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Δπηθεληξψλνληαο ην έξγν ηνπ ζηελ πξνψζεζε πξσηνπνξηαθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ
εθπαίδεπζε γισζζψλ απφ ην 1995, ην Δπξσπατθφ Κέληξν χγρξνλσλ Γισζζψλ
(EKΓ) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάρπζε θαιψλ
πξαθηηθψλ θαη ζηε βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα θξάηε-κέιε.
Σν ΔΚΓ πξαγκαηνπνηεί εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ησλ
δξαζηεξηνηήησλ κεζνπξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ σο
επηθεθαιείο δηεζλείο νκάδεο εηδηθψλ θαη επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ εθπαίδεπζε
πνιιαπιαζηαζηψλ, ζηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ θαζεγεηψλ
θαη ζηελ ίδξπζε δηθηχνπ εηδηθψλ. Οη δεκνζηεχζεηο ηνπ ΔΚΓ πνπ είλαη ην απνηέιεζκα
απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, δείρλνπλ ηελ αθνζίσζε θαη ηελ ελεξγή εκπινθή φισλ
εθείλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηά, εηδηθφηεξα ησλ νκάδσλ πνπ ζπληνλίδνπλ ηα
ζρέδηα δξάζεο.
Ο γεληθφο ηίηινο ηνπ δεχηεξνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΚΓ (20042007) είλαη «Γιψζζεο γηα θνηλσληθή ζπλνρή – Γισζζηθή Δθπαίδεπζε ζε κηα
πνιχγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή Δπξψπε». Απηή ε ζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζα καο
επηηξέςεη λα αληηκεησπίζνπκε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ νη θνηλσλίεο
καο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, δίλνληαο έκθαζε ζην
ξφιν ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ηνπ
ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξψπεο.
***
Δγθαηεζηεκέλν ζην Γθξαηο ηεο Απζηξίαο, ην ΔΚΓ είλαη κηα «Γηεπξπκέλε Μεξηθή
πκθσλία» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζην νπνίν αλήθνπλ 33 ρψξεο κέρξη
ζήκεξα. Δκπλεπζκέλν απφ ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ην
ΔΚΓ πξνσζεί ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηιία θαη ελζαξξχλεη ηελ
πνιιαπινγισζζία θαη πνιιαπινπνιηηηζκηθφηεηα κεηαμχ ησλ πνιηηψλ πνπ δνπλ ζηελ
Δπξψπε. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο κε απηέο ηνπ Σκήκαηνο
Γισζζηθήο Πνιηηηθήο, δειαδή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ είλαη
ππεχζπλν γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη ην ζρεδηαζκφ εξγαιείσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
γισζζηθήο εθπαίδεπζεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ΔΚΓ θαη ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ:
Δπξσπατθφ Κέληξν χγρξνλσλ Γισζζψλ
European Centre for Modern Languages
Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
http://www.ecml.at
Απηή ε δεκνζίεπζε δηαηίζεηαη επίζεο γηα ειεθηξνληθή ιήςε ζηελ αθφινπζε
ηζηνζειίδα:
www.ecml.at/epostl
Οη γλψκεο πνπ εθθξάδνληαη ζε απηή ηε δεκνζίεπζε απνηεινχλ επζχλε ησλ
ζπγγξαθέσλ θαη δελ εθθξάδνπλ απαξαίηεηα ηελ επίζεκε πνιηηηθή ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο1.
Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηεο πξσηφηππεο έθδνζεο αλήθνπλ ζην Σςμβούλιο ηηρ
Εςπώπηρ.
Η μεηάθπαζη δημοζιεύεηαι μεηά από διακανονιζμό με ηο Σςμβούλιο ηηρ Εςπώπηρ και
αποηελεί ηην αποκλειζηική εςθύνη ηων μεηαθπαζηών.
2009- Για ηην ελληνική γλώζζα:
Μεηάθπαζη και επιμέλεια μεηάθπαζηρ: Μαπίνα Μαηθαιοςδάκη & Θωμαή Αλεξίος
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Σα 33 θξάηε κέιε ηεο Γηεπξπκέλεο Μεξηθήο πκθσλίαο ηνπ ΔΚΓ είλαη: Αιβαλία, Αλδφξα, Αξκελία,
Απζηξία, Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Κξναηία, Κχπξνο, Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, Δζζνλία,
Φηιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Οπγγαξία, Ηζιαλδία, Ηξιαλδία, Λεηνλία, Ληρηελζηάτλ, Ληζνπαλία,
Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Οιιαλδία, Ννξβεγία, Πνισλία, Ρνπκαλία, Γεκνθξαηία ηεο ινβαθίαο, ινβελία,
Ηζπαλία, νπεδία, Διβεηία, Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Ζλσκέλν Βαζίιεην.
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Ση είλαη o Δπξσπατθφο Φάθεινο γηα ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο Καζεγεηέο
Γισζζψλ;
Ο Δπξσπατθφο Φάθεινο γηα ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο Καζεγεηέο Γισζζψλ (ΔΦΔΚΑΓ)
είλαη έλα έγγξαθν γηα εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο2 γισζζψλ πνπ βξίζθνληαη ζην
ζηάδην ηεο αξρηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. Ο ΔΦΔΚΑΓ ζα ζαο βνεζήζεη λα ζθεθηείηε
ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε
δηδαζθαιία γισζζψλ, λα αμηνινγήζεηε ηηο δηθέο ζαο δηδαθηηθέο ηθαλφηεηεο, λα
παξαθνινπζήζεηε ηελ πξφνδφ ζαο θαζψο θαη λα θαηαγξάςεηε ηηο δηδαθηηθέο ζαο
εκπεηξίεο ζηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ζαο.

Κχξηνη ζηφρνη ηνπ ΔΦΔΚΑΓ
1. λα ζαο βνεζήζεη λα αλαζηνραζηείηε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έλαο θαζεγεηήο
πξνζπαζεί λα απνθηήζεη θαη ηηο γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
ηξνθνδνηήζνπλ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο,
2. λα ζαο βνεζήζεη λα πξνεηνηκαζηείηε γηα ην κειινληηθφ ζαο επάγγεικα ζε
πνηθίια δηδαθηηθά πεξηβάιινληα,
3. λα πξνσζήζεη ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζε ζαο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο θαζψο
θαη κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη κέληνξέο ζαο,
4. λα δηεπθνιχλεη ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο αλαπηπζζφκελεο ηθαλφηεηάο ζαο θαη
5. λα παξάζρεη έλα εξγαιείν πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα θαηαγξάςεηε ηελ πξφνδφ
ζαο.

Σα πεξηερφκελα ηνπ ΔΦΔΚΑΓ
Ο ΔΦΔΚΑΓ πεξηέρεη ηα αθφινπζα κέξε:
 ηελ πξνζσπηθή δήισζε γηα λα ζαο βνεζήζεη ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ζαο
εθπαίδεπζεο λα αλαζηνραζηείηε γεληθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία,
 ηελ απηναμηνιφγεζε πνπ πεξηέρεη πεξηγξαθηθνχο δείθηεο ηχπνπ «Μπνξψ λα
θάλσ» γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ απηναμηνιφγεζε,
 ην ληνζηέ, ζην νπνίν κπνξείηε (α) λα θάλεηε επθξηλέο ην απνηέιεζκα ηεο απηναμηνιφγεζήο ζαο, (β) λα παξέρεηε απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξνφδνπ θαη (γ) λα
θαηαγξάθεηε παξαδείγκαηα εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία,
 ην γισζζάξη ησλ πην ζεκαληηθψλ φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθκάζεζε θαη
δηδαζθαιία γιψζζαο θαη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ΔΦΔΚΑΓ,
 ην επξεηήξην φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο πεξηγξαθηθνχο δείθηεο,
 ηνλ νδεγφ ρξήζηε πνπ παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ΔΦΔΚΑΓ.

Οη πεξηγξαθηθνί δείθηεο ηεο απηναμηνιφγεζεο
ην επίθεληξν ηνπ ΔΦΔΚΑΓ βξίζθνληαη νη 193 πεξηγξαθηθνί δείθηεο ηθαλνηήησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία γιψζζαο θαη νη νπνίνη απνηεινχλ ην ηκήκα ηεο απηφαμηνιφγεζεο. Απηνί νη πεξηγξαθηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα ζχλνιν
ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ νη θαζεγεηέο γισζζψλ νθείινπλ λα πξνζπαζήζνπλ
λα απνθηήζνπλ.
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Ζ ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ γέλνπο ζην θείκελν εθθξάδεη θαη ηα δχν γέλε θαη έρεη επηιεγεί θαζαξά γηα
πξαθηηθνχο ιφγνπο.
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Καηηγοπιοποίηζη ηων πεπιγπαθικών δεικηών
Οη πεξηγξαθηθνί δείθηεο νκαδνπνηνχληαη ζε επηά γεληθέο θαηεγνξίεο. Απηέο
αληηπξνζσπεχνπλ πεξηνρέο νη νπνίεο απαηηνχλ γλψζεηο θαη έλα επξχ θάζκα
ηθαλνηήησλ απφ ηνπο θαζεγεηέο πξνθεηκέλνπ λα παίξλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηε
δηδαζθαιία. Κάζε θαηεγνξία ρσξίδεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

Κλίμακερ αςηοαξιολόγηζηρ
Κάζε πεξηγξαθηθφο δείθηεο ζπλνδεχεηαη απφ κηα ξάβδν ε νπνία ζα ζαο βνεζήζεη λα
δεκηνπξγήζεηε κηα νπηηθή απεηθφληζε θαη λα θαηαγξάςεηε ηηο ηθαλφηεηέο ζαο.
Μπνξείηε λα ρξσκαηίζεηε ηε ξάβδν ζχκθσλα κε ηε δηθή ζαο αμηνιφγεζε. Απηφ
κπνξεί λα ζπκβεί ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζήο ζαο.
Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εθπαίδεπζήο ζαο κπνξεί λα έρεηε
δεκηνπξγήζεη κηα ξάβδν πνπ θαίλεηαη θάπσο έηζη:
1. Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ αηκφζθαηξα πνπ ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε θαη ελζαξξχλεη
ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ.

6.3.06

24.10.06

18.1.07
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ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ε εθπαηδεπφκελε θαζεγήηξηα έρεη απην-αμηνινγεζεί ζε
ηξία ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζήο ηεο, ηα νπνία δηαγξάθνπλ ηελ απμαλφκελε αλάπηπμε
ηεο ηθαλφηεηάο ηεο. Παξ‟ φια απηά φκσο, αηζζάλεηαη φηη ππάξρεη αθφκα πεξηζψξην
βειηίσζεο θαη γη‟ απηφ έρεη αθήζεη ηκήκα ηεο ξάβδνπ θελφ. Δπίζεο έρεη πξνζζέζεη ηηο
εκεξνκελίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε απην-αμηνιφγεζή ηεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί
φηη δελ πεξηκέλνπκε λα ρξσκαηηζηνχλ φιεο νη ξάβδνη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο
εθπαίδεπζεο. Ζ εθκάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε πξνζπάζεηα λα γίλεη θάπνηνο θαιφο
εθπαηδεπηηθφο είλαη κηα ζπλερήο θαη δηα βίνπ δηαδηθαζία!
Παξφιν πνπ νη πεξηγξαθηθνί δείθηεο απνηεινχλ έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν εθηίκεζεο
ησλ ηθαλνηήησλ, δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο έλαο θαηάινγνο ειέγρνπ! Δίλαη
ζεκαληηθφ λα απνηειέζνπλ εξεζίζκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο, ηνπο
εθπαηδεπηέο θαη ηνπο κέληνξεο γηα λα ζπδεηνχλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο
θαζεγεηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη νη πεξηγξαθηθνί δείθηεο θαη λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο επίγλσζεο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ΔΦΔΚΑΓ βξίζθνληαη ζηνλ
νδεγφ ρξήζηε.
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ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΓΖΛΩΖ

Σν φλνκά ζαο: ………………..………………………………………………………………

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα:…………………………………………………………………………

Ζκεξνκελία έλαξμεο ρξήζεο ηνπ ΔΦΔΚΑΓ.: ………………………………

Ο ζθνπφο ηεο πξνζσπηθήο δήισζεο είλαη λα ζαο βνεζήζεη λα ζθεθηείηε πηπρέο ηεο
δηδαζθαιίαο γεληθά θαη λα αλαινγηζηείηε ζέκαηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά ζηελ
έλαξμε ηεο εθπαίδεπζήο ζαο σο θαζεγεηέο. Παξαθάησ ζα βξείηε εξσηήζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία γισζζψλ θαη ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο λα ζέιεηε λα
αλαζηνραζηείηε. ην ηέινο απηήο ηεο ελφηεηαο κπνξείηε λα δηαβάζεηε θάπνηα ζρφιηα
πνπ αθνξνχλ ζην ξφιν θαη ηελ αμία ηνπ αλαζηνραζκνχ.
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1. Ωο καζεηέο γισζζψλ ζην ζρνιείν, ήδε έρεηε κεγάιε επαθή κε ηε δηδαζθαιία. Πνηεο
είλαη νη πξνζσπηθέο ζαο εκπεηξίεο απφ ηε γισζζηθή δηδαζθαιία – ηδηφηεηεο ηνπ
θαζεγεηή, δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, θηι. – πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν επηζπκείηε ή δελ επηζπκείηε λα δηδάμεηε;
Δκπεηξίεο σο καζεηήο
Θεηηθέο:

Αξλεηηθέο:

(Πξνζπαζήζηε λα αλαιχζεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα παξαπάλσ
ζεκεία ππήξμαλ αλεπηηπρή θαη ζθεθηείηε ηη ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε γηα λα ηα
βειηηψζεηε).
2. α) Πνηα ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζαο ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
β) Πνηα ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζαο ελδηαθέξνπλ ιηγφηεξν;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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3. Πξνζδνθίεο απφ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαζεγεηψλ

α) Ση πεξηκέλεηε θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ εθπαίδεπζή ζαο σο θαζεγεηέο;

β) Ση επηζπκείηε θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ εθπαίδεπζή ζαο;

γ) Ση λνκίδεηε φηη πεξηκέλνπλ νη εθπαηδεπηέο ζαο απφ εζάο;

4. Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα παξαθάησ γηα έλαλ θαζεγεηή γισζζψλ; Πξνζζέζηε ηηο
δηθέο ζαο ηδέεο. πδεηείζηε κε έλαλ ζπλάδειθν θαη αηηηνινγείζηε ηηο επηινγέο ζαο.
Καζφινπ

Πφζν ζεκαληηθφ;
πνιχ ζεκαληηθφ

1. πλεξγαζία κε ηνπο άιινπο











2. Καιέο νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο











3. Ηθαλφηεηα επεμήγεζεο ηεο γξακκαηηθήο
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Αλαζηνραζκφο
ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα απην-αμηνιφγεζεο ίζσο έρεηε ηελ ηάζε λα απαληάηε
γξήγνξα. Όκσο, θαηφπηλ ζθέςεο, θαη έρνληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε δηάζεζή ζαο,
θάπνηεο θνξέο αληηιακβάλεζηε φηη ε πξψηε ζαο αληίδξαζε ρξεηάδεηαη λα
ηξνπνπνηεζεί. Αξρηθά κπνξεί λα έρεηε ζεσξήζεη γηα παξάδεηγκα φηη ην «λα είλαη
θάπνηνο ηθαλφο λα εμεγήζεη ηε γξακκαηηθή» είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.
3. Ηθαλφηεηα επεμήγεζεο ηεο γξακκαηηθήο

θαζφινπ  πνιχ ζεκαληηθφ






 

Ζ ζπδήηεζε κε άιινπο κέζα ζηελ νκάδα εθπαηδεπφκελσλ θαζεγεηψλ, κε ηνλ
εθπαηδεπηή ζαο ή κε θαζεγεηέο ζην ζρνιείν, κπνξεί λα απνθαιχςεη φηη ην «λα εμεγεί
θάπνηνο γξακκαηηθή» κπνξεί λα εξκελεπζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, φπσο:
 Δμήγεζε θαλφλσλ
- ζηε γιψζζα πνπ καζαίλνπλ νη καζεηέο (Γ2)
- ζηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ (Γ1)
ή
 παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ ρξήζεο θαη αλάιπζή ηνπο
Πεξαηηέξσ ζθέςε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ ηδέα φηη απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ
είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή, παξά ε δηθή ζαο, λα εμεγεί γξακκαηηθή. Δίλαη απηφ ην
είδνο ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη απηέο νη δηαδηθαζίεο ζθέςεο πνπ ν ΔΦΔΚΑΓ ζθνπεχεη
λα ελζαξξχλεη.
ην παξάδεηγκα παξαπάλσ ε δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ έρεη πάξεη δχν κνξθέο:
 πξνζσπηθφο αλαζηνραζκφο: έρεηε ζθεθηεί ηη ζεκαίλεη απηή ε δήισζε
απφ κφλνη ζαο,
 δηαινγηθφο αλαζηνραζκφο: έρεηε ζπδεηήζεη θαη ίζσο ηξνπνπνηήζεη ηελ
άπνςή ζαο χζηεξα απφ ζπλεξγαζία ζαο κε άιινπο.
Οη ζηόσοι ηνπ αλαζηνραζκνχ ζαο δελ ήηαλ κφλν λα απαληήζεηε ζηελ εξψηεζε αιιά
επίζεο λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε έλαλ βάζηκν, αηηηνινγεκέλν θαη
ελεκεξσκέλν ηξφπν.
Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνζσπηθνχ αλαζηνραζκνχ βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα
ζθέθηεζηε απηφλνκα, παξάιιεια κε ηελ εθπαίδεπζή ζαο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία
θαη ηε κάζεζε. Ο αλαζηνραζκφο θαη ε ζπλεξγαζία κε άιινπο φηαλ εμεξεπλάηε θαη
πεηξακαηίδεζηε κε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζα ζαο βνεζήζνπλ επίζεο λα δηεπξχλεηε
ηνπο νξίδνληέο ζαο.
Γηα λα απαληήζεηε ζε απηή ηε δήισζε κπνξεί επίζεο λα ςάμαηε έλα βηβιίν
γξακκαηηθήο γηα λα δείηε πψο νξίδεηαη ε ιέμε «γξακκαηηθή». Ζ αλαθνξά ζε πεγέο
είλαη κηα αθφκα δηαδηθαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο θαη
αλαδήηεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε.
Απηφ ην καθξνζθειέο παξάδεηγκα πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε γξακκαηηθή, νδεγεί ζηελ
εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πνηεο πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο άιιεο γιψζζαο
πξέπεη λα αλαζηνραζηείηε, κε πνηεο λα αζρνιεζείηε θαη λα εμεξεπλήζεηε. Παξφιν
πνπ ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζήο ζαο είλαη απηφ πνπ ζα παξέρεη ην πιαίζην πνπ
ρξεηάδεζηε, ν ΔΦΔΚΑΓ ζα ζαο βνεζήζεη λα εζηηάζεηε ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ
νη εθπαηδεπφκελνη θαζεγεηέο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ. Καζψο ν ΔΦΔΚΑΓ δεηά
απφ εζάο λα αλαινγηζηείηε ηελ πνηθηιία ησλ πηπρψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζεκάησλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε κηαο γιψζζαο ζε δηαθνξεηηθέο
ρψξεο, απνζθνπεί επίζεο ζην λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα ζθέθηεζηε
ιακβάλνληαο ππφςε ην δηθφ ζαο δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη παξφκνηα
πεξηβάιινληα ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο.
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Πλαίζιο Διδαζκαλίαρ

Ειζαγωγή
Oη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ην
εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, ζην νπνίν εξγάδνληαη νη θαζεγεηέο. Απηά ηα
πιαίζηα πξνθαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ εζληθνχ θαη/ή ηνπηθνχ
αλαιπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μπνξεί επίζεο λα ππάξρνπλ δηεζλείο
ζπζηάζεηο θαη έγγξαθα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. Οη πεξηνξηζκνί ηνπ
ζρνιείνπ είλαη έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί, θαζψο
κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Μηα επηπιένλ παξάκεηξνο ηνπ πιαηζίνπ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη ηνπο
ζθνπνχο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη φηαλ
αλαγλσξίδνληαη, θαζνξίδνπλ ηηο επηινγέο ηνπ θαζεγεηή.
Ο θαζεγεηήο γισζζψλ θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε πνιινχο ξφινπο. Δθηφο απφ ηε
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηφο ηνπ, ρξεηάδεηαη ίζσο λα πξνσζήζεη ηελ αμία ηεο
εθκάζεζεο γιψζζαο ζηνπο καζεηέο, ζηνπο γνλείο θαη γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία
θαζψο θαη λα εληζρχζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη
ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ.
Οη θαζεγεηέο πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε κέζσ
ηεο απην- θαη ζπλ-αμηνιφγεζεο, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε
ηηο εμειίμεηο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν.
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Α. Αλαιπηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα

1. Μπνξψ λα θαηαιάβσ ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηνπλ ηα εζληθά θαη ηνπηθά
αλαιπηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.

2. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ γισζζηθά καζήκαηα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
εζληθψλ θαη ηνπηθψλ αλαιπηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.

3. Μπνξψ λα θαηαιάβσ ηηο αξρέο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζε ζρεηηθά
επξσπατθά έγγξαθα (π.ρ. Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, Δπξσπατθφο
Φάθεινο Γισζζνκάζεηαο).

4. Μπνξψ λα θαηαιάβσ θαη λα ζπκπεξηιάβσ

ην πεξηερφκελν επξσπατθψλ

εγγξάθσλ (π.ρ. Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, Δπξσπατθφο Φάθεινο
Γισζζνκάζεηαο), φπνηε απηφ θξίλεηαη θαηάιιειν, ζηε δηδαζθαιία κνπ.
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Β. θνπνί θαη Αλάγθεο

1. Μπνξψ λα θαηαιάβσ ηελ πξνζσπηθή, πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζκηθή αμία ηεο
εθκάζεζεο άιισλ γισζζψλ.

2. Μπνξψ λα ιάβσ ππφςε κνπ ηνπο ζπλνιηθνχο, καθξνπξφζεζκνπο ζθνπνχο
κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ ππάξρνπλ.

3. Μπνξψ λα ιάβσ ππφςε κνπ ηα δηαθνξεηηθά θίλεηξα εθκάζεζεο κηαο άιιεο
γιψζζαο.

4. Μπνξψ λα ιάβσ ππφςε κνπ ηηο γλσζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (επίιπζε
πξνβιεκάησλ, επηζπκία γηα επηθνηλσλία, απφθηεζε γλψζεο, θηι.).

5. Μπνξψ λα ιάβσ ππφςε κνπ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ
(αίζζεζε επηηεχγκαηνο, επραξίζηεζε, θηι.).

6. Μπνξψ λα ιάβσ ππφςε κνπ θαη λα αμηνινγήζσ ηηο πξνζδνθίεο θαη ην ξφιν
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (εξγνδφηεο, γνλείο, θνξείο
ρξεκαηνδφηεζεο, θηι.)

7. Μπνξψ λα ιάβσ ππφςε κνπ ηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο φπσο απηά έρνπλ
νξηζηεί απφ ηα αλαιπηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. απηά πνπ
πξνέξρνληαη απφ ην Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ).
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Γ. Ρφινο ηνπ Καζεγεηή Γισζζψλ
1. Μπνξψ λα πξνσζήζσ ηελ αμία θαη ηα νθέιε ηεο γισζζηθήο εθκάζεζεο ζε
καζεηέο, γνλείο θαη άιινπο.

2. Μπνξψ λα εθηηκήζσ θαη λα αμηνπνηήζσ ηελ παξνπζία ησλ καζεηψλ απφ
δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ππφβαζξα ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο.

3. Μπνξψ λα ιάβσ ππφςε κνπ ηε γλψζε άιισλ γισζζψλ πνπ κπνξεί λα
έρνπλ ήδε νη καζεηέο θαη λα ηνπο βνεζήζσ λα ηελ αμηνπνηήζνπλ φηαλ
καζαίλνπλ θαη άιιεο γιψζζεο.

4. Μπνξψ λα βαζηζηψ ζε θαηάιιειεο ζεσξίεο γιψζζαο, κάζεζεο, πνιηηηζκνχ,
θηι. θαη ζρεηηθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα ψζηε λα θαηεπζχλσ ηελ δηδαζθαιία
κνπ.

5. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα θξίλσ ηε δηδαζθαιία κνπ κε βάζε ηελ εκπεηξία
κνπ, ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ καζεηή θαη ηα απνηειέζκαηα κάζεζεο θαη λα
ηελ πξνζαξκφζσ αλάινγα.

6. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα θξίλσ ηε δηδαζθαιία κνπ ζε ζρέζε κε
ζεσξεηηθέο αξρέο.

7. Μπνξψ λα δερζψ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη κέληνξέο κνπ
θαη λα ηελ ελζσκαηψζσ ζηε δηδαζθαιία κνπ.

8. Μπνξψ

λα

παξαηεξήζσ

ηνπο

ζπλαδέιθνπο

κνπ,

λα

αλαγλσξίζσ

δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη λα ηνπο
πξνζθέξσ επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε.
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9. Μπνξψ λα εληνπίζσ ζρεηηθά άξζξα, πεξηνδηθά θαη εξεπλεηηθά πνξίζκαηα
ζρεηηθά κε πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθκάζεζεο.

10. Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ θαη λα δηεξεπλήζσ ζπγθεθξηκέλα παηδαγσγηθά/
δηδαθηηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο καζεηέο κνπ ή κε ηε δηδαζθαιία
κνπ θάλνληαο έξεπλα δξάζεο.
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Γ. Πφξνη θαη Πεξηνξηζκνί ηνπ ρνιείνπ

1. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζην
ζρνιείν κνπ (δηαθαλνζθφπην, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, βηβιηνζήθε, θηι.).

2. Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ ηνπο νξγαλσηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο πφξσλ ζην ζρνιείν κνπ θαη λα πξνζαξκφζσ ηε δηδαζθαιία
κνπ αλάινγα.
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Μεθοδολογία

Ειζαγωγή
Μεζνδνινγία είλαη ε εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ κάζεζεο κέζσ δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Βαζίδεηαη ζηηο αξρέο πνπ πεγάδνπλ απφ ζεσξίεο ηεο γιψζζαο, θαζψο θαη απφ
ζεσξίεο εθκάζεζεο θαη ρξήζεο ηεο γιψζζαο.
πγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ
ηελ εθκάζεζε φςεσλ ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ηεο γξακκαηηθήο, ηνπ
ιεμηινγίνπ θαη ηεο πξνθνξάο. Ζ κεζνδνινγία φκσο πξέπεη λα αληαλαθιά ην γεγνλφο
φηη απηά ηα γισζζηθά ζηνηρεία είλαη πάληα παξφληα φηαλ αζθνχληαη νη δεμηφηεηεο θαη
γη‟ απηφ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ επηθνηλσλία. Δπίζεο, ε δηδαζθαιία ηνπ
πνιηηηζκνχ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηε γιψζζα απαηηνχλ θαιή γλψζε ηεο κεζνδνινγίαο.
Ζ κεζνδνινγία κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζην πψο κπνξνχλ νη θαζεγεηέο λα
ρεηξηζηνχλ ηηο ηέζζεξηο θχξηεο δεμηφηεηεο – παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ, παξαγσγή
γξαπηνχ ιφγνπ, αθνπζηηθή αληίιεςε θαη θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ – φπσο
παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηήο ηεο ελφηεηαο. Πάλησο, ζηε γξαπηή θαη
πξνθνξηθή επηθνηλσλία κέζα ζηελ ηάμε δχν ή πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο ζπλήζσο
ελζσκαηψλνληαη θαη ζπάληα παξνπζηάδνληαη κεκνλσκέλα.
Δίλαη πηζαλφ ζχλνια αξρψλ θαη δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ καδί λα ζπλζέηνπλ κία
νινθιεξσκέλε κέζνδν ή πξνζέγγηζε. Μία κέζνδνο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθά
θαζνξηζκέλα ζχλνια δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ (π.ρ. „πξνθνξηθν-αθνπζηηθή‟,
„suggestopedia‟), ζηα νπνία ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλνο.
Πξνζέγγηζε είλαη „νη ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε φισλ φζσλ
ζπκβαίλνπλ ζε κηα ηάμε‟ (H.D. Brown, 2002:11). πλήζσο εθθξάδνληαη κέζα απφ
ζχλνια αξρψλ, ηα νπνία, κε ηε ζεηξά ηνπο, θαζνδεγνχλ ηελ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε „επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε‟ θαη „ε
δηδαζθαιία επηθεληξσκέλε ζε θαζήθνληα‟.
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Α. Παξαγσγή Πξνθνξηθνχ Λφγνπ / Πξνθνξηθή πλδηαιιαγή
1. Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ πνπ ζα ζηεξίμεη θαη ζα
ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα κεηέρνπλ ζε πξνθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

2. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ πξνθνξηθέο θαη δηαδξαζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλαθή καζεζηαθά πεξηθείκελα γηα λα ελζαξξχλσ ηε
ζπκκεηνρή καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο.

3. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ πξνθνξηθέο θαη δηαδξαζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλαθή καζεζηαθά πεξηβάιινληα γηα λα ελζαξξχλσ ηνπο
καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο, ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ηνλ πνιηηηζκφ
ηνπο, θηι.

4. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κηα ζεηξά απφ πξνθνξηθέο θαη
δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλαθή καζεζηαθά πεξηθείκελα ψζηε νη
καζεηέο λα αλαπηχμνπλ επρέξεηα ιφγνπ (ζπδήηεζε, παηρλίδη ξφισλ, επίιπζε
πξνβιήκαηνο, θηι.).

5. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα
βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ επίγλσζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε (ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο, ζπλαιιαγέο, ιφγνπο,
θηι.).

6. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κηα πνηθηιία δηδαθηηθψλ πιηθψλ γηα λα
ελζαξξχλσ

πξνθνξηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

(νπηηθά

βνεζήκαηα,

θείκελα,

απζεληηθφ πιηθφ, θηι.).

7. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ηνπο
καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθηελείο πξνθνξηθέο ζπλνκηιίεο (ζπλνκηιίεο,
ζπλαιιαγέο, θηι.) θαη λα μεθηλνχλ ή λα αληαπνθξίλνληαη θαηάιιεια ζε
εθθνξέο ηνπ ιφγνπ.
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8. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηππηθά
ραξαθηεξηζηηθά

πξνθνξηθνχ

ιφγνπ

(αλεπίζεκε

γιψζζα,

ζηνηρεία

επαλαπιήξσζεο ηνπ ιφγνπ, θηι.).

9. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο
επηθνηλσλίαο

(εξσηήζεηο

γηα

θαηαλφεζεο,

θηι.)

αληηζηαζκηζηηθέο

θαη

απνζαθήληζε,

εξσηήζεηο

ζηξαηεγηθέο

γηα

έιεγρν

(παξάθξαζε,

απινπνίεζε, θηι.) φηαλ εκπιέθνληαη ζε πξνθνξηθή ζπλδηαιιαγή.

10. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κηα πνηθηιία ηερληθψλ γηα λα βνεζήζσ
ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ επίγλσζε, λα δηαρσξίζνπλ θαη λα πξνθέξνπλ
ήρνπο ζηε γιψζζα-ζηφρν.

11. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κηα πνηθηιία ηερληθψλ γηα λα βνεζήζσ
ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ επίγλσζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ηφλν, ην
ξπζκφ θαη ηνλ επηηνληζκφ.

12. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ
πξνθνξηθήο παξαγσγήο ψζηε νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ αθξίβεηα ζην ιφγν
ηνπο (γξακκαηηθή, επηινγή ιέμεσλ, θηι.).
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Β. Παξαγσγή Γξαπηνχ Λφγνπ / Γξαπηή πλδηαιιαγή
1. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα
ελζαξξχλσ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ην δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ ηνπο.

2. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κηα ζεηξά απφ θαηάιιειεο
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ γηα λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα
απνθηήζνπλ επίγλσζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηάιιεια ηε γιψζζα
ζχκθσλα κε ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε (επηζηνιέο, ηζηνξίεο, αλαθνξέο, θηι.).

3. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ θείκελα απφ έλα επξχ θάζκα
θεηκεληθψλ εηδψλ ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππφδεηγκα παξαγσγήο
γξαπηνχ ιφγνπ γηα ηνπο καζεηέο.

4. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ απφ έλα επξχ θάζκα δηδαθηηθνχ
πιηθνχ γηα λα ελζαξξχλσ ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (απζεληηθφ πιηθφ,
επνπηηθά κέζα, θηι.).

5. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο βνεζνχλ
ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε γξαπηέο ζπλδηαιιαγέο (ειεθηξνληθή
αιιεινγξαθία, αηηήζεηο δνπιεηάο, θηι.) θαη λα δεκηνπξγνχλ θείκελα ή λα
απαληνχλ θαηάιιεια ζε θείκελα άιισλ.

6. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα ζπγθεληξψζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ
πιεξνθνξίεο γηα ηηο γξαπηέο ηνπο αζθήζεηο.

7. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ γξαπηά
θείκελα (π.ρ. κε ηε ρξήζε λνεηψλ ραξηψλ, ζρεδηαγξακκάησλ, θηι.).

8. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα ειέγμνπλ, λα αλαζηνραζηνχλ, λα
επεμεξγαζηνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ην γξαπηφ ηνπο ιφγν.
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9. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ζπλ-αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ψζηε λα
βνεζήζσ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ.

10. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ κία πνηθηιία ηερληθψλ ψζηε λα βνεζήζσ ηνπο
καζεηέο λα αλαπηχμνπλ επίγλσζε ηεο δνκήο, ηεο ζπλάθεηαο θαη ηεο ζπλνρήο
ελφο θεηκέλνπ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θείκελα ζχκθσλα κ‟ απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά.

11. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κία πνηθηιία απφ ηερληθέο γηα λα
βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ησλ νξζνγξαθηθψλ
θαλφλσλ / εμαηξέζεσλ θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ.

12. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ
ιφγνπ

γηα

ηελ

εκπέδσζε

ηεο

κάζεζεο

(γξακκαηηθήο,

ιεμηινγίνπ,

νξζνγξαθίαο, θηι.).
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Γ. Αθνπζηηθή Αληίιεςε
1. Μπνξψ λα επηιέμσ θείκελα θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη
ην γισζζηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ.

2. Μπνξψ λα παξάζρσ έλα επξχ θάζκα πξν-αθνπζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη
νπνίεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε έλα πξνθνξηθφ θείκελν.

3. Μπνξψ λα ελζαξξχλσ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο
ζρεηηθά κε έλα ζέκα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ έλα θείκελν θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο αθνπζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.

4. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ θαη λα επηιέμσ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε νη
καζεηέο λα εμαζθήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο
αθνπζηηθήο αληίιεςεο (αθνπζηηθή αληίιεςε γηα ην θχξην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ,
γηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία, θηι.).

5. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ θαη λα επηιέμσ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηππηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (ηφλνο θσλήο, επηηνληζκφο, χθνο
νκηιίαο, θηι.).

6. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα λα
αληηκεησπίζνπλ ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (πεξηβάιισλ
ζφξπβνο, πιενλαζηηθά ζηνηρεία, θηι.).

7. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα λα
αληηκεησπίζνπλ ην δχζθνιν ή άγλσζην ιεμηιφγην ελφο θεηκέλνπ.

8. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κηα πνηθηιία κεηα-αθνπζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο
αθνπζηηθήο αληίιεςεο θαη ησλ άιισλ δεμηνηήησλ.
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Γ. Καηαλφεζε Γξαπηνχ Λφγνπ
1. Μπνξψ λα επηιέμσ θείκελα θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη
ην γισζζηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ.

2. Μπνξψ λα παξάζρσ κία πνηθηιία πξν-αλαγλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα λα
βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ην θείκελν.

3. Μπνξψ λα ελζαξξχλσ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γλψζε ηνπο
ζρεηηθά κε έλα ζέκα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ έλα θείκελν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αλάγλσζεο.
4. Μπνξψ λα εθαξκφζσ θαηάιιεινπο ηξφπνπο αλάγλσζεο ελφο θεηκέλνπ ζηελ
ηάμε (π.ρ. δπλαηά, ζησπειά, ζε νκάδεο, θηι.).

5. Μπνξψ λα αλαζέζσ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο καζεηέο γηα λα
εμαζθήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο
αλάινγα κε ην ζθνπφ ηεο αλάγλσζεο (αληίιεςε γεληθνχ λνήκαηνο,
ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηαο, θηι.).

6. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα
λα αληηκεησπίζνπλ ην δχζθνιν ή άγλσζην ιεμηιφγην ελφο θεηκέλνπ.

7. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κία πνηθηιία κεηα-αλαγλσζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

γηα

λα

δεκηνπξγεζεί

έλαο

ζχλδεζκνο

κεηαμχ

ηεο

αλαγλσζηηθήο θαη ησλ άιισλ δεμηνηήησλ.

8. Μπνξψ λα ζπζηήζσ βηβιία θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη
ην γισζζηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ.

9. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ θξηηηθέο αλαγλσζηηθέο
δεμηφηεηεο (αλαζηνραζκφο, εξκελεία, αλάιπζε, θηι.).
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Δ. Γξακκαηηθή
1. Μπνξψ λα εηζαγάγσ έλα γξακκαηηθφ θαηλφκελν θαη λα βνεζήζσ ηνπο
καζεηέο λα εμαζθεζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ ζε ζπλαθή καζεζηαθά πεξηθείκελα θαη
θαηάιιεια θείκελα.
2. Μπνξψ λα εηζαγάγσ θαη λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα δηαρεηξηζηνχλ
θαηλνχξηα ή άγλσζηα ζηνηρεία γξακκαηηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξνπο
ηξφπνπο (παξνπζίαζε, επαηζζεηνπνίεζε, κάζεζε κέζσ αλαθάιπςεο, θηι.).

3. Μπνξψ λα αληηκεησπίζσ πηζαλέο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε γξακκαηηθή
θαη, αλ ρξεηαζηεί, λα αλαθεξζψ ζε θαηάιιεια βηβιία γξακκαηηθήο.

4. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ γξακκαηηθή κεηα-γιψζζα εάλ θαη φηαλ θξίλεηαη
θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.

5. Μπνξψ

λα αμηνινγήζσ

θαη λα επηιέμσ γξακκαηηθέο αζθήζεηο θαη

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε θαη ελζαξξχλνπλ ηελ
πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία.
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η. Λεμηιφγην

1. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κία πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο
βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ.

2. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο βνεζνχλ
ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην λέν ιεμηιφγην ζηνλ πξνθνξηθφ θαη
γξαπηφ ιφγν.

3. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ
επίγλσζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο επηπέδνπ χθνπο.
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Ε. Πνιηηηζκφο
1. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κηα πνηθηιία θεηκέλσλ, πεγψλ πιηθνχ
θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηα νπνία αθππλίδνπλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη
ηνπο βνεζνχλ λα αλαπηχμνπλ ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ δηθψλ ηνπο
θαη άιισλ πνιηηηζκψλ (πνιηηηζηηθά γεγνλφηα, εθδειψζεηο, ζηάζεηο θαη
ηαπηφηεηα, θηι. ).
2. Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ επθαηξίεο γηα λα εμεξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηνλ
πνιηηηζκφ ησλ θνηλνηήησλ ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ έμσ απφ ηελ ηάμε (δηαδίθηπν,
ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, θηι.).

3. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κηα πνηθηιία θεηκέλσλ, πεγψλ πιηθνχ
θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ επίγλσζε
ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο „λφξκεο
ζπκπεξηθνξάο‟.
4. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ δξαζηεξηφηεηεο (παηρλίδηα ξφισλ,
θαηαζηάζεηο πξνζνκνίσζεο, θηι.) πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ
ηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.

5. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κηα πνηθηιία θεηκέλσλ, πεγψλ πιηθνχ
θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαζηνραζηνχλ ηελ
έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη λα θαηαλνήζνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα
αμηψλ.
6. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ θείκελα, πεγέο πιηθνχ θαη
δξαζηεξηφηεηεο γηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο επίγλσζε ζηεξεφηππσλ
απφςεσλ θαη λα ηηο ακθηζβεηήζνπλ.

7. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηε
δηαπνιηηηζκηθή επίγλσζε ησλ καζεηψλ.
8. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ κηα πνηθηιία θεηκέλσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο επίγλσζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ
κεηαμχ πνιηηηζκνχ θαη γιψζζαο.
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Πόποι
Ειζαγωγή
Απηή ε ελφηεηα αζρνιείηαη κε ηελ πνηθηιία πεγψλ πνπ νη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα
αλαζχξνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλεχξεζεο, επηινγήο θαη / ή παξαγσγήο ηδεψλ,
θεηκέλσλ, δξαζηεξηνηήησλ, θαζεθφλησλ θαη πιηθνχ αλαθνξάο ρξήζηκσλ γηα ηνπο
καζεηέο ηνπο. Σν εζληθφ πιαίζην κε ηα αλαιπηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη
ηηο ζπζηάζεηο παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ. Σν ηνπηθφ πεξηβάιινλ κε ηνπο
ζρνιηθνχο

πφξνπο

θαη

πεξηνξηζκνχο

επεξεάδεη

ηνλ

εμνπιηζκφ

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ
θαηάιιεινπ πιηθνχ. Οη ζθνπνί θαη νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ε ειηθία ηνπο, ην
γισζζηθφ επίπεδν, ηα θίλεηξα θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο νξίδνπλ ην είδνο ησλ
πφξσλ θαη ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπο. Δπνκέλσο, ζεκαληηθή ζέζε ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία, είηε ζηελ ηάμε, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηφλνκεο
κάζεζεο, έρνπλ φρη κφλν ην δηδαθηηθφ πιηθφ, θείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ θάπνηνπο άιινπο θαη βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ
θαζεγεηή, αιιά θαη απηά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαζεγεηέο
θαη καζεηέο.
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1. Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ θαη λα αμηνινγήζσ κία πνηθηιία βηβιίσλ/πιηθψλ
θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην γισζζηθφ επίπεδν ησλ
καζεηψλ.
2. Μπνξψ λα επηιέμσ θείκελα θαη γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ βηβιία πνπ
είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο καζεηέο κνπ.

3. Μπνξψ λα εληνπίζσ θαη λα επηιέμσ πιηθφ αθνπζηηθήο αληίιεςεο θαη
αλάγλσζεο θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κνπ απφ έλα επξχ
θάζκα πεγψλ, φπσο ηε ινγνηερλία, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ην
δηαδίθηπν.

4. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηδέεο θαη πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα εγρεηξίδηα
ηνπ θαζεγεηή θαη ζε βηβιία αλαθνξάο.

5. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ καζεζηαθφ πιηθφ θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηάιιειεο γηα
ηνπο καζεηέο κνπ.

6. Μπνξψ λα ζπζηήζσ ιεμηθά θαη άιια βηβιία αλαθνξάο ρξήζηκα γηα ηνπο
καζεηέο κνπ.

7. Μπνξψ λα θαζνδεγήζσ ηνπο καζεηέο λα παξάμνπλ πιηθφ γηα ηνπο ίδηνπο θαη
γηα άιινπο καζεηέο.

8. Μπνξψ λα επηιέμσ θαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ζηελ ηάμε θαηάιιειν πιηθφ θαη
δξαζηεξηφηεηεο

πνπ

αθνξνχλ

ηηο

Σερλνινγίεο

Πιεξνθνξηψλ

θαη

Δπηθνηλσληψλ.
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9. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ γηα ηνπο καζεηέο κνπ θαηάιιειν πιηθφ θαη
δξαζηεξηφηεηεο

πνπ

αθνξνχλ

ηηο

Σερλνινγίεο

Πιεξνθνξηψλ

θαη

Δπηθνηλσληψλ.

10. Μπνξψ λα θαζνδεγήζσ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα
λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο.

11. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ θαη λα αμηνινγήζσ ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα θαη
πιαηθφξκεο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο.
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Σσεδιαζμόρ μαθήμαηορ

Ειζαγωγή
Ο ζρεδηαζκφο καζεκάησλ ή δηδαθηηθψλ πεξηφδσλ αζρνιείηαη κε ηηο βαζηθέο
δηδαθηηθέο εξσηήζεηο ηνπ γηαηί, ηη θαη πψο: γηαηί θάπνηνο ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζε
έλαλ ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ ζηφρν, ηη πιηθφ λα επηιέμεη θαη πψο λα ρξεζηκνπνηήζεη
ην καζεζηαθφ πιηθφ.
Γηα ηνλ θαζεγεηή ην πην ζεκαληηθφ απφ απηά είλαη λα γλσξίδεη γηαηί παίξλεη ηελ
απφθαζε ζρεηηθά κε ην πνην πιηθφ λα θέξεη ζηελ αίζνπζα θαη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο
λα επηιέμεη. Ζ απφθαζε εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο καζεηψλ. Οη θαζεγεηέο ρξεηάδεηαη
λα γλσξίδνπλ ην αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο ζα κεηαηξέςνπλ θάπνηεο φςεηο ηνπ ζε δηαθαλείο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο νη
νπνίνη κπνξνχλ λα είλαη θαηαλνεηνί απφ ηνπο καζεηέο.
Ζ επηινγή πεξηερνκέλνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε απηνχο ηνπο ζηφρνπο. Σν λα
αθνινπζεί ν θαζεγεηήο έλα ζρνιηθφ βηβιίν δελ είλαη ζπλήζσο αξθεηφ αθνχ ηα
ζρνιηθά βηβιία εθθξάδνπλ κφλν ηελ εξκελεία πνπ δίλεη ν ζπγγξαθέαο ζην αλαιπηηθφ
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ζπάληα ιακβάλνπλ ππφςε κεκνλσκέλνπο καζεηέο.
Ο ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο φζν
θαη απφ ην πεξηερφκελν θαη απαηηεί απφ ηνπο θαζεγεηέο λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο κε
πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ νη καζεηέο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κε ην πιηθφ
πνπ έρεη επηιεγεί. Καηά ην ζρεδηαζκφ ελφο καζήκαηνο, ν θαζεγεηήο πξέπεη λα
γλσξίδεη φηη νη ζεσξίεο γισζζηθήο εθκάζεζεο, ε κεζνδνινγία, νη πφξνη θαη νη
γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ηφζν ζεκαληηθά ζηνηρεία φζν θαη ε γλψζε ησλ
ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε καζεηή.
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Α. Αλαγλψξηζε Μαζεζηαθψλ ηφρσλ
1. Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη λα ζέζσ καζεζηαθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο θαηάιιεινπο
γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ κνπ.

2. Μπνξψ λα ζέζσ ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα κεκνλσκέλα
καζήκαηα θαη/ή γηα κηα δηδαθηηθή πεξίνδν.

3. Μπνξψ λα ζέζσ ζηφρνπο πνπ απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνπο καζεηέο λα
αλαπηχμνπλ ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπο.

4. Μπνξψ λα ζέζσ ζηφρνπο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ππφςε ηα δηαθνξεηηθά
επίπεδα ηθαλνηήησλ θαη ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.

5. Μπνξψ λα απνθαζίζσ εάλ ρξεηάδεηαη λα δηαηππψζσ ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηηο
δεμηφηεηεο, ηα ζέκαηα, ηηο θαηαζηάζεηο, ηα γισζζηθά ζπζηήκαηα (ιεηηνπξγίεο,
έλλνηεο, ηχπνπο, θηι.).

6. Μπνξψ λα ζέζσ ζηφρνπο πνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαζηνραζηνχλ
ηε κάζεζή ηνπο.
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Β. Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο

1. Μπνξψ λα θαηαζθεπάζσ ζρέδηα καζήκαηνο θαη/ή λα ζρεδηάζσ δηδαθηηθέο
πεξηφδνπο ψζηε λα ππάξρεη ζπλνρή θαη πνηθηιία πεξηερνκέλνπ.

2. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ κηα ηζνξξνπεκέλε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ έηζη ψζηε
λα πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ.

3. Μπνξψ

λα

ζρεδηάζσ

δξαζηεξηφηεηεο

ψζηε

λα

δηαζθαιίζσ

ηελ

αιιειεμάξηεζε ηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο, ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο
παξαγσγήο γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ.

4. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα δψζσ έκθαζε ζηελ
αιιειεμάξηεζε γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ.

5. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένπλ ηε γξακκαηηθή θαη ην
ιεμηιφγην κε ηελ επηθνηλσλία.

6. Μπνξψ

λα

ζρεδηάζσ

λα

δηδάμσ

ζηνηρεία

άιισλ

καζεκάησλ

ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα-ζηφρν (Γηαζεκαηηθή Γηδαζθαιία, Οινθιεξσκέλε
Δθκάζεζε Πεξηερνκέλνπ θαη Γιψζζαο (Ο.Δ.Π.Γ.), θηι.).

7. Μπνξψ λα πξνζδηνξίζσ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα
θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζρεδηάζσ ην κάζεκα αλάινγα.

8. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ δξαζηεξηφηεηεο γηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο
επίγλσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη λα ηηο επεθηείλνπλ.
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9. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ κηα ηζνξξνπεκέλε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα λα
βειηηψζσ θαη λα δηαηεξήζσ ην θίλεηξν θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.

10. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ κηα ηζνξξνπεκέλε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα λα
αληαπνθξηζψ ζην καζεζηαθφ ζηπι κεκνλσκέλσλ καζεηψλ.

11. Μπνξψ λα ιάβσ ππφςε κνπ ηελ επαλαηξνθνδφηεζε θαη ηα ζρφιηα ησλ
καζεηψλ θαη λα ηα ελζσκαηψζσ ζε κειινληηθά καζήκαηα.

12. Μπνξψ λα εκπιέμσ ηνπο καζεηέο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο.
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Γ. Οξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο

1. Μπνξψ λα επηιέμσ θαη λα ζρεδηάζσ καζήκαηα κε πνηθίιεο κνξθέο
νξγάλσζεο (κεησπηθή, αηνκηθή, εηαηξηθή, νκαδηθή) αλάινγα κε ηηο
πεξηζηάζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο.

2. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ καζήκαηα κε παξνπζηάζεηο καζεηψλ θαη δηάθνξνπο
ηχπνπο δηάδξαζεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο.

3. Μπνξψ λα πξνγξακκαηίζσ πφηε θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ζα ρξεζηκνπνηήζσ
ηε γιψζζα-ζηφρν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαγιψζζαο πνπ κπνξεί λα
ρξεηαζηψ ζηελ ηάμε κνπ.

4. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ καζήκαηα θαη δηδαθηηθέο πεξηφδνπο κε άιινπο
θαζεγεηέο θαη/ή εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο (νκαδηθή δηδαζθαιία, ζε
ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο άιισλ καζεκάησλ, θηι.).
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Διεξαγωγή μαθήμαηορ
Ειζαγωγή
Ζ ελφηεηα ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο επηθεληξψλεηαη ζην ηη θάλνπλ
νη θαζεγεηέο ζηελ ηάμε ηεο μέλεο γιψζζαο θαζψο θαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη. Ζ πξψηε απφ απηέο, ε νπνία εθθξάδεηαη ζαλ κηα επξεία θαηεγνξία,
αθνξά ηελ εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο. Ο ζρεδηαζκφο καζήκαηνο
πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαζεγεηή λα ηεξαξρεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο έηζη
ψζηε λα έρνπλ ζπλνρή αιιά θαη επειημία, λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ήδε ππάξρνπζεο
γλψζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ εγείξνπλ νη
επηδφζεηο κεκνλσκέλσλ καζεηψλ.
Ζ ελφηεηα απηή επίζεο αλαγλσξίδεη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο ηνπο ηξφπνπο
δηάδξαζεο ηνπ θαζεγεηή κε ηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη
εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο. ην πιαίζην απηφ, ζεκαζία δίλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν επηβάιιεηαη ε εζπρία ζηελ ηάμε ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ζηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν δηαηεξείηαη ε πξνζνρή ησλ καζεηψλ. εκαζία επίζεο δίλεηαη θαη
ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελζαξξχλνληαη νη καζεηέο λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο
θαη λα απαληνχλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ θαζεγεηψλ λα δηδάζθνπλ
θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε έλα επξχ θάζκα ζηπι θαη ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο.
Αλαιχεηαη αθφκα ιεπηνκεξψο ε ηθαλφηεηα ηνπ θαζεγεηή λα δηαρεηξίδεηαη ηα
επεηζφδηα ηεο ηάμεο, λα νξγαλψλεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εξγαζίαο θαη λα
ρξεζηκνπνηεί έλα θάζκα πεγψλ, εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ θαη ζχγρξνλσλ
ηερλνινγηψλ.
Ζ ηειηθή νκάδα πεξηγξαθηθψλ δεηθηψλ εζηηάδεη ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ
απφ ηνλ θαζεγεηή ζηελ ηάμε. Ζ εκπεηξία θαη ε ζρεηηθή έξεπλα απνδεηθλχνπλ πσο
νη δεμηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη εδψ πεξηιακβάλνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ
αθνξνχλ πφηε θαη γηα πνηνπο ζθνπνχο ε ρξήζε ηεο Γ2 είλαη πην απνηειεζκαηηθή
γηα ηε κάζεζε, θαη πφηε ε ρξήζε ηεο Γ1 είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειε. Δπίζεο,
απαξαίηεηε είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ θαζεγεηψλ λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα
θαηαιάβνπλ ηη ιέγεηαη ή γξάθεηαη, θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε
γιψζζα-ζηφρν φηαλ επηθνηλσλνχλ καδί ηνπ αιιά θαη κεηαμχ ηνπο.
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Α. Υξήζε ρεδίσλ Μαζήκαηνο
1. Μπνξψ λα αξρίζσ ην κάζεκα κε ελδηαθέξνληα ηξφπν.

2. Μπνξψ λα είκαη επέιηθηνο φηαλ αθνινπζψ έλα ζρέδην καζήκαηνο, θαη λα
αληαπνθξίλνκαη

ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαζψο εμειίζζεηαη ην

κάζεκα.

3. Μπνξψ λα κεηαβαίλσ νκαιά απφ κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε, είηε απηέο
γίλνληαη αηνκηθά απφ θάζε καζεηή, είηε νκαδηθά ή απ‟ φιε ηελ ηάμε ζπλνιηθά.

4. Μπνξψ λα πξνζαξκφζσ ην σξνιφγην πξφγξακκά κνπ θαηάιιεια ζε
πεξίπησζε έθηαθησλ θαη απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ.

5. Μπνξψ λα ππνινγίζσ ηε ρξνληθή δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε ψζηε
απηέο λα αληαπνθξίλνληαη ζηε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο κεκνλσκέλσλ
καζεηψλ.
6. Μπνξψ λα ηειεηψζσ έλα κάζεκα δηαηεξψληαο ηε ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ
κνπ.
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B. Πεξηερφκελν
1. Μπνξψ λα παξνπζηάζσ γισζζηθφ πεξηερφκελν (λέα αιιά θαη ήδε
δηδαρζέληα γισζζηθά ζηνηρεία, ζέκαηα γηα ζπδήηεζε, θηι.) κε ηξφπνπο
θαηάιιεινπο γηα κεκνλσκέλνπο καζεηέο θαη νκάδεο καζεηψλ.

2. Μπνξψ λα ζπζρεηίζσ απηφ πνπ δηδάζθσ κε ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηηο
εκπεηξίεο πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη απφ ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο.

3. Μπνξψ λα ζπζρεηίζσ απηφ πνπ δηδάζθσ κε ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζε
ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.

4. Μπνξψ λα ζπζρεηίζσ ηε γιψζζα πνπ δηδάζθσ κε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ θπζηθψλ
νκηιεηψλ ηεο.
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Γ. Γηάδξαζε κε ηνπο Μαζεηέο

1. Μπνξψ λα νξγαλψζσ κηα νκάδα καζεηψλ ζε κηα ζρνιηθή αίζνπζα θαη λα
θεξδίζσ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο.

2. Μπνξψ λα δηαηεξήζσ θαη λα απμήζσ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηελ
πξνζνρή ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.

3. Μπνξψ λα αληαπνθξηζψ ζεηηθά θαη λα ππνζηεξίμσ ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηε
δηάδξαζε ησλ καζεηψλ.

4. Μπνξψ λα ελζαξξχλσ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ φπνηε απηφ είλαη δπλαηφ.
5. Μπνξψ λα ηθαλνπνηήζσ έλα επξχ θάζκα καζεζηαθψλ ζηπι.

6. Μπνξψ λα δείμσ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη λα βνεζήζσ ηνπο
καζεηέο λα ηηο αλαπηχμνπλ.
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Γ. Γηαρείξηζε Σάμεο

1. Μπνξψ λα αλαιάβσ δηάθνξνπο ξφινπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. εθπαηδεπηηθφο σο πεγή
πιεξνθνξηψλ, σο κεζνιαβεηήο, σο επηβιέπσλ, θηι.).

2. Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ επθαηξίεο θαη λα δηαρεηξηζηψ θαηάιιεια

ηελ

αηνκηθή, εηαηξηθή, νκαδηθή ζπλεξγαζία θαζψο επίζεο θαη ηελ εξγαζία κε ην
ζχλνιν ηεο ηάμεο.

3. Μπνξψ λα θαηαζθεπάζσ θαη λα ρξεζηκνπνηήζσ κε επηηπρία δηδαθηηθφ πιηθφ
(νπηηθέο θάξηεο (flashcards), δηαγξάκκαηα, θηι.).

4. Μπνξψ λα δηαρεηξηζηψ θαη λα ρξεζηκνπνηήζσ δηάθνξα επνπηηθά κέζα κε
επηηπρία (δηαθαλνζθφπην, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, βίληεν,
θηι.).

5. Μπνξψ λα επηβιέςσ θαη λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
δηάθνξα είδε ηερλνινγίαο κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε.
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Δ. Γιψζζα ηεο Σάμεο

1. Μπνξψ λα δηδάμσ ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα-ζηφρν.

2. Μπνξψ λα απνθαζίζσ πφηε είλαη ζσζηφ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε γιψζζαζηφρν θαη πφηε φρη.

3. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε γιψζζα-ζηφρν σο κεηαγιψζζα.

4. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο φηαλ νη καζεηέο δελ
θαηαιαβαίλνπλ ηε γιψζζα-ζηφρν.

5. Μπνξψ λα ελζαξξχλσ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα-ζηφρν
ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.

6. Μπνξψ λα ελζαξξχλσ ηνπο καζεηέο λα ζπζρεηίζνπλ ηε γιψζζα-ζηφρν κε
άιιεο γιψζζεο πνπ γλσξίδνπλ ή καζαίλνπλ φπνπ θαη φπνηε απηφ θξηζεί
ρξήζηκν.
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Αςηόνομη μάθηζη
Ειζαγωγή
Ζ εθκάζεζε κηαο γιψζζαο ζην ζρνιείν είλαη απνηέιεζκα αηνκηθήο δνπιεηάο θαη
ζπλεξγαζίαο κε άιινπο ζπκκαζεηέο, είλαη φκσο επίζεο απνηέιεζκα απηφλνκεο
κάζεζεο κε ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θαζεγεηήο πξέπεη λα
δψζεη ηελ επθαηξία ζε κεκνλσκέλνπο καζεηέο ή ζε νκάδεο καζεηψλ λα αλαιάβνπλ
ηελ επζχλε γηα θάπνηεο πηπρέο ησλ πξνζσπηθψλ δηεξγαζηψλ κάζεζεο πξνθεηκέλνπ
λα αλαπηχμνπλ ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπο.
Όζνλ αθνξά ηελ απηνλνκία ηνπ καζεηή θαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο, αλάιεςε επζχλεο
ζεκαίλεη επηινγή ζηφρσλ, πεξηερνκέλνπ, δξαζηεξηνηήησλ, απνηειεζκάησλ θαη
ηξφπσλ αμηνιφγεζεο. Μπνξεί ε αλάιεςε επζχλεο λα αθνξά κφλν θάπνηεο απφ
απηέο ηηο επηινγέο, κπνξεί θαη φιεο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Ζ απηφλνκε κάζεζε
απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ, θαη φρη κία αθφκα
κέζνδν δηδαζθαιίαο. Οη θαζεγεηέο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ κε πνην ηξφπν πξέπεη λα
ζρεδηάζνπλ ην κάζεκα θαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο
ζηηο επηινγέο ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο γηα θξηηηθή ζθέςε θαη
αμηνιφγεζε ηεο κάζεζήο ηνπο. Οη θάθεινη γισζζνκάζεηαο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ
πνιχηηκε επίγλσζε ηεο αηνκηθήο πξνφδνπ θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο αιιά θαη γηα ηνπο
ίδηνπο ηνπο καζεηέο.
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζην ζπίηη θαη νη πνηθίιεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο
εκπινπηίδνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρνιείν. Γηα ην
ιφγν απηφ ν θαζεγεηήο νθείιεη λα δψζεη πξαγκαηηθέο επθαηξίεο γηα κάζεζε ζηνπο
καζεηέο ψζηε λα ζπλερίδνπλ λα καζαίλνπλ θαη έμσ απφ ηε ζρνιηθή ηάμε.
Οη ηερλνινγίεο δηαδξακαηίδνπλ φιν θαη πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο
γιψζζαο

θαη

απαηηνχλ

θαζεγεηέο

πνπ

είλαη

εμνηθεησκέλνη

κε

ζπζηήκαηα

πιεξνθνξηθήο θαη ηελ επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζε ζπλεξγαηηθά
καζεζηαθά πεξηβάιινληα φπσο επίζεο θαη ε αηνκηθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ
πεγψλ εληζρχνπλ ηελ απηφλνκε κάζεζε θαη, εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια,
κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ απηνλνκία ηνπ καζεηή.
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Α. Απηνλνκία ηνπ Μαζεηή

1. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ έλα θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο
βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαζηνραζηνχλ ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη
ηθαλφηεηέο ηνπο.

2. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ έλα θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο
βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ αηνκηθέο
δηεξγαζίεο θαη ζηπι κάζεζεο.

3. Μπνξψ λα θαζνδεγήζσ θαη λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα ζέζνπλ δηθνχο
ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο θαη λα ζρεδηάζνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζήο ηνπο.

4. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ θαζήθνληα ηα νπνία βνεζνχλ ηνπο
καζεηέο λα αλαζηνραζηνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο
κάζεζεο θαη δεμηφηεηεο κειέηεο.

5. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο ζηελ επηινγή θαζεθφλησλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα.

6. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα αλαζηνραζηνχλ θαη λα αμηνινγήζνπλ
ηηο πξνζσπηθέο δηεξγαζίεο κάζεζεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
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Β. Καζήθνληα ζην πίηη

1. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ ηηο πιένλ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο
θαη λα ηηο αλαζέζσ ζηνπο καζεηέο σο θαζήθνληα γηα ην ζπίηη.

2. Μπνξψ λα αλαζέζσ θαζήθνληα γηα ην ζπίηη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο.

3. Μπνξψ

λα

παξάζρσ

ηελ

απαξαίηεηε

ππνζηήξημε

ζηνπο

καζεηέο

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ κφλνη ηνπο ηα θαζήθνληα ζην ζπίηη θαη
λα ηνπο βνεζήζσ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.

4. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηα θαζήθνληα γηα ην ζπίηη ρξεζηκνπνηψληαο έγθπξα
θαη δηαθαλή θξηηήξηα.
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Γ. ρέδηα Δξγαζίαο

1. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ θαη λα επηβιέςσ ζρέδηα εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο
ζρεηηθνχο καζεζηαθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί.

2. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ θαη λα νξγαλψζσ δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο είηε
κφλνο/ε κνπ, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θαζεγεηέο.

3. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο ζηηο επηινγέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δηαθφξσλ ζηαδίσλ ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο.

4. Μπνξψ λα ελζαξξχλσ ηνπο καζεηέο λα αλαζηνραζηνχλ ηε δνπιεηά ηνπο (π.ρ.
ρξεζηκνπνηψληαο εκεξνιφγηα, θαηαιφγνπο θαηαρσξίζεσλ, θηι.).

5. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζρεηηθά επνπηηθά
κέζα γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο.

6. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ελφο ζρεδίνπ
εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο.
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Γ. Φάθεινη Γισζζνκάζεηαο

1.

Μπνξψ λα ζέζσ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο γηα ην Φάθειν
Γισζζνκάζεηαο (γηα ην πιηθφ καζήκαηνο ηνπ βηβιίνπ, γηα ζπλερή
αμηνιφγεζε, θηι.).

2.

Μπνξψ λα ζρεδηάζσ θαη λα νξγαλψζσ ην πεξηερφκελν ελφο Φαθέινπ
Γισζζνκάζεηαο.

3.

Μπνξψ λα επηβιέςσ θαη λα ζρνιηάζσ επνηθνδνκεηηθά ην πεξηερφκελν
ελφο Φαθέινπ Γισζζνκάζεηαο.

4.

Μπνξψ λα αμηνινγήζσ έλαλ Φάθειν Γισζζνκάζεηαο ρξεζηκνπνηψληαο
έγθπξα θαη δηαθαλή θξηηήξηα.

5.

Μπνξψ λα ελζαξξχλσ ηελ απην- θαη ζπλ-αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ
ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ Φαθέινπ Γισζζνκάζεηαο.
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Δ. Δηθνληθά Μαζεζηαθά Πεξηβάιινληα

1. Μπνξψ

λα

ρξεζηκνπνηήζσ

έλα

επξχ

θάζκα

πεγψλ

ηερλνινγίαο,

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο (ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, ηζηφηνπνπο,
ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα, θηι.).

2. Μπνξψ λα ζπκβνπιεχζσ ηνπο καζεηέο πψο λα βξίζθνπλ θαη λα αμηνινγνχλ
θαηάιιεια δηάθνξεο πεγέο ηερλνινγίαο, πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο (π.ρ.
ηζηφηνπνπο, κεραλέο αλαδήηεζεο, ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα, θηι.).

3. Μπνξψ λα εηζαγάγσ θαη λα δηεπθνιχλσ ηε ιεηηνπξγία πνηθίισλ καζεζηαθψλ
πεξηβαιιφλησλ (εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο, θφξα ζπδήηεζεο, ηζηνζειίδεο,
θηι.).
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η. Δμσζρνιηθέο Γξαζηεξηφηεηεο

1. Μπνξψ λα δηαπηζηψζσ πφηε θαη πνχ αλαθχπηεη αλάγθε γηα εμσζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο (φπσο πεξηνδηθά καζεηψλ,
φκηινη, εθδξνκέο, θηι.).

2. Μπνξψ λα ζέζσ ζθνπνχο θαη ζηφρνπο γηα ζρνιηθέο εθδξνκέο, αληαιιαγέο
θαη δηεζλή πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο.

3. Μπνξψ λα βνεζήζσ ζηε δηνξγάλσζε αληαιιαγψλ ζε ζπλεξγαζία κε
αξκφδηα πξφζσπα θαη νξγαληζκνχο.

4. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζρνιηθψλ εθδξνκψλ,
αληαιιαγψλ θαη δηεζλψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο.
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Αξιολόγηζη
Ειζαγωγή
Ζ θαηεγνξία απηή αζρνιείηαη κε ηηο επηινγέο πνπ πξέπεη λα θάλεη έλαο θαζεγεηήο
φηαλ αμηνινγεί ηηο καζεζηαθέο δηεξγαζίεο ή ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο. Απηέο
νη επηινγέο ζρεηίδνληαη κε γεληθέο εξσηήζεηο φπσο: ηη πξέπεη λα αμηνινγεζεί,
πφηε θαη πψο πξέπεη λα γίλεη ε αμηνιφγεζε, θαη πψο πξέπεη ν θαζεγεηήο λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο
αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηε κάζεζε θαη λα βειηηψζεη ηε δηδαζθαιία
ηνπ.
Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα απνηειείηαη απφ δνθηκαζίεο θαη εμεηάζεηο, νη νπνίεο
πξνζθέξνπλ απιψο κηα εηθφλα ησλ ηθαλνηήησλ ή ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ.
πρλά εζηηάδνπλ ζηε γισζζηθή γλψζε ηνπ καζεηή ή ζηε γλψζε ηνπ πνιηηηζκνχ
ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, ή ζηελ γισζζηθή επίδνζή ηνπ, δειαδή, ζηελ ηθαλφηεηά
ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηε δεχηεξε γιψζζα ζε ξεαιηζηηθά πεξηθείκελα. ην
ζρεδηαζκφ ησλ δνθηκαζηψλ, νη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζηελ εγθπξφηεηά ηνπο φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο
εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο θαη ζα πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ
αμηνπηζηία ηεο δηαδηθαζίαο βαζκνιφγεζεο. Αμίδεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε ην
πφζν πξαθηηθφο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο θαη ν ηξφπνο
απνθπγήο ηεο αλαδξαζηηθήο επίδξαζεο, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά
ηε δηδαζθαιία.
Μνξθέο αμηνιφγεζεο φπσο ν θάθεινο γισζζνκάζεηαο απεηθνλίδνπλ ηελ
εμειηζζφκελε πξφνδν ηνπ καζεηή θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ηνλ
θαζεγεηή αιιά θαη απφ ην καζεηή. Ο Δπξσπατθφο Φάθεινο Γισζζνκάζεηαο
απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν απην-αμηνιφγεζεο.
Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπξίσο γηα ην ζθνπφ
ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο – γηα παξάδεηγκα, γηα ηε βαζκνιφγεζε ή
πηζηνπνίεζε γλψζεσλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο, εμακήλνπ, ή ηξηκήλνπ – ή γηα ην
ζθνπφ ηεο δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο – γηα παξάδεηγκα, γηα λα παξέρεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ καζεηή θαη γηα λα
βνεζήζεη ηνλ θαζεγεηή θαη/ή ην καζεηή λα ζρεδηάζεη ηε κειινληηθή ηνπ εξγαζία.
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Α. ρεδηαζκφο Δξγαιείσλ Αμηνιφγεζεο

1. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ θαη λα επηιέμσ έγθπξεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο
(δνθηκαζίεο, θάθειν γισζζνκάζεηαο, απην-αμηνιφγεζε, θηι.) θαηάιιειεο γηα
ηνπο καζεζηαθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο.

2. Μπνξψ λα δηαπξαγκαηεπηψ κε ηνπο καζεηέο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
αμηνινγεζεί θαιχηεξα ε εξγαζία θαη πξφνδφο ηνπο.

3. Μπνξψ λα ζρεδηάζσ θαη λα ρξεζηκνπνηήζσ δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε
γηα

λα

παξαθνινπζήζσ

θαη

λα

αμηνινγήζσ

ηε

ζπκκεηνρή

θαη

επίδνζε ησλ καζεηψλ.
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Β. Αμηνιφγεζε

1. Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πεξηνρέο πνπ επηδέρνληαη
βειηίσζε ζηελ επίδνζε θάπνηνπ καζεηή.

2. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηελ ηθαλφηεηα ελφο καζεηή λα δνπιεχεη απηφλνκα θαη
ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο.

3. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιφγεζεο γηα λα βειηηψζσ ηε δηδαζθαιία κνπ θαη λα ζρεδηάζσ ηε κάζεζε
γηα κεκνλσκέλα άηνκα θαη νκάδεο (π.ρ. δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε).

4. Μπνξψ λα παξνπζηάζσ ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο θαη πξνφδνπ ελφο
καζεηή θάλνληαο πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία είλαη δηαθαλήο θαη
θαηαλνεηή απφ ην καζεηή, ηνπο γνλείο θαη άιινπο.

5. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο γηα λα
απνηππψζσ θαη λα παξαθνινπζήζσ ηελ πξφνδν ελφο καζεηή (αλαθνξέο,
θαηαιφγνπο ειέγρνπ, βαζκνχο, θηι.).

6. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ θιίκαθεο αμηνιφγεζεο απφ ην Κνηλφ Δπξσπατθφ
Πιαίζην Αλαθνξάο.

7. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλα έγθπξν ζεζκηθφ/εζληθφ/δηεζλέο ζχζηεκα
βαζκνιφγεζεο γηα λα αμηνινγήζσ ηελ επίδνζε ελφο καζεηή.

8. Μπνξψ λα βαζκνινγήζσ δνθηκαζίεο θαη εμεηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο
δηαδηθαζίεο πνπ είλαη αμηφπηζηεο θαη δηαθαλείο.
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Γ. Απην- θαη πλ-αμηνιφγεζε

1. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα ζέζνπλ πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θαη λα
αμηνινγήζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο.

2. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζίεο ζπλαμηνιφγεζεο.

3. Μπνξψ λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ Εςπωπαϊκό
Φάκελο Γλωζζομάθειαρ.
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Γ. Γισζζηθή Δπίδνζε

1. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηελ ηθαλφηεηα ελφο καζεηή λα παξάγεη πξνθνξηθφ
ιφγν ρξεζηκνπνηψληαο θξηηήξηα φπσο πεξηερφκελν, πνηθηιία, αθξίβεηα, επρέξεηα,
θαηαιιειφηεηα χθνπο, θηι.

2. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηελ ηθαλφηεηα ελφο καζεηή λα παξάγεη γξαπηφ θείκελν
ρξεζηκνπνηψληαο θξηηήξηα φπσο πεξηερφκελν, πνηθηιία, αθξίβεηα, ζπλάθεηα θαη
ζπλνρή, θηι.

3. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηελ ηθαλφηεηα ελφο καζεηή λα θαηαλνήζεη θαη λα
εξκελεχζεη έλα πξνθνξηθφ θείκελν φπσο ηελ αθνπζηηθή ηνπ αληίιεςε γηα ην
γεληθφ λφεκα, γηα ζπγθεθξηκέλε ή ιεπηνκεξή πιεξνθνξία, ππαηληγκνχο, θηι.

4. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηελ ηθαλφηεηα ελφο καζεηή λα θαηαλνήζεη θαη λα
εξκελεχζεη έλα γξαπηφ θείκελν, φπσο ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ δεμηφηεηα γηα
θαηαλφεζε ηνπ γεληθνχ λνήκαηνο, ζπγθεθξηκέλεο ή ιεπηνκεξνχο πιεξνθνξίαο,
ππαηληγκψλ, θηι.

5. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηελ ηθαλφηεηα ελφο καζεηή λα εκπιαθεί ζε πξνθνξηθή
δηάδξαζε ρξεζηκνπνηψληαο θξηηήξηα φπσο πεξηερφκελν, πνηθηιία, αθξίβεηα,
επρέξεηα θαη ζηξαηεγηθέο ζπλδηαιιαγήο.

6. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηελ ηθαλφηεηα ελφο καζεηή λα εκπιαθεί ζε γξαπηή
δηάδξαζε ρξεζηκνπνηψληαο θξηηήξηα φπσο πεξηερφκελν, πνηθηιία, αθξίβεηα θαη
θαηαιιειφηεηα απφθξηζεο, θηι.
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Δ. Πνιηηηζκφο

1. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηε γλψζε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία,
γεγνλφηα, θηι. ησλ θνηλνηήησλ πνπ κηινχλ ηε γιψζζα-ζηφρν.

2. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα θάλεη ζπγθξίζεηο κεηαμχ
ηνπ δηθνχ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη απηνχ ησλ θνηλνηήησλ πνπ κηινχλ ηε γιψζζαζηφρν.

3. Μπνξψ λα αμηνινγήζσ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αληαπνθξίλεηαη θαη λα
ελεξγεί θαηάιιεια ζηηο επαθέο ηνπ κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ.
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η. Αλάιπζε Λαζψλ

1. Μπνξψ λα αλαιχζσ ηα ιάζε ηνπ καζεηή θαη λα αλαγλσξίζσ ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ κπνξεί λα ηα πξνθαινχλ.

2. Μπνξψ λα παξάζρσ επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο
ζρεηηθά κε ηα ιάζε /δηαγιψζζα ηνπο.

3. Μπνξψ λα αληηκεησπίζσ ηα ιάζε πνπ γίλνληαη ζηελ ηάμε κε ηξφπν πνπ λα
ππνζηεξίδεη ηηο δηεξγαζίεο κάζεζεο θαη ηελ επηθνηλσλία.

4. Μπνξψ λα αληηκεησπίζσ ιάζε πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή
γιψζζα κε ηξφπνπο πνπ εληζρχνπλ ηηο δηεξγαζίεο κάζεζεο θαη δελ
ππνλνκεχνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ επηθνηλσλία.
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Πίλαθαο Αλαζηνραζκνχ
Ο παξαθάησ πίλαθαο ζα ζαο βνεζήζεη λα θαηαγξάςεηε ηηο ζθέςεηο ζαο ζρεηηθά κε
ηνπο πεξηγξαθηθνχο δείθηεο.
Αξηζκφο/νί πεξηγξαθηθψλ
δεηθηψλ

Ζκεξνκελία θαηαγξαθήο

ρφιηα
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Τι εξςπηπεηεί αςηό ηο νηοζιέ;
Ζ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ ληνζηέ γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν θαζεγεηή είλαη λα
ππνζηεξίμεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ζαο φηη ε απην-αμηνιφγεζή ζαο, φπσο απηή
εθθξάδεηαη κε ηηο «Μπνξψ λα θάλσ» δειψζεηο, αληηθαηνπηξίδεη κε αθξίβεηα ηηο
ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ζαο. Απηφ κπνξείηε λα ην θάλεηε
δεκηνπξγψληαο έλα «ληνζηέ» απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Δζείο ζα απνθαζίζεηε ηη ζα
ζπκπεξηιάβεηε ζ‟ απηφ ην ληνζηέ αθνχ εζείο είζηε ν θαιχηεξνο – θαη κεξηθέο θνξέο ν
κνλαδηθφο – θξηηήο ζρεηηθά κε ην πνηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ πεηζηηθά
ηηο «Μπνξψ λα θάλσ» δειψζεηο ζαο.
Μία δεχηεξε – θαη εμίζνπ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία – είλαη φηη ην ληνζηέ ζαο ελζαξξχλεη
λα ζθεθηείηε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημή ζαο σο θαζεγεηή. Αλ, γηα
παξάδεηγκα, εμεηάζεηε δηάθνξα ζρέδηα καζεκάησλ ζαο, ίζσο αληηιεθζείηε φηη
ρξεηάδεηαη λα επηλνήζεηε έλα επξχ θάζκα ηξφπσλ γηα λα βνεζήζεηε ηνπο καζεηέο
ζαο λα αλαπηχμνπλ ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπο. Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ ηη δεηάηε
απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα κπνξνχζαλ λα
πεξηιεθζνχλ ζην ληνζηέ ζαο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ απάληεζή ζαο ζηνπο
πεξηγξαθηθνχο δείθηεο 3 θαη 4, ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ην ρεδηαζκφ Μαζήκαηνο.
Μπνξεί επίζεο λα επηζπκείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ληνζηέ κε άιινπο ηξφπνπο.
Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα απνηειέζεη κηα ζπιινγή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα
δψζεη πιεξνθνξίεο ζε άιια άηνκα – θαζεγεηέο, κέληνξεο, εμεηαζηέο, εξγνδφηεο, θηι.
Απφ ζαο εμαξηάηαη λα απνθαζίζεηε πνηνπο άιινπο ζθνπνχο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη
απηφ ην ληνζηέ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο.
Σν ληνζηέ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ιεπηνκεξή – θαη ρξήζηκε – θαηαγξαθή ηεο
επαγγεικαηηθήο ζαο εμέιημεο κε έλαλ θαηάινγν φιν θαη πην πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ
γηα λα πξνζζέζεηε εζείο φ,ηη θξίλεηε θαηάιιειν. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο
θαηαγξαθήο ίζσο ζειήζεηε λα ζθεθηείηε γηαηί επηιέρζεθαλ θάπνηνη ηχπνη
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηη απνθαιχπηεηαη ζρεηηθά κε ηελ αλαπηπζζφκελε
ηθαλφηεηα θαη εμεηδίθεπζή ζαο.

Κάπνηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία κπνξνχλ ίζσο λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απεηθνλίζνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ηη έρεηε θαηαθέξεη θαη
επνκέλσο ζπλδένληαη άκεζα κε αξθεηέο απφ ηηο «Μπνξψ λα θάλσ» δειψζεηο ζαο.
Με βάζε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα έρεηε ζπιιέμεη, ζα κπνξέζεηε λα
ρξσκαηίζεηε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο „ξάβδνπ‟

δίπια ζε θάζε δήισζε. Απηφο

αθξηβψο ν αλαζηνραζκφο είλαη πνπ εληζρχεη ηελ απηνγλσζία θαη ηελ ηθαλφηεηά ζαο
λα δηακνξθψλεηε πξνζσπηθνχο ζηφρνπο.

59

Τι να πεπιλάβω ζηο νηοζιέ;
Δίλαη μεθάζαξν απφ ηε ιίζηα πνπ αθνινπζεί φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθεληξψζεηε
φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξνηείλνληαη θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα
ηεο εθπαίδεπζήο ζαο. Κάπνηα είλαη δπλαηφλ λα ζπιιερζνχλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα
άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ζαο. Πξαγκαηηθά, δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε φηη φια
φζα θαηαγξάθνληαη παξαθάησ ζα παξαρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο ζαο
εθπαίδεπζεο σο θαζεγεηήο.
Γηα λα νξγαλψζεηε θαη λα ελεκεξψλεηε ην ληνζηέ, ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιάβεηε:
Α. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ μαθήμαηα πνπ έρεηε θάλεη
Β. Απνδεηθηηθά

ζηνηρεία

ζε

κνξθή

παπακολούθηζηρ

μαθημάηων

θαη

αξιολογήζεων
Γ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φπσο ιεπηνκεξείο αναθοπέρ, ζσόλια, καηαλόγοςρ
ελέγσος, θηι. πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζή
ζαο.
Γ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ανάλςζη ηνπ ηη έρεηε θάλεη σο
θαζεγεηήο – ηηο „δξάζεηο ζαο σο θαζεγεηήο‟ – θαη απφ ηα θαζήθνληα ησλ καζεηψλ
θαη ηε ζρεηηθή ηνπο επίδνζε
Δ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηε κνξθή μελέηηρ πεπίπηωζηρ θαη έπεςναρ
δπάζηρ
η. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αναζηοσαζμού
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Α. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ μαθήμαηα πνπ έρεηε θάλεη



ζρέδηα καζεκάησλ ζπκπιεξσκέλα απφ εζάο θαη/ή απφ άιινπο, γηα έλα
κεκνλσκέλν κάζεκα ή γηα κηα ζεηξά καζεκάησλ



„ζελάξηα‟ καζήκαηνο (γηα παξάδεηγκα ηηο αθξηβείο ιέμεηο ζηε γιψζζα-ζηφρν
πνπ πξνηίζεζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε) θαη/ή αληίγξαθν ηκήκαηνο ή νιφθιεξνπ
καζήκαηνο



βηληενζθνπεκέλν κάζεκα / ηκήκα καζήκαηνο / ζεκαληηθά ζηηγκηφηππα
καζήκαηνο (π.ρ. δξαζηεξηφηεηεο έλαξμεο / ιήμεο, ρξήζε ηεο γιψζζαοζηφρνπ απφ ζαο ή ηνπο καζεηέο, αμηνιφγεζε ζηελ ηάμε, εηαηξηθή εξγαζία,
επηδφζεηο κεκνλσκέλσλ καζεηψλ, θηι.)



παξαδείγκαηα καζεηηθψλ θαζεθφλησλ, βνεζεκάησλ δηδαζθαιίαο, πιηθνχ
δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο, ηζηνζειίδσλ, θηι. πνπ έρεηε ζρεδηάζεη θαη/ή
ρξεζηκνπνηήζεη κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε κε ηε ζρεηηθή αηηηνινγία γηα ηελ
επηινγή ζαο



άιια
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Λίζηα εγγξάθσλ
Αξηζκφο
εγγξάθνπ

Ζκεξνκελία

Καηεγνξία

Πεξηγξαθή

ρφιηα
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Β. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζε κνξθή παπακολούθηζηρ μαθημάηων θαη
αξιολογήζεων


ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ γξακκέλεο απφ
θαζεγεηέο/κέληνξεο/επφπηεο



αμηνινγήζεηο κεηά ην κάζεκα γξακκέλεο απφ εζάο θαη/ή άιινπο



άιια
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Λίζηα εγγξάθσλ
Αξηζκφο
εγγξάθνπ

Ζκεξνκελία

Καηεγνξία

Πεξηγξαθή

ρφιηα
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Γ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φπσο ιεπηνκεξείο αναθοπέρ, ζσόλια, καηάλογοι
ελέγσος, θηι. πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
εθπαίδεπζή ζαο


αλαθνξέο

ηνπ

κέληνξα,

ζρφιηα,

ζεκεία

δξάζεο

θαη

κεηέπεηηα

παξαθνινπζήζεηο


επίζεκνη/ηππηθνί θαηάινγνη ειέγρνπ/δείθηεο (ζεζκηθά/πεξηθεξεηαθά/εζληθά
πξφηππα, θηι.) πνπ κπνξεί λα έρεηε ιάβεη



ζρφιηα ησλ εθπαηδεπηψλ, απνινγηζκνί, επίζεκεο αλαθνξέο, θηι. πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ



άιια
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Λίζηα εγγξάθσλ
Αξηζκφο
εγγξάθνπ

Ζκεξνκελία

Καηεγνξία

Πεξηγξαθή

ρφιηα
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Γ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ανάλςζη ηνπ ηη έρεηε θάλεη
σο θαζεγεηήο – ηηο „δξάζεηο ζαο σο θαζεγεηήο‟ – θαη απφ ηα θαζήθνληα ησλ
καζεηψλ θαη ηε ζρεηηθή ηνπο επίδνζε


θαηαγξαθέο ή εκεξνιφγηα πνπ έρεηε θξαηήζεη, ηα νπνία κπνξεί λα
είλαη ζεκαηηθά (π.ρ. επηθεληξσκέλα ζηελ πξφνδν ηνπ καζεηή, ζηε
ρξήζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ απφ ηνλ θαζεγεηή/καζεηή, θηι.), ίζσο
θαηαγεγξακκέλα γηα ιεπηνκεξή αλάιπζε κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν, ή ρξνληθφο απνινγηζκφο ηνπ ηη θάλαηε σο θαζεγεηήο
ζηελ ηάμε (νη „δξάζεηο ζαο σο θαζεγεηήο‟) θαη ηνπ ηη έκαζαλ νη
καζεηέο σο απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο ζαο



θαζήθνληα καζεηψλ ηα νπνία θαηαζθεπάζαηε εζείο θαη/ή άιινη,
εξγαζίεο

ησλ

καζεηψλ,

καγλεηνθσλήζεηο/βηληενζθνπήζεηο

ηεο

ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ, θαη αλαιχζεηο φισλ απηψλ ζε ζρέζε κε
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο φζνλ αθνξά ηε γισζζηθή εθκάζεζε


θαηαιφγνπο ειέγρνπ ησλ δξάζεσλ ηεο ηάμεο απφ θαζεγεηέο θαη ηα
ζρεηηθά απνηειέζκαηά ηνπο γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ



άιια

67

Λίζηα εγγξάθσλ
Αξηζκφο
εγγξάθνπ

Ζκεξνκελία

Καηεγνξία

Πεξηγξαθή

ρφιηα
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Δ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηε κνξθή μελέηηρ πεπίπηωζηρ θαη
έπεςναρ δπάζηρ


κέιεηεο

πεξίπησζεο

κεκνλσκέλνη

καζεηψλ

καζεηέο/νκάδεο

(π.ρ.

κηθξφηεξεο/κεγαιχηεξεο

καζεηψλ,

ιηγφηεξν/πεξηζζφηεξν

ειηθίαο
ηθαλνί

καζεηέο, θηι.).


ρέδηα έξεπλαο δξάζεο κηθξήο θιίκαθαο είηε γηα ζαο, είηε γηα λα ηα
κνηξαζηείηε κε άιινπο γηα ζπδήηεζε, αλαζηνραζκφ, αλάιπζε



άιια

69

Λίζηα εγγξάθσλ
Αξηζκφο
εγγξάθνπ

Ζκεξνκελία

Καηεγνξία

Πεξηγξαθή

ρφιηα
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η. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αναζηοσαζμού


δείγκαηα εξγαζηψλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνπο καζεηέο γξακκέλα απφ ζαο
θαη/ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θαη πνπ ζπλδένπλ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά
δεηήκαηα



αλαζηνραζκνί ζπγθεθξηκέλσλ θηινζνθηθψλ ζεσξήζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία
ζχγρξνλσλ γισζζψλ



αλαζηνραζκνί πξνζσπηθψλ ζεσξηψλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε
μέλσλ γισζζψλ



άξζξα γξακκέλα κφλν απφ ζαο ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο γηα πεξηνδηθά
πνπ απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο θαη/ή επαγγεικαηίεο



άιια
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Λίζηα εγγξάθσλ
Αξηζκφο
εγγξάθνπ

Ζκεξνκελία

Καηεγνξία

Πεξηγξαθή

ρφιηα
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Σν γισζζάξη ην νπνίν αθνινπζεί δίλεη ηνλ νξηζκφ ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηνλ ΔΦΔΚΑΓ. Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ απηψλ ζην
πεξηθείκελν ηεο γιψζζαο, ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο. Όπνπ νη
νξηζκνί απηνί είλαη απνζπάζκαηα απφ έξγν άιισλ, ε πεγή ηνπο αλαθέξεηαη ζην
θείκελν θαη πην αλαιπηηθά ζηε βηβιηνγξαθία. Δάλ ε πεγή αλαθνξάο είλαη ην Κνηλφ
Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο, δίλεηαη ε ζπληνκνγξαθία ηεο
αλαθνξάο ΚΔΠΑ θαη ν αξηζκφο ηεο ζειίδαο π.ρ. (ΚΔΠΑ ζ.9). Λεπηνκέξεηεο γηα απηή
ηε δεκνζίεπζε βξίζθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (βι. πκβνχιην γηα ηελ Πνιηηηζηηθή
πλεξγαζία Δπηηξνπή Παηδείαο Σκήκα χγρξνλσλ Γισζζψλ, ηξαζβνχξγν, 2001).

Γισζζάξη
Ανάλςζη Λαθών: ε αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε ιαζψλ πνπ θάλνπλ νη καζεηέο θαη ηα
πηζαλά ηνπο αίηηα. Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θξίλνπκε ζε πνην
ζεκείν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη ν καζεηήο, πνηεο ζηξαηεγηθέο
γισζζηθήο εθκάζεζεο ρξεζηκνπνηεί, θαη γηα λα πξνηείλνπκε πνχ θαη πψο κπνξεί λα
βειηησζεί.
Αναλςηικό Εκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο θαζψο
επίζεο θαη ηεο επηινγήο ηεο γιψζζαο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ηεο μέλεο
γιψζζαο.
Αναηποθοδόηηζη ηος Μαθηηή είλαη ν απνινγηζκφο ηεο πξνφδνπ / επίδνζεο πνπ
δίλεηαη ζηνπο καζεηέο απφ ηνπο θαζεγεηέο ή ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα λα
κπνξέζνπλ λα αλαζηνραζηνχλ, λα αλαιχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ φ,ηη έρνπλ ή δελ
έρνπλ θαηαθέξεη λα κάζνπλ. Μπνξεί επίζεο λα αλαθέξεηαη ζην ηη ιέλε νη καζεηέο ζ‟
απηνχο πνπ ηνπο δηδάζθνπλ θαη /ή παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο, ζρεηηθά κε ην
πφζν θαιά, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ καζεηψλ, επηηεινχλ ην έξγν ηνπο.
Αξιολόγηζη (Assessment)3: ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλαο γεληθφο φξνο πνπ
αλαθέξεηαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο δνθηκαζηψλ ή αμηνιφγεζεο. Παξέρεη απνδείμεηο
ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή κε δηακνξθσηηθή θαη ζπλνιηθή αμηνιφγεζε. Ζ
αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη επίζεκε θαη αλεπίζεκε. Οη εμεηάζεηο θαη νη γξαπηέο
δνθηκαζίεο είλαη παξαδείγκαηα επίζεκεο αμηνιφγεζεο. Ζ „παξαθνινχζεζε‟ εθ
κέξνπο ηνπ θαζεγεηή ηνπ ηη ιέλε νη καζεηέο ζε κηα εηαηξηθή εξγαζία, νη εξσηήζεηο θαη
νη απαληήζεηο ηνπο ζηελ ηάμε, ηα θνπίδ, θηι. είλαη παξαδείγκαηα αλεπίζεκεο
αμηνιφγεζεο. Ζ αμηνιφγεζε αληαλαθιά ηελ επίδνζε κε βάζε δηαηππσκέλα θξηηήξηα,
γίλεηαη ζπρλά ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο θαη
παξέρεη πεξηζζφηεξν έλα „ζηηγκηφηππν‟ ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. Δμαίξεζε ζ‟ απηφ
απνηειεί ε αμηνιφγεζε βαζηζκέλε ζηνπο θαθέινπο γισζζνκάζεηαο νη νπνίνη
ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.


Η διαμοπθωηική αξιολόγηζη κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή θαηαγξαθήο ηεο
επίδνζεο ησλ καζεηψλ, θαθέισλ γισζζνκάζεηαο, πξνθίι ηεο επίδνζεο
ησλ καζεηψλ, ιίζηεο κε δειψζεηο „κπνξψ-λα‟, ζρφιηα, γξαπηά θαη / ή
πξνθνξηθά, ηεο κέρξη ζήκεξα επίδνζεο. Ο ζθνπφο ηεο δηακνξθσηηθήο
αμηνιφγεζεο είλαη λα αμηνινγεζεί ε επίδνζε ηνπ καζεηή κε δηαγλσζηηθφ
ηξφπν. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηνλίζεη ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο
αδπλακίεο ησλ καζεηψλ ελψ ε θαζνδήγεζε επηθεληξψλεηαη ζην πψο νη

3

εκ. κεηαθ.: Αλ θαη νη φξνη assessment θαη evaluation έρνπλ δηαθνξεηηθφ ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν,
ζηα ειιεληθά απνδίδνληαη θαη νη δχν κε ηνλ φξν αξιολόγηζη.
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καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ θαη / ή λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ
επίδνζή ηνπο.
Η ζςνολική αξιολόγηζη παξέρεη κηα ζχλνςε ηνπ ηη έρεη επηηεπρζεί θαη
κπνξεί λα εθθξαζηεί κε έλαλ βαζκφ ή έλα ζρφιην (θαιά, άξηζηα, άζρεκα,
θηι.).
O Black (2002) δηαρσξίδεη ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε απφ ηε ζπλνιηθή
αμηνιφγεζε αλαθεξφκελνο ζηελ πξψηε σο „αμηνιφγεζε ΓΗΑ κάζεζε‟
(δηακνξθσηηθή) θαη ζηε δεχηεξε σο „αμηνιφγεζε ΣΖ κάζεζεο‟
(ζπλνιηθή).

Αξιολόγηζη (Evaluation): πεξηιακβάλεη πνηνηηθέο θξίζεηο, ζπρλά ππνθεηκεληθέο, γηα
δηάθνξεο φςεηο ηεο γισζζηθήο επίδνζεο. Άιιεο ρξήζεηο ηνπ φξνπ πεξηιακβάλνπλ
 αμηνιφγεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ
 αμηνιφγεζε δηδαζθαιίαο
 αμηνιφγεζε κάζεζεο, θηι.
Αςηο-αξιολόγηζη είλαη ε θξίζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο αλαθνξηθά κε ηε δηθή ηνπο
επίδνζε, γλψζε, ζηξαηεγηθέο, θηι.
Αςηόνομη Μάθηζη είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο επηιέγνπλ ηνπο
δηθνχο ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη κνλνπάηηα αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
αλάγθεο, φπσο απηνί ηηο αληηιακβάλνληαη, θηινδνμίεο θαη πξνηηκψκελνπο ηξφπνπο
κάζεζεο. Ζ απηφλνκε κάζεζε δελ απνθιείεη ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ν νπνίνο
κπνξεί λα θαζνδεγεί ηε δηαδηθαζία.
Αςηονομία ηος Μαθηηή είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο
κάζεζήο ηνπ. Απηή ε ηθαλφηεηα πεξηιακβάλεη επηινγή ζθνπψλ, πεξηερνκέλνπ,
πξνζεγγίζεσλ θαη / ή κνξθψλ αμηνιφγεζεο κε βάζε ηνλ αλαζηνραζκφ ζρεηηθά κε ηηο
πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα.
Bαθμολογία είλαη ε κέηξεζε ηεο επίδνζεο, ζπρλά ρξεζηκνπνηψληαο αθξηβή θξηηήξηα
θαη εθθξαδφκελε κε αξηζκνχο ή γξάκκαηα.
Γλωζζικέρ Δπαζηηπιόηηηερ: „έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ρξήζε ηεο επηθνηλσληαθήο
γισζζηθήο ηθαλφηεηαο (βι. παξαπάλσ) ….θαηά ηελ επεμεξγαζία ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ θεηκέλσλ γηα λα δηεθπεξαηψζεη θάπνην θαζήθνλ‟ (βι. παξαθάησ)
(KEΠΑ ζ. 10).
Γλωζζική Επάπκεια: αλαθέξεηαη ζην ηη κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο θαη / ή ζην
πφζν θαιή επίδνζε κπνξεί λα έρεη ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα θαη έρνληαο έλαλ
ζπγθεθξηκέλν θαη πξνζδηνξηζκέλν ζθνπφ. Ζ γισζζηθή επάξθεηα ζπρλά κεηξηέηαη ζε
ζρέζε κε κηα θιίκαθα επηπέδσλ.
Γλωζζική Επίδοζη: αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ κέζσλ γηα
ηελ επηηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ γισζζηθή επίδνζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη είηε
ζηε δηαδηθαζία είηε ζην πξντφλ.
Γλωζζικέρ Ικανόηηηερ: (βι. Δπηθνηλσληαθέο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο).
Γνωζιακέρ Ανάγκερ είλαη νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηεξγαζίεο
θαη ζηξαγεηηθέο γηα αλαζηνραζκφ, επίιπζε πξνβιεκάησλ, επεμήγεζε, θηι.
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο ή λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα. Απηέο νη αλάγθεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο εκπιέθνληαη κε ην πιηθφ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο.
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Διαγλώζζα είλαη ε γιψζζα πνπ παξάγεηαη απφ έλαλ καζεηή ζηε δηαδηθαζία
κάζεζεο κηαο μέλεο γιψζζαο. Απηή ε ηδηνζπγθξαζηαθή πνηθηιία δηαθέξεη απφ ηηο
πξφηππεο κνξθέο ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ θαη είλαη πηζαλφ λα πεξηέρεη ιάζε,
απινπνηήζεηο, αξλεηηθή παξεκβνιή, θηι.
Διαθεμαηική: αλαθέξεηαη ζε πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηεο μέλεο
γιψζζαο φπνπ ζέκαηα απφ άιια καζήκαηα (γηα παξάδεηγκα καζεκαηηθά, ηζηνξία,
θπζηθή αγσγή, θαιιηηερληθά, κνπζηθή, θηι.) ελζσκαηψλνληαη ζηε δηδαζθαιία θαη
κάζεζε ηεο γιψζζαο.
Διασείπιζη Τάξηρ είλαη ε νξγάλσζε κηαο νκάδαο καζεηψλ απφ ηνλ θαζεγεηή
πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξψζεη θαηάιιεινπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, ηξφπνπο
νκαδνπνίεζεο θαη ζηξαηεγηθέο γηα απνηειεζκαηηθή κάζεζε ζηελ ηάμε. Ζ δηαρείξηζε
ηάμεο πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θαζεγεηέο γηα
λα θεξδίζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ, λα επηβάινπλ ηελ ηάμε
θαη λα επηηξέςνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα κε ειεγρφκελν ηξφπν.
Πεξηιακβάλεη επίζεο ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε θαη
ηε κεηάβαζε απφ ηε κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε, ηελ αξρή θαη ην θιείζηκν ηνπ
καζήκαηνο θαζψο επίζεο θαη ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ γηα κεκνλσκέλνπο
καζεηέο, γηα εηαηξηθή θαη νκαδηθή εξγαζία αιιά θαη γηα φιε ηελ ηάμε. Ζ επηηπρεκέλε
δηαρείξηζε ηάμεο πεξηιακβάλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ, πφξσλ
(ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ, θηι.) θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ρψξνπ κέζα
ζηελ ηάμε.
Δπαζηηπιόηηηερ: - (βι. Γισζζηθέο Γξαζηεξηφηεηεο)
Είδη Κειμένων είλαη νκάδεο θεηκέλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά
ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηε ζπλνιηθή ηνπο ιεηηνπξγία, απφ ξεηνξηθέο ζπκβάζεηο
πνπ ζπλδένληαη κε απηά ηα θείκελα, ζηπι γξαθήο, θηι. Κνηλνί ηχπνη πξνθνξηθψλ
θεηκέλσλ / θεηκέλσλ πξνθνξηθήο δηάδξαζεο είλαη: ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο,
ζπδεηήζεηο, αζηεία, ηζηνξίεο. Κάπνηνη θνηλνί ηχπνη γξαπηψλ θεηκέλσλ είλαη:
αθεγεκαηηθά θείκελα, πιεξνθνξηαθά (άξζξα, θηι.), θείκελα κε ζηφρν ηελ πεηζψ
(ιφγνη, θηι.), επηζηνιέο, πνηήκαηα, δηαθεκίζεηο, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία,
κελχκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο, θηι.
Εικονικά Μαθηζιακά Πεπιβάλλονηα είλαη πεξηβάιινληα ηα νπνία βαζίδνληαη ζηνλ
ειεθηξνληθφ ηζηφ θαη ηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θάπνηα απφ ηα παξαθάησ
θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο ησλ
καζεηψλ, αθεγεκαηηθά κέζα (π.ρ. βίληεν, ηζηνζειίδεο), πξνζαξκνζηηθά κέζα
(πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ πνπ δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε, φπσο πξνζνκνηψζεηο θαη
πξνγξάκκαηα κνληεινπνίεζεο), δηθηπαθνχο πφξνπο, εξγαιεία ζπλδηάζθεςεο,
εξγαιεία αμηνιφγεζεο, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, ειεθηξνληθέο ζειίδεο καζεηψλ θαη
ππνζηήξημε ηνπ δηδάζθνληα.
Εκπαιδεςηικοί Ενδιαθεπόμενοι είλαη νη γνλείο, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, νη
επηρεηξήζεηο, νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί, θηι. πνπ έρνπλ πξνζσπηθφ, νηθνλνκηθφ ή
επαγγεικαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηα ζρνιεία ή ζε άιια εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα.
Εξωζσολικέρ Δπαζηηπιόηηηερ: αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηεινχλ νη
καζεηέο ζε ρξφλν εθηφο καζήκαηνο ή εθηφο ζρνιείνπ. ην πιαίζην ηεο γισζζηθήο
εθκάζεζεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε νκίινπ γηα ηελ
εθκάζεζε γισζζψλ, ηελ παξαθνινχζεζε μέλεο θηικνγξαθίαο, ηε ζπκκεηνρή ζε
ζεαηξηθή νκάδα, ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζην εμσηεξηθφ, θηι.
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Επικοινωνιακέρ Γλωζζικέρ Ικανόηηηερ: „Οη ηθαλφηεηεο είλαη ην ζχλνιν ησλ
γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επηηξέπνπλ ζε θάπνηνλ λα
επηηειεί θάπνηεο πξάμεηο (....) επηθνηλσληαθέο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο είλαη εθείλεο νη
νπνίεο επηηξέπνπλ ζε θάπνηνλ λα δξάζεη ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά γισζζηθά κέζα‟
(ΚΔΠΑ ζ.10).
Επίπεδα Γλωζζομάθειαρ είλαη ηα επίπεδα επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηα νπνία είλαη
ζεζκνζεηεκέλα ζε επίπεδν νξγαληζκνχ, πεξηνρήο ή ρψξαο. Απηά ζπλήζσο
εθθξάδνληαη αξηζκεηηθά ή αιθαβεηηθά θαη ζπρλά έρνπλ θξαζηηθή επεμήγεζε. Μπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο αλαιπηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, ηνπο θαζεγεηέο αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο γηα λα
πεξηγξάςνπλ ην επίπεδν επίδνζεο πνπ έρεη επηηεπρζεί (δει. έλαο ζπγθεθξηκέλνο
ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί) ή ην επίπεδν επίδνζεο ζην νπνίν ζηνρεχνπλ νη καζεηέο.
Επίηεςγμα είλαη ε πξφνδνο πνπ έρνπλ θάλεη νη καζεηέο ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο
επηδφζεηο ηνπο.
Επίηεςξη είλαη ε πξφνδνο πνπ έρνπλ ζεκεηψζεη νη καζεηέο ζε ζρέζε κε έλα
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αμηνιφγεζεο.
Επγαλεία Αξιολόγηζηρ είλαη ηα κέζα κε ηα νπνία κεηξηέηαη ε γισζζηθή επίδνζε (βι.
παξαθάησ). Σα εξγαιεία αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο φπσο:
 Γπαπηέρ δοκιμαζίερ: δίλνληαη ζηελ ηάμε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ή
ζην ηέινο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (κηζφ ηξίκελν, ηξίκελν, έηνο, θηι.)
ή κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο ελφηεηαο. Οη γξαπηέο δνθηκαζίεο κπνξεί λα
δίλνληαη θαη λα βαζκνινγνχληαη εζσηεξηθά θαη/ή εμσηεξηθά θαη ζπλήζσο
θαηαγξάθνπλ έλα δείγκα ηεο πξνθνξηθήο θαη/ή γξαπηήο επίδνζεο ησλ
καζεηψλ.
 Eξεηάζειρ: ζπλήζσο έρνπλ ηε κνξθή κηαο ζεηξάο γξαπηψλ δνθηκαζηψλ,
ζπρλά έρνπλ επίζεκν ραξαθηήξα, δίλνληαη κε επίζεκν ηξφπν ζηνπο καζεηέο
θαη αλαγλσξίδνληαη απφ θάπνηνλ εμσηεξηθφ θνξέα. Σα ππφινηπα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ ηζρχνπλ θαη εδψ.
 Επγαζίερ / Καθήκονηα καηά ηη διάπκεια ηων μαθημάηων / Ημεπολόγια:
απηνί νη ηχπνη αμηνιφγεζεο έρνπλ ηε κνξθή εξγαζίαο ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη
απφ ην καζεηή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζαλ κηα ζπλερφκελε δηαδηθαζία γηα λα
θαζνδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ή σο ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ζαλ έλαο ηειηθφο
απνινγηζκφο ηνπ ηη έρεη εμεξεπλεζεί/καζεπηεί/επηηεπρζεί.
 Πιζηοποιηηικά: απηά κπνξνχλ λα πηζηνπνηήζνπλ ην επίπεδν / βαζκφ πνπ
έρεη επηηεπρζεί (βι. Επίπεδα Γλωζζομάθειαρ) θαη ζπρλά πεξηγξάθνπλ ηελ
επηηπρή επίδνζε ε νπνία νδήγεζε ζηελ απνλνκή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
Εσρωπαϊκός Φάκελος Γλωσσομάθειας (ΔΦΓ) είλαη, φπσο δειψλεηαη θαη ζηελ
εηζαγσγή, έλα „πξνζσπηθφ έγγξαθν (θαη) ηαπηφρξνλα έλα εξγαιείν πιεξνθφξεζεο
θαη έλα εγρεηξίδην-νδεγφο ζηε γισζζηθή εθκάζεζε. Μαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
απνδείμνπκε κε ηα θαηάιιεια έγγξαθα θαη λα παξνπζηάζνπκε κε ηξφπν ιεπηνκεξή,
πιήξε θαη δηεζλψο ζπγθξίζηκν ηε γισζζηθή επάξθεηα – είηε απηή έρεη απνθηεζεί ζε
επίζεκν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ είηε φρη – θαη ηε δηαπνιηζκηθή εκπεηξία. Δπίζεο
πεξηέρεη νδεγίεο γηα λα αλαζηνραζηνχκε ηε γισζζηθή εθκάζεζε θαη γηα λα
ζρεδηάζνπκε θαη λα παξαθνινπζήζνπκε πεξαηηέξσ κάζεζε‟. πκβνχιην ηεο
Δπξψπεο (2002).
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Καθήκον νξίδεηαη „θάζε ζθφπηκε πξάμε ηελ νπνία θάπνηνο ζεσξεί αλαγθαία γηα λα
επηηχρεη έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ζην πεξηθείκελν ελφο πξνβιήκαηνο πνπ
πξέπεη λα ιπζεί, κηαο ππνρξέσζεο πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζεί ή ελφο ζηφρνπ πνπ
πξέπεη λα επηηεπρζεί‟ (ΚΔΠΑ ζ. 11).
Καθήκονηα Σπιηιού νλνκάδνπκε ζηελ θπξηνιεμία ηε ζρνιηθή εξγαζία πνπ γίλεηαη
ζην ζπίηη. πρλά, φκσο, ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη πην γεληθά γηα λα αλαθεξζεί ζε
εξγαζία πνπ αξρίδεη απφ ηνλ θαζεγεηή θαη/ή ην καζεηή ηνλ ίδην, θαη νινθιεξψλεηαη
εθηφο ζρνιηθήο ψξαο. Μπνξεί λα γίλεη απφ έλα άηνκν ή απφ έλα δεπγάξη ή νκάδα
καζεηψλ.
Κείμενα: ‘Κάζε ζχλνιν γιψζζαο, είηε πξνθνξηθφ εθθψλεκα είηε γξαπηφ ζχλνιν, ην
νπνίν δέρνληαη, παξάγνπλ ή αληαιιάζζνπλ νη ρξήζηεο/καζεηέο. Δπνκέλσο δελ
κπνξεί λα ππάξμεη θακηά επηθνηλσληαθή πξάμε πνπ ρξεζηκνπνηεί γιψζζα ρσξίο λα
ππάξρεη θείκελν‟ (ΚΔΠΑ ζ. 109).
ΚΕΠΑ: Αξθηηθφιεμν γηα Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ για Γλώζζερ: Μάθηζη,
διδαζκαλία, αξιολόγηζη.
Δίλαη γξακκέλν απφ κηα δηεζλή νκάδα εηδηθψλ νη νπνίνη σο ζπλ-ζπγγξαθείο
απνηεινχλ ην πκβνχιην γηα ηελ Πνιηηηζηηθή πλεξγαζία Δπηηξνπή Παηδείαο, Σκήκα
χγρξνλσλ Γισζζψλ ζην ηξαζβνχξγν. Έρεη δεκνζηεπζεί ζε δηάθνξεο επξσπατθέο
γιψζζεο. Ζ δεκνζίεπζε ηνπ ΚΔΠΑ ζηνρεχεη ζηε ιεπηνκεξή αλάιπζε θαη πεξηγξαθή
ηεο δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο γισζζψλ, ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ηεο
γισζζηθήο επίδνζεο ζε φια ηα πηζαλά πεξηβάιινληα. Δπίζεο εμεηάδεη ζε βάζνο έλα
κεγάιν θάζκα ηχπσλ αμηνιφγεζεο (θιίκαθεο, επίπεδα, δείθηεο επίδνζεο, θηι.).
Κοινωνιο-πολιηιζηικό: αλαθέξεηαη ζηηο γισζζηθέο δξάζεηο, δξαζηεξηφηεηεο,
ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο, αμίεο, λφξκεο, θηι. νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο
θνηλφηεηεο, θαη νη νπνίεο είλαη εθδειψζεηο θαη αλαζηνραζκνί ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
πνιηηηζκνχ ή ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκψλ ζηνπο νπνίνπο είλαη ελζσκαησκέλεο.
Μαθηζιακή Διαδικαζία είλαη νη γλσζηαθέο δηεξγαζίεο, ηα κνλνπάηηα θαη νη
αιιεινπρίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κάζεζεο θαη νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ εζσηεξίθεπζε ηεο λέαο πιεξνθνξίαο. Απηέο νη
δηεξγαζίεο κπνξεί λα είλαη ζπλεηδεηέο ή ππνζπλείδεηεο. Δίλαη πάλησο έκθπηεο
δηεξγαζίεο κε ηηο νπνίεο ν αλζξψπηλνο λνπο αληηιακβάλεηαη, ζπκάηαη, θαηεγνξηνπνηεί
θαη δηακνξθψλεη σο έλλνηα ηε λέα πιεξνθνξία. Οη δηεξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ:
ηε δφκεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηεο λέαο πιεξνθνξίαο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
εμέρνλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, ηηο γεληθεχζεηο κε βάζε επαλαιακβαλφκελα κνηίβα,
ηηο εηθαζίεο γηα ην λφεκα ή ηε ζπλάθεηά ηνπο, ηε δεκηνπξγία ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ
παιηάο θαη λέαο πιεξνθνξίαο, θηι.
Μαθηζιακοί Σκοποί είλαη νη ζηφρνη, ζπλήζσο καθξνπξφζεζκνη (π.ρ. γηα κεξηθέο
εβδνκάδεο, κηζφ ηξίκελν), θαη κάιινλ γεληθνί, νη νπνίνη έρνπλ θαζνξηζηεί γηα λα
επηηεπρζνχλ απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ νινθιήξσζε ελφο
πξνγξάκκαηνο.
Μαθηζιακοί Σηόσοι είλαη νη ζηφρνη, ζπλήζσο βξαρππξφζεζκνη (π.ρ. γηα έλα κάζεκα,
ή κηα ζεηξά καζεκάησλ) νη νπνίνη θαζνξίδνπλ κε αθξίβεηα ηη αλακέλεηαη απφ ηνπο
καζεηέο λα κάζνπλ. Οη ζηφρνη κπνξεί λα αθνξνχλ ηε κάζεζε δεμηνηήησλ ή
πεξηερνκέλνπ (ηη πξέπεη νη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί λα ιέλε, λα γξάθνπλ, θηι. ζην
ηέινο κηαο πεξηφδνπ εθκάζεζεο, π.ρ. λα κηινχλ γηα ηα ρφκππ ηνπο, γηα ηελ νηθνγέλεηά
ηνπο, θηι.) αιιά επίζεο θαη δηαθξηηνχο γισζζηθνχο ή πνιηηηζηηθνχο ζηφρνπο
(γξακκαηηθνχο, ιεμηθνχο, θσλνινγηθνχο, θνηλσλην-πνιηηηζηηθνχο, θηι.)
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Μεθοδολογία είλαη ε εθαξκνγή ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ κέζσ δηδαθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ. Βαζίδεηαη ζε αξρέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζεσξίεο πεξηγξαθήο ηεο
γιψζζαο, ζεσξίεο γισζζηθήο εθκάζεζεο θαη γισζζηθήο ρξήζεο. Ζ κεζνδνινγία
κπνξεί λα εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θαζεγεηήο αληηκεησπίδεη ηε δηδαζθαιία
ησλ ηεζζάξσλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ – αθνπζηηθή αληίιεςε, παξαγσγή πξνθνξηθνχ
ιφγνπ, θαηαλφεζε θαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ – ή ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο
γιψζζαο φπσο ε γξακκαηηθή, ην ιεμηιφγην θαη ε πξνθνξά.
Μένηοπερ είλαη ζπλήζσο ελ ελεξγεία θαζεγεηέο ζε ζρνιεία ή άιια εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα νη νπνίνη θαζνδεγνχλ θαη βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο πνπ
εθπαηδεχνληαη γηα λα γίλνπλ θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ.
Μεηαγλώζζα: αλαθέξεηαη ζηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ κηιάκε γηα ηελ
ίδηα ηε γιψζζα. Μπνξεί λα απνηειείηαη απφ νξνινγία – πξφηαζε, νπζηαζηηθφ,
αφξηζηνο, επηηνληζκφο, ζπλερήο ιφγνο – ή απφ γξακκαηηθνχο θαλφλεο φπσο απηνχο
πνπ βξίζθνπκε ζε βηβιία γξακκαηηθήο θαη ζε κεξηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα.
Μηηπική Γλώζζα: είλαη ζπλήζσο ε πξψηε γιψζζα πνπ θαηαθηάηαη απφ ην καζεηή
θαη ζπλήζσο (αιιά φρη πάληα) απηή πνπ κηιηέηαη ζην ζπίηη ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα
αλαθέξεηαη θαη σο Γ1 ηνπ καζεηή (πξψηε γιψζζα). Δπηπιένλ, ην πκβνχιην ηεο
Δπξψπεο θάλεη αλαθνξά ζηε Γλώζζα ηηρ Σσολικήρ Εκπαίδεςζηρ, ε νπνία κπνξεί
λα είλαη ίδηα κε ηε κεηξηθή γιψζζα γηα πνιινχο καζεηέο αιιά κπνξεί λα είλαη θαη
δηαθνξεηηθή. Σύγσπονερ Γλώζζερ είλαη απηέο πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν.
Ο.Ε.Π.Γ.– Aξθηηθφιεμν γηα Οινθιεξσκέλε Δθκάζεζε Πεξηερνκέλνπ θαη Γιψζζαο: „Ο
φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπνηνδήπνηε κάζεκα ην νπνίν δηδάζθεηαη κέζσ κηαο
γιψζζαο δηαθνξεηηθήο απφ ηε κεηξηθή, π.ρ. Ηζηνξία ζηε γεξκαληθή γιψζζα,
Γεσγξαθία ζηε γαιιηθή, Αγσγή ηνπ Πνιίηε ζηελ ηζπαληθή‟. Parker (2005 ζ. 44)
Ομαδική Διδαζκαλία: πεξηιακβάλεη δχν ή πεξηζζφηεξνπο θαζεγεηέο, ή
εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζε ζπλεξγαζία ζε κηα αίζνπζα
δηδαζθαιίαο κε κηα θνηλή νκάδα καζεηψλ. Οη εθπαηδεπφκελνη θαζεγεηέο ζπρλά
δηδάζθνπλ καδί φηαλ αξρίδνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ
απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ρσξίο λα έρεη ν θαζέλαο ρσξηζηά ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα φιε ηελ ηάμε. Ζ νκαδηθή δηδαζθαιία κπνξεί λα εκπιέθεη
θαζεγεηέο ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ.
Ομαδική Επγαζία: αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ή ην πξντφλ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
καζεηψλ γηα λα παξάμνπλ έλα θνηλφ ζρέδην εξγαζίαο, έλα θνηλφ έξγν, κηα θνηλά
απνδεθηή ιχζε ζε έλα πξφβιεκα.
Οπγανωηικέρ Μοπθέρ (δηδαζθαιίαο): είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο
νξγαλψλνληαη θαη νκαδνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κάζεζεο. Απηνί
πεξηιακβάλνπλ ηελ αηνκηθή/αλεμάξηεηε εξγαζία, ηε ζπλεξγαζία κε έλαλ άιιν
καζεηή (εηαηξηθή εξγαζία), ηελ νκαδηθή εξγαζία (ζπλήζσο 3+ καζεηέο καδί), θαη ηελ
εξγαζία απφ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο.
Πεπιοπιζμοί ηων Εκπαιδεςηικών Ιδπςμάηων: κπνξεί λα είλαη νη νηθνλνκηθέο,
ηδενινγηθέο, κεζνδνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα πξνγξάκκαηα
δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.
Πόποι: είλαη ε πνηθηιία ησλ πεγψλ ζηηο νπνίεο νη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ
ζηε δηαδηθαζία ηεο αλεχξεζεο, επηινγήο θαη/ή παξαγσγήο ηδεψλ, θεηκέλσλ,
δξαζηεξηνηήησλ, θαζεθφλησλ θαη πιηθνχ αλαθνξάο ρξήζηκνπ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο.
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Πόποι ηων Εκπαιδεςηικών Ιδπςμάηων: κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε αλζξψπνπο
(φπσο ην αθαδεκατθφ / ηερληθφ πξνζσπηθφ / ππάιιεινη), εμνπιηζκφ, αξηζκφ
αηζνπζψλ, ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή, εζληθή ρξεκαηνδφηεζε, πεγέο εμσηεξηθήο
βνήζεηαο, θηι., ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ ζηεξίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο πνπ πξνζθέξεη ην ίδξπκα.
Πποζέγγιζη: „νη ζεσξεηηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ν,ηηδήπνηε ζπκβαίλεη κέζα
ζηελ ηάμε.‟ (H.D. Brown, 2002: 11). πλήζσο ε πξνζέγγηζε εθδειψλεηαη κέζα απφ
ην ζχλνιν ησλ αξρψλ πνπ θαζνδεγνχλ ηελ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Παξαδείγκαηα πξνζεγγίζεσλ είλαη „ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε‟ θαη ε
„δξαζηεξηνθεληξηθή κάζεζε‟.
Πποθοπικέρ Σςναλλαγέρ: είλαη ε αιιεινπρία πξνθνξηθψλ εθθνξψλ κεηαμχ δχν
νκηιεηψλ νη νπνίνη αθνχλ θαη δηαδξνχλ ν έλαο κε ηνλ άιινλ. πλήζσο θάζε εθθνξά
απνηειεί απάληεζε ηνπ ελφο αηφκνπ ζε φ,ηη έρεη πεη ην άιιν άηνκν.
Σηπαηηγικέρ: „ζεσξνχληαη σο ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηα κέζα πνπ δηαζέηεη ν καζεηήο
(ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ) θαη ζην ηη κπνξεί λα θάλεη κε απηά (επηθνηλσληαθέο
δξαζηεξηφηεηεο)‟. (ΚΔΠΑ ζ. 30).
Σηπαηηγικέρ Ανηιζηάθμιζηρ: είλαη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
θπζηθνχο νκηιεηέο θαη καζεηέο κηαο γιψζζαο φηαλ δελ γλσξίδνπλ, ή δελ κπνξνχλ
άκεζα λα αλαθαιέζνπλ κηα ιέμε ή ιέμεηο πνπ ρξεηάδνληαη φηαλ κηινχλ ή γξάθνπλ.
Σηπαηηγικέρ Εκμάθηζηρ: είλαη έλα επξχ θάζκα ζηξαηεγηθψλ ηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηεί ν καζεηήο γηα λα θάλεη ηε κάζεζή ηνπ πην απνηειεζκαηηθή. Οη
ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο κπνξεί λα είλαη „ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ζπκπεξηθνξέο,
βήκαηα, ή ηερληθέο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο – ζπρλά ζπλεηδεηά –
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ ζηελ εζσηεξίθεπζε, απνζήθεπζε, αλάθιεζε θαη ρξήζε
ηεο Γ2 (δεχηεξεο γιψζζαο)‟ (Oxford 1993 ζ. 175).
Σηπαηηγικέρ Επικοινωνίαρ: ηαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο
πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ αθνπζηηθή αληίιεςε, ζηελ
πξνθνξηθή παξαγσγή, ζηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Οη
ζηξαηεγηθέο απηέο (α) φηαλ κηιάκε κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε „ιέμεσλ πνπ
θαιχπηνπλ θελά ζην ιφγν‟ (π.ρ. λοιπόν, δηλαδή, ...), δείθηεο δηζηαγκνχ (π.ρ. σμ, ε, ...)
γηα λα δεκηνπξγήζνπκε „ρξφλν λα ζθεθηνχκε‟, (β) φηαλ αθνχκε αθνξνχλ ηηο
πξνζπάζεηέο καο λα αλαγλσξίζνπκε γλσζηέο ιέμεηο θαη λα κελ αλεζπρνχκε γηα ηηο
άγλσζηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην πεξηθείκελν γηα λα θάλνπκε ππνζέζεηο γηα ην ηη
εηπψζεθε, εξκελεχνληαο ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ηνλ επηηνληζκφ, θηι., (γ)
φηαλ δηαβάδνπκε αθνξνχλ ηηο πξνζπάζεηέο καο λα καληέςνπκε εχζηνρα ην λφεκα
ησλ ιέμεσλ, λα δηαβάζνπκε αγλνψληαο ηηο άγλσζηεο ιέμεηο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην
πεξηθείκελν, (δ) φηαλ γξάθνπκε πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε κνληέισλ, θξάζεσλ,
ιέμεσλ πνπ έρνπκε πάξεη απφ θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο γιψζζαο.
Σηςλ Μάθηζηρ: είλαη ε πξνδηάζεζε ελφο αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη θαη λα
επεμεξγάδεηαη κηα πιεξνθνξία κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (γηα παξάδεηγκα,
αλαιπηηθφ, νιηζηηθφ, αθνπζηηθφ, νπηηθφ, θηλαηζζεηηθφ ζηπι κάζεζεο, θηι.). Κάπνην
απφ απηά κπνξεί λα θπξηαξρεί θαη ζπρλά ζπλππάξρνπλ ζην ίδην άηνκν ζε δηάθνξνπο
ζπλδπαζκνχο θαη πνζνζηά.
Σςμμαθηηέρ είλαη καζεηέο ίδηαο ή παξφκνηαο ειηθίαο.
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Σςναιζθημαηικέρ Ανάγκερ: είλαη νη αλάγθεο ηνπ καζεηή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
έθθξαζε ησλ αηζζεκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Απηέο επεξεάδνπλ πηπρέο φπσο
ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ λα κάζνπλ κηα γιψζζα, ηελ πξνζπκία ηνπο λα εκπιαθνχλ
ζε δξαζηεξηφηεηεο, θηι. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάγθε ησλ
καζεηψλ λα αηζζαλζνχλ άλεηα, ηελ αλάγθε λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηελ αλάγθε γηα απηνεθπιήξσζε, θηι.
Σςν-αξιολόγηζη: αλαθέξεηαη ζηηο θξίζεηο γηα ηελ επίδνζε ελφο καζεηή, ηηο νπνίεο
εθθξάδνπλ καζεηέο ίδηαο ή παξφκνηαο ειηθίαο, ζπλήζσο κε βάζε έλα ζχλνιν ξεηψλ
θξηηεξίσλ.
Σσέδια Μαθήμαηορ: ζθηαγξαθνχλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ην πψο πξφθεηηαη λα
δηδαρζεί κηα ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. πλήζσο πξνζδηνξίδνπλ:
 ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη είηε θαηλνχξηνη ή λα
βαζίδνληαη ζε / λα εκπεδψλνπλ / λα επεθηείλνπλ πξνεγνχκελε γλψζε
 πξνηεηλφκελα ή αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
 εμνπιηζκφ, πφξνπο, πιηθφ πνπ ρξεηάδεηαη ν θαζεγεηήο θαη νη καζεηέο γηα ηα
καζήκαηα
 κηα ινγηθή αιιεινπρία δξαζηεξηνηήησλ καδί κε κηα έλδεημε πηζαλήο ρξνληθήο
δηάξθεηαο
 δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ε νπνία ιακβάλεη
ππφςε ην επξχ θάζκα ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζηπι κάζεζεο
 ηελ εμάζθεζε θαη ρξήζε θάπνησλ / φισλ ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ
(αθνπζηηθή αληίιεςε, παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαηαλφεζε θαη
παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ)
 ηηο επθαηξίεο γηα αμηνιφγεζε
 κειινληηθνχο ζηφρνπο
Σσέδιο Επγαζίαρ: είλαη εξγαζία πνπ ζρεδηάδεηαη γηα λα νινθιεξσζεί κέζα ζ‟ έλα
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην καζεηή, είηε ηνλ ίδην απνθιεηζηηθά είηε ζε ζπλεξγαζία κε
ζπκκαζεηέο ηνπ. πρλά ην ζρέδην εξγαζίαο έρεη έλα ζέκα ή είλαη βαζηζκέλν ζε έλα
ζέκα ην νπνίν έρεη επηιεγεί απφ έλαλ καζεηή / νκάδα καζεηψλ ή έρεη δνζεί απφ ηνλ
θαζεγεηή.
Τεσνολογίερ Πληποθοπιών και Επικοινωνιών: Πεξηιακβάλεη ηερλνινγηθφ πιηθφ
φπσο ππνινγηζηέο, βίληεν, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, δηαθαλνζθφπην, δηαδξαζηηθνχο
πίλαθεο, θηι. θαη ινγηζκηθφ φπσο αθεγεκαηηθά κέζα (π.ρ. βίληεν, ηζηνζειίδεο),
δηαδξαζηηθά κέζα, πξνζαξκνζηηθά κέζα (πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ πνπ δίλνπλ
επαλαηξνθνδφηεζε, φπσο πξνζνκνηψζεηο θαη πξνγξάκκαηα κνληεινπνίεζεο),
επηθνηλσληαθά κέζα (π.ρ. θφξνπκ ζπδήηεζεο), θαη παξαγσγηθά κέζα (π.ρ. Word,
PowerPoint). (Απηέο νη θαηεγνξίεο είλαη απφ ηε Laurillard 2002: 208-212.)
Φάκελορ: είλαη έλα ληνζηέ ή κηα ζπιινγή έξγνπ, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, ε νπνία
ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ έλα
άηνκν, θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξνπζηάζεη ηα επηηεχγκαηά ηνπ. Μπνξεί λα
πεξηέρεη αμηνινγηθνχο θαηαιφγνπο ειέγρνπ (ζπκπιεξσκέλνπο απφ ην καζεηή θαη/ή
άιινπο γηα απηφλ), δείγκαηα ηεο γξαπηήο ηνπ δνπιεηάο, απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ,
πηζηνπνηεηηθά, θηι., θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε κάζεζή ηνπ
(θαζέηεο, ινγηζκηθφ, θηι.). Όια απηά ηα ζηνηρεία ζπιιέγνληαη ζε έλα θάθειν θαη
παξέρνπλ απνδείμεηο γηα ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή.
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Ο παξαθάησ πίλαθαο ζα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε ηνπο φξνπο ζηνπο πεξηγξαθηθνχο
δείθηεο.
Πεπικείμενο

θνπνί & ζηφρνη

Β2

Κοινό Εςπωπαϊκό
Πλαίζιο Αναθοπάρ
ζηξαηεγηθέο
επηθνηλσλίαο
πνιηηηζκηθή
ηθαλφηεηα
πνιηηηζκφο
αλαιπηηθφ
εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα
ΔΦΓ
εμσζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
γξακκαηηθή

Α3,4,Β7

γξαπηφο ιφγνο

Πόποι

Σσεδιαζμόρ
Μαθήμαηορ

Διεξαγωγή
Μαθήμαηορ

Α1-6

Αςηόνομη
Μάθηζη

Αξιολόγηζη
Μάθηζηρ

Α3, Γ1, Α1
Γ1, η2
Β6

Α9

Γ5

Ε4
Β1, Γ2
Α1, 2

Α3, Ε1-7

Β4
Α1

Β4

Δ1-3

Α3, 4

θαζήθνληα
ζην
ζπίηη
Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξηψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ
δηάδξαζε
κε
καζεηέο
δηάδξαζε:
πξνθνξηθή/γξαπηή
(γιψζζα)
επίδνζε
απηνλνκία καζεηή
ζηξαηεγηθέο
εθκάζεζεο
καζεζηαθά ζηπι
ζρέδην καζήκαηνο
αθνπζηηθή
αληίιεςε
αλάγθεο
(ησλ Β2, Β4, 5
καζεηψλ)
ζπλ-αμηνιφγεζε
πλάδειθνη
Γ6,7
θάθεινη
γισζζνκάζεηαο
ζρέδην εξγαζίαο
αλαγλσζηηθή
ηθαλφηεηα
απην-αμηνιφγεζε
πξνθνξηθφο ιφγνο
Λεμηιφγην

Μεθοδολογία

Γ3
η1
Α12, Β12,
Δ1-5

Β5
Β1-4
Γ5

8-11

Δ1-3

Γ3
Α2-4, 9

Γ2

Γ5, 6
Α3,Β1,
4,7, Γ1
Γ6

Γ1-8
Γ1,
Δ4

Γ1, 3

Β10
Β1, 12
Β3

Γ5
Α2

Α1, Α4-5

Γ1

Α1-6
Α4
Α2
Γ3
Α5
Γ5

Γ2

Γ1-5

Α1

Γ1,2, 3,
6
Γ1-9

3

Β3

Γ4
Α1

Α1-12
Β12, Γ7,
Γ6, η1, 2
Β1-12

Β3
Β5
Β3
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Ση είλαη ν ΔΦΔΚΑΓ;
Ο Δπξσπατθφο Φάθεινο γηα ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο Καζεγεηέο Γισζζψλ (ΔΦΔΚΑΓ)
είλαη έλα έγγξαθν πνπ ζηνρεχεη λα βνεζήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο νη νπνίνη βξίζθνληαη
ζην ζηάδην ηεο αξρηθήο ηνπο θαηάξηηζεο θαη ν νπνίνο ηνπο ελζαξξχλεη λα
αλαζηνραζηνχλ ηηο γλψζεηο δηδαθηηθήο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
δηδαζθαιία γισζζψλ, ηνπο βνεζά λα αμηνινγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο δηδαθηηθέο
ηθαλφηεηεο θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο θαη
λα θαηαγξάςνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηε δηδαζθαιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο
ηνπο. Ο ΔΦΔΚΑΓ απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά κέξε:
 πποζωπική δήλωζη
 αςηο-αξιολόγηζη, ε νπνία πεξηέρεη ιίζηεο
ησλ „κπνξψ-λα‟
πεξηγξαθηθψλ δεηθηψλ νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο δηδαθηηθέο ηνπο
ηθαλφηεηεο
 έλα νηοζιέ, ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ηεθκεξηψλνπλ
ηελ πξφνδφ ηνπο θαη λα θαηαγξάθνπλ παξαδείγκαηα ηεο δνπιεηάο
ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη ην κειινληηθφ ηνπο
επάγγεικα.

Ζ ηζηνξία ηνπ ΔΦΔΚΑΓ
Ο ΔΦΔΚΑΓ δεκηνπξγήζεθε γηα ην Δπξσπατθφ Κέληξν χγρξνλσλ Γισζζψλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο απφ κηα νκάδα εθπαηδεπηψλ θαζεγεηψλ απφ πέληε
δηαθνξεηηθέο ρψξεο (Αξκελία, Απζηξία, Ννξβεγία, Πνισλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην).
Γελλήζεθε απφ έλα πξφγξακκα ηνπ ΔΚΓ, „Πιαίζην Δθπαίδεπζεο Καζεγεηψλ‟ ην
νπνίν είρε σο γεληθφ ζηφρν λα απαληήζεη ζην επξχ δήηεκα ηεο ελαξκφληζεο ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ θαζεγεηψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε. Σα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο απνθάζηζαλ λα βαζηζηνχλ ζηα ππάξρνληα έγγξαθα πνπ είραλ ήδε
αλαπηπρζεί απφ ην Σκήκα Γισζζηθήο Πνιηηηθήο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο – ην
Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ (ΚΕΠΑ) θαη ηνλ Δπξσπατθφ Φάθειν
Γισζζνκάζεηαο (ΔΦΓ) φπσο επίζεο θαη ην Δπξσπατθφ Πξνθίι γηα ηελ Δθπαίδεπζε
ησλ Καζεγεηψλ Γισζζψλ – Έλα Πιαίζην Αλαθνξάο (Πξνθίι) ην νπνίν έρεη
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σα έγγξαθα απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ
κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
ΚΕΠΑ: Ζ δηαηχπσζε „κπνξψ-λα‟ θαη πνιινί φξνη θαη απφςεηο απφ ην ΚΔΠΑ έρνπλ
ελζσκαησζεί ζηνπο πεξηγξαθηθνχο δείθηεο.
ΕΦΓ: Ζ ηξηκεξήο δνκή ηνπ ΔΦΔΚΑΓ (πξνζσπηθή δήισζε – απην-αμηνιφγεζε –
ληνζηέ) έρεη θάπνηεο νκνηφηεηεο κε απηή ηνπ ΕΦΓ, φπσο επίζεο θαη ε έκθαζε πνπ
δίλεη ζηνλ αλαζηνραζκφ. Μηα βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν εγγξάθσλ είλαη φηη
ελψ ν ΕΦΓ αζρνιείηαη κε γλωζζικέρ ηθαλφηεηεο, ν ΔΦΔΚΑΓ αζρνιείηαη κε διδακηικέρ
ηθαλφηεηεο.
Προφίλ: Ζ αξρηθή ηδέα λα παξάζρνπκε έλα „πιαίζην αλαθνξάο‟ πξνήιζε απφ απηφ
ην έγγξαθν. ηνηρεία ηνπ Πποθίλ καο έδσζαλ αμηφινγεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηνπο πεξηγξαθηθνχο δείθηεο ζην θνκκάηη ηεο απην-αμηνιφγεζεο. Δλψ, φκσο, ην
Πποθίλ απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηέο θαζεγεηψλ θαη ζρεδηαζηέο αλαιπηηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ν ΔΦΔΚΑΓ απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπφκελνπο
θαζεγεηέο.
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θνπνί θαη ρξήζεηο ηνπ ΔΦΔΚΑΓ
Οη θεληξηθνί ζθνπνί ηνπ ΔΦΔΚΑΓ είλαη:
1. λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο λα αλαζηνραζηνχλ ηηο
ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο έλα θαζεγεηήο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη θαη ηηο
ππνθείκελεο γλψζεηο νη νπνίεο „ηξνθνδνηνχλ‟ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο
2. λα βνεζήζεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαζεγεηψλ γηα ην
κειινληηθφ ηνπο επάγγεικα ζε δηάθνξα δηδαθηηθά πεξηβάιινληα
3. λα πξναγάγεη ηε ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο θαη ηε
ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπφκελσλ θαζεγεηψλ, εθπαηδεπηψλ θαη κεληφξσλ
4. λα δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο λα απην-αμηνινγήζνπλ ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπο
5. λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο λα αλαπηχμνπλ επίγλσζε ησλ
δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ ηνπο φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία
6. λα παξάζρεη έλα εξγαιείν ην νπνίν ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο
θαζεγεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο
7. λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ζπδεηήζεηο, ζέκαηα εξγαζηψλ ηξηκήλνπ,
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, θηι.
8. λα παξάζρεη ζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θαη λα
βνεζήζεη ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο κέληνξεο. Απηφ ζα βνεζήζεη θαη ηνπο
κέληνξεο λα παξέρνπλ ζπζηεκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε.
Ο ΔΦΔΚΑΓ απνηειεί θηήκα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαζεγεηή θαη έλα εξγαιείν γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο κέζα απφ ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ην
δηάινγν. Γη‟ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα ην δνχκε σο κέζν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
απηφλνκεο κάζεζεο. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή δελ είλαη
ζεκαληηθφο: ζα ρξεηαζηεί λα θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο γηα ην πφηε
θαη πψο ζα κπνξνχζε ν ΔΦΔΚΑΓ λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν.
Ο ΔΦΔΚΑΓ ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο ζηελ αξρή
ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ζα πξέπεη λα ηνπο ζπλνδεχεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, κέρξη ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο
ηνπο. Θα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηελ ππάξρνπζα δνκή ησλ καζεκάησλ ηνπο θαη λα
ζπζρεηηζηεί κε ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. πληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ γηα έλα
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη εάλ απηφ είλαη δπλαηφ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θαζεγεηψλ. Απηφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα
θαηαγξάςνπλ ηελ πξφνδν θαη αλάπηπμή ηνπο.
Αλ θαη ν ΔΦΔΚΑΓ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά κε ζηφρν ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο,
ζα βνεζήζεη θαη ηνπο εθπαηδεπηέο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ
αλαιπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αθνχ απνηειεί έλα εξγαιείν ην νπνίν
βνεζά ηνπο εθπαηδεπηέο λα απνζαθελίζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα
πξνζδηνξίζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην νπνίν έηζη θαηαδεηθλχεη ηα
δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαζεγεηψλ. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν ν ΔΦΔΚΑΓ κπνξεί λα παίμεη έλα ρξήζηκν ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζε απηφλ
ηνπ Εςπωπαϊκού Πποθίλ για ηην Εκπαίδεςζη Καθηγηηών Γλωζζών. Δπηπιένλ, ν
ΔΦΔΚΑΓ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε
δηαθνξεηηθά εζληθά ή επξσπατθά πεξηβάιινληα, ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηα
αλαιπηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.

Πεξηερφκελα ηνπ ΔΦΔΚΑΓ
Ο ΔΦΔΚΑΓ πεξηέρεη ηα αθφινπζα κέξε:
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Μηα ειζαγωγή, ε νπνία παξέρεη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ηνπ ΔΦΔΚΑΓ
Σελ πποζωπική δήλωζη, γηα λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο
θαζεγεηέο, νη νπνίνη αξρίδνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, λα αλαζηνραζηνχλ
γεληθφηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία
Σελ αςηο-αξιολόγηζη, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο πεξηγξαθηθνχο
δείθηεο „κπνξψ-λα‟ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαζεγεηψλ
Σν νηοζιέ, γηα λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαζεγεηέο λα θάλνπλ ην
απνηέιεζκα ηεο απην-αμηνιφγεζεο δηαθαλέο, λα παξνπζηάζνπλ
απνδείμεηο πξνφδνπ θαη λα θαηαγξάςνπλ παξαδείγκαηα ηεο δνπιεηάο
ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία
Σν γλωζζάπι ησλ πην ζεκαληηθψλ φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εθκάζεζε θαη δηδαζθαιία γισζζψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ΔΦΔΚΑΓ
Σν εςπεηήπιο ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο πεξηγξαθηθνχο
δείθηεο
Σνλ οδηγό σπήζηη

Δηζαγσγή
Απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο πνπ αξρίδνπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ΔΦΔΚΑΓ γηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο βαζηθνχο ηνπ ζθνπνχο, ην
πεξηερφκελν θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ. Πεξηέρεη ηηο πην βαζηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ
νδεγφ ρξήζηε.

Πξνζσπηθή Γήισζε
Ζ πξνζσπηθή δήισζε παξέρεη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο λα αλαζηνραζηνχλ πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο γεληθά θαη
λα ζθεθηνχλ θάπνηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά ζηελ αξρή ηεο
εθπαίδεπζήο ηνπο. Πξνηείλεηαη λα θάλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα 4, αθνχ ην θείκελν πνπ
αθνινπζεί κε ζέκα ην ξφιν θαη ηελ αμία ηνπ αλαζηνραζκνχ βαζίδεηαη ζ‟ απηή ηε
δξαζηεξηφηεηα.

Απην-αμηνιφγεζε
Σν επίθεληξν ηνπ ΔΦΔΚΑΓ απνηεινχλ νη 193 πεξηγξαθηθνί δείθηεο ηθαλνηήησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη νη νπνίνη απνηεινχλ ην θνκκάηη ηεο
απην-αμηνιφγεζεο. Οη πεξηγξαθηθνί απηνί δείθηεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ζαλ έλα
ζχλνιν βαζηθψλ ηθαλνηήησλ ηηο νπνίεο νη θαζεγεηέο γισζζψλ νθείινπλ λα
πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηγξαθηθνί δείθηεο
ζηνρεχνπλ ζε κειινληηθνχο θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (γηα καζεηέο
ειηθίαο 10-18 εηψλ), πνπ δηδάζθνπλ γεληθά γιψζζα. Άιινη πεξηγξαθηθνί δείθηεο είλαη
πηζαλφ λα ρξεηαζηνχλ γηα άιια δηδαθηηθά πεξηβάιινληα: γηα παξάδεηγκα, γηα ηνπο
θαζεγεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (δει. γηα κηθξνχο καζεηέο), γηα ηελ
ΟΔΠΓ, γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, θηι.
Οη πεξηγξαθηθνί δείθηεο δηακνξθψζεθαλ απφ κέιε ηεο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηνπ ΔΚΓ θαη έρνπλ ζπκθσλεζεί έπεηηα απφ δηαβνπιεχζεηο κε εθπαηδεπφκελνπο θαη
εθπαηδεπηέο θαζεγεηψλ απφ 33 Δπξσπατθέο ρψξεο. Όκσο, νη πεξηγξαθηθνί δείθηεο
δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο θαηάινγνο ζηνηρείσλ ή έλα πξνθίι
θαζεγεηή κε θαζνξηζκέλα πξνζφληα. Πξνηηκφηεξν είλαη λα ηνπο ζεσξνχκε σο
ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπφκελνη θαζεγεηέο θαη νη δηδάζθνληεο πξνζπαζνχλ
λα αλαπηχμνπλ ζπλερψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθήο ηνπο
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θαξηέξαο. Δλψ ν ΔΦΔΚΑΓ δελ ζηνρεχεη ζην λα επηβάιεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν
ζθέςεο ή κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, ειπίδνπκε πσο θαζψο πξνζδηνξίδεη θαη
δηεπθξηλίδεη απηέο ηηο ηθαλφηεηεο, ζα βνεζήζεη έζησ θαη ειάρηζηα φζνπο επηζπκνχλ λα
δηαζρίζνπλ ηα ζεζκηθά θαη εζληθά ζχλνξα θαη λα αλαδεηήζνπλ θνηλέο αξρέο πνπ
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε φιε ηελ Δπξψπε.
Καηηγοπιοποίηζη ηων πεπιγπαθικών δεικηών
Οη πεξηγξαθηθνί δείθηεο έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε επηά γεληθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο
έρνπλ ηνπο αθφινπζνπο ηίηινπο:








Πιαίζην Γηδαζθαιίαο
Μεζνδνινγία
Πφξνη
ρεδηαζκφο Μαζήκαηνο
Γηεμαγσγή Μαζήκαηνο
Απηφλνκε Μάζεζε
Αμηνιφγεζε ηεο Μάζεζεο

Οη επηά θαηεγνξίεο αληηπξνζσπεχνπλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη θαζεγεηέο ρξεηάδνληαη
έλα θάζκα δεμηνηήησλ θαη πξέπεη λα πάξνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία.
ηελ αξρή θάζε ελφηεηαο δίλεηαη κηα ζχληνκε εηζαγσγή ζηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή
πεξηνρή. Απηά ηα ζχληνκα εηζαγσγηθά θείκελα δελ έρνπλ ζθνπφ λα παξνπζηάζνπλ
εθηελψο αιιά απιά λα ηνλίζνπλ θάπνηεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο κε ηηο νπνίεο
αζρνινχληαη νη πεξηγξαθηθνί δείθηεο „κπνξψ-λα‟.
Κάζε γεληθή θαηεγνξία έρεη ππνδηαηξεζεί. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηεγνξία „Γηεμαγσγή
Μαζήκαηνο‟ πεξηιακβάλεη ηηο ππνελφηεηεο: „Υξήζε ρεδίσλ Μαζήκαηνο‟,
„Πεξηερφκελν‟, „Γηάδξαζε κε ηνπο Μαζεηέο‟, „Γηαρείξηζε Σάμεο‟, „Γιψζζα ηεο Σάμεο‟.
Γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, θξίζεθε αλαγθαίν λα παξνπζηαζηνχλ νη γεληθέο θαηεγνξίεο θαη
νη επηκέξνπο πεξηγξαθηθνί δείθηεο σο δηαθξηηά ζηνηρεία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο,
ππάξρεη επηθάιπςε κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, παξφκνηεο απνθάζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζα ηζρχνπλ θαη ζηε
κεζνδνινγία, ζην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο, ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, ζηελ
αμηνιφγεζε, θηι. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο ζαθήλεηαο, δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζηνηρεία,
φπσο ν πξνθνξηθφο ιφγνο, ην ιεμηιφγην, ε γξακκαηηθή, θηι. έρνπλ θαηαγξαθεί
ρσξηζηά. ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο, φκσο, απηά ηα ζηνηρεία
ζπλήζσο ζα ελζσκαησζνχλ. Δπίζεο, ελψ ζε αξθεηνχο πεξηγξαθηθνχο δείθηεο γίλεηαη
αλαθνξά ζηηο αξρέο ηεο απηφλνκεο κάζεζεο, νη αξρέο απηέο ππάξρνπλ θαη ζε
δηάθνξεο άιιεο ελφηεηεο. Απηφ αληαλαθιά ην γεγνλφο φηη ε απηνλνκία ηνπ καζεηή
δηαπεξλά πνιιέο πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο.
ε θάζε ππνελφηεηα θάζε πεξηγξαθηθφο δείθηεο είλαη αξηζκεκέλνο γηα λα
δηεπθνιχλεηαη ε αλαθνξά ζ‟ απηφλ. Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη δελ πξέπεη
αλαγθαζηηθά λα ζεσξεζεί ζεκαληηθή. Γεληθά, παξφκνηνη πεξηγξαθηθνί δείθηεο
αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα θαη κεξηθέο θνξέο ε ζεηξά κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζηε ζεηξά
κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο αιιεινπρίαο – γηα παξάδεηγκα, ζηελ ελφηεηα
„Μεζνδνινγία – αθνπζηηθή αληίιεςε‟, ν πεξηγξαθηθφο δείθηεο „Μπνξψ λα επηιέμσ
θείκελα θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην γισζζηθφ επίπεδν ησλ
καζεηψλ‟ πξνεγείηαη ηνπ πεξηγξαθηθνχ δείθηε „Μπνξψ λα παξάζρσ έλα επξχ θάζκα
πξν-αθνπζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ
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κε έλα θείκελν‟, αιιά ε ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη πνιινί πεξηγξαθηθνί
δείθηεο ζηε ιίζηα δελ αληηπξνζσπεχεη θακηά κνξθή ηεξάξρεζεο.
Κλίμακερ αςηο-αξιολόγηζηρ
Κάζε πεξηγξαθηθφο δείθηεο ζπλνδεχεηαη απφ κία ξάβδν, ε νπνία βνεζά ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα νπηηθή απεηθφληζε θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ρξσκαηίδνπλ ηε ξάβδν
αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Απηφ κπνξεί λα γίλεηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο
εθπαίδεπζήο ηνπο.
Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο θαζεγεηψλ ν
εθπαηδεπφκελνο θαζεγεηήο κπνξεί λα έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ξάβδν ζαλ απηήλ
παξαθάησ.
2. Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ αηκφζθαηξα πνπ ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε θαη ελζαξξχλεη
ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
6.3.06

24.10.06

18.1.07

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ε εθπαηδεπφκελε έρεη απην-αμηνινγεζεί ζε ηξία ζηάδηα
ηεο εθπαίδεπζήο ηεο, ηα νπνία δηαγξάθνπλ ηελ απμαλφκελε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο
ηεο. Παξ‟ φια απηά φκσο, αηζζάλεηαη φηη ππάξρεη αθφκα πεξηζψξην βειηίσζεο θαη γη
απηφ έρεη αθήζεη ηκήκα ηεο ξάβδνπ θελφ. Δπίζεο έρεη πξνζζέζεη ηηο εκεξνκελίεο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε απην-αμηνιφγεζή ηεο. Πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη νη ξάβδνη
δίλνπλ κφλν κηα πξνζσξηλή θαη θαηά πξνζέγγηζε εηθφλα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ. Παξά ηε θαηλνκεληθά γξακκηθή κνξθή ηνπο, νη ηθαλφηεηεο ζα
επεθηαζνχλ ζηαδηαθά – θαη κπνξεί αθφκα θαη λα κεησζνχλ – θαζψο ε θαηλνχξηα
γλψζε θέξλεη καδί ηεο θαη θαηλνχξηεο πξννπηηθέο. Οη εθπαηδεπφκελνη θαζεγεηέο
ελζαξξχλνληαη, κε ή ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ζπλαδέιθσλ ηνπο, λα
αλαζεσξνχλ θάζε ηφζν απηέο ηηο ξάβδνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαζηνραζηνχλ εάλ θαη
γηαηί έρεη ζεκεησζεί βειηίσζε.
Δλψ ζην Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ θαη ζηνλ Εςπωπαϊκό Φάκελο
Γλωζζομάθειαρ νη πεξηγξαθηθνί δείθηεο ηεο απην-αμηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη ζε
θιίκαθα (Α1, Β2, θηι.), ν ΔΦΔΚΑΓ δελ ρξεζηκνπνηεί αξηζκεηηθή θιίκαθα θαζψο νη
ζπγγξαθείο πηζηεχνπλ φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηήζνπκε ηηο δηδαθηηθέο
ηθαλφηεηεο.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ πεξηκέλνπκε λα ρξσκαηηζηνχλ φιεο νη ξάβδνη ζην ηέινο
ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. Ζ εθκάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε πξνζπάζεηα λα
γίλεη θάπνηνο θαιφο εθπαηδεπηηθφο είλαη κηα ζπλερήο θαη δηα βίνπ δηαδηθαζία.
Η Διαηύπωζη ηων Πεπιγπαθικών Δεικηών
θνπφο είλαη ε ζεκαζία ησλ πεξηγξαθηθψλ δεηθηψλ λα είλαη δηαθαλήο ζηνπο ρξήζηεο
αθνχ απηφ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ απην-αμηνιφγεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, νη
ζπγγξαθείο πξνζπάζεζαλ λα απνθχγνπλ ηελ πνιχπινθε θαη δχζθνιε νξνινγία.
ην ηέινο ηνπ ΔΦΔΚΑΓ πεξηιακβάλεηαη έλα γισζζάξη ην νπνίν εμεγεί ηνπο πην
ζεκαληηθνχο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ΔΦΔΚΑΓ
ηνπο ρξεζηκνπνηεί.
Πνιιέο απφ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επηδέρνληαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο, π.ρ.
„νπζηαζηηθφ‟, „θαηάιιειν‟. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη θάπνηα „εξκελεία‟ „απάληεζε‟ ή
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„ιχζε‟ ζηα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη απφ ηνπο πεξηγξαθηθνχο δείθηεο αιιά κεκνλσκέλεο
απαληήζεηο νη νπνίεο ζα πξνέιζνπλ απφ ηνλ αλαζηνραζκφ, ην δηάινγν αλάκεζα
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ην δηάινγν κεηαμχ εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ θαη
κεηαμχ εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ κεληφξσλ ηνπο ζην ζρνιείν. Δπηπιένλ, πνιινί
πεξηγξαθηθνί δείθηεο ζα εξκελεπηνχλ αλάινγα κε ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο.
Πέπα από ηοςρ Πεπιγπαθικούρ Δείκηερ
Οη Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο απαξηζκνχλ δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαζεγεηέο. Γελ απαληνχλ ζε ζεκαληηθά
δεηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ ηε βάζε ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν
πεξηγξαθηθφο δείθηεο «Μπνξψ λ‟ αλαγλσξίζσ θαη λα αμηνινγήζσ κηα πνηθηιία
βηβιίσλ/ πιηθψλ θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην γισζζηθφ επίπεδν
ησλ καζεηψλ» ζέηεη κηα ζεηξά εξσηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ
θαη κε ηνπο καζεηέο. Μεξηθά αθφκα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ απφ ηνπο
καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο κέληνξεο είλαη:
Πνηεο ζεσξίεο κάζεζεο, γιψζζαο, πνιηηηζκνχ, θηι. ζρεηίδνληαη κε ηηο γεληθέο
θαηεγνξίεο θαη κε κεκνλσκέλνπο πεξηγξαθηθνχο δείθηεο;
Πνηεο αξρέο εθκάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ηξνθνδνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο;
Ση είδνπο γλψζεηο απαηηνχληαη γηα λα απνθηεζεί κηα δεμηφηεηα;
Πνηεο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο αληαλαθιψληαη ζε κεκνλσκέλνπο πεξηγξαθηθνχο δείθηεο;
Αλ λνκίδεηε φηη κπνξείηε λα απνθηήζεηε κηα ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα, πψο γλσξίδεηε
φηη ζα ην θαηαθέξεηε;
Αλ θαη νη πεξηγξαθηθνί δείθηεο καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπκε ηηο
δεμηφηεηεο κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, δελ ζα έπξεπε λα ηνπο ζεσξήζνπκε ζαλ
έλαλ απιφ θαηάινγν ειέγρνπ! Δίλαη ζεκαληηθφ λα απνηειέζνπλ εξεζίζκαηα γηα ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο, ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο κέληνξεο γηα λα ζπδεηνχλ
ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο θαζεγεηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη νη
πεξηγξαθηθνί δείθηεο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο
επίγλσζεο.

Σν Νηνζηέ
Ζ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ ληνζηέ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο είλαη λα
ηνπο βνεζήζεη λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπο φηη ε απην-αμηνιφγεζή ηνπο κε ηε
ρξήζε ησλ «κπνξψ λα» δειψζεσλ αληαλαθιά κε αθξίβεηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα
ληνζηέ ζην νπνίν ζα έρνπλ ζπγθεληξψζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο ηνπο. Σν
ληνζηέ ζα ηνπο δψζεη ηελ επθαηξία λα θάλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ αηνκηθνχ θαη
δηαινγηθνχ αλαζηνραζκνχ ηνπο επθξηλή θαη λα ζθεθηνχλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη
ηελ αλάπηπμή ηνπο σο θαζεγεηέο.
Σν ληνζηέ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί κηα γέθπξα κεηαμχ ησλ δεμηνηήησλ πνπ
απαξηζκνχληαη ζηνπο πεξηγξαθηθνχο δείθηεο θαη ηε βαζηθή γλψζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα
λα απνθηεζνχλ απηέο νη δεμηφηεηεο θαζψο θαη κεηαμχ ησλ πεξηγξαθηθψλ δεηθηψλ θαη
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαζεγεηψλ.
Δλψ ην ληνζηέ απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαζεγεηή, ίζσο ζειήζεη λα
κνηξαζηεί θάπνηα ζηνηρεία ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηέο, ηνπο κέληνξεο, ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπ, θηι.
Σν ληνζηέ κπνξεί λα πεξηέρεη:

90

Α. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία καζεκάησλ πνπ ν εθπαηδεπφκελνο θαζεγεηήο έρεη δψζεη
Β. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ θαη αμηνινγήζεσλ
Γ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία φπσο ιεπηνκεξείο αλαθνξέο, ζρφιηα, θαηαιφγνπο ειέγρνπ,
θηι. ζπκπιεξσκέλα απφ δηαθνξεηηθά άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζην πξφγξακκα
εθπαίδεπζεο θαζεγεηψλ
Γ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλάιπζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο
Δ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πεξηπηψζεσλ κειέηεο θαη έξεπλαο δξάζεο
η. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαζηνραζκνχ
Έλαο θαηάινγνο ειέγρνπ ηεο „ιίζηαο ησλ εγγξάθσλ‟ βξίζθεηαη ζην ηέινο θάζε
θαηεγνξίαο γηα λα βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο λα ζπιιέγνπλ ηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.

Σν Γισζζάξη
Δδψ επεμεγνχληαη νη φξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθκάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο
γιψζζαο φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ΔΦΔΚΑΓ – κε ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα πνπ έρνπλ
ζην έγγξαθν. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη φξνη εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηε ρξήζε
ηνπο ζην Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ.

Σν Δπξεηήξην
Σν επξεηήξην βνεζά ηνπο ρξήζηεο λα βξνπλ ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο
πεξηγξαθηθνχο δείθηεο. Έρεη ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν νη φξνη πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εθκάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαηαγξάθνληαη θάζεηα θαη
νη ελφηεηεο ηεο απην-αμηνιφγεζεο νξηδφληηα. Απηφ βνεζά ζην λα βξεζνχλ νη
παξαπνκπέο: Γηα παξάδεηγκα, είλαη εθηθηφ λα βξεζεί άκεζα ζε πνηεο ελφηεηεο
βξίζθνληαη φξνη φπσο „πνιηηηζκφο‟ ή „γξακκαηηθή‟.

Αλαθνξέο θαη ειεθηξνληθνί ζχλδεζκνη
Πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ΔΦΔΚΑΓ: http://www.ecml.at/epostl
Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for
Languages: Learning, teaching, assessment. Strasbourg: Council of Europe, Modern
Languages Division/Cambridge: Cambridge University Press
Πιεξνθνξίεο γηα ην Κοινό Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ θαη ηνλ Εςπωπαϊκό Φάκελο
Γλωζζομάθειαρ:
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Coνperation/education/Languages/Language_Policy/
Kelly, M. & Grenfell, M., European Profile for Language Teacher Education – A
Frame of Reference,
Πιεξνθνξίεο ζην : http://www.lang.soton.ac.uk/profile/index.html
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Δπραξηζηίεο
Σν ΔΚΓ ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη ηνπο παξαθάησ αλζξψπνπο πνπ πξνζέθεξαλ
ρξήζηκεο πξνηάζεηο θαη γλψζεηο ηηο νπνίεο ελζσκαηψζακε ζηνλ ΔΦΔΚΑΓ:
Δθπαηδεπφκελνη-θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην Δξγαζηήξη «Πίζσ ζην Μέιινλ» ην
νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΔΚΓ απφ ηηο 16-17 επηεκβξίνπ, 2005
Linda Andersson
Justinas Bartusevicius
Marie-Nicole Bossart

Maja Krušič
Evija Ltkovska
Simona Magnini

Andrea Renner
Christina Schuchlenz
Arjeta Shqarri

Mariella Causa
Sara Chelbat
Danielle Louise Dempsey
Salud García
Elisabeth Görsdorf
Ainhoa Guevara Escalante
Elzbieta Kempny
Kateřina Klášterská

Marilyn Mallia
Isabelle Mathé
Miriam Meister
Meri Meliksetyan
Maria Nikodeli
Ramona Gabriela Pauna
Cristina Pérez
Jana Petruskova

Britt Janne Solheim
Anette Sosna
Bettina Steurer
Emese Szladek
Petar Dimitrov Todorov
Nina Johanna Turunen
Wolfgang Woschitz

Σνπο ζπκκεηέρνληεο ζην εξγαζηήξη «Πιαίζην γηα ηελ Δθπαίδεπζε Καζεγεηψλ» ην
νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΔΚΓ απφ ηηο 27-29 Απξηιίνπ, 2006
Elisabeth Allgäuer-Hackl
Andre Avias
Ekaterina Babamova
Anja Burkert
Ivana Cindric
Katya Sarah De Giovanni
Georgia
GeorgiouHadjicosti
Gregori Gutierrez le Saux
Marie-Anne Hansen-Pauly
Angela Horak
Hafdis Ingvarsdóttir

Kira Iriskhanova
Silvija Karklina
Päivi Helena Kilpinen
Tomaz Klajdaric
Éva Major
Patricia Monjo
Cecilia Nihlén

Eric Sauvin
Klaus Schwienhorst
Ferdinand Stefan
Zuzana Straková
Maria Szozda
Eduard Tadevosyan
Űlle Tűrk

Megdonia Paunescu
Albert Raasch
Maria Isabel Rodriguez
Martin Salomeja Satiene

Wibo G.M Van Der Es
Silviya Velikova
Nadežda Vojtková
Tatjana Vuçani
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Ο Δπξσπατθφο Φάθεινο γηα ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο Καζεγεηέο Γισζζψλ
Έλα εξγαιείν αλαζηνραζκνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαζεγεηψλ γισζζψλ
David Newby, Rebecca Allan, Anne-Brit Fenner,
Barry Jones, Hanna Komorowska, Kristine Soghikyan

Ο Εςπωπαϊκόρ Φάκελορ για ηοςρ Εκπαιδεςόμενοςρ Καθηγηηέρ Γλωζζών
(ΔΦΔΚΑΓ) είλαη έλα έγγξαθν γηα θνηηεηέο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην αξρηθφ ζηάδην
ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο σο θαζεγεηέο. Ο ΔΦΔΚΑΓ ηνπο ελζαξξχλεη λα
αλαζηνραζηνχλ ηε δηδαθηηθή γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε
δηδαζθαιία γισζζψλ θαη ηνπο βνεζά λα αμηνινγήζνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο
ηθαλφηεηεο, λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο
εκπεηξίεο ηεο δηδαζθαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Ο ΔΦΔΚΑΓ
δεκηνπξγήζεθε ζην Δπξσπατθφ Κέληξν χγρξνλσλ Γισζζψλ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο απφ κία νκάδα εθπαηδεπηψλ θαζεγεηψλ απφ ηελ Αξκελία, Απζηξία,
Ννξβεγία, Πνισλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην ηνπο νπνίνπο βνήζεζαλ
εθπαηδεπφκελνη θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηέο θαζεγεηψλ θαη απφ ηα 33 κέιε θξάηε
ηνπ ΔΚΓ. Με βάζε ηηο γλψζεηο απφ ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο θαη
ηνλ Δπξσπατθφ Φάθειν Γισζζνκάζεηαο, θαζψο επίζεο θαη απφ ην
ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφγξακκα Σν Δπξσπατθφ
Πξνθίι ησλ Δθπαηδεπηψλ Καζεγεηψλ Γιψζζαο – Έλα Πιαίζην Αλαθνξάο
(Πξνθίι), ν ΔΦΔΚΑΓ έρεη ζηφρν λα βνεζήζεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ
εθπαηδεπφκελσλ θαζεγεηψλ γηα ην κειινληηθφ ηνπο επάγγεικα ζε δηάθνξα
δηδαθηηθά πεξηβάιινληα. Δπηπιένλ, ν ΔΦΔΚΑΓ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε
ζπδήηεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κεηαμχ
εθπαηδεπηψλ θαζεγεηψλ νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε δηάθνξα εζληθά ή επξσπατθά
πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο.

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο απνηειείηαη απφ 47 κέιε θξάηε θαη θαιχπηεη
νπζηαζηηθά νιφθιεξε ηελ ήπεηξν ηεο Δπξψπεο. Έρεη σο ζηφρν λα αλαπηχμεη
θνηλέο δεκνθξαηηθέο θαη λνκηθέο αξρέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε
ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ζε άιια θείκελα αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ. Απφ ηφηε πνπ ηδξχζεθε ην 1949, ζηνλ απφερν ηνπ
δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζπκβνιίδεη ηε
ζπκθηιίσζε.
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