και φεύγω...»). Aς σκεφτούμε τώρα πόσο δια-
φορετική παραγωγή θα περιμέναμε αν το κείμενο αυτό το χρησιμοποιούσαμε 
για μια δραστηριότητα παραγωγής προφορικού λόγου με τις εξής οδηγίες στην 
ξένη γλώσσα: Φαντάσου πως η φίλη σου η Χλόη, η οποία σου παραπονιέται τε-
λευταία ότι αισθάνεται «πεσμένη», σου ζητά τη βοήθειά σου. Χρησιμοποιώντας 
πληροφορίες από το ελληνικό κείμενο, γράψε της ένα email και πες της τι θα 
μπορούσε να κάνει για να αισθανθεί καλύτερα.

Αν και, όπως ήδη αναφέρθηκε, το κείμενο (γραπτό ή προφορικό) που δίνεται ως ερέ-
θισμα για διαμεσολάβηση δεν αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για το είδος του 
λόγου που θα παραγάγουν οι μαθητές, πρέπει να ξέρουμε πως η θεματική, ο τύπος 
του κειμένου, η έκταση και η γλωσσική πολυπλοκότητά του παίζουν και αυτά ρόλο στο 
τι θα πει ή θα γράψει ο μαθητής και πόσο δύσκολο ή εύκολο θα του είναι να το κάνει. 
Για τον λόγο αυτό, ας έχουμε στο μυαλό μας πως η επιλογή των κειμένων για άσκη-
ση στη διαμεσολάβηση καλό είναι να γίνεται με γνώμονα το επίπεδο, τα ενδιαφέρο-
ντα και τις εμπειρίες των μαθητών μας. Βέβαια, αν έχουμε συνείδηση πως δεν είναι 
εξοικειωμένοι οι μαθητές μας με το θέμα και το είδος του κειμένου που έχουμε σκοπό 
να αξιοποιήσουμε, το ερώτημά μας θα είναι ανάλογο. Για παράδειγμα, ας υποθέσου-
με ότι έχουμε μαγνητοφωνήσει από ξένη εκπομπή ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι γνώσεων. 
Οι μαθητές μας πιθανότατα δεν έχουν ξανακούσει τέτοιου είδους εκπομπή και δεν θα 
καταλάβουν αμέσως περί τίνος πρόκειται. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να τους 
πούμε εξ αρχής περί τίνος πρόκειται και να τους ζητήσουμε να ακούσουν την ξένη εκ-
πομπή προσεκτικά για να καταλάβουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Θα μπορούσαμε 
μάλιστα να τους χωρίσουμε σε μικρές ομάδες και η κάθε ομάδα να κρατήσει σημει-
ώσεις στα ελληνικά. Όποια ομάδα βρει τους περισσότερους κανόνες, κερδίζει. Πάμε 
όμως και στη δεύτερη φάση της άσκησης, όπου ζητάμε από τους μαθητές μας, χωρι-
σμένους σε μικρές ομάδες, να σκεφτούν ένα παιχνίδι που παίζουν οι ίδιοι ή που έχουν 
δει στην τηλεόραση (στα ελληνικά, φυσικά). Αυτό που τους ζητάμε να κάνουν είναι να 
μιλήσουν μεταξύ τους στα ελληνικά αλλά να γράψουν στην ξένη γλώσσα τους κανό-
νες του παιχνιδιού με το οποίο αποφάσισαν να ασχοληθούν. Με βάση τους κανόνες 
που θα ακούσουν στη συνέχεια στην ξένη γλώσσα, η τάξη προσπαθεί να μαντέψει για 
ποιο παιχνίδι πρόκειται. Η ομάδα που κερδίζει είναι αυτή που θα κατορθώσει να βοη-
θήσει την τάξη να μαντέψει σωστά.

Η διαμεσολαβητική δραστηριότητα που μόλις περιγράφηκε διαφέρει από τις δραστη-
ριότητες των παραδειγμάτων του Παραρτήματος 1, πολλές από τις οποίες αποτελούν 
δοκιμασίες από τις εξετάσεις του ΚΠΓ, κατασκευασμένες για να ελέγξουν τη διαμεσο-
λαβητική ικανότητα του μαθητή και όχι για εξάσκηση στην τάξη. Η τελευταία μπορεί 
να έχει διάφορες φάσεις, οι οποίες εμπλέκουν τη χρήση των γλωσσών από τους μαθη-
τές με δημιουργικό και φυσικό τρόπο.

Δεν είναι πράγματι τόσο απλό για τον εκπαιδευτικό της τάξης να σχεδιάσει και να φτιά-
ξει μόνος του παρόμοιες διαμεσολαβητικές δραστηριότητες. Απαιτείται να αφιερώσει 
χρόνο και προσπάθεια, αφού οι εκδόσεις των διδακτικών βιβλίων που κυκλοφορούν 
στην ελληνική αγορά και ειδικά τα εγχειρίδια του ελεύθερου εμπορίου δεν περιλαμβά-
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νουν διαμεσολαβητικές δραστηριότητες. Ο χρόνος όμως που θα ξοδέψει ο εκπαιδευ-
τικός για να προετοιμάσει διαμεσολαβητικές δραστηριότητες για τους μαθητές του, 
αξιοποιώντας ενδεχόμενα και το διαδίκτυο ως πηγή μεγάλης ποικιλίας κειμένων προ-
φορικού και γραπτού λόγου (στην ελληνική και στην ξένη γλώσσα), αποτελεί σημαντι-
κή επένδυση για το μάθημα της ξένης γλώσσας, καθώς η εξάσκηση στη διαμεσολάβη-
ση συμβάλλει στην ανάπτυξη πολύπλοκων γνωστικών μηχανισμών, κοινωνικών δεξιο-
τήτων καθώς και στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής επίγνωσης. 

1 Για τον ορισμό της διαγλωσσικής διαμεσολάβησης βλ. Dendrinos (2014) & Stathopoulou 
(2013).

2 βλ. Council of Europe (2001). 

3 Dendrinos (2006) & Dendrinos & Stathopoulou (2010). check αν είναι 2011 

4 Η περιγραφή περιλαμβάνεται στο Glaboniat, Mόller, M., Rusch, M., Schmitz, Werten-
schlag P, Lukas H. Langenscheidt. (2005). Profile Deutsch. Lernzielbestimmungen, Kan-
nbeschreibungen und kommunikative Mittel für die Niveaustufen A1, A2, B1, B2, C1 und 
C2 des “Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen “. Berlin, München.

5 Το 2002 εκδόθηκαν από τη Διαρκή Σύνοδο των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού 
της Γερμανίας (και αναμορφώθηκαν το 2004) Εκπαιδευτικές Προδιαγραφές για μαθη-
τές υποχρεωτικής εκπαίδευσης (πρβλ. www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_
beschluesse/2004/2004_10_15-Bildungsstandards-rsteFS-Haupt.pdf, Sekretariat der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
(2005): “Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den 
Hauptschulabschluss, Beschluss vom15.10.2004“, Luchterhand, Darmstadt. Βλ. παρα-
δείγματα θεμάτων διαμεσολάβησης, σε εξετάσεις του Γυμνασίου www.hessen.de/irj/
HKM_Internet?cid=bca588b90975f291a162385dd543b6c7. 

6 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν δοκιμασίες διαμεσολάβησης στα θέματα των εξε-
τάσεων του ΚΠΓ όλων των γλωσσών (http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/gr_past_papers.htm). 

7 Μέρος των εμπειρικών δεδομένων έχουν δημοσιευτεί από την Σταθοπούλου (2013b, 
2013c) ή είναι υπό δημοσίευση (2014, in press).

8 Έρευνα που διενεργήθηκε στο Κέντρο Έρευνας για τις Ξένες Γλώσσες (RCeL) του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών έδειξε ότι υποψήφιοι για τις εξετάσεις του ΚΠΓ έμαθαν και μάλιστα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την κατάλληλη εξάσκηση, να ανταποκρίνονται με με-
γάλη αποτελεσματικότητα σε διαμεσολαβητικές δοκιμασίες. Τα δεδομένα προέκυψαν 
από ερευνητική δράση κατά την οποία συγκρίθηκε η βαθμολογία των υποψηφίων που 
είχαν προετοιμαστεί για τις εξετάσεις του ΚΠΓ στην αγγλική γλώσσα με τη βαθμολογία 
εκείνων που δεν είχαν προετοιμαστεί. Αν και η διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων δεν ήταν 
πολύ μεγάλη, ήταν στατιστικά σημαντική. Αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν δημο-
σιευθεί και παρουσιαστεί σε συνέδρια: Bλ. Stathopoulou (2014), Σταθοπούλου & Νικάκη 
(2008) & Stathopoulou & Nikaki (2009). 

9 Για τα πιο γνωστά κοινωνικά δίκτυα, βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_
networking_websites. 

10 Αντικείμενο τέτοιου είδους συζητήσεων θα μπορούσε να είναι ακόμα και τα δρώμενα 
που παρουσιάζονται κυρίως στο αγγλόφωνο τηλεοπτικό κανάλι MTV και σε διάφορα 
προγράμματά του (π.χ. sweet sixteen, teen cribs κ.ο.κ.) τα οποία φαίνεται να ενδιαφέ-
ρουν τους εφήβους. Ακόμα και η σύγκριση των συνηθειών που προβάλλονται, με την ελ-
ληνική (ή αλβανική, ας πούμε) πραγματικότητα σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα ήταν μια 
καλή ευκαιρία ανάπτυξης διαπολιτισμικού διαλόγου.
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11 Όπως και το ΚΠΓ, το ΕΠΣ-ΞΓ προβλέπει δραστηριότητες διαγλωσσικής διαμεσολάβη-
σης που εμπλέκουν τα Ελληνικά –δηλαδή, της κοινής γλώσσας των μαθητών του σχολεί-
ου– και της ξένης γλώσσας που μαθαίνουν στο σχολείο. Όμως, παρουσιάζει ιδιαίτερο 
παιδαγωγικό ενδιαφέρον να πραγματοποιηθούν στην τάξη διαμεσολαβητικές δραστη-
ριότητες και με άλλες γλώσσες που τυχαίνει να ξέρουν οι μαθητές ή/και ο εκπαιδευτι-
κός – είτε αυτές είναι μητρικές γλώσσες για κάποιους μαθητές στην τάξη (λ.χ. βουλγα-
ρικά, πολωνικά, αλβανικά με τη γλώσσα που μαθαίνουν), είτε είναι ξένες γλώσσες (λ.χ. 
αγγλικά με γαλλικά ή γερμανικά). 

12 Σε αυτήν την λογική στηρίζεται οι δοκιμασίες της διαμεσολάβησης της διαβαθμισμένης 
εξέτασης Β επιπέδου του ΚΠΓ. 
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(Από το βιβλίο για τα Αγγλικά Δ’ Τάξης Δημοτικού, σελ. 68)*

* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 2007. Βιβλίο αγγλικών Δ’ 
τάξης Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
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Παράδειγμα 15*

* Το κείμενο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό στις εξετάσεις Αγγλικής του ΚΠΓ επιπέδου Β1, 
Ενότητα 2, Μάιος 2010.
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ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ*

Σχεδιάζοντας το μάθημά μας

Προετοιμάζοντας για παράδειγμα τους μαθητές μίας τάξης Δημοτικού να προσλαμ-
βάνουν και να παράγουν πληροφορία που σχετίζεται με την περιγραφή καιρικών φαι-
νομένων, τους δίνουμε τη δυνατότητα να διαβιώσουν στη χώρα της γλώσσας-στόχου 
και να ενημερώνονται ή να ενημερώνουν κάποιον συνομιλητή τους για τις επικείμενες 
καιρικές συνθήκες. Έτσι ετοιμάζουμε μία σειρά σύντομων δραστηριοτήτων με τα ανα-
γκαία γλωσσικά και επικοινωνιακά εφόδια για να πετύχουμε το σκοπό αυτό. Αρχικά ει-
σάγουμε με κάποιον ενδιαφέροντα τρόπο ή με παιχνίδι  το αναγκαίο λεξιλόγιο σχετι-
κά με τον καιρό.

Στη συνέχεια, σε εργασία μικρών ομάδων, αναθέτουμε στους μαθητές να δημιουργή-
σουν μία μικρή αφίσα, σχηματοποιώντας και αντιστοιχίζοντας λέξεις/ έννοιες σχετικές 
με τον καιρό.

\

Με το επόμενο βήμα, οι μαθητές καλούνται να ακούσουν μία σειρά αγγλο-γερμανικών 
εκφωνήσεων, όπως οι παρακάτω και να συμπληρώσουν τις φράσεις που λείπουν. 
Ασκούνται με τον τρόπο αυτό στην αναγνώριση αγγλο-γερμανικών φράσεων.

* Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Ζέππο για τα παραδείγματα διαμεσολάβησης στη γερμανική γλώσσα και 
σχέδιο μαθήματος. 

Παράρτημα 2
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Στη συνέχεια, δίνοντας στους μαθητές μας το παρακάτω φυλλάδιο, τους ζητάμε να πε-
ριγράψουν στους συμμαθητές τους χρησιμοποιώντας πλέον το νέο-εισαγόμενο γλωσσι-
κό υλικό, τον καιρό σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας, όπως απεικονίζονται στο χάρτη, 
με στόχο την εξάσκηση των εκφράσεων σε επίπεδο καθοδηγούμενης παραγωγής λόγου.

(Πηγή δραστηριοτήτων α, β και δ: http://www.nthuleen.com/teach/vocab/wetter.html)

Κατόπιν, χρησιμοποιώντας εικόνες (π.χ. http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/587828), 
οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν και στη συνέχεια να διαμεσολαβήσουν, χρη-
σιμοποιώντας τη μητρική τους γλώσσα, στους συμμαθητές τους τις πληροφορίες που 
προσλαμβάνουν από ξενόγλωσσο δελτίο καιρού.

(Πηγή: http://wetter.zdf.de/ZDFwetter/inhalt/0/0,5998,1040000,00.html?preview,0 (τελευταία ενημέ-
ρωση 20/08/2011)

Ένα άλλο παράδειγμα σχεδίου μαθήματος είναι 
το εξής: Δίνουμε στους μαθητές μια εικόνα σαν 
αυτήν (ανάλογα φυσικά με τη γλώσσα που διδά-
σκουμε) με γερμανικά, αγγλικά, κλπ. νομίσμα-
τα, αφού πρώτα έχουμε προετοιμάσει το γλωσ-
σικό υλικό που απαιτείται, και τους ζητάμε να 
μας περιγράψουν στη μητρική τους γλώσσα, τις 
διαφορές των κερμάτων και/ή τις πληροφορίες 
που του δίδονται από την εικόνα. 

(Πηγή: http://www.mdm.de/deutschland-muenzen/dm-muenzen/)
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Στη συνέχεια προβάλλουμε από το youtube τη μικρής διάρκειας ταινία σχετικά με νο-
μίσματα (http://www.youtube.com/watch?v=Bt3oJR5GmyQ&feature=related). Ζητάμε 
προκαταβολικά από τους μαθητές να σημειώσουν είτε ομαδικά ή ατομικά, τα χαρα-
κτηριστικά, τους τόπους προέλευσης και τις απεικονίσεις των όψεων των νομισμάτων, 
ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να περιγράψουν το περιεχόμενο της σύντομης ται-
νίας στη γλώσσα στόχο. Αν το επιτρέπει ο χρόνος και κυρίως το γνωσιακό επίπεδο των 
μαθητών, προβάλλουμε στη συνέχεια ένα σύντομο ντοκιμαντέρ σχετικά με το συσχε-
τισμό της ελληνικής μυθολογίας και των νομισμάτων της εποχής εκείνης (http://www.
youtube.com/watch?v=hI5muY--GJY) και ζητάμε από τους μαθητές να συνοψίσουν το 
περιεχόμενο της ταινίας σε σύντομη έγγραφη μορφή (έκθεση, e-mail ή παρόμοιο). 

Παραλλαγή της δραστηριότητας αυτής είναι να αναθέσουμε στους μαθητές να συγκε-
ντρώσουν πληροφορίες και εικόνες για νομίσματα άλλων χωρών (εντός και εκτός Ευ-
ρωζώνης, με τα αντίστοιχα εθνικά νομίσματα), και να αναπτύξουν δίγλωσσες (ή πο-
λύγλωσσες) αφίσες, περιγράφοντας τα εικονιζόμενα νομίσματα. Η συγκεκριμένη ή 
παρόμοια δραστηριότητα μπορεί μάλιστα να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο διαθεματικών 
δραστηριοτήτων, όπου οι μαθητές εργάζονται παράλληλα με τα γνωστικά αντικείμε-
να της γερμανικής και/ή αγγλικής/αμερικανικής ιστορίας και γεωγραφίας σε συνδυα-
σμό με την ελληνική ιστορία της Κλασικής Εποχής που διδάσκεται στο Γυμνάσιο. Πέ-
ραν αυτών, δραστηριότητες τέτοιου τύπου ενισχύουν την διεύρυνση της πολιτισμικής 
και πολιτιστικής επίγνωσης και προωθούν τις δεξιότητες επιχειρηματολογίας στον γρα-
πτό και προφορικό λόγο και της συνοπτικής προφορικής ή γραπτής ελεύθερης παρα-
γωγής λόγου σε όλες τις εμπλεκόμενες γλώσσες.

Μία τρίτη εκδοχή της διαγλωσσικής δι-
αμεσολάβησης, αυτή τη φορά σε συν-
δυασμό με καθημερινό διαπολιτισμι-
κό υπόβαθρο, αποτελούν οι ιστότοποι 
που παρουσιάζονται για το παράδειγ-
μα που ακολουθεί:

(Πηγή: http://www.youtube.com/watch?v=A 
2kQam_gnCA)

Στην προκειμένη περίπτωση,  το ζητού-
μενο είναι οι μαθητές να κατακτήσουν 
την ικανότητα να αναγνωρίσουν φαγη-
τά που προέρχονται από άλλους πολι-
τισμούς, να  περιγράψουν το περιεχό-

μενό τους και να συνθέσουν δικές τους προτιμήσεις υπό τη μορφή πλήρους  πολυε-
θνικού γεύματος. Για το λόγο αυτό εισάγουμε στο θέμα αυτό προβάλλοντας από το 
youtube το διαφημιστικό σπότ εστιατορίου – μπαρ ισπανικής εθνικότητας που εδρεύ-
ει στη Γερμανία, ώστε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών στο θέμα. Παράλ-
ληλα, τους ζητάμε να εστιάσουν στα διάφορα φαγητά που αναφέρονται στους υπότιτ-
λους της ταινίας, ενώ τους προτρέπουμε να εντοπίσουν και τον τόπο, όπου εδρεύει η 
συγκεκριμένη επιχείρηση. Αμέσως μετά, ζητάμε από τους μαθητές να περιγράψουν το 
περιεχόμενο του διαφημιστικού στη μητρική τους γλώσσα. Στη συνέχεια ορίζουμε ομά-
δες ετοιμασίας εθνικών φαγητών για διάφορες χώρες της Ευρώπης ή του κόσμου, οι 
οποίες καλούνται να συγκεντρώσουν στοιχεία για φαγητά που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν σε ένα πολυεθνικό γεύμα. Για το σκοπό αυτό τους παρέχουμε πρόσβαση στο 
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διαδίκτυο και τους προτείνουμε να αναζητήσουν σχετικές σελίδες μαγειρικής για τις 
χώρες που έχουν αναλάβει (βλ., λ.χ. http://www.kochanfaenger.eu/ και http://allrecipes.
com/Recipes/world-cuisine/main.aspx).  Αφού οι ομάδες αποφασίσουν ποια εθνικά φα-
γητά προτιμούν, ολόκληρη η τάξη καλείται να συναποφασίσει τη σύνθεση ενός μενού 
διεθνούς κουζίνας, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί σε ειδική διοργάνωση του σχολεί-
ου. Κατά την παρουσίαση των επιμέρους φαγητών, η αντίστοιχη ομάδα καλείται να κα-
τασκευάσει περιγραφική ταμπέλα στη μητρική γλώσσα και τη γλώσσα της χώρας προ-
έλευσης του φαγητού, όπου θα περιγράφει την καταγωγή, τα συστατικά και την ιστο-
ρία του, ανάλογα με την επικοινωνιακή επάρκεια των μαθητών. Η συγκεκριμένη δρα-
στηριότητα, η οποία επιδέχεται φυσικά αμέτρητες παραλλαγές για την πραγματοποίη-
σή της, συνδυάζει μία σειρά από παιδαγωγικά, γλωσσικά αλλά και πολιτιστικά πλεονε-
κτήματα, που αποτελούν και βασικούς στόχους του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών 
των Ξένων Γλωσσών. Ταυτόχρονα συνδυάζει τη διαγλωσσική διαμεσολάβηση μεταξύ 
όλων των εμπλεκόμενων γλωσσών, πράγμα που την καθιστά ιδιαιτέρως πρόσφορη για 
διαθεματικές συνεργασίες μεταξύ των ξένων γλωσσών που διδάσκονται, αλλά και μα-
θημάτων της ελληνικής γλώσσας που σχετίζονται με το ευρύτερο αντικείμενο «διατρο-
φή» (λ.χ. Οικιακή Οικονομία κ.ο.κ.).
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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αντώνης Βεντούρης, Καίτη Ζουγανέλη & Κωνσταντίνα Τσαγγαρή

 1 Χαρακτηριστικά και βασικές αρχές της αξιολόγησης1

Η αξιολόγηση στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για να συνάδει με το εκπαιδευτικό και 
παιδαγωγικό μοντέλο που υιοθετεί το ΕΠΣ-ΞΓ, θα πρέπει να είναι μια δυναμική, ολιστι-
κή και συμμετοχική διαδικασία. Λέγοντας δυναμική εννοούμε τη διαδικασία συνεχούς 
παρατήρησης και συλλογής δεδομένων για τον βαθμό επίτευξης συγκεκριμένων στό-
χων που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα από τον κάθε μαθητή και από το σύνολο της 
τάξης. Αυτή η αντίληψη έρχεται σε αντιπαράθεση με τη στατική θεώρηση της αξιολό-
γησης που ήθελε την εκτίμηση της επίδοσης ή της προόδου του μαθητή με βάση τις 
προαγωγικές ή/και απολυτήριες εξετάσεις.

Λέγοντας ολιστική εννοούμε πως τα κριτήρια αξιολόγησης που διαμορφώνουμε αφο-
ρούν την ικανότητα του μαθητή να χρησιμοποιεί τη γλώσσα που μαθαίνει για να κάνει 
τις δραστηριότητες που ορίζει το ΕΠΣ-ΞΓ, σύμφωνα πάντα με το επίπεδο επικοινωνια-
κής του επάρκειας. Οι επιμέρους δεξιότητες που αναπτύσσει ο μαθητής για να κατα-
νοεί και να παράγει νοήματα με τρόπο κατάλληλο σε διάφορες περιστάσεις επικοινω-
νίας μπορούν να εξετάζονται μεμονωμένα (λ.χ. εξετάζουμε το βαθμό κατανόησης γρα-
πτού λόγου) ή συνδυαστικά (λ.χ. εξετάζουμε το βαθμό που κατάλαβε μια μικρή αγγε-
λία για να ενημερώσει σχετικά τον φίλο του που ξέρει πως η πληροφορία της αγγελί-
ας τον ενδιαφέρει). Η χρήση της γλώσσας σε κάθε περίπτωση απαιτεί γνώσεις και δε-
ξιότητες που αφορούν τη λειτουργία της γλώσσας σε διαφορετικά συγκειμενικά περι-
βάλλοντα. Όπως ξέρουμε, υπάρχουν κανόνες για το πώς θα μιλήσουμε στον φίλο και 
πώς σε έναν άγνωστο ενήλικα, για το πώς θα γράψουμε ένα προσωπικό μήνυμα και 
πώς μια επίσημη αναφορά. Τα κριτήρια αξιολόγησης που διαμορφώνουμε θα πρέπει 
να είναι ανάλογα. Δεν επαρκεί λοιπόν και ούτε μπορεί να αποτελεί τη βάση της αξιολο-
γικής κρίσης που θα κάνουμε κάθε φορά ο έλεγχος των τυπικών στοιχείων της γλώσ-
σας, ανεξάρτητων από τη χρήση τους για κοινωνικά προσδιορισμένη νοηματοδότηση.

Λέγοντας πως η αξιολόγηση είναι συμμετοχική εννοούμε πως ο μαθητής είναι σκόπι-
μο να λαμβάνει μέρος στον σχεδιασμό της αξιολογικής διαδικασίας και παράλληλα να 
παίρνει τον ρόλο του αξιολογητή της δικής του επίδοσης και προόδου, αλλά και των 
συμμαθητών του.

Σκοπός της αξιολόγησης, σύμφωνα με το μοντέλο εκπαίδευσης που υιοθετεί το ΕΠΣ-
ΞΓ, είναι αφενός η παρακολούθηση της πορείας της μάθησης, συλλογικά και ατομικά, 
και αφετέρου η μέτρηση του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων, των αποτε-
λεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιού-
με συμβάλλουν στο να παρακολουθούμε την εξέλιξη των μαθητών, καθώς και τη συ-
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νεχή και συστηματική αποτίμηση της προόδου τους. Ο σχεδιασμός του πλαισίου και 
των πρακτικών, καθώς και η εφαρμογή της αξιολόγησης, στηρίζονται στις παρακά-
τω αρχές.

 • Δεν επαρκεί το τεστ ή το διαγώνισμα στο τέλος μιας χρονικής περιόδου ή μετά 
την ολοκλήρωση μιας διδακτικής ενότητας ή μιας μαθησιακής δραστηριότητας. 
Μέσω της αξιολόγησης διερευνούμε τη διαδικασία της μάθησης (διαμορφωτική 
αξιολόγηση) και όχι μόνο το αποτέλεσμα της μάθησης (αθροιστική αξιολόγηση).

 • Η αξιολόγηση διερευνά όλο το εύρος των γνωστικών διεργασιών που απαιτού-
νται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή μιας ενότητας που στοχεύει σε μαθη-
σιακά αποτελέσματα.

 • Η αξιολόγηση ανατροφοδοτεί οποιοδήποτε σημείο της μαθησιακής διαδικασίας 
και ακολουθεί σπειροειδή διαδρομή, ώστε να έχει πάντα έναν ρόλο θετικό στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Η ανατροφοδότηση προέρχεται από ποικίλους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή 
διαδικασία: τον ίδιο τον μαθητή, τους συμμαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευ-
τικούς, άλλους ειδικούς που προσκαλούνται να εκφράσουν αξιολογική κρίση.

 • Κατά την αξιολόγηση εκτιμούμε και αξιολογούμε τόσο την επίδοση όσο και τη 
γνώση: εμπειρική, εννοιολογική, αναλυτική και εφαρμοσμένη.

 • Η αξιολόγηση αποτιμά τη νέα γνώση που αποκτήθηκε, αλλά πάντα μέσα από πε-
ριστάσεις οικείες στο μαθητή και μέσω δραστηριοτήτων που είναι κατάλληλες για 
την ηλικία και τις εμπειρίες του. Να θυμόμαστε ότι δεν αξιολογούμε ούτε τις ιδέες, 
ούτε την ευφυΐα, ούτε τη φαντασία του, αλλά ούτε και τις κοινωνικοπολιτισμικές 
του γνώσεις (αν και αυτές αναπόφευκτα εμπλέκονται στη χρήση της γλώσσας).

 • Αξιολογούμε τον μαθητή και τα ατομικά του επιτεύγματα, πάντα σε σχέση με 
τα συλλογικά επιτεύγματα, αλλά και τον μαθητή ως μέλος μιας ομάδας με την 
οποία συνεργάζεται. Άρα αξιολογείται και για τη συμβολή του σε ομαδικά πρό-
τζεκτς και προϊόντα.

 • Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει συστηματική έτερο-αξιολόγηση.
 • Η κοινοποίηση του αξιολογικού αποτελέσματος έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τα 

οποία τεκμηριώνουν την ποσοτική βαθμολογία. Δηλαδή αντί η έκφραση της κρί-
σης μας να ολοκληρώνεται με την κατάληξη σε ένα βαθμό, περιγράφουμε αυτά 
που μπορεί και αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο μαθητής χρησιμοποιώντας τη 
γλώσσα, έτσι ώστε να καταλάβει πώς προέκυψε αυτός ο βαθμός.

 • Ο κάθε μαθητής καλό είναι να συνθέτει τον δικό του Φάκελο Προόδου (Learning 
Portfolio), ο οποίος θα περιλαμβάνει αποδεικτικά της προόδου του και ανατρο-
φοδότηση σχετικά με τη μαθησιακή του πορεία και τα αποτελέσματά της.

Η συνεχής διαδικασία αξιολόγησης που στηρίζεται στις παραπάνω αρχές επιτρέπει 
την αποτύπωση των διαδικασιών μάθησης (εμπειρική, εννοιολογική, αναλυτική και 
εφαρμοσμένη) και του βαθμού στον οποίο ο μαθητής εξελίσσεται: από την ικανότητα 
να μαθαίνει με υποστήριξη, στην ικανότητα να σκέφτεται και να ενεργεί αυτόνομα και 
κατόπιν στην ικανότητα να συνεργάζεται και να συνεργεί.

 2 Αξιολόγηση και διδακτική πρακτική

Στην εκπαιδευτική πρακτική συναντούμε τις παρακάτω μορφές αξιολόγησης:
 • Προκαταρκτική ή προγνωστική και διαγνωστική αξιολόγηση
 • Διαμορφωτική αξιολόγηση
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 • Τελική, αθροιστική αξιολόγηση ή επιλεκτική
 • Αξιολόγηση για πιστοποίηση γλωσσομάθειας

Η κάθε μορφή αξιολόγησης έχει ειδικούς στόχους, δηλαδή λειτουργεί για να εξυπηρε-
τήσει διαφορετικές επιδιώξεις:

 • Η προγνωστική αξιολόγηση σχετίζεται με το παρελθόν και το παρόν. Ωστόσο, 
στη δική μας περίπτωση συνήθως χρησιμοποιούμε διαγνωστικά τεστ για να συλ-
λέξουμε δεδομένα στο παρόν, σχετικά με γνώσεις/δεξιότητες που έχουν απο-
κτήσει οι μαθητές μιας τάξης στο παρελθόν, με σκοπό να πάρουμε αποφάσεις 
που αφορούν στο μέλλον. Πολλές φορές οι στόχοι της μιας προγνωστικής εξέ-
τασης συμπίπτουν με τη διαγνωστική, η οποία άλλοτε έχει στόχο να επισημάνει 
τις ενδεχόμενες δυσκολίες στη μάθηση και άλλοτε να βοηθήσει στην κατάτα-
ξη ομογενών ομάδων, όπως στη δική μας περίπτωση που κάνουμε ένα προγνω-
στικό (ή διαγνωστικό) τεστ στην αρχή της σχολικής χρονιάς για να κατατάξου-
με τους μαθητές μας σε τμήμα αντίστοιχο με το επίπεδο επικοινωνιακής επάρ-
κειας που έχουν αναπτύξει.

 • Η διαμορφωτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται για να ελέγξει τα αποτελέσματα 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη διάρκεια εφαρμογής ενός συγκεκριμένου 
προγράμματος. Στόχος της είναι να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό και σε ποια έκτα-
ση οι μαθητές έχουν επιτύχει μεσοπρόθεσμους στόχους του προγράμματος και 
να επισημανθούν κενά ή αδυναμίες. Για να θεραπευτούν θα πρέπει φυσικά να γί-
νεται συστηματική ανατροφοδότηση στην οποία καλό είναι να συμμετέχουν και 
οι μαθητές επειδή γνωρίζουν οι ίδιοι καλύτερα από κάθε άλλον τις ιδιαιτερότη-
τες και τις ανάγκες τους.

 • Η αθροιστική ή επιλεκτική αξιολόγηση γίνεται στο τέλος μιας χρονικής ενότη-
τας ή στο τέλος του σχολικού έτους. Καλύπτει το σύνολο της ύλης που διδά-
χθηκε και διερευνά/ελέγχει την επίδοση των μαθητών με στόχο την προαγωγή 
τους ή την επιλογή και κατάταξή τους ανάλογα με το επίπεδο επικοινωνιακής 
τους επάρκειας.

 • Η αξιολόγηση για πιστοποίηση γλωσσομάθειας είναι εξωτερική ενώ οι άλλες 
μορφές αξιολόγησης που αναφέρονται παραπάνω είναι εσωτερικές. Δηλαδή, 
όταν πρέπει να αξιολογηθεί κάποιος για πιστοποίηση γλωσσομάθειας, αναλαμ-
βάνει τις εξετάσεις (μέσω σταθμισμένων οργάνων μέτρησης, δηλ. δοκιμασιών) 
φορέας εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, όχι μόνο για να διασφαλίζεται η 
αντικειμενικότητα και αξιοπιστία της αξιολόγησης, αλλά και γιατί το σύστημα 
των εξετάσεων για πιστοποίηση δεν στοχεύει στη μέτρηση της γνώσης που απο-
κτήθηκε κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά των γνώσεων/δεξιοτήτων που 
έχουν αναπτυχθεί, ανεξαρτήτως πώς και πού. Επίσης, ο φορέας που διενεργεί 
τις εξετάσεις δεν συμπίπτει απαραίτητα με τον φορέα που πιστοποιεί. Πρόκει-
ται δηλαδή για μια ιδιαίτερη περίπτωση που θα συζητηθεί χωριστά - στο τελευ-
ταίο κεφάλαιο του τόμου.

Ο σκοπός της αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με τη μορφή και τη λειτουργία της. Όταν 
η αξιολόγηση αποσκοπεί στο χωρισμό των μαθητών σε ομάδες ή τμήματα, ανάλο-
γα με το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους, έχει λειτουργία κατατακτήριας εξέτασης. Η 
αξιολόγηση μπορεί, επίσης, να λειτουργεί με σκοπό την επιλογή τόσο για τον μαθη-
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τή, όσο και για τον εκπαιδευτικό. Για τον μαθητή η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να 
αποβλέπει, για παράδειγμα, στη λήψη απόφασης σχετικά με εκείνους που πρέπει να 
προαχθούν στην επόμενη βαθμίδα, να εισέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή να 
λάβουν βραβείο ή έπαινο. Για τον εκπαιδευτικό, η επιλεκτική λειτουργία εκφράζεται 
όταν μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης αποφασίζεται ποιοι εκπαιδευτικοί θα αναλά-
βουν καθήκον ή ευθύνη.

Όταν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση 
των ενδιαφερόμενων (γονέων, εκπαιδευτικού, μαθητών, διευθυντή σχολικής μονά-
δας, συμβούλου) σχετικά με την εξέλιξη ή/και τις επιδόσεις του μαθητή, η αξιολογική 
διαδικασία έχει ενημερωτική λειτουργία.

Η αξιολόγηση λειτουργεί αναδραστικά όταν ελέγχουμε την αποτελεσματικότητα του 
προγράμματος διδασκαλίας, για να κάνουμε βελτιωτικές παρεμβάσεις πριν το εφαρ-
μόσουμε. Μέσω της αξιολόγησης των μαθητών δηλαδή, μπορεί να ελεγχθούν στοι-
χεία, όπως η καταλληλότητα της μεθόδου διδασκαλίας ή η επιλογή της ύλης και του 
διδακτικού υλικού. Αν διαπιστώσουμε ότι μεγάλο μέρος των μαθητών μας κάνει κά-
ποια λάθη που οφείλονται στο διδακτικό υλικό, αποφασίζουμε την υποστήριξή του με 
επιπρόσθετο υλικό από άλλες πηγές (π.χ. διαδίκτυο, άλλα εγχειρίδια). Όταν οι παρεμ-
βάσεις αφορούν στο πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς, η αναδραστική αξιολόγηση 
αποκτά λειτουργία προγραμματική.

Η αξιολόγηση πολλές φορές έχει στόχο την ανάπτυξη ή τη διατήρηση των κινήτρων 
των μαθητών για μάθηση και λειτουργεί ως μοχλός ψυχολογικής στήριξης, έτσι ώστε 
να ξεκινήσουν ή να εντείνουν τις προσπάθειές τους να πετύχουν τους στόχους του 
μαθήματος. Συχνά συμβαίνει οι μαθητές να ζητούν τη βοήθεια του εκπαιδευτικού για 
να πάρουν αποφάσεις, όπως για παράδειγμα σχετικά με τις πιθανότητες που έχουν 
να σταδιοδρομήσουν στον χώρο των ξένων γλωσσών. Σε αυτή την περίπτωση η αξιο-
λόγηση έχει συμβουλευτική λειτουργία και μπορεί να εφαρμοσθεί με μια διαδικασία η 
οποία θα αναδείξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών, όπως και τα χαρακτη-
ριστικά της προσωπικότητάς τους. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές προ-
βληματίζονται σχετικά με την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας. Ένα τεστ με συμ-
βουλευτική λειτουργία θα μπορούσε να αναδείξει τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, 
φέρνοντας στην επιφάνεια πτυχές της προσωπικότητάς τους, αλλά και εμπειρίες τους 
που μπορούν να διευκολύνουν την επιλογή τους. Ένα τέτοιο τεστ βέβαια δεν μπο-
ρεί να έχει συμβατικό περιεχόμενο, να εξετάζει δηλαδή γνώσεις και δεξιότητες σε μία 
ξένη γλώσσα, αλλά θα πρέπει να εστιάζει στον πολιτισμό των προσφερόμενων ξένων 
γλωσσών, στη χρησιμότητά τους στην ελληνική πραγματικότητα και σε ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά τους (π.χ. προφορά, μορφολογία) που μπορεί να αποτελέσουν κριτή-
ρια για την επιλογή κάποιας γλώσσας που ταιριάζει με την προσωπική αισθητική του 
κάθε μαθητή.

Υπάρχουν φυσικά πολλές μέθοδοι αξιολόγησης, δηλαδή τρόποι με τους οποίους επι-
λέγουμε να πραγματώσουμε τη διαδικασία αξιολόγησης ή ένα μέρος της. Στη συνήθη 
πρακτική, η διαδικασία που υιοθετείται για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 
είναι η εξέταση που αποτελεί μια από τις πλέον παραδοσιακές μεθόδους και την οποία 
θα εξετάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Η μέθοδος αυτή όμως έχει από χρόνια απο-
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τελέσει πεδίο κριτικής και αντιπαράθεσης ως προς την χρησιμότητά του (π.χ. Arter & 
Spandel 1992), ενώ προτείνονται άλλες μέθοδοι και εργαλεία τα οποία μπορούν να επι-
τύχουν στόχους που δεν μπορούμε να πετύχουμε με τις εξετάσεις, και συγκεκριμένα:

 • να καταγράψουν μεγαλύτερη ποικιλία πληροφοριών για τις γνώσεις, δεξιότητες, 
στρατηγικές επικοινωνίας των μαθητών στην ξένη γλώσσα, καθώς επίσης και 
άλλα χαρακτηριστικά τους όπως τα μαθησιακά τους κίνητρα, την ευελιξία, την 
αυτοπεποίθηση, τις στρατηγικές μάθησης, κ.λπ.,

 • να δημιουργήσουν ρεαλιστικά περιβάλλοντα για την παραγωγή της γλώσσας 
έτσι ώστε οι μαθητές να εξετάζονται με βάση αυτά που γνωρίζουν και τι μπορούν 
να κάνουν σε καθημερινές καταστάσεις,

 • να παρέχουν συνεχείς και αδιάκοπες πληροφορίες για το πώς οι μαθητές προο-
δεύουν, με σκοπό να καταχωρείται η πρόοδός τους χρονολογικά και να τους πα-
ρέχεται αποτελεσματική ανατροφοδότηση η οποία να τους ενθαρρύνει να πα-
ρατηρούν την εξέλιξή τους,

 • να δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να γίνουν οι ίδιοι ενεργοί μέτοχοι της 
διαδικασίας της αξιολόγησης και των κριτηρίων της,

 • να δώσουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
με περιγραφικούς τρόπους, π.χ. με τη μορφή μαθητικών προφίλ, και όχι με τη 
μορφή βαθμολογίας ή άλλης ποσοτικής περιγραφής, και

 • να συνδέσουν την αξιολόγηση με τη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη πρόσφα-
τες θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας, οι οποίες να είναι σύμφωνες και με τους 
μαθησιακούς στόχους, π.χ. να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή και ευθύνη 
του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης.

 3  Εναλλακτική αξιολόγηση

Η Εναλλακτική αξιολόγηση συχνά αναφέρεται σε αντιδιαστολή με τεχνικές αξιολόγη-
σης που είναι προσανατολισμένες στην εξέταση των μαθητών. Η εναλλακτική αξιολό-
γηση ως διαδικασία έχει διαμορφωτικό και όχι απολογιστικό χαρακτήρα, δεν επηρε-
άζει αρνητικά τον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο των μαθητών και έχει ευεργετική ανα-
τροφοδοτική αξία για τη διδασκαλία. Το βασικό πλεονέκτημά της είναι ότι με τη χρή-
ση των μέσων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της παρέχονται στοιχεία σχε-
τικά με τη διαδικασία της μάθησης και όχι σχετικά με το αποτέλεσμα, όπως συμβαί-
νει με τις παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στον εκ-
παιδευτικό να παρέμβει και να ενισχύσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός μαθητή 
ή και όλων των μαθητών. Επιπλέον, του δίνεται η δυνατότητα να έχει συγκριτικά στοι-
χεία που αφορούν στην επίδοση ή και την πρόοδο του κάθε μαθητή, πρώτα σε σχέση 
με τον εαυτό του και κατόπιν σε σχέση με το σύνολο της τάξης.

Η εναλλακτική αξιολόγηση έχει πολλά πλεονεκτήματα τα οποία επικεντρώνονται στα 
ακόλουθα:

 • Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συλλέγουν λεπτομερή περιγρα-
φικά στοιχεία για τη γλωσσική επίδοση των μαθητών τους, τα οποία είναι πολύ 
πιο χρήσιμα και κατατοπιστικά από τα στοιχεία που συλλέγονται με παραδοσι-
ακούς τρόπους αξιολόγησης (Clapham, 2000; Alderson & Banerjee, 2001). Τα 
στοιχεία αυτά αφορούν όχι μόνο τη γλωσσική επίδοση των μαθητών αλλά και τη 
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διαδικασία της μάθησης (π.χ. στρατηγικές μάθησης, στάσεις απέναντι στο σχο-
λείο και τη γλώσσα, τρόπους μελέτης, κ.λπ.) καθώς και τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη γλωσσική επίδοση του μαθητή, όπως είναι η γλωσσική, η πολιτι-
στική, η μορφωτική και η οικογενειακή του κατάσταση. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδι-
αίτερα χρήσιμα για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπου-
δών. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρέμβει και να ενισχύ-
σει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών (βλ. Genesee & Hamayan, 1994).

 • Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, περιορίζει τον ανταγωνισμό και βο-
ηθά να εξασφαλίζεται η ισότητα στη μαθησιακή διαδικασία, εφόσον ο κάθε μα-
θητής αξιολογείται ως άτομο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα πολυπολιτι-
σμικό και πολυγλωσσικό σχολικό περιβάλλον όπου πολλές φορές ενσωματώνο-
νται μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες (O’Malley & Valdez Pierce, 1996).

 • Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν 
στην πρόοδο του κάθε μαθητή πρώτα σε σχέση με τον εαυτό του και κατόπιν σε 
σχέση με το σύνολο της τάξης (Hamayan, 1995).

 • Ανταποκρίνεται στους ψυχοπαιδαγωγικούς στόχους που θέτουν τα προγράμμα-
τα σπουδών, ιδιαίτερα όσον αφορά στις τάξεις των μικρών μαθητών, και στηρίζει 
τους μαθητές ψυχολογικά με το να βελτιώνει τη συμμετοχή τους στο μάθημα και 
να αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους (Gottlieb, 1995; Broadfoot, 2003).

 • Προωθεί την αυτόνομη και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. Έτσι οι μαθητές γίνο-
νται επιδέξιοι κριτές των δυνατοτήτων τους και θέτουν ρεαλιστικούς μαθησια-
κούς στόχους, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν μαθησιακές δεξιότητες για όλη 
τους τη ζωή (Brindley, 2001; Luoma & Tarnanen, 2003).

 • Αποτελεί ένα συλλογικό τρόπο προσέγγισης του θεσμού της αξιολόγησης γε-
νικότερα, η οποία μέσω των μεθόδων και των τεχνικών της επιτρέπει στους εκ-
παιδευτικούς και στους μαθητές να βρίσκονται σε συνεχή σχέση συνεργασίας 
(Barootchi & Keshvarz, 2002).

 • Δημιουργεί μια στενή σχέση μεταξύ της διδακτικής και της αξιολόγησης η οποία 
παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να εποπτεύ-
ει και να τροποποιεί τη διδακτική του προσέγγιση (Genesee & Hamayan, 1994).

3.1 Μέθοδοι και τεχνικές Εναλλακτικής Αξιολόγησης

Η Εναλλακτική Αξιολόγηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες τεχνικές:
 • Τήρηση ημερολογίου 
 • Συγκρότηση ατομικού φακέλου 
 • Ανάθεση συνθετικών εργασιών 
 • Αυτο-αξιολόγηση 
 • Ετερο-αξιολόγηση 
 • Συστηματική παρατήρηση 
 • Δραστηριότητες μέσου παιχνιδιών, δραματοποίησης, αφήγησης παραμυθιού/ 

ιστορίας
 • Συμβουλευτικές συναντήσεις 
 • Αντιπαράθεση απόψεων 

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση ανάμεσα στις τεχνικές εναλλακτικής αξιολόγησης 
και συλλογής δεδομένων. Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές2 είναι οι εξής:
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 • Περιγραφικές κλίμακες (checklists)
 • Ερωτηματολόγια (questionnaires)
 • Κλίμακες διαβάθμισης (rating scales)
 • Ποιοτική περιγραφή μαθητών (learner profiles)
 • Υποκειμενικές καταγραφές (anecdotal records)
 • Ποιοτικές κάρτες ελέγχου (progress cards)
 • Πλέγματα αξιολόγησης (grids)

Οι τεχνικές αυτές είναι τα εργαλεία που διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό να διατυπώ-
σει αξιολογική κρίση για τους μαθητές της τάξης του με περιγραφικό τρόπο, περιλαμ-
βάνοντας πληθώρα στοιχείων σχετικά με αυτούς και την πρόοδό τους. Η περιγραφική 
απεικόνιση της αξιολόγησης αυτού του είδους δίνει ξεκάθαρα στοιχεία για την πρόο-
δο των μαθητών σε γονείς, εκπαιδευτικούς άλλων γνωστικών αντικειμένων και στελέ-
χη της εκπαίδευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό, τους στόχους και τις διαδικασίες υλοποίησης των μα-
θησιακών στόχων του ΕΠΣ-ΞΓ από τη μια και τη μέθοδο και τις τεχνικές της εναλλακτι-
κής αξιολόγησης από την άλλη, καταλήγουμε με ευκολία στο συμπέρασμα ότι η εναλ-
λακτική αξιολόγηση ανταποκρίνεται στην παιδαγωγική αντίληψη που προβάλλεται από 
την καινοτομία της εισαγωγής του ΕΠΣ- ΞΓ στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Βέβαια, 
η υιοθέτηση μιας μεθόδου εναλλακτικής αξιολόγησης δεν προϋποθέτει και απόρριψη 
των παραδοσιακών τεχνικών. Αντίθετα, προτείνεται ως ένας τρόπος συλλογής ποιο-
τικών στοιχείων σχετικά με την επίδοση και την πρόοδο των μαθητών με περιγραφική 
μορφή. Η περιγραφική αξιολόγηση, ιδιαίτερα σημαντική για την πρώτη βαθμίδα εκπαί-
δευσης, αλλά και για τις πρώτες τάξεις της εκπαίδευσης της δεύτερης βαθμίδας, δί-
νει στοιχεία στους μαθητές και στους γονείς σχετικά αφενός με την πρόοδο στα γνω-
στικά αντικείμενα και αφετέρου με τη διαδικασία της μάθησης, τη συμμετοχή στην 
τάξη, την κοινωνικότητα, την ικανότητα για συνεργασία και τον ατομικό τρόπο μάθη-
σης. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιορίζει τον ανταγωνισμό και βοη-
θά να εξασφαλίζεται ισότητα στη μαθησιακή διαδικασία, εφόσον ο κάθε μαθητής αξι-
ολογείται ως άτομο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυ-
γλωσσικό σχολικό περιβάλλον όπου, πολλές φορές, ενσωματώνονται μαθητές με ειδι-
κές μαθησιακές ανάγκες.

3.2 Παραδείγματα εναλλακτικής αξιολόγησης

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα των μεθόδων εναλλακτικής αξιο-
λόγησης και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη διδακτική πρακτική. 

 3.2.1  Συστηματική Παρατήρηση 

Η Συστηματική Παρατήρηση ορίζεται γενικά ως η «σκόπιμη εξέταση της διδασκαλί-
ας και μάθησης μέσα από συστηματικές διαδικασίες συλλογής δεδομένων και ανά-
λυσης» (Bailey, 2001: 114). Είναι μια μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί στην αρχική 
εκπαίδευση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς επίσης 
και στη συλλογή δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς (Genesee & Hamayan, 1994; 
Malderez, 2003).

Στη γλωσσική αξιολόγηση η χρήση αυτής της μεθόδου εστιάζει στην παρατήρηση 
και τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με τη χρήση της γλώσσας από τους μαθητές 
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μέσα στην τάξη καθώς και στο πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές για τη 
λήψη αποφάσεων για την προώθηση της μάθησης. Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί κά-
νουν χρήση της παρατήρησης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατά τη διάρκεια της δι-
δασκαλίας, η Συστηματική Παρατήρηση χρειάζεται ένα οργανωμένο σύστημα. Αυτό 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ηλικία και το επίπεδο των μαθητών, τους μαθησιακούς 
ή άλλους στόχους (π.χ. συμπεριφοριστικούς), την εμπειρία του εκπαιδευτικού σε ανά-
λογες πρακτικές και τα μέσα που έχει στη διάθεσή του καθώς και την καταλληλότητα 
των τεχνικών παρατήρησης.

Στο πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ, η τεχνική που χρησιμοποιείται για την καταχώριση των δεδο-
μένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρατήρησης στην τάξη είναι οι 
περιγραφικές κλίμακες παρατήρησης. Αυτές περιλαμβάνουν τα κριτήρια της αξιολό-
γησης, όπως προκύπτουν από το ΕΠΣ-ΞΓ. Το είδος της παρατήρησης που συνήθως 
χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση είναι η συστηματική διαδικασία, η οποία ακολουθεί 
σαφή και προκαθορισμένη μεθοδολογία, έχει συγκεκριμένους στόχους και πραγματο-
ποιείται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Τα αποτελέσματά της υπόκεινται σε διαδι-
κασίες ελέγχου και επαλήθευσης. Για την παρατήρηση είναι απαραίτητη η εκπόνηση 
ενός ειδικού εντύπου, όπως αυτό του Παραρτήματος του κεφαλαίου.

 3.2.2  Τήρηση ημερολογίου

Το ημερολόγιο ως διδακτική ή ερευνητική μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί στην εκπαί-
δευση σε διάφορους τομείς π.χ. στις θετικές επιστήμες, στην κοινωνιολογική έρευνα, 
στη βιολογία, κ.λπ. Ειδικότερα, στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης όταν αναφε-
ρόμαστε στο ημερολόγιο εννοούμε την περιγραφή σε πρώτο πρόσωπο μιας μαθησι-
ακής ή διδακτικής γλωσσικής εμπειρίας, που καταγράφεται μέσα από συχνές και ει-
λικρινείς καταχωρήσεις. Οι καταχωρήσεις αυτές στη συνέχεια αναλύονται για επανα-
λαμβανόμενα στοιχεία ή για κύρια γεγονότα. Το ημερολόγιο είναι σημαντική μέθοδος 
αξιολόγησης γιατί απαθανατίζει και διερευνά όχι μόνο τη γλωσσική χρήση του μαθη-
τή αλλά και τις μαθησιακές εμπειρίες οι οποίες είναι «κρυμμένες και απρόσιτες» στην 
εξωτερική παρατήρηση, όπως είναι τα κίνητρα των μαθητών, οι γνωστικές διαδικασί-
ες μάθησης, οι στρατηγικές κ.λπ.

Στην ξενόγλωσση εκπαίδευση το ημερολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί:
 • ως ερευνητικό εργαλείο καταγραφής μαθησιακών ή διδακτικών εμπειριών ή στά-

σεων,
 • ως μέσο προώθησης και κατανόησης της ερευνητικής διαδικασίας 
 • ως μέσο προώθησης της ανατροφοδότησης της διδακτικής διαδικασίας και της 

επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, π.χ. σε προϋπηρεσιακή και σε εν-
δοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, 

 • ως μέσο αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών, 
 • ως διδακτικό και μαθησιακό βοήθημα με μαθητές διαφόρων ηλικιών3. 

Το ημερολόγιο ως μέσο αξιολόγησης έχει πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία περιγρά-
φονται στη συνέχεια:

 • Δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αξιολογεί τις γραπτές και τις αναγνωστικές 
του ικανότητες.

 • Επιτρέπει στο μαθητή να εκφράζει τους στόχους του και τις προσδοκίες του για 
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τη μαθησιακή διαδικασία, τα αισθήματα και τις στάσεις του όσον αφορά στη δι-
δακτική διαδικασία και για άλλα εκπαιδευτικά θέματα.

 • Δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή (και τον εκπαιδευτικό) να κάνει την αυτο-
αξιολόγησή του ελέγχοντας έτσι την πρόοδό του, να αναγνωρίζει τις δυσκολίες 
του (γλωσσικές και μη), να βρίσκει τι και πόσο μαθαίνει, κ.λπ.

 • Δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να κάνει αξιολόγηση των στόχων του προγράμ-
ματος σπουδών που παρακολουθεί και να αξιολογήσει την επίδοσή του χρησιμο-
ποιώντας τα ίδια κριτήρια με αυτά των εκπαιδευτικών.

 • Δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να καταγράψει και να αξιολογήσει μαθησιακές 
εμπειρίες μέσα και έξω από την τάξη.

 • Δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να μοιράζονται και να ανταλ-
λάσουν απόψεις, στάσεις, εμπειρίες και πληροφορίες για τη μάθηση και τη δι-
δασκαλία.

 • Αυξάνει την επίγνωση των εκπαιδευτικών για διάφορα θέματα της διδακτικής 
και της μάθησης και τους επιτρέπει να πάρουν πιο σωστές και μαθησιοκεντρικές 
αποφάσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ημερολογίων. Οι κυριότεροι είναι οι εξής:
 • Τα προσωπικά ημερολόγια (personal writing journals and diaries) είναι τα λιγότε-

ρο δομημένα ημερολόγια όπου οι μαθητές καλούνται να πειραματιστούν με διά-
φορους τύπους γραφής, π.χ. εκθέσεις, γράμματα, ποίηση, διήγηση, κ.λπ.

 • Τα αναδραστικά ημερολόγια (response journals or reading logs), τα οποία χρη-
σιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αναγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών. 
Για παράδειγμα, οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν μια ιστορία, ένα βιβλίο ή 
άλλα λογοτεχνικά αναγνώσματα και να διατυπώσουν με δικά τους λόγια τη ση-
μασία αυτών που διάβασαν, τις αντιδράσεις τους, το χαρακτήρα των ηρώων, 
κ.λπ. Σε πιο μικρές ηλικίες οι εκπαιδευτικοί δομούν τις απαντήσεις των μαθητών 
μέσα από ειδικά κατασκευασμένα ερωτηματολόγια, κλίμακες, κ.λπ.

 • Τα ημερολόγια διαλόγου (dialogue journals) με τα οποία επιτυγχάνεται διάλογος 
ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το μαθητή για διάφορα θέματα που αφορούν 
στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

 • Τα μαθησιακά ημερολόγια (learning logs) με τα οποία οι μαθητές αξιολογούν την 
εκπλήρωση των μαθησιακών τους στόχων, π.χ. στόχους που θεωρούν χρήσιμους 
ή δύσκολους, μαθησιακές εμπειρίες και στρατηγικές, κ.λπ. Ο γενικότερος σκο-
πός αυτού του είδους είναι να μάθει στους μαθητές πώς να αυτο-αξιολογούνται 
στο μάθημα της ξένης γλώσσας.

Η τήρηση ημερολογίου προβλέπει την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη συμπε-
ριφορά του κάθε μαθητή (π.χ. συμμετοχή στο μάθημα, διάθεση για συνεργασία, επιδό-
σεις, πρόοδο) μετά την ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος. Αυτό μπορεί να γίνεται με 
τη μορφή σημειώσεων ή, για πρακτικούς λόγους, με τη χρήση ειδικού κλειστού εντύ-
που στο οποίο ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει τις συμπεριφορές που αντιπρο-
σωπεύουν τον κάθε μαθητή ανάμεσα σε αυτές που θα περιλαμβάνει το έντυπο. Οι συ-
μπεριφορές- κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογούνται οι μαθητές είναι χρήσιμο να 
προσδιορίζονται στην τελική τους μορφή μετά από συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού 
και μαθητών, η οποία θα πρέπει να καταλήγει σε κοινή συμφωνία. Κατά τον ίδιο τρόπο 
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είναι σκόπιμο να αποφασίζονται και άλλες παράμετροι της διαδικασίας, όπως οι τεχνι-
κές, τα εργαλεία συλλογής των πληροφοριών και ο τρόπος κοινοποίησης των αποτε-
λεσμάτων. Η καταγραφή της συμπεριφοράς των μαθητών στο ημερολόγιο απαιτεί δι-
αρκή και στοχευμένη παρατήρηση, με βάση τα κριτήρια που θα έχουν προκύψει από 
τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους. Μια διεξοδική συζήτηση σχετικά με την αξιοποίηση του ημερολογίου ως τρό-
που αξιολόγησης και παραδείγματα υλοποίησης της μεθόδου στην τάξη δίνονται από 
την Tsagari (2004). 

 3.2.3  Ατομικός Φάκελος του Μαθητή

Στην ξενόγλωσση εκπαίδευση ο Ατομικός Φάκελος είναι μια πρακτική εναλλακτικής 
αξιολόγησης κατά την οποία ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός μπορούν να οργανώ-
νουν και να διαχειρίζονται τη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία από κοινού (Arter 
& Spandel 1992). Οι Barootchi & Keshvarz (2002: 280-281) περιγράφουν τον Ατομικό 
Φάκελο του Μαθητή ως την «…συστηματική και σκόπιμη συλλογή εργασιών του μαθη-
τή η οποία δίνει στοιχεία τόσο στο μαθητή όσο και σε άλλους σχετικά με τις προσπά-
θειές του, την πρόοδό του και τις επιτυχίες του». Ο Ατομικός Φάκελος μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί με ποικίλες ηλικιακές ομάδες και επίπεδα γνώσης και διάφορους εκπαι-
δευτικούς στόχους, π.χ. αξιολόγηση γενικών γλωσσικών δεξιοτήτων αλλά και ειδικών 
γλωσσικών αναγκών.

Ο Ατομικός Φάκελος του Μαθητή χαρακτηρίζεται από δύο βασικές λειτουργίες:
 • την παιδαγωγική λειτουργία κατά την οποία ο μαθητής χρησιμοποιεί το Φάκελό 

του για να συλλέξει και να καταχωρήσει τα υλικά του και να αναλογιστεί εάν οι 
γλωσσικές εμπειρίες που καταγράφει τον βοηθούν να μάθει και πώς, σε γνωστι-
κό και μεταγνωστικό επίπεδο.

 • την απογραφική λειτουργία (reporting function) κατά την οποία ο μαθητής συλ-
λέγει τα υλικά του Φακέλου και τα δημοσιοποιεί σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές, 
γονείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά στελέχη, κ.λπ. με σκοπό να τεκμη-
ριώσει τις γλωσσικές του ικανότητες για διάφορους λόγους, όπως για την από-
δοση βαθμών, για την αίτηση σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για την εξεύ-
ρεση εργασίας, κ.λπ.

Υπάρχουν διάφορες μορφές Ατομικών Φακέλων που βασίζονται στους μαθησιακούς 
στόχους και τα προγράμματα σπουδών που ακολουθούνται. Εν συντομία αναφέρεται ο 
Φάκελος με εκτεταμένο εύρος εστίασης όπου ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει ως στό-
χο αξιολόγησης ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών και μαθησιακών δεξιοτήτων και γνώσε-
ων. Αντίθετα στο Φάκελο με περιορισμένο εύρος εστίασης, ο εκπαιδευτικός περιορίζε-
ται στην αξιολόγηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Οι Φάκελοι Μαθητή μπο-
ρεί επίσης να είναι ατομικοί, συνεργατικοί ή ομαδικοί, καθώς επίσης και ηλεκτρονικοί.

Ο Ατομικός Φάκελος του Μαθητή θεωρείται μια προσέγγιση στην αξιολόγηση η οποία, 
σύμφωνα με τους Hamp-Lyons & Condon (2000) και Smith (2002):

 • μειώνει την πίεση του χρόνου που χαρακτηρίζει τους παραδοσιακούς τρόπους 
αξιολόγησης και επιτρέπει στους μαθητές να παρουσιάζουν τη συνολική τους 
επίδοση στη γλώσσα, 

 • έχει εγκυρότητα όψης ή επιφάνειας (face validity) γιατί η αξιολόγηση που λαμβά-
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νει χώρα έχει πολύ στενή σχέση με το τι έχει διδαχθεί, και έχει θετική αναδραστι-
κή επίδραση γιατί συνδέεται άμεσα με το ίδιο το πρόγραμμα σπουδών,

 • αυξάνει τη συμμετοχή, την επίγνωση των μαθητών και την κινητοποίησή τους 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος,

 • επιτρέπει την εμπλοκή του μαθητή στη διαδικασία της αξιολόγησης,
 • επιτρέπει τη διαχρονική παρακολούθηση της προόδου του,
 • ενθαρρύνει, αντίθετα από τις γραπτές δοκιμασίες που προκαλούν άγχος,
 • συμπληρώνει τις αξιολογικές κρίσεις του εκπαιδευτικού για τον κάθε μαθητή ξε-

χωριστά,
 • έχει διαγνωστικό χαρακτήρα, διότι βοηθά να προβλέπονται αδύνατα σημεία και 

να προγραμματίζονται η διδασκαλία και η μάθηση.

Ο Ατομικός Φάκελος του Μαθητή πρέπει να διατυπώνει ξεκάθαρα τα εξής: α) το σκο-
πό της αξιολόγησης, β) τις οδηγίες για την επιλογή του περιεχομένου και τα κριτή-
ρια της αξιολόγησης του Φακέλου. Το περιεχόμενο του Ατομικού Φακέλου του Μαθη-
τή μπορεί να περιλαμβάνει δείγματα από τη δουλειά του μαθητή, όπως διαγωνίσματα, 
γραπτές δοκιμασίες, ασκήσεις, γραπτές ή ηχητικές εργασίες ή σχέδια εργασίας, ηχο-
γραφημένες ή βιντεοσκοπημένες δραστηριότητες, γλωσσικά πιστοποιητικά ή βεβαιώ-
σεις, αλλά και μαγνητοφωνημένα δείγματα προφορικής παραγωγής καθώς και οποιο-
δήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει κάποιου είδους γλωσσική εμπειρία που έχει από 
κοινού συμφωνηθεί από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Απαραίτητα στοιχεία του Φακέλου είναι η αυτο-αξιολόγηση και η ετερο-αξιολόγηση 
που δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να αποστασιοποιηθεί από τη γλωσσική διαδι-
κασία και να παρατηρήσει και να βελτιώσει τις τεχνικές και τις προσεγγίσεις που χρη-
σιμοποιεί κατά τη διάρκεια της μάθησης (Sivan, 2000; Todd, 2002; Meletiadou, 2012). 
Οδηγίες για το πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να οργανώσει τον Ατομικό Φάκελο του 
Μαθητή στο μάθημα των ξένων γλωσσών καθώς επίσης και για δείγματα τεχνικών 
παρουσιάζονται διεξοδικά από την Tsagari (2004).

 3.2.4  Ευρωπαϊκός Φάκελος Γλωσσών 

Ο Ευρωπαϊκός Φάκελος Γλωσσών είναι μια πρόταση του Συμβουλίου της Ευρώπης4, 
την οποία υιοθέτησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφαρμόστηκε πιλοτικά στα εκπαι-
δευτικά συστήματα 15 κρατών μελών του οργανισμού από το 1998 έως το 2000 και 
διευρύνθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το 2001 κατά τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού 
Έτους Γλωσσών. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Ευρωπαϊκός Φάκελος 
Γλωσσών είναι μια μέθοδος καταγραφής και ανασκόπησης μαθησιακών και πολιτισμι-
κών εμπειριών που αποκτά κάποιος κατά τη διάρκεια της εκμάθησης μιας γλώσσας ή 
αφού έχει ολοκληρώσει τη γλωσσική του κατάρτιση. 

Ο Ευρωπαϊκός Φάκελος Γλωσσών αποσκοπεί στο:
 • να διευκολύνει την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών με το να παρουσιάζει 

τα γλωσσικά τους προσόντα με σαφήνεια και με τη δυνατότητα σύγκρισης από 
τη μία χώρα στην άλλη,

 • να ενθαρρύνει την εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών,
 • να δώσει έμφαση στην αξία της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας και 

να συμβάλει στην αμοιβαία κατανόηση των Ευρωπαίων πολιτών,
 • να προωθήσει την αυτόνομη μάθηση και την ικανότητα της αυτο-αξιολόγησης. 
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Ο Ευρωπαϊκός Φάκελος Γλωσσών έχει σχεδιαστεί για διάφορους τομείς της εκπαίδευ-
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1. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

1.1  Στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου

Όνομα: Ημερομηνία:

Σημείωσε με a από 1 (συχνά) έως 3 (σχεδόν ποτέ) και πρόσθεσε αν θες από κάτω κάποιο σχό-
λιο για το τι κάνεις όταν διαβάζεις.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1 2 3

1. Φέρνω στο μυαλό μου ό,τι γνωρίζω για το θέμα του κειμένου

2. Κάνω προβλέψεις για το περιεχόμενο και διαβάζω για να δω αν είχα δίκιο

3. Ξαναδιαβάζω την πρόταση που είναι πριν και μετά μια άγνωστη λέξη

4. Ζητάω βοήθεια από τους συμμαθητές μου

5. Εντοπίζω την κεντρική ιδέα

6. Κρατάω σημειώσεις

7. Συζητάω ό,τι διαβάζω με άλλους

8. Σταματάω και κάνω περίληψη του κομματιού που διάβασα

9. Διαλέγω τα βιβλία μου μόνος/ μόνη μου

10. Κάνω σχεδιάγραμμα του κειμένου που διαβάζω

Προσαρμογή από: Addison & Wesley, Authentic Assessment for English Language Learners.                  
O’Malley/Valdez Pierce. 

1.2  Στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου

Όνομα: Ημερομηνία:

Τίτλος εργασίας:

Κειμενικό Είδος:     Μυθιστόρημα     Πεζό     Βιογραφία     Αυτοβιογραφία

Σκοπός και οργάνωση NAI OXI

1. Δήλωσα το σκοπό με σαφήνεια

2. Οργάνωσα τις σκέψεις μου

3. Η εργασία μου είχε αρχή, μέση και τέλος

4. Επέλεξα κατάλληλες λέξεις

Χρήση λέξεων / προτάσεων

5. Χρησιμοποίησα καινούργιες λέξεις

6. Έγραψα πλήρεις προτάσεις

7. Έγραψα συντακτικά σωστές προτάσεις

8. Χρησιμοποίησα τον σωστό χρόνο

Παράρτημα
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Δομή / Μορφή κειμένου

9. Απέφυγα τα ορθογραφικά λάθη

10. Άρχισα τις προτάσεις μου με κεφαλαία

11. Χρησιμοποίησα τα σημεία στίξης σωστά

12. Όρισα τις παραγράφους σωστά

Επιμέλεια κειμένου

13. Διάβασα το κείμενό μου σε άλλον

14. Ζήτησα από άλλον να διαβάσει το κείμενό μου

1.3  Δεξιότητες συνεργασιμότητας

Όνομα: Ημερομηνία:

Πόσο συχνά έκανες τα παρακάτω στην ομάδα σου σήμερα;

Βάλε ένα a στο κουτάκι που περιέχει την καλύτερη απάντηση για εσένα και συμπλήρωσε τα 
σχόλιά σου.

Δραστηριότητα Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Σχόλια

1. Άκουσα τη γνώμη των άλλων

2. Συνόψισα τα λεγόμενά τους

3. Ζήτησα πληροφορίες

4. Έδωσα πληροφορίες

5. Είπα τη γνώμη μου

6. Συμφώνησα ή Διαφώνησα

  

2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ                     
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Στόχος: όλη η θεματική ενότητα 1 μια δραστηριότητα 1 και τα δύο 1

Κριτήριο Αξιολόγησης Τεκμηρίωση Βαθμολογία

Επίδειξη εμπειρικής 
γνώσης

Εμπειρική γνώση: το γνωστό
Εμπειρική γνώση: το νέο

0 - 20

Επίδειξη εννοιολογικής 
γνώσης

Σύλληψη εννοιών: ονοματοθεσία (π.χ. τίτλοι, 
τύποι ή κανόνες)
Σύλληψη εννοιών: διατύπωση θεωριών

0 - 20

Επίδειξη αναλυτικής 
γνώσης

Ανάλυση: Πρακτικά/Λειτουργικά
Ανάλυση: Κριτικά

0 - 20

Επίδειξη εφαρμοσμένης 
γνώσης

Εφαρμογή: Κατάλληλη
Εφαρμογή: Δημιουργική

0 - 20
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Πολυγραμματισμοί
(ανάλογα με τον τύπο των 
νοημάτων και τον τρόπο 
επικοινωνίας)

 • Γλωσσικός
 • Οπτικός
 • Ακουστικός

 • Νοηματικός 
 • Χωρικός

0 - 20

Σύνολο

Κλίμακα Βαθμολόγησης για τον εκπαιδευτικό (από Kalantzis & Cope, 2008)

Κριτήρια Αξιολόγησης: Ο μαθητής….

Επίπεδα 
επίδοσης

Επίπεδο 1 - 
υποστηριγμένη 
ικανότητα: χρειάζεται 
λεπτομερείς οδηγίες 
ή υποστήριξη από 
τον εκπαιδευτικό ή 
τους συμμαθητές 
για να αναλάβει τη 
δραστηριότητα ή την 
εργασία

Επίπεδο 2 - 
Αυτόνομη ικανότητα: 
μπορεί να καταλάβει 
πως θα εργασθεί 
στη δραστηριότητα 
ή στην εργασία που 
ανατίθεται και να 
την ολοκληρώσει με 
επιτυχία (ατομική 
εργασία ή το μερίδιό 
του σε κοινή εργασία)

Επίπεδο 3 - 
Συνεργατική 
ικανότητα:

Διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης

Βιωματική 
γνώση του 
Γνωστού

Χρειάζεται παρακίνηση 
από τον εκπαιδευτικό 
ή τους συμμαθητές 
για να συνδέσει 
καθημερινές εμπειρίες 
με τη μαθησιακή 
δραστηριότητα.

Μπορεί να καταλάβει 
μόνος/η τη σύνδεση 
μεταξύ καθημερινών 
εμπειριών και 
της μαθησιακής 
δραστηριότητας.

Μπορεί να δείξει σε 
άλλους τη σύνδεση 
μεταξύ της μαθησιακής 
δραστηριότητας και των 
καθημερινών εμπειριών 
του ιδίου ή των άλλων

Βαθμολογία: 0-5 Βαθμολογία: 3-7 Βαθμολογία: 5-10

Βιωματική 
γνώση του 
Νέου

Χρειάζεται βοήθεια 
από τον εκπαιδευτικό 
ή τους συμμαθητές 
για να καταλάβει ένα 
άγνωστο κείμενο, 
τόπο, δραστηριότητα ή 
ομάδα ανθρώπων. 

Μπορεί να κατανοεί 
μόνος/η και να 
συλλαμβάνει την 
κεντρική ιδέα 
ενός άγνωστου 
κειμένου, τόπου, 
δραστηριότητας ή 
ομάδας. 

Μπορεί να ασχολείται 
με άγνωστο κείμενο, 
τόπο, δραστιριότητα και 
εργασία με τρόπο που 
προωθεί τη διάδραση, 
εμπλουτίζοντας το 
νόημα με προσωπικές 
γνώσεις και εμπειρίες. 

Βαθμολογία: 0-5 Βαθμολογία: 3-7 Βαθμολογία: 5-10

Σύλληψη 
εννοιών: 
ονοματοθεσία 
(π.χ. τίτλοι, 
τύποι ή 
κανόνες)

Μπορεί να 
χρησιμοποιήσει μια 
έννοια στο κατάλληλο 
πλαίσιο και να εξάγει, με 
αποτελεσματικό τρόπο, 
γενικά συμπεράσματα 
με βάση αυτή την 
έννοια, εάν έχει τις 
σχετικές εξηγήσεις. 

Μπορεί να κατανοήσει 
το νόημα μιας έννοιας 
από τα συμφραζόμενα 
ή να αναζητήσει τη 
σημασία της και να 
την χρησιμοποιήσει 
αφαιρετικά. 

Μπορεί να προσδιορίσει 
μια έννοια συγκρίνοντάς 
την με άλλες έννοιες 
και να την εξηγεί στους 
άλλους με τρόπο 
ακριβή, απλοποιώντας 
τον ορισμό και δίνοντας 
παραδείγματα.

Βαθμολογία: 0-5 Βαθμολογία: 3-7 Βαθμολογία: 5-10
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Σύλληψη 
εννοιών: 
διατύπωση 
θεωριών

Μπορεί να δει τη 
σχέση ανάμεσα σε 
δύο ή περισσότερες 
έννοιες, εφόσον αυτό 
του ζητείται.

Μπορεί να 
επεξεργασθεί 
χωρίς βοήθεια τη 
σχέση ανάμεσα σε 
θεωρητικές έννοιες.

Μπορεί να συνδέσει 
τις θεωρητικές έννοιες 
μεταξύ τους και να 
εξηγήσει τη σχετική 
θεωρία σε άλλους.

Βαθμολογία: 0-5 Βαθμολογία: 3-7 Βαθμολογία: 5-10

Ανάλυση:

πρακτική

Μπορεί να καταλάβει τις 
γενικές εφαρμογές ή το 
σκοπό μιας γνωστικής 
περιοχής, ενός κειμένου 
ή μιας ενέργειας ή τις 
αιτιώδεις σχέσεις τους, 
εάν έχει τις σχετικές 
εξηγήσεις.

Μπορεί να αναλύσει 
από μόνος του/μόνη 
της τις αιτιώδεις 
σχέσεις. 

Μπορεί να συνεργαστεί 
με άλλους και να 
προσδιορίσει και να 
αναδείξει πώς γίνονται 
αντιληπτές οι αιτιώδεις 
σχέσεις, σε άτομα που 
τις αντιλαμβάνονται με 
διαφορετικό τρόπο. 

Βαθμολογία: 0-5 Βαθμολογία: 3-7 Βαθμολογία: 5-10

Ανάλυση:

Κριτική

Μπορεί να καταλάβει, 
εάν έχει εξηγήσεις, 
μερικά από τα εμφανή 
ανθρώπινα ενδιαφέροντα 
και προθέσεις που 
βρίσκονται πίσω από ένα 
κείμενο, μία ενέργεια ή 
μια γνωστική περιοχή. 

Μπορεί να επινοήσει 
μια πειστική ερμηνεία 
των κινήτρων, 
προθέσεων και 
ενδιαφερόντων που 
διαπερνούν ένα 
κείμενο, μια ενέργειας 
ή μιας γνωστική 
περιοχή.

Μπορεί να κάνει μια 
ανάλυση από ποικίλες 
πηγές ή να αναπτύξει 
μια κατηγοριοποίηση 
για την ερμηνεία 
των φανερών ή 
υπονοούμενων 
προθέσεων και 
ενεργειών. 

Βαθμολογία: 0-5 Βαθμολογία: 3-7 Βαθμολογία: 5-10

Εφαρμογή:

Κατάλληλη

Μπορεί να επικοινωνεί 
ή να ενεργεί με τρόπο 
σύμφωνο με τους 
κανόνες ή τα κειμενικά 
είδη, όταν βρίσκεται σε 
δομημένο περιβάλλον 
και έχει βοήθεια.

Μπορεί να επικοινωνεί 
ή να ενεργεί με τρόπο 
σύμφωνο με τους 
κανόνες ή τα κειμενικά 
είδη, ανεξάρτητα και 
χωρίς αναλυτικές 
οδηγίες και βοήθεια. 

Κατέχει τους κανόνες 
ή το κειμενικό 
είδος τόσο ώστε να 
εντάσσεται απόλυτα 
στην νέα κοινωνία 
που χρησιμοποιεί την 
συγκεκριμένη πρακτική.

Βαθμολογία: 0-5 Βαθμολογία: 3-7 Βαθμολογία: 5-10

Εφαρμογή:

Δημιουργική

Μπορεί να συνδυάζει 
δύο ή περισσότερες 
συμβατικές μορφές 
επικοινωνίας ή 
δράσης, με τρόπο 
που νοηματοδοτεί, 
αρκεί να βρίσκεται 
σε υποστηρικτικό και 
δομημένο περιβάλλον. 

Μπορεί να συνδυάζει 
δύο ή περισσότερες 
συμβατικές μορφές 
επικοινωνίας ή 
δράσης, με τρόπο 
που νοηματοδοτεί, 
χωρίς αναλυτικές 
οδηγίες και 
υποστήριξη.

Μπορεί να συνθέσει ένα 
νέο υβριδικό κείμενο, 
μια δραστηριότητα ή να 
κάνει μια ομαδοποίηση 
που απαιτεί έναν 
γνήσιο και πρωτότυπο 
συνδυασμό γνώσης, 
δράσης και τρόπων 
επικοινωνίας. 

Βαθμολογία: 0-5 Βαθμολογία: 3-7 Βαθμολογία: 5-10

Πολυγραμματισμοί Αποτελεσματική μετάδοση μηνυμάτων και χρήση ποικίλων τρόπων 
νοηματοδότησης (π.χ. γλωσσικό, οπτικό, ακουστικό, χωρικό, νοηματικό)

Συνολική βαθμολογία: 100

Κλίμακα Βαθμολόγησης για τον εκπαιδευτικό (από Kalantzis & Cope, 2008)
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Βασιλική Δενδρινού

 1 Χαρακτηριστικά των εργαλείων εξέτασης  

Οι εξετάσεις προόδου, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις αποτελούν ένα 
μέσο για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή, αν και όπως είδαμε στο προηγού-
μενο κεφάλαιο δεν είναι το μόνο. Αντίθετα μάλιστα. Υπάρχει δε και μεγάλη μερίδα εκ-
παιδευτικών και επιστημόνων που έχουν αμφισβητήσει τη χρησιμότητα των εξετάσε-
ων ως το κυρίως όργανο μέτρησης της γλωσσικής επίδοσης των μαθητών, λόγω της 
ποιότητας της ανατροφοδότησης που παρέχουν και του τρόπου με τον οποίο αυτή η 
ανατροφοδότηση χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς.1 

Μεγάλη αμφισβήτηση διατυπώνεται ειδικά αναφορικά με τα τυποποιημένα διαγωνί-
σματα και υποστηρίζεται ότι αξιολογούν ή «μετρούν» την απόκτηση γνώσεων και δε-
ξιοτήτων που δεν έχουν πραγματική αξία! Πολλοί ισχυρίζονται πως τα τυποποιημένα 
[standardized] τεστ δεν έχουν τη δυνατότητα να “μετρήσουν” την πρωτοβουλία, τη δη-
μιουργικότητα, τη φαντασία, την αφαιρετική σκέψη, την περιέργεια, την προσπάθεια, 
την ειρωνεία, την κρίση, τη δέσμευση, τη δυνατότητα για υπαινιγμούς, την καλή θέ-
ληση, τον ηθικό αναστοχασμό και άλλες πολύτιμες τάσεις και χαρακτηριστικά. Αρκε-
τοί από μας, που θέλουμε να λέμε πως είμαστε εκπαιδευτικοί και όχι εξεταστές ή με-
τρολόγοι, συμφωνούμε πως κανένα διαγώνισμα και οποιασδήποτε μορφής τεστ δεν 
μπορεί να μας παρέχει μια απόλυτα καθαρή εικόνα σχετικά με το τι έχει μάθει κάποιος 
και τι μπορεί να κάνει ως αποτέλεσμα του τι έμαθε. Οι απαντήσεις σε ένα διαγώνισμα, 
τυποποιημένο ή μη, δείχνουν μόνο τι μπορεί να κάνει ο διαγωνιζόμενος σε σχέση με 
αυτά που του ζητά ένα τεστ να κάνει και συνήθως αυτό που κάνει ένα τεστ είναι να με-
τρά μεμονωμένες δεξιότητες και συγκεκριμένα γεγονότα και λειτουργίες. Δεν παρέχει 
αναγκαστικά μια ακριβή εικόνα αναφορικά με όλα όσα έχει μάθει ο μαθητής ή τι είναι 
ικανός/ή να κάνει. Τα τεστ είναι βέβαιο ότι τις περισσότερες φορές είναι περιττά και οι 
εκπαιδευτικοί (καθώς και οι γονείς) χρειάζεται να κατανοήσουν τι ακριβώς θυσιάζεται 
στο βωμό της προσπάθειας για καλή επίδοση στα διαγωνίσματα. 

Αδιαμφισβήτητα, η χρήση των τεστ σε αντιδιαστολή με εναλλακτικές μεθόδους αξιο-
λόγησης είναι ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει ιδιαίτερα έντονες και αντικρουόμενες 
συζητήσεις σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι υποστηρικτές των τεστ αξιολόγησης προ-
βάλλουν το επιχείρημα ότι η μέτρηση της γνώσης μέσω καλά σχεδιασμένων και αντι-
κειμενικών μεθόδων συμβάλλει στη βελτίωση του συνόλου του εκπαιδευτικού συστή-
ματος. Οι επικριτές τους από την άλλη υποστηρίζουν ότι οι μετρήσεις αυτές δεν κά-
νουν τίποτε άλλο από το να ενθαρρύνουν «τη διδασκαλία μεθόδων προσανατολισμέ-
νων στο διαγώνισμα» και ωθούν τους εκπαιδευτικούς να εξασφαλίσουν για τους μαθη-
τές τους αποδεκτά αποτελέσματα στα διαγωνίσματα, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το 
εύρος των γνώσεων που θα μπορούσαν να τους έχουν διδάξει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
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Η διαμάχη αυτή διαιωνίζεται για πολύ μεγάλο διάστημα επειδή και οι δυο θέσεις έχουν 
να προτείνουν ιδιαίτερα λογικά επιχειρήματα. Συνεπώς, προτού αποφασίσουμε πότε 
και πόσο συχνά να «βάλουμε τεστ» τους μαθητές μας στην περίπτωση που δεν είμαστε 
υποχρεωμένοι να το κάνουμε, πρέπει να γνωρίζουμε πλήρως τι έχουν να προσφέρουν 
τα τυποποιημένα αλλά και τα μη-τυποποιημένα τεστ. Και το πιο σημαντικό, είναι ουσιώ-
δες ο δάσκαλος -αν είναι ο ίδιος ο σχεδιαστής του τεστ- να είναι ικανός/ή να δημιουρ-
γήσει ένα «καλό» τεστ, πράγμα που δεν είναι εύκολο. Δεν είναι αυταπόδεικτο το γεγο-
νός ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν τεστ, επειδή δεν έχουν εκ-
παιδευτεί γι’ αυτή την τόσο εξειδικευμένη εργασία. Φυσικά, η εναλλακτική λύση είναι 
να επιλέξουν τεστ από μια τράπεζα θεμάτων, μια πρακτική που επίσης προκαλεί αμφι-
βολίες και συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε κάθε περίπτωση, είτε το τεστ έχει δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης 
είτε από έναν ειδικό που φτιάχνει τεστ είτε πρόκειται για τεστ από μια τράπεζα θεμά-
των, τα ποιοτικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα χρήσιμο γλωσσικό τεστ, σύμφω-
να με τους Bachman και Palmer (1996), είναι η αξιοπιστία, η εγκυρότητα δομής, η αυ-
θεντικότητα, η διαδραστικότητα, ο αντίκτυπος και η πρακτικότητα. Αυτά τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν σαφείς δείκτες της χρησιμότητας ενός καλού 
γλωσσικού τεστ, περιγράφονται στη συνέχεια:

1.  Η αξιοπιστία ενός τεστ σημαίνει συνέπεια στη μέτρηση. Ο βαθμός ενός αξιόπι-
στου τεστ δεν επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της κατάστασης εντός της 
οποίας αυτό διενεργείται. Αν οι βαθμοί είναι ασυνεπείς, δεν μας παρέχουν πλη-
ροφορίες σχετικά με την μετρούμενη ικανότητα. Επειδή είναι αδύνατο να εξαλει-
φθούν τελείως όλες οι ασυνέπειες, προσπαθούμε να μειώσουμε τις διακυμάνσεις 
στα γνωρίσματα των δοκιμασιών του τεστ που δεν αντιστοιχούν σε διακυμάνσεις 
στις δοκιμασίες χρήσης της γλώσσας στόχου.

2.  Η εγκυρότητα δομής συνδέεται στενά με την αξιοπιστία. Ένα έγκυρο τεστ είναι 
και αξιόπιστο· ένα αξιόπιστο τεστ, όμως, δεν μπορεί να θεωρηθεί και έγκυρο (Al-
derson, 2000). Τελευταία, σύμφωνα με τον Alderson (2000), ο όρος «εγκυρότητα 
δομής» αφορά τη γενικότερη έννοια της εγκυρότητας. Επομένως, όταν συζητού-
με για την εγκυρότητα ενός τεστ, εστιάζουμε κυρίως στην εγκυρότητα δομής κα-
θώς και σε ορισμένα θέματα που αφορούν στην εγκυρότητα του περιεχομένου του 
τεστ. Κατά τους Bachman και Palmer (ό.π.), η εγκυρότητα δομής αναφέρεται στην 
ικανότητά μας να ερμηνεύσουμε τον βαθμό σε ένα τεστ ως ένδειξη των ικανοτήτων 
ή των δομών που θέλουμε να μετρήσουμε. Ωστόσο, κανένα τεστ δεν είναι εντελώς 
έγκυρο, διότι η εγκυρότητα είναι μια διαδικασία εν εξελίξει (Weir, 2005). 

3.  Η αυθεντικότητα ορίζεται από τον Bachman (1991) ως η καταλληλότητα της απά-
ντησης ενός χρήστη της γλώσσας σε σχέση με τη γλώσσα ως επικοινωνία. Ωστό-
σο, αυτός ο ορισμός είναι τόσο γενικός, ώστε οι Bachman και Palmer (ό.π.) χώρι-
σαν την έννοια σε δύο μέρη: το πρώτο αφορά στη χρήση της γλώσσας στόχου, την 
οποία ονομάζουν «αυθεντικότητα»· και το δεύτερο ορίζεται αναφορικά με τη σχέ-
ση της με τους μαθητές που εμπλέκονται στο τεστ.

4.  Διαδραστικότητα, κατά τους Bachman και Palmer (ό.π.), είναι “ο βαθμός και ο τύ-
πος συμμετοχής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εξεταζομένου στην ολοκλή-
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ρωση μιας δοκιμασίας ενός τεστ” (σ. 25). Παρέχει το τεστ κίνητρα στους μαθητές; 
Η γλώσσα στην οποία έχουν διατυπωθεί τα ερωτήματα και οι οδηγίες του τεστ εί-
ναι κατάλληλη για το επίπεδο των σπουδαστών; Αντιστοιχούν τα ερωτήματα του 
τεστ στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην τάξη και στη γλώσσα στόχου; Όλα 
αυτά τα ερωτήματα υποδεικνύουν τα απαραίτητα στοιχεία που επηρεάζουν τη δια-
δραστικότητα ενός τεστ. Πρόσφατες έρευνες θεωρούν την έννοια της διαδραστι-
κότητας ως τον πυρήνας της γλωσσικής διδασκαλίας και μάθησης.

5.  Ο αντίκτυπος, σύμφωνα με τους Bachman και Palmer (ό.π.), μπορεί να οριστεί 
γενικά σε σχέση με τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους η χρήση ενός τεστ 
επηρεάζει την κοινωνία, ένα εκπαιδευτικό σύστημα και τα άτομα που εμπλέκο-
νται σε αυτό. Σε γενικές γραμμές, ένα τεστ λειτουργεί μακροσκοπικά εντός ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος μιας κοινωνίας, ενώ παράλληλα, σε μικροσκοπικό επί-
πεδο, αφορά τα άτομα, δηλαδή τους εξεταζομένους.

6.  Πρακτικότητα είναι «η σχέση ανάμεσα στους πόρους που θα χρειαστούν για τον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη χρήση του τεστ από τη μία, και τους πόρους που 
θα διατίθενται γι’ αυτές τις ενέργειες από την άλλη» (Bachman και Palmer, ό.π.: 
36). Αυτό το χαρακτηριστικό διαφέρει από τα υπόλοιπα, διότι εστιάζει στο πώς διε-
ξάγεται το τεστ, βάσει πόρων τριών ειδών: των ανθρώπινων πόρων, των υλικών πό-
ρων και του χρόνου. Με βάση αυτό τον ορισμό η πρακτικότητα μπορεί να προσδιο-
ριστεί από τη διαθεσιμότητα των πόρων που απαιτούνται για να αναπτυχθεί και να 
διεξαχθεί το τεστ.

Τα παραπάνω ποιοτικά γνωρίσματα είναι χαρακτηριστικά τόσο των τυποποιημένων 
όσο και των μη-τυποποιημένων τεστ, καθένα από τα οποία έχει τα δικά του πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα. Ενώ τα μη-τυποποιημένα τεστ μετρούν τις δεξιότητες των 
μαθητών που είναι αξιοσημείωτες και ενδεχομένως σημαντικές, είναι δύσκολο να πο-
σοτικοποιηθούν. Τα μη-τυποποιημένα τεστ δεν δίνουν τη δυνατότητα να συγκρίνονται 
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, αφού τα σχολεία μπορούν να δώσουν ψευδή στοιχεία 
αναφορικά με τη βελτίωσή τους με το να κάνουν την μη-τυποποιημένη αξιολόγηση ευ-
κολότερη για τους μαθητές. Τα τυποποιημένα τεστ, ωστόσο, επιδιώκουν να μετρή-
σουν το μετρήσιμο και πιο συγκεκριμένα:

 • Συμβάλλουν στο να αποδοθούν ευθύνες στους εκπαιδευτικούς για τις επιδόσεις 
των μαθητών και διαπιστώνοντας πόσοι μαθητές βελτιώνονται σε μια συγκεκρι-
μένη τάξη, επιτρέπουν σε αυτούς που λαμβάνουν διοικητικές αποφάσεις να γνω-
ρίζουν ποιοι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επιφέρουν βελτιώσεις στις διδακτικές 
τους μεθόδους.

 • Είναι περισσότερο δίκαια, γιατί με τα τυποποιημένα τεστ οι μαθητές απαντούν 
στις ίδιες ή σε όμοιες ερωτήσεις.

 • Μπορούν να λαμβάνουν υπόψη ποικίλες συνθήκες που επηρεάζουν τη βαθμολό-
γηση των τεστ, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που οι μαθητές βαθμολο-
γούνται με μεγαλύτερο ή μικρότερο σκορ σε τεστ που βασίζεται στην πρόοδό 
τους σε σύγκριση με το πώς βαθμολογήθηκαν σε προηγούμενα τεστ.

 • Είναι ποσοτικοποιημένα και βασίζονται σε εύκολα μετρήσιμα δεδομένα, όπως 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πολλαπλής αντιστοίχισης και ερωτήσεις σω-
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στού-λάθους. Με άλλα λόγια, είναι “αντικειμενικά” από τη φύση τους ενώ οι βαθ-
μοί που δίνονται από το δάσκαλο της τάξης είναι, ακόμη και σε ελάχιστο βαθμό, 
εκ φύσεως υποκειμενικοί.

 • Τα τυποποιημένα τεστ σχεδιάζονται κατά κανόνα από ειδικούς και κάθε ερώτη-
μα υπόκειται σε εντατικό έλεγχο προκειμένου να εξαλειφθεί οποιασδήποτε μορ-
φής μεροληψία.

 • Αξιολογούν τους μαθητές στο ίδιο επίπεδο δυσκολίας, έτσι τα τεστ είτε απευθύ-
νονται στο επίπεδο γλωσσομάθειας του μέσου μαθητή είτε σχεδιάζονται ώστε 
να είναι πιο απλοποιημένα, ώστε να βοηθηθεί να αντεπεξέλθει και ο μαθητής που 
δυσκολεύεται.

 • Κατά κανόνα συνοδεύονται από ένα σύνολο εδραιωμένων κριτηρίων ή ενός δι-
δακτικού πλαισίου και έχουν αυστηρές οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο βαθμο-
λόγησης.

Ωστόσο, τα μη-τυποποιημένα τεστ μπορούν να κάνουν τα ακόλουθα, τα οποία δεν δύ-
νανται να κάνουν τα τυποιημένα τεστ: 

 • Είναι σε θέση να αξιολογήσουν με ακρίβεια γνωστικά αντικείμενα, όπως η δημι-
ουργική γραφή, που αφορά σε δεξιότητες που δεν μπορούν εύκολα να ποσοτι-
κοποιηθούν, πράγμα που σημαίνει ότι η μόνη επιλογή στις περιπτώσεις αυτές εί-
ναι τα μη-τυποποιημένα τεστ. 

 • Μπορούν να δώσουν στους μαθητές διαφορετικές ερωτήσεις και να τους κά-
νουν να εκτελέσουν διαφορετικές δραστηριότητες.

 • Είναι λιγότερο επίσημα και βασίζονται σε καταστάσεις, όπως παρατηρήσεις των 
εκπαιδευτικών, portfolios, ανεπίσημες ερωτοαπαντήσεις, συμμετοχή των μαθη-
τών στην τάξη και κατάλογοι ελέγχου (checklists).

 • Βασίζονται στην ιδέα ότι κάθε μαθητής είναι ένα ξεχωριστό άτομο με διαφορετι-
κές εμπειρίες, γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες.

 2 Εξετάσεις στο Δημοτικό 

Στο δημοτικό σχολείο δεν προβλέπονται εξετάσεις προόδου, προαγωγικές και απολυ-
τήριες εξετάσεις και δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να υπερθεματίσει για την θεσμο-
θέτησή τους. Σίγουρα, οι εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των μικρών 
μαθητών μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο την εκπαιδευτική διαδικασία και τα ίδια 
τα παιδιά, βοηθώντας τα να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, σε αυτό που μπο-
ρούν να κάνουν, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και την μεταξύ της συνεργασιμό-
τητα. Ωστόσο, αν τα τεστ είναι προσεκτικά κατασκευασμένα με δοκιμασίες που είναι 
παιγνιώδεις και έχουν ελκυστικό σχεδιασμό με εικόνες και χρώμα, με θέματα και χα-
ρακτήρες που τους αρέσουν και που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, ανά-
λογα με την ηλικία τους, τα τεστ μπορούν να αποτελέσουν ένα θετικό εργαλείο εκπαί-
δευσης. Εάν η βαθμολόγηση του τεστ δεν τους δημιουργεί άγχος, μπορεί ακόμη να 
αποτελέσει ένα μέσον ανατροφοδότησης για τα ίδια τα παιδιά και τους γονείς τους, 
ενώ παράλληλα μπορεί μέσω των τεστ στην τάξη να αρχίζουν να αποκτούν κατάλλη-
λες στρατηγικές για εξετάσεις πιστοποίησης που στην χώρα μας καλώς ή κακώς ξε-
κινούν πολύ νωρίς.  

Για τους λόγους αυτούς, ο εκπαιδευτικός παροτρύνεται να διενεργεί τεστ «προόδου» 
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(τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη ξένη γλώσσα) από την Δ’ ή την Ε’ τάξη και επά-
νω, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται πιο κάτω, –εξετάσεις οι οποίες θα 
έχουν διαμορφωτικό χαρακτήρα. Οι εξετάσεις για την πρώτη ξένη γλώσσα (την αγγλι-
κή) αφορούν τα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1 και A2, ενώ για τη δεύτερη ξένη γλώσσα 
το επίπεδο Α1. Σκόπιμο είναι να εξετάζονται όλες οι δεξιότητες, αλλά όχι την ίδια μέρα. 

Σε μια ενότητα εξετάζονται: 
 • Κατανόηση γραπτού λόγου: Ερέθισμα είναι ένα ή περισσότερα γραπτά κείμενα 

αυθεντικού λόγου (π.χ. μήνυμα, σημείωμα, λεζάντες, πινακίδες, συνταγή, κτλ.) 
που εμπίπτουν στις θεματικές που αναφέρονται στο οργανόγραμμα ύλης, ανά 
επίπεδο γλωσσομάθειας του ΕΠΣ-ΞΓ. Το κείμενο ή τα κείμενα συνοδεύονται από 
πέντε (5) ερωτήσεις αντιστοίχισης φράσης/κειμένου με εικόνα, πέντε (5) πολλα-
πλής επιλογής, πέντε (5) εύρεσης σειράς και πέντε (5) ερωτήσεις συμπλήρωσης 
(συνολικά 40 μονάδες).

 • Κατανόηση προφορικού λόγου: Τα κείμενα ή το κείμενο ερέθισμα, το οποίο 
εμπίπτει στις θεματικές που αναφέρονται στο οργανόγραμμα ύλης ανά επίπε-
δο γλωσσομάθειας του ΕΠΣ-ΞΓ, συνοδεύεται από πέντε (5) ερωτήσεις αντιστοί-
χισης (λόγου + εικόνας, ή λόγου + λόγου) και πέντε (5) συμπλήρωσης (συνολι-
κά 20 μονάδες).

Σε δεύτερη ενότητα και διαφορετική μέρα εξετάζεται:
 • Καθοδηγούμενη παραγωγή γραπτού λόγου: Με αφορμή ερεθίσματα σε γραπτό 

λόγο ή εικόνα οι μαθητές καλούνται να παραγάγουν δύο (2) κείμενα για το επί-
πεδο Α1, έκτασης 25 και 50 λέξεων αντίστοιχα (για 20 μονάδες) και δύο κείμενα 
για το επίπεδο Α2, έκτασης 50 και 100 λέξεων αντίστοιχα (συνολικά 40 μονάδες).

 • Η παραγωγή προφορικού λόγου δεν εξετάζεται, αλλά ελέγχεται στη διάρκεια 
του σχολικού έτους με δομημένες δραστηριότητες και η προφορική επικοινω-
νία αξιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια. Ο έλεγχος γίνεται με τριών ειδών 
δραστηριότητες: 

 - Μαθητές επιπέδου Α1:
α) απαντούν προφορικά σε πέντε (5) γραπτές ερωτήσεις 
β) περιγράφουν μία ή περισσότερες εικόνες 

 - Μαθητές επιπέδου Α2
α) απαντούν προφορικά σε τρεις (3) προφορικές ερωτήσεις 
β) υποβάλλουν δύο ερωτήσεις 
γ) συγκρίνουν δύο εικόνες.

 3  Εξετάσεις στο Γυμνάσιο 

Στο Γυμνάσιο, όπως είναι φυσικό, προβλέπονται εξετάσεις προόδου, προαγωγικές και 
απολυτήριες. Για το διάστημα που εφαρμόστηκε πιλοτικά το ΕΠΣ-ΞΓ ίσχυσε ένας νέος 
τρόπος εξέτασης που θεσπίστηκε με Π.Δ. το οποίο δημοσιεύτηκε σε φύλο της «Εφη-
μερίδας της Κυβερνήσεως»2 και αντικατέστησε τον παλιό και ιδιαίτερα απαρχαιωμένο 
τρόπο που επίσης είχε θεσπιστεί με Π.Δ. και δεν είχε αλλάξει τα τελευταία 30 χρόνια. 
Ο παλιός αυτός τρόπος ακόμη προβλέπεται για τα γυμνάσια που δεν εφαρμόζουν πι-
λοτικά το ΕΠΣ-ΞΓ, αλλά ελπίζουμε πως θα θεσπιστεί ο νέος τρόπος που περιγράφεται 
πιο κάτω, ο οποίος συνάδει και με τον νέο τρόπο εξέτασης στο Λύκειο. 
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Προδιαγραφές νέου τρόπου εξέτασης

1.   Στα μαθήματα της αγγλικής και της δεύτερης ξένης γλώσσας οι εξετάσεις περι-
λαμβάνουν τις εξής ενότητες:
α)  Κατανόηση γραπτού λόγου
β)  Κατανόηση προφορικού λόγου 
γ)  Παραγωγή γραπτού λόγου

2.  Τα θέματα των εξετάσεων είναι για όλες τις τάξεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

3.  Ο αριθμός των ερωτημάτων που υποβάλλονται στους μαθητές και οι μονάδες βαθ-
μολογίας, ανά ενότητα, έχουν ως εξής:
α)  Κατανόηση γραπτού λόγου, είκοσι ερωτήματα (20) και οκτώ (8) μονάδες βαθ-

μολόγησης.
β)  Κατανόηση προφορικού λόγου, δεκαπέντε (15) ερωτήματα και τέσσερις (4) μο-

νάδες βαθμολόγησης.
γ)  Παραγωγή γραπτού λόγου, δύο έως και πέντε (2−5) ερωτήματα και οκτώ (8) μο-

νάδες βαθμολόγησης.

4.  Ειδικότερα, για την αγγλική γλώσσα, τα θέματα των εξετάσεων προόδου καθώς 
και των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ και Β΄ τάξη έχουν ως εξής:

α) Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης γραπτού λόγου, οι εξεταζόμενοι κα-
λούνται να διαβάσουν ένα ή περισσότερα αδίδακτα κείμενα συνολικής έκτασης 
διακοσίων έως και διακοσίων πενήντα (200–250) λέξεων και να απαντήσουν:

 • σε πέντε (5) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανό-
ησης του κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μο-
νάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),

 • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατα-
νόησης του κειμένου και της γνώσης της ορθής και κατάλληλης χρήσης της 
γλώσσας στο πλαίσιο μιας πρότασης ή ενός κειμένου (γλωσσική επίγνωση) 
και τα οποία αξιολογούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτα-
το όριο (10 x 0.3 = 3),

 • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης με στόχο τον έλεγχο της κατανόη-
σης σύντομων κειμένων και της γλωσσικής επίγνωσης και τα οποία αξιολο-
γούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.6 = 3).

β)  Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης προφορικού λόγου, οι εξεταζόμενοι 
καλούνται να ακούσουν δύο φορές αδίδακτα κείμενα, όπως αναγγελίες, διαλό-
γους μεταξύ φίλων ή συνεργατών, τηλεφωνικά μηνύματα, συνολικής διάρκειας 
έξι (6) λεπτών από μηχάνημα, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κασετόφωνο ή 
από καθηγητή ο οποίος τα διαβάζει με φυσικότητα, και να απαντήσουν:

 • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατα-
νόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθ-
μολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.2 = 2),

 • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης που αποσκοπούν στον έλεγχο της 
κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) 
βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2).
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γ)  Για την εξέταση στην ενότητα παραγωγής γραπτού λόγου οι εξεταζόμενοι κα-
λούνται να:

 • συμπληρώσουν τέσσερα ημιτελή σύντομα κείμενα τα οποία αξιολογούνται 
με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (4 x 0.5 = 2) και

 • να γράψουν ένα (1) σύντομο κείμενο αυθεντικού λόγου, όπως ηλεκτρονικό 
μήνυμα σε φίλο ή γνωστό ή κείμενο πληροφοριακού εντύπου ή αφίσας ή προ-
σωπικό ημερολόγιο, συνολικής έκτασης ογδόντα (80), τουλάχιστον, λέξεων 
και το οποίο αξιολογείται με έξι (6) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

5.  Ειδικότερα για τη δεύτερη ξένη γλώσσα, τα θέματα των εξετάσεων προόδου κα-
θώς και των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ και Β΄ τάξη έχουν ως εξής:

α)  Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης γραπτού λόγου οι εξεταζόμενοι κα-
λούνται να διαβάσουν σύντομα αδίδακτα κείμενα συνολικής έκτασης έως και 
εκατόν πενήντα (150) λέξεων και να απαντήσουν:

 • σε πέντε (5) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανό-
ησης του κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μο-
νάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),

 • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατα-
νόησης του κειμένου και της γνώσης της ορθής και κατάλληλης χρήσης της 
γλώσσας στο πλαίσιο μιας πρότασης ή ενός κειμένου και τα οποία αξιολο-
γούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.3 = 3),

 • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης με στόχο τον έλεγχο της κατανόη-
σης σύντομων κειμένων και της γλωσσικής επίγνωσης και τα οποία αξιολο-
γούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.6 = 3).

β)  Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης προφορικού λόγου οι εξεταζόμε-
νοι καλούνται να ακούσουν, έως και τρεις φορές, αδίδακτα κείμενα με περι-
εχόμενο, μεταξύ άλλων, παρακλήσεις για να κάνει κάποιος κάτι, καταφατικές 
ή αρνητικές δηλώσεις για ένα ζήτημα, ερωτήσεις για διάφορες πληροφορίες 
και παραγγελίες φαγητού, συνολικής διάρκειας πέντε (5) λεπτών, από μηχάνη-
μα, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κασετόφωνο, ή από καθηγητή ο οποίος τα 
διαβάζει με φυσικότητα, και να απαντήσουν:

 • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατα-
νόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθ-
μολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.2 = 2),

 • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης που αποσκοπούν στον έλεγχο της 
κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) 
βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2).

γ)  Για την εξέταση στην ενότητα παραγωγής γραπτού λόγου οι εξεταζόμενοι κα-
λούνται να:

 • συμπληρώσουν πέντε (5) ημιτελή σύντομα κείμενα τα οποία αξιολογούνται 
με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2) και

 • να γράψουν ένα (1) σύντομο κείμενο αυθεντικού λόγου, όπως σημείωμα σε 
φίλο ή γνωστό ή συνταγή ή ανακοίνωση, συνολικής έκτασης εξήντα (60), 
τουλάχιστον, λέξεων και το οποίο αξιολογείται με έξι (6) βαθμολογικές μο-
νάδες κατ’ ανώτατο όριο.
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6.  Ειδικότερα, για την αγγλική γλώσσα τα θέματα των εξετάσεων προόδου καθώς και 
των απολυτήριων εξετάσεων στη Γ΄ τάξη έχουν ως εξής:

α)  Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης γραπτού λόγου οι εξεταζόμενοι κα-
λούνται να διαβάσουν ένα ή περισσότερα αδίδακτα κείμενα συνολικής έκτασης 
τριακοσίων πενήντα (350), περίπου, λέξεων και να απαντήσουν:

 • σε πέντε (5) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανό-
ησης του κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μο-
νάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),

 • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατα-
νόησης του κειμένου και της γνώσης της ορθής και κατάλληλης χρήσης της 
γλώσσας στο πλαίσιο μιας πρότασης ή ενός κειμένου και τα οποία αξιολο-
γούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.3 = 3),

 • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης με στόχο τον έλεγχο της κατανόη-
σης σύντομων κειμένων και της γλωσσικής επίγνωσης και τα οποία αξιολο-
γούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.6 = 3).

β)  Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης προφορικού λόγου οι εξεταζόμενοι 
καλούνται να ακούσουν, δύο φορές, αδίδακτα κείμενα, όπως αφηγήσεις, συζη-
τήσεις μεταξύ φίλων ή συνεργατών και οδηγίες χρήσης, συνολικής διάρκειας 
οκτώ (8) λεπτών, από μηχάνημα, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κασετόφω-
νο, και να απαντήσουν:

 • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατα-
νόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθ-
μολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.2 = 2),

 • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης που αποσκοπούν στον έλεγχο της 
κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) 
βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2).

γ)  Για την εξέταση στην ενότητα παραγωγής γραπτού λόγου οι εξεταζόμενοι κα-
λούνται να γράψουν δύο (2) κείμενα αυθεντικού λόγου με περιεχόμενο, για 
παράδειγμα, ένα μήνυμα σε ηλεκτρονική πλατφόρμα συζήτησης ή ένα άρθρο 
σχολικής εφημερίδας ή μία αγγελία για συμμετοχή σε οργάνωση ή σε δράση ή 
μία επιστολή, συνολικής έκτασης διακοσίων έως και διακοσίων πενήντα (200 – 
250) λέξεων έπειτα από:

 • πληροφορίες ή παροτρύνσεις (που παρέχονται στην αγγλική γλώσσα) για 
την παραγωγή του πρώτου κειμένου και το οποίο αξιολογείται με τέσσερις 
(4) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο και

 • κείμενο-ερέθισμα στην ελληνική γλώσσα για την παραγωγή του δεύτερου 
κειμένου και το οποίο αξιολογείται με τέσσερις (4) βαθμολογικές μονάδες 
κατ’ ανώτατο όριο.

7.  Ειδικότερα, για τη δεύτερη ξένη γλώσσα τα θέματα των εξετάσεων προόδου κα-
θώς και των απολυτήριων εξετάσεων στη Γ΄ τάξη έχουν ως εξής:

α)  Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης γραπτού λόγου οι εξεταζόμενοι κα-
λούνται να διαβάσουν ένα ή περισσότερα αδίδακτα κείμενα συνολικής έκτασης 
εκατό έως και εκατόν πενήντα (100–150), λέξεων και να απαντήσουν:
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 • σε πέντε (5) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανό-
ησης του κειμένου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθμολογικές μο-
νάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2),

 • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατα-
νόησης του κειμένου και της γνώσης της ορθής και κατάλληλης χρήσης της 
γλώσσας στο πλαίσιο μιας πρότασης ή ενός κειμένου και τα οποία αξιολο-
γούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.3 = 3),

 • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης με στόχο τον έλεγχο της κατανόη-
σης σύντομων κειμένων και της γλωσσικής επίγνωσης και τα οποία αξιολο-
γούνται με τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.6 = 3).

β)  Για την εξέταση στην ενότητα κατανόησης προφορικού λόγου οι εξεταζόμενοι 
καλούνται να ακούσουν, δύο φορές, αδίδακτα κείμενα με περιεχόμενο, μεταξύ 
άλλων, αναγγελίες, διαλόγους μεταξύ φίλων ή συνεργατών και τηλεφωνικά μη-
νύματα, συνολικής διάρκειας έξι (6) λεπτών, από μηχάνημα, όπως ηλεκτρονικό 
υπολογιστή ή κασετόφωνο, ή από καθηγητή ο οποίος τα διαβάζει με φυσικότη-
τα, και να απαντήσουν:

 • σε δέκα (10) ερωτήματα επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατα-
νόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) βαθ-
μολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (10 x 0.2 = 2),

 • σε πέντε (5) ερωτήματα συμπλήρωσης που αποσκοπούν στον έλεγχο της 
κατανόησης του προφορικού λόγου και τα οποία αξιολογούνται με δύο (2) 
βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2).

γ)  Για την εξέταση στην ενότητα παραγωγής γραπτού λόγου οι εξεταζόμενοι κα-
λούνται να:

 • συμπληρώσουν πέντε (5) ημιτελή σύντομα κείμενα τα οποία αξιολογούνται 
με δύο (2) βαθμολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (5 x 0.4 = 2) και

 • να γράψουν ένα (1) σύντομο κείμενο αυθεντικού λόγου, όπως σημείωμα σε 
φίλο ή γνωστό ή συνταγή ή ανακοίνωση, συνολικής έκτασης εξήντα (60), 
τουλάχιστον, λέξεων και το οποίο αξιολογείται με έξι (6) βαθμολογικές μο-
νάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Δείγματα θεμάτων για όλες τις γλώσσες βρίσκονται στο Παράρτημα 1 του κεφαλαίου 
αυτού, ενώ τα ηχητικά για τις ενότητες που αφορούν την κατανόηση προφοτικού λό-
γου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει στη διεύθυνση rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/
sps.htm.

 4  Σχεδιασμός της εξέτασης3 

Μια εξέταση μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μόνο στην περίπτωση που έχει 
σχεδιαστεί προσεχτικά και μεθοδικά. Μεγάλο μέρος των ερευνητών από τα τέλη της 
δεκαετίας του ‘80 αντιμετωπίζει την εξέταση του μαθητή, αλλά και γενικά την αξιολό-
γηση, ως ένα είδος έρευνας που έχει πολλές ομοιότητες ή ταυτίζεται με την επιστημο-
νική έρευνα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι φάσεις σχεδιασμού και υλοποί-
ησης της εξέτασης των μαθητών και επισημαίνονται τα βασικά σημεία που χρειάζεται 
να γνωρίζουμε όταν επιλέγουμε την εξέταση ως διαδικασία αξιολόγησης.
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α/α Φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης της εξέτασης μαθητών

1η Καθορισμός του βασικού σκοπού της εξέτασης: 

Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε και επηρεάζει το είδος 
των ερωτημάτων που θα συμπεριλάβουμε (π .χ. πολλαπλής επιλογής). 
Για παράδειγμα, σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνουμε πως κάποιοι 
μαθητές δεν πιστεύουν πως μπορούν να πετύχουν τους στόχους που 
έχουμε θέσει, με αποτέλεσμα να μην προσπαθούν αρκετά ή και να πα-
ραιτούνται εξ ολοκλήρου. Μια διαδικασία αξιολόγησης που αποσκοπεί 
στη βελτίωσή τους θα πρέπει να είναι ικανή να ανατρέψει μέσα τους την 
αντίληψη αυτή δημιουργώντας τους ένα βίωμα επιτυχίας. Κατά συνέπεια 
ένα τεστ που σχεδιάζεται για να επιτελέσει αυτό το στόχο, δηλαδή την 
εξασφάλιση κινήτρων, δεν μπορεί να περιλαμβάνει σύνθετα ερωτήματα 
που απαιτούν ελεύθερη και εκτεταμένη παραγωγή λόγου, που καλύπτει 
ένα μεγάλο μέρος της διδαχθείσας ύλης. Είναι προτιμότερο να επιλέ-
ξουμε ερωτήματα που δίνουν εναλλακτικά τη σωστή απάντηση (π.χ. σω-
στό-λάθος, αντιστοίχιση, πολλαπλή επιλογή), και περιέχουν στοιχεία τα 
οποία διευκολύνουν το μαθητή να εντοπίσει το σωστό. Η αναμενόμενη 
επιτυχία των μαθητών σε αυτό το τεστ είναι πιθανό να τονώσει την αυτο-
πεποίθησή τους και να τους δώσει την ώθηση που χρειάζονται για να ξε-
κινήσουν την προσπάθεια.

Αντίθετα, μια αξιολόγηση με σκοπό την επιλογή πρέπει να ελέγχει την 
ύπαρξη όλων των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν τεθεί ως προϋπό-
θεση για την επιλογή. Θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τον μαθητή 
που έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες από αυτόν που δεν τις 
διαθέτει, και να μην αφήνουν πολλά περιθώρια επιτυχίας λόγω τύχης. 
Άρα, ακόμη και στην περίπτωση χρήσης ερωτημάτων κλειστού τύπου, 
είναι αναγκαίο να έχουμε προβλέψει διαδικασίες εξισορρόπησης της πι-
θανότητας κάποιος να έχει επιλέξει τυχαία το σωστό.

2η Εκπόνηση του προγράμματος εξέτασης: 

 • Ο χρόνος υλοποίησης της εξέτασης: Πότε θα γίνει η εξέταση και 
ποια θα είναι η διάρκειά της;

 • Οι γνώσεις, εμπειρίες και προτιμήσεις των μαθητών που θα αξιο-
λογήσουμε. 

 • Η μορφή και το είδος των ερωτημάτων. Αυτό σημαίνει πως θα πρέ-
πει να αποφασίσουμε αν τα ερωτήματα θα είναι κλειστού τύπου, 
αν δηλαδή θα αναμένεται όλοι οι μαθητές να δώσουν την ίδια απά-
ντηση, ή ανοικτού τύπου, όπου θα αναμένεται ο κάθε μαθητής να 
δώσει διαφορετική απάντηση.

 • Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα βαθμολογηθεί η εξέταση συνολι-
κά και το κάθε ερώτημα μεμονωμένα.

 • Η κλίμακα βαθμολόγησης.
 • Ο τύπος ανακοίνωσης της ανατροφοδότησης.
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3η Κατασκευή του τεστ: 

Είναι απαραίτητο να φροντίζουμε ώστε η μορφή του να είναι ελκυστική 
για το μαθητή και να μην του προκαλεί άγχος. Σε αυτό μπορεί να βοηθή-
σει η χρήση εικόνων και χρώματος, όταν αυτό είναι δυνατό. Επίσης η δι-
ατύπωση των ερωτημάτων πρέπει να είναι σαφής και εύκολα κατανοητή 
στους μαθητές στους οποίους απευθύνεται. Για το λόγο αυτό θα πρέ-
πει να λαμβάνουμε υπόψη την ηλικία και τη γνωστική ανάπτυξη των μα-
θητών. Η υιοθέτηση εκφωνήσεων που έχουν ξανασυναντήσει οι μαθητές 
(π.χ. στο διδακτικό υλικό) βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και 
η εκ των προτέρων δοκιμαστική χρήση των ερωτημάτων που σκοπεύ-
ουμε να συμπεριλάβουμε στο τεστ (ή παρόμοιων), σε διάφορες χρονι-
κές στιγμές των μαθημάτων που θα έχουν προηγηθεί. Αν παρατηρήσου-
με κάποια δυσκολία στην κατανόηση του ζητούμενου, τότε προχωράμε 
σε βελτιώσεις στη διατύπωση των ερωτημάτων. Στο σημείο αυτό πρέπει 
επίσης να τονιστεί ότι το τεστ είναι προτιμότερο να κατασκευάζεται σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

4η Διενέργεια εξέτασης (συλλογή της πληροφορίας):

Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο συνεργάτη και βρίσκεται δί-
πλα στο μαθητή για να τον στηρίξει όταν κρίνεται απαραίτητο, όπως θα 
έκανε σε ένα οποιοδήποτε μάθημα. Αποφεύγει να ασχολείται με άλλα 
άσχετα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της προσπάθειας των μαθητών 
(π.χ. διόρθωση εργασιών). Σε αυτό το σημείο καλούμαστε να επιτύχου-
με τέσσερις πολύ βασικούς στόχους:

 • Να αποδείξουμε στους μαθητές ότι το τεστ είναι μια φυσική μαθη-
σιακή διαδικασία.

 • Να οδηγήσουμε τους μαθητές στο συμπέρασμα ότι η εξέταση 
αποβλέπει στη βελτίωσή τους και όχι στην κρίση της προσωπικό-
τητάς τους.

 • Να οδηγήσουμε τους μαθητές στη διαπίστωση πως είμαστε συ-
νεργάτες τους και ότι η διαδικασία μας αφορά όσο εκείνους.

 • Να ανατρέψουμε την άποψη που συχνά έχουν οι μαθητές, πως ση-
μασία στην εξέταση έχει το αποτέλεσμα και όχι η διαδικασία.

5η Διόρθωση (Επεξεργασία αποτελεσμάτων): 

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σε αυτή τη φάση είναι η 
παροχή ανατροφοδότησης στον μαθητή με απώτερο στόχο τη βελτίω-
σή του. Για να γίνει αυτό χρειάζεται σαφής πληροφόρηση σχετικά με τα 
σημεία που πρέπει να διαφοροποιηθούν, αλλά και με τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να το καταφέρει. Σε αυτή τη φάση ο εντοπισμός και η απο-
κατάσταση του λάθους μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον μα-
θητή. Στην πραγματικότητα, το λάθος αποτελεί το όχημα για την από-
κτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ένα εργαλείο που προωθεί τη μάθηση 
και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να το ποινικοποιούμε ούτε να το θέτου-
με εκτός της μαθησιακής διαδικασίας.
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Συχνά «διορθώνουμε» με κόκκινο στυλό, για να διακρίνεται εύκολα η πα-
ρέμβασή μας, και χρησιμοποιούμε κυρίως υπογραμμίσεις, διαγραφές, 
σύμβολα (πχ. (+) ή (^). Το κόκκινο χρώμα όμως συχνά απωθεί τον μα-
θητή και του δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Η παρέμβαση δε στο 
προϊόν της προσπάθειάς του με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν, 
ανεξάρτητα από το χρώμα του στυλό που χρησιμοποιείται, μεταφέρει 
το μήνυμα της ακύρωσής της, και μάλιστα με βίαιο τρόπο. Κατά συνέ-
πεια, σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές δεν ασχολούνται καν με το «δι-
ορθωμένο γραπτό».

Καλύτερα αποτελέσματα θα είχε ίσως η χρήση του ίδιου χρώματος στυ-
λό με αυτό που έχει χρησιμοποιήσει ο μαθητής και ο σχολιασμός των 
σημείων που κρίνουμε σκόπιμο να αναλύσουμε, με τρόπο που να ευνο-
εί τη μάθηση. Μία ενδιαφέρουσα πρόταση είναι η σήμανση του προς 
σχολιασμό σημείου με αριθμητικό εκθέτη και η καταγραφή της παρατή-
ρησης σε κάποιο σημείο, εκτός του πεδίου που έχει κινηθεί ο μαθητής, 
όπως το υποσέλιδο ή ένα ξεχωριστό φύλλο.

Οι παρατηρήσεις που θα σημειώνονται μπορούν να ανήκουν στους ακό-
λουθους τύπους:

1. Αναγράφεται το σωστό.
2. Δηλώνεται η κατηγορία στην οποία ανήκει το λάθος (π.χ. γραμμα-

τικό, λεξιλογικό, κτλ.).
3. Παραπέμπεται ο μαθητής στο σημείο του διδακτικού υλικού που 

υπάρχει η σωστή απάντηση (π.χ. διδακτικό εγχειρίδιο, σελ. 35, § 2).
4. Δίνεται μια πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στη σωστή απά-

ντηση (π.χ. ένας κανόνας, ένα παράδειγμα, κτλ.).
5. Εάν ο μαθητής δεν έχει απαντήσει, ξεκινάμε την απάντηση. Εάν 

έχει απαντήσει και σε κάποιο σημείο έχει κάνει λάθος, συνεχίζουμε 
από εκεί, χωρίς όμως να ολοκληρώσουμε ούτε στην πρώτη ούτε 
στη δεύτερη περίπτωση.

6. Επισημαίνουμε συγκεκριμένα θετικά στοιχεία στις απαντήσεις του 
μαθητή για να παγιωθούν.

6η Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων καταλήγει στην έκφραση τελικής κρί-
σης για τον κάθε μαθητή και εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με 
την τάξη και την υλοποίηση του προγράμματος. Η πρώτη ενέργεια για 
την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εξέτασης είναι η κατασκευή του 
πίνακα κατανομής συχνοτήτων που χρησιμεύει στη δημιουργία μιας αρ-
χικής εικόνας του αποτελέσματος της εξέτασης. Ένα παράδειγμα τέ-
τοιου πίνακα βλέπουμε στο Παράρτημα 2 αυτού του κεφαλαίου.

Πίνακας: Σχεδιασμός εξέτασης μαθητών
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 5  Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα και η σύνδεση με το ΚΠΓ

Μετά από πολλών ετών αιτήματα των εκπαιδευτικών ξεκίνησε δειλά-δειλά η πολυ-
πόθητη «σύνδεση» της εκπαίδευσης στο σχολείο με σύστημα εξετάσεων των ξένων 
γλωσσών, για τον σχεδιασμό των οποίων την ευθύνη έχουν τα δυο μεγάλα Πανεπιστή-
μια της χώρας, ενώ το ΥΠΑΙΘ διενεργεί τις εξετάσεις σε πανελλήνια κλίμακα, αξιοποι-
ώντας το ίδιο σύστημα που χρησιμοποιεί και για τις πανελλήνιες εξετάσεις που στόχο 
έχουν την είσοδο των επιτυχόντων στα ΑΕΙ της χώρας. 

Η επιτυχία στις εξετάσεις του ΚΠΓ οδηγεί στην απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητι-
κού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) σε μία από τις έξι γλώσσες του συστήματος (αγγλικά, γαλ-
λικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και τουρκικά), σε ένα από τα επίπεδα γλωσσομάθει-
ας, σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης, από Α1 έως Γ2. 
Για λεπτομερείς πληροφορίες για το σύστημα εξετάσεων και για ερευνητικά δεδομέ-
να σχετικά με τις εξετάσεις μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να επισκεφτεί τον διαδικτυ-
ακό τόπο του ΚΠΓ στο ΕΚΠΑ (http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/), ενώ για τη διενέργεια των 
εξετάσεων μπορεί να ενημερωθεί και από τον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ (http://www.kpg.
minedu.gov.gr/).

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με το ΚΠΓ γίνεται με δύο τρόπους: αφενός συνδέεται 
άμεσα στο πλαίσιο που ορίζει τους περιγραφικούς δείκτες γλωσσομάθειας του συστή-
ματος των εξετάσεων με το ΕΠΣ-ΞΓ, αφετέρου δημιουργούνται οι κατάλληλες πηγές 
που μπορούν να αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να προετοιμάζουν τους μαθητές 
τους για τις εξετάσεις του ΚΠΓ μέσα στο σχολείο. Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί 
και συνεχίζει να αναπτύσσεται ένα ηλεκτρονικό σχολείο (το KPG e-school) με 4 «τά-
ξεις» οι οποίες αντιστοιχούν σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες στόχος: μαθητές ξένων 
γλωσσών, εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών 
που επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως βαθμολογητές και/ή εξεταστές και τέλος γονείς 
που επιθυμούν να ενημερωθούν για το ΚΠΓ και να βρουν ιδέες για το πώς θα βοηθή-
σουν τα παιδιά τους να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας. Κάθε εν-
διαφερόμενος έχει πρόσβαση σε δωρεάν ενημέρωση και επιμόρφωση μέσω του ηλε-
κτρονικού σχολείου του ΚΠΓ (http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/). 

1 Οι λόγοι αμφισβήτησης των εξετάσεων ως το κυρίως όργανο μέτρησης της γλωσσι-
κής επίδοσης των μαθητών αναπτύσσονται εκτενώς στους Alderson & Wall (1993), 
Black & Wiliam (1998), Gipps (1994), Hamayan (1995), Harlen & Deakin-Crick (2003), 
Huerta-Macias (1995), Johnstone et al. (1995), Newstead & Findlay (1997), Tsagari (2009), 
Zeidner (1998).

2 «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως», τεύχος πρώτο, 2771, Αρ. Φύλλου 97, 27 Απριλίου 
2012, Άρθρο 5.

3 Την ενότητα αυτή του κεφαλαίου έχει συγγράψει ο Αντώνης Βεντούρης. 
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Παράρτημα 1

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1-Α2ΑΓΓΛΙΚΑ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1-Α2ΑΓΓΛΙΚΑ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1-Α2ΑΓΓΛΙΚΑ



204 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1-Α2ΑΓΓΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 205ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1-Α2ΑΓΓΛΙΚΑ



206 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Α1-Α2ΑΓΓΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 207ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1-Α2ΑΓΓΛΙΚΑ



208 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Α1-Α2ΑΓΓΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 209ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Α1-Α2ΑΓΓΛΙΚΑ



210 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α2-Β1ΑΓΓΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 211ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α2-Β1ΑΓΓΛΙΚΑ



212 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α2-Β1ΑΓΓΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 213ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α2-Β1ΑΓΓΛΙΚΑ



214 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α2-Β1ΑΓΓΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 215ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Α2-Β1ΑΓΓΛΙΚΑ



216 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α2-Β1ΑΓΓΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 217ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Α2-Β1ΑΓΓΛΙΚΑ



218 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Β1-Β2ΑΓΓΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 219ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Β1-Β2ΑΓΓΛΙΚΑ



220 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Β1-Β2ΑΓΓΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 221ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Β1-Β2ΑΓΓΛΙΚΑ



222 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Β1-Β2ΑΓΓΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 223ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Β1-Β2ΑΓΓΛΙΚΑ



224 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1-ΓΑΛΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 225ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1-ΓΑΛΛΙΚΑ



226 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1-ΓΑΛΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 227ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1-ΓΑΛΛΙΚΑ



228 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1-ΓΑΛΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 229ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Α1-ΓΑΛΛΙΚΑ



230 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1-ΓΑΛΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 231ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Α1-ΓΑΛΛΙΚΑ



232 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1+ΓΑΛΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 233ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1+ΓΑΛΛΙΚΑ



234 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1+ΓΑΛΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 235ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1+ΓΑΛΛΙΚΑ



236 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1+ΓΑΛΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 237ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Α1+ΓΑΛΛΙΚΑ



238 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1+ΓΑΛΛΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 239ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Α1+ΓΑΛΛΙΚΑ



240 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 241ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



242 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 243ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



244 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 245ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Α1-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



246 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 247ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Α1-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



248 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Α1-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 249ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1+ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



250 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1+ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 251ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1+ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



252 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α1+ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 253ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1+ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



254 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Α1+ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 255ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Α1+ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



256 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Α1+ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 257ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πίνακας κατανομής συχνοτήτων για τη διαμόρφωση μιας αρχικής εικόνας του αποτε-
λέσματος της εξέτασης:

Χ fi Φi Pi Fi Χ= Βαθμός (μεταβλητή)

12 3 3 0,12 0,12 fi=Απόλυτη συχνότητα

13 2 5 0,08 0,20 Φi=Αθροιστική συχνότητα

14 4 9 0,16 0,36 Pi=Σχετική συχνότητα (ποσοστό %)

15 2 11 0,08 0,44 Fi=Αθροιστική σχετική συχνότητα

16 4 15 0,16 0,60

17 5 20 0,20 0,80

18 1 21 0,04 0,84

19 2 23 0,08 0,92

20 2 25 0,08 100

Σύνολο 25

Στον πίνακα αυτό βλέπουμε πως υπάρχουν πέντε στήλες. Στην πρώτη στήλη που ονο-
μάζεται στήλη των Χ, δηλαδή των μεταβλητών, καταγράφονται οι βαθμοί που εμφανί-
στηκαν σε αυτό το τεστ. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως οι μαθητές που υποβλήθηκαν σε 
αυτό το τεστ πήραν βαθμούς από 12 έως και 20. Στη δεύτερη στήλη που συμβολίζε-
ται με f, το οποίο είναι το αρχικό γράμμα της λέξης “frequency”, καταγράφεται ο αριθ-
μός των μαθητών που πήρε τον κάθε βαθμό. Για παράδειγμα, δίπλα από το βαθμό 19 
υπάρχει η συχνότητα 2. Αυτό σημαίνει πως δύο μαθητές πήραν 19. Στην τρίτη στήλη 
αναφέρεται η αθροιστική συχνότητα της βαθμολογίας, ο αριθμός των μαθητών δηλα-
δή που πήρε έως και τον κάθε ένα βαθμό. Για παράδειγμα, η συχνότητα του βαθμού 12 
είναι 3, ενώ του βαθμού 13 είναι 2. Αν θέλουμε να ξέρουμε πόσοι μαθητές πήραν έως 
και 13, προσθέτουμε τις δύο συχνότητες και προκύπτει ο αριθμός 5, που είναι η αθροι-
στική συχνότητα του 13. Στην επόμενη στήλη καταγράφεται η σχετική συχνότητα του 
κάθε βαθμού, δηλαδή το ποσοστό επί τοις εκατό των μαθητών που πήρε τον κάθε βαθ-
μό. Έτσι, για παράδειγμα, βλέπουμε πως 17 πήρε το 20% των εξετασθέντων, ενώ 18, 
το 4%. Με τη λογική της αθροιστικής συχνότητας υπολογίζεται και η αθροιστική σχετι-
κή συχνότητα, ή απλούστερα η αθροιστική ποσοστιαία αναλογία. 

Ήδη με τον πίνακα αυτό μπορεί κανείς να εξάγει αρκετά συμπεράσματα σχετικά με τη 
μαθησιακή διαδικασία και τους συντελεστές της. Αν επιθυμούμε όμως να υπολογίσου-
με το βαθμό που αντιπροσωπεύει όλη την ομάδα των μαθητών, θα πρέπει να ανατρέ-
ξουμε στους δείκτες κεντρικής τάσης. Αυτοί είναι τρεις:

 • Η επικρατούσα τιμή
 • Η διάμεσος ή διχοτόμος

 • Ο αριθμητικός μέσος

Η επικρατούσα τιμή είναι ο βαθμός που πήραν οι περισσότεροι μαθητές. Στο παράδειγ-
μά μας το 17. Η διχοτόμος υπολογίζεται διατάσσονταν όλους τους βαθμούς κατ’ αύ-
ξουσα σειρά και εντοπίζοντας αυτόν που χωρίζει την κατανομή σε δύο ίσα μέρη. Πχ:

Παράρτημα 2



258 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ  

12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16,   16,   16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20

12 12

Αν προκύψουν δύο μεσαίες τιμές, τότε τις αθροίζουμε και διαιρούμε δια δύο.

Ο αριθμητικός μέσος είναι ο γνωστός μέσος όρος και υπολογίζεται εύκολα με τον τύπο 

 = , που σημαίνει ότι ο μέσος όρος ( ) ισούται με το άθροισμα των βαθμών 

(Σχi), δια τον αριθμό των εξετασθέντων (Ν). 

Για να εξάγουμε όμως ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με την μαθησιακή διαδι-
κασία και ιδίως τους εξετασθέντες είναι πολύ χρήσιμος ο υπολογισμός και της διασπο-
ράς της βαθμολογίας. Αυτό συνήθως γίνεται με τη χρήση του δείκτη της τυπικής από-
κλισης που είναι:

. 

Ο τύπος σημαίνει πως η τυπική απόκλιση (standard deviation) ισούται με την τετραγω-
νική ρίζα του αθροίσματος των διαφορών του μέσου όρου από τον κάθε βαθμό ξεχω-
ριστά, στο τετράγωνο, δια τον αριθμό των εξετασθέντων. Η τετραγωνική ρίζα χρησιμο-
ποιείται για να εξισορροπηθεί το γεγονός του υψώματος των διαφορών στο τετράγω-
νο, γιατί διαφορετικά το αποτέλεσμα δεν θα ήταν βαθμοί αλλά τετραγωνικοί βαθμοί. Το 
νούμερο που προκύπτει δείχνει τη μέση απόκλιση της βαθμολογίας γύρω από τον μέσο 
όρο. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η τυπική απόκλιση τόσο μεγαλύτερη είναι η διασπο-
ρά της βαθμολογίας. Για να μπορέσουμε βέβαια να μιλήσουμε για ομοιογένεια ή ανο-
μοιογένεια στο αποτέλεσμα του τεστ θα πρέπει να κάνουμε ένα ακόμα απλό έλεγχο δι-
αιρώντας την τυπική απόκλιση με το μέσο όρο και πολλαπλασιάζοντας επί εκατό. Αν το 
αποτέλεσμα είναι πάνω από 10% η επίδοση των μαθητών θα θεωρείται ανομοιογενής. 
Αν είναι μικρότερη η ίση ομοιογενής.

Για να μπορεί λοιπόν κάποιος να χαρακτηρίσει το αποτέλεσμα ενός τεστ επιτυχημένο 
θα πρέπει να προκύπτει κεντρική τάση προς την κορυφή της κλίμακας και μικρή δια-
σπορά. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται η λήψη μέτρων για τη βελτίωση του 
αποτελέσματος της μαθησιακής διαδικασίας.




