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6. Γλωζζικές δραζηηριόηηηες μη ησπικής μάθηζη 

Σε απηό ην ηκήκα θαλείο κπνξεί λα βξεη κηα ζεηξά από πξσηόηππεο δηδαθηηθέο 

γισζζηθέο δξαζηεξηόηεηεο βαζηζκέλεο ζε κε ηππηθέο κνξθέο κάζεζεο.  

Oη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα 24 εξγαζηεξίσλ 

πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ  “Incorporate Non- formal Methods 

into language education for adult Immigrants”. Σηα ελ ιόγσ εξγαζηήξηα 

ζπκκεηείραλ 104 άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ εθπαίδεπζε ελήιηθσλ 

κεηαλαζηώλ νη νπνίνη ζπδήηεζαλ, αληάιιαμαλ απόςεηο θαη ηδέεο ζρεηηθά κε ηε 

γισζζηθή δηδαζθαιία γηα ελήιηθεο κεηαλάζηεο. Επηπιένλ, πξόηεηλαλ θαη ζρεδίαζαλ 

κηα ζεηξά από δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο κε ηππηθήο 

κάζεζεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηεπνκέλσλ. Σηε ζπλερεία νη 

δξαζηεξηόηεηεο απηέο αλαπξνζαξκόζηεθαλ από έκπεηξν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, 

δνθηκάζηεθαλ ζε πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ θαη πήξαλ ηελ ηειηθή κνξθή πνπ 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.  

Είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη νη δξαζηεξηόηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζθέξνπλ ζηνπο αλαγλώζηεο κηα πξαθηηθή ηδέα γηα ηε ζεσξία πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ νδεγνύ. Μπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο έρνπλ ή λα ηξνπνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δεμηόηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηόρν θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ. Κάζε εθπαηδεπηηθόο αλάινγα κε ην πνύ εξγάδεηαη, ηελ εκπεηξία ηνπ / 

ηεο, ην καζεζηαθό ζηπι ησλ καζεηεπόκελσλ κπνξεί λα εθαξκόζεη κεξηθέο ή όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο κε έλαλ ηξόπν πνπ είλαη πην θαηάιιεινο. Επηπιένλ, κπνξεί λα 

εκπλεπζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο γηα θάζε νκάδα 

καζεηώλ. 

Ο θύξηνο ζηόρνο είλαη ε πνηνηηθή βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιώζζαο κε ηξόπν 

πνπ ε δηδαζθαιία ζα είλαη πην ελδηαθέξνπζα θαη ειθπζηηθή θαη επνκέλσο πην 

απνηειεζκαηηθή. 

Πξνηείλεηαη πξηλ λα δηαβάζεηε ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο, λα δηαβάζεηε ηνλ 

νινθιεξσκέλν νδεγό. Δελ είλαη απαξαίηεην λα ηνλ δηαβάζεηε όιν, ζα κπνξνύζαηε 
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λα επηιέμεηε ηκήκαηα πνπ ζα κπνξνύζε θαλείο λα βξεη πην θαηάιιεια γηα ηελ 

εξγαζία ηνπ / ηεο. 

Πξηλ παξνπζηάζνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζεσξνύκε πνιύ ζεκαληηθό λα 

δηεπθξηλίζνπκε ηα αθόινπζα: 

 Ο ρξόλνο πνπ πξνηείλεηαη ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο 

θάηη εμαηξεηηθά απζηεξό. Αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε δπλακηθή ηεο θάζε 

νκάδαο, ν ρξόλνο εθαξκνγήο ζα κπνξνύζε λα αιιάμεη. 

 Υπάξρνπλ 30 δξαζηεξηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

γιώζζαο. Υπάξρνπλ θάπνηεο γηα αξράξηνπο  θαη άιιεο γηα ηα πην πςειά 

επίπεδα. Υπάξρνπλ αθόκε θαη νξηζκέλεο πνπ κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα. Κάζε εθπαηδεπηηθόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη 

αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο νκάδαο ηνπ / ηεο ή αθόκε θαη λα θάλεη 

θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνύο. 

 Όηαλ έλαο εθπαηδεπηηθόο επηιέμεη λα εθαξκόζεη κία από ηηο δξαζηεξηόηεηεο, 

είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαιά νξγαλσκέλνο θαη λα ιάβεη ππόςε ηνπ όια ηα 

κέξε. Δελ πξέπεη λα μερλάκε πσο θάζε άηνκν θαη θάζε νκάδα αληηδξά κε 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Καηά ηελ πινπνίεζε θάζε δξαζηεξηόηεηαο, ε 

επειημία πξέπεη λα είλαη κία από ηηο πξνηεξαηόηεηεο. Ίζσο ρξεηάδνληαη 

πεξηζζόηεξεο νδεγίεο ζε κηα νκάδα θαη ιηγόηεξν ζε κηα άιιε, ή θάπνηεο 

αιιαγέο κπνξεί λα ζεσξεζνύλ απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ξνήο θαη ηεο 

ηζνξξνπίαο ηεο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο. 

 Οη πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο δελ απνηεινύλ ζεηξά καζεκάησλ. Κάζε κία 

είλαη κηα κεκνλσκέλε δξαζηεξηόηεηα κε δηαθνξεηηθό ζέκα θαη εθπαηδεπηηθό 

ζηόρν. 

 Οξηζκέλεο από ηηο πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο πξνϋπνζέηνπλ όηη θάπνηα 

άιια ζηνηρεία ηεο γιώζζαο έρνπλ δηδαρζεί ζε πξνεγνύκελα καζήκαηα. Ο 

εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ έληαμή ηνπο 

ζηα καζήκαηα. 

 Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα πιήξεο 

κάζεκα αιιά κπνξνύλ επίζεο λα ζπλδπαζηνύλ κε πην παξαδνζηαθέο ηερληθέο 
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δηδαζθαιίαο. Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύλ λα εμππεξεηήζνπλ ην ξόιν ηεο 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο  γλώζεο πνπ έρεη ήδε απνθηεζεί. 

 Οη ζηόρνη θάζε δξαζηεξηόηεηαο είλαη πνιπδηάζηαηνη θαη θαιύπηνπλ θαη 

άιινπο ηνκείο εθηόο από ηελ απόθηεζε γισζζηθώλ ηθαλνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Παξ 'όια απηά, ζηελ παξνπζίαζή ηνπο παξνπζηάδνληαη κόλν νη 

ζεκαληηθόηεξνη εμ απηώλ  θαη απηνί πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ εθκάζεζε 

γισζζώλ. 

 

 

 

30  
LANGUAGE LEARNING 

ACTIVITIES 
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1. ΔΕΤΣΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριο 

ΧΡΟΝΟ  60 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Καπζλα / ποτιρια  

 Χαρτάκια με προτάςεισ που να περιγράφουν ζνα εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Ραιδαγωγικό παιχνίδι  

 Σφντομεσ Συναντιςεισ (speed dating) 

ΣΟΧΟΙ  Να κάνουν εξάςκθςθ ςτισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ  

 Να κάνουν εξάςκθςθ ςτα ριματα ςε απλό ενεςτϊτα  

 Να είναι ςε κζςθ να μιλοφν για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και να 
γνωρίςουν ο ζνασ τον άλλον καλφτερα  

 Να μάκουν νζα ριματα / να κάνουν εξάςκθςθ ςτα ιδθ γνωςτά 

 Να κάνουν εξάςκθςθ ςτθν ανάγνωςθ, τθν κατανόθςθ και τθν 
παραγωγι προφορικοφ λόγου 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ  
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ  

Πριν τθν δραςτθριότθτα 

 Γράψτε 2-3 διαφορετικά εβδομαδιαία προγράμματα (ανάλογα με τον 
αρικμό των εκπαιδευομζνων) χρθςιμοποιϊντασ προτάςεισ με τισ 
θμζρεσ τθσ εβδομάδασ (π.χ. Τθ Δευτζρα δουλεφω, Τθν Τρίτθ κακαρίηω 
το ςπίτι, Τθν Τετάρτθ πθγαίνω ςτο ςοφπερ-μάρκετ, Το Σάββατο 
βγαίνω ζξω κ.λπ.). Οι κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ που επιλζγονται 
πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτθν πραγματικότθτα. 

 Κόψτε τισ προτάςεισ και βάλτε τεσ ςτα καπζλα ι ςτα ποτιρια. Κάκε 
καπζλο / ποτιρι πρζπει να ζχει 7 διαφορετικζσ προτάςεισ με όλεσ τισ 
θμζρεσ τθσ εβδομάδασ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ 

 Χωρίςτε τθν τάξθ ςε 2-3 ομάδεσ και δϊςτε ςτον/ςτθν 
κακζνα/κακεμιά ζνα καπζλο / ποτιρι με τισ προτάςεισ. Εξθγιςτε τουσ 
ότι υπάρχουν κάποιεσ προτάςεισ με κακθμερινά κακικοντα ςτο 
καπζλο / ποτιρι και πρζπει να τισ τοποκετιςουν ςτθ ςωςτι ςειρά για 
να ςχθματίςουν όλθ τθν εβδομάδα. 

 Δϊςτε ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/-εσ κάποιο χρόνο για να 
διαβάςουν τισ προτάςεισ και να ςυνεργαςτοφν ϊςτε να τισ βάλουν 
ςτθν ςωςτι ςειρά. 

 Πταν τελειϊςουν, ηθτιςτε από τισ ομάδεσ μία προσ μία να 
παρουςιάςουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, διαβάηοντασ δυνατά και 
κάνοντασ τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. 

 Συγκεντρϊςτε το λεξιλόγιο γράφοντασ ςτον πίνακα τισ θμζρεσ τθσ 
εβδομάδασ. 
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 Σφντομεσ ςυναντιςεισ (speed dating): Χωρίςτε τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ ςε ηεφγθ και αφιςτε τουσ για λίγα λεπτά να μοιραςτοφν μεταξφ 
τουσ ζνα κακθμερινό κακικον χρθςιμοποιϊντασ το μοτίβο: "Τθν 
......... (θμζρα) κάνω ............ (κακικον)" 

 Αλλάξτε τα ηεφγθ όςεσ φορζσ επικυμείτε.  

 

2. ΣΑ ΤΝΑΙΘΘΜΑΣΑ ΜΟΤ  

ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριο 

ΧΡΟΝΟ  40 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Κάρτεσ με πρόςωπα που ζχουν διαφορετικζσ εκφράςεισ. 

 Κάρτεσ λεξιλογίου που εκφράηουν ςυναιςκιματα (ευτυχιςμζνοσ, 
λυπθμζνοσ, κυμωμζνοσ κλπ.). 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Ραιδαγωγικό παιχνίδι 

 Χριςθ φωτογραφιϊν 

 Ραντομίμα 

ΣΟΧΟΙ  Να μάκουν λεξιλόγιο ςχετικά με τα ςυναιςκιματα 

 Να ςυνδζςουν εκφράςεισ με λζξεισ 

 Να ενιςχυκεί θ δθμιουργικότθτα των εκπαιδευόμενων 

 Να προωκθκεί θ επικοινωνία μζςω τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ  
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ  

 Κολλιςτε τισ κάρτεσ με τα πρόςωπα ςτον τοίχο. Κάτω από τθν κάκε 
μια  τοποκετιςτε τθν κάρτα λζξθσ που ταιριάηει με το ςυναίςκθμα 
που εκφράηεται ςτθ ςχετικι κάρτα προςϊπου. 

 Αφιςτε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/-εσ να παρατθριςουν για λίγα 
λεπτά τισ κάρτεσ και ςτθ ςυνζχεια πάρτε τισ κάρτεσ προςϊπου και 
βάλτε τεσ ςε ζνα τραπζηι. 

 Ηθτιςτε από τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/-εσ να ςτακοφν ζνασ προσ 
ζνασ και να τραβιξουν ςτθν τφχθ μία κάρτα προςϊπου. 

 Μετά τθν μελζτθ τθσ κάρτασ, ο/θ κακζνασ/κακεμία ζχει 5 λεπτά το 
πολφ για να κάνει παντομίμα που κα περιγράφει αυτό το 
ςυναίςκθμα. Θ ομιλία απαγορεφεται. 

 Πταν το κοινό μαντζψει ςωςτά το ςυναίςκθμα, ο/θ εκπαιδευόμενοσ/-
θ κολλάει το πρόςωπο πάνω από τθ ςωςτι κάρτα λζξθσ ςτον τοίχο και 
τότε ςθκϊνεται ο/θ επόμενοσ/θ εκπαιδευόμενοσ/θ για να πάρει 
ςειρά. 

 Συνεχίςτε μζχρι να χρθςιμοποιθκοφν όλεσ οι κάρτεσ προςϊπου. 

 Συγκεντρϊςτε το λεξιλόγιο τθσ μζρασ. 
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3. ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ                                                                                                                

ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριο 

ΧΡΟΝΟ  2 ϊρεσ 

ΤΛΙΚΑ  Εικόνεσ λαχανικϊν και φροφτων και κάρτεσ λζξεων. 

 Ζνα κουίη με φροφτα και λαχανικά (για τον/τθν εκπαιδευτι/τρια). 

 Ζγχρωμεσ κάρτεσ (χρϊμα-λζξθ). 

 Βίντεο με διάλογο για ψϊνια μαναβικισ.  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Διαδραςτικό κουίη 

 Οπτικοακουςτικό υλικό 

 Ρροςομοίωςθ 

 Βιωματικι μάκθςθ 

ΣΟΧΟΙ  Να μάκουν λεξιλόγιο ςχετικό με τα φροφτα, τα λαχανικά και τα 
χρϊματα 

 Να κάνουν εξάςκθςθ ςτισ βαςικζσ φράςεισ που ςχετίηονται με τα 
ψϊνια μαναβικισ  

 Να κάνουν εξάςκθςθ ςτισ ακουςτικζσ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ 

 Να προετοιμαςτοφν οι εκπαιδευόμενοι/εσ ϊςτε να κάνουν τα ψϊνια 
τουσ ςτο μανάβικο και να είναι ςε κζςθ να κάνουν λίςτα με ψϊνια  

 Να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτεσ γραφισ 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

Πριν τθν δραςτθριότθτα 

 Κολλιςτε ςτουσ τοίχουσ τισ εικόνεσ των φροφτων και των λαχανικϊν 
και τισ ζγχρωμεσ κάρτεσ ςυνοδευόμενεσ από  τισ ςχετικζσ κάρτεσ 
λζξεων.  

1ο ςτάδιο: Διαδραςτικό κουίη 

 Αφιςτε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να παρατθριςουν τισ εικόνεσ 
και τισ λζξεισ ςτουσ τοίχουσ για λίγα λεπτά. 

 ωτιςτε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ ερωτιςεισ όπωσ "είναι κόκκινο 
και το χρθςιμοποιοφμε για ςαλάτεσ" και αφιςτε τουσ να βρουν το 
ςωςτό φροφτο ι λαχανικό. 

 Κάκε εκπαιδευόμενοσ/θ που μαντεφει ςωςτά παίρνει τθν εικόνα. 

 Συνεχίςτε μζχρι να πάρουν όλεσ τισ εικόνεσ. 

2ο  ςτάδιο: Σαίριαςμα χρωμάτων  

 Δϊςτε από μία κάρτα χρϊματοσ ςε όλουσ τυχαία. Κάνοντασ 
ερωτιςεισ ο ζνασ ςτον άλλον πρζπει να βρουν και να πάρουν τθν 
αντίςτοιχθ κάρτα χρϊματοσ με το φροφτο ι το λαχανικό τουσ. Για 
παράδειγμα, αν κάποιοσ ζχει ντομάτα αλλά ζχει μια πράςινθ κάρτα, 
κα μποροφςε να πει: «Ζχω μια ντομάτα, κζλω τθν κόκκινθ κάρτα» ι 
«Ζχω τθν πράςινθ κάρτα, ποιοσ τθν κζλει;». 
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 Πταν όλοι ζχουν τθ ςωςτι κάρτα χρϊματοσ, αφιςτε τουσ να 
μιλιςουν. Ο/Θ κακζνασ/κακεμία πρζπει να πει το φροφτο / λαχανικό 
και το χρϊμα που κρατάει. «Ζχω μια κόκκινθ ντομάτα» κλπ. 

3ο ςτάδιο: Ψώνια ςτο μανάβικο  

 Ραίξτε ζνα ςφντομο βίντεο ςτθν αγορά φροφτων & λαχανικϊν με ζναν 
διάλογο ενόσ πωλθτι και ενόσ πελάτθ. Γράψτε τισ ςθμαντικζσ 
φράςεισ ςτον πίνακα (πόςο κοςτίηει; Θα ικελα μερικζσ ντομάτεσ κλπ.) 
και εξθγιςτε εάν υπάρχουν άγνωςτεσ λζξεισ. 

 Κάνετε ομάδεσ των 2 και δϊςτε ςτον/ςτθ κακζνα/κακεμία ζναν ρόλο. 
Ο ζνασ είναι ο πελάτθσ και ο άλλοσ είναι ο πωλθτισ. Αφιςτε τουσ να 
εξαςκιςουν τουσ διάλογουσ. Κυκλοφοριςτε ςτθν τάξθ και βοθκιςτε 
τουσ. Μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τισ φράςεισ από τον πίνακα. 

 Ρείτε ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να γράψουν μια λίςτα αγορϊν 
με φροφτα και λαχανικά που πρζπει να αγοράςουν.  

 Ρθγαίνετε όλοι μαηί ςε ζνα κοντινό μανάβικο για να εξαςκιςετε τουσ 
διαλόγουσ και το λεξιλόγιο. 
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4. ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΜΙΑ ΠΟΛΘ … 

ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριο 

ΧΡΟΝΟ  1 ϊρα 

ΤΛΙΚΑ  Εικόνεσ οδικϊν ςθμάτων ι πινακίδων κατεφκυνςθσ. 

 Χαρτιά με οδθγίεσ αντίςτοιχεσ με τισ εικόνεσ δρόμου / κατεφκυνςθσ. 

 Χαρτιά με ονόματα κτιρίων ςτθν γλϊςςα-ςτόχο.  

 Τουβλάκια LEGO 

 Ζνα πιόνι 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Καταςκευι με τουβλάκια LEGO 

 Ομαδικι μάκθςθ  

ΣΟΧΟΙ 
 Να αυξθκεί θ ικανότθτα των εκπαιδευόμενων να ηθτοφν και να 

παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ οδθγίεσ 

 Να μάκουν και να εξαςκιςουν βαςικζσ λζξεισ και φράςεισ για το κζμα 

 Να βελτιϊςουν τθν προφορά και τθν ομιλία τουσ ςτθ γλϊςςα-ςτόχο 

 Να αυξθκεί θ αυτοπεποίκθςθ των εκπαιδευομζνων να ηθτοφν οδθγίεσ 
κατεφκυνςθσ ςτθν πραγματικι ηωι 

 Να προωκθκοφν θ ςυνεργαςία και θ δθμιουργικότθτα ανάμεςα ςτουσ 
μακθτζσ 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Δϊςτε τα τουβλάκια LEGO ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ και 
βοθκιςτε τουσ να δθμιουργιςουν μια γειτονιά με δρόμουσ και κτίρια. 

 Κάντε δυάδεσ. Ο ζνασ κα πρζπει να ζχει τισ εικόνεσ κατεφκυνςθσ και ο 
άλλοσ το χαρτί οδθγιϊν. Ρρζπει να ςυνεργαςτοφν για να ταιριάξουν 
κάκε εικόνα με τθ ςωςτι οδθγία (π.χ. το βζλοσ που δείχνει προσ τα 
δεξιά - ςτρίψτε δεξιά). Ελζγξτε τισ ςωςτζσ απαντιςεισ. 

 Στο μεταξφ ο εκπαιδευτισ/τρια ορίηει ζνα ςθμείο εκκίνθςθσ ςτθ 
γειτονιά και βάηει χαρτιά με ονόματα ςτα κτίρια. Αφιςτε ςτουσ/ςτισ 
εκπαιδευόμενουσ/εσ κάποιο χρόνο να εξετάςουν τα κτίρια τθσ 
γειτονιάσ. 

 Τϊρα οι εκπαιδευόμενοι χωριςμζνοι ςε ηεφγθ πρζπει να 
μετακινιςουν το πιόνι ςε ζνα επιλεγμζνο κτίριο. Ο ζνασ 
εκπαιδευόμενοσ είναι ο οδθγόσ που δίνει οδθγίεσ (π.χ. πθγαίνετε 
προσ τα εμπρόσ και ςτθ ςυνζχεια ςτρίβετε δεξιά) και ο άλλοσ 
μετακινεί το πιόνι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που δίνονται. Αν υπάρχει 
χρόνοσ, οι ρόλοι μποροφν να αλλάξουν μεταξφ των ηευγαριϊν. Ο/Θ 
εκπαιδευόμενοσ/θ που δίνει τισ οδθγίεσ επιλζγει το κτίριο 
προοριςμοφ χωρίσ να ενθμερϊςει το άτομο που κινεί το πιόνι. 
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5. ΠΑΙΗΟΝΣΑ ΜΕ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριο 

ΧΡΟΝΟ  50 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Ρλαςτικά κεφαλαία και μικρά γράμματα του αλφαβιτου  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Ραιδαγωγικό παιχνίδι 

 Ομαδικι άςκθςθ 

ΣΟΧΟΙ  Να μάκουν ι να εξαςκθκοφν ςτο αλφάβθτο (κεφαλαία και μικρά 
γράμματα) 

 Να προωκθκεί θ ομαδικι δουλειά 

 Να αυξθκεί θ ικανότθτα των εκπαιδευόμενων να παρουςιάηουν και 
να γράφουν τα ονόματά τουσ 

 Να γνωρίςουν ο ζνασ τον άλλον καλφτερα 

 Να μποροφν να ξεχωρίηουν κεφαλαία και μικρά γράμματα 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Χωρίςτε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ ςε ομάδεσ των 4 και δϊςτε ςε 
κάκε ομάδα τα πλαςτικά γράμματα (κεφαλαία και μικρά). Εξθγιςτε 
τουσ ότι πρζπει να τοποκετιςουν τα κεφαλαία γράμματα του 
αλφαβιτου ςτθ ςωςτι ςειρά και ςτθ ςυνζχεια να τα ταιριάξουν με τα 
μικρά. Δεν είναι απαραίτθτο όλεσ οι ομάδεσ να ζχουν όλα τα 
γράμματα (μία ομάδα μπορεί να ζχει από το A-K, ζνα άλλο από το Λ-Τ 
κλπ.). 

 Ελζγξτε μαηί τα αλφάβθτα και κάντε τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. 
Βοθκιςτε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να επιλζξουν τα ςωςτά 
γράμματα για να γράψουν τα ονόματά τουσ ςτθ γλϊςςα - ςτόχο. 

 Στθ ςυνζχεια, ςυγκεντρϊςτε όλα τα γράμματα και μοιράςτε τα ζτςι 
ϊςτε να ζχουν όλοι τον ίδιο αρικμό περίπου αλλά ανακατεμζνα. (Με 
βάςθ τα ονόματα των μακθτϊν ςασ να είςτε βζβαιοι ότι 
περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα γράμματα για να ςχθματίςουν 
τα ονόματά τουσ). 

 Διαςκορπίςτε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ ςτθν τάξθ τυχαία. 

 Εξθγιςτε ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ ότι κα ζχουν περίπου 10 
λεπτά για να πάνε γφρω ςτθν τάξθ, να ςυναντιςουν όςο το δυνατόν 
περιςςότερα άτομα και να ηθτιςουν γράμματα για να γράψουν το 
όνομά τουσ ςτθ γλϊςςα-ςτόχο. Ο διάλογοσ κα πρζπει να είναι ωσ 
εξισ: Το όνομά μου είναι Μωάμεκ και χρειάηομαι ζνα "α". (Μπορείτε 
να το κάνετε πιο δφςκολο, ηθτϊντασ από τουσ εκπαιδευόμενουσ να 
γράψουν τα ονόματά τουσ με κεφαλαίο γράμμα ςτθν αρχι ι πιο 
εφκολο, ηθτϊντασ τουσ να γράψουν μόνο με κεφαλαία ι μικρά 
γράμματα). 

 Μετά από τθν ϊρα που υποδείξατε , οι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να 
ςχθματίςουν τα ονόματά τουσ τοποκετϊντασ με ςωςτι ςειρά τα 
γράμματα που κα ζχουν ςυλλζξει κατά τθ διάρκεια τθσ 
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δραςτθριότθτασ και να ηθτιςουν οποιοδιποτε γράμμα λείπει (π.χ., 
χρειάηομαι το "M"). 

 

6. Ο διευκυντισ τθσ ορχιςτρασ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριο 

ΧΡΟΝΟ  60 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ Κανζνα 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Ραιδαγωγικό παιχνίδι 

 Μίμθςθ 

ΣΟΧΟΙ  Να κάνουν εξάςκθςθ ςε γριγορεσ ερωτιςεισ και απαντιςεισ, 
καταφατικζσ και αρνθτικζσ 

 Να μάκουν να ριμα “είμαι” 

 Να δθμιουργθκεί ομαδικό πνεφμα και να διαςκεδάςουν 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ γράφει 
και εξθγεί ςτον πίνακα το ριμα «είμαι» και πϊσ να ρωτιςεισ και να 
απαντιςεισ ςε ευκείεσ ερωτιςεισ. π.χ. «Είςαι ο Ιωάννθσ; ‘Πχι δεν 
είμαι». 

 Μόλισ αυτζσ οι ερωτιςεισ ζχουν εξαςκθκεί ςε όλα τα πρόςωπα (εγϊ, 
εςφ, αυτόσ / αυτι, εμείσ, αυτοί), οι εκπαιδευόμενοι/εσ κα κακίςουν 
ςε ζνα κφκλο. 

 Εξθγιςτε ότι κα παίξετε ζνα παιχνίδι χρθςιμοποιϊντασ το ριμα 
«είμαι». Ζνασ/Μία εκπαιδευόμενοσ/θ πρζπει να βγει από τθν τάξθ και 
οι υπόλοιποι να ςχθματίςουν μια ορχιςτρα και να επιλζξουν ζναν 
διευκυντι. Ο διευκυντισ πρζπει να διαλζξει ζνα όργανο για να 
ξεκινιςει. Οι εκπαιδευόμενοι/εσ μιμοφνται πωσ παίηουν αυτό το 
όργανο όταν ο εκελοντισ καλείται να επιςτρζψει ςτθν τάξθ. Ο 
διευκυντισ κα πρζπει να αλλάξει προςεκτικά τα όργανα και οι 
υπόλοιποι/εσ μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να μιμθκοφν γριγορα ότι 
παίηουν αυτό το καινοφριο όργανο. Ο/Θ εκελοντισ/τρια κα πρζπει να 
ρωτιςει διάφορουσ εκπαιδευόμενουσ τθν εξισ ερϊτθςθ: «Είςαι ο 
διευκυντισ;». Ο/Θ κάκε εκπαιδευόμενοσ/θ ανάλογα με τον ρόλο του 
πρζπει να απαντιςει είτε «Ναι, είμαι» ι «Πχι, δεν είμαι». 

 Τϊρα επιλζξτε ζνα/μία εκελοντι/τρια που πρζπει να βγει ζξω από τθν 
τάξθ. Πςο είναι εκτόσ τθσ τάξθσ οι υπόλοιποι κα επιλζξουν ζναν 
«Διευκυντι Ορχιςτρασ». 

 Ηθτιςτε από τον/τθν εκελοντι/τρια να επιςτρζψει και να ςτακεί ςτθν 
μζςθ του κφκλου. 

 Αφιςτε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να μιμοφνται τθν ορχιςτρα 
μζχρι ο/θ εκελοντισ/τρια να βρει τον διευκυντι. 

  Επαναλάβετε τθν δραςτθριότθτα με διαφορετικοφσ/εσ 
εκελοντζσ/τριεσ και διευκυντζσ/τριεσ. 
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7. UNO, DUO, TRES (ΕΝΑ, ΔΤΟ, ΣΡΙΑ)  

ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριο 

ΧΡΟΝΟ  40 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Μια τράπουλα UNO 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Ραιχνίδι 

ΣΟΧΟΙ  Να μάκουν τουσ αρικμοφσ και τα χρϊματα  

 Να διαςκεδάςουν μακαίνοντασ  

 Να δθμιουργιςουν δεςμοφσ μεταξφ τουσ 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

θμείωςθ: Αυτι θ δραςτθριότθτα είναι πολφ απλι και ςκοπεφει να βοθκιςει 
τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να μάκουν τουσ αρικμοφσ και τα χρώματα με 
ευχάριςτο τρόπο ςτα πρώτα ςτάδια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ όταν οι 
γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ είναι πολφ χαμθλζσ. 
 

 Εξθγιςτε τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ UNO ςε γλϊςςα κατανοθτι για 
το επίπεδό τουσ. 

 Αφιςτε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να παίξουν μερικζσ φορζσ το 
παιχνίδι κακϊσ υποδεικνφετε τουσ αρικμοφσ και τα χρϊματα ςτθ 
γλϊςςα – ςτόχο. 

 Μετά από μερικοφσ γφρουσ ηθτιςτε από τουσ/τισ 
εκπαιδευόμενουσ/εσ να πουν δυνατά τόςο τουσ αρικμοφσ όςο και τα 
χρϊματα. 

 Συγκεντρϊςτε ςτον πίνακα το λεξιλόγιο τθσ θμζρασ. 
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8. Σοποκετιςτε το τουβλάκι ςτθ ςωςτι κζςθ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριο 

ΧΡΟΝΟ  50 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Ζνα χαρτί με γραπτζσ οδθγίεσ ςχετικά με τον τρόπο καταςκευισ ενόσ 
απλοφ ςχιματοσ με LEGO. 

 Σετ με τουβλάκια LEGO 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Καταςκευι με LEGO 

 Βιωματικι μάκθςθ 

 Ομαδικι άςκθςθ 

ΣΟΧΟΙ  Να μάκουν και να κάνουν εξάςκθςθ ςε λεξιλόγιο ςχετικό με τθν 
τοποκεςία 

 Να βελτιϊςουν οι εκπαιδευόμενοι/εσ τισ δεξιότθτεσ αντίλθψθσ και 
γραφισ 

 Να βελτιϊςουν τθν δθμιουργικότθτα και τισ καλλιτεχνικζσ τουσ 
δεξιότθτεσ  

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

Πριν τθν δραςτθριότθτα 

 Ρροετοιμάςτε ζνα χαρτί με απλζσ οδθγίεσ για το πϊσ να φτιάξει 
κανείσ μια απλι καταςκευι με τα LEGO. Ρ.χ. βάλτε ζνα τουβλάκι 
πάνω ςε αυτό που ζχετε ιδθ, τοποκετιςτε το επόμενο τουβλάκι 
δίπλα ςτο προθγοφμενο κλπ. (Ρρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτισ λζξεισ 
τοποκεςίασ). 

Κατά τθν διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ  

 Δϊςτε ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ τισ οδθγίεσ και λίγο χρόνο για 
να τισ διαβάςουν. 

 Ξεκινιςτε τθν καταςκευι ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ μία προσ μία. 
Βεβαιωκείτε ότι οι εκπαιδευόμενοι/εσ παρακολουκοφν προςεκτικά 
τισ κινιςεισ ςασ και μθν ξεχάςετε να πείτε δυνατά κάκε βιμα για να 
ςυνδζςετε τθν κίνθςθ με τθ λζξθ τοποκεςίασ. 

 Τϊρα ηθτιςτε από τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να καταςκευάςουν 
μόνοι τουσ ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ, κυκλοφοριςτε ςτθν τάξθ και 
διευκολφνετζ τουσ αν χρειαςτεί. 

 Πταν όλοι οι εκπαιδευόμενοι/εσ ζχουν ολοκλθρϊςει τθν καταςκευι 
τουσ, ελζγξτε αν ακολουκικθκαν οι οδθγίεσ και διευκρινίςτε τυχόν 
παρεξθγιςεισ. 

 Χωρίςτε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ ςε ομάδεσ και ηθτιςτε τουσ να 
προετοιμάςουν μια πολφ απλι καταςκευι τθσ επιλογισ τουσ και να 
καταγράψουν τισ ςχετικζσ οδθγίεσ. 
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9. ΓΙΝΕ ΜΙΜΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριο – Μεςαίο 

ΧΡΟΝΟ  45 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Βίντεο με κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ και χόμπι 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Χριςθ οπτικοακουςτικϊν υλικϊν 

 Ραντομίμα  

ΣΟΧΟΙ  Να κάνουν εξάςκθςθ τον ενεςτϊτα 

 Να μάκουν λεξιλόγιο ςχετικό με χόμπι και κακθμερινζσ 
δραςτθριότθτεσ 

 Να βελτιϊςουν τθν δθμιουργικότθτά τουσ 

 Να ενκαρρυνκεί θ ζκφραςθ μζςω τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ   

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Δείξτε το βίντεο με κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ και χόμπι. Σε κάκε 
παφςθ ρωτιςτε τουσ τι κάνουν οι άνκρωποι. Αν υπάρχουν άγνωςτεσ 
λζξεισ, γράψτε τεσ ςτον πίνακα και εξθγιςτε. 

 Στθ ςυνζχεια, μπορείτε να πείτε τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ και 
τα χόμπι ςασ με τθ χριςθ του ενεςτϊτα και να τουσ ηθτιςετε να πουν 
τα δικά τουσ. 

 Πλοι πρζπει να ςτακοφν ςε ζνα κφκλο. Εξθγιςτε τουσ ότι ο κακζνασ, 
πρζπει να μιμθκεί μια δραςτθριότθτα ι ζνα χόμπι. Ξεκινάτε εςείσ 
παριςτάνοντασ μια δραςτθριότθτα (βοφρτςιςμα δοντιϊν). Το άτομο 
ςτα δεξιά ςασ πρζπει να μαντζψει και να φωνάξει τθν 
δραςτθριότθτα/χόμπι ςτθν γλϊςςα – ςτόχο. Το άτομο ςτα δεξιά ςασ, 
το οποίο μάντεψε ςωςτά, πρζπει να μιμθκεί μια άλλθ 
δραςτθριότθτα/χόμπι και το άτομο δίπλα του πρζπει να κάνει το ίδιο. 
Αυτό ςυνεχίηεται μζχρι να ςυμμετάςχουν όλοι/εσ οι 
εκπαιδευόμενοι/εσ. Είναι προτιμότερο να μθν επαναλθφκοφν οι ίδιεσ 
δραςτθριότθτεσ/χόμπι.     
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10. ΚΤΝΘΓΙ ΘΘΑΤΡΟΤ  

ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριο – Μεςαίο 

ΧΡΟΝΟ  Πριν τθν δραςτθριότθτα: 1 ϊρα 
Κατά τθν διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ: 45 λεπτά (ι περιςςότερα ανάλογα με 
των αρικμό των ςτοιχείων)  

ΤΛΙΚΑ  Χαρτάκια με γραμμζνα ςτοιχεία 

 Ζνασ «κθςαυρόσ» (ςοκολάτα, βιβλίο κλπ.) 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Βιωματικι μάκθςθ 

 Ραιδαγωγικό παιχνίδι 

 Ομαδικι άςκθςθ 

ΣΟΧΟΙ  Να κάνουν εξάςκθςθ ςτθν κατανόθςθ οδθγιϊν και τθν ανάγνωςθ 

 Να αυξιςουν οι εκπαιδευόμενοι/εσ τθν ςυνεργαςία μεταξφ τουσ  

 Να βελτιϊςουν το λεξιλόγιο τουσ 

 Να αυξιςουν τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτζσ τουσ 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

Πριν τθν δραςτθριότθτα: 

 Ο/Θ εκπαιδευτικόσ πρζπει να βρει κάποιεσ κρυψϊνεσ μζςα και ζξω 
από τθν τάξθ (ζνα διάδρομο, μια αυλι ι ακόμθ και καταςτιματα που 
μπορείτε να βρείτε γφρω ςτθν γειτονιά). 

 Γράψτε ςε κομμάτια χαρτιϊν ενδείξεισ που κα βοθκιςουν τουσ/τισ 
εκπαιδευόμενουσ/εσ να βρουν τισ κρυψϊνεσ για να βρουν τελικά τον 
κθςαυρό. Για παράδειγμα: "Ζξω από τθν τάξθ υπάρχει μια αφίςα με 
λεωφορείο" πίςω από τθν αφίςα με το λεωφορείο κα κολλιςετε ζνα 
άλλο κομμάτι χαρτί: "Ρθγαίνετε ςτο μζροσ όπου μια ντομάτα κα 
μποροφςε να βρει μια πατάτα" που ςθμαίνει το μανάβικο. Σε αυτι 
τθν περίπτωςθ ο άνκρωποσ του μανάβικου κα πρζπει να ενθμερωκεί 
για να τουσ δϊςει το επόμενο ςτοιχείο . 

 Επιλζξτε τι κα είναι ο κθςαυρόσ. Σοκολάτα / ζνα γεφμα / ζνα βιβλίο 
ςτθ γλϊςςα-ςτόχο / ζνα ωραίο ςθμειωματάριο κλπ. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ: 

 Χωρίςτε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ ςε ομάδεσ των 3-4. Εξθγιςτε 
τουσ ότι πρζπει να βρουν ζνα κθςαυρό διαβάηοντασ και 
ακολουκϊντασ οδθγίεσ από το ζνα μζροσ ςτο άλλο, ακόμθ και ζξω 
από τθν τάξθ. Για να αποφφγετε τθν ταυτόχρονθ ζναρξθ όλων των 
ομάδων με αποτζλεςμα να ακολουκοφν θ μια τθν άλλθ, δϊςτε ςε 
κάκε ομάδα ζνα διαφορετικό ςτοιχείο ςτθν αρχι, ϊςτε να κινθκοφν 
με διαφορετικι ςειρά. 

Εξθγείςτε ότι μετά από 30 λεπτά (ι περιςςότερα) κα πρζπει να επιςτρζψουν 
ακόμα και αν δεν βρικαν τον κθςαυρό. 

 Πταν επιςτρζψουν όλοι/εσ, ςυηθτιςτε για τθν εμπειρία και ρωτιςτε 
αν υπιρχαν άγνωςτεσ λζξεισ ι κάποιεσ δυςκολίεσ. 
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11. ΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΤ ΔΕΝΣΡΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριο – Μεςαίο 

ΧΡΟΝΟ  1 ϊρα 

ΤΛΙΚΑ  Ζνα ςφντομο βίντεο ςχετικό με τθν οικογζνεια ςτθ γλϊςςα – ςτόχο 

 Οικογενειακζσ φωτογραφίεσ του/τθσ εκπαιδευτι/τριασ και των 
εκπαιδευόμενων (που τουσ ηθτικθκε από το προθγοφμενο μάκθμα) 

 Ρολφχρωμα  χαρτιά και μαρκαδόροι 

 Κόλλα  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Χριςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ  

 Χριςθ προςωπικϊν φωτογραφιϊν  

 Συνεντεφξεισ 

 Ηωγραφικι   

ΣΟΧΟΙ  Να μάκουν λεξιλόγιο ςχετικό με τα μζλθ τθσ οικογζνειασ και τισ 
ςχζςεισ τουσ 

 Να ανταλλάξουν πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ οικογζνειεσ τουσ και να 
δθμιουργιςουν οι εκπαιδευόμενοι/εσ δεςμοφσ μεταξφ τουσ 

 Να βελτιϊςουν τισ ακουςτικζσ και προφορικζσ δεξιότθτεσ ςτθ γλϊςςα 
- ςτόχο 

 Να δθμιουργιςουν το δικό τουσ οικογενειακό δζντρο 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Ραίξτε το βίντεο που ςχετίηεται με τθν οικογζνεια. 

 Ηθτιςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ/εσ να πουν τισ λζξεισ που 
ςχετίηονται με τισ οικογενειακζσ ςχζςεισ που κατάλαβαν από το 
βίντεο και γράψτε τεσ ςτον πίνακα. 

 Δείξτε τθν φωτογραφία τθσ οικογζνειάσ ςασ και περιγράψτε τισ 
ςχζςεισ ςασ με τα μζλθ. (Είναι ο πατζρασ μου. Το όνομά του είναι ... 
κλπ.). 

 Χωρίςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ/εσ ςε ηεφγθ και ηθτιςτε τουσ να 
κάνουν ςυνζντευξθ ςτο ηευγάρι τουσ, με ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθ 
φωτογραφία τουσ και τουσ ανκρϊπουσ που εμφανίηονται ςε αυτι. 

 Καταγράψτε τυχόν νζεσ λζξεισ που ςχετίηονται με το κζμα. 

 Εξθγιςτε τουσ ότι πρόκειται να κάνουν το δικό τουσ οικογενειακό 
δζντρο. Δϊςτε τουσ πολφχρωμα χαρτιά και μαρκαδόρουσ. 

 Ρρϊτα από όλα μποροφν να γράψουν μια λίςτα με τα μζλθ τθσ 
οικογζνειασ που κζλουν να ςυμπεριλάβουν. Ωσ παράδειγμα, 
ξεκινιςτε να ςχεδιάηετε το οικογενειακό ςασ δζντρο ςτον πίνακα. 
Γράψτε το όνομά ςασ ςτθ βάςθ και ςτθ ςυνζχεια τραβιξτε μια 
γραμμι ςτο όνομα τθσ μθτζρασ ςασ και μια άλλθ γραμμι ςτο όνομα 
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του πατζρα ςασ. Σχεδιάςτε μια οριηόντια γραμμι που ςυνδζει τουσ 
γονείσ ςασ. Μποροφν ακόμθ και να κολλιςουν μια φωτογραφία για 
κάκε μζλοσ. Συνεχίςτε με τα αδζλφια, τουσ παπποφδεσ κλπ. ανάλογα 
με τισ ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων.  

 

12. ΧΑΛΑΜΕΝΟ ΣΘΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριο – Μεςαίο 

ΧΡΟΝΟ  50 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Φωτογραφίεσ ανκρϊπων 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Ραιδαγωγικό παιχνίδι *προςαρμογι του Χαλαςμζνου Τθλεφϊνου) 

 Ομαδικι άςκθςθ 

ΣΟΧΟΙ  Να μάκουν επίκετα και λεξιλόγιο που ςχετίηονται με τθν εμφάνιςθ 

 Να μάκουν να περιγράφουν τθν εμφάνιςθ ενόσ ατόμου ςτθ γλϊςςα – 
ςτόχο 

 Να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτεσ γραφισ, ακρόαςθσ και ομιλίασ 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

Προετοιμαςία πριν από τθν δραςτθριότθτα: 

 Βάλτε τισ φωτογραφίεσ με τουσ ανκρϊπουσ ςτον τοίχο. Κάκε 
φωτογραφία ζχει ζνα όνομα και ζνα χαρακτθριςτικό (π.χ. ζνα πολφ 
ψθλό άτομο). 

 Γράψτε τα επίκετα και μερικζσ λζξεισ περιγραφισ ςτον πίνακα (π.χ. 
ψθλόσ-κοντόσ, όμορφοσ-άςχθμοσ, μακριά-κοντά μαλλιά κλπ.). 

Κατά τθν διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ:  

 Δείξτε τισ φωτογραφίεσ ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ και ηθτιςτε 
τουσ να τισ περιγράψουν ςυλλζγοντασ τισ ςωςτζσ λζξεισ από αυτζσ 
που ζχουν γραφτεί ςτον πίνακα. (π.χ. Το όνομά του είναι Ιωάννθσ, 
είναι ψθλόσ, λεπτόσ και ζχει κοντά μαλλιά). 

 Μετά από μερικι εξάςκθςθ, πείτε ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να 
επιλζξουν μια φωτογραφία χωρίσ να πουν ποια και να γράψουν μια 
περιγραφι του ατόμου από τθ ςυγκεκριμζνθ φωτογραφία 
(τουλάχιςτον 3 χαρακτθριςτικά). Κυκλοφοριςτε ςτθν τάξθ και 
βοθκιςτε τουσ αν χρειάηεται.  

 Πταν τελειϊςουν ηθτιςτε τουσ να ςασ δϊςουν τθν περιγραφι. 

 Χωρίςτε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ ςε ομάδεσ και ηθτιςτε τουσ να 
ςτακοφν ο ζνασ δίπλα ςτον άλλον. 

 Δϊςτε ςε κάκε εκπαιδευόμενο ςε κάκε ομάδα ζνα χαρτί με μια 
περιγραφι από εκείνεσ που ζγραψαν οι εκπαιδευόμενοι/εσ ςτο 
προθγοφμενο ςτάδιο.  

 Ηθτιςτε από τον/τθν πρϊτο/θ εκπαιδευόμενο/θ να διαβάςει τθν 
περιγραφι ςτο χαρτί και να πει τθν περιγραφι ςτον/ςτθν 
εκπαιδευόμενο/θ ςτα δεξιά του κρυφά (ςτο αυτί) χωρίσ να ακουςτεί. 
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 Ο/Θ δεφτεροσ/θ πρζπει να κάνει το ίδιο και οφτω κακεξισ. 

 Ο/Θ τελευταίοσ/α πρζπει να πει δυνατά τι άκουςε και να δείξει τθν 
φωτογραφία που πιςτεφει ότι ταιριάηει με τθν περιγραφι. 

 Διαβάςτε και ςυγκρίνετε τθν γραπτι περιγραφι, διαβάηοντασ τθν 
δυνατά. Επαναλάβετε το παιχνίδι με διαφορετικζσ περιγραφζσ.  

 

 

13.ΨΑΧΝΟΝΣΑ ΛΕΞΕΙ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριο – Ρροχωρθμζνο  

ΧΡΟΝΟ  50 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Χαρτιά με κατθγορίεσ λζξεων (Πνομα-Ηϊο-Φυτό-Ρράγμα) 

 Επιτραπζηιο παιχνίδι Scattergories (αν τα γράμματα δεν δοκοφν από 
τον εκπαιδευτικό)  

 Στυλό 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Ραιδαγωγικό παιχνίδι 

 Ομαδικι άςκθςθ 

ΣΟΧΟΙ  Να ενιςχφςουν το λεξιλόγιο τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ λζξεων 

 Να ανακαλζςουν ιδθ γνωςτζσ λζξεισ  

 Να κατθγοριοποιιςουν λζξεισ ανά κζμα  

 Να ςυνεργαςτοφν 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

Πριν από τθν δραςτθριότθτα: 

 Χωρίςτε τον πίνακα ςε κατθγορίεσ με βάςθ τουσ εκπαιδευτικοφσ 
ςτόχουσ τθσ ςειράσ μακθμάτων ςασ. Ζνα παράδειγμα μπορεί να είναι 
τα φροφτα, τα χρϊματα, οι χϊρεσ, τα ροφχα κλπ. 

 Ρροετοιμάςτε χαρτιά με τισ ίδιεσ κατθγορίεσ για τουσ/τισ 
εκπαιδευόμενουσ/εσ. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ: 

 Χωρίςτε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ ςε ομάδεσ των 2-3 και δϊςτε 
ςε κάκε ομάδα ζνα χαρτί με τισ κατθγορίεσ. 

 Ραίξτε το παιχνίδι Πνομα-Ηϊο-Φυτό-Ρράγμα (Scattergories) / δϊςτε 
τυχαία γράμματα του αλφαβιτου ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ. 

 Οι ομάδεσ πρζπει να γράφουν, κάκε φορά που τουσ δίνεται ζνα 
γράμμα, μια λζξθ για κάκε κατθγορία που ξεκινά από αυτό το 
γράμμα. Δϊςτε 5 λεπτά για κάκε γράμμα. 

 Πταν τελειϊνουν, ζνασ εκπρόςωποσ κάκε ομάδασ κα πρζπει να πει 
δυνατά τισ λζξεισ για κάκε κατθγορία. 

 Κάκε λζξθ είναι ζνασ βακμόσ. Εάν περιςςότερεσ από μια ομάδεσ 
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ζχουν τθν ίδια λζξθ, τότε δεν παίρνει καμία τον βακμό. 

 Θ ομάδα που κα ςυγκεντρϊςει τουσ περιςςότερουσ βακμοφσ κα είναι 
θ νικιτρια του παιχνιδιοφ. 

 

14. ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ! 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο  

ΧΡΟΝΟ  1 ϊρα 

ΤΛΙΚΑ  PowerPoint με λεξιλόγιο ςχετικό με ψϊνια 

 Φωτογραφίεσ από διάφορα καταςτιματα και κτίρια (ταχυδρομείο, 
φοφρνοσ, φαρμακείο κλπ.) 

 Λίςτεσ αγορϊν 

 Ρραγματικά ι ψεφτικα προϊόντα αγορϊν ι παιχνίδια (πλαςτικό ψωμί, 
αςπιρίνεσ, ζνα κομμάτι φφαςμα κλπ.) με βάςθ τισ λίςτεσ αγορϊν 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Ομαδικι μάκθςθ 

 Ραιχνίδι ρόλου 

 Ρροςομοίωςθ  

ΣΟΧΟΙ  Να εξαςκιςουν και να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ  

 Να μάκουν και να εξαςκιςουν το λεξιλόγιο το ςχετικό με ψϊνια 

 Να προωκιςουν τθν αλλθλεπίδραςθ και το χτίςιμο τθσ ομάδασ 

 Να προςομοιϊςουν μια κακθμερινι κατάςταςθ 

 Να είναι ςε κζςθ να ρωτιςουν και να δϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικά 
με προϊόντα  

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Δείξτε το PowerPoint με το λεξιλόγιο αγορϊν. ωτιςτε τουσ αν 
γνωρίηουν τισ λζξεισ, γράψτε τισ ςτον πίνακα και κάντε εξάςκθςθ. 

 Χωρίςτε τα τραπζηια τθσ τάξθσ. Κάκε τραπζηι είναι ζνα διαφορετικό 
κατάςτθμα (φοφρνοσ, φαρμακείο, κλπ.). Βάλτε ςτα τραπζηια τισ 
φωτογραφίεσ (του φοφρνου, του φαρμακείου κλπ.) και τα διάφορα 
προϊόντα ι παιχνίδια για να κάνετε τθν προςομοίωςθ πιο ρεαλιςτικι. 

 Ορίςτε μερικοφσ/ζσ από τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ για 
καταςτθματάρχεσ και δϊςτε ςτουσ υπόλοιπουσ μια λίςτα αγορϊν με 
προϊόντα που πρζπει να αγοράςουν από διάφορα καταςτιματα. Κάκε 
εκπαιδευόμενοσ/θ κα πρζπει να επιςκεφκεί τα διάφορα 
καταςτιματα και να ηθτιςει τα προϊόντα από τθν λίςτα του. Αφιςτε 
τουσ να αλλθλεπιδράςουν και να μιλιςουν ο ζνασ ςτον άλλον. 

 Μετά από λίγο, ηθτιςτε από τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να 
ανταλλάξουν ρόλουσ (οι καταςτθματάρχεσ κα είναι οι πελάτεσ και οι 
πελάτεσ οι καταςτθματάρχεσ) και επαναλάβετε τθν δραςτθριότθτα.    
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15. ΜΑΘΑΙΝΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ  

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο 

ΧΡΟΝΟ  40 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Κάρτεσ με επαγγζλματα 

 Κάρτεσ εργαλείων/αντικειμζνων (ςχετικά με τα επαγγζλματα) 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Οπτικι μάκθςθ 

 Ομαδικι άςκθςθ 

ΣΟΧΟΙ  Να μάκουν λεξιλόγιο ςχετικό με τα επαγγζλματα 

 Να βελτιϊςουν τθν ανάγνωςθ και τθν παραγωγι προφορικοφ λόγου 

 Να εξαςκθκοφν ςε ερωτιςεισ τφπου ναι/όχι 

 Να ενκαρρυνκεί θ ομαδικι ςυνεργαςία   

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

Σθμείωςθ: Θα ιταν καλφτερα τα επαγγζλματα που παρουςιάηονται να 
βαςίηονται ςτισ εργαςίεσ και τα ενδιαφζροντα των εκπαιδευομζνων. 
 

 Δείξτε τισ κάρτεσ ςε ηευγάρια (επάγγελμα – εργαλείο/αντικείμενο) 
ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ και ρωτιςτε τουσ αν γνωρίηουν το 
λεξιλόγιο. Είτε το επάγγελμα (π.χ. οδθγόσ ταξί) είτε το αντικείμενο. 
Γράψτε τισ λζξεισ ςτον πίνακα. 

 ωτιςτε τουσ ξανά. Τϊρα κα είναι ευκολότερο και κα βρουν τθν 
ςωςτι λζξθ ςτον πίνακα. 

 Βάλτε τισ κάρτεσ με τα επαγγζλματα πάνω ςτον τοίχο ι ςτον πίνακα, 
τθν μια κάτω από τθν άλλθ και δϊςτε ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ 
τισ κάρτεσ με τα εργαλεία/αντικείμενα. Ηθτιςτε τουσ να ςθκωκοφν 
και να ταιριάξουν το αντικείμενο με το ςχετικό επάγγελμα ςτον 
πίνακα (π.χ. μάγειρασ – φαγθτό). Πταν το ταιριάξουν, πρζπει να πουν 
φωναχτά το επάγγελμα και το αντικείμενο. Εάν δεν το κυμοφνται, 
μποροφν να τουσ βοθκιςουν οι άλλοι.  

 Ράρτε όλεσ τισ κάρτεσ και δϊςτε μια ςε κάκε εκπαιδευόμενο/θ. Οι 
άλλοι δεν πρζπει να δουν. Μερικοί από αυτοφσ ζχουν τισ κάρτεσ με τα 
επαγγζλματα και μερικοί τισ κάρτεσ εργαλείων/αντικειμζνων. Ρρζπει 
να βρουν το ηευγάρι τουσ ρωτϊντασ ερωτιςεισ τφπου ναι/όχι. 
Μποροφν να κυκλοφοριςουν μζςα ςτθν τάξθ και να ρωτιςουν τουσ 
άλλουσ (π.χ. εργάηεςαι ςε εξωτερικό χϊρο; μαγειρεφεισ; κλπ.) 
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16. ΠΟΛΤΧΡΩΜΘ ΑΛΑΣΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο 

ΧΡΟΝΟ  Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 1 ϊρα 

Διάρκεια δραςτθριότθτασ: 2 ϊρεσ 

ΤΛΙΚΑ  Μαγειρεμζνο φαγθτό (από τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ και τον/τθν 
εκπαιδευτι/τρια) 

 Κουτάλια, πιροφνια, μαχαίρια, πιάτα και χαρτοπετςζτεσ 

 Εικόνεσ με φαγθτά και μαγειρικά ςκεφθ με τισ λζξεισ ςτθ γλϊςςα-
ςτόχο 

 Μενοφ 

 Φφλλο εργαςίασ με διάλογο 

 Ακουςτικό με τον διάλογο του φφλλου εργαςίασ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Βιωματικι μζκοδοσ – μαγείρεμα και φαγθτό 

 Χριςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

 Ρροςομοίωςθ 

 Ραιχνίδι ρόλων 

 Συηιτθςθ ςε ομάδεσ 

ΣΟΧΟΙ  Να βελτιϊςουν οι εκπαιδευόμενοι/εσ το ςχετικό με το φαγθτό και τα 
μαγειρικά ςκεφθ λεξιλόγιο  

 Να προετοιμάςουμε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να είναι ςε κζςθ 
να κάνουν ζναν διάλογο ςε ζνα εςτιατόριο 

 Να βελτιϊςουν τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτζσ τουσ, τισ δεξιότθτεσ 
κατανόθςθσ μζςα από τθν ανάγνωςθ, τθν κατανόθςθ και τθν 
παραγωγι προφορικοφ λόγου  

 Να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ϊςτε να ρωτοφν και να απαντοφν 
γφρω από ςυνταγζσ, παραδοςιακά φαγθτά, τθν κουλτοφρα και τα 
ςχετικά με το φαγθτό ζκιμα  

 Να εξαςκθκοφν ςτθν προςτακτικι 

 Να αιςκάνονται πιο άνετα να πάνε ςε ζνα αλθκινό εςτιατόριο και να 
μιλιςουν ςτθ γλϊςςα-ςτόχο 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

Προετοιμαςία πριν τθ δραςτθριότθτα: 

 Ηθτιςτε από τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ ςε προθγοφμενο μάκθμα, 
να μαγειρζψουν ζνα παραδοςιακό φαγθτό ι το αγαπθμζνο τουσ 
πιάτο και να το φζρουν ςτθν τάξθ. 

 Οργανϊςτε τθν τάξθ ϊςτε να μοιάηει με εςτιατόριο και διακοςμιςτε 
τουσ τοίχουσ με εικόνεσ φαγθτοφ και μαγειρικϊν ςκευϊν 
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ςυνοδευόμενα από τθν αντίςτοιχθ λζξθ ςτθ γλϊςςα-ςτόχο. 

 Ετοιμάςτε μενοφ βαςιςμζνα ςτα μαγειρεμζνα φαγθτά και αφιςτε τα 
ςε κάκε τραπζηι όπωσ ςε ζνα εςτιατόριο. 

 Ετοιμάςτε ζνα τραπζηι όπου μποροφν να αφιςουν τα φαγθτά τουσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ: 

 Ρείτε ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να αφιςουν τα φαγθτά ςτο 
ςυγκεκριμζνο τραπζηι. 

 Θα πρζπει να κακίςουν όπωσ ςε ζνα εςτιατόριο ςε ομάδεσ των 2-3 (ι 
παραπάνω) ςε κάκε τραπζηι με ζνα μενοφ. 

 Δείξτε τουσ τισ εικόνεσ ςτον τοίχο και ςυηθτιςτε για το κζμα. 
Βεβαιωκείτε ότι καταλαβαίνουν και γράψτε κάποιεσ λζξεισ ςτον 
πίνακα. 

 Δϊςτε τουσ ζνα φφλλο εργαςίασ με τον αυκεντικό διάλογο μιασ 
παραγγελίασ ςε ζνα εςτιατόριο. Δϊςτε τουσ 5 λεπτά να ρίξουν μια 
ματιά και μετά παίξτε το ακουςτικό με αυτόν ακριβϊσ το διάλογο. 
ωτιςτε τουσ αν καταλαβαίνουν ι ζχουν άγνωςτεσ λζξεισ. 

 Εξθγιςτε τουσ ότι κα παίξουν ζναν ρόλο ςε κάκε ομάδα. Σε κάκε 
ομάδα κάποιοσ είναι ςερβιτόροσ και ο άλλοσ (ι οι άλλοι) είναι 
πελάτθσ (ι πελάτεσ). 

 Για 15 λεπτά πρζπει να προςποιθκοφν ότι βρίςκονται ςε εςτιατόριο, 
κοιτοφν το μενοφ, ρωτοφν τουσ ςερβιτόρουσ για τα διάφορα πιάτα και 
παραγγζλνουν εκείνο που τουσ αρζςει. (Εντωμεταξφ  ο εκπαιδευτικόσ 
κινείται  μζςα ςτο χϊρο και ελζγχει κάκε ομάδα βοθκϊντασ τουσ και 
διορκϊνοντάσ τουσ όταν είναι απαραίτθτο). 

 Ζπειτα ο κακζνασ/θ κακεμία μπορεί να ςερβιριςτεί και να 
απολαφςουν όλοι το γεφμα τουσ για μιςι ϊρα, ςυηθτϊντασ για το 
φαγθτό, τθν κουλτοφρα και τα ςχετικά ζκιμα. 

 Κατά τθν διάρκεια του φαγθτοφ ο/θ εκπαιδευτισ/τρια τουσ ηθτάει να 
πουν τισ ςυνταγζσ. Μπορεί να αρχίςει ο ίδιοσ τθν περιγραφι ςε 
προςτακτικι. 

 Ενκαρρφνετε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ να κάνουν το ίδιο (ξανά ςε 
προςτακτικι). 
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17. ΜΙΑ ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ ΜΕΡΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο  

ΧΡΟΝΟ  2 ϊρεσ 

ΤΛΙΚΑ  Ζνα χαρτόνι πάνω ςτο όποιο κα ηωγραφίςετε ζναν κφκλο ςτον οποίο 
κα υπάρχουν κάποια ςθμεία όπου κα βάλετε εικόνεσ ι ηωγραφιζσ 
των βαςικϊν υπθρεςιϊν, καταςτθμάτων όπου πθγαίνει ζνασ 
μετανάςτθσ ςτθν κακθμερινότθτά του (π.χ. ςουπερμάρκετ, τράπεηεσ, 
μζςα μεταφοράσ, ςχολείο, ΟΑΕΔ, υπθρεςία μετανάςτευςθσ, 
νοςοκομείο, ταχυδρομείο, εςτιατόριο κ.λπ.). Το πρϊτο ςθμείο είναι 
το ςπίτι, από όπου ξεκινοφν όλοι/εσ οι εκπαιδευόμενοι/εσ. (Μπορείτε 
αν κζλετε να χρθςιμοποιιςετε ζναν πίνακα ι κάποιο άλλο 
επιτραπζηιο παιχνίδι). 

 Ριόνια ςε διαφορετικά χρϊματα ανάλογα με τον αρικμό των 
εκπαιδευομζνων (ζνα πιόνι για μια ομάδα δυο-τριϊν 
εκπαιδευομζνων). 

 Κάρτεσ δραςτθριoτιτων που ζχουν ςχζςθ με τα μζρθ που υπάρχουν 
ςτο χαρτόνι 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Επιτραπζηιο παιχνίδι 

 Ρροςομοίωςθ 

 Ομαδικι άςκθςθ 

ΣΟΧΟΙ   Να κάνουν εξάςκθςθ ςε διαλόγουσ που οι εκπαιδευόμενοι 
χρθςιμοποιοφν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ 

 Να ενιςχφςουν τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτζσ τουσ 

 Να προωκθκεί θ εξοικείωςθ των εκπαιδευομζνων με το τοπικό 
πλαίςιο ςτθ χϊρα φιλοξενίασ (μαγαηιά, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ κ.λπ.) 

 Να αυξθκεί θ αυτοπεποίκθςθ των εκπαιδευομζνων για να κάνουν 
κακθμερινζσ ςυηθτιςεισ και να εδραιωκεί θ γνϊςθ τουσ 

 Να καταςτοφν οι εκπαιδευόμενοι ικανοί να τα καταφζρνουν με τισ 
κακθμερινζσ τουσ υποχρεϊςεισ πιο εφκολα 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Βάλτε το χαρτόνι ςε μζροσ που να είναι προςεγγίςιμο από όλουσ (π.χ. 
ςτο κζντρο ενόσ μεγάλου τραπεηιοφ) και βάλτε όλα τα πιόνια ςτο 
«ςπίτι» (το πρϊτο ςθμείο). 

 Αφιςτε τουσ να το παρατθριςουν και να διαβάςουν όλα τα ςθμεία. 
Στο χαρτόνι κάκε ςθμείο ζχει μια εικόνα/ηωγραφιά και μία λζξθ. 
(Σοφπερ-μάρκετ, ταχυδρομείο, εςτιατόριο, μζςα μεταφοράσ, αγορά 
φροφτων, τράπεηα κ.λπ.). 

 Χωρίςτε τουσ/τισ εκπαιδευομζνουσ/εσ ςε ομάδεσ των δφο-τριϊν, 
δϊςτε ςε κάκε ομάδα ζνα πιόνι και εξθγιςτε τουσ ότι ο ςτόχοσ είναι 
να επιςκεφτοφν όλα τα μζρθ και να κάνουν αυτό που είναι γραμμζνο 
ςτθν αντίςτοιχθ κάρτα. Στο τζλοσ μποροφν να επιςτρζψουν ςπίτι. Οι 
εκπαιδευόμενοι/εσ κάκε ομάδασ κα πρζπει να ςυνεργαςτοφν. 

 Αρχίςτε να παίηετε. Πταν θ πρϊτθ ομάδα επιςκεφτεί ζνα μζροσ δϊςτε 
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τουσ μια κάρτα με μια δραςτθριότθτα, αφιςτε τουσ να τθν διαβάςουν 
φωναχτά και μετά να κάνουν τον διάλογο. Σε αυτό το ςτάδιο ο 
διάλογοσ γίνεται με τον/τθν εκπαιδευτι/ρια. 

 Αφότου όλεσ οι ομάδεσ παίξουν από μία φορά, ςυνεχίςτε να παίηετε 
μζχρι να πάνε ςε όλα τα ςθμεία αλλά μετά τον πρϊτο γφρο τα 
ηευγάρια πρζπει να είναι δφο εκπαιδευόμενοι/εσ και ο 
εκπαιδευτισ/ρια κα πρζπει να διευκολφνει μόνο τθ διαδικαςία. 

 Αν ο ςτόχοσ δεν ολοκλθρωκεί τότε κα πρζπει να το επαναλάβουν, 
αλλά ςτον επόμενο γφρο. 

 Κάκε ομάδα ζχει το δικαίωμα να επιςκεφτεί ζνα μζροσ κάκε φορά. 

 Κάκε φορά που μια ομάδα επιςκζπτεται ζνα ςθμείο και κάνει τθν 
ςχετικι δραςτθριότθτα, τότε ςυνεχίηει θ επόμενθ. 

Αν θ ομάδα αποτελείται από 3 άτομα, τότε κα πρζπει να αλλάηουν ρόλουσ ςε 
κάκε γφρο. Έτςι κα εξαςκθκοφν όλοι/εσ. 

 

Ιδζεσ/παραδείγματα για τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ κάρτεσ: 

οφπερ-μάρκετ 

Θζλετε να αγοράςετε 500 γραμμ. τυρί (διαλζξτε το είδοσ που ςασ αρζςει). Κάντε διάλογο με 
το άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ ςασ. 

Σαχυδρομείο 

Θζλετε να ςτείλετε ζνα πακζτο των 3,5 κιλών ςε μια ξζνθ χώρα. Κάντε διάλογο με το άλλο 
μζλοσ τθσ ομάδασ ςασ. 

Μζςα μεταφοράσ 

Θζλετε να αγοράςετε ζνα ειςιτιριο για το μετρό. Κάντε διάλογο με το άλλο μζλοσ τθσ 
ομάδασ ςασ. 

ι 

Θζλετε να πάτε ςπίτι ςασ με ταξί. Κάντε διάλογο με το άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ ςασ (κάποιο 
από αυτά είναι ο οδθγόσ του ταξί). 

Αγορά φροφτων και λαχανικών 

Θζλετε να μάκετε τθν τιμι και να αγοράςτε μερικζσ πατάτεσ και μερικά κρεμμφδια. Κάντε 
διάλογο με το άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ ςασ. 

Σράπεηα 

Θζλετε να κατακζςετε 352 ευρώ ςε ζναν λογαριαςμό και να βγάλετε 500 ευρώ. Κάντε 
διάλογο με το άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ ςασ. 
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18. ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΠΣΤΧΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ  Μζςαιο– Ρροχωρθμζνο 

 40-50 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Μικρά λευκά χαρτιά 

 Ζνα μικρό κουτί 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Ομαδικι μάκθςθ 

 Μικρά ςκετσ 

 Ομαδικι ςυηιτθςθ 

ΣΟΧΟΙ   Να βελτιϊςουν τθν ικανότθτά τουσ ςτθν παρουςίαςθ ενόσ ςκετσ 

 Να εδραιϊςουν τθ γνϊςθ λζξεων/φράςεων που τουσ είναι ιδθ 
γνωςτζσ 

 Να ενιςχυκεί ο αυτοςχεδιαςμόσ και θ γλϊςςα του ςϊματοσ των 
εκπαιδευομζνων 

 Να προωκθκεί το χτίςιμο τθσ ομάδασ (team building) 

 Να αυξιςουν τθ γνϊςθ τουσ ςε ςχζςθ με τθν κουλτοφρα τθσ χϊρασ 
φιλοξενίασ 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Χωρίςτε τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ ςε ομάδεσ των 2-3. 

 Δϊςτε ςε κάκε ομάδα ζνα μικρό λευκό χαρτί και εξθγιςτε τουσ ότι 
πρζπει να γράψουν μια λζξθ/φράςθ ςτθ γλϊςςα-ςτόχο ςχετικά με 
ζνα παραδοςιακό ζκιμο τθσ χϊρασ φιλοξενίασ (π.χ. Ράςχα, 
Χριςτοφγεννα, εκνικζσ γιορτζσ κ.λπ.) 

 Ζπειτα πρζπει να διπλϊςουν τα χαρτιά και να τα βάλουν μζςα ςτο 
κουτί. 

 Κάκε ομάδα πρζπει να επιλζξει ζνα χαρτί από το κουτί και να το 
διαβάςει χωρίσ να το δείξει ςτουσ άλλουσ. 

 Δϊςτε ςε κάκε ομάδα 15 λεπτά για να προετοιμάςουν μια μικρι 
ςκθνι ςχετικά με τθ λζξθ/φράςθ που είναι γραμμζνθ ςτο χαρτί που 
διάλεξαν. 

 Αφιςτε κάκε ομάδα να παίξει τθ ςκθνι μπροςτά ςτουσ υπόλοιπουσ. 

 Πταν όλεσ οι ομάδεσ τελειϊςουν ςυηθτιςτε όλοι μαηί για αυτι τθν 
εμπειρία και τισ πολιτιςμικζσ πτυχζσ που αναφζρκθκαν. 
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19. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΤΡΕΘ ΕΡΓΑΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο 

ΧΡΟΝΟ  60 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Αγγελίεσ εργαςίασ 

 Ζνα απλό πρότυπο Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ (CV) 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Χριςθ οπτικοφ υλικοφ 

 Ρροςομοίωςθ 

ΣΟΧΟΙ   Να μάκουν λεξιλόγιο γφρω από τθν αγορά εργαςίασ 

 Να εξοικειωκοφν οι εκπαιδευόμενοι με τισ αγγελίεσ για εργαςία 

 Να βελτιϊςουν τθ γνϊςθ και τισ δεξιότθτζσ τουσ γφρω από το πϊσ να 
γράψουν ζνα CV  

 Να διευκολυνκεί θ διαδικαςία εφρεςθσ εργαςίασ για τουσ 
εκπαιδευόμενουσ 

 Να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτεσ κατανόθςθσ και γραφισ 

 Να βελτιϊςουν τθν ικανότθτα να γράφουν ζνα επίςθμο θλεκτρονικό 
μινυμα ςτθ γλϊςςα-ςτόχο 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Κολλιςτε όλεσ τισ αγγελίεσ εργαςίασ ςτον τοίχο. 

 Αφιςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ να κινθκοφν μζςα ςτον χϊρο, να 
διαβάςουν τισ αγγελίεσ και να διαλζξουν εκείνθ που είναι πιο κοντά 
ςτο προφίλ τουσ. 

 Συηθτιςτε με ςυντομία τθν επιλογι κάκε αγγελίασ. 

 Δϊςτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ζνα απλό CV ςτθ γλϊςςα-ςτόχο και 
εξθγιςτε τθ δομι και τυχόν άγνωςτεσ λζξεισ. 

 Ηθτιςτε τουσ να ετοιμάςουν το δικό τουσ CV. 

 Πταν τελειϊςουν κα πρζπει να ςτείλουν ζνα θλεκτρονικό μινυμα ςε 
κάποιον/α από τουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ με το CV τουσ και ζνα 
μικρό ειςαγωγικό κείμενο. 

 Γράψτε ςτον πίνακα ζνα παράδειγμα ενόσ τζτοιου κειμζνου και μετά 
ηθτιςτε τουσ να γράψουν το δικό τουσ και να ςτείλουν το θλεκτρονικό 
μινυμα. 
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20. ΑΚΟΛΟΤΘΩΝΣΑ ΣΑ ΒΘΜΑΣΑ ΣΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο 

ΧΡΟΝΟ  60 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Εικόνεσ διαφόρων μζςων μεταφοράσ 

 Laptops/ ΥΘ /κινθτά τθλζφωνα / διαδίκτυο 

 Ζνα blog που το ζχει δθμιουργιςει ο εκπαιδευτισ/ρια 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Human Libraries 

 Blogging 

ΣΟΧΟΙ   Να μάκουν καινοφριο λεξιλόγιο ςχετικό με τα ΜΜΜ 

 Να βελτιϊςουν τθν παραγωγι και τθν κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 
και τισ δεξιότθτεσ γραπτοφ λόγου 

 Να προωκθκεί θ ανταλλαγι προςωπικϊν εμπειριϊν και θ 
ενςυναίςκθςθ μεταξφ των εκπαιδευομζνων 

 Να μάκουν τον αόριςτο 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Δείξτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ εικόνεσ από ΜΜΜ 

 Κολλιςτε τισ εικόνεσ ςτον πίνακα και γράψτε τισ ονομαςίεσ των ΜΜΜ 
δίπλα ςτθν κάκε εικόνα 

 Δϊςτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ χρόνο να εξετάςουν τισ λζξεισ 

 Τϊρα πρζπει να εφαρμόςετε τθν τεχνικι τθσ Human Library. ωτιςτε 
τουσ εκπαιδευόμενουσ ποιοι κα ικελαν να είναι τα «ανκρϊπινα 
βιβλία» και επιλζξτε εκείνουσ/εσ που κα αναλάβουν τον ρόλο. 
Διαςκορπίςτε τουσ ςτο δωμάτιο. 

 Τϊρα οι υπόλοιποι μαηί με τον εκπαιδευτι/ρια πρζπει να 
επιςκεφτοφν τθν «ανκρϊπινθ βιβλιοκικθ» και να μάκουν πϊσ τα 
«ανκρϊπινα βιβλία» ζφταςαν μζχρι τθ χϊρα φιλοξενίασ. Οι 
εκπαιδευόμενοι πρζπει να ρωτιςουν ποια ΜΜΜ χρθςιμοποίθςαν για 
να φτάςουν ςτθν χϊρα. Ο εκπαιδευτισ/ρια πρζπει να βοθκιςει τόςο 
τα «ανκρϊπινα βιβλία» όςο και τουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ κατά 
τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. 

 Πταν όλα τα «ανκρϊπινα βιβλία» ζχουν «διαβαςτεί» αδράξτε τθν 
ευκαιρία να διδάξετε/κάνετε επανάλθψθ τθν βαςικι γραμματικι για 
τον χρόνο του αορίςτου. 

 Στο τελευταίο ςτάδιο ηθτιςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να γράψουν 
μια ςφντομθ παράγραφο ςε ζνα blog για τθν ταξιδιωτικι τουσ 
εμπειρία προσ τθν χϊρα φιλοξενίασ χρθςιμοποιϊντασ τθν γραμματικι 
και το λεξιλόγιο που διδάχτθκαν ςτα προθγοφμενα ςτάδια. 
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21. ΝΟΙΚΙΑΗΟΝΣΑ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο 

ΧΡΟΝΟ  45 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Αγγελίεσ αυκεντικζσ για ενοικίαςθ ςπιτιοφ από εφθμερίδεσ ι 
τυπωμζνεσ από το διαδίκτυο 

 Αρικμθμζνεσ εικόνεσ με διαμερίςματα οι οποίεσ είναι ςχετικζσ με τισ 
αγγελίεσ 

 Φφλλα εργαςίασ με μικρζσ ιςτορίεσ ανκρϊπων οι οποίοι επικυμοφν 
να νοικιάςουν ζνα ςπίτι (μόνο για τον εκπαιδευτι/τρια!) 

 Τθλζφωνα (εάν κζλετε να είναι το αποτζλεςμα περιςςότερο 
ρεαλιςτικό) 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Μακαίνοντασ με αυκεντικό υλικό 

 Χριςθ οπτικοφ υλικοφ 

 Ομαδικι άςκθςθ 

 Ρροςομοίωςθ 

ΣΟΧΟΙ   Να μάκουν λεξιλόγιο ςχετικό με τθν ενοικίαςθ διαμερίςματοσ 

 Να νιϊςουν αυτοπεποίκθςθ να ψάξουν για διαμζριςμα 

 Να αναγνωρίηουν τι είναι μια αγγελία και ποφ μποροφν να τθν βρουν 

 Να κάνουν εξάςκθςθ ςτθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι προφορικοφ 
λόγου 

 Να αυξιςουν τθν ικανότθτά τουσ να ςυνεργάηονται 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Δϊςτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ αυκεντικζσ αγγελίεσ για ενοικίαςθ 
ςπιτιοφ από εφθμερίδεσ ι από το διαδίκτυο. Ο κακζνασ ζχει μια 
διαφορετικι. Δϊςτε τουσ λίγο χρόνο να τισ διαβάςουν και να 
υπογραμμίςουν άγνωςτεσ λζξεισ. Εξθγιςτε τισ λζξεισ και ςυηθτιςτε 
ςφντομα για το ποφ μποροφν οι εκπαιδευόμενοι να βρουν τζτοιου 
είδουσ αγγελίεσ. 

 Βάλτε τισ αρικμθμζνεσ εικόνεσ των διαμεριςμάτων ςτον τοίχο. 
Χωρίςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ομάδεσ των 2 και πείτε τουσ να 
προςπακιςουν να ταιριάξουν κάκε διαμζριςμα (αρικμόσ εικόνασ) με 
τθν ςωςτι αγγελία. Κινθκείτε μζςα ςτον χϊρο για να βοθκιςετε αν 
είναι απαραίτθτο. 

 Κάκε ομάδα πρζπει να κολλιςει τθν αγγελία ςτο αντίςτοιχο 
διαμζριςμα. 

 Τϊρα διθγθκείτε/διαβάςτε ιςτορίεσ για ζνα πρόςωπο που επικυμεί 
να νοικιάςει ζνα διαμζριςμα, όπωσ: «Θ Μαρία κζλει να νοικιάςει ζνα 
ςπίτι με τον άντρα τθσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ επειδι όλοι οι φίλοι τουσ 
ηουν εκεί. Δεν τουσ πειράηει αν είναι μικρό, αλλά είναι πολφ 
ςθμαντικό να είναι φτθνό». 

 ωτιςτε ποιο είναι το καλφτερο γι’ αυτοφσ και δϊςτε τουσ χρόνο να 
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το ςκεφτοφν. Κάκε εκπαιδευόμενοσ που απαντά πρζπει να εξθγιςει 
γιατί επζλεξε το ςυγκεκριμζνο διαμζριςμα. 

 Επιλζξτε μερικοφσ εκπαιδευόμενουσ και ηθτιςτε τουσ να 
προςποιθκοφν ότι κάνουν ζνα τθλεφϊνθμα για να κλείςουν ζνα 
ραντεβοφ ϊςτε να επιςκεφτοφν ζνα διαμζριςμα. Κάποιοσ άλλοσ 
εκπαιδευόμενουσ πρζπει να απαντιςει ςτο τθλεφϊνθμα. 

22. ΠΡΟΣΕΙΝΟΝΣΑ ΛΤΕΙ Ε ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο – Ρροχωρθμζνο  

ΧΡΟΝΟ  2 ϊρεσ 

ΤΛΙΚΑ  Κινθτά τθλζφωνα / φωτογραφικζσ / ςθμειωματάρια-τετράδια 

 Ζνα blog που το ζχει δθμιουργιςει ο εκπαιδευτισ/ρια 

 Laptops / Υ/Θ / διαδίκτυο 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ   

 Brainstorming 

 Ραρουςίαςθ 

 Blogging 

 Ομαδικι άςκθςθ 

ΣΟΧΟΙ   Να εξοικειωκοφν οι εκπαιδευόμενοι με τθν γφρω περιοχι 

 Να βρίςκουν πικανζσ λφςεισ ςε προβλιματα και δυςκολίεσ που 
αντιμετωπίηουν ςτθν χϊρα υποδοχισ 

 Να μάκουν καινοφριο λεξιλόγιο και να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτεσ τθσ 
παραγωγισ προφορικοφ λόγου ςτθ γλϊςςα-ςτόχο 

 Να μάκουν να γράφουν ζνα άρκρο 

 Να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ να λφνουν ενδεχόμενα 
προβλιματα 

 Να αυξθκεί θ αυτοπεποίκθςθ των εκπαιδευομζνων να 
χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα και να εκφράηουν τισ ςκζψεισ τουσ 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Εξθγείςτε ςτουσ μακθτζσ ότι κα πάτε μια μικρι βόλτα ςτθν γειτονιά. 
Εκείνοι κα πρζπει να βγάηουν φωτογραφίεσ/να κρατάνε ςθμειϊςεισ 
για κάτι που κεωροφν ότι αποτελεί πρόβλθμα ι μια τυχόν δυςκολία 
μζςα ςτθν πόλθ (π.χ. άςτεγοι άνκρωποι, πολλά ςκουπίδια, ςπαςμζνα 
φανάρια, κίνθςθ κλπ). Ράρτε τουσ μακθτζσ και περιπλανθκείτε ςτθν 
γφρω περιοχι. 

 Επιςτρζψτε ςτθν τάξθ και ρωτιςτε κάκε εκπαιδευόμενο να δείξει μια 
φωτογραφία και να παρουςιάςει το πρόβλθμα. 

 Γράψτε ςτον πίνακα «Ρροβλιματα ι δυςκολίεσ ςτθν πόλθ που ηω» 
και κατά τθν διάρκεια που οι εκπαιδευόμενοι κα κάνουν τισ 
παρουςιάςεισ γράφετε ςτον πίνακα λζξεισ-κλειδιά ςχετικζσ με τα 
προβλιματα που παρουςιάηονται. 

 Πταν όλοι οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τελειϊςει, αρχίςτε ζνα 
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brainstorming για τισ λφςεισ που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε 
οριςμζνα προβλιματα. (Αφιςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ελεφκερουσ 
να αλλθλοεπιδράςουν). 

 Ηθτείςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να γράψουν ζνα ςφντομο άρκρο 
ςε ζνα blog (το πολφ 2 παραγράφουσ) το οποίο κα δθμοςιευτεί ςτο 
διαδίκτυο. Θα πρζπει να γράψουν για ζνα από τα προβλιματα και να 
προτείνουν λφςεισ. 

  

23. ΜΙΑ ΝΕΑ ΗΩΘ… 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο – Ρροχωρθμζνο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ϊρα 

ΤΛΙΚΑ  Λευκζσ ςελίδεσ χαρτί 

 Στυλό  

ΜΑΘΘΙΑΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ 

 Δθμιουργικι γραφι 

 Συνεργατικζσ ιςτορίεσ 

ΣΟΧΟΙ  Να βελτιωκεί θ ικανότθτα των μακθτϊν/ριϊν να γράφουν, να 
διαβάηουν και να κατανοοφν μια ιςτορία 

 Να προωκθκεί θ δθμιουργικότθτα και οι δεξιότθτεσ αυτοςχεδιαςμοφ 

 Να γίνει εξάςκθςθ ςτον Μζλλοντα 

 Να μάκουν και να κάνουν εξάςκθςθ ςε νζο λεξιλόγιο 

 Να ενιςχυκεί το ομαδικό πνεφμα 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Γράψτε ζναν τίτλο ςτον πίνακα: «Θ καινοφρια μου ηωι» και εξθγιςτε 
ςτουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ ότι κα γράψουν μια ιςτορία για μια καινοφρια 
ηωι ςτο μζλλον. 

 Κακιςτε ςε κφκλο. 

 Δϊςτε ςε κάκε μακθτι/ρια ζνα χαρτί και ζνα ςτυλό. Στθν κορυφι του 
χαρτιοφ πρζπει να είναι γραμμζνθ από τον/θν εκπαιδευτι/ρια θ αρχι 
τθ ιςτορίασ ςε μζλλοντα χρόνο. 

 Ηθτιςτε από κάκε μακθτι/ρια να ςυνεχίςει τθν ιςτορία με μία μόνο 
πρόταςθ. 

 Πταν τελειϊςουν ηθτιςτε τουσ να διπλϊςουν το χαρτί με τζτοιο τρόπο 
ϊςτε θ πρϊτθ πρόταςθ να καλφπτεται και να μθν μπορεί ο/θ 
επόμενοσ/θ να τθν διαβάςει. 

 Μετά ηθτιςτε από τον/τθν κακζνα/μία να δϊςει το χαρτί του/τθσ ςε 
εκείνον/θ που κάκεται ςτα αριςτερά του/τθσ (ςφμφωνα με τθ φορά του 
ρολογιοφ). Εκείνοσ/θ πρζπει να ςυνεχίςει τθν ιςτορία με μία καινοφρια 
πρόταςθ. Αυτόσ/ι ο/θ μακθτισ/ρια κα πρζπει πάλι να διπλϊςει το 
χαρτί με τζτοιον τρόπο που μόνο θ τελευταία πρόταςθ να είναι φανερι 
ςτον/θν επόμενο/θ ςτα αριςτερά του/τθσ. 
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 Συνεχίςτε με τον ίδιο τρόπο μζχρι κάκε μακθτισ/ρια να ζχει γράψει μία 
πρόταςθ ςε κάκε χαρτί. (Μθν ξεχνάτε ότι κακϊσ τα χαρτιά περνοφν από 
άτομο ςε άτομο μόνο θ τελευταία  πρόταςθ πρζπει να φαίνεται). 

 Ο/Θ τελευταίοσ/α μακθτισ/ρια που γράφει μια πρόταςθ ςε κάκε χαρτί 
πρζπει να γράψει ζνα τζλοσ ςτθν ιςτορία. Ρρζπει να ξεδιπλϊςουν το 
χαρτί και να διαβάςουν τθν ιςτορία ςτθν υπόλοιπθ ομάδα. 

 Συηθτιςτε τισ ιςτορίεσ και τισ πικανζσ νζεσ λζξεισ.  

24. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΡΟΛΟΙ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο – Ρροχωρθμζνο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ϊρα 

ΤΛΙΚΑ  Ζνα βίντεο με κάποια οικογενειακι ςκθνι 

 Κάρτεσ ρόλων με οικογενειακοφσ ρόλουσ 

ΜΑΘΘΙΑΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ 

 Οπτικοακουςτικι μζκοδοσ 

 Ραιχνίδι ρόλων 

 Ρολιτιςτικι ανταλλαγι 

 Ομαδικι άςκθςθ 

ΣΟΧΟΙ  Να βελτιωκεί θ ενςυναίςκθςθ και οι δυναμικζσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ 
των μακθτϊν/ριϊν (να βάηουμε τον εαυτό μασ ςτθ κζςθ του άλλου). 

 Να προωκθκοφν ι να εξερευνθκοφν οι διαφορετικζσ πολιτιςτικζσ ι 
κοινωνικζσ αξίεσ των μακθτϊν/ριϊν που εμπλζκονται και οι 
πολιτιςτικοί και κοινωνικο/οικογενειακοί ρόλοι. 

 Να ενιςχυκεί θ δθμιουργικότθτα, θ γλϊςςα του ςϊματοσ των 
μακθτϊν/ριϊν και θ προφορά τουσ. 

 Να βελτιωκεί θ επικοινωνία των μακθτϊν/ριϊν και θ ικανότθτα που 
ςχετίηεται με τθν ομιλία. 

 Να βελτιωκοφν οι δεξιότθτεσ των μακθτϊν/ριϊν όςον αφορά τθν 
ζκφραςθ γνϊμθσ και άποψθσ. 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

ΠΡΟΟΧΗ: θ άςκθςθ αυτι εξερευνά τουσ διαφορετικοφσ ρόλουσ μζςα ςτθν 
οικογζνεια, τθν κοινωνία κ.λπ. Συνεπώσ μπορεί να αποβεί πολφ ευαίςκθτθ 
άςκθςθ, που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να προωκιςει άλλεσ αξίεσ όπωσ θ 
ιςότθτα των φφλων ι οι ςχζςεισ μεταξφ των γενεών. Προκειμζνου να 
αποφευχκοφν οποιοιδιποτε κίνδυνοι κατά τθν εφαρμογι, προτείνεται ο/θ 
εκπαιδευτισ/ρια να γνωρίηει το πολιτιςτικό υπόβακρο των μακθτών/ριών και 
να προςπακιςει να αποφφγει τισ δφςκολεσ αντιπαρακζςεισ ι καταςτάςεισ αν θ 
εμπιςτοςφνθ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ δεν είναι καλά εδραιωμζνθ. 
Προτεραιότθτα είναι να κάνουμε τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ να αιςκάνονται 
αςφαλείσ, να μθν ντρζπονται αλλά οφτε  να ενοχλοφνται. 

 Δείξτε ζνα βίντεο γφρω από μια κάπωσ υπερβολικι οικογενειακι 
κατάςταςθ, όπωσ ζναν καβγά (π.χ. ζνασ γιοσ/μια κόρθ που κζλει να 
γυρίςει ςπίτι αργά τθ νφχτα ι να πάει διακοπζσ μόνοσ/θ και τςακϊνεται 
με ζναν γονιό επειδι δεν ςυμφωνοφν). 
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 Χωρίςτε τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ ςε μικρζσ ομάδεσ (3-5 ατόμων κάκε μία) 
και δϊςτε ςε κάκε μακθτι/ρια μια κάρτα ρόλου βαςιςμζνθ ςτο βίντεο 
που παρακολοφκθςαν. (Για παράδειγμα αν το βίντεο είναι για ζναν γιο 
και μια μθτζρα τότε οι κάρτεσ ρόλων κα είναι ενόσ γιου και μιασ 
μθτζρασ αν και μποροφν να δοκοφν περιςςότεροι ρόλοι). 

 Δϊςτε τουσ 10 λεπτά να το ςκεφτοφν και ςε μικρζσ ομάδεσ ηθτιςτε τουσ 
να παίξουν τουσ ρόλουσ. Κυκλοφοριςτε ανάμεςά τουσ, ακοφςτε και 
βοθκιςτε. 

 Επαναλάβετε τθ δραςτθριότθτα αλλάηοντασ ρόλουσ μζςα ςτθν ίδια 
ομάδα. 

 Οργανϊςτε μα πολιτιςτικι ανταλλαγι (culture tandem). Χωρίςτε 
τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ ανά δφο και δϊςτε τουσ λίγα λεπτά να κάνουν 
ζναν ςφντομο διάλογο για τουσ παραδοςιακοφσ ρόλουσ ςτθν 
κουλτοφρα τουσ. Αλλάξτε τισ δυάδεσ όςεσ φορζσ επικυμείτε. 

 

25. ΔΘΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΜΙΑ ΙΣΟΡΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο – Ρροχωρθμζνο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Διάφορα αντικείμενα όπωσ ζνα κλειδί, μια ταυτότθτα (ψεφτικθ), ζνα 
μπουκάλι νερό, μια κοφκλα, ζνα ρολόι κ.λπ. ι τουσ κφβουσ από το 
παιχνίδι story cubes  

 Εικόνεσ με πρόςωπα 

 Εικόνεσ με μζρθ 

ΜΑΘΘΙΑΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ 

 Αφιγθςθ ιςτορίασ/story cubes  

 

ΣΟΧΟΙ  Να βελτιωκεί θ δεξιότθτα τθσ παραγωγισ προφορικοφ λόγου των 
μακθτϊν/ριϊν  

 Να βελτιωκεί θ δυνατότθτα των μακθτϊν/ριϊν να αναπαράγουν μια 
ιςτορία και να βελτιϊςουν τθ μνιμθ τουσ 

 Να προωκθκεί το ομαδικό πνεφμα 

 Να βελτιωκεί θ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν/ριϊν 

 Να εμπλουτιςτεί το λεξιλόγιο ςτθ γλϊςςα-ςτόχο και να εξαςκιςουν το 
ιδθ γνωςτό 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Δϊςτε ςε κάκε μακθτι/ρια τουλάχιςτον μία εικόνα με ζνα πρόςωπο και 
μία με ζνα μζροσ και τουλάχιςτον 2 αντικείμενα. Ρρζπει να 
δθμιουργιςουν μια ιςτορία με όλα αυτά. Δϊςτε τουσ λίγθ ϊρα να 
ςκεφτοφν. Δεν πρζπει να γράψουν τθν ιςτορία αλλά αν κζλουν 
μποροφν να κρατιςουν κάποιεσ ςθμειϊςεισ. 

 Μπορείτε να γράψετε ςτον πίνακα κάποιεσ λζξεισ που μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν για να βοθκθκοφν. Ρροςπακιςτε να ςυμπεριλάβετε 
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ποικιλία λζξεων όπωσ επίκετα, ριματα, ουςιαςτικά κ.λπ. 

 Χωρίςτε τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ ςε δυάδεσ. Κάκε μζλοσ τθσ δυάδασ 
πρζπει να πει τθν ιςτορία του ςτο άλλο και να του/τθσ δϊςει τα 
αντικείμενα και τισ εικόνεσ. Ο/Θ ακροατισ/ρια πρζπει να είναι πολφ 
προςεκτικόσ/ι επειδι μετά κα πρζπει να αφθγθκεί θν ιςτορία ςε 
κάποιον/α άλλον/θ. 

 Αλλάξτε τισ δυάδεσ. Τϊρα κάκε μακθτισ/ρια πρζπει να πει τθν ιςτορία 
που άκουςε ςε κάποιον/α άλλον/θ. Τα αντικείμενα και οι εικόνεσ που 
ςχετίηονται με τθν ιςτορία κα τον/τθν βοθκιςουν να τθν κυμθκεί. 
Κυκλοφοριςτε ανάμεςά τουσ, ελζγξτε και βοθκιςτε. 

 

26. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΤΡΕΘ ΕΡΓΑΙΑ, μζροσ 2ο 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο – Ρροχωρθμζνο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 50 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Αγγελίεσ εργαςίασ 

 Κάρτεσ ερωτιςεων για τον υποψιφιο εργαηόμενο - εργοδότθ 

ΜΑΘΘΙΑΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ  Ρροςομοίωςθ 

 Βιωματικι μάκθςθ 

ΣΟΧΟΙ  Να μάκουν λεξιλόγιο ςχετικό με τθν αγορά εργαςίασ 

 Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ/ριεσ με τισ αγγελίεσ εργαςίασ και τισ 
ςυνεντεφξεισ για δουλειά 

 Να διευκολυνκεί θ αναηιτθςθ εργαςίασ των μακθτϊν/ριϊν 

 Να βελτιωκοφν οι δεξιότθτεσ κατανόθςθσ και παραγωγισ 
προφορικοφ λόγου των μακθτϊν/ριϊν 

 Να βελτιωκεί θ ικανότθτά τουσ να παρουςιάηουν τον εαυτό τουσ 
αποτελεςματικά ςε μια ςυνζντευξθ εργαςίασ 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Κολλιςτε όλεσ τισ αγγελίεσ εργαςίασ ςτον τοίχο. 

 Αφιςτε τουσ/τισ μακθτζσ/ριεσ να πάνε γφρω γφρω, να τισ δουν και 
να διαλζξουν εκείνθ που είναι πιο κοντά ςτο προφίλ τουσ. 

 Συηθτιςτε ςφντομα τθν επιλογι κάκε αγγελίασ. 

 Διαλζξτε κάποιουσ/εσ μακθτζσ/ριεσ που κα κάνουν ςυνζντευξθ 
για τθν αγγελία που διάλεξαν και κάποιουσ/εσ που κα παίξουν το 
ρόλο του/τθσ εργοδότθ/ριασ. 

 Κάντε προςομοίωςθ τθσ κατάςταςθσ. Οι εργοδότεσ/ριεσ κα ζχουν 
μια κάρτα με τθν ερϊτθςθ που πρζπει να ακολουκιςουν αλλά οι 
εργαηόμενοι/εσ κα πρζπει να απαντιςουν ελεφκερα. 

 Οι υπόλοιποι/εσ μακθτζσ/ριεσ κα παρατθροφν και κα κρατοφν 
ςθμειϊςεισ. 
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 Κάντε μια ςφντομθ ςυηιτθςθ για τθν εμπειρία και πϊσ 
αιςκάνκθκαν οι μακθτζσ/ριεσ ςε κάκε ρόλο. 

 

 

27. Θ ΙΣΟΡΙΑ ΠΙΩ ΑΠΟ ΣΑ ΠΟΡΣΡΑΙΣΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο – Ρροχωρθμζνο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ϊρεσ 

ΤΛΙΚΑ  Ζνα ςθμειωματάριο κι ζνα μολφβι/ςτυλό για κακζναν/μία 

ΜΑΘΘΙΑΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ 

 Εξωτερικι δραςτθριότθτα 

 Ρολιτιςτικι επίςκεψθ 

 Ομαδικι άςκθςθ 

 Αφιγθςθ  

ΣΟΧΟΙ  Να αιςκανκοφν δθμιουργικοί/ζσ χρθςιμοποιϊντασ τθ γλϊςςα-ςτόχο 

 Να βελτιωκεί θ ικανότθτα των μακθτϊν/ριϊν να εκφράςουν τα 
ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ τουσ ςτθ γλϊςςα-ςτόχο 

 Να βελτιωκοφν οι δεξιότθτεσ κατανόθςθσ και παραγωγισ προφορικοφ 
λόγου των μακθτϊν/ριϊν 

 Να αφυπνιςτεί θ πολιτιςτικι ςυνείδθςθ των μακθτϊν/ριϊν 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

Ζχετε οργανϊςει μια επίςκεψθ ςε μια ζκκεςθ/ζνα μουςείο τθσ πόλθσ όπου 
μπορείτε να βρείτε πορτραίτα (φωτογραφίεσ ι πίνακεσ) 
 

 Ρριν μπείτε ςτο μουςείο εξθγιςτε ςτουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ ότι πρζπει να 
παρατθριςουν τα ζργα τζχνθσ και να ςθμειϊςουν τι βλζπουν και πϊσ 
αιςκάνονται κατά τθν επίςκεψι τουσ. Ενκαρρφνετζ τουσ να διαλζξουν 
πορτραίτα. Αν επιτρζπεται μποροφν να βγάλουν και φωτογραφίεσ. 
Δϊςτε τουσ λίγο χρόνο να περιθγθκοφν ςτα εκκζματα. 

 Συγκεντρϊςτε τουσ όλουσ ςε ζνα μζροσ μζςα ι ζξω από το κτίριο όπου 
μπορείτε να ςυηθτιςετε. Κάκε ζνασ/μία πρζπει να περιγράψει ζνα 
πορτραίτο που είδε ςτο μουςείο και να εκφράςει τι ζνιωςε. Αν υπάρχει 
φωτογραφία μπορεί να τθν δείξει ςε όλουσ/εσ.  

 Ζπειτα πρζπει να φανταςτοφν μια ιςτορία που ίςωσ κρφβεται πίςω από 
το πορτραίτο. Θ ιςτορία μπορεί να είναι οτιδιποτε (μια απλι 
κακθμερινι ιςτορία, ζνα ζγκλθμα ι κάτι άλλο). Το πρόςωπο του 
πορτραίτου είναι ο βαςικόσ χαρακτιρασ. Δϊςτε τουσ λίγο χρόνο να το 
ςκεφτοφν  και να κρατιςουν ςθμειϊςεισ αν χρειάηεται. 

 Κάντε δυάδεσ. Το κάκε μζλοσ πρζπει να αφθγθκεί τθν ιςτορία του ςτο 
άλλο. Κυκλοφοριςτε ανάμεςά τουσ, ακοφςτε και βοθκιςτε. 
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28. ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΘΜΟ ΠΡΟΩΠΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο – Ρροχωρθμζνο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1,5 ϊρα 

ΤΛΙΚΑ  Ζνα βίντεο με ςυνζντευξθ 

 Σθμειωματάρια 

 Φορθτοί υπολογιςτζσ (laptop) / Θ/Υ / κινθτά τθλζφωνα / διαδίκτυο 

 Μια ομάδα ςτο facebook 

ΜΑΘΘΙΑΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ 

 Βίντεο 

 Ραιχνίδι ρόλων 

 Ρροςομοίωςθ 

 Ομότιμθ μάκθςθ 

ΣΟΧΟΙ  Να κάνουν εξάςκθςθ ςτον πλάγιο λόγο 

 Να βελτιωκεί θ προφορά και ο επιτονιςμόσ κατά τθν παραγωγι 
προφορικοφ λόγου 

 Να βελτιωκεί θ ικανότθτα των μακθτϊν/ριϊν να εκφραςτοφν 
προφορικά 

 Να ενιςχυκεί θ ομαδικότθτα (team building)  

 Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ/ριεσ με τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 Δείξτε βίντεο με μια ςυνζντευξθ ςτθ γλϊςςα-ςτόχο. Ρροτείνεται να 
διαλζξετε ζνα άτομο για το οποίο ενδιαφζρεται θ τάξθ ςασ ι για το 
οποίο ζχουν ακοφςει. 

 Κάντε τουσ ερωτιςεισ ϊςτε να απαντοφν ςε πλάγιο λόγο (π.χ. τι είπε 
για τα παιδιά του/τθσ; Τι ρϊτθςε ο/θ δθμοςιογράφοσ για τα ταξίδια 
του/τθσ;) 

 Χωρίςτε τουσ/τισ μακθτζσ/ριεσ ςε δφο μεγάλεσ ομάδεσ. Ζνα άτομο από 
κάκε ομάδα πρζπει να παίξει το ρόλο του/τθσ διάςθμου/θσ που κα 
ικελαν να κάνουν μαηί του/τθσ ςυνζντευξθ. Αυτά τα δφο άτομα πρζπει 
να αποφαςίςουν για τθν ταυτότθτά τουσ (π.χ. είμαι ο διάςθμοσ 
ηωγράφοσ Βαν Γκογκ, ο διάςθμοσ ποδοςφαιριςτισ Λιονζλ Μζςι, ι 
κάποιο εντελϊσ φανταςτικό πρόςωπο). Ρρζπει να ενθμερϊςουν τθν 
υπόλοιπθ ομάδα για τθν ταυτότθτά τουσ και να ςυηθτιςουν τι κα 
μποροφςαν να πουν ςε μια ςυνζντευξθ. Οι υπόλοιποι είναι 
δθμοςιογράφοι. Δϊςτε τουσ λίγο χρόνο να ςκεφτοφν τι ερωτιςεισ 
κζλουν να κάνουν. 

 Οι διάςθμοι πρζπει να κακίςουν ςτο κζντρο και οι δθμοςιογράφοι κα 
πρζπει να φτιάξουν ζναν κφκλο γφρω τουσ ι μπροςτά από τον πίνακα 
όπωσ ςε μια ςυνζντευξθ τφπου. Οι δθμοςιογράφοι μποροφν να 
αρχίςουν να κάνουν ερωτιςεισ. Πταν τελειϊςουν όλοι/εσ μποροφν να 
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κάτςουν ςτισ κζςεισ τουσ. 

 Τϊρα πρζπει να δθμιουργιςουν με τθ βοικεια του/τθσ 
εκπαιδευτι/ριασ μια ομάδα ςτο facebook και να γράψουν μια 
αναφορά για τθν ςυνζντευξθ χρθςιμοποιϊντασ πλάγιο λόγο. 

 

 

29. ΣΟ ΜΟΝΟ ΠΟΤ ΧΡΕΙΑΗΟΜΑΣΕ ΕΙΝΑΙ ΜΟΤΙΚΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Μεςαίο – Ανϊτερο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Ζνα τραγοφδι / βίντεο κλιπ τραγουδιοφ 

 Στίχουσ του τραγουδιοφ με κάποια κενά για ςυμπλιρωςθ 

ΜΑΘΘΙΑΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ 

 Οπτικοακουςτικι μάκθςθ 

 Χριςθ μουςικισ 

ΣΟΧΟΙ  Να βελτιωκεί θ κατανόθςθ προφορικοφ λόγου των μακθτϊν/ριϊν 

 Να κάνουν εξάςκθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ γραμματικισ κατθγορίασ 
(αόριςτοσ χρόνοσ, προκζςεισ κ.λπ.) 

 Να μάκουν νζο λεξιλόγιο 

 Να απολαφςουν τθ μουςικι 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

Πριν τθ δραςτθριότθτα: 

 Διαλζξτε ζνα τραγοφδι προςεκτικά ζχοντασ κατά νου τα ενδιαφζροντα 
των μακθτϊν/ριϊν, το επίπεδό τουσ, το πολιτιςτικό τουσ υπόβακρο και 
τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ τθσ δραςτθριότθτασ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ: 

 Μπορείτε να βάλετε μουςικι κακϊσ οι μακθτζσ/ριεσ μπαίνουν ςτθν 
τάξθ ϊςτε να δθμιουργιςετε μια ιρεμθ και ωραία ατμόςφαιρα. 

 ωτιςτε τουσ αν ακοφν μουςικι ςτθ γλϊςςα-ςτόχο και τι είδουσ 
μουςικι προτιμοφν. 

 Ακοφςτε το τραγοφδι / παρακολουκείςτε το βίντεο κλιπ και απολαφςτε. 

 Τθ δεφτερθ φορά που κα το ακοφςετε, δϊςτε τουσ τοφσ ςτίχουσ και 
πείτε τουσ ότι πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τισ λζξεισ που λείπουν, δεν 
πρζπει να λείπουν πάνω από 8. Είναι καλφτερο να διαλζξετε μια 
κατθγορία λζξεων (π.χ. όλεσ οι λζξεισ που κα λείπουν να είναι ριματα 
ςτον αόριςτο χρόνο, ι προκζςεισ κ.λπ.) και ενθμερϊςτε τουσ/τισ 
μακθτζσ/ριεσ ςχετικά. Ελζγξτε τισ ςωςτζσ λζξεισ. 

 Στο τζλοσ κακζνασ μπορεί να δοκιμάςει να γράψει ζναν καινοφριο 
ςτίχο που κα μποροφςε να ταιριάηει ςτο τραγοφδι. Αυτοί οι ςτίχοι 
μποροφν να παρουςιαςτοφν ςτθν τάξθ και να ψθφιςτοφν οι καλφτεροι. 

 Ακοφςτε ξανά το τραγοφδι και τραγουδιςτε το όλοι/εσ μαηί. 
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30. ΒΡΕΙΣΕ ΣΘ ΛΕΞΘ! 

ΕΠΙΠΕΔΟ Πλα τα επίπεδα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40 λεπτά 

ΤΛΙΚΑ  Χρονόμετρο  

 Ραρουςίαςθ power point με λζξεισ 

ΜΑΘΘΙΑΚΕ 
ΣΕΧΝΙΚΕ 

 Ραιδαγωγικό παιχνίδι 

 Ομαδικι άςκθςθ 

ΣΟΧΟΙ  Να γίνει εξάςκθςθ ςε λεξιλόγιο 

 Να είναι ςε κζςθ να περιγράψουν, να ςυςχετίςουν αντικείμενα ι να 
δϊςουν τον οριςμό μιασ λζξθσ 

 Να βελτιωκεί θ δεξιότθτα ςτθν παραγωγι και ςτθν κατανόθςθ 
προφορικοφ λόγου κακϊσ και γενικότερα ςτισ δεξιότθτεσ κατανόθςθσ 

 Να προωκθκεί θ ομαδικότθτα (team building) 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

Πριν τθ δραςτθριότθτα: 

 Φτιάξτε μια παρουςίαςθ power point με κάκε διαφάνεια να 
περιλαμβάνει μία λζξθ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ: 

 Χωρίςτε τουσ/ισ μακθτζσ/ριεσ ςε δφο ομάδεσ. Ζνα άτομο από τθν 
πρϊτθ ομάδα ςτζκεται με τθν πλάτθ ςτθν παρουςίαςθ ϊςτε να μθν 
μπορεί να τθ δει. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ του/τθσ πρζπει να λζνε 
προτάςεισ ϊςτε να περιγράψουν τθ λζξθ. Πταν μαντζψει ςωςτά ο/θ 
εκπαιδευτισ/ρια πρζπει να αλλάξει τθ διαφάνεια. Αυτό ςυνεχίηεται 
μζχρι να ςταματιςει το χρονόμετρο (για παράδειγμα 1 ι 2 λεπτά). 

 Θ άλλθ ομάδα κάνει το ίδιο και οι μακθτζσ/ριεσ που μαντεφουν τισ 
λζξεισ αλλάηουν ςε κάκε γφρο. Το παιχνίδι τελειϊνει όταν ζχουν 
μαντζψει όλεσ τισ λζξεισ. 

 

 

 

 

 


