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Abstract: The operating framework of the Second Chance Schools in Greece, in complete 

alignment with the principles of Adult Education, is based on empirical teaching approaches 

which take into account both the age of the target group, as well as its distance from formal 

education. The present article presents a teaching approach to English language aimed at adult 

learners of Second Chance Schools. The teaching methodologies followed are those of Group 

Learning and Project-based Learning, which help transform the role of the educator, from 

mentor to coordinator and animator. They also promote initiative, self-action, learning by 

discovery and personalized learning. Finally, a Portfolio-type questionnaire is used both as a 

tool for self-evaluation for the learners and as an evaluation tool of the educator‟s choices. 
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Πεπίλητη: Οη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.∆.Δ., ζε πιήξε ζπλάξηεζε κε ηηο αξρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζηεξίδνληαη ζε βησκαηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηφζν ηελ ειηθία, φζν θαη ηελ απφζηαζε ηεο  νκάδαο-ζηφρνπ απφ ηελ 

ηππηθή εθπαίδεπζε. Σην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη κία δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Αγγιηθήο 

Γιψζζαο πνπ απεπζχλεηαη ζε ελειίθνπο εθπαηδεπφκελνπο Σρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Οη 

δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ είλαη απηέο ηεο Οκαδνθεληξηθήο  δηδαζθαιίαο 

θαη ηνπ Σρεδίνπ Δξγαζίαο, νη νπνίεο κεηαζρεκαηίδνπλ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απφ 

θαζνδεγεηή ζε ζπληνληζηή θαη εκςπρσηή ηεο εξγαζίαο, θαη πξνσζνχλ ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ, ηελ απηελέξγεηα, ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. Τέινο, έλα  εξσηεκαηνιφγην ηχπνπ Portfolio, αμηνπνηήζεθε σο εξγαιείν 

απηναμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζπλάκα αμηνιφγεζεο ησλ επηινγψλ ηνπ 

εθπαηδεπηή 
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1. Διζαγυγή 

Σχκθσλα κε ηνλ Κφθθν (2005, ζ.86-93), νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη έξρνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, όπσο επαγγεικαηηθνί εμέιημε, εθπιήξσζε 

θνηλσληθψλ ξφισλ, πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη απφθηεζε θχξνπο. Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ελζαξξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπηή λα αλαιάβεη ξφιν εκςπρσηηθφ θαη 

δηεπθνιπληηθφ ζηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο θαη λα απνθχγεη ηνλ παξαδνζηαθά δηδαθηηθφ θαη 

θαζνδεγεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Σχκθσλα κε ηνλ Rogers (1999, ζ.105), ν εθπαηδεπηήο 

ρξεηάδεηαη λα βξεη κεζφδνπο πνπ ζα δψζνπλ ζε θάζε ζπκκεηέρνληα πιήξεο πεδίν γηα ηελ 

εμάζθεζε ησλ δηθψλ ηνπ ηδηαίηεξσλ καζεζηαθψλ κεζφδσλ θαη λα κελ επηβάιιεη ηε δηθή ηνπ 

κέζνδν.  

Δηδηθφηεξα, ε ζεσξία ηεο Αλδξαγσγηθήο ππνζηήξημε φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζα πξέπεη 

λα δεκηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη κεραληζκνχο ακνηβαίνπ 

ζρεδηαζκνχ, λα θάλνπλ δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, λα επηηξέπνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα µε ηηο 

δηαγλσζκέλεο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα ζρεδηάδνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη λα επηιέγνπλ ηηο 

θαηάιιειεο κεζφδνπο, ηα πιηθά θαη ηηο πεγέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ  ζηφρσλ (Τζηκπνπθιή & 

Φίιιηπο, 2010). 

Η ζεσξία ηεο Αλδξαγσγηθήο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Malcolm Knowles, ν νπνίνο ηελ 

παξνπζηάδεη σο «νινθιεξσκέλε ζεσξία ηεο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ» θαη ηελ εληάζζεη ζηε 

ζθαίξα ησλ αλζξσπηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Knowles, 1978, ζ.28 

ζην Cross, 1981, ζ.223). Η θαηλνηνκία ηεο Αλδξαγσγηθήο έγθεηηαη ζηελ έκθαζε ηελ νπνία 

έδσζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ ηάζε ησλ  

ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα απην-θαηεπζπλφκελε κάζεζε, δηα κέζνπ ηεο νπνίαο νη 

ελήιηθνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο απηφ-βειηίσζεο θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ δηεπθνιπληηθνχ 

ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ (Cross, 1981, Κφθθνο, 2005).  

Οη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ Σρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, απαηηνχλ ζπκκεηνρηθέο θαη 

βησκαηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ (Βεξγίδεο, 2003). Απφ ηνπο εθπαηδεπηέο απαηηείηαη λα γλσξίδνπλ θαη λα ζέηνπλ ζε 

πξάμε ηηο αξρέο απηέο, φρη κφλν ιφγσ ηεο ελειηθηφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά θαη ιφγσ 

ηεο απφζηαζεο πνπ έρεη ε νκάδα-ζηφρνο απφ ην ηππηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο 

(Παπαγεσξγίνπ, 2009). Ο Jarvis (2004), ζεσξεί φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ δελ πξέπεη λα 

επηβάιινπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη φηη ρξεηάδεηαη πέξα απφ γλψζεηο λα 

δηαζέηνπλ αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Κφθθν (2005), είλαη «λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηεξγαζία ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ ρσξίο λα ηξαπκαηίδνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο».  

Οη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη εξκελεχνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα βάζεη ησλ παξαδνρψλ ηνπο 

(Κφθθνο, 2005, ζ.75). Οξηζκέλεο φκσο απφ ηηο παξαδνρέο κπνξεί λα είλαη εζθαικέλεο ή 

δπζιεηηνπξγηθέο. Έηζη, ε κάζεζε δελ είλαη απιψο ε πξνζζήθε λέσλ γλψζεσλ ζε φζα ήδε 
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γλσξίδνπκε, αιιά ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα λέα 

νπηηθή (κεηαζρεκαηίδνπζα νπηηθή). Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο νπηηθήο κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ 

νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη δηα κέζνπ θξηηηθήο απηφλνκεο ζθέςεο ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πψο 

θαη γηαηί νη παξαδνρέο πνπ έρνπλ πεξηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη, 

θαηαλννχλ θαη αηζζάλνληαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο (Mezirow, 1990, ζ.368). Σηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε καζεζηαθή απηή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνληαη ε 

νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία, ν ειεχζεξνο δηάινγνο, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε ζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία, ε κέζνδνο project θ.ά (Τζάθνο & Φνληνιίδνπ, 2003). Οη Lewis θαη Williams 

(2006) ππνζηεξίδνπλ φηη εκπεη ξηθή εθπαίδεπζε είλαη εθείλε πνπ εθζέηεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζε κηα εκπεηξία θαη ζηε ζπλέρεηα ελζαξξχλεη ην ζηνραζκφ επάλσ ζε απηήλ 

ψζηε λα αλαπηπρζνχλ λέεο ηθαλφηεηεο , λέεο ζηάζεηο ή λένη ηξφπνη ζθέςεο . Η επηδίσμε απηή 

πξνζαλαηνιίδεη ζε αλαδήηεζε δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ εζίδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ 

άκεζε θαη ελεξγφ εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Τζάθνο & Φνληνιίδνπ, 2003). 

Έρνληαο, ζπλεπψο, ππφςε ηηο παξαπάλσ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, θξίζεθε ζθφπηκν, ζηελ 

παξνχζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, λα αθνινπζεζνχλ νη δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο ηεο 

νκαδνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κεζφδνπ project κέζσ ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπφκελνη 

αζθνχληαη ζην λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα 

πξνγξακκαηίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο, λα ζπλεξγάδνληαη απνδνηηθά, λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ άιισλ θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. Οη πξαθηηθέο αζθήζεηο 

αληηκεησπίδνληαη ζπιινγηθά θαη αμηνπνηείηαη ε δηαινγηθή ζπδήηεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

νκάδαο. Με απηή ηε δηαδηθαζία, επηδηψθεηαη λα ζπληειεζηεί κάζεζε κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγήζεθε. Τα κέιε ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνπλ, 

κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηηο απφςεηο ηνπο ζηνπο ζπλεθπαηδεπνκέλνπο ηνπο θαη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο κε αθξίβεηα, λα αζθήζνπλ θξηηηθή, λα 

ζπδεηήζνπλ επνηθνδνκεηηθά θαη λα εμειίμνπλ ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ν εθπαηδεπφκελνο αλαθαιχπηεη ηε γλψζε, ηε ζπγθξίλεη θαη αξρίδεη λα παξάγεη ν ίδηνο 

γλψζε. Ωζηφζν, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε ζπδήηεζε κπνξεί εχθνια λα εθθπιηζζεί 

ζε κία δξαζηεξηφηεηα ρσξίο ζηφρνπο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα είλαη θαζνξηζκέλνο ν 

ζθνπφο ηεο νκάδαο, πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο (Καςάιεο & 

Παπαζηακάηεο, 2000, ζ. 66). 

Μέζα απφ κηα ηέηνηα δηεξγαζία νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά. 

Δπηπξνζζέησο, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη νπνίνη απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, 

ζπλεξγάδνληαη, επηθνηλσλνχλ, ζθέθηνληαη θξηηηθά, επεμεξγάδνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, θαη 

σζνχληαη ζηε «κεηαγλψζε», δειαδή  «καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ». Καηά ζπλέπεηα ε 

ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο ζέηεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζην επίθεληξν θαη 

γίλεηαη αθεηεξία ψζηε λα πιεζηάζνπλ πεξηζζφηεξν ζην ηδαληθφ ηεο ελειηθηφηεηαο, δειαδή 

λα γίλνπλ πην ψξηκνη, ππεχζπλνη θαη απηνπξνζδηνξηδφκελνη (Rogers, 1999). Σπλνςίδνληαο, ζα 

κπνξνχζακε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ νθείιεη λα είλαη καζεηνθεληξηθή 

θαη φρη δαζθαινθεληξηθή, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη βέβαηα φηη παξαγθσλίδνπκε ηνλ 

εθπαηδεπηή, ν νπνίνο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νξγαλσκέλε κάζεζε (Καςάιεο 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 8, Τεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 339 απφ 416 

&Παπαζηακάηεο, 200, ζ. 67-68). Ο εθπαηδεπηήο, αλεμάξηεηα απφ ηα εκπφδηα πνπ 

πξνθχπηνπλ, δελ ράλεη ηνλ ηειηθφ ζηφρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ 

είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ . Πξέπεη λα έρεη , ζπλεπψο, ηελ ηθαλν́ηεηα λα 

αληηιακβάλεηαη ηνπο ξφινπο πνπ θάζε θνξά αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζπληεινχληαη ζηα πιαί ζηα ηεο νκάδαο , εθαξκφδνληαο ηηο ηερληθέο 

εκςχρσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ (Courau, 2000). 

2. Η Γιδακηική Πποζέγγιζη 

2.1. Τίηλορ Γιδακηικήρ Δνόηηηαρ:  

The holidays are here! - Οη δηαθνπέο έθηαζαλ! 

2.2. Χπονική διάπκεια:  

2  δηδαθηηθέο ψξεο δηάξθεηαο 40 ιεπηψλ 

2.3. Χαπακηηπιζηικά εκπαιδεςόμενυν: 

16 άλδξεο θαη γπλαίθεο εθπαηδεπφκελνη ΣΓΔ ειηθίαο 25 – 45 ρξφλσλ. Η νκάδα ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ απνηειείηαη απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο κε επίπεδν ζηελ Αγγιηθή γιψζζα: 

Α2+ ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Γισζζψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

2.4. Θέμα:  

Τν ζέκα ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, αθνξά ζηηο δηαθνπέο θαη ην θαινθαίξη ζηελ 

Διιάδα. Δπηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα γλσξίζνπλ κεξηθέο απφ ηηο νκνξθηέο ηεο ρψξαο 

καο, λα ηηο πεξηγξάςνπλ, λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα πηζαλνχο πξννξηζκνχο 

δηαθνπψλ θαη λα θάλνπλ πξνηάζεηο. 

2.5. Σύνηομη πεπιγπαθή και λογική ηος ζεναπίος:  

Απηφ ην κηθξνζελάξην απνηειείηαη απφ δχν θάζεηο θαη έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα νινθιεξσζεί 

κέζα ζε δχν ψξεο δηδαζθαιίαο. Δπηθεληξψλεηαη ζηηο επξεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο θαη ζηε ζηνρεπκέλε απφθηεζε ιεμηινγίνπ θαη δεμηνηήησλ 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Δκπινπηίδεη ην ιεμηινγηθφ πεδίν ησλ δηαθνπώλ, ζηνρεχεη λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα εληνπίζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο φπσο 

επίζεο θαη λα δψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο γηα πηζαλνχο πξννξηζκνχο δηαθνπψλ.   
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2.6. Χώπορ διδαζκαλίαρ και εξοπλιζμόρ:  

Η κάζεζε ρξεηάδεηαη πνιιά κέζα γηα λα επηηεπρζεί. Γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξνζπάζεηεο κάζεζεο ρξεηάδνληαη θαη δηάθνξα κέζα. Τα κέζα απηά εμαζθαιίδνπλ απφ ηε κία 

πιεπξά κεγαιχηεξε επνπηηθφηεηα θαη απφ ηελ άιιε βνεζνχλ ζηε δηάξζξσζε θαη ηελ έκκεζε 

θαζνδήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο (Καςάιεο & Παπαζηακάηεο, 2000, ζ. 49). Σηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

σο κέζν δηεπθφιπλζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δηαζέηεη 8 Η/Υ. Έηζη θάζε 

εθπαηδεπφκελνο κνηξάδεηαη έλαλ Η/Υ κε έλαλ ζπλεθπαηδεπφκελφ ηνπ. Όινη νη Η/Υ είλαη 

ζπλδεδεκέλνη ζε δίθηπν θαη ππάξρεη ζχλδεζε Internet.  

2.7. Δκπαιδεςηικοί ζηόσοι: 

2.7.1. Γνώζειρ:  

-Να εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγην ησλ δηαθνπψλ ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα 

-Να ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνζηαθηηθή θαη κέιινληα ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα γηα λα πείζνπλ 

θάπνηνλ λα επηζθεθηεί ηελ Διιάδα 

2.7.2. Ικανόηηηερ:  

-Να ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet σο πεγή πιεξνθνξηψλ   

-Να κεηαθξάδνπλ απιά θείκελα απφ ηα Αγγιηθά ζηα Διιεληθά 

-Να ζπληάζζνπλ έλα απιφ θείκελν ζηελ Ξέλε Γιψζζα  

-Να ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα Microsoft 

PowerPoint γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. 

2.7.3. Σηάζειρ: 

-Να πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε πξνο ηελ Ξέλε Γιψζζα   

-Να παξνηξπλζνχλ ζηε ρξήζε ηεο Ξέλεο Γιψζζαο ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ επίπεδν, 

ζχκθσλα µε ηηο αλάγθεο ηνπο, έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο επηθνηλσληαθνχο ηνπο ζηφρνπο 

θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε λέεο εξγαζηαθέο επθαηξίεο.  

-Να απμήζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ Ξέλε Γιψζζα 

-Να ελζαξξπλζεί ην θιίκα ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο απφ ηε κεηαμχ ηνπο 

επηθνηλσλία θαη απφ νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο. 
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3. Δθαπμογή 

3.1. Α΄ Γιδακηική Ώπα 

3.1.1. Α΄ Σηάδιο  

Σηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ε νκάδα ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαιείηαη λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο ππννκάδεο ησλ ηεζζάξσλ κειψλ. Γίλεηαη 

θχιιν εξγαζίαο ζε θάζε εθπαηδεπφκελν πνπ πεξηιακβάλεη γξαπηέο νδεγίεο ζηα Διιεληθά θαη 

ζηα Αγγιηθά.  

3.1.2. Β΄ Σηάδιο  

Σηελ εξγαζία 1 ηνπ θχιινπ εξγαζίαο νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα εξγαζηνχλ νκαδηθά 

κεηαθξάδνληαο δηαθνξεηηθά ζχληνκα απνζπάζκαηα απφ ην site ηνπ ΔΟΤ www.visitgreece.gr 

θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην.  

3.2. Β΄Γιδακηική Ώπα 

3.2.1. Α΄Σηάδιο  

Έλαο εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα ην δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ηελ 1
ε
 δηδαθηηθή ψξα. 

3.2.2. Β΄Σηάδιο  

Σηελ εξγαζία 2 ηνπ θχιινπ εξγαζίαο δεηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπδεηήζνπλ αλά 

ππννκάδεο ψζηε λα απαληήζνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην ζηα πξφηππα ηνπ Portfolio, 

αλαθνξηθά κε ην ηη απεθφκηζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νκαδηθήο πξνζπάζεηάο ηνπο θαη λα 

θξίλνπλ ηα νθέιε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.   

4. Φύλλο Δπγαζίαρ 

4.1. Creative Writing Activity – Group work (4 people) 

Your class organizes its summer vacation. Which is the best holiday island? You have to 

work in groups of four, collect information on the Internet about five Greek islands and 

support your choice in order to convince your classmates. The result of this will be the writing 

of holiday brochures, which you will present to the class in order to promote the most popular 

destination. 

http://www.visitgreece.gr/
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You are asked to visit the official website of the Greek Tourism Organization 

(www.visitgreece.gr), read the information provided and note down interesting ideas which 

you think will help you design a holiday brochure.  

4.2. Γπαζηηπιόηηηα δημιοςπγικήρ γπαθήρ - Ομαδική επγαζία (4 άηομα) 

Η ηάμε ζαο δηνξγαλψλεη ηηο θαινθαηξηλέο ηεο δηαθνπέο. Πνην είλαη ην θαιχηεξν λεζί γηα 

δηαθνπέο; Δξγαζηείηε ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ, ζπιιέμηε πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν γηα 

πέληε ειιεληθά λεζηά θαη ππνζηεξίμηε ηελ επηινγή ζαο γηα λα πείζεηε ηνπο 

ζπλεθπαηδεπφκελνχο ζαο. Τν απνηέιεζκα απηνχ, ζα είλαη ε ζχληαμε ελεκεξσηηθψλ 

θπιιαδίσλ, ηα νπνία ζα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε γηα λα πξνσζήζεηε ηνλ πην δεκνθηιή 

πξννξηζκφ. 

Δπηζθεθζείηε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Τνπξηζκνχ 

(www.visitgreece.gr), δηαβάζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη θαη ζεκεηψζηε 

ελδηαθέξνπζεο ηδέεο πνπ λνκίδεηε φηη ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ζρεδηάζεηε έλα θπιιάδην 

δηαθνπψλ. 

4.3.Δπυηημαηολόγιο ηύπος Portfolio 

4.3.1. Γλυζζική ικανόηηηα  

4.3.1.1 Ποιερ καινούπγιερ λέξειρ  ζσεηικέρ με ηιρ διακοπέρ έμαθα μέζα από ηην επγαζία 

ζηην οποία ζςμμεηείσα; 

1. 2.  3. 4.  5. 

4.3.1.2 Ποιερ γλώζζερ με βοήθηζαν ζηην καηανόηζη ηυν καινούπγιυν λέξευν; 

Η Δλληνική Η Αγγλική Άλλη (ποια) 

 

4.3.2. Γνώζη ηος κόζμος 

4.3.2.1 Ποιερ καινούπιερ πληποθοπίερ έμαθα για ηα ελληνικά νηζιά; 

4.3.3. Κοινυνικέρ και επικοινυνιακέρ δεξιόηηηερ  

http://www.visitgreece.gr/


Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 8, Τεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 343 απφ 416 

4.3.3.1 Η ζςμμεηοσή ζηο ζςγκεκπιμένο Σσέδιο Δπγαζίαρ με βοήθηζε να αναπηύξυ  

κάποιερ  δεξιόηηηερ. Ποιερ; 

Γεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο Ναι  Όσι 

Γεμηφηεηεο ιήςεο απφθαζεο  Ναι  Όσι 

Γεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο θαη  

αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ 

  

Ναι  Όσι  

4.3.3.2 Βοήθηζα όζο μποπούζα ηην ομάδα μος; Ναι  Όσι (γιαηί) 

4.3.3.3 Αςηό πος δημιούπγηζα, πιζηεύυ όηι ηο πέηςσα:  

Με ηελ νξγαλσηηθή κνπ ηθαλφηεηα Ναι  Όσι 

Με ηελ εξεπλεηηθή κνπ ηθαλφηεηα Ναι  Όσι 

Με ηελ θαιή επηθνηλσλία πνπ είρα  κε ηνπο ζπλεθπαηδεπνκέλνπο  

κνπ 

Ναι  Όσι 

Με ηε δεκηνπξγηθή κνπ θαληαζία Ναι  Όσι 

5. Δπιζημάνζειρ –Σςμπεπάζμαηα 

Η παξνχζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ελφο ΣΓΔ, 

ηηο νπνίεο ζπλνπηηθά πεξηγξάθνπλ νη Βεξγίδεο, Δπζηξάηνγινπ & Νηθνινπνχινπ (2007, ζ.25) 

: «Τν Σρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο είλαη έλα ζρνιείν πνπ πξνζεγγίδεη ηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζπλνιηθά, πνπ ελζσκαηψλεη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, πνπ δίλεη βάξνο ζηελ 

αλάθηεζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο, πνπ ηνπο καζαίλεη πψο λα καζαίλνπλ, πψο λα αλαπηχμνπλ 

ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, θξηηηθή ζθέςε, δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ». Βαζηθή αξρή ηεο θηινζνθίαο ησλ Σ.Γ.Δ. είλαη ε κεηαθνξά ηνπ βάξνπο απφ 

ηε δηδαζθαιία ζηε κάζεζε θαη ζηελ αλαθάιπςε ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Με βάζε απηή ηε παηδαγσγηθή αξρή, απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη πνπ ζα 
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κπνξνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνχο ησλ Σ.Γ.Δ., νη νπνίνη θηλνχληαη γχξσ απφ ηνπο 

άμνλεο «καζαίλνπκε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πψο λα καζαίλνπλ» θαη ηνπο θαζνδεγνχκε ψζηε 

λα αμηνπνηήζνπλ ηελ απνθηεκέλε γλψζε θαη εκπεηξία, είλαη ε κέζνδνο project θαη ε 

νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία. Οη καζεζηαθέο απηέο δηαδηθαζίεο επηηξέπνπλ ζηνλ θαζέλα λα 

κάζεη απφ ηνπο άιινπο, ρσξίο φκσο λα παξαγλσξίδεηαη ε αλάγθε πνπ κπνξεί θάπνηεο θνξέο 

λα εθδειψλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα πην θαζνδεγνχκελε κάζεζε 

(Φαηδεζενράξνπο, 2010).  

Σπλεπψο, ν εθπαηδεπηήο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ηερληθή ηεο κεησπηθήο εηζήγεζεο θαη 

απνθηά ηνλ ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή (Rogers, 2002). Ο ξφινο ηνπ δηεπθνιπληή αθνξά ηελ 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, φηαλ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη ζρεδηαζηεί θαη πινπνηείηαη 

κε βάζε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Καιείηαη λα γίλεη εξεπλεηήο ζηελ ηάμε ηνπ θαη απφ ζηεγλφο αλακεηαδφηεο γλψζεσλ γίλεηαη 

ζπλ-παξαγσγφο γλψζεο καδί µε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. Αιιάδεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απφ ξφιν θαζνδεγεηή, ζε ζπληνληζηή θαη εκςπρσηή ηεο εξγαζίαο, θαη πξνσζεί ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ, ηελ απηελέξγεηα, ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο. Φξεζηκνπνηεί έλα επξχ θάζκα απφ καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο κε έκθαζε ζε 

δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο φπσο project, δηαζεκαηηθά ζρέδηα δξάζεο, νκαδηθέο εξγαζίεο θαη 

ζπλεξγαζίεο.   

Γεδνκέλνπ φηη νη εθπαηδεπφκελνη δελ θαηέρνπλ πςειφ επίπεδν γισζζνκάζεηαο, ν 

εθπαηδεπηήο πξνηείλεη ηζηνζειίδα ζην Internet σο πεγή ηδεψλ. Απηή είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε 

πξνζέγγηζε θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απεηθφληζε κίαο „θαιήο‟ παξαγσγήο θαη ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζηπι 

θαη πεξηερνκέλνπ.   

Όζνλ αθνξά ζηελ νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία, έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ πνπ απνηειεί εγγχεζε 

γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θάζε νκάδαο είλαη ε άξηζηε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο (Jaques, 2001). Τν παξαπάλσ ζηνηρείν παίδεη πξσηεχνληα 

ξφιν θαη εηδηθφηεξα ζε µηα νκάδα ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ηξφπν κάζεζεο, θαζψο εκθαλίδνπλ έληνλε ηάζε γηα 

εθπιήξσζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο θαη γηα απηνθαζνξηζκφ κέζα ζε θιίκα ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο, απηνλνκίαο, δξάζεο, παξαηήξεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο (Jaques, 2001). Γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο καζεζηαθήο νκάδαο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ελειίθσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ελεξγεηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, θαζψο θαη ηερληθέο εκςχρσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ.  

Σε κία εθπαηδεπηηθή νκάδα νξηζκέλνη εθπαηδεπφκελνη βηψλνπλ έληνλν άγρνο θάζε θνξά πνπ 

θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο. Άιινη πξνβάιινπλ αληηζηάζεηο ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία δελ έρνπλ πξνηείλεη νη ίδηνη (Τζηµπνπθιή & Φίιιηπο, 2010). 

Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα αλακελφκελα πξνβιήκαηα αζζελέζηεξσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

πνπ δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα εθζέζνπλ ην έξγν ηνπο, ν εθπαηδεπηήο ηνλίδεη 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηε ζεκαζία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο φισλ ψζηε 

λα επηηεπρζεί θαιχηεξν απνηέιεζκα. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 8, Τεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 345 απφ 416 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δχν πξνηεηλφκελσλ εξγαζηψλ ζην θχιιν εξγαζίαο ν 

εθπαηδεπηήο ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

νκάδαο θαη κνηξάδεη ην θχιιν εξγαζίαο πνπ πεξηέρεη ηηο γξαπηέο νδεγίεο ησλ δχν εξγαζηψλ, 

εμεγεί ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ δηαδηθαζία, νξίδεη ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο θάζε εξγαζίαο, θαιεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα πξνβνχλ ζηνλ ρσξηζκφ ζε 

ππννκάδεο. Σε πεξίπησζε δπζθνιίαο ζχλζεζεο ησλ ππννκάδσλ παξέρεη ηελ βνήζεηα ηνπ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δχν εξγαζηψλ, ν εθπαηδεπηήο δελ επεκβαίλεη αιιά απιά παξαηεξεί 

θαη παξέρεη βνήζεηα κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ δεηεζεί. Παξαηεξεί αλ ζπκκεηέρνπλ φια ηα 

κέιε ηεο ππννκάδαο θαη ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ππελζπκίδεη ζηηο ππννκάδεο ηα 

ρξνληθά φξηα.   

Η αμία κηαο βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αθφκε κεγαιχηεξε φηαλ θαηαθέξλεη 

λαελεξγνπνηήζεη φρη κφλν ηε γισζζηθή θαη ινγηθνκαζεκαηηθή λνεκνζχλε –φπσο απηφ 

ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζην ηππηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο- αιιά θαηαθέξλεη λα θέξεη ζην 

πξνζθήλην θαη λα θηλεηνπνηήζεη φιεο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

(Gardner, 1993, φπ. αλαθ. ζην Γεδνχιε, 2004). Πξνυπφζεζε γηα έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα είλαη 

θαη‟ αξρήλ ε αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ «πξνβιεπφκελσλ απνηειεζκάησλ» (Jaques, 2004), ησλ 

ζηφρσλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έρνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο θαη δηακνξθσκέλνπο –ιηγφηεξν 

ή πεξηζζφηεξν- ζηφρνπο. Δίλαη, ζπλεπψο, απαξαίηεην κεηά απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα λα 

δίλεηαη ν ρξφλνο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά θαη ην έλαπζκα λα ζθεθηνχλ ηη έθαλαλ, πψο 

αηζζάλζεθαλ, πψο αληέδξαζαλ, πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηψπηζαλ, πψο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο 

ζπλεθπαηδεπφκελνχο  ηνπο, πψο πξφθεηηαη λα αμηνπνηήζνπλ απηή ηε γλψζε. Ο εληνπηζκφο θαη 

ε θηλεηνπνίεζε ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη γλψζεσλ βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

νξγαλψζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο. «Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην φιν εγρείξεκα ζα κνηάδεη λα 

ζηεξείηαη πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζα δηαθξίλεηαη απφ αζάθεηα θαη πξνρεηξφηεηα πνπ εχθνια 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε απνγνήηεπζε θαη αλία» (Γεδνχιε, 2004). Τν 

εξσηεκαηνιφγην ηχπνπ Portfolio, ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν αλαζηνραζκνχ θαη  

απηναμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζπλάκα αμηνιφγεζεο ησλ επηινγψλ ηνπ 

εθπαηδεπηή. Ο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη, είλαη λα βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα καζαίλεη θαιχηεξα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηδάζθεη θαιχηεξα. Με άιια 

ιφγηα ζηνρεχεη λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αηνκηθή πνξεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη γηα ην 

έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ ζπλνιηθά, λα ππνζηεξίμεη θαη λα βνεζήζεη ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν (δηδαζθαιία θαη κάζεζε), λα δψζεη θαηεπζχλζεηο γηα ηηο πεξαηηέξσ 

επηινγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Φαηδεζενράξνπο, 2010) 
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