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Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε καθηγητές ξένων
γλωσσών ελληνικών σχολείων και συνοδεύει το
υπολογιστικό και δικτυακό περιβάλλον Ξένιος, για τη
διδασκαλία των Γαλλικών, Αγγλικών και Γερμανικών.
Για να το ‘ξεφυλλίσετε’ χρειάζεστε τουλάχιστον έναν
υπολογιστή με 64Κ μνήμη που να τρέχει Windows 98,
σύνδεση με το Δίκτυο (Internet), και το CD με το λογισμικό
Ξένιος και το Αβάκιο (έκδοση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών, Απρίλης 2001, είτε στο Web στις διευθύνσεις
xenios.cti.gr και e-slate.cti.gr).
Για να το χρησιμοποιήσετε πραγματικά στη διδασκαλία σας
και πολύ περισσότερο για να κατασκευάσετε νέες
δραστηριότητες, απαιτείται 10ωρη ειδική επιμόρφωση,
εργαστήριο υπολογιστών με προδιαγραφές Οδύσσειας στο
σχολείο σας (με εγκατεστημένο το λογισμικό ‘Αβάκιο’), και
κέφι για διδασκαλία εκτός πεπατημένης. Σε κάθε περίπτωση
διαβάστε προσεκτικά την εισαγωγή και το κεφάλαιο που
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αντιστοιχεί στη δραστηριότητα που έχετε επιλέξει πριν
βάλετε την τάξη σας στο εργαστήριο.
Η μέχρι τώρα εμπειρία μας δείχνει ότι τα αποτελέσματα
αξίζουν τον κόπο.
Θα διαβάσουμε προσεκτικά τα σχόλια που θα μας στείλετε
στο xenios@cti.gr
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών (ΙΤΥ)
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Πρόλογος
Όταν σχεδιάζαμε την Οδύσσεια το 1996-97 δεν είχαμε
δώσει ιδιαίτερο βάρος στα μαθήματα ξένων γλωσσών. Ήταν
λάθος μας και ευτυχώς η πραγματικότητα ανέτρεψε τις
επιλογές μας. Οι καθηγητές ξένων γλωσσών αποδείχτηκαν
από τους προθυμότερους και σταθερότερους ‘χρήστες’ των
εργαστηρίων με θετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα από
νωρίς, πολύ πριν τους εφοδιάσουμε με κατάλληλο
εξειδικευμένο λογισμικό.
Κατά τη γνώμη μου αυτό ωφείλεται σε τρεις παράγοντες: Ο
κλάδος των ξένων γλωσσών έχει μεγάλη παράδοση σε νέες,
πρωτοπόρες μεθόδους διδασκαλίας και σχετική άνεση με τη
χρήση της τεχνολογίας στην τάξη. Οι καθηγητές ξένων
γλωσσών στα ελληνικά σχολεία αντιμετωπίζουν έντονο το
πρόβλημα της ‘τάξης πολλαπλών ταχυτήτων’ και οι
υπολογιστές είναι ιδιαίτερα κατάλληλο εργαλείο γι’ αυτό.
Τέλος το γεγονός ότι το Internet στα ελληνικά είναι φτωχό,
από εμπόδιο στα άλλα μαθήματα μετατρέπεται σε
πλεονέκτημα για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Με τον
Ξένιο αξιοποιούνται και οι τρεις αυτοί παράγοντες.
Ο Ξένιος είναι ένα υπολογιστικό και δικτυακό περιβάλλον
φτιαγμένο ειδικά για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε
Ελληνικά σχολεία. Υλοποιεί το ολοκληρωμένο πρότυπο
εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στο σχολείο. Σχεδιάστηκε για να
χρησιμοποιείται από πολλά σχολεία –και μάλιστα σε
διαφορετικές χώρες- των οποίων οι καθηγητές και οι
μαθητές επικοινωνούν μέσα από το Δίκτυο, σε τάξη με
επιβλέποντα καθηγητή –δεν είναι ‘πακέτο εκμάθησης ξένης
γλώσσας’. Είναι αποτέλεσμα έρευνας και ανάπτυξης πολλών
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ετών στο ΙΤΥ, και ευρύτατης διεπιστημονικής συνεργασίας
ποικίλων οργανισμών (σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά
κέντρα, εταιρίες). Στο τελικό αποτέλεσμα είχαν σημαντική
συμβολή καθηγητές ξένων γλωσσών που διδάσκουν σε
Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας μας.
Τεχνολογικά στηρίζεται στο ‘Αβάκιο’, ένα ιδιαίτερα
προηγμένο περιβάλλον ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού
σε ‘μικρόκοσμους’. Είναι δείγμα υψηλής ποιότητας
εκπαιδευτικού λογισμικού που αποδεικνύει ότι αξίζει τον
κόπο, το κόστος και κυρίως το χρόνο: το Αβάκιο
πρωτοσχεδιάστηκε το 1993. Κατασκευάστηκε όπως
πιστεύουμε ότι πρέπει να κατασκευάζεται το καλό
εκπαιδευτικό λογισμικό: από ομάδα τεχνικών, παιδαγωγών
και δασκάλων που ενώ ο καθένας τους καταλαβαίνει το
σύνολο, αναγνωρίζει την ειδικότητα των άλλων και σέβεται
τη δουλειά και την άποψή τους.
Και η διαδικασία παραγωγής και η χρήση του Ξένιου δείχνει
παραστατικά μερικά βασικά χαρακτηριστικά της Κοινωνίας
της Πληροφορίας στην εκπαίδευση:
-

Νέες, ανήκουστες μέχρι σήμερα, μορφές
συλλογικότητας στην παραγωγή πνευματικών
δημιουργημάτων. Το κλασικό εκπαιδευτικό υλικό, ένα
βιβλίο, αναφέρει έναν συγγραφέα ή μια μικρή ομάδα
συγγραφέων. Ποιος κατασκεύασε τον Ξένιο;
Οποιαδήποτε απάντηση με λιγότερα από 50 ονόματα θα
είναι άδικη κι όσο κι αν προσπαθήσαμε να
περιγράψουμε τους ρόλους του καθενός δεν
καταφέραμε παρά να βάλουμε τις γενικές κατηγορίες
που φαίνονται στα ‘credits’. Όσο για τις μορφές
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συνεργασίας, σύγχρονη και ασύγχρονη, από κοντά και
εξ αποστάσεως, προφορικά, γραπτά, και ηλεκτρονικά,
με SMS και μακροσκελείς αναφορές, e-mails και
videoconferencing συνθέτουν μια νέα έννοια ‘ομάδας
δημιουργών’.
-

-

Μέχρι σήμερα οι ρόλοι του συγγραφέα και του
αναγνώστη, του ηθοποιού και του θεατή, του
παραγωγού και του καταναλωτή πνευματικών
προϊόντων ξεχωρίζουν σαφώς. Και στην εκπαίδευση, αν
παραγωγός είναι ο σχεδιαστής του αναλυτικού
προγράμματος και ο συγγραφέας του βιβλίου και
τελικός καταναλωτής ο μαθητής, ο δάσκαλος παίρνει
ένα ρόλο ενδιάμεσου ‘ιμάντα μεταφοράς’ με τη
δημιουργικότητά του να συνθλίβεται ανάμεσα στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τη Διεύθυνση Εισαγωγικών
Εξετάσεων. Έ, λοιπόν, με εκπαιδευτικά μέσα σαν τον
Ξένιο, με τις Υπολογιστικές και Δικτυακές Τεχνολογίες
στην εκπαίδευση, ο δάσκαλος που χρησιμοποιεί το
εκπαιδευτικό υλικό έχει έναν ποιοτικά διαφορετικό
ενεργητικό ρόλο ως προς αυτό. Μπορεί να παρεμβαίνει
ουσιαστικά, να αλλάζει και να προσθέτει στο διδακτικό
υλικό. Με ανάλογο τρόπο και του μαθητή ο ρόλος
μπορεί να γίνει ενεργητικός. Το «μπορεί» είναι
σημαντικό: η τεχνολογία από μόνη της δεν εγγυάται
την αλλαγή που δυνητικά προσφέρει.
Από τότε που η εκπαίδευση, με τη βοήθεια της νέας
τότε τεχνολογίας, της τυπογραφίας, έγινε μαζική, ο
καθημερινός δάσκαλος έπαψε να παράγει εκπαιδευτικό
υλικό –απλώς το χρησιμοποιεί, περισσότερο ή λιγότερο
δημιουργικά. Με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, ο καθημερινός
δάσκαλος γίνεται συμπαραγωγός του εκπαιδευτικού
υλικού και μάλιστα όχι απλώς αυτού που θα
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χρησιμοποιήσει μονάχα ο ίδιος και καναδυό φίλοι του,
αλλά του μαζικά χρησιμοποιούμενου εκπαιδευτικού
υλικού. Μέσω του Δικτύου, που σε περιβάλλοντα σαν
τον Ξένιο δεν είναι κερασάκι στην τούρτα αλλά
απαραίτητο συστατικό, μπορεί να μοιράζεται την
παραγωγή του με όλους τους άλλους καθηγητές –και
ανάλογα να επωφελείται από τη δική τους.
-

Το Δίκτυο όμως δεν είναι απλώς ένας ευκολότερος,
γρηγορότερος και οικονομικότερος τρόπος ‘έκδοσης’,
αλλά αφαιρεί –ή τουλάχιστον μειώνει- το ρόλο του
εκδότη: ο καθένας μπορεί να εκδίδει τη δουλειά του, με
μόνο έλεγχο τον τελικό αναγνώστη και χωρίς να
χρειάζεται να πείσει κάποιον μεσάζοντα.

Όταν ξεκινήσαμε την Οδύσσεια διατυπώσαμε μια υπόθεση:
ότι οι υπολογιστές και τα δίκτυα πρόκειται να παίξουν
καταλυτικό ρόλο στην αναμόρφωση της εκπαίδευσης
παγκόσμια. Και παρόλο που στηρίξαμε τη δουλειά μας στην
υπόθεση αυτή, δεν πάψαμε να την αμφισβητούμε και να
αναζητούμε διαρκώς πραγματικά στοιχεία που να την
επιβεβαιώνουν. Με τον Ξένιο έχουμε ένα πειστικό δείγμα
θετικής απάντησης στο ερώτημα ‘τι γυρεύουν οι
υπολογιστές και το δίκτυο στα σχολεία μας;’.
Θανάσης Χατζηλάκος
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
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1.

Εισαγωγή

1.1

Τι είναι ο Ξένιος

Ο Ξένιος είναι ένα πολύπλευρο, πολυμορφικό δικτυακό
περιβάλλον για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και
πολιτισμών που βασίζεται σε ολοκληρωμένη εκπαιδευτική
προσέγγιση για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα σχολεία.
Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε καθηγητές ξένων γλωσσών
στα ελληνικά σχολεία (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Τέτοιοι
καθηγητές μάλιστα είχαν ενεργό και σημαντικό ρόλο στην
κατασκευή του.
Ο Ξένιος είναι περιβάλλον -και όχι απλώς εκπαιδευτικό
«λογισμικό»- γιατί α) υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία,
β) επιτρέπει και προτείνει εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους
και γ) επιτρέπει στον καθηγητή -κατά κάποιο τρόπο του το
απαιτεί- να επικοινωνεί με άλλους, και να αναπτύσσει
επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για κοινή
χρήση.
Ο Ξένιος είναι φτιαγμένος για τη διδασκαλία σε τάξη που
δουλεύει στο εργαστήριο με τους μαθητές σε μικρές ομάδες.
Και μάλιστα είναι φτιαγμένος για να χρησιμοποιείται από
πολλά σχολεία σε όλη τη χώρα και να ενθαρρύνει τη
συνέργια μεταξύ τους.
Ο Ξένιος ενθαρρύνει τη συνεργασία: μαθητών που
δουλεύουν σε ομάδες των δύο ή τριών, διαφορετικών
ομάδων που δουλεύουν παράλληλα στην τάξη, τάξεων σε
διαφορετικά σχολεία, καθηγητών στο ίδιο ή σε διαφορετικά
σχολεία, επιμορφωτών με καθηγητές.
Το περιβάλλον του Ξένιου είναι πολύπλευρο. Περιλαμβάνει
εκπαιδευτικό λογισμικό, απλές και σύνθετες ασκήσεις για
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τους μαθητές, δικτυακούς τόπους (web sites) σε όλο κόσμο
για τον πολιτισμό των χωρών η γλώσσα των οποίων
διδάσκεται, δικτυακό τόπο για την επικοινωνία των
καθηγητών μεταξύ τους, για την ανακοίνωση εργασιών και
δραστηριοτήτων μαθητών και για την υποστήριξη των
καθηγητών. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
προτείνονται είναι ανοιχτές: μπορούν να χρησιμοποιηθούν
όπως έχουν, να εμπλουτιστούν, να επεκταθούν, να
χρησιμοποιηθούν ως βάση ή έμπνευση για τελείως
καινούργιες.
Το δίκτυο στον Ξένιο δεν είναι ένα «στολίδι», αλλά βασικό
μέρος του χωρίς το οποίο -αν και τεχνικά θα μπορούσε να
δουλέψει- δεν αξιοποιείται πλήρως ούτε η παιδαγωγική
φιλοσοφία, ούτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και
επομένως δεν επιτυγχάνονται όλα τα εκπαιδευτικά
αποτελέσματα.
Το περιβάλλον του Ξένιου είναι πολυμορφικό. Αποτελεί το
συνδυασμό τεχνολογιών και περιβαλλόντων και με αυτόν
τον τρόπο παρέχει εργαλεία τα οποία έχουν διαφορετικό
τρόπο χρήσης και λειτουργικότητα. Τα εργαλεία αυτά μαζί
με το υλικό που έχει παραχθεί για τον Ξένιο επιτρέπουν είτε
την αυτόνομη χρήση τους είτε το συνδυασμό τους σε
πολλές μορφές και διατάξεις με διαφορετικό κάθε φορά
αποτέλεσμα, τρόπο χρήσης του στην τάξη, ακόμη και
διαφορετικό τρόπο διάδρασης με το λογισμικό. Ανάλογα με
τον τρόπο χρήσης του στην τάξη διαφοροποιείται και η
διεξαγωγή του μαθήματος (εργασία σε ομάδες μαθητών
δουλεύοντας με τον υπολογιστή, το χαρτί και το μολύβι, το
διαδίκτυο και τον πίνακα).
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Ο ρόλος του καθηγητή στον Ξένιο είναι πολύπλευρος:
σχεδιάζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προσθέτει
εκπαιδευτικό υλικό, επιλέγει από τις υπάρχουσες περιγραφές
των δραστηριοτήτων, καθοδηγεί τους μαθητές του,
επικοινωνεί με τους συναδέλφους του.
Αποτελεί ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση για
την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας
και της Επικοινωνίας στο σχολείο. Πρόκειται για ένα
ενιαίο πλαίσιο δουλειάς για τη διδασκαλία των ξένων
γλωσσών, το οποίο:
•

συνδυάζει και προάγει τη χρήση του υπολογιστή με τις
δραστηριότητες και τη σύνθεση της σχολικής τάξης

•

υποστηρίζει δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές
εξοικειώνονται στην έκφραση (γραπτή και προφορική)
στην ξένη γλώσσα και στη διαχείριση πληροφορίας. Η
διδασκαλία μπορεί να γίνει με εναλλακτικούς τρόπους
ώστε να αποφεύγεται η κουραστική επανάληψη και να
αυξάνεται η ευελιξία της χρήσης του

•

•

•

παρέχει τη βάση για την από απόσταση και
διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ μαθητών από
διαφορετικά σχολεία μέσω των αποτελεσμάτων των
εργασιών τους
δένει θεματικά τη χρήση του δικτύου με τις ανάγκες του
μαθήματος των ξένων γλωσσών και των
δραστηριοτήτων, αφαιρώντας έτσι την
αποσπασματικότητα που μπορεί να υπάρχει από τη
χρήση «καλών» και «προσφερόμενων» -πλην όμως
μεμονωμένων- δικτυακών τόπων
προσφέρει ένα πλαίσιο στο οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί
να προσθέσει τις δραστηριότητες που έχει φτιάξει για
τους μαθητές του
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δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον καθηγητή να
προσαρμόσει τη χρήση του ανάλογα με τις ανάγκες σε
διάφορες συνθήκες τάξης, επιπέδου, χρονικής διάρκειας
μαθήματος κλπ.
1.2

Το Ταξίδι και το μάθημα

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ξένιου δένονται με ένα
θέμα: «Ταξίδι σε μία ξένη χώρα». Οι δραστηριότητες
σχεδιάστηκαν και χωρίστηκαν σε "φάσεις" του ταξιδιού,
καθεμιά από τις οποίες διεξάγεται σε διαφορετικό σκηνικό με την ανάλογη ονομασία: "στο αεροδρόμιο", "στο
ξενοδοχείο", κλπ.
Το μάθημα με τον Ξένιο
•

σχεδιάζεται με γνώμονα το θέμα και το διδακτικό στόχο
(project orientated, attainment of educational targets)
υπερβαίνοντας τον κλασικό ωριαίο σχεδιασμό.

•

περιέχει ως αντικείμενο μάθησης στοιχεία πολιτισμού και
γεωγραφίας μιας Ευρωπαϊκής χώρας όπου η ξένη
γλώσσα ομιλείται, θέματα σχετικά με τη νοοτροπία και
τις συνήθειες των ανθρώπων που τη μιλούν, καθώς και
μορφοσυντακτικούς κανόνες της ξένης γλώσσας.

•

ενθαρρύνει τη διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία
της ξένης γλώσσας,

•

εξοικειώνει καθηγητές και μαθητές με τις νέες
τεχνολογίες,

•

ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και ετοιμάζει το μαθητή
για ένα πιο ενεργητικό ρόλο στην εκπαιδευτική
διαδικασία κάνοντάς τον «πρωταγωνιστή» στην εξέλιξη
των ομαδικών εργασιών και των δραστηριοτήτων.

Μία σχηματική απεικόνιση του τρόπου διεξαγωγής του
μαθήματος με τον Ξένιο φαίνεται στο Σχήμα 1. Το λογισμικό
(το δικτυακό υλικό, οι μικρόκοσμοι σε Αβάκιο και το
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1.3

Τα μέρη του Ξένιου

Ο Ξένιος αποτελείται από τα εξής μέρη: 1) τους
μικρόκοσμους που έχουν αναπτυχθεί στο περιβάλλον
Αβάκιο, 2) το δικτυακό υλικό, 3) το υποστηρικτικό web site
του Ξένιου, 4) το παρόν συνοδευτικό υλικό των
δραστηριοτήτων και του λογισμικού και 5) το συνοπτικό
οδηγό χρήσης.
1.3.1 Mικρόκοσμοι σε περιβάλλον Αβάκιο
Το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στο Αβάκιο αποτελείται
από 14 μικρόκοσμους που εντάσσονται στις φάσεις του
ταξιδιού-εκπαιδευτικού σεναρίου:

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ

υποστηρικτικό web site) –οι τρεις πάνω εικόνες του
σχήματος- χρησιμοποιούνται στην τάξη από την κοινότητα
των μαθητών και των καθηγητών. Οι καθηγητές επιπλέον
βοηθούνται από το συνοδευτικό εγχειρίδιο και το συνοπτικό
οδηγό χρήσης για τη διεξαγωγή του μαθήματός τους και τη
χρήση του λογισμικού. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της
χρήσης από τις σχολικές τάξεις επανατροφοδοτούνται στα
μέρη του λογισμικού, δηλαδή επιπλέον δραστηριότητες,
υλικό και δικτυακοί τόποι ενσωματώνονται στο δικτυακό
υλικό, οι καθηγητές ή/και οι μαθητές τους αλλάζουν ή
κατασκευάζουν νέους μικρόκοσμους με το Αβάκιο και οι
δραστηριότητες, οι εργασίες και ό,τι άλλο παράγεται στη
διάρκεια του μαθήματος ανακοινώνονται στο υποστηρικτικό
web site. Εκεί επίσης οι χρήστες (μαθητές και καθηγητές)
μπορούν να στείλουν αρχεία με τις δραστηριότητές τους και
πληροφορίες σχετικές με τα μέλη της κοινότητας χρηστών
του Ξένιου.

Έκδοση 2.1

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Ταξίδι πάνω από
την Ευρώπη

Ταξίδι πάνω από
την Ευρώπη

Ταξίδι πάνω
από την
Ευρώπη

Η Γαλλία

Το Ηνωμένο
Βασίλειο

Η Γερμανία

Το Παρίσι και τα
αξιοθέατα

Το Λονδίνο και τα
αξιοθέατα

Η Κολωνία και
τα αξιοθέατα

Το παρισινό
μετρό
Κυνήγι θησαυρού
στην Παναγία
των Παρισίων

Σχήμα 1: Το μάθημα με τον Ξένιο
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Η Κολωνία με
τον υπόγειο
σιδηρόδρομο
Γιορτή γενεθλίων

Στο ζωολογικό
κήπο

Ο μικρόκοσμος είναι ο χώρος δράσης των μαθητών στον
υπολογιστή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Δίνει τη βάση
για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου
(περιλαμβάνει ασκήσεις, προσφέρει χώρο έκφρασης,
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περιέχει τα εργαλεία και τα αντικείμενα που θα
χρησιμοποιήσουν οι μαθητές). Αποτελείται από
προγράμματα (λογισμικό) και ψηφιακό υλικό (πχ.
φωτογραφίες, χάρτες, ήχο, βίντεο). Ένας μικρόκοσμος
λέγεται διαδραστικός (interactive) όταν προσφέρει πολλές
δυνατότητες ‘δράσης’ στους μαθητές και ανάλογα
διαφοροποιημένης αντίδρασης από τον υπολογιστή. Λέγεται
ανοικτός όταν επιτρέπει στον καθηγητή (και τους μαθητές)
να τον αλλάξουν προσθέτοντας ή αφαιρώντας εκπαιδευτικό
υλικό -τουλάχιστον- και λειτουργικότητα. Λέγεται
διερευνητικός (exploratory) όταν παρέχει εργαλεία που
υποστηρίζουν και ενισχύουν την εξερεύνηση, ώστε οι
μαθητές μέσα από το πείραμα να κάνουν συσχετισμούς, να
καταλήγουν σε συμπεράσματα, να ωθούνται στη διαχείριση
πληροφορίας και στην έκφραση (γραπτή, συμβολική). Τέλος
λέγεται διαθεματικός
(interdisciplinary) όταν
περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς
στόχους που ανήκουν σε πολλά
γνωστικά αντικείμενα.
Το Αβάκιο (E-Slate) είναι ένα
εργαλείο-εφαρμογή1 για τη
δημιουργία, διαχείριση και
λειτουργία Μικρόκοσμων2 φτιαγμένων από Ψηφίδες
(οντότητες λογισμικού υψηλού επιπέδου εστιασμένες σε

1

διάφορους γνωστικούς χώρους). Με άλλα λόγια, πρόκειται
για ένα εργαλείο συγγραφής, το οποίο χρησιμοποιείται την
ίδια στιγμή και ως περιβάλλον λειτουργίας των
Μικρόκοσμων. Σαν ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον το
Αβάκιο αντιστοιχεί με την επιφάνεια εργασία (desktop) ενός
Λειτουργικού Συστήματος: όπως ακριβώς μια επιφάνεια
εργασίας περιγράφει το χώρο ύπαρξης για εφαρμογές,
αρχεία και καταλόγους, το Αβάκιο παρέχει το περιβάλλον
όπου μπορούν να λειτουργούν τα επιμέρους προγράμματά
του, οι ‘Αβάκιο-Ψηφίδες’.
Το Αβάκιο ενεργοποιεί Ψηφίδες:
•

που είτε είναι αποθηκευμένες από πριν (φορτώνοντας
αρχεία –με κατάληξη .mwd- με αποθηκευμένους
Μικρόκοσμους),

•

είτε δημιουργούνται επιτόπου ως
«νέες» Ψηφίδες, από το μενού
Ψηφίδα->Νέα.

Μόλις βρεθούν στο περιβάλλον του
Αβακίου, οι Ψηφίδες μπορούν να
λειτουργήσουν (δηλαδή, να εκτελέσουν
τις προβλεπόμενες εργασίες, να
εγκαταστήσουν συνδέσμους με άλλες
Ψηφίδες, κ.λπ.). Την ίδια στιγμή, οι Ψηφίδες επιδέχονται και

ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο και μπορεί να αποτελείται από περισσότερες
Μέρος του ευρύτερου μαθησιακού περιβάλλοντος «Αβάκιο» το οποίο

παρουσιάζεται στο http://E-Slate.cti.gr
2

Έκδοση 2.1

Ένας Μικρόκοσμος (Microworld) είναι ένα τμήμα λογισμικού που υλοποιεί

της μιας δραστηριότητες. Κάθε δραστηριότητα εκτελείται με βάση ένα
πλάνο δραστηριότητας, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη
δημιουργία και τη χρήση λογισμικού (το Μικρόκοσμο). Ανάλογα με τη

ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλάνο δραστηριότητας (activity plan). Μια

φύση, τη γενικότητα και το επίπεδο αφαιρετικότητας, ένας Μικρόκοσμος

εκπαιδευτική δραστηριότητα (educational activity) αποτελεί «τμήμα» ενός

μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερες της μιας δραστηριότητες, οι

εκπαιδευτικού σεναρίου (educational scenario) το οποίο καθορίζει το

οποίες μπορεί και να ανήκουν σε διαφορετικά σενάρια.
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άμεσο χειρισμό (direct manipulation), κι έτσι επηρεάζεται η
θέση τους (π.χ. μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους, drag&drop
κλπ.), η εμφάνισή τους (π.χ. εμφάνιση / απόκρυψη), η
συμπεριφορά τους (π.χ. έλεγχος με scripts), ακόμη και η
ίδια τους η ύπαρξη (π.χ. καταστροφή). Με την έννοια αυτή
το Αβάκιο είναι ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ταυτόχρονα
τη συγγραφή και τη λειτουργία Μικρόκοσμων, χωρίς να
απαιτείται διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δίνουν στον καθηγητή τη
δυνατότητα να αλλάξει τις υπάρχουσες δραστηριότητες, να
προσθέσει επιπλέον υλικό ή ακόμη και λειτουργικότητα.
Για το Αβάκιο υπάρχουν διάφορα εγχειρίδια και βοήθεια.
Βασική πηγή είναι η on-line βοήθεια που συνοδεύει την
εγκατάσταση του περιβάλλοντος του Αβακίου και η βοήθεια
που υπάρχει στο web site του Αβακίου http://e-slate.cti.gr
ακολουθώντας τον σύνδεσμο (hyperlink) “Components”. Η
λειτουργικότητα των μικρόκοσμων για τις ξένες γλώσσες
περιγράφεται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια και
συνοδεύουν την περιγραφή του λογισμικού για την κάθε
γλώσσα. Μία συνοπτική περιγραφή της χρήσης του Αβακίου
και των ψηφίδων του καθώς και του δικτυακού υλικού
βρίσκεται στο Συνοπτικό Οδηγό Χρήσης. Τέλος
απαντήσεις σε τυχόν απορίες και ερωτήσεις καθώς και
συνεχώς ανανεωμένη λίστα δραστηριοτήτων, μικρόκοσμων
και νέα από την κοινότητα χρηστών των δραστηριοτήτων
και του λογισμικού για τις ξένες γλώσσες θα ανακοινώνεται
τακτικά στο υποστηρικτικό web site.
1.3.2 Το δικτυακό υλικό
Το δικτυακό υλικό, οργανωμένο σε ένα web site, περιέχει
τις περιγραφές για τις δραστηριότητες, συνοδευτικό υλικό
για τους μικρόκοσμους που έχουν υλοποιηθεί σε περιβάλλον
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Έκδοση 2.1

Αβακίου και ασκήσεις σχετικές με
την κάθε φάση του εκπαιδευτικού
σεναρίου.
Στην αρχική σελίδα του υπάρχουν
τρεις επιλογές για τις τρεις γλώσσες:
Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά.
Πατώντας πάνω σε μία από τις
εικόνες με τις σημαίες ανοίγει η
αρχική σελίδα για το δικτυακό υλικό της αντίστοιχης ξένης
γλώσσας. Εκεί υπάρχουν τα μενού επιλογών που
παραπέμπουν στις αντίστοιχες
περιοχές του δικτυακού υλικού.
Στην εικόνα της οθόνης αυτής,
(εδώ για τα αγγλικά) φαίνεται η
οθόνη χωρισμένη σε δύο τμήματα
(frames), το αριστερό λαδί και το
δεξί κίτρινο. Το αριστερό τμήμα
λειτουργεί σαν ενεργός πίνακας
περιεχομένων και βρίσκεται σταθερά εκεί διευκολύνοντας τη
μετακίνηση (πλοήγηση) στα περιεχόμενα του δικτυακού
υλικού το οποίο εμφανίζεται στο δεξί τμήμα της οθόνης. Το
δικτυακό υλικό είναι κατηγοριοποιημένο με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους, έτσι ώστε από τη μια να φαίνονται
οι διαφορετικές απόψεις (views) που μπορεί να έχει κανείς
στο υλικό και από την άλλη να διευκολύνεται η πρόσβαση
στην επιθυμητή σελίδα. Εκεί υπάρχουν οι εξής επιλογές:
-

Η επιλογή Το ταξίδι δομεί
το υλικό ανάλογα με τη
θεματική συνοχή των
φάσεων και των επιμέρους
δραστηριοτήτων. Στην
εικόνα φαίνεται η λίστα με
τις φάσεις του
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-

-

Έκδοση 2.1

εκπαιδευτικού σεναρίου του ταξιδιού που αποτελείται
από υπερσυνδέσμους (hyperlinks) στις σελίδες με το
υλικό και τις δραστηριότητες.

•

Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading
Comprehension, Leseverständis, Comprehension
Ecrite)

Η επιλογή Δραστηριότητες δείχνει με βάση τη θεματική
κατηγοριοποίηση (αντίστοιχη
του Ταξιδιού) τις ασκήσεις και
δραστηριότητες που
αναφέρονται στις σελίδες των
φάσεων και τι κυρίως είναι
αυτό που εξασκούν οι
μαθητές με την
πραγματοποίησή τους.
Πρόκειται για μία εύκολη
πρόσβαση στις ασκήσεις και τις δραστηριότητες της κάθε
φάσης χωρίς να χρειάζεται να περνάει κανείς πάντα μέσα
από τις σελίδες του υλικού, αν τις έχει ήδη επισκεφτεί.
Τα εικονίδια που περιγράφουν τις δεξιότητες που
προφορική έκφραση,
γραπτή
εξασκούνται είναι:
κατανόηση γραπτού κειμένου,
έκφραση,
ακουστική κατανόηση,
γραμματική,
λεξιλόγιο.

•

Ακουστική κατανόηση (Listening Comprehension,
Ηörverständis, Comprehension Orale)

•

Γραμματική (Grammar, Grammatik, Grammaire)

•

Λεξιλόγιο (Vocabulary, Vokabel, Vocabulaire)

Η επιλογή Δεξιότητες απευθύνεται κυρίως στον
καθηγητή που διδάσκει την
ξένη γλώσσα, όπου όλες οι
ασκήσεις και δραστηριότητες
είναι κατηγοριοποιημένες
ανάλογα με τις παραπάνω
ομάδες, δηλαδή:
•

Γραπτή έκφραση
(Writing, Schriftlicher
Ausdruck, Expression Ecrite)

•

Προφορική έκφραση (Speaking, Mündlicher
Ausdruck, Expression Orale)
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-

Η επιλογή Βοήθεια εμφανίζει σε ένα νέο παράθυρο μια
σελίδα η οποία περιέχει την περιγραφή της
λειτουργικότητας του περιβάλλοντος του δικτυακού
υλικού. Επιπλέον, βοήθεια υπάρχει στις σελίδες των
ασκήσεων.

-

Η επιλογή Επικοινωνία εμφανίζει μία σελίδα που
χρησιμεύει ως κατάλογος διευθύνσεων ("Χρυσός
Οδηγός"), με τις οποίες οι χρήστες του λογισμικού και
των δραστηριοτήτων μπορούν να επικοινωνήσουν είτε
μεταξύ τους −στις σελίδες των συζητήσεων και του
forum του Αβακίου− είτε με την ομάδα των ανθρώπων
του Ξένιου− μέσω email & του υποστηρικτικού web site
και να στείλουν τις προτάσεις τους, τα προβλήματά τους,
τις δικές τους δραστηριότητες.

-

Τέλος υπάρχει ένας κατάλογος
με Χρήσιμες Διευθύνσεις
(links) στο Διαδίκτυο για να
βοηθήσουν και τον καθηγητή
στην αναζήτηση πηγών και
χρήσιμου υλικού για τις
δραστηριότητες που θέλει να
διδάξει στην τάξη, αλλά και τον
μαθητή αφού υπάρχουν
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εκπαιδευτικά sites με δραστηριότητες για τους μαθητές
που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα.
Στις σελίδες του υλικού υπάρχουν ασκήσεις, πολλές από τις
οποίες παρέχουν τη δυνατότητα του ελέγχου των σωστών
απαντήσεων. Στις ασκήσεις αυτές υπάρχουν δύο κουμπιά:
το ένα για τον έλεγχο και
το άλλο για την επαναφορά
των πεδίων της άσκησης.
Με το πάτημα του κουμπιού Έλεγχος εμφανίζεται το σκορ
(το σύνολο των σωστών απαντήσεων και το ποσοστό
επιτυχίας).
Σε κάθε σελίδα του δικτυακού υλικού υπάρχει στο τέλος της
μία γραμμή εργαλείων με κουμπιά για την πλοήγηση στις
σελίδες του υλικού και των δραστηριοτήτων. Όσα κουμπιά
έχουν χρώμα γκρι, σημαίνει ότι είναι ανενεργά, δηλαδή δεν
οδηγούν πουθενά.
Τα κουμπιά
έχουν την
εξής
μετακίνηση στην προηγούμενη
λειτουργικότητα:
(θεματικά) σελίδα/φάση του εκπαιδευτικού σεναρίου του
Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα/φάση του
ταξιδιού.
εκπαιδευτικού σεναρίου.
Άσκηση/ Δραστηριότητα
κατανόησης γραπτού κειμένου.
Άσκηση/ Δραστηριότητα
Άσκηση/ Δραστηριότητα
ακουστικής κατανόησης.
Άσκηση/ Δραστηριότητα προφορικής
γραπτής έκφρασης.
Άσκηση Γραμματικής.
Άσκηση Λεξιλογίου.
έκφρασης.
On-line βοήθεια.

Έκδοση 2.1

λιγότερα κουμπιά και σχετικά μόνο με το συγκεκριμένο τύπο
ασκήσεων. Στην εικόνα μιας τέτοιας γραμμής εργαλείων τα
κουμπιά έχουν την εξής λειτουργικότητα:

Επιστροφή στη σελίδα του σεναρίου από όπου υπάρχει ο
υπερσύνδεσμος για τη συγκεκριμένη άσκηση/
Σε μία φάση μπορεί να αντιστοιχούν
δραστηριότητα. /
περισσότερες από μία ίδιου τύπου ασκήσεις/ δραστηριότητες
και τα δύο αυτά κουμπιά οδηγούν προς την προηγούμενη
και την επόμενη. & πληροφορίες και on-line βοήθεια.
1.3.3 Το υποστηρικτικό web site
Το υποστηρικτικό web site περιέχει
πληροφορίες, όπως: κείμενα που
συνοδεύουν το λογισμικό και
υποστηρίζουν τη χρήση του,
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
μπορούν να πραγματοποιηθούν με
τη χρήση του λογισμικού,
απαντήσεις σε διάφορα
ερωτήματα, λύσεις σε πιθανά προβλήματα, χρήσιμο υλικό
(διευθύνσεις δικτυακών τόπων, φύλλα εργασίας για το
λογισμικό, συνοδευτικά εγχειρίδια χρήσης, κλπ). Χρησιμεύει
επίσης ως μέσο επικοινωνίας των χρηστών με την
ανταλλαγή μηνυμάτων και τη δυνατότητα να στέλνουν οι
χρήστες δραστηριότητες και εργασίες που έχουν γίνει στα
πλαίσια των διαθεματικών δραστηριοτήτων για τις ξένες
γλώσσες.

Στις σελίδες των ασκήσεων & δραστηριοτήτων που
συνδέονται με κάποια από τις σελίδες των διαφόρων
φάσεων, η γραμμή εργαλείων διαφοροποιείται. Περιέχει
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1.3.4 Το συνοδευτικό εγχειρίδιο των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και του λογισμικού
Πρόκειται για το παρόν κείμενο, το οποίο περιλαμβάνει την
περιγραφή του λογισμικού, την παιδαγωγική τεκμηρίωση
σχετικά με τις δραστηριότητες, την περιγραφή της
ενσωμάτωσης του λογισμικού και των δραστηριοτήτων στην
τάξη και τους ρόλους μαθητών και καθηγητών, αναλυτική
καταγραφή των δεξιοτήτων που εξασκούνται με τη χρήση
των διαφόρων τμημάτων-φάσεων του λογισμικού κλπ.
1.3.5 Ο συνοπτικός οδηγός χρήσης

Έκδοση 2.1

ξενόγλωσσου μαθήματος με ιδιαίτερη έμφαση στη
διευκόλυνση της επικοινωνίας των μαθητών, γραπτά ή
προφορικά, σε όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές καταστάσεις.
Το Διαδίκτυο προσφέρεται με την επιλογή των κατάλληλων
τόπων για την εικονική μεταφορά των μαθητών στις χώρες
που ομιλείται η κάθε γλώσσα ως μητρική. Η πλοήγηση
αυτών των τόπων είναι καθοδηγούμενη και εξυπηρετεί ένα
γενικότερο εκπαιδευτικό σενάριο υιοθετώντας μια ολιστική
και όχι αποσπασματική προσέγγιση στο μάθημα της ξένης
γλώσσας.
1.5

Σε ένα φύλλο Α3 περιλαμβάνονται οδηγίες για τη χρήση του
Ξένιου και του Αβάκιου. Σκοπός του είναι να υπενθυμίζει
απλά, σύντομα και περιεκτικά τη χρήση του λογισμικού.
1.4

Παιδαγωγική προσέγγιση

Το μάθημα με τον Ξένιο διέπεται από τις βασικές αρχές
σχεδιασμού και υλοποίησης ενός μαθήματος με τη χρήση
των νέων τεχνολογιών ενώ παράλληλα έχουν ενσωματωθεί
αρχές των σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών όσον αφορά
τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Η βασική παιδαγωγική
προσέγγιση είναι αυτή του επικοινωνιακού χαρακτήρα του
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Τεχνολογική προσέγγιση

Ο Ξένιος συνδυάζει δύο περιβάλλοντα: το δικτυακό υλικό
(Web interface) και μικρόκοσμους σε περιβάλλον Αβάκιο. Το
περιβάλλον Αβάκιο και οι μικρόκοσμοι βρίσκονται στον
τοπικό υπολογιστή ενώ το δικτυακό υλικό βρίσκεται στον
κεντρικό εξυπηρετητή του Ξένιου. Εκεί υπάρχουν συνδέσεις
προς τους τοπικούς μικρόκοσμους και προς άλλους
δικτυακούς τόπους (οι επιλογές των δικτυακών τόπων έχουν
γίνει με γνώμονα τη διάδοσή τους και τη σταθερότητά τους,
χωρίς όμως αυτό να εγγυάται ότι δεν υπόκεινται σε
αλλαγές). Αντίστοιχα από τους τοπικούς μικρόκοσμους
υπάρχουν συνδέσεις προς το δικτυακό υλικό και προς
άλλους δικτυακούς τόπους.
Ο Ξένιος κατασκευάστηκε για το εργαστήριο της Οδύσσειας,
το οποίο συνεπάγεται ότι υπάρχει τοπικός proxy server, άρα
και την πρόσβαση στο δικτυακό υλικό με ρυθμούς που να
επιτρέπουν να γίνει το μάθημα χωρίς να απαιτείται
πραγματική δικτυακή σύνδεση μεγάλης ταχύτητας καθώς
και μια (μερική) ανεξαρτησία από την καλή λειτουργία του
δικτύου την ώρα που γίνεται το μάθημα.
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Έκδοση 2.1

Συνιστώμενες τεχνικές προδιαγραφές υπολογιστή για τη
χρήση του Ξένιου: Pentium II 366 MHz/64MB RAM/110MB
disk. Λειτουργικό σύστημα: Windows 95/98/2000/ME.
Η επιλογή των τεχνολογικών εργαλείων ως βάση για την
ανάπτυξη του λογισμικού του Ξένιου έγινε έτσι ώστε να
είναι όσο το δυνατόν πιο συμβατή με τον εξοπλισμό (ή/και
λογισμικό) των σχολικών εργαστηρίων της Οδύσσειας, αλλά
και την έμφαση στα εργαλεία που είναι κατάλληλα για την
εκπαίδευση, όπως είναι το εκπαιδευτικό περιβάλλον Αβάκιο
και οι μικρόκοσμοι του Ξένιου που έχουν αναπτυχθεί σε
αυτό.

Αβακίου βρίσκονται συνήθως στην Ψηφίδα
Επεξεργαστής Εγγραφών και έχουν ανοιχτό μπλε
χρώμα.
•

Από το δικτυακό υλικό
υπάρχουν σύνδεσμοι
(hyperlinks) προς το
περιβάλλον Αβάκιο, όπως
φαίνεται στη διπλανή εικόνα.
Πατώντας πάνω σε έναν από
τους συνδέσμους με τις
εικόνες των μικρόκοσμων σε
Αβάκιο, ανοίγει το Αβάκιο με
έναν μικρόκοσμο που λειτουργεί ως Κατάλογος
μικρόκοσμων, όπως δείχνει η ακόλουθη εικόνα. Ο
Κατάλογος αυτός περιέχει τις
εικόνες (thumbnails) των
αντίστοιχων μικρόκοσμων για
όλες τις ξένες γλώσσες. Οι
εικόνες αυτές λειτουργούν
ως κουμπιά, πατώντας
δηλαδή πάνω σε κάθε μία
από αυτές θα κλείσει ο
μικρόκοσμος-κατάλογος και
θα ανοίξει ο αντίστοιχος μικρόκοσμος (οι μικρόκοσμοι
ανοίγονται από τον τοπικό υπολογιστή και από τον
κατάλογο του σκληρού δίσκου όπου τους τοποθετεί η
εγκατάσταση του Αβακίου, πχ. C:\Program Files\CTI\
E-Slate IV Beta 1.2\Μικρόκοσμοι\Ξένες Γλώσσες).

•

Τέλος, το δικτυακό υλικό και το περιβάλλον Αβάκιο
έχουν θεματολογική συνοχή μιας και υλοποιούν το ίδιο
εκπαιδευτικό σενάριο. Στις περιπτώσεις που το δικτυακό
υλικό και ο αντίστοιχος μικρόκοσμος αναφέρονται στην
ίδια φάση του σεναρίου, όπως το παράδειγμα του

Κριτήρια που επίσης επηρέασαν την ανάπτυξη του Ξένιου
είναι: η εύκολη διαχείριση του κεντρικού εξυπηρετητή, το
εύρος δικτύου, η αυτονομία σε περίπτωση διακοπής της
σύνδεσης στο δίκτυο, η ευελιξία στη δομή του δικτυακού
υλικού και η ανάγκη για καλή διαχείριση των πολλών
γλωσσών και των ειδικών τους χαρακτήρων.
Έτσι το δικτυακό υλικό του Ξένιου βασίστηκε σε html
σελίδες με επιπλέον κώδικα σε Javascript και Vbscript.
Το περιβάλλον του Αβακίου και του δικτυακού υλικού
συνδυάζουν τη λειτουργικότητά τους στις δραστηριότητες
και το λογισμικό για τις ξένες γλώσσες με τους εξής
τρόπους:
•

Μέσα από το περιβάλλον του Αβακίου υπάρχουν
σύνδεσμοι (hyperlinks) προς
διάφορους δικτυακούς
τόπους με υλικό κατάλληλο
για τη διδασκαλία των ξένων
γλωσσών, αλλά και προς
σελίδες του δικτυακού
υλικού του Ξένιου. Οι
σύνδεσμοι (hyperlinks) στους μικρόκοσμους του

© Copyright 2001 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
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σταθμού «Μουσεία της Κολωνίας», ο Επεξεργαστής
Εγγραφών (Αβάκιο) και το δικτυακό υλικό
παραπέμπουν στο ίδιο web site.
Συμπερασματικά ο Ξένιος χαρακτηρίζεται από: μικρές
απαιτήσεις σε hardware, system software και δικτυακή
σύνδεση, αλλά μεγάλες επιδόσεις όσο αφορά την
εκπαιδευτική χρήση, τη διαδραστικότητα, την ευελιξία και
την επεκτασιμότητα λόγω των υψηλού τεχνολογικού
επιπέδου εργαλείων λογισμικού (Ψηφίδες και περιβάλλον
Αβάκιο) πάνω στο οποία στηρίζονται οι μικρόκοσμοι.

Έκδοση 2.1

δεν είναι παρά μία υλοποίηση μέρους του σεναρίου: είναι
ένα ανοιχτό περιβάλλον όχι μόνο για τη διδασκαλία αλλά και
για ανάπτυξη επιπλέον διδακτικού υλικού μέσα από την
υλοποίηση και άλλων δραστηριοτήτων από τους καθηγητές.
Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι κοινός και
για τις τρεις ξένες γλώσσες αφού βασίστηκε σε κοινές
σχεδιαστικές, τεχνολογικές και παιδαγωγικές αρχές. Και στις
τρεις γλώσσες υπάρχει αντιστοιχία των φάσεων του
σεναρίου με τη μικρή διαφοροποίηση της τελευταίας σκηνής
όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων

1.6

Γνώμονας για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων αυτών
ήταν η συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους και η
καλλιέργεια επικοινωνιακών καταστάσεων, στις οποίες οι
μαθητές θα χρησιμοποιήσουν στην πράξη την ξένη γλώσσα.
Ο Ξένιος βασίστηκε σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό
σενάριο (Project Mentor, Deliverables D6.3: Specification of
content, D6.1: Design specification) το οποίο προβλέπει
περισσότερες φάσεις και πολύ περισσότερες δραστηριότητες
από αυτές που περιέχονται εδώ. Κάθε φάση μπορεί να
αναλυθεί πρακτικά απεριόριστα σε όσες δραστηριότητες
επιτρέπει η δημιουργικότητα του καθηγητή. Η υλοποίηση
κάθε δραστηριότητας δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένη:
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για εναλλακτικές υλοποιήσεις
και πρόσθετες δραστηριότητες. Η λογική χρονική
αλληλουχία των φάσεων είναι ανεξάρτητη από την
εκπαιδευτική σειρά των δραστηριοτήτων τους. Ο κάθε
καθηγητής μπορεί να επιλέξει για τη διδασκαλία του τη
σειρά που του ταιριάζει, και να δώσει σε κάθε
δραστηριότητα την έμφαση που ο ίδιος κρίνει. Έτσι ο Ξένιος
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2. Εικονική
πτήση προς
την ξένη χώρα

1. Προετοιμασία
ταξιδιού και η
Ευρώπη

3. Στο
αεροδρόμιο/
μέσα μεταφοράς

5. Φαγητό,
εστιατόρια,
συνταγές
διατροφή

4. Προς το
ξενοδοχείο/
στέγαση

8.Δραστηριότητες
«Κυνήγι θησαυρού»

6. Βλέποντας
τα αξιοθέατα

7. Περιήγηση
με το μετρό

8.Δραστηριότητες
«Επίσκεψη στο
ζωολογικό κήπο»
8.Δραστηριότητες
«Επίσκεψη σε
ζαχαροπλαστείο»

Σχήμα 2: Σχηματική απεικόνιση των φάσεων του
εκπαιδευτικού σεναρίου, όπως υλοποιήθηκαν στον
Ξένιο
Συγκεκριμένα σε κάθε μία από τις τρεις γλώσσες μία σκηνή
αναλύεται περισσότερο από τις άλλες δίνοντας ένα
παράδειγμα για τις δραστηριότητες που μπορεί να
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Έκδοση 2.1

Η χρήση του εγχειριδίου

προκύψουν από την επιπλέον ανάλυση κάθε σκηνής. Έτσι
τα γαλλικά εστιάζουν στην Παναγία των Παρισίων με
αφορμή ένα απόσπασμα του Β. Ουγκό σχετικό με μία
ελληνική επιγραφή που υπάρχει μέσα στην εκκλησία. Ως
εκπαιδευτική δραστηριότητα προτείνεται ένα κυνήγι
θησαυρού με στόχο την ανακάλυψη αυτής της επιγραφής.
Στα αγγλικά οι μαθητές αναζητούν στο ζαχαροπλαστείο την
κατάλληλη τούρτα για τη δραστηριότητα της προετοιμασίας
ενός πάρτυ γενεθλίων.

1.7

Στο γερμανικό τμήμα δεν περιλαμβάνεται κάποια φάση
σχετική με τη «διαμονή στο ξενοδοχείο», αλλά προτείνεται
μια ενδιάμεση φάση επισκόπησης του πρώτου μέρους του
ταξιδιού με μια ομαδική, διαθεματική εργασία με θέμα την
περιγραφή του τόπου κατοικίας των μαθητών και ένα κουίζ
γενικών γνώσεων για τη Γερμανία.

2) Σχεδιασμός, όπου παρατίθεται το τμήμα του
εκπαιδευτικού σεναρίου που αντιστοιχεί στη
συγκεκριμένη φάση. Ο σχεδιασμός θα μπορούσε κανείς
να πει ότι είναι ανεξάρτητος από τη γλώσσα στην
οποία τελικά υλοποιήθηκαν οι δραστηριότητες -όσο
αυτό είναι δυνατό. Στόχος του είναι η περιγραφή των
παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων μέσα σε ένα
γενικότερο πλαίσιο δραστηριοτήτων και προτάσεων
αξιοποίησης του εκπαιδευτικού πακέτου στην τάξη.
Εκτός από τον προτεινόμενο τρόπο αξιοποίησης του
υλικού και υλοποίησης των δραστηριοτήτων από τους
μαθητές και τους καθηγητές στην τάξη, αναλύονται εδώ
οι ρόλοι του μαθητή και του καθηγητή κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία, επιπλέον εργαλεία και υλικό
που πιθανόν να χρειαστούν εκτός από τα υπολογιστικά
εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί στον Ξένιο.

Οι φάσεις του σεναρίου διέπονται από θεματική και χρονική
συνέπεια και θέτουν ένα γενικότερο πλαίσιο εργασίας, μέσα
στο οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τη δική του
πορεία.
Έτσι ο καθηγητής μπορεί:
α) Να εστιάσει όσο θέλει σε κάθε φάση και σε κάθε
δραστηριότητα ανάλογα με το θέμα ή το λεξιλόγιο που θέλει
να διδάξει ή ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών του.
β) Να βασιστεί στις υπάρχουσες δραστηριότητες, να τις
αλλάξει συνολικά ή επιμέρους ως προς τη σειρά, το υλικό,
το θέμα, το στόχο, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιπλέον
δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να
δημιουργήσουν νέες δραστηριότητες.
γ) Να χρησιμοποιήσει το υλικό της φάσης συμπληρωματικά
εντάσσοντάς την στο γενικότερο σχεδιασμό του μαθήματός
του.
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Στις σελίδες που ακολουθούν έχει διατηρηθεί η δομή των
φάσεων του εκπαιδευτικού σεναρίου. Η κάθε μία φάση
περιγράφεται ανεξάρτητα και η περιγραφή της αποτελείται
από τρία μέρη:
1) Συνοπτική περιγραφή, όπου δίνεται μία περιγραφή
λίγων γραμμών για την κεντρική ιδέα της συγκεκριμένης
φάσης.

Από το σχεδιασμό αυτό απορρέουν πολλοί και
διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής τόσο του συνολικού
σεναρίου όσο και της κάθε φάσης ξεχωριστά. Ο
σχεδιασμός τέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον
καθηγητή για να καταλάβει το πλαίσιο και την ιδέα πίσω
από το συγκεκριμένο λογισμικό/μικρόκοσμο και
δραστηριότητες και βοηθά στην παραγωγή νέου υλικού
από τον ίδιο τον καθηγητή. Προς την κατεύθυνση αυτή
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συντείνουν οι ευδιάκριτες περιοχές "Τι εξασκούν οι
μαθητές" και "Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές".
Στον πίνακα "Τι εξασκούν οι μαθητές", αναφέρεται το
είδος της γνώσης ή οι δεξιότητες που εξασκούν οι
μαθητές κατά την ενασχόλησή τους με τις συγκεκριμένες
δραστηριότητες. Στην παράγραφο "Τι υλικό χρειάζονται
οι καθηγητές" περιγράφονται εργαλεία και υλικό (όχι
απαραίτητα υπολογιστικά ή ηλεκτρονικά) που μπορεί να
χρησιμοποιήσει ένας καθηγητής για να διδάξει τη
συγκεκριμένη φάση χρησιμοποιώντας το λογισμικό και
τις δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί με
εναλλακτικό τρόπο ή για να διανθίσει το παρεχόμενο
υλικό με νέες δραστηριότητες στις οποίες δεν είναι
απαραίτητη η διδασκαλία στο σχολικό εργαστήριο ή που
δεν είναι δυνατόν να ολοκληρώνονται στη διάρκεια των
διδακτικών ωρών.
3) Περιγραφή, όπου αναλύεται το λογισμικό και οι
δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν με βάση το
σχεδιασμό της κάθε φάσης. Τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται δεν περιγράφονται εδώ εκτενώς. Γι’
αυτά υπάρχουν αναφορές σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας τους στο Εγχειρίδιο χρήσης του Αβακίου και
στην ηλεκτρονική βοήθεια του Αβακίου και του
δικτυακού υλικού. Κατά την περιγραφή των φάσεων
περιγράφεται η συνέργια των εργαλείων λογισμικού και
ο τρόπος που έχουν χρησιμοποιηθεί για να
πραγματοποιήσουν τον αρχικό σχεδιασμό της φάσης ή
της ενότητας.
Ο σχεδιασμός μαζί με την υλοποίηση έχουν ως στόχο να
δώσουν ιδέες και κατευθύνσεις για τη συνέχιση και εξέλιξη
του εκπαιδευτικού αυτού σεναρίου και για τη δημιουργία
επιπλέον δραστηριοτήτων από τους καθηγητές.
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Έκδοση 2.1

Σε ορισμένα σημεία του κειμένου που ακολουθεί υπάρχουν
σημειώσεις ή συμβουλές που τονίζουν τα σημεία που
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.
Το κείμενο αυτό δε φιλοδοξεί να διαβαστεί από την αρχή ως
το τέλος του. Είναι ένα κείμενο στο οποίο κανείς ανατρέχει
περιοδικά για διαφορετικούς λόγους. Για παράδειγμα,
μπορεί:
-

Να διαβαστούν όλες οι υποενότητες "Σχεδιασμός" για να
δώσει την εικόνα του συνόλου του εκπαιδευτικού
σεναρίου

-

Να διαβαστεί μία υποενότητα "Σχεδιασμός" για να
αναπτύξει ένας καθηγητής κάποιες από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται εκεί και δεν έχουν
υλοποιηθεί ή για να πάρει ιδέες να αναπτύξει τις δικές
του δραστηριότητες.

-

Να διαβαστούν οι υποενότητες "Σχεδιασμός" και
"Περιγραφή" μιας συγκεκριμένης φάσης για να ξεκινήσει
ένα σύνολο μαθημάτων στην τάξη του βασιζόμενος σε
αυτή τη φάση.

-

Να διαβαστεί πολύ καλά η υποενότητα "Περιγραφή" μαζί
με τις αναφορές στα παραρτήματα, μελετώντας
παράλληλα το λογισμικό στην περίπτωση που ο
καθηγητής σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το λογισμικό για
τις ανάγκες του μαθήματός του.

1.8

Πριν από τον Ξένιο

Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση του Εγχειριδίου που συνοδεύει
το λογισμικό και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το
μάθημα των ξένων γλωσσών στο σχολείο. Πρόκειται για τη
δεύτερη έκδοση του λογισμικού και των δραστηριοτήτων η
ανάπτυξη των οποίων έγινε σε δύο φάσεις:
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1) Ανάπτυξη στα πλαίσια του κοινοτικού έργου Mentor3
(1998-2000)
2) Ολοκλήρωση και εφαρμογή στα πλαίσια της Οδύσσειας
(2000-2001)
Το έργο Mentor ήταν ένα κοινοτικό έργο που
πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία τριών ευρωπαϊκών
φορέων: Πανεπιστήμιο του Hull- Αγγλία, Πανεπιστήμιο του
Limburg - Βέλγιο και Ινστιτούτο Τεχνολογίας ΥπολογιστώνΕλλάδα.
Ήταν ένα πιλοτικό έργο με βασικό του στόχο τη διερεύνηση
της δυνατότητας δημιουργίας και της μετέπειτα υποστήριξης
μιας ευρωπαϊκής δικτυακής υπηρεσίας παροχής λογισμικού
για την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε σχολικές τάξεις.
Η διερεύνηση αφορούσε:
• Την εμπλοκή καθηγητών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του έργου (στο
σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τον
καθορισμό των προδιαγραφών του λογισμικού, την
ανάπτυξη του λογισμικού και τελικά στην εφαρμογή του
στις τάξεις τους)
• Την αποτελεσματικότητα της χρήσης του στη σχολική
τάξη
• Τη χρησιμοποίησή του από άλλους καθηγητές εκτός των
ομάδων ανάπτυξης

3

Mentor (Multimedia Education Network for Teaching, Output and

Research), ΜΜ1017, EU Joint call education multimedia. Συντονιστής,
University of Hull (CDU) - UK. Φορείς: Limburgs Universitair Centrum

Έκδοση 2.1

• Την προσπάθεια σύγκλισης των απόψεων μεταξύ
καθηγητών από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά
εκπαιδευτικά συστήματα και τη συνεργασία μεταξύ τους
• Τη συνεργασία ανθρώπων της τεχνολογίας και
καθηγητών με σκοπό την παραγωγή λογισμικού σε τρεις
διαφορετικές χώρες, το οποίο τελικά θα είναι
συμπληρωματικό και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
από τους τρεις φορείς ανάλογα με τις ανάγκες των
μαθητών και των καθηγητών
• Τη δημιουργία μιας τεχνολογικής πλατφόρμας που θα
υποστηρίζει όλα τα παραπάνω
Ο αρχικός σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου ήταν
αποτέλεσμα της συνεργασίας καθηγητών αγγλικών και
γαλλικών με ειδικούς στον τομέα της Πληροφορικής και των
Νέων Τεχνολογιών υπό την καθοδήγηση ειδικών
επιστημόνων της παιδαγωγικής και αφορούσε σε πρώτο
στάδιο τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε
το γερμανικό τμήμα του λογισμικού και των
δραστηριοτήτων. Οι προδιαγραφές του εκπαιδευτικού
σεναρίου αποτέλεσαν ένα κείμενο που περιείχε τις βασικές
αρχές σχεδιασμού του λογισμικού και των δραστηριοτήτων,
τους μαθησιακούς στόχους του εκπαιδευτικού σεναρίου, τον
τρόπο που θα εφαρμοστεί το σενάριο στην τάξη, τα
εργαλεία που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν, την
περιγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων του σεναρίου,
τον τρόπο που θα λειτουργούν με βάση αυτό καθηγητές και
μαθητές, και φυσικά τον τρόπο που θα λειτουργεί και θα
παρουσιάζεται το λογισμικό.
Στο δεύτερο στάδιο της ανάπτυξης βελτιώθηκε η θεματική
αντιστοιχία ανάμεσα στις σκηνές του εκπαιδευτικού
σεναρίου που είχαν υλοποιηθεί για τις τρεις ξένες γλώσσες
και έγινε και αναδόμηση του δικτυακού υλικού.

(EDM) - Belgium, Computer Technology Institute (CTI) - Greece.
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Έκδοση 2.1

Συγκεκριμένα, στην προηγούμενη έκδοση οι φάσεις του
εικονικού ταξιδιού είχαν ένα συμπληρωματικό χαρακτήρα
στις τρεις γλώσσες, ενώ στη νέα αυτή έκδοση είναι
"ισοδύναμες", δηλαδή υπάρχουν οι ίδιες σχεδόν φάσεις ενός
ταξιδιού και στις τρεις γλώσσες και διαφοροποιούνται λίγο
ίσως στις δραστηριότητες που κάνει κανείς αφού έχει
περιηγηθεί ως τουρίστας.

το 1993 μέχρι σήμερα από την Ομάδα Μαθησιακής
Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών σε
συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
στο ΦΠΨ τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ανάπτυξη
του Αβακίου έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο ερευνητικών
έργων Εθνικής & Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης:

Από την άποψη της τεχνολογίας αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί
το περιβάλλον Learning Space4, το οποίο είχε αρκετή
λειτουργικότητα ενσωματωμένη σχετικά με: τον τρόπο
δομής του υλικού, τις on-line συζητήσεις, τις εργασίες που
υποβάλλουν οι μαθητές ηλεκτρονικά και τη δυνατότητα να
βλέπουν και να βαθμολογούν τις εργασίες οι καθηγητές.
Επίσης οι χρήστες (μαθητές και καθηγητές) αναγνωρίζονταν
με ξεχωριστό όνομα και κωδικό πρόσβασης που τους έδινε
τη δυνατότητα να έχουν το δικό τους χώρο στο
υπολογιστικό σύστημα, όπου αποθηκεύουν τις εργασίες που
δεν είναι ακόμη σε τελική μορφή ή άλλα αρχεία. Παράλληλα
όμως το Learning Space έκανε πιο πολύπλοκη τη διαχείριση
του κεντρικού εξυπηρετητή, χρειαζόταν μεγάλο εύρος
δικτύου και κατανάλωνε αντίστοιχα πολλούς από τους
πόρους του δικτύου, δεν είχε αυτονομία σε περίπτωση
διακοπής της σύνδεσης στο δίκτυο, δεν προσέφερε μεγάλη
ευελιξία στη δομή του δικτυακού υλικού και δεν χειριζόταν
καλά τα θέματα των πολλών γλωσσών και ειδικών
χαρακτήρων και γι’ αυτό για τον Ξένιο χρησιμοποιήθηκε
διαφορετική τεχνολογική πλατφόρμα.

•

"ΥΔΕΕΣ", "ΘΡΑΝΙΟ", (ΕΠΕΤ ΙΙ, Μέτρο 1.3, Έργα 726, 78
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας)

•

"IMEL" (ΕC DGXXII, Socrates 25136-CP-1- 961-GRODL)

•

"MENTOR" (MM1017, EU Joint call educational
multimedia)

•

"ΟΔΥΣΣΕΑΣ", "E 50" (Β' Κ.Π.Σ., Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων)

Σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε το
περιβάλλον Αβάκιο (E-Slate). Το Αβάκιο αναπτύσσεται από

4

Το λογισμικό Lotus Learning Space είναι ένα περιβάλλον που βοηθά την

κατασκευή μαθημάτων σε ηλεκτρονική, δικτυακή μορφή.
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Έκδοση 2.1

Ξένη γλώσσα: Γαλλικά

Φάση 1η

Φάση 2η

Φάση 3η

"Bon voyage": Préparation du
voyage. Arrivée à l’aéroport

"Paris": Instantanés

"Logement"

Η προετοιμασία και το ταξίδι προς τη
Γαλλία και το Παρίσι
21
Σχεδιασμός

21

Παρίσι: Στιγμιότυπα

27

Διαμονή

Σχεδιασμός

27

Σχεδιασμός

29

Περιγραφή & Δραστηριότητες

28

Περιγραφή & Δραστηριότητες

30

Περιγραφή & Δραστηριότητες

23

Μικρόκοσμος Europe

23

Φύλλο εργασίας 1

24

Φάση 5η

Μικρόκοσμος France
Φύλλο εργασίας 2

25
26

"Tour guidé"

Φάση 4η
"Boire et Manger"
Φαγητό και Ποτό

30

Σχεδιασμός

30

Περιγραφή & Δραστηριότητες

31

Φύλλο εργασίας 1

33

29

Φάση 6η

Επίσκεψη στα αξιοθέατα

34

Σχεδιασμός

34

Περιγραφή & Δραστηριότητες

35

Μικρόκοσμος Paris

35

Φύλλο εργασίας 1

36

"Le Métro de Paris"
Το μετρό στο Παρίσι

37

Σχεδιασμός

37

Περιγραφή & Δραστηριότητες

38

Μικρόκοσμος Métro
Φύλλο εργασίας 1

38
39

Φάση 7η

Φάση 8η

"Chasse au trésor"

"Calendrier"

Κυνήγι θησαυρού

40

Ημερολόγιο

44

Σχεδιασμός

40

Σχεδιασμός

44

Περιγραφή & Δραστηριότητες

41

Περιγραφή & Δραστηριότητες

45

Μικρόκοσμος Notre Dame
Φύλλο εργασίας 1

41
43

© Copyright 2001 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
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Έκδοση 2.1

2.

Γαλλικό τμήμα: Εικονικό ταξίδι στη Γαλλία και το Παρίσι

2.1

Εισαγωγή

Το γαλλικό τμήμα του λογισμικού σχεδιάστηκε με βάση το
σενάριο ενός εικονικού ταξιδιού των μαθητών στο Παρίσι.
Το ταξίδι αυτό προετοιμάζεται από τους ίδιους τους μαθητές
και πραγματοποιείται σε ευέλικτες φάσεις/επεισόδια, έτσι
ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξή του.
Στόχοι του εκπαιδευτικού λογισμικού
Το γαλλικό τμήμα του λογισμικού επιχειρεί
•

Να συντελέσει στην εξοικείωση των μαθητών με τη χώρα
της οποίας η γλώσσα διδάσκεται (langue cible). Ο
στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από ένα εικονικό ταξίδι
στη Γαλλία στη διάρκεια του οποίου οι μαθητές
εξοικειώνονται με βασικές επικοινωνιακές στρατηγικές
της γαλλικής γλώσσας (actes de parole), πολιτιστικά
στοιχεία της χώρας κλπ.

•

Να αξιοποιήσει ένα μικρό μέρος των πληροφοριών που
παρέχονται από το διαδίκτυο, πηγή που μπορεί να
αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για τη διδασκαλία των
ξένων γλωσσών.

•

Να προτείνει την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών επιχειρώντας απλές προσπάθειες
διερευνητικής προσέγγισης στο μάθημα της γαλλικής
γλώσσας.

•

Να παραμείνει ευέλικτο, προτρέποντας τους καθηγητές
να διευρύνουν το προτεινόμενο υλικό, προσαρμόζοντάς
το στις ανάγκες των μαθητών τους.

© Copyright 2001 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

•

Να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη
προγραμμάτων αδελφοποίησης σχολείων των δύο
χωρών, ενισχύοντας τη διαθεματική προσέγγιση της
γνώσης.

Το υλικό δεν είναι εστιασμένο σε ένα μόνο επίπεδο
εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας. Μπορεί να διδαχθεί και
στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου αφήνοντας στον καθηγητή
την επιλογή του τρόπου που θα αξιοποιηθεί το λογισμικό
(Διατήρηση της σειράς του ταξιδιού, πραγματοποίηση
προτεινόμενων δραστηριοτήτων και ασκήσεων, χρήση
φύλλων εργασίας στην τάξη) προσαρμοσμένο στις ανάγκες
των μαθητών του.
Παιδαγωγική αξιοποίηση των δύο περιβαλλόντων
ανάπτυξης του λογισμικού
Σε κάθε module το υλικό προχωρά σταδιακά, ξεκινώντας
από απλή συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από το
διαδίκτυο (εργασία στο δικτυακό υλικό) και κατευθύνεται
προς ένα διερευνητικό τρόπο μάθησης, υλοποιήσιμο μέσα
από τους αντίστοιχους μικρόκοσμους (περιβάλλον Αβάκιο).
Με τον τρόπο αυτό το δικτυακό περιβάλλον λειτουργεί ως
«προθάλαμος» για μια διαδικασία μάθησης εστιασμένη στον
πειραματισμό, την εξερεύνηση και τη δημιουργία που θα
επακολουθήσει με την αξιοποίηση των μικρόκοσμων στο
περιβάλλον Αβάκιο.
Τόσο το δικτυακό υλικό όσο και το υλικό στο περιβάλλον
Αβάκιο έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να
χρησιμοποιηθούν είτε σε συνδυασμό, είτε ανεξάρτητα το ένα
από το άλλο. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευέλικτο λογισμικό
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Έκδοση 2.1

το οποίο μπορεί να
αξιοποιηθεί με
ποικίλους τρόπους.
Είναι στην κρίση του
καθηγητή να
αποφασίσει με τι
τρόπο θα
χρησιμοποιήσει το
υλικό που έχει στη
διάθεσή του.
Κατά την εργασία στο
δικτυακό υλικό ο μαθητής συναντά ασκήσεις
γραμματικής/λεξιλογίου (Trouvez l’adjectif, Où placer en,
Trouvez le nom, Qu’est-ce que ça veut dire?) ως
συμπληρωματικό υποστηρικτικό υλικό στην εκμάθηση της
γλώσσας, που θα υποβοηθήσει την εξέλιξη της εκάστοτε
δραστηριότητας. Ειδικότερα, η επισήμανση κάποιων
elements morphosyntaxiques γίνεται με αφορμή κάποια
σημεία στα οποία συναντούν συχνά προβλήματα οι μαθητές
της γαλλικής γλώσσας.

(Pariserve, France Gourmet, Saveurs du monde,
Pariscope, Parisorg, pagesjaunes, Tourisme en France…)
•

Αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που προσφέρεται
στο διαδίκτυο (χάρτες, φωτογραφίες, τραγούδια, βίντεο)
και ένταξή του σε παιδαγωγικές δραστηριότητες.

•

Δημιουργία χώρου παρουσίασης επεξεργασμένων
πληροφοριών με δυνατότητες επέκτασης/τροποποίησης
από τους μαθητές (Calendrier).

•

Διδασκαλία κειμένων που έχουν δημιουργηθεί για
διδακτικούς σκοπούς (documents fabriqués) με
δυνατότητα επεξήγησης αγνώστων λέξεων ως links
(Notre Dame de Paris-Resumé du roman de Victor
Hugo).

•

Διδασκαλία αυθεντικών κειμένων του διαδικτύου
(documents authentiques).

•

Επίλυση ασκήσεων γραμματικής, λεξιλογίου,
κατανόησης κειμένου, προφορικής έκφρασης, γραπτής
έκφρασης.

Παιδαγωγική αξιοποίηση του δικτυακού υλικού

Οι ασκήσεις που υπάρχουν στο δικτυακό υλικό είναι:

Το δικτυακό υλικό του γαλλικού τμήματος επιχειρεί να
στηρίξει τόσο την προετοιμασία όσο και την πραγματοποίηση
του εικονικού ταξιδιού στη Γαλλία.

•

Ασκήσεις αντιστοίχισης

•

Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών

•

Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών

•

Ασκήσεις σωστού/λάθους

•

Ασκήσεις κατηγοριοποίησης λέξεων/εννοιών

Κατά το σχεδιασμό του λογισμικού χρησιμοποιήθηκε υλικό
από το ίδιο το διαδίκτυο έτσι ώστε το προτεινόμενο υλικό να
αξιοποιηθεί από τους μαθητές και τον καθηγητή για:
•

Έρευνα, συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από
διευθύνσεις-καταλόγους σχετικά με θέματα διαμονής,
διατροφής, μετακίνησης, διασκέδασης στο Παρίσι
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Σε ένα μεγάλο μέρος των ασκήσεων του δικτυακού υλικού
παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης των σωστών
απαντήσεων (vérifier), του σκορ καθώς και η δυνατότητα
éffacer όπου οι μαθητές μπορούν να σβήσουν ενδεχόμενα

19

Ξένιος – Συνοδευτικό υλικό

λάθη και να ξαναρχίσουν από την αρχή. Με τον τρόπο αυτό
επιχειρείται όχι να ελεγχθούν οι απαντήσεις των μαθητών
για πιθανή αξιολόγησή τους, αλλά να αποποινικοποιηθεί το
λάθος τους, παρέχοντας στους ίδιους τη δυνατότητα να το
εκμεταλλευθούν, να το συζητήσουν μέσα στην ομάδα ή με
τον καθηγητή τους και να το διορθώσουν.

Έκδοση 2.1

Οι παραπάνω μικρόκοσμοι μπορούν να αξιοποιηθούν στο
μάθημα των γαλλικών
•

όπως έχουν, χωρίς να χρειαστεί να γίνει καμία
μετατροπή σ΄ αυτούς από τον καθηγητή ή τους μαθητές

•

εμπλουτισμένοι με στοιχεία (λέξεις, κείμενα,
φωτογραφίες) που θα συλλέξουν και θα επεξεργαστούν
οι μαθητές και ο καθηγητής

•

ως έναυσμα για τη δημιουργία νέων μικρόκοσμων.
Έχοντας ήδη εξοικειωθεί σε ένα βαθμό με το Αβάκιο ο
καθηγητής και οι μαθητές μπορούν να επέμβουν ριζικά
στον μικρόκοσμο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
εξυπηρετηθούν στόχοι του μαθήματος που δεν
συμπεριλαμβάνονται στο παρόν υλικό.

Παιδαγωγική αξιοποίηση των μικρόκοσμων στο
Αβάκιο
Οι μικρόκοσμοι του Αβακίου είναι εστιασμένα περιβάλλοντα
που διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες. Έχουν σαν
στόχο ο μαθητής να χρησιμοποιήσει τους κανόνες αυτούς
για να πειραματιστεί, να εξερευνήσει και να δημιουργήσει.
Από τον ενεργό ρόλο του μαθητή καθώς και την
ανταπόκριση του υπολογιστή προκύπτει η μάθηση.
Οι μικρόκοσμοι είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από διαφορετικά επίπεδα μαθητών και
έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν μεγάλο εύρος
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Παρουσιάζουν μεγάλο
ενδιαφέρον γιατί επιτρέπουν τόσο στον καθηγητή όσο και
στο μαθητή να επέμβει σ’ αυτούς, να τους εμπλουτίσει ή
ακόμη και να τους μετατρέψει σε κάτι τελείως διαφορετικό,
ανάλογα με τους παιδαγωγικούς στόχους που έχει θέσει.
Για το γαλλικό τμήμα του λογισμικού αυτού έχουν
ετοιμαστεί πέντε μικρόκοσμοι:
•

Europe

•

France

•

Paris

•

Plan du Métro de Paris

•

Chasse au trésor dans Notre-Dame de Paris

© Copyright 2001 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
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Έκδοση 2.1

Γαλλικά: Φάση 1η – Η προετοιμασία και
το ταξίδι προς τη Γαλλία και το Παρίσι
2.2

Στο ξεκίνημα του εικονικού ταξιδιού οι μαθητές
προετοιμάζουν το ταξίδι τους με τη βοήθεια του διαδικτύου,
ταξιδεύουν με το αεροπλάνο στο μικρόκοσμο της Ευρώπης
(Αβάκιο), περνούν από τις διάφορες περιοχές της Γαλλίας
(Αβάκιο) και τέλος, φτάνουν στο αεροδρόμιο.
2.3

Γαλλικά: Φάση 1η - Σχεδιασμός

Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές
√

Χάρτες της Ευρώπης, της Γαλλίας και του Παρισιού

√

Αποκόμματα αεροπορικών εισιτηρίων

√

Μπροσούρες γαλλικών αεροδρομίων

√

Καρτ ποστάλ και αφίσες από τη Γαλλία

√
√

Συμπληρωματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (βλέπε liens)
Φύλλα εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο
δίκτυο αναζητώντας και συνθέτοντας απλές πληροφορίες, αλλά και
στους χάρτες της Ευρώπης και της Γαλλίας διαγράφοντας την
πορεία του ταξιδιού τους.

Τι εξασκούν οι μαθητές
Module 1

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

voyager
aller à …
il fait…
prix

Κράτηση αεροπορικών
εισιτηρίων
Περιγραφή του καιρού

Συμπλήρωση φόρμας
κράτησης
αεροπορικών
εισιτηρίων

Συλλογή πληροφοριών
για τις καιρικές
συνθήκες σε πόλεις
της Γαλλίας

Επίθετα
Ρούχα
Χρώματα

Description physique

Παρουσίαση του
εαυτού μας

Συμπλήρωση
στοιχείων ταυτότητας
Παρουσίαση του
εαυτού μας

Εξοικείωση με απλά
ερωτηματολόγια που
αφορούν την
παρουσίαση των
μαθητών

Χώρες της Ευρώπης
Πόλεις-Πρωτεύουσες

Articles définis, articles
indéfinis

Ερωταπαντήσειςπεριγραφή ταξιδιού

Φύλλο εργασίας

Βασικές πληροφορίες
για κάθε χώρα της

Préparation du
voyage

Ταξίδια

Club des jeunes
voyageurs

Europe

Ο καιρός

Description morale
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France

Έκδοση 2.1

Ευρώπης

Νομίσματα χωρών
Εθνικότητες
Γλώσσες
Σημαίες χωρώνΧρώματα

aller à …
venir de…

Πόλεις της Γαλλίας

Parler d’un lieu

Περιγραφή εικόνων

Φύλλο εργασίας

Μικρά κείμενα που
αφορούν πολιτισμικά
στοιχεία της Γαλλίας

aller de… à …

Παροχή πληροφοριών
για τα αεροδρόμια
Orly, Charles de
Gaulle

Άσκηση πολλαπλών
επιλογών

Πληροφορίες για τα
αεροδρόμια και τη
μετακίνηση προς το
Παρίσι

Προϊόντα/εκδηλώσεις/
αξιοθέατα
Arrivée à
l’aéroport

ΠροσανατολισμόςΣημεία του ορίζοντα

y

Μέσα συγκοινωνίας
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Γαλλικά: Φάση 1η - Περιγραφή και
προτεινόμενες δραστηριότητες

2.4

Με την πρώτη φάση του γαλλικού τμήματος ξεκινά το εικονικό
ταξίδι των
μαθητών στη
Γαλλία. Αφού
οι μαθητές
έχουν
προετοιμάσει
την εκδρομή
τους,
μαθαίνοντας
στοιχεία για
τη χώρα
προορισμού και αγοράζοντας τα εισιτήριά τους (Préparation du
voyage) (δικτυακό υλικό), πραγματοποιούν την πτήση τους μέσα
από το μικρόκοσμο Europe (περιβάλλον Αβάκιο).

Έκδοση 2.1

Για την παιδαγωγική αξιοποίηση του μικρόκοσμου Europe
προτείνεται η παρακάτω δραστηριότητα που απευθύνεται σε
μαθητές της Α’ Γυμνασίου και στοχεύει στη διδασκαλία των
ρημάτων aller à, venir de, parler, être, καθώς και το λεξιλόγιο που
σχετίζεται με χώρες, πρωτεύουσες, εθνικότητες και τις αντίστοιχες
γλώσσες. Για την καλύτερη οργάνωση του μαθήματος, προτείνεται
να διανεμηθεί στους μαθητές Φύλλο Εργασίας, το οποίο έχει σαν
στόχο να κατευθύνει και να διευκολύνει την εργασία τους στους
υπολογιστές. Καλό θα είναι οι μαθητές να εργάζονται σε ομάδες
των δύο ή τριών.

Περιγραφή του μικρόκοσμου Europe: Στο χάρτη απεικονίζονται
διάφορες χώρες με επίκεντρο την Ευρώπη. Στο σημείο του χάρτη
όπου βρίσκεται η Ελλάδα υπάρχει ένα αεροπλάνο με το οποίο θα
πραγματοποιηθεί το ταξίδι. Οι μαθητές επιλέγουν τις χώρες από τις
οποίες θα περάσει το αεροπλάνο. Όταν το αεροπλάνο τοποθετηθεί
σε μια χώρα, στον πίνακα δεξιά του χάρτη προβάλλονται δεδομένα
για τη συγκεκριμένη χώρα. Κάνοντας κλικ στη χώρα προορισμού
το αεροπλάνο θα αρχίσει να πετάει προς τα εκεί. Αν επιλεγεί το
εικονίδιο του χάρτη με το βέλος, το πάτημα με το ποντίκι σε μια
πόλη θα εμφανίσει φωτογραφία της πόλης στην κορνίζα που
βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία. Ο πίνακας κάτω από το χάρτη
δείχνει τις επιλεγμένες κάθε φορά πόλεις.
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………………

………………

………………

………………

………………
………………

………………
………………

………………

…………………………………..

Quelle est la différence ? Trouvez d’autres exemples.

Il est français

Il parle français

C’ est juste? Pourquoi?

Ils vont à Paris

Ils vont en France

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Faites des phrases avec les elements trouvés. Utilisez:
aller à, venir de, parler, être.

• la nationalité

• la langue

• la capitale du pays

Choisissez trois pays et trouvez pour chaque pays

Vous êtes en Grèce et vous allez en France. Vous prenez
l’avion et vous passez par trois pays. Travaillez en groupe.

DATE…………………………………

PRENOM……………………………

NOM…………………………………..

Fiche de travail – Activité EUROPE

Ξένιος – Συνοδευτικό υλικό
Έκδοση 2.1
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Ο μικρόκοσμος Europe μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε άμεση
πρόσβαση σε ένα δεύτερο μικρόκοσμο. Πρόκειται γι αυτόν της
Γαλλίας.

Έκδοση 2.1

Αντίστοιχα, σε μία άλλη ψηφίδα του μικρόκοσμου εμφανίζεται
φωτογραφία της περιοχής που περιγράφεται. Στο χάρτη αυτού του
μικρόκοσμου είναι σημειωμένα τα δύο αεροδρόμια που βρίσκονται
κοντά στο Παρίσι, τον τελικό προορισμό του ταξιδιού μας.
Για την παιδαγωγική αξιοποίηση του μικρόκοσμου France
προτείνεται η παρακάτω δραστηριότητα που απευθύνεται σε
μαθητές όλων των τάξεων και στοχεύει σε μια πρώτη γνωριμία με
πολιτισμικά στοιχεία της Γαλλίας (φύλλο εργασίας). Έχοντας
εργαστεί στο μικρόκοσμο France, και έχοντας καταλήξει σε κάποιο
από τα δύο αεροδρόμια (Orly, Charles de Gaulle) οι μαθητές
μπορούν να επιστρέψουν στο δικτυακό υλικό, στο κείμενο Arrivée
à l’aéroport.

Περιγραφή του μικρόκοσμου France: Στο χάρτη της χώρας
εμφανίζονται εικονίδια που φέρουν χαρακτηριστικά
προϊόντα/εκδηλώσεις/αξιοθέατα περιοχών της Γαλλίας, όπως ο
πύργος του ‘Αιφελ στο Παρίσι και η μαριονέτα Guignol στη Λυών.
Επιλέγοντας το βέλος στη γραμμή εργαλείων του χάρτη και
κάνοντας έπειτα κλικ σε κάθε εικονίδιο, οι μαθητές μπορούν να
διαβάσουν ένα μικρό ενημερωτικό κείμενο για την αντίστοιχη
περιοχή, που προβάλλεται στο περιθώριο δεξιά του χάρτη.

© Copyright 2001 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Utilisez les mêmes mots pour décrire quelque chose qu’on
trouve en Grèce.

…………………….

……………………

……………………

……………………

Qu’est-ce qu’on trouve là? Lisez le petit texte et notez les
mots les plus importants.

Elle s’appelle comment?

Choisissez une région.

Regardez la carte de France

DATE…………………………………

PRENOM……………………………

NOM…………………………………..

Fiche de travail – Activité FRANCE

Ξένιος – Συνοδευτικό υλικό
Έκδοση 2.1
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Γαλλικά: Φάση 2η – Παρίσι:
Στιγμιότυπα

2.5

Στη φάση αυτή οι μαθητές παίρνουν μια «πρώτη γεύση»
από τη ζωή στο Παρίσι μέσα από τα στιγμιότυπα
(Instantanés) που προτείνονται.
2.6

Γαλλικά: Φάση 2η - Σχεδιασμός

Στα Instantanés μεταξύ άλλων οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να
ακούσουν γαλλικά τραγούδια και να εργαστούν μ΄αυτά. Πρόκειται
για τα τραγούδια “Les Champs Elysées” και “Le Disc Jockey”. Για
την εργασία των μαθητών με τα τραγούδια αυτά έχουν
προβλεφθεί:

Έκδοση 2.1

Για τα τραγούδια αυτά έχουν ετοιμαστεί ασκήσεις συμπλήρωσης
κενών όπου οι μαθητές μπορούν να συμπληρώνουν τα λόγια του
τραγουδιού που λείπουν ακούγοντας συγχρόνως το αντίστοιχο
τραγούδι.

Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές
√

Χάρτης και αφίσες του Παρισιού

√

Φωτογραφίες και δίσκοι του Joe Dassin

√

Κατάλογος γαλλικών και ελληνικών παροιμιών

√
√

Συμπληρωματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (βλέπε liens)
Φύλλα εργασίας

Η δυνατότητα ακούσματος του τραγουδιού (κάνοντας κλικ στην
ένδειξη Ecoutez la chanson).
Η δυνατότητα ανάγνωσης των στίχων του τραγουδιού (κάνοντας
κλικ στην ένδειξη Lisez les paroles de la chanson).

© Copyright 2001 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
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Έκδοση 2.1

Τι εξασκούν οι μαθητές
Module 2
Paris, la ville de
lumière

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Τουρισμός

Impératif

Γαλλικές παροιμίες

Passé Composé
Imparfait

ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Μόδα

En …ant
Passé Composé

Γαλλικό τραγούδι (ήχος)

Περιγραφή εικόνων,
σύγκριση στοιχείων
από το διαδίκτυο

Συμπλήρωση κενών
(τραγούδι)
Άσκηση αντιστοίχισης

Συλλογή και επεξεργασία
πληροφοριών από το
διαδίκτυο

Συζήτηση για τη μόδα
και τη μουσική

Συμπλήρωση κενών
(τραγούδι)

Άρθρο μαθητών για τη
μόδα

Futur Simple
Conditionnel
La mode et la
musique

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Γαλλικό τραγούδι (ήχος)

Γαλλικά: Φάση 2η - Περιγραφή και
προτεινόμενες δραστηριότητες

2.7

Στη φάση αυτή οι μαθητές έχουν
τη δυνατότητα να «ρίξουν μια
ματιά» σε στιγμιότυπα της
γαλλικής πρωτεύουσας. Στόχος
της φάσης αυτής είναι να
λειτουργήσει ως εισαγωγή των
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μαθητών σε στοιχεία της γαλλικής –και ιδιαίτερα της παρισινήςκουλτούρας. Με τη βοήθεια του διαδικτύου οι μαθητές μπορούν να
κάνουν μια βόλτα στο Σηκουάνα και να προσπαθήσουν να
μετρήσουν τις περίφημες γέφυρες. Μπορούν επίσης να κάνουν μια
βόλτα στην avenue Champs Elysées και να ακούσουν το ομώνυμο
τραγούδι του Joe Dassin. Να επισκεφτούν το Beaubourg, να
μάθουν περισσότερα για τη γαλλική μόδα, να ακούσουν και να
χορέψουν με ένα μοντέρνο γαλλικό τραγούδι, να παίξουν με
παροιμίες που
μιλούν για το
Παρίσι.
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2.8

Έκδοση 2.1

Γαλλικά: Φάση 3η - Διαμονή
Στη φάση αυτή οι μαθητές εξοικειώνονται με θέματα
διαμονής στη γαλλική πρωτεύουσα.

2.9

δωματίου, οι ανέσεις του ξενοδοχείου κλπ. Μαθαίνουν τη
διαδικασία κράτησης ενός δωματίου, συζητούν με τον υπάλληλο
του ξενοδοχείου, περιγράφουν το δωμάτιό τους κλπ.

Γαλλικά: Φάση 3η - Σχεδιασμός

Οι μαθητές αναζητούν και επιλέγουν ένα ξενοδοχείο του Παρισιού.
Για την επιλογή τους αυτή εξετάζουν στοιχεία όπως η περιοχή στην
οποία βρίσκεται το ξενοδοχείο, η τιμή του μονόκλινου/δίκλινου

Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές
√

Χάρτης του Παρισιού

√

Ενημερωτικά φυλλάδια ξενοδοχείων του Παρισιού

√

Συμπληρωματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (βλέπε liens)

√

Φύλλα εργασίας

Τι εξασκούν οι μαθητές
Module 3
Loger dans un hôtel

Réserver une
chambre

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαμονή-Ξενοδοχείο

Subjonctif ou infinitif

Τηλεόραση

Le nom

Τηλεφωνική συνομιλία

Adjectifs
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ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Τηλεοπτικά
προγράμματα

Άσκηση αντιστοίχισης

Περιγραφή
ξενοδοχείου

Έρευνα και συλλογή
πληροφοριών για τα
ξενοδοχεία του
Παρισιού

Συμπλήρωση φόρμας
κράτησης δωματίου
ξενοδοχείου

Περιγραφή
ξενοδοχείου
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Γαλλικά: Φάση 3η – Περιγραφή και
προτεινόμενες δραστηριότητες
2.10

Στο εικονικό ταξίδι οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν το
ξενοδοχείο όπου θα διαμένουν. Στη φάση αυτή προτείνονται πέντε
ξενοδοχεία της γαλλικής πρωτεύουσας, διαφορετικών κατηγοριών.
Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες για κάθε ένα
απ΄αυτά (περιοχή, τιμή, ανέσεις κλπ) έτσι ώστε να κάνουν την
επιλογή τους. Μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν με τη ρεσεψιόν του
ξενοδοχείου ώστε να
γίνει η κράτηση του

δωματίου,
βλέπουν γαλλική τηλεόραση, μιλούν στο τηλέφωνο.

Έκδοση 2.1

2.11

Γαλλικά: Φάση 4η – Φαγητό και Ποτό

Στη φάση αυτή οι μαθητές γνωρίζουν γνωστά γαλλικά
προϊόντα και συνταγές. Επισκέπτονται γαλλικά εστιατόρια
και μαθαίνουν για τις διατροφικές συνήθειες των γάλλων.
2.12

Γαλλικά: Φάση 4η - Σχεδιασμός

Στη φάση αυτή προτείνεται η αξιοποίηση πλήθους πληροφοριών
που αφορούν τη διατροφή στη Γαλλία. Με τη βοήθεια του
διαδικτύου οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν τα προϊόντα της
Γαλλίας μέσα από γαλλικές μαγειρικές συνταγές, να παραγγείλουν
το φαγητό τους σε ένα γαλλικό εστιατόριο κλπ.
Σε μια δεύτερη φάση, αφού οι μαθητές έχουν γνωρίσει τις γαλλικές
σπεσιαλιτέ, μπορούν να εργαστούν στο μικρόκοσμο της Γαλλίας
(Φάση 1) και να καρφιτσώσουν στο χάρτη της χώρας
χαρακτηριστικές συνταγές για κάθε πόλη ή περιοχή (πχ. Marseillela bouillabesse). Στο χάρτη θα μπορεί να φαίνεται το όνομα της
συνταγής Στην ψηφίδα-κείμενο θα φαίνονται για κάθε συνταγή τα
υλικά της συνταγής και οι οδηγίες. Ο χάρτης μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την ψηφίδα-βάση δεδομένων,
στην οποία θα έχουν καταχωρηθεί οι πόλεις/περιοχές της Γαλλίας
και τα ονόματα των αντίστοιχων συνταγών.

Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές
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√

Μενού γαλλικών εστιατορίων

√

Ετικέτες γαλλικών κρασιών και τυριών

√

Συμπληρωματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (βλέπε liens)

√

Φύλλα εργασίας
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Έκδοση 2.1

Τι εξασκούν οι μαθητές
Module 4

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Le petit déjeuner-painfromages-vins

Διατροφή
Αριθμοί-Τιμές

En

Περιγραφή εικόνας
Απαντήσεις σε ερωτήσεις
για το φαγητό
Τιμές κρασιών

Άσκηση αντιστοίχισης
Ασκήσεις
σωστού/λάθους
Φύλλο εργασίας

Προϊόντα της Γαλλίας
Είδη γαλλικών τυριών
Συλλογή και επεξεργασία
πληροφοριών από το διαδίκτυο

La gastronomierecettes des régions

Impératif
Articles partitifs

Περιγραφή ενός πιάτου

Ασκήσεις πολλαπλών
επιλογών

Παρουσίαση-κριτική εστιατορίου

Restaurants: Dînez à
la carte

Συνταγές μαγειρικής
Περιοχές της Γαλλίας
Κατηγορίες φαγητών
Γαλλικά πιάτα

Vouloir

Παραγγελία ενός γεύματος

Deux mots sur le
Savoir Vivre en France

Τι βρίσκεται πάνω
στο τραπέζι

Οι συνήθειες των γάλλων στο
τραπέζι

Γαλλικά: Φάση 4η – Περιγραφή και
προτεινόμενες δραστηριότητες
2.13

Η φάση αυτή
παρουσιάζει τις
διατροφικές
συνήθειες των
γάλλων στα
διάφορα
γεύματα της
ημέρας (Le
petit déjeuner,
Deux mots sur
le Savoir Vivre
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Ανάγνωση ενός μενού εστιατορίου

en France), περιγράφει χαρακτηριστικά γαλλικά προϊόντα όπως
Pain, Fromages, Vins και μελετά συνταγές διαφόρων γαλλικών
περιοχών (La gastronomie-recettes des régions). Τέλος,
παρατίθεται το menu ενός γαλλικού εστιατορίου, όπου οι μαθητές
προτρέπονται να κάνουν τις επιλογές τους (Restaurants: Dînez à
la carte!).
Στην ενότητα αυτή του λογισμικού συναντά κανείς πλήθος
κειμένων που σχετίζονται με τα παραπάνω θέματα. Τα κείμενα
αυτά του δικτυακού υλικού έχουν τεράστιες δυνατότητες
αξιοποίησης, δεδομένου ότι εξυπηρετούν πλήθος διδακτικών
στόχων. Σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης του κάθε καθηγητής
θα πρέπει να επιλέξει ποιους διδακτικούς στόχους θα προάγει όταν
θα εργαστεί με τους μαθητές του. Για την αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση των κειμένων του δικτυακού υλικού προτείνεται η
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Έκδοση 2.1

χρήση των φύλλων εργασίας. Ακολουθεί φύλλο εργασίας που
αφορά την κατανόηση του κειμένου Les vins de Provence – Un
peu d’histoire.
Κατά την εργασία στο
συγκεκριμένο κείμενο
και το σχετικό φύλλο
εργασίας οι μαθητές
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καλούνται να κατανοήσουν τις λέξεις/έννοιες του κειμένου και να
τις εντάξουν σε ένα συναφές εννοιολογικό πλαίσιο. Εργαζόμενοι σε
μικρές ομάδες οι
μαθητές επιλέγουν τα
στοιχεία του κειμένου
που θεωρούν
περισσότερο σημαντικά,
έτσι ώστε να χτίσουν
σχέσεις των στοιχείων
αυτών μεταξύ τους,
μέσα από ένα
διάγραμμα.
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………………..
………………..

………………..
………………..

Où
Quoi
……………... ……………….
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………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

Présentez votre schéma en classe. Où avez-vous mis les flèches ?
Pourquoi ?

les Grecs

P

Marseille J les vignobles J le vin

Exemple:

D’ après l’histoire des vins de Provence faites un schéma pour
montrer l’histoire de Marseille: Choisissez des mots importants du
texte et faites un schéma avec des flèches. Vous pouvez introduire
d’autres mots importants si necessaire.

………………..

………………..

………………..

Quand

………………..

………………..

Qui

Lisez le texte et complétez la grille. Si vous voulez, vous pouvez
enrichir la grille.

DATE…………………………………

PRENOM……………………………

NOM…………………………………..

Fiche de travail – Activité: Les vins de Provence – Un peu d’histoire

Ξένιος – Συνοδευτικό υλικό
Έκδοση 2.1
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Le Sacre Cœur, L’Opéra, L’Arc de Triomphe

Γαλλικά: Φάση 5η – Επίσκεψη στα
αξιοθέατα
2.14

Στο δικτυακό υλικό
παρουσιάζονται άλλοι
προορισμοί απ’ αυτούς
του Αβακίου:

Στη φάση αυτή οι μαθητές γνωρίζουν τα αξιοθέατα του
Παρισιού είτε με τη μορφή ξενάγησης σε πολύ γνωστά
αξιοθέατα (Αβάκιο), είτε με τη μορφή δικτυακού περίπατου
σε λιγότερο συνηθισμένες τοποθεσίες (δικτυακό υλικό).
2.15

Le Futuroscope
Musée de Radio France
Place de la Concorde

Γαλλικά: Φάση 5η - Σχεδιασμός

Στη φάση αυτή οι μαθητές επιχειρούν μια εικονική βόλτα στο
Παρίσι. Στην ξενάγηση που πραγματοποιείται μέσα από το
περιβάλλον του Αβακίου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να
επισκεφθούν τα εξής αξιοθέατα:
La Tour Eiffel, Le Panthéon, Notre Dame de Paris, Le Louvre

Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές
√

Χάρτης του Παρισιού

√

Έντυπος οδηγός ξενάγησης στο Παρίσι

√

Συμπληρωματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (βλέπε liens)

√

Φύλλα εργασίας

Τι εξασκούν οι μαθητές
Module 5
Paris
Ballades à Paris

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΠΤΗ
ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Paris touristique

Se situer dans
l’espace

Περιγραφή εικόνας

Φύλλο εργασίας

Παρουσίαση γνωστών μνημείων του
Παρισιού

Αποστολή
κάρτας

Κείμενα σχετικά με: Le Futuroscope,
Musée de Radio France, Place de
la Concorde
Συλλογή και επεξεργασία
πληροφοριών από το διαδίκτυο

Οδηγίες
προσανατολισμού

Se situer dans
l’espace
Comparer
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Ανάγνωση χάρτη της πόλης
Περιγραφή εικόνας
Ανάγνωση χάρτη της πόλης
Σύγκριση δύο περιοχών
δύο χωρών
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Γαλλικά: Φάση 5η – Περιγραφή και
προτεινόμενες δραστηριότητες
2.16

Στη φάση αυτή συνυπάρχουν ο μικρόκοσμος του Παρισιού
(περιβάλλον Αβάκιο) και κάποιοι εναλλακτικοί προορισμοί μιας
βόλτας στο Παρίσι (Ballades à Paris-δικτυακό υλικό).

Περιγραφή του μικρόκοσμου Paris: Ο μικρόκοσμος αυτός
απεικονίζει την πόλη του Παρισιού. Οι μαθητές συμμετέχουν σε μια
εικονική ξενάγηση στην πόλη, όπου επισκέπτονται μια σειρά από
γνωστά αξιοθέατα της πόλης. Στο χάρτη του Παρισιού είναι
χαραγμένη η πορεία του λεωφορείου-ξεναγού (οντότητα). Για να
πραγματοποιηθεί η ξενάγηση οι μαθητές σύρουν την οντότητα σε
δρόμο ή σε κάποιο από τα επιλεγμένα αξιοθέατα. Κάνοντας κλικ σε
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κάποια άλλη τοποθεσία την καθοδηγούν σε μια διαδρομή. Όταν η
οντότητα βρίσκεται σε κάποιο αξιοθέατο, στο δεξί παράθυρο
προβάλλεται φωτογραφία του αξιοθέατου, καθώς και σχετικές
πληροφορίες. Στον πίνακα που βρίσκεται κάτω από το χάρτη
φαίνεται η ονομασία καθώς και μια ηλεκτρονική διεύθυνση για το
αξιοθέατο.
Επιλέγοντας το κουμπί
μετάβασης σε άλλη
περιοχή (μεγεθυντικός
φακός με το σταυρό) στη
γραμμή εργαλείων του
χάρτη εμφανίζονται
τέσσερις περιοχές οι οποίες
μπορούν να μεγεθυνθούν.
Κάνοντας κλικ με το
ποντίκι πάνω σε κάποια
από αυτές εμφανίζεται ένας διαφορετικός χάρτης με μεγαλύτερη
λεπτομέρεια και ονομασίες δρόμων, κάτι που είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο για την παραγωγή και εκτέλεση οδηγιών
προσανατολισμού. Έχοντας ενεργοποιημένο το κουμπί επαναφοράς
(μεγεθυντικός φακός με το πλην) και κάνοντας κλικ πάνω στο
χάρτη, ο χάρτης επανέρχεται στην προηγούμενη μορφή του.
Ως δείγμα της παιδαγωγικής αξιοποίησης του μικρόκοσμου Paris
προτείνεται η παρακάτω δραστηριότητα. Αφορά έναν από τους
τέσσερις μεγεθυμένους χάρτες (ενεργοποίησή τους με πάτημα του
κουμπιού «μετάβαση σε άλλη περιοχή»). Η συγκεκριμένη
δραστηριότητα επιχειρεί την εξάσκηση στην ανάγνωση ενός χάρτη,
τη δημιουργία οδηγιών προσανατολισμού, τη συγκέντρωση και
επεξεργασία πληροφοριών από το δικτυακό υλικό του γαλλικού
τμήματος.
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(Pour trouver des informations sur les ponts visitez «InstantanésParis la ville de lumière»).

…………………….

……………………

…………………….

……………………

……………………

Nommez cinq ponts parisiens:

……………………

Regardez les ponts. Quelle rivière traversent ces ponts?

Dans votre équipe: Un élève choisit un autre point de départ et
une autre destination. Il décrit l’itinéraire aux autres. Ils doivent
trouver d’où il vient et où il veut aller.

Soulignez les mots les plus importants de l’itinéraire.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Vous voulez aller à l’Arc de Triomphe. Quel est l’itinéraire ?

Vous êtes Quai d’Orsay.

Maintenant cliquez sur «μετάβαση σε άλλη περιοχή» et trouvez la
carte de la Tour Eiffel.

Avez-vous fait le tour de Paris?

DATE…………………………………

PRENOM……………………………

NOM…………………………………..

Fiche de travail – Activité PARIS

Ξένιος – Συνοδευτικό υλικό
Έκδοση 2.1
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2.18

Γαλλικά: Φάση 6η – Το μετρό στο
Παρίσι

2.17

Οι μαθητές μαθαίνουν για τη γαλλική πρωτεύουσα μέσα από
μια εικονική επίσκεψη στο παρισινό μετρό.

Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές
√

Χάρτης του μετρό του Παρισιού

√

Αποκόμματα εισιτηρίων του μετρό του
Παρισιού/εκπτωτικές κάρτες του μετρό

√

Συμπληρωματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (βλέπε liens)

√
√

Γαλλικές εφημερίδες
Φύλλα εργασίας

Γαλλικά: Φάση 6η - Σχεδιασμός

Η μετακίνηση στο
métro αποτελεί
κυρίαρχο στοιχείο
στη συγκεκριμένη
φάση. Οι μαθητές
μαθαίνουν να
διαβάζουν ένα χάρτη métro και εξοικειώνονται με τη χρήση αυτού
του μέσου.
Στην άσκηση Dans une station de métro (δικτυακό υλικό) υπάρχει
το κουμπί Plan du métro. Αυτό το κουμπί ανοίγει ένα νέο
παράθυρο στην οθόνη δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μαθητές
να συμβουλευτούν το χάρτη και να βοηθηθούν ώστε να λύσουν
την άσκηση.

Τι εξασκούν οι μαθητές
Module 6

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Le Métro Parisien-

Les moyens de transport
Sigles
Faire des achats
Demander des
renseignements
Faire une commande

Pronoms
personnels
compléments

Δημιουργία και
παίξιμο διαλόγων

Ασκήσεις συμπλήρωσης
κενών

Περιγραφή εικόνας

Συλλογή και
επεξεργασία
πληροφοριών από το
διαδίκτυο

Κείμενα για:
Château de Vincennes, Pigalle,
Opéra, Odéon, Bibliothèque
Nationale de France, Place de la
Concorde, Musée d’Orsay
Κείμενα γαλλικών εφημερίδων

Prendre le métro

Impératif

Ανάγνωση χάρτη
του métro

Φύλλο εργασίας

Stations de Métro

Plan du Métro de
Paris
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Μικρά κείμενα-οδηγίες για τις
ενεργοποιημένες στάσεις του métro
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Γαλλικά: Φάση 6η – Περιγραφή και
προτεινόμενες δραστηριότητες
2.19

Στη φάση αυτή
παρουσιάζεται
το παρισινό
μετρό. Η φάση
ξεκινά με μια
εισαγωγή στους
χώρους και το
βασικό
λεξιλόγιο του
μετρό (Le
Métro
Parisien). Στη
συνέχεια
παρουσιάζονται
πέντε στάσεις
του μετρό
(Château de Vincennes, Pigalle, Opéra, Odéon, Bibliothèque
François Mitterand). Oι ίδιες στάσεις εξετάζονται και στο σχετικό
μικρόκοσμο Plan du Métro de Paris.
Περιγραφή του μικρόκοσμου Plan du Métro de Paris:
Στο μικρόκοσμο απεικονίζεται ο χάρτης του μετρό του Παρισιού.
Στο χάρτη υπάρχει ένα τραίνο που ταξιδεύει στις πέντε επιλεγμένες
στάσεις. Κατά τη μετακίνηση από τη μια ενεργοποιημένη στάση
στην άλλη, υπάρχει η δυνατότητα, εάν χρειαστεί, ο επιβάτης να
αλλάξει γραμμή (ανταπόκριση σε στάσεις όπου ενώνονται δυο
γραμμές).
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Καθώς το τραίνο φτάνει σε κάποια στάση στην οθόνη εμφανίζεται
φωτογραφία της συγκεκριμένης στάσης, σύντομο σχετικό κείμενο
και τέλος URL σχετικό με τη στάση/αξιοθέατα της περιοχής.
Ακολουθεί το φύλλο εργασίας μιας προτεινόμενης δραστηριότητας
για το μικρόκοσμο του μετρό. Η δραστηριότητα αυτή επεξεργάζεται
κάποιες πληροφορίες του μικρόκοσμου και αξιοποιηθεί την εύκολη
πρόσβαση στο διαδίκτυο που παρέχεται από τον ίδιο το
μικρόκοσμο. Στα πλαίσια της δραστηριότητας ζητείται από τους
μαθητές να δημιουργήσουν τη δική τους
πληροφορία.
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

D’après le site que vous avez visité, écrivez un autre texte sur la
station.

…………………….

……………………

……………………

……………………

Notez les mots les plus importants pour cette station

Visitez le site Internet indiqué.

Regardez la photo de la station et lisez le texte.

Travaillez en groupe. Chaque groupe doit choisir une station de
métro (Château de Vincennes, Pigalle, Opéra, Odéon, Bibliothèque
François Mitterrand).

DATE…………………………………

PRENOM……………………………

NOM…………………………………..

Fiche de travail – Activité PLAN DU METRO DE PARIS

Ξένιος – Συνοδευτικό υλικό
Έκδοση 2.1
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2.20

Έκδοση 2.1

Γαλλικά: Φάση 7η – Κυνήγι θησαυρού

Στη φάση αυτή παρουσιάζεται ο καθεδρικός ναός της
Παναγίας των Παρισίων με δύο τρόπους: Μέσα από το
ομώνυμο μυθιστόρημα του Β. Ουγκώ και μέσα από ένα
παιχνίδι θησαυρού στους χώρους του καθεδρικού ναού.
2.21

Γαλλικά: Φάση 7η - Σχεδιασμός

Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές
√

Μυθιστόρημα Notre Dame de Paris του V. Hugo

√

Σχεδιάγραμμα του καθεδρικού ναού

√

Συμπληρωματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (βλέπε liens)

√

Φύλλα εργασίας

δημοφιλούς πρόσφατης παιδικής κινηματογραφικής ταινίας. Η
παρουσίαση της περίληψης του βιβλίου του Β. Ουγκώ (δικτυακό
υλικό) έχει σαν στόχο να συνδέσει το κυνήγι του θησαυρού
(Αβάκιο) με την πλοκή του ίδιου του μυθιστορήματος του Ουγκώ
και όχι με ένα ωραιοποιημένο παιδικό παραμύθι.
Πέρα από μια πρώτη συμμετοχή των μαθητών στο κυνήγι του
θησαυρού, ο μικρόκοσμος μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά ως
εξής:
Οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν τη δημιουργία ενός νέου
σεναρίου για το κυνήγι του θησαυρού επεμβαίνοντας στον ίδιο το
μικρόκοσμο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε αλλάζοντας τα κείμεναενδείξεις των ευρημάτων, είτε ακόμη και προσθέτοντας νέα
ευρήματα στο μικρόκοσμο. Στη δεύτερη περίπτωση η ενσωμάτωση
των νέων ευρημάτων στο μικρόκοσμο απαιτεί τη συμβολή κάποιων
περισσότερο εξοικειωμένων με το περιβάλλον Αβάκιο.

O συγκεκριμένος καθεδρικός ναός αποτελεί ένα οικείο και
ευχάριστο θέμα για τους μαθητές, αφού υπήρξε το θέμα

Τι εξασκούν οι μαθητές
Module 7

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ

Chasse au trésor
dans Notre Dame
de Paris

La cathédrale

Vouloir
Pouvoir
Verbes pronominaux

Εξερεύνηση,
μετακίνηση μέσα στο
ναό, περιγραφή

Résumé du roman
‘Notre Dame de
Paris”

Vocabulaire du
résumé
Décrire quelqu’un

Adjectifs
Passé composé

Περιγραφή
προσώπων, χώρων
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Κείμενα-οδηγίες για το
κυνήγι θησαυρού

Φύλλο εργασίας
Διαθεματική εργασία
Ασκήσεις
συμπλήρωσης κενών

Κατανόηση περίληψης
του μυθιστορήματος
Ουγκώ
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Γαλλικά: Φάση 7η – Περιγραφή και
προτεινόμενες δραστηριότητες
2.22

Η φάση αυτή επιχειρεί να προσεγγίσει τη Γαλλική πρωτεύουσα
μέσα από ένα τόσο δημοφιλές όσο και μυστηριώδες αξιοθέατό της,
την Παναγία των Παρισίων. Στο δικτυακό υλικό γίνεται μια
σύντομη παρουσίαση του ομώνυμου μυθιστορήματος του Victor
Hugo (Notre Dame de Paris-Resumé du roman de Victor Hugo).

Στον αντίστοιχο μικρόκοσμο ο καθεδρικός ναός φιλοξενεί ένα
μικρό κυνήγι θησαυρού. Ο θησαυρός αυτός είναι μια λέξη.
Πρόκειται για την ελληνική λέξη ΑΝΑΓΚΗ. Η σκέψη είναι παρμένη
από την εισαγωγή του μυθιστορήματος του Victor Hugo, όπου ο
συγγραφέας βρίσκει τη λέξη αυτή χαραγμένη σε κάποιο τοίχο του
ναού.
Περιγραφή του μικρόκοσμου Chasse au trésor dans NotreDame de Paris:
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Ο μικρόκοσμος απεικονίζει τον καθεδρικό ναό Notre-Dame de
Paris. Οι μαθητές αναζητούν το κρυμμένο θησαυρό μέσα στο ναό.
Το κυνήγι ακολουθεί ένα προκαθορισμένο σενάριο, μια σειρά από
οδηγίες οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη κάθε φορά που οι
μαθητές βρίσκουν το στοιχείο που τους ζητείται (le portail, la rose,
les gargouilles, la tour). Στην πορεία τους αυτή έχουν για βοηθό

τον Quasimodo, μια οντότητα του μικρόκοσμου, καθώς και άλλα
εφόδια που τους δίνονται από το μικρόκοσμο (αρχικό κείμενο,
κείμενο-αίνιγμα με το στίγμα του θησαυρού).
Στην αναζήτηση του θησαυρού οι μαθητές θα πρέπει να
ακολουθούν το σενάριο και να ερευνούν στο σωστό μέρος του
χάρτη κάθε φορά (να ακολουθήσουν δηλαδή τη σωστή σειρά που
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θα τους οδηγήσει στο θησαυρό και η οποία είναι: πόρτα, βιτρό,
αγαλματάκια, πύργος, θησαυρός). Για το λόγο αυτό δεν
επιτρέπεται η πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτηεκκλησία, παρά μόνο με τη σωστή σειρά. Σε περίπτωση που ο
μαθητής θελήσει να μάθει από την αρχή ποιος είναι ο θησαυρός και

Έκδοση 2.1

κάνει κλικ τυχαία σε διάφορα σημεία του ναού χωρίς να
ακολουθήσει τις οδηγίες-σενάριο, ο θησαυρός δεν αποκαλύπτεται.
Σ’ αυτή την περίπτωση οι ψηφίδες κορνίζα και κείμενο δεν
ενεργοποιούνται. Σε όλη τη διάρκεια της αναζήτησης στην οθόνη
φαίνεται κειμενάκι-αίνιγμα που δίνει το στίγμα του θησαυρού
(κουμπί Aide).
Ακολουθεί φύλλο εργασίας που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει
τη διαθεματική δραστηριότητα Travail en équipe και έχει επιλέξει
ως θέμα εργασίας μιας ομάδας μαθητών « le Moyen Age ». Στόχος
του φύλλου αυτού εργασίας είναι να κατευθύνει την εργασία της
ομάδας με δημιουργικό τρόπο, προτρέποντάς την να αναζητήσει
δεδομένα από το διαδίκτυο ή αλλού, να τα επεξεργαστεί στον
υπολογιστή και να καταλήξει στη σύνθεση μιας συνεργατικής
δουλειάς.
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Châteaux

P

Chevaliers J Guerres

Exemple:

Avez-vous trouvé des informations ? Faites un schéma avec ces
mots pour montrer si il y a une relation entre eux. Utilisez des
flèches. Où avez-vous mis les flèches ? Pourquoi ?

Choisissez cinq mots seulement et trouvez des informations.
Cherchez des informations dans l’internet, des livres grecs, des
livres français... Vous pouvez aussi demander l’aide de vos profs
d’Histoire et de Littérature.

Politique

Culture

Châteaux

Personnages (Jeanne d’Arc, Robin des bois, Le roi Arthur)

Sorcellerie

Cathédrales

Chevaliers

Religion

Guerres

Exemple:

Qu’est-ce que vous connaissez sur le Moyen Age? En équipe
trouvez des mots importants pour cette époque-là.

Vous connaissez le Moyen Age? C’est la période entre le Vième
et le XVième siècle.

DATE…………………………………

PRENOM……………………………

NOM…………………………………..

Fiche de travail – Activité: Travail en équipe sur le Moyen Age
Ξένιος – Συνοδευτικό υλικό
Έκδοση 2.1
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2.23

Έκδοση 2.1

Γαλλικά: Φάση 8η - Ημερολόγιο

Η φάση αυτή επιχειρεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο
μέσα στην τάξη των γαλλικών. Πρόκειται για το Calendrier,
ένα ημερολόγιο σημαντικών γαλλικών γιορτών.
2.24

Γαλλικά: Φάση 8η - Σχεδιασμός

ευχών κλπ. Πέρα από τη παρούσα μορφή του, το γαλλικό αυτό
ημερολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί από τους μαθητές με άλλες
γαλλικές γιορτές/επετείους (Γιορτή της μουσικής, φεστιβάλ της
Αβινιόν κλπ.). Εναλλακτικά, προτείνεται να δημιουργηθεί
αντίστοιχο ημερολόγιο για τις ελληνικές γιορτές/επετείους. Αυτό
μπορεί να γίνει εύκολα με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου:

Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές

Το ημερολόγιο αυτό
μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο
μάθημα των γαλλικών
με ποικίλους τρόπους.
Αποτελεί χρήσιμο
εργαλείο για τη
διδασκαλία των μηνών,
ημερών, εποχών,
γιορτών/ επετείων,

√

Ελληνικό ή γαλλικό ημερολόγιο φετινής χρονιάς

√

Συμπληρωματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (βλέπε liens)

√

Φύλλα εργασίας

Οι μαθητές μπορούν να αντιγράψουν μια καρτέλα-μήνα σε ένα νέο
αρχείο και να τη συμπληρώσουν με νέες πληροφορίες, κείμενα ή
συνδέσμους. Για τη συλλογή του υλικού που θα εμπλουτίσει το
calendrier μαθητές και καθηγητής μπορούν να βοηθηθούν από το
διαδίκτυο.

Τι εξασκούν οι μαθητές
Module 8

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Calendrier

Les mois de l’année
Les jours de la semaine
Les saisons de l’année
Les fêtes
Les jours feriés
Vœux

Au

Περιγραφή
εθίμων/γιορτών

Γράφω ένα γράμμα

Κείμενα για τις γαλλικές
γιορτές/επετείους

L’
En
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Γράφω μια κάρτα
Ασκήσεις συμπλήρωσης
κενών
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Γαλλικά: Φάση 8η – Περιγραφή και
προτεινόμενες δραστηριότητες
2.25

Στο calendrier παρουσιάζονται οι εξής γαλλικές γιορτές/επέτειοι:

Έκδοση 2.1

Victoire 1945
Fête des mères
Fête Nationale
Toussaint
Armistice 1918
Noël
Le réveillon

Le jour de l’an
L’Epiphanie
La Saint Valentin
Le Carnaval
Poisson d’Avril

Σύμφωνα με το δικτυακό αυτό ημερολόγιο, κάθε μήνας
εμφανίζεται
σε μια
καρτέλα. Για
κάθε ημέρα
του μήνα
υπάρχει ένα
τετράγωνο,
στο οποίο
είναι
γραμμένο το
όνομα της
αντίστοιχης
γαλλικής γιορτής/επετείου. Κάνοντας κλικ στο όνομα της γιορτής
εμφανίζεται ένα μικρό κείμενο που περιγράφει τη γιορτή και
συνοδεύεται από χαρακτηριστική φωτογραφία ή σκίτσο. Σε κάθε
τετράγωνο γιορτής/επετείου υπάρχει link σε σχετικό site του
διαδικτύου.

Pâques
Fête du travail

© Copyright 2001 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
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2.26

Έκδοση 2.1

ολόκληρη την τάξη τη δυνατότητα να δει τη δουλειά της
ομάδας (αρχείο με την εργασία της ομάδας) και να
συζητήσει γι αυτή.

Επίλογος

Ολοκληρώνοντας το εικονικό αυτό ταξίδι στη Γαλλία οι
μαθητές μπορούν
•

να συνθέσουν τα κύρια σημεία του είτε προφορικά
(προφορική παρουσίαση του ταξιδιού στην τάξη από
κάθε ομάδα)

•

είτε γραπτά (εργασία ομάδας με εικόνες από το
διαδίκτυο, γραπτά κείμενα κλπ). Η παρουσίαση αυτή θα
μπορούσε να γίνει με βιντεοπροβολέα δίνοντας έτσι σε

© Copyright 2001 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

•

να δημιουργήσουν ένα ημερολόγιο του ταξιδιού.
Έχοντας επιλέξει την καρτέλα ενός μήνα από το
calendrier η ομάδα θα μπορούσε να τη συμπληρώσει
περιγράφοντας συνοπτικά το υποτιθέμενο πρόγραμμα
του ταξιδιού στο τετράγωνο κάθε μέρας (πότε
ταξίδεψαν, αεροδρόμιο, πτήση, ώρα, πού έμειναν, τι
επισκέφθηκαν κλπ.)
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Έκδοση 2.1

Ξένη γλώσσα: Αγγλικά

Φάση 1η

Φάση 2η

Φάση 3η

“Η προετοιμασία, το ταξίδι και η
περιήγηση στο Λονδίνο”

“Εστιατόρια με αγγλική κουζίνα και
ψώνια για το πάρτυ γενεθλίων”

"Μουσική, αθλητισμός και άλλες
δραστηριότητες"

Η προετοιμασία, το ταξίδι και η
περιήγηση στο Λονδίνο

50

Εστιατόρια με αγγλική κουζίνα και
ψώνια για το πάρτυ γενεθλίων

55

Μουσική, αθλητισμός και άλλες
δραστηριότητες

Σχεδιασμός

50

Περιγραφή & Δραστηριότητες

52

Σχεδιασμός

55

Σχεδιασμός

59

Περιγραφή & Δραστηριότητες
Μικρόκοσμος Cakes

57
58

Περιγραφή & Δραστηριότητες

61

Μικρόκοσμος Europe

52

Μικρόκοσμος UK

52

Μικρόκοσμος London

54
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Έκδοση 2.1

3.

Αγγλικό τμήμα: Ταξιδεύοντας προς την Αγγλία και το Λονδίνο

3.1

Εισαγωγή

Το εικονικό ταξίδι στη
Μεγάλη Βρετανία που
παρουσιάζεται σε όλο
το Αγγλικό τμήμα δεν
είναι παρά η αφορμή
για εξάσκηση
συγκεκριμένων
δεξιοτήτων από την
επαφή των μαθητών
με αυθεντικό
γλωσσικό υλικό. Το
ταξίδι εξελίσσεται σε
τρεις φάσεις που αντιστοιχούν σε τρεις θεματικές ενότητες
και περιλαμβάνουν εισαγωγή στα αξιοθέατα της
Μ.Βρετανίας, σύγκριση των διατροφικών συνηθειών των
Βρετανών με αυτές των Ελλήνων και αναφορά στη μουσική
και τον αθλητισμό. Βέβαια, ο τρόπος που μπορεί να
αξιοποιηθεί το υλικό που παρέχεται εξαρτάται από τις
ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών.
Όμως, η δόμηση και παρουσίαση του υλικού έγιναν με
τέτοιο τρόπο ώστε το υλικό να είναι πολύμορφο και ανοιχτό
σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Τόσο οι ασκήσεις
και οι μικρόκοσμοι όσο και το λεξιλόγιο των κειμένων
αντιστοιχούν σε μία ποικιλία επιπέδων, ενώ η σειρά του
ταξιδιού μπορεί να αλλάξει για να συμβαδίσει με το
αναλυτικό πρόγραμμα και να συμβάλλει στην κάλυψη
μαθησιακών κενών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, επιδίωξή μας
ήταν να συμβάλλουμε σε μία όσο το δυνατόν πιο
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μαθητοκεντρική γνωστική διαδικασία που καθιστά τον
καθηγητή συντονιστή μιας συλλογικής προσπάθειας.
Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται οι εναλλακτικοί
τρόποι διδακτικής αξιοποίησης των δραστηριοτήτων καθώς
και η γενικότερη στοχοθεσία που μπορεί να συνοψισθεί
επιγραμματικά στους ακόλουθους διδακτικούς στόχους:
•

Να αναπτυχθεί η επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών

•

Να συμμετέχουν οι μαθητές ενεργητικά στη διδακτική
διαδικασία

•

Να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα και να
διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες

•

Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας

•

Να αποκτήσουν αίσθηση αυτοπεποίθησης

•

Να αναπτύξουν τεχνικές έρευνας και συλλογής
στοιχείων

•

Να εξασκήσουν τεχνικές αναζήτησης στο Διαδίκτυο

•

Να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές μορφές γραπτού
λόγου και να βελτιώσουν την ικανότητα γραφής στα
Αγγλικά

•

Να εξασκήσουν την ακουστική τους κατανόηση στην
Αγγλική γλώσσα

•

Να βελτιώσουν την ικανότητα κατανόησης κειμένων

•

Να χρησιμοποιήσουν ζωντανό λεξιλόγιο

•

Να εξασκήσουν ήδη διδαγμένα γραμματικά φαινόμενα
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•

Να αποκτήσουν ικανότητα οργάνωσης σχεδίου ταξιδιού

•

Να κατανοήσουν τον πολιτισμό αγγλόφωνων χωρών και
να συγκρίνουν τα γλωσσικά και πολιτισμικά
χαρακτηριστικά της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

•

Να εξοικειωθούν περισσότερο με τις δυνατότητες που
παρέχει η Νέα Τεχνολογία

Έκδοση 2.1

(Λεξιλόγιο, Γραμματική, Ακουστική Ικανότητα, Κατανόηση
Κειμένου, Γραπτή Εξάσκηση, Ομιλία). Στον Κατάλογο Skills
όλες αυτές οι δραστηριότητες κατηγοριοποιούνται ως προς
τις ακόλουθες ομάδες:
√

Writing

√

Speaking

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει ο
εκπαιδευτικός να δημιουργήσει ένα κλίμα ομαδικής
συνεργασίας και να δώσει σε όλους τους μαθητές τη
δυνατότητα αυτοαξιολόγησης. Το θετικό κλίμα θα
ενθαρρύνει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή και των
παιδιών και θα δημιουργήσει τα αναγκαία κίνητρα για
μάθηση και προβληματισμό. Επίσης, η χρήση αυθεντικού
υλικού και η αξιοποίηση πλούσιων οπτικοακουστικών
μέσων θα συμβάλλει στην ταχύτερη εκμάθηση των
γλωσσικών φαινομένων και στην αποτελεσματικότερη
εμπέδωσή τους.

√

Reading Comprehension

√

Listening Comprehension

√

Grammar

√

Vocabulary

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Τέλος, ιδιαίτερα χρήσιμος είναι ο κατάλογος Useful Links,
από τον οποίο μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα τεράστιο
πλούτο οn-line δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία
της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.

Στο αριστερό μέρος της αρχικής σελίδας του Αγγλικού
κομματιού βρίσκεται το μενού επιλογών. Η ιστορία του
ταξιδιού στη Μεγάλη Βρετανία παρουσιάζεται στο κατάλογο
The Journey με τέτοιο τρόπο ώστε το ταξίδι να
ξεδιπλώνεται τμηματικά με θεματική συνάφεια από το ένα
βήμα προς το επόμενο. Αυτή είναι και η προτεινόμενη σειρά
για τους εκπαιδευτικούς που θα αφιερώσουν αρκετό χρόνο
στο πρόγραμμα. Όμως, δίνεται η δυνατότητα και
διαφορετικών προσεγγίσεων. Στον κατάλογο Language
Practice του μενού επιλογών εκπαιδευτικοί και
εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουν το ίδιο υλικό με την ίδια
σειρά, αυτή τη φορά όμως χαρακτηρισμένο με ένα σύμβολο
που δείχνει σε τι δίνει έμφαση η κάθε δραστηριότητα
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Mε τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η εναλλακτική
προσπέλαση των δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τη
νοητική αλληλουχία του ταξιδιού, έτσι ώστε να μπορούν να
ανταποκριθούν οι ίδιες δραστηριότητες στην εξέλιξη του
αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος.
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Αγγλικά: Φάση 1η – Η προετοιμασία, το
ταξίδι και η περιήγηση στο Λονδίνο

3.2

Η πρώτη φάση του ταξιδιού περιλαμβάνει το
προπαρασκευαστικό στάδιο όπου συγκεντρώνονται
πληροφορίες για τη χώρα και ετοιμάζονται οι αποσκευές με
ό,τι θα μας χρειαστεί για το ταξίδι. Δίνονται ταξιδιωτικές
πληροφορίες για τα αεροδρόμια και γίνεται η επιλογή χώρου
διαμονής. Το καλωσόρισμα στη Μεγάλη Βρετανία ξεκινά με
τις πρώτες επισκέψεις στα αξιοθέατα του Λονδίνου.
3.3

Αγγλικά: Φάση 1η - Σχεδιασμός

Έκδοση 2.1

παρουσιάσει μία πρώτη εικόνα της Μεγάλης Βρετανίας. Η μελέτη
του χάρτη, ο ταξιδιωτικός κατάλογος, τα μεταφορικά μέσα και η
αναφορά σε τύπους χώρων διαμονής είναι ένα αναγκαίο
εισαγωγικό τμήμα για τις σελίδες που ακολουθούν μετά. Με την
ολοκλήρωσή τους, αρχίζει η περιήγηση σε επιλεγμένα αξιοθέατα
της Μεγάλης Βρετανίας. Η εμπέδωση του νέου λεξιλογίου και της
γραμματικής ολοκληρώνεται με ασκήσεις στο τέλος της πρώτης
φάσης του ταξιδιού. Οι γλωσσικές δεξιότητες που εξασκούνται στις
ενότητες της πρώτης φάσης απαιτούν περίπου 6-7 διδακτικές ώρες
για την ολοκλήρωσή τους. Βέβαια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να
επιλέξει και μόνο ορισμένες από τις δραστηριότητες ή να κινηθεί
ελεύθερα από τη μία στην άλλη ανάλογα με τους μαθησιακούς
στόχους που θέτει.

Η πρώτη φάση του ταξιδιού έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εισάγει
τους μαθητές στην ατμόσφαιρα του ταξιδιού αλλά και για να

Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές
√

Χάρτες της Ευρώπης, της Μ.Βρετανίας, του Λονδίνου

√

Εικόνες αεροπλάνων και σχεδιαγράμματα αεροδρομίων

√ Ταξιδιωτικές κάρτες, αφίσες, σουβενίρ από τη Μ.Βρετανία
√

Βίντεο περιήγησης στα αξιοθέατα της Μ.Βρετανίας

√

Εκτύπωση του Travel check list

√

Φύλλα εργασίας

© Copyright 2001 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

50

Ξένιος – Συνοδευτικό υλικό

Έκδοση 2.1

Τι εξασκούν οι μαθητές
1η ΦΑΣΗ

Λεξιλόγιο

Γραμματική

Ομιλία

Γραπτή εξάσκηση

Κατανόηση κειμένου

A Virtual map of
the UK

Προσανατολισμός (Β-ΝΑ-Δ)

Ερωτήσεις -

Εντοπισμός πόλεων στο
χάρτη

Περιγραφή μίας πόλης

Πληθυσμιακά στοιχείαΓενικές πληροφορίες
πόλεων

Welcome to
London

Περιγραφή
χαρακτηριστικών τόπων

Ερωτήσεις-Αρνήσεις

Περιγραφή χάρτη του
St Paul's Cathedral

Οδηγίες για μετακίνηση
στην πόλη

Επισήμανση κύριων
σημείων

Travel Check List

Ρούχα - Είδη
καθημερινής χρήσης

Συγκριτικός Λόγος Ευχές

Επιλογή στοιχείων από
κατάλογο

Σύνταξη καταλόγου

Διάκριση απαραίτητων
αντικειμένων ανά φύλο

Transportation

Μεταφορικά μέσα Κατευθύνσεις

Άρθρα - Επίθετα

Τρόποι μεταφοράς αξιολόγηση

Σύγκριση αεροδρομίων
Heathrow-Gatwick

Κατανόηση χάρτη μετρό

Accommodation

Ξενοδοχεία - Διακοπές

Αναφορικές προτάσεις

Επιλογή τύπου
καταλύματος Αιτιολόγηση

Πώς κλείνουμε θέση για
ένα ξενοδοχείο

Τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα διαφόρων
καταλυμάτων

Sightseeing

Τουρισμός

Χρόνοι

Περιγραφή εικόνων

Παρουσίαση του
Λονδίνου

Συσχέτιση εικόναςκειμένου

Grammar:
Comparisons

Βασικά επίθετα επιρρήματα

Συγκριτικός λόγος

Σύγκριση - Αξιολόγηση
- Συσχέτιση

Ασκήσεις πολλαπλής
επιλογής &
Σωστό/Λάθος

Αντιπαραβολή
χαρακτηριστικών δύο
τοποθεσιών

Vocabulary
Εxercises

Mεταφορές - Διακοπές

Εξάσκηση προφοράς

Ασκήσεις αντιστοίχισης

Συσχέτιση εικόνας-λέξης

Τhere is/There are
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3.4

Έκδοση 2.1

Αγγλικά: Φάση 1η – Περιγραφή

Το ταξίδι μας αρχίζει από την Ευρώπη. Στο μικρόκοσμο της
Ευρώπης επιλέγουμε
τον προορισμό μας
και το αεροπλανάκι
μας οδηγεί εκεί που
θέλουμε.
Παράλληλα, στο
δεξιό τμήμα της
οθόνης
παρουσιάζονται μία
σειρά από
πληροφορίες για τις
χώρες που
επισκεφτόμαστε
(εμβαδόν, πληθυσμός, σημαία, πρωτεύουσα, γλώσσα κλπ). Επίσης
δίνονται φωτογραφίες των πόλεων που είναι σημειωμένες στο
χάρτη. Το συγκεκριμένο χάρτη μπορούμε να τον περιστρέψουμε
κατά βούληση, να μεγεθύνουμε τμήματά του ή να δούμε μόνο τις
πόλεις ή μόνο τις χώρες της Ευρώπης. Με ένα κλικ στη Βρετανική
σημαία (κάτω
αριστερά)
οδηγούμαστε στο
επόμενο βήμα, το
μικρόκοσμο της
Μ.Βρετανίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι η
πρώτη δραστηριότητα
σχετίζεται με τη μελέτη
του χάρτη. Ο
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μικρόκοσμος της Μ.Βρετανίας περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση
των γνωστότερων πόλεων του Ηνωμένου Βασιλείου.
Με την επιλογή ενός σημείου του χάρτη δίνονται σε χωριστό
παράθυρο πληροφορίες για τον πληθυσμό, την ιστορία και τα
αξιοθέατα της κάθε πόλης. Επίσης υπάρχει μία φωτογραφία της και
ένας σύνδεσμος όπου οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν στο
Διαδίκτυο περισσότερα στοιχεία για την πόλη που επιλέγουν. Έτσι,
εκτός από την περιγραφή της κάθε εικόνας και τη συσχέτισή της με
το κείμενο, μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση και εμβάθυνση σε
ορισμένες περιοχές και να ανατεθεί γραπτή εργασία παρουσίασης
κάποιων πόλεων.
Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη του
χάρτη, αρχίζει το καλωσόρισμα
στην πόλη με την επίσκεψη στα
κυριότερα αξιοθέατα. Εδώ
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Buckingham Palace, The Tower of
London, Natural History Museum,
National Gallery, National Portrait
Gallery, Tate Gallery, London Zoo,
St Paul's Cathedral. H επίσκεψη
στα συγκεκριμένα αξιοθέατα
μπορεί να συνοδευτεί από την περιγραφή των εικόνων και
ερωτήσεις κατανόησης. Μπορεί επίσης να γίνει σύγκριση με
αντίστοιχα αξιοθέατα της Ελλάδας ή της περιοχής του σχολείου.
Στην προφορική δραστηριότητα που συνδέεται με τη σελίδα αυτή
γίνεται περιγραφή του St Paul's Cathedral. Επίσης, πηγαίνοντας
στο διαδραστικό χάρτη του Lonely Planet μπορούν οι μαθητές να
εντοπίσουν ονόματα δρόμων, πάρκων, μουσείων κλπ και να
συγκρίνουν το Λονδίνο με την πόλη τους.
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Στη σελίδα με τίτλο Transportation οι μαθητές γνωρίζουν τα δύο
μεγαλύτερα αεροδρόμια του
Λονδίνου(Heathrow-Gatwick).
Συζητούν για τα μεταφορικά μέσα
και τον τρόπο μετακίνησης μέσα
στην πόλη. Εδώ έχουμε και το
χάρτη του υπόγειου
σιδηρόδρομου του Λονδίνου μαζί
με κάποια πληροφοριακά
στοιχεία. Στη γραπτή άσκηση οι
μαθητές καλούνται να συγκρίνουν τα δύο αεροδρόμια
χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο που έχουν διδαχθεί.
Μετά την άφιξη στο Λονδίνο ακολουθεί η εγκατάσταση σε ένα
χώρο διαμονής. Οι μαθητές ενημερώνονται για τις δυνατότητες
που υπάρχουν: Βed and Breakfast, Hotels, Youth Hostels,
Campsites, Caravaning. Kαλούνται να συγκρίνουν τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε χώρου και να
επιλέξουν τι προτιμούν. Σαν γραπτή εργασία τους ανατίθεται να
ερευνήσουν χωρισμένοι σε ομάδες το
Διαδίκτυο για να βρουν τόπο διαμονής
για κάποιες πόλεις του Ηνωμένου
Βασιλείου: Oxford,
Swansea, Glasgow,
Belfast. Ένα πλούσιο
λεξιλόγιο σχετικό με το
ταξίδι συμπεριλαμβάνεται
στο Travel check list. Εδώ
οι μαθητές καλούνται να
καταγράψουν τα
αντικείμενα που θεωρούν ως τα πλέον απαραίτητα για το ταξίδι
τους.
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Μετά την εγκατάσταση στο Λονδίνο και τις πρώτες εντυπώσεις,
αρχίζουν οι περιηγήσεις σε ορισμένα επιλεγμένα αξιοθέατα:
Westminster Abbey, British Museum, The Yorvik Viking Centre,
The Sherlock Holmes Museum. Για τα μέρη αυτά παρέχονται
πληροφορίες σε δύο επίπεδα: συνοπτικά
και αναλυτικά. Αν επιλέξουμε, για
παράδειγμα το Βρετανικό Μουσείο, εκτός
από περισσότερες πληροφορίες και
εικόνες, υπάρχουν δραστηριότητες
μελέτης του σχεδιαγράμματος του
Μουσείου και προσανατολισμού μέσα
στο χώρο του καθώς επίσης και
αναλυτική μελέτη των εκθεμάτων ανά
γεωγραφική περιοχή. Στο Μουσείο των
Βίκινγκς στο York οι μαθητές καλούνται
να αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία
στο Διαδίκτυο για την ιστορία των θρυλικών Βίκινγκς και να
γράψουν μία εργασία 70-100 λέξεων. Το κείμενο που παρουσιάζει
το χώρο του μουσείου μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε τις
δύσκολες λέξεις, οι οποίες έχουν μαρκαριστεί με μπλε χρώμα.
Κάνοντας κλικ σε κάθε λέξη μπορούμε να δούμε τον ορισμό της
στα δεξιά της οθόνης.
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Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του ταξιδιού οι μαθητές
μπορούν να κάνουν κάποιες ασκήσεις Γραμματικής σχετικές με
Comparisons. Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει και επανάληψη της
θεωρίας της Γραμματικής. Τέλος, με τις ασκήσεις αντιστοίχισης του
λεξιλογίου με τίτλο Roads and Cars και Τravelling and Holidays,
εμπεδώνεται το λεξιλόγιο που έχει ήδη παρουσιαστεί στις πρώτες
ενότητες.
Από το Μικρόκοσμο της Μ.Βρετανίας μπορούμε να περάσουμε
απ'ευθείας στο Λονδίνο επιλέγοντας το εικονίδιο του λεωφορείου
(κάτω δεξιά). Αμέσως παρουσιάζεται μπροστά μας ο χάρτης με τα
αξιοθέατα του Λονδίνου. Αρχίζουμε την περιήγησή μας οδηγώντας
το λεωφορείο στους δρόμους της πόλης. Στα τμήματα που είναι
σημειωμένα μας δίνονται πληροφορίες και εικόνες από τα
σημαντικότερα αξιοθέατα. Επίσης υπάρχει σύνδεση με ιστοσελίδες
όπου μπορούμε να ανατρέξουμε για να βρούμε περισσότερες
πληροφορίες για μία ενδιαφέρουσα τοποθεσία. Από το κεράκι που
βρίσκεται κάτω δεξιά μπορούμε να οδηγηθούμε στον επόμενο
μικρόκοσμο.

© Copyright 2001 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

54

Ξένιος – Συνοδευτικό υλικό

Έκδοση 2.1

επισήμανση λέξεων που αποτελούν κλειδιά στο κάθε κείμενο. Η
μελέτη του θέματος της υγιεινής διατροφής απαιτεί αξιολόγηση
των τροφών και συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου. Η
ανάγνωση των Αγγλικών και Ελληνικών συνταγών καταλήγει, μετά
από την κατανόηση της δομής των οδηγιών, σε συγγραφή
συνταγών από τους ίδιους τους μαθητές. Αντίστοιχα, η
προετοιμασία της γιορτής των γενεθλίων απαιτεί μια πολύπλευρη
ηλεκτρονική αναζήτηση σε διάφορα καταστήματα με τρόπο που οι
μαθητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και διευρύνουν τις
γνώσεις τους πάνω στη διεθνή κουζίνα. Ο ίδιος στόχος
επιτυγχάνεται και μέσα από τη σύγκριση των προϊόντων, την
αναγνώριση των τύπων τροφίμων, τα παιχνίδια και τις ασκήσεις
αντιστοίχισης των τροφίμων. Για να ολοκληρωθούν αναλυτικά οι
δραστηριότητες της δεύτερης φάσης απαιτούνται περίπου 10-12
διδακτικές ώρες. Ο εκπαιδευτικός, όμως, μπορεί να διαθέσει και τις
μισές ώρες επιλέγοντας να ασχοληθεί με ορισμένες μόνο από τις
ενότητες.

Αγγλικά: Φάση 2η – Εστιατόρια με
αγγλική κουζίνα και ψώνια για το πάρτυ
γενεθλίων

3.5

Αφού έχουν γνωρίσει μερικά αξιοθέατα της χώρας, οι
μαθητές δοκιμάζουν τώρα το φαγητό της Μ.Βρετανίας.
Ψάχνουν να βρουν το κατάλληλο εστιατόριο, διαβάζουν τα
μενού για να επιλέξουν τι θα φάνε, μαθαίνουν αυθεντικές
αγγλικές συνταγές, συγκρίνουν το αγγλικό φαγητό με το
φαγητό της χώρας τους. Επίσης ευαισθητοποιούνται πάνω
στο ζήτημα της υγιεινής διατροφής και πηγαίνουν για ψώνια
στο μανάβη, το φούρνο της γειτονιάς, το super market
προκειμένου να αγοράσουν τα απαραίτητα για να
οργανώσουν μία γιορτή γενεθλίων.
3.6

Αγγλικά: Φάση 2η - Σχεδιασμός

Οι διάφοροι τύποι φαγητών παρουσιάζονται αναλυτικά στη δεύτερη
φάση. Με την ολοκλήρωσή της θα πρέπει όλα τα παιδιά να
μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ευχέρεια το σχετικό λεξιλόγιο και,
αν χρειαστεί, να κινηθούν ανεξάρτητα στην αγορά και τα
εστιατόρια της ξένης χώρας. Ο σχεδιασμός του συνόλου των
δραστηριοτήτων στη δεύτερη φάση αποσκοπεί στο να καλύψει ένα
ευρύ γλωσσικό φάσμα σχετικά με την έννοια του φαγητού. Έτσι, η
ανεύρεση εστιατορίου απαιτεί περιγραφή εικόνων και χώρων και
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Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές
√

Φωτογραφίες φαγητών

√

Αγγλικό μενού εστιατορίων

√

Περιοδικά με φωτογραφίες φαγητών

√

Χαρτόνια-ψαλίδια-κόλλα για κατασκευή πινάκων με κατηγορίες
τροφίμων

√

Ενδεικτικά συσκευασμένα τρόφιμα για κατάταξη σε κατηγορίες
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Τι εξασκούν οι μαθητές
η

2 ΦΑΣΗ

Λεξιλόγιο

Γραμματική

Ομιλία

Γραπτή εξάσκηση

Κατανόηση κειμένου

Finding a
restaurant
Healthy Nutrition

Εστιατόρια - Φαγητά

There is / There are

Περιγραφή χώρων

Υγιεινή διατροφή

Comparisons

Restaurant reviews

Εστιατόρια

Επισήμανση λέξεωνκλειδιών
Κατανόηση
χαρακτηριστικών τροφίμων
Αναζήτηση πληροφοριών

Perkins
Restaurants
Choosing from the
menu
English Breakfast

Εστιατόρια

Wishes: I wish I
would, I wish I knew…
Articles

Αξιολόγηση τύπων
διατροφής
Περιγραφή πίνακα

Aιτιολόγηση της επιλογής
εστιατορίου
Συμπλήρωση
ερωτηματολογίου
Κατάταξη εστιατορίων
ανά κατηγορία
Άσκηση αντιστοίχισης

Μενού εστιατορίων

Wh- Questions

Διάλογος πελάτησερβιτόρου

Γραπτή παραγγελία
εστιατορίου

Κατανόηση τιμοκαταλόγου

Πρωινό φαγητό

Prepositions

Αξιολόγηση Αγγλικού
πρωινού

Σύνταξη αγαπημένου
πρωινού μαθητών

Κατανόηση οδηγιών

English Dishes

Συνταγές μαγειρικής

Μany-Much-A lot of
Too - Enough

Αιτιολόγηση επιλογών

Αντιγραφή
ενδιαφέρουσας συνταγής

Αναζήτηση συνταγών στο
Διαδίκτυο

Preparing a recipe

Συνταγές μαγειρικής

Past Tense Uncountable Nouns

Αφήγηση εμπειρίας

Συγγραφή ιστορίας

Greek dishes

Συνταγές μαγειρικής

Would rather - Had
better

Περιγραφή Ελληνικής
συνταγής

Συγγραφή συνταγής
Ελληνικού φαγητού

Κατανόηση οδηγιών

A birthday party

Προετοιμασία
γιορτής
Είδη τροφίμων

Future - going to

Σύνταξη καταλόγου για
αγορά
Άσκηση αντιστοίχισης

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Comparisons

Σχεδιασμός για το
μέλλον
Σύγκριση προϊόντων

Είδη ψωμιού

Participles

Ερωτήσεις-απαντήσεις

Λαχανικά

As - Like

Ερωτήσεις-απαντήσεις

At the super
market
At the bakery shop
At the
greengrocer's
Vocabulary: Types
of Food

Είδη τροφίμων
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Παρουσίαση συστατικών
φαγητών

Επισήμανση λέξεων

Αναζήτηση στο Διαδίκτυο
Διάκριση τύπων ψωμιού

Παιχνίδια για τα φρούτα
και τα λαχανικά

Αναγνώριση τύπων
λαχανικών

Ασκήσεις αντιστοίχισης
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3.7

Αγγλικά: Φάση 2η – Περιγραφή

Αφετηρία της δεύτερης φάσης είναι η
αναζήτηση εστιατορίου. Οι μαθητές
καλούνται πρώτα να απαντήσουν σε ένα
σύνολο ερωτήσεων σχετικά με την
ατμόσφαιρα των εστιατορίων και τους
τύπους φαγητού που προτιμούν.
Περιγράφουν τις εικόνες των εστιατορίων
που βλέπουν στην οθόνη τους και
συγκρίνουν οκτώ εστιατόρια της περιοχής
του Λονδίνου. Αφού κατανοήσουν το
λεξιλόγιο των κειμένων, πρέπει να καταγράψουν τα
πλεονεκτήματα του εστιατορίου που επιλέγουν αιτιολογώντας την
απάντησή τους.
Η σελίδα Restaurant Reviews είναι μία
άσκηση κατανόησης που βασίζεται στην
περιγραφή των οκτώ εστιατορίων του
Λονδίνου που έχει μόλις προηγηθεί.
Κοιτώντας το τι λέει ο κάθε πελάτης
εστιατορίου, οι μαθητές προσπαθούν να
αναγνωρίσουν το εστιατόριο το οποίο
περιγράφουν. Αφού ολοκληρώσουν τις
απαντήσεις τους, οι μαθητές πατούν το
κουμπί Check για να ελέγξουν
τα λάθη τους και βλέπουν και
το % ποσοστό της επιτυχίας
τους.
Στη σελίδα Healthy Nutrition
δίνεται στους μαθητές η
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δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο ζήτημα της υγιεινής
διατροφής. Αναζητούν στο Διαδίκτυο υγιεινές συνταγές στις
ακόλουθες κατηγορίες φαγητού: Fish, Poultry, Pasta, Beef,
Vegetarian. Eπίσης, ελέγχουν τις γνώσεις τους για την υγιεινή
διατροφή συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο και εντάσσοντας
φαγητά στις κατηγορίες: Grain products, Vegetables and Fruit,
Milk Products, Meat and
Alternatives, Other Foods.
H επίσκεψη στα Perkins Restaurants
μας δίνει την ευκαιρία να γευτούμε
(έστω με τη φαντασία μας) δέκα είδη
παραδοσιακών φαγητών και επτά
διαφορετικά ποτά. Η επίσκεψη
συνοδεύεται από μία άσκηση
λεξιλογίου όπου οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν κάποιες
λέξεις των οποίων δίνονται μόνο τα αρχικά. Μόλις τελειώσουν την
άσκηση, έχουν μπροστά τους και πάλι τις κατηγορίες των
τροφίμων. Σε μια δεύτερη άσκηση οι μαθητές καλούνται να βρουν
τρόπους μαγειρέματος (grilled, boiled, fried etc).
Aκολουθεί το μενού με τις ποικιλίες των φαγητών στα εστιατόρια
Perkins. Εδώ οι μαθητές θα πρέπει να
μάθουν να ξεχωρίζουν τις κατηγορίες
όπως Pastries, Specialities, Burgers,
Pasta, Salads, Beverages, Desserts. Στη
συζήτηση που γίνεται οι μαθητές πρέπει
να βρουν ποια φαγητά είναι κατάλληλα
για ειδικές περιπτώσεις όπως για
παράδειγμα για χορτοφάγους, για
επιχειρηματίες, για εφήβους, για όσους
θέλουν να φάνε κάτι ελαφρύ.
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Η σελίδα English Breakfast περιλαμβάνει
περιγραφή εικόνων, σύγκριση του Αγγλικού
πρωινού με το Ελληνικό, σύνταξη του
αγαπημένου πρωινού των μαθητών και
κατανόηση των οδηγιών για να ετοιμαστεί ένα
καθημερινό Αγγλικό πρωινό.
Από το Αγγλικό πρωινό προχωράμε και σε
άλλες παραδοσιακές συνταγές
μαγειρικής/ζαχαροπλαστικής όπως Yorkshire Pudding, Scones,
Chocolate Cake. Οι μαθητές αναζητούν στο
Διαδίκτυο και άλλες συνταγές και, ως γραπτή
άσκηση, καταγράφουν τη γνώμη τους (θετική
ή αρνητική) για μία συνταγή.
H σελίδα Preparing a Recipe δίνει το έναυσμα
για μία συζήτηση περί μαγειρικής. Οι μαθητές
καταθέτουν τις προσωπικές τους εμπειρίες
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επίθετα και
επιρρήματα. Επιλέγουν ένα από τα
πρόσωπα της οθόνης για να
περιγράψουν τα συναισθήματά τους
και εκφράζουν τη γνώμη τους για το
αν θα ξαναδοκίμαζαν να υλοποιήσουν
κάποια συνταγή.
Η παρουσίαση των Ελληνικών
συνταγών (Greek salad, Meat balls,
Eggplant salad) είναι βέβαιο ότι θα
προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα παιδιά.
Αφού κατανοήσουν οι μαθητές τις
συγκεκριμένες οδηγίες μπορούν να
προσπαθήσουν να συντάξουν τη δική
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τους αγαπημένη Ελληνική συνταγή για να τη στείλουν σε κάποιους
φίλους τους στο εξωτερικό. Η συγκεκριμένη σελίδα συνδέεται με
μία άσκηση λεξιλογίου (fill in the blanks).
H προετοιμασία μιας γιορτής γενεθλίων
είναι ο επόμενος στόχος. Για την
υλοποίηση του στόχου αυτού θα πρέπει
οι μαθητές να προετοιμάσουν το σπίτι,
να προγραμματίσουν το χρόνο της
γιορτής, να σκεφτούν για τα ποτά και
το μενού, να συντάξουν έναν κατάλογο
αγορών και αμέσως μετά να αρχίσουν
τα ψώνια. Έτσι θα επισκεφθούν το φούρνο, το μανάβη, το σούπερ
μάρκετ. Ειδικότερα για την κατασκευή των σάντουιτς θα πρέπει να
βρουν τα συστατικά τους αφού πρώτα λύσουν την αντίστοιχη
άσκηση!
Ο μικρόκοσμος "Cakes" είναι αφιερωμένος στις τούρτες. Με
αφορμή ένα συγκεκριμένο
εορτασμό (Birthday,
Valentine,Wedding
Anniversary, Halloween etc)
οι μαθητές καλούνται να
κατασκευάσουν την ανάλογη
τούρτα και να γράψουν την
κατάλληλη ευχή. Είναι πολύ
σημαντική η βοήθεια που
τους παρέχεται εάν
επιλέξουν το εικονίδιο του
κουτιού στο κάτω αριστερό
μέρος της οθόνης. Πρόκειται κυρίως για μία εξάσκηση στο γραπτό
λόγο που δίνει παράλληλα την αφορμή για συζητήσεις, σχόλια και
πολιτιστικούς παραλληλισμούς.
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Αγγλικά: Φάση 3η – Μουσική,
αθλητισμός και άλλες δραστηριότητες

3.8

Η τρίτη φάση του ταξιδιού στη Μ.Βρετανία περιλαμβάνει
μουσική και αθλητισμό. Οι μαθητές γνωρίζουν την ιστορία
και τα τραγούδια των Beatles, μαθαίνουν τις κατηγορίες των
μουσικών οργάνων και συζητούν για την κλασική μουσική.
Επισκέπτονται ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γήπεδο και
συγκρίνουν τα γήπεδα των μεγαλύτερων ομάδων του
Αγγλικού ποδοσφαίρου. Τέλος, αφού αντιστοιχίσουν
ορισμένες Αγγλικές παροιμίες με ανάλογες Ελληνικές,
στέλνουν μία ταχυδρομική κάρτα για να περιγράψουν τις
εντυπώσεις τους από το ταξίδι.
3.9

Αγγλικά: Φάση 3η - Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στην τρίτη φάση έγινε με
στόχο την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Αφού έχουμε εγκατασταθεί
στη χώρα, έχουμε γνωρίσει τα αξιοθέατά της, έχουμε δοκιμάσει τα
φαγητά της, τώρα ακούμε τη μουσική της, μαθαίνουμε τις
παροιμίες της και γνωρίζουμε το ποδόσφαιρό της. Σίγουρα δεν
είναι τα μόνα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς σε ένα ταξίδι
στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά ο αθλητισμός και η μουσική είναι από
τα πιο ενδιαφέροντα θέματα για τους μαθητές γι αυτό αξίζει να
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δώσουμε βάρος σε αυτές τις ενότητες. Εδώ τα παιδιά συζητούν και
συγκρίνουν, γράφουν άρθρα για τη σχολική εφημερίδα,
συντάσσουν το πρόγραμμα μιας συναυλίας, στέλνουν καρτ
ποστάλ, ενώ, προσπαθώντας να κατανοήσουν τους στίχους των
τραγουδιών των Beatles, βελτιώνουν την ακουστική τους
κατανόηση. Η 3η φάση κλείνει με ασκήσεις γραμματικής πάνω στη
χρήση των προθέσεων. Για την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης
χρειάζονται περίπου 4-5 διδακτικές ώρες.

Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές
√

Kασετόφωνο με Αγγλικά τραγούδια

√

Φωτοαντίγραφα με στίχους τραγουδιών

√

Αφίσες ή φωτογραφίες των Beatles

√

Αγγλικά αθλητικά περιοδικά ή εφημερίδες

√

Σήματα ποδοσφαιρικών ομάδων Βρετανίας

√

Βίντεο κλιπς μουσικών συγκροτημάτων

√

Κατάλογος παροιμιών (Αγγλικών και
Ελληνικών)
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Τι εξασκούν οι μαθητές
3η ΦΑΣΗ

Λεξιλόγιο

Γραμματική

Ομιλία

Γραπτή εξάσκηση

Κατανόηση
κειμένου

Ακουστική
ικανότητα

The Beatles

Ροκ μουσική

Ιmperative Present Perfect

Συζήτηση για τα
αγαπημένα
συγκροτήματα

Συγγραφή άρθρου
για σχολική
εφημερίδα

Κατανόηση
στίχων των
Beatles

Κατανόηση
τραγουδιών των
Beatles

Musical
Instruments

Μουσικά
όργανα

Comparisons

Σύγκριση μουσικών
οργάνων

Επιλογή μουσικού
οργάνου

Κατανόηση
πίνακα

Brighton
Philharmonic
Orchestra

Κλασική
μουσική

Prepositions

Συζήτηση για την
κλασική μουσική

Σύνταξη
προγράμματος
συναυλίας

Αναζήτηση στο
Διαδίκτυο

Soccer in
England

Ποδόσφαιρο

Comparisons

Συζήτηση για γήπεδα

Άσκηση
αντιστοίχισης

Κατανόηση
πίνακα

Send a postcard

Ταξίδια

Simple Past

Απολογισμός των
διακοπών

Συγγραφή κάρτας
προς φίλους

Football
Stadium

Ποδοσφαιρικό
γήπεδο

Comparisons

Συζήτηση για
αθλητισμό

Άσκηση
αντιστοίχισης

Proverbs

Παροιμίες

Σχολιασμός-Ανάλυση
παροιμιών

Άσκηση
αντιστοίχισης

Prepositions

Προθέσεις

Aκρόαση
κλασικής
μουσικής

Prepositions
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3.10

Αγγλικά: Φάση 3η - Περιγραφή

Γνωριμία με το πιο διάσημο
μουσικό συγκρότημα του
κόσμου: τους Beatles. Αφού
περιγράψουν τα εξώφυλλα των
δίσκων τους και τοποθετήσουν
το συγκρότημα χρονολογικά, οι
μαθητές ακούν έξι τραγούδια
τους και μελετούν τους στίχους
τους. Αφού ολοκληρώσουν την
ακρόαση συζητούν για τη
θεματολογία των τραγουδιών
αυτών. Σαν γραπτή εργασία τους ανατίθεται να γράψουν ένα
άρθρο για τους Beatles για την εφημερίδα του σχολείου τους.
Η παρουσίαση των μουσικών οργάνων είναι ο αναγκαίος κρίκος
που θα συνδέσει τη σελίδα των Beatles με εκείνη, σε λίγο, της
κλασικής μουσικής. Εδώ οι μαθητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους
ταξινομώντας τα μουσικά όργανα σε πέντε κατηγορίες, συζητούν
για τα όργανα που χρησιμοποιούνται σε κάθε είδος μουσικής και
επιλέγουν τα όργανα που θα ήθελαν να ακούν ή να γνωρίζουν
(μπορεί να γίνει σχετική ψηφοφορία ή class survey).
To πρόγραμμα της Brighton
Philharmonic Orchestra αποτελεί το
έναυσμα για σύγκριση της ροκ μουσικής
με την κλασική. Εκτός από τις
ερωτήσεις σχετικά με τις ημερομηνίες
και το περιεχόμενο της συναυλίας, οι
μαθητές μπορούν να δοκιμάσουν τις
γνώσεις τους για τους μεγάλους
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συνθέτες. Κατόπιν, αναζητούν στο Διαδίκτυο πληροφορίες για τον
Μπετόβεν και ακούν αποσπάσματα της μουσικής του
καταγράφοντας τους τίτλους
των κομματιών εκείνων που
τους φαίνονται περισσότερο
ενδιαφέροντα. Σαν γραπτή
άσκηση θα πρέπει να
περιγράψουν τι φαντάζονται ότι
ένοιωθε ο συνθέτης κατά τη
στιγμή της σύνθεσης κάποιου
μουσικού κομματιού.
Η αναφορά στο Αγγλικό
ποδόσφαιρο ξεκινά με μια
εναέρια θέα του σταδίου Wembley
σε απ' ευθείας μετάδοση μέσα από
μία live web camera. Αμέσως μετά
παρελαύνουν οι θρυλικές
ποδοσφαιρικές ομάδες του
Αγγλικού ποδοσφαίρου.
Μελετώντας τον πίνακα οι
μαθητές βλέπουν το σήμα της
κάθε ομάδας και φωτογραφία του
γηπέδου της και διαβάζουν για τη
χωρητικότητα του κάθε σταδίου. Ξεκινά μια συζήτηση τόσο για τα
στάδια όσο και για τις ίδιες τις ομάδες.
Η παρουσίαση των γηπέδων
ακολουθείται από μία άσκηση όπου
οι μαθητές θα πρέπει να γράψουν
τα μέρη του γηπέδου. Εκεί θα
πρέπει να ξεχωρίσουν τους όρους
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"penalty area, centre half, defenders,
field, outside right strikers, penalty
spot, goal post, goal keeper, spectators,
stand, net, center circle, goal area,
halfway line" και να τους γράψουν στον
κατάλληλο αριθμό. Μόλις τελειώσουν
μπορούν να ελέγξουν την ορθότητα των
απαντήσεών τους και να δουν το %
ποσοστό επιτυχίας.
Έχοντας ήδη επισκεφθεί αρκετά
ενδιαφέροντα μέρη της
Μ.Βρετανίας καλούμαστε τώρα να
γράψουμε τις εντυπώσεις μας σε
μια ταχυδρομική κάρτα που θα
στείλουμε σε ένα φίλο μας. Εδώ
συνοψίζουμε τις εμπειρίες μας με
αναφορά στους πιο σημαντικούς
σταθμούς του ταξιδιού μας. Αμέσως μετά ερευνούμε στο Διαδίκτυο
για ηλεκτρονικές κάρτες αναζητώντας κατάλληλες κάρτες για τη
γιορτή της μητέρας, τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, μία κάρτα
γενεθλίων κλπ.
Στην άσκηση αντιστοίχισης των Αγγλικών με τις Ελληνικές
παροιμίες οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι παροιμίες,
όπως και άλλες ιδιωματικές εκφράσεις, δεν μεταφράζονται κατά
λέξη, αλλά αποδίδονται με νοηματικούς παραλληλισμούς. Αφού
τελειώσει η συγκεκριμένη
άσκηση, ο καθηγητής
μπορεί να παρουσιάσει και
άλλες Αγγλικές παροιμίες.
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Η εξάσκηση των προθέσεων που συμπεριλαμβάνεται στην τρίτη
φάση γίνεται μέσα από επτά διαφορετικές ασκήσεις που εξασκούν
διαφορετικούς λεκτικούς συνδυασμούς: Verb + Preposition, Noun
+ Preposition, Adjective + Preposition, Prepositions of Place,
Prepositions of Time, Prepositional Phrases, Phrasal Verbs.

3.11

Επίλογος

Αν και οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται στο Αγγλικό
τμήμα του λογισμικού απέχουν πολύ από το να εξαντλούν
όλες τις επικοινωνιακές πτυχές της Αγγλικής γλώσσας,
μπορούν να θεωρηθούν σαν ένα ξεκίνημα για την εξάσκηση
ποικίλλων δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη της ικανότητας
κατανόησης και παραγωγής αυθεντικού λόγου πρέπει να
υπηρετεί πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας σε
διαφορετικό περιβάλλον χρήσης, κάτω από διαφορετικές
συνθήκες, όπου οι μαθητές θα κληθούν να υποδυθούν
διάφορους επικοινωνιακούς ρόλους. Ένα διδακτικό
λογισμικό, σαν αυτό που περιγράφουμε, θα πρέπει να
περιλαμβάνει θέματα ρεαλιστικά, σύγχρονα και
ενδιαφέροντα, τόσο από την καθημερινή ζωή, όσο και από
το χώρο των επαγγελμάτων, της τεχνολογίας και των
επιστημών. Είναι βέβαιο ότι η θεματολογία του ταξιδιού από
μόνη της βοηθάει στο να διευρυνθεί το πεδίο γνώσεων των
μαθητών, ενημερώνοντας τους παράλληλα για τον
πολιτισμό και τις συνήθειες άλλων λαών και αυξάνοντας την
ευαισθησία τους σε θέματα παγκόσμιας σπουδαιότητας (π.χ.
υγιεινή διατροφή, προστασία του περιβάλλοντος) και
γενικότερα συντελεί στην περαιτέρω πνευματική, κοινωνική,
πολιτιστική και αισθητική τους καλλιέργεια.
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Ξένη γλώσσα: Γερμανικά

Φάση 1η

Φάση 2η

Ευρώπη

Γερμανία

Επισκόπηση - Φάσεις 1 & 2

Ευρώπη

67

Γερμανία

71

Περιγραφή & Δραστηριότητες

67

Περιγραφή & Δραστηριότητες

71

Περιγραφή μικρόκοσμου Ευρώπη
Δικτυακό υλικό

67
68

Μικρόκοσμος Γερμανίας
Δικτυακό υλικό

71
72

Gruppenarbeit
Landeskunde Quiz

Φάση 3η

Φάση 4η

Φάση 5η

"Das Stadt Panorama"

"Κöln zu Fuß"

"Κöln mit der U-Bahn"

75
78

Συνοπτική περιγραφή

79

Συνοπτική περιγραφή

81

Συνοπτική περιγραφή

88

Περιγραφή & Δραστηριότητες

79

Πίνακας δραστηριοτήτων

81

Πίνακας δραστηριοτήτων

88

Ασκήσεις

81

Περιγραφή επιμέρους σταθμών &
προτεινόμενες δραστηριότητες

84

Περιγραφή επιμέρους σταθμών &
προτεινόμενες δραστηριότητες

90

Περιγραφή λογισμικού σε περιβάλλον
Αβακίου
87

Περιγραφή λογισμικού σε περιβάλλον
Αβακίου
92
Περιγραφή δραστηριότητας ζωολογικού
κήπου & συνοδευτικού μικρόκοσμου 93
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4. Γερμανικό τμήμα: Από την Ελλάδα στη Γερμανία και μετά στην Κολωνία: ένα
εικονικό ταξίδι
4.1

Βασικές αρχές σχεδιασμού

Το γερμανικό τμήμα του λογισμικού και των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων για τις ξένες γλώσσες σχεδιάστηκε στην
πρώτη φάση του σύμφωνα με τις βασικές αρχές που διέπουν
το έργο Mentor και είχαν συναποφασιστεί σε ισότιμη βάση
από τους εταίρους στο πρόγραμμα. Μετά τη λήξη του
προγράμματος στην αρχική του μορφή, ως τριμερής
ευρωπαϊκή σύμπραξη, αποφασίστηκε ο επανασχεδιασμός, η
αναδιάρθρωση ή και η επέκτασή του με σκοπό την
υποστήριξη της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στα
σχολεία της Οδύσσειας.
Παρόλα αυτά οι βασικές αρχές σχεδιασμού παραμένουν οι
ίδιες. Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη
του θεματικού περιεχομένου, στον εμπλουτισμό του υλικού
εξάσκησης όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων καθώς και
στη βελτίωση της λειτουργικότητας του περιβάλλοντος
διεπαφής. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους
καθηγητές και τους μαθητές να αναπτύξουν πολυάριθμες
επικοινωνιακές δραστηριότητες στο μάθημά τους.
Θεματική συνοχή
Στα πλαίσια της κοινής θεματολογίας που επιλέχθηκε αρχικά
και για τις 3 γλώσσες του λογισμικού, το περιεχόμενο του
γερμανικού τμήματος βασίζεται σε ένα εικονικό ταξίδι από
την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη και τη Γερμανία,
καταλήγοντας στην παρουσίαση της πόλης της Κολωνίας.
Τεχνικά μέσα παρουσίασης
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Έγινε προσπάθεια ευρύτατης χρησιμοποίησης της νέας
τεχνολογίας όχι όμως εις βάρος του τελικού παιδαγωγικού
στόχου του έργου ο οποίος επιγραμματικά θα μπορούσε να
καταγραφεί ως εξής: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της
διδακτικής πρακτικής για την ελκυστικότερη παρουσίαση
του περιεχομένου, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, για
την πολύπλευρη εξάσκηση των μαθητών σε όλες τις
δεξιότητες, για τη διευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης
Η τεχνολογία ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπός.
Σαφής και συνεπής δόμηση περιεχομένου
Το περιεχόμενο δομείται σαφώς με κύριο κριτήριο τη
συνέπεια, την ισομερή κατανομή κειμένου και πολυμεσικών
στοιχείων. Το γερμανικό τμήμα χωρίζεται σε 5 κύριες
φάσεις, η δομή των οποίων θα περιγραφεί αναλυτικά
παρακάτω.
Παιδαγωγική προσέγγιση
Η παιδαγωγική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στο
σχεδιασμό του γερμανικού τμήματος του προγράμματος
διέπεται από τις βασικές παιδαγωγικές αρχές του
προγράμματος. Αυτές είναι:
 Υιοθέτηση της επικοινωνιακής προσέγγισης στην
εκμάθηση των ξένων γλωσσών
 Αναγνώριση του κεντρικού ρόλου των μαθητών σε όλα
τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος
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 Εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων (προφορικής και
γραπτής έκφρασης, ακουστικής και αναγνωστικής
κατανόησης, μορφολογικής δομής της γλώσσας)
 Κάλυψη διαφορετικών επιπέδων ικανότητας στην ξένη
γλώσσα

Έκδοση 2.1

ΦΑΣΗ 3
Εισαγωγική παρουσίαση της πόλης της Κολωνίας

ΦΑΣΗ 4
Πεζή περιήγηση στην Κολωνία

 Σύνδεση με συμβατικά διδακτικά μέσα

ΦΑΣΗ 5

 Χρήση αυθεντικών πηγών πληροφορίας στην
παρουσίαση του περιεχομένου

Περιήγηση στην Κολωνία με τον υπόγειο σιδηρόδρομο

 Ένταξη στο περιεχόμενο δραστηριοτήτων με στόχο τη
διαρκή ανατροφοδότηση και τον έλεγχο της γνώσης που
αποκτήθηκε, της αυτοαξιολόγησης μαθητή και
εκπαιδευτικού
 Ευελιξία στη διαμόρφωση του περιεχομένου σεβόμενοι
τόσο τις συνολικές αλλά και τις ατομικές ανάγκες των
μαθητών

Διάρθρωση περιεχομένου ανά φάση
Η διάρθρωση ανά φάση ακολουθεί την παρακάτω δομή:
1. Παρουσίαση με τη χρήση του ΑΒΑΚΙΟΥ
2. Μικρό εισαγωγικό κείμενο
3. Δραστηριότητες Εξάσκησης των Δεξιοτήτων και
Συστηματοποίησης της Γλώσσας

Ανάπτυξη περιεχομένου

Μέσα παρουσίασης περιεχομένου

Διάρθρωση περιεχομένου σε 5 κύριες φάσεις. Η συνολική
διάρθρωση του γερμανικού τμήματος ακολουθεί την
παρακάτω δομή:

Χρησιμοποιήθηκε ευρέως το Διαδίκτυο τόσο ως πηγή
συλλογής πολυμεσικών στοιχείων παρουσίασης, όσο και ως
μέσο παρουσίασης του δικτυακού υλικού και των
ηλεκτρονικών ασκήσεων και το περιβάλλον Αβάκιο.

ΦΑΣΗ 1
"Ευρώπη": Η θέση της Ο.Δ. της Γερμανίας στην Ευρώπη

ΦΑΣΗ 2
"Γερμανία": Τα κρατίδια της Ο.Δ. της Γερμανίας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Φάσης 1 και 2
Ομαδική εργασία μαθητών
Κουΐζ γενικών γνώσεων για τη Γερμανία
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Προτεινόμενες δραστηριότητες
Βασικό κριτήριο στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων είναι
αυτές να επιτρέπουν την παρέμβαση τόσο του εκπαιδευτικού
όσο και του μαθητή στην εξέλιξή τους. Επίσης να
επιτρέπουν την εξάσκηση του μαθητή σε όλες τις
απαιτούμενες δεξιότητες για την επιτυχή εκμάθηση της
ξένης γλώσσας τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε ατομικό
επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές:
 Προσανατολισμός στο χάρτη, στην πόλη
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Έκδοση 2.1

 Προφορική έκφραση, με διηγήσεις, αναπαραστάσεις
διαλόγων σε σταθμούς, μέσα συγκοινωνίας, τόπους
ψυχαγωγίας, εστιατόρια, μουσεία κλπ

 Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα έλλειψης μέσων
υποστήριξης της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στα
ελληνικά σχολεία

 Κατανόηση κειμένων, αναζήτηση πληροφορίας
διακρίνοντας το αναγκαίο από το περιττό

 Να ενθαρρυνθεί η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις
νέες τεχνολογίες

 Ακουστική κατανόηση

 Να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ επιστημόνων
διαφόρων ειδικοτήτων

 Εξάσκηση και εμπλουτισμός λεξιλογίου
 Γραπτή έκφραση (σύνταξη άρθρου, καρτών,
ημερολογίου δραστηριοτήτων)

 Να υιοθετηθεί διαφορετική / αντισυμβατική προσέγγιση
σε επίπεδο παιδαγωγικής σκέψης
 Να υιοθετηθεί διαφορετική / αντισυμβατική προσέγγιση
σε επίπεδο διαμόρφωσης παιδαγωγικού υλικού

 Γνωριμία με διαφορετικά είδη γραπτού λόγου (ποίηση,
ιστορικό κείμενο, διαφήμιση, τουριστικός οδηγός,
πίνακας στοιχείων κλπ)

Για τους μαθητές

Τυπολόγιο ασκήσεων συστηματοποίησης της
Γλώσσας

 Αναγνώριση ενός νέου ρόλου: πλήρης εμπλοκή του
μαθητή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μάθησης

 Ασκήσεις αντιστοίχισης

 Εξοικείωση με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες
τεχνολογίες στη μάθηση

 Ασκήσεις σωστού / λάθους
 Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών
 Ασκήσεις συμπλήρωσης των κενών
 Σταυρόλεξα

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Για τους εκπαιδευτικούς
 Να κερδηθεί η πρόκληση της σύζευξης τεχνολογίας και
εκπαιδευτικής πρακτικής
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(εξατομικευμένη μάθηση)
 Ενθάρρυνση της επικοινωνίας με συμμαθητές στην
Ελλάδα
 Κατάκτηση ενός νέου τρόπου μάθησης όπου η
διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης έχει μεγαλύτερη
βαρύτητα από την παθητική συσσώρευση γνώσης
 Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της δημιουργικότητας με
τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που βασίζονται σε
ρεαλιστικές επικοινωνιακές καταστάσεις
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4.2

Γερμανικά: Φάση 1η: Ευρώπη
Η θέση της Ο.Δ. της Γερμανίας στην Ευρώπη

Γερμανικά: Φάση 1η: Περιγραφή και
προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
4.3

i.

Περιγραφή μικρόκοσμου Ευρώπη – Περιβάλλον
Αβάκιο

Έκδοση 2.1

Αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια των παρακάτω εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που προτείνουμε:
1.

Περίγραψε τη γεωγραφική θέση μιας χώρας στην Ευρώπη
(προσανατολισμός, σύνορα)

2.

Περίγραψε τις σημαίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
… (τα χρώματα)

3. Περίγραψε το ταξίδι σου από μια Ευρωπαϊκή χώρα σε μια άλλη

Στην αρχική φάση του γερμανικού τμήματος ο εκπαιδευτικός έχει
στη διάθεσή του για το εισαγωγικό στάδιο του μαθήματός του το
μικρόκοσμο ΕΥΡΩΠΗ.
Αυτός αποτελείται κυρίως από το χάρτη της Ευρώπης και έναν
πίνακα, όπου εμφανίζονται πληροφοριακά στοιχεία για τις
Ευρωπαϊκές χώρες.
Ταξιδεύοντας ο μαθητής στις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πληροφορείται για το όνομα, τον πληθυσμό, την έκταση, την
πρωτεύουσα, το νόμισμα, τη σημαία, την επίσημη γλώσσα ή
γλώσσες της κάθε μίας από αυτές. Παράλληλα του δίνεται η
δυνατότητα να δει μια φωτογραφία της πρωτεύουσας της κάθε
χώρας καθώς και το εθνικό σύμβολό της.

Προτεινόμενες δραστηριότητες
Εξοικείωση με το περιβάλλον και τη
λειτουργικότητα του Αβακίου, εξάσκηση
γλωσσικών δεξιοτήτων
Επειδή το γερμανικό τμήμα υποστηρίζεται από 5 συνολικά
μικρόκοσμους του Αβακίου θεωρείται σκόπιμο οι μαθητές μας
εξαρχής να αποκτήσουν ένα βαθμό ευκολίας στο χειρισμό τους.
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(λεξιλόγιο με θέμα το ταξίδι, τα μέσα μεταφοράς, προθέσεις
κατεύθυνσης)
4. Παρουσίασε μια Ευρωπαϊκή χώρα (εξάσκηση βασικού
λεξιλογίου όπως πληθυσμός, έκταση κλπ)
5. Σύγκρινε τις Ευρωπαϊκές χώρες
6. Μάντεψε τη χώρα! Περιγράφουμε τη γεωγραφική θέση ή
δίνουμε στοιχεία μιας χώρας και ζητούμε το όνομά της.
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Έκδοση 2.1

7. Περιγράφουμε τη σημαία της χώρας και ζητούμε το όνομά της.
8. Αντιστοίχιση ονόματος χώρας και πρωτεύουσας και
αντίστροφα.

ii. Δικτυακό υλικό
Die Lage der Bundesrepublik Deutschland in
Europa
Με τη βοήθεια του χάρτη και του
συνοδευτικού κειμένου, όπου
παρουσιάζεται η θέση της
Γερμανίας στην Ευρώπη γίνεται η
μετάβαση στο κύριο μέρος του
μαθήματος. Εδώ έχουμε σαν
στόχο να ασκηθούν οι μαθητές
στις βασικές δεξιότητες γλωσσικής
επικοινωνίας καθώς και να
συστηματοποιήσουν τις γνώσεις
τους με ασκήσεις γραμματικής και
λεξιλογίου.

Δραστηριότητες κατανόησης γραπτού κειμένου Leseverständis
Επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση http://www.kidsweb.de/
schule/europa/europa.htm οι
μαθητές έχουν την ευκαιρία να
διαβάσουν μικρά κείμενα για τις
15 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πατώντας την εικόνα
που αντιπροσωπεύει την κάθε
χώρα μπορούν να πάρουν
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περισσότερες πληροφορίες για την κάθε χώρα. Μετά την ανάγνωση
των κειμένων καλούνται να επιλύσουν μια άσκηση συμπλήρωσης
κενών όπου ζητούνται τα ονόματα των χωρών (Aufgabe1 - Lesen)
Συμπληρωματικά μπορούν να επιλύσουν και ένα σταυρόλεξο
(Aufgabe2 - Lesen)

Δραστηριότητες ακουστικής κατανόησης Hörverständis
Δίνεται ένας τηλεφωνικός διάλογος
βασισμένος στα κείμενα της
προηγούμενης ιστοσελίδας, χωρισμένος
σε 4 μέρη. Ο διάλογος αφορά τις
εντυπώσεις της Elke από το ταξίδι της
στην Ευρώπη.
Μετά την επεξεργασία του διαλόγου οι
μαθητές καλούνται να επιλύσουν μια
άσκηση σωστού λάθους (Aufgabe Hören)

Δραστηριότητες προφορικής έκφρασης - Mündlicher
Ausdruck
Ίσως κάποιος από τους μαθητές μας έχει ήδη επισκεφτεί μια από
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι εντυπώσεις του;
Αλλά και κάποιος που δεν έχει αυτή την εμπειρία, ποια θα
επιθυμούσε να επισκεφτεί και γιατί;
(Aufgabe - Sprechen)

Δραστηριότητες γραπτής έκφρασης - Schriftlicher
Ausdruck
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Οι μαθητές μας επισκέπτονται το δικτυακό τόπο του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού στη Γερμανία στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.griechenlandinformation.de/tourismu.htm
Με τις πληροφορίες που αντλούν από εκεί μπορούν να γράψουν
μια επιστολή σε ένα φίλο τους από τη Γερμανία που θα ήθελε να
τους επισκεφτεί και τους ζητά περισσότερες πληροφορίες για τον
τόπο τους. (Aufgabe - Schreiben)

Ασκήσεις γλωσσικής συστηματοποίησης
Übung 1 - Grammatik (Adjektivkomparation)

Έκδοση 2.1

Übung 2 - Grammatik Syntax (Vergleichsätze)
Στόχος είναι η εμπέδωση των κανόνων σχηματισμού των
συγκριτικών προτάσεων. Με τη
βοήθεια του παραδείγματος και των
εικόνων καθώς και του πίνακα
παραθετικών της προηγούμενης
άσκησης οι μαθητές μας καλούνται
να σχηματίσουν συγκριτικές
προτάσεις είτε προφορικώς είτε
γραπτώς.

Στόχος είναι η εξάσκηση στο σχηματισμό και τη χρήση των
παραθετικών των επιθέτων. Δίδεται πίνακας με επίθετα στους 3
βαθμούς, στον υπερθετικό βαθμό δίδονται και οι δύο τύποι. Αυτά
τα επίθετα πρέπει να εισαχθούν σε άσκηση συμπλήρωσης κενών.
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Έκδοση 2.1

Τι εξασκούν οι μαθητές
ΦΑΣΗ 1 – ΕΥΡΩΠΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Aufgaben zur
Einübung der
Sprachfertigkeiten

Αβάκιο

Ο μικρόκοσμος Ευρώπη

Δικτυακό υλικό

Die Lage der Bundesrepublik Deutschland in Europa

Leseverständis

http://www.kidsweb.de/schule/europa/europa.htm

Κατανόηση γραπτού κειμένου
Hörverständis

Δραστηριότητες
εξάσκησης των
γλωσσικών δεξιοτήτων

Ακουστική κατανόηση
Mündlicher Ausdruck
Προφορική έκφραση
Schriftlicher Ausdruck
Γραπτή έκφραση

Übungen zur
Systematisierung

Grammatik
Γραμματική

der Sprache
Syntax
Ασκήσεις γλωσσικής
συστηματοποίησης

Συντακτικό
Vokabel
Λεξιλόγιο
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(Aufgabe 1-Lesen) Άσκηση συμπλήρωσης κενών
(Aufgabe 2-Lesen) σταυρόλεξο
Τηλεφωνική συνομιλία: Elke reist durch Europa
(Aufgabe - Hören) Άσκηση σωστού λάθους
(Aufgabe - Sprechen)
Οι εντυπώσεις μου από ένα ταξίδι στην Ευρώπη.
Ποια Ευρωπαϊκή χώρα θα ήθελα να επισκεφτώ και γιατί
http://www.griechenlandinformation.de/tourismu.htm
(Aufgabe - Schreiben)
Συγγραφή επιστολής με θέμα: Περιγράφω τον τόπο μου
Übung 1 - (Adjektivkomparation)
Σχηματισμός και χρήση των παραθετικών
Άσκηση συμπλήρωσης κενών
Übung 2 - (Vergleichsätze)
Συγκριτικές προτάσεις
Αβάκιο και δικτυακό υλικό
Ονόματα χωρών και πόλεων, γεωγραφικοί όροι και ονομασίες, γλώσσες,
νομίσματα, σημεία του ορίζοντα, χρώματα, μεταφορικά μέσα και λεξιλόγιο
ταξιδιού, αξιοθέατα
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4.4

Γερμανικά: Φάση 2η: Γερμανία
Die Länder der Bundesrepublik Deutschland

Γερμανικά: Φάση 2η: Περιγραφή και
προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

4.5

1. Aβάκιο - Ο μικρόκοσμος της Γερμανίας

Έκδοση 2.1

κουμπί με τη λέξη Deutschland που όταν το πατήσουμε μας οδηγεί
από την Ευρώπη στη Γερμανία. Η αρχή της μετάβασης από το
γενικότερο στο ειδικότερο είναι βασική αρχή σχεδιασμού του
γερμανικού τμήματος του προγράμματος.
Η κύρια διαφορά αυτού του μικρόκοσμου από τον προηγούμενο
είναι ότι χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο βαθμό αλληλεπίδρασης με
το μαθητή επιτρέποντας του να συμπληρώσει έναν ημιτελή χάρτη.
Σε αυτό το χαρακτηριστικό βασίζονται οι δραστηριότητες που
προτείνονται ακολούθως.
Επιλέγοντας μια πόλη της Γερμανίας μια απλή πρόταση που την
περιγράφει εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας μας. Παράλληλα
έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και μια φωτογραφία αυτής της
πόλης. Η πρόταση αυτή μας δίνει τα απαραίτητα στοιχεία να
αποφασίσουμε πιο είναι το σύμβολο που αντιστοιχεί σε αυτή την
πόλη και να το εισάγουμε στο χάρτη μας πάνω στο όνομα της
πόλης. Π.χ In München trinkt man viel Bier
Ένα εικονίδιο μπύρας μπορεί να προστεθεί στο χάρτη μας πάνω
από την πόλη του Μονάχου.

Αυτός ο μικρόκοσμος είναι από τους πλέον λιτούς σε σχεδιασμό και
αποτελείται κυρίως από έναν πολιτικό χάρτη της Γερμανίας.
Συνδέεται με τον προηγούμενο μικρόκοσμο της Ευρώπης
επιτρέποντας μας να διατηρούμε μια συνοχή στο συνολικό
εκπαιδευτικό σενάριο που ακολουθούμε στο εικονικό ταξίδι του
γερμανικού τμήματος. Στον προηγούμενο μικρόκοσμο υπάρχει ένα
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Εδώ οι μαθητές μας
ασκούνται στην
κατανόηση κειμένου
στην ανάγνωση και την
προφορά, αν τους
ζητήσουμε να
διαβάσουν στην τάξη
αυτές τις απλές
προτάσεις, καθώς και
στο λεξιλόγιο στη
Γραμματική και στο
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Έκδοση 2.1

Συντακτικό αν επιλέξουμε την παρακάτω δραστηριότητα.

την πρωτεύουσα κάθε κρατιδίου. Επεξεργαζόμαστε το λεξιλόγιο.

Η επεξεργασία των προτάσεων μπορεί εναλλακτικά να μας δώσει
έναυσμα να μιλήσουμε για τα επίθετα που σχηματίζουμε από
ονόματα πόλεων ή χωρών και να συνδέσουμε έτσι το μικρόκοσμο
με μια άσκηση που θα ακολουθήσει στις σελίδες δικτυακού υλικού
της Φάσης 2.

Δραστηριότητες κατανόησης γραπτού κειμένου Leseverständis

Επισημαίνεται ότι οι δεξιότητες της προφορικής έκφρασης, της
ακουστικής κατανόησης εξασκούνται εμμέσως αν δώσουμε έμφαση
στο να επικοινωνούν οι μαθητές μας ενώ συμπληρώνουν το χάρτη
στα Γερμανικά.
Συμπληρωματικά μπορούμε να προτείνουμε το παιγνίδι: Μάντεψε
την πόλη !
Πχ Wo trinkt man viel Bier? In München.
Οι προτάσεις αυτές μπορούν να δοθούν και ως άσκηση
συμπλήρωσης κενών, καλό είναι όμως να επιμείνουμε στο στάδιο
αυτό περισσότερο στην έμμεση διαδικασία μάθησης της γλώσσας
που επιτυγχάνεται από την επικοινωνία των μαθητών ενώ
συμπληρώνουν το χάρτη. Στο επόμενο στάδιο της Φάσης 2 θα
έχουμε πολλές ευκαιρίες συστηματικής εξάσκησης των γλωσσικών
δεξιοτήτων.

2. Δικτυακό υλικό
Die Länder der Bundesrepublik Deutschland
Παρουσιάζεται ο πολιτικός χάρτης
της Γερμανίας με τα κρατίδια και τις
πρωτεύουσες τους. Παραπλεύρως
ένα μικρό κείμενο και ένας πίνακας
με τα ονόματα των κρατιδίων και
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Επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση στο Διαδίκτυο
http://derweg.org/mwbuland/bulantoc.htm αντλούμε τις
απαραίτητες πληροφορίες για τη λύση του σταυρόλεξου που θα
μας δώσει το όνομα της πρωτεύουσας της Γερμανίας (Aufgabe Lesen)
Δραστηριότητες ακουστικής κατανόησης - Hörverständis
Μια δραστηριότητα ακουστικής
κατανόησης από τα online
μαθήματα Γερμανικής του BBC.
Η Simone μας περιγράφει τον
τόπο κατοικίας της. Αφού
ακούσουμε τη διήγηση λύνουμε
μια άσκηση συμπλήρωσης
κενών και μια άσκηση ορθής
διάταξης των λέξεων μιας
πρότασης.
Δραστηριότητες προφορικής έκφρασης - Mündlicher
Ausdruck
Ποιος μπορεί πρώτος να μας πει με ποια κράτη συνορεύει η
Γερμανία; Ποιος μπορεί πρώτος να μας πει τα κρατίδια της
Γερμανίας; Ποιος μπορεί να μας πει τα ονόματα 10 γερμανικών
πόλεων; Ποιος θα μας δείξει στο χάρτη που βρίσκονται οι πόλεις
που θα του ζητήσουν οι συμμαθητές του: Αυτός θα επισκεφτεί την
παρακάτω διεύθυνση
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Έκδοση 2.1

http://www.tricounty.esu6.k12.ne.us/german/GermanyMap/Germ
anyMap.htm
και θα έχει την ευκαιρία να δει αν οι απαντήσεις του ήταν σωστές.
Επισημαίνεται ότι άσκηση της προφορικής επικοινωνίας γίνεται σε
σημαντικό βαθμό από την έμμεση χρήση της γλώσσας και κατά την
υλοποίηση της δραστηριότητας, γι αυτό είναι σκόπιμο να
παροτρύνουμε τους μαθητές μας να χρησιμοποιούν τα Γερμανικά
στο μάθημα όχι μόνο για να απαντούν στις ερωτήσεις του
διδάσκοντα ή στην επίλυση των ασκήσεων.

Επίσης είναι μια δραστηριότητα εμπλουτισμού του λεξιλογίου των
μαθητών.
Ασκήσεις γλωσσικής συστηματοποίησης
Grammatik
Zu den Nationalitäten
Άσκηση εκμάθησης και
εμπέδωσης των επιθέτων και
ουσιαστικοποιημένων επιθέτων
που χρησιμοποιούμε για την
περιγραφή των εθνικοτήτων
και των γλωσσών. Δίνεται ένας
πίνακας για 4 ευρωπαϊκές
χώρες (Γερμανία, Ελλάδα,
Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία) ο
οποίος σαφώς μπορεί να

Δραστηριότητες γραπτής έκφρασης - Schriftlicher Ausdruck
Was ist typisch deutsch?
Με τη βοήθεια των εικόνων και
του λεξιλογίου απαντάμε στην
ερώτηση: Όταν σκεπτόμαστε τη
Γερμανία, τι θεωρούμε τυπικό για
αυτή τη χώρα. Η δραστηριότητα
αυτή μπορεί να ασκήσει τους
μαθητές μας και στην προφορική
έκφραση αν επιλέξουμε να
συζητήσουμε αυτό το θέμα πριν
το δώσουμε ως γραπτή άσκηση.
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συμπληρωθεί και με άλλες χώρες.
Ακολούθως δίνονται φωτογραφίες διασήμων προσώπων αυτών των
εθνικοτήτων και ζητείται αυτοί να περιγραφούν όπως στο
παράδειγμα. Αν οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολία να
αναγνωρίσουν αυτά τα πρόσωπα, τους υποδεικνύουμε ότι αν
αφήσουμε για λίγο το ποντίκι πάνω από τη φωτογραφία θα
εμφανιστεί το όνομα του εικονιζόμενου.
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Τι εξασκούν οι μαθητές
ΦΑΣΗ 2 - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Aufgaben zur
Einübung der
Sprachfertigkeiten

Αβάκιο

Ο μικρόκοσμος Γερμανία

Δικτυακό υλικό

Die Länder der Bundesrepublik Deutschland

Leseverständis

http://derweg.org/mwbuland/bulantoc.htm

Κατανόηση γραπτού κειμένου
Hörverständis

Δραστηριότητες
εξάσκησης των
γλωσσικών δεξιοτήτων

Ακουστική κατανόηση

Προφορική έκφραση
Schriftlicher Ausdruck
Γραπτή έκφραση

der Sprache
Ασκήσεις γλωσσικής
συστηματοποίησης

Wo wohnt Simone?
BBC online
Activity1 Άσκηση συμπλήρωσης κενών
Activity2 Άσκηση ορθής διάταξης των λέξεων μιας πρότασης.

Mündlicher Ausdruck

Übungen zur
Systematisierung

(Aufgabe -Lesen) σταυρόλεξο

(Aufgabe - Sprechen)
http://www.tricounty.esu6.k12.ne.us/german/GermanyMap/GermanyMap.htm
Απαντήσεις σε ερωτήσεις, παιγνίδι μαντέματος
(Aufgabe - Schreiben)
Was ist typisch deutsch?
Γερμανικά στερεότυπα

Grammatik

Übung 1 - Zu den Nationalitäten

Γραμματική

Σχηματισμός και χρήση των ουσιαστικοποιημένων επιθέτων για την περιγραφή των
εθνικοτήτων και των γλωσσών.

Syntax

Σύνταξη καταφατικών κύριων προτάσεων βασιζόμενοι στο υλικό της προηγούμενης
άσκησης

Συντακτικό
Vokabel
Λεξιλόγιο

© Copyright 2001 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αβάκιο και δικτυακό υλικό
Ονόματα πόλεων και κρατιδίων, εθνικότητες, γλώσσες, τοπικά επιρρήματα και
σημεία του ορίζοντα, λεξιλόγιο ταξιδιού, αξιοθέατα, λεξιλόγιο στερεοτύπων για τη
Γερμανία.
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4.6

Έκδοση 2.1

Γερμανικά: Φάση 2η: Gruppenarbeit
Αρχικός στόχος
αυτής της
ομαδικής εργασίας
είναι μια ολιστική,
διαθεματική
προσέγγιση του
γλωσσικού
μαθήματος που θα
ενθαρρύνει στην
πράξη τη
συνεργατική
μάθηση.

Οι αρχές που
διέπουν την
Οδύσσεια και το
όραμα της
εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στην εκπαίδευση συχνά αντιμετωπίζονται ως
«ιδεολογήματα» που απέχουν πολύ από τη σχολική
πραγματικότητα.
Η παρακάτω πρόταση παρουσιάζει έναν εναλλακτικό τρόπο
διδασκαλίας με τον Ξένιο της οποίας το εκπαιδευτικό
σενάριο εμπεριέχει:
♦

Δραστηριότητες με στόχο να μάθουμε πώς μαθαίνουμε

♦

Δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση των διαδικασιών
που απαιτεί η διαθεματική, επιστημονική έρευνα

♦

Δραστηριότητες που ενισχύουν τους μηχανισμούς
επιλογής της ζητούμενης πληροφορίας από πλήθος
πηγών
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♦

Δραστηριότητες ανάπτυξης λογικών συσχετισμών

♦

Δραστηριότητες ανάθεσης και ανάληψης ρόλων στην
ομάδα

Παράλληλα ενθαρρύνει την επικοινωνία σε επίπεδο ομάδας
αλλά και κοινού στο οποίο το τελικό αποτέλεσμα
απευθύνεται.
Μέσα από αυτό το πρίσμα το ποιο τελικά θα είναι το
αποτέλεσμα αυτής της εργασίας, γλωσσικά ή σε επίπεδο
παρουσίασης με τις δυνατότητες που μας δίνουν οι
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, δεν
αποτελεί τον κύριο στόχο του σεναρίου.
Περισσότερο μας απασχολεί να αποκομίσουμε οφέλη σε
επίπεδο συνεργασίας, επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης,
υιοθέτησης μιας ευρύτερης άποψης απέναντι στο γλωσσικό
μάθημα από ότι η εξάσκηση και η συστηματοποίηση σε
δεξιότητες και σε γραμματικά και μορφολογικά φαινόμενα
της γλώσσας.
Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται:
1) Η ομαδική εργασία να αποτελέσει δραστηριότητα
ενδοσχολική και εξωσχολική εκτός των στενών
χρονικών και άλλων περιορισμών του γλωσσικού
μαθήματος.
2) Να αναζητηθούν τρόποι δημοσίευσης του τελικού
αποτελέσματος. Η δημοσίευση αποτελεί σημαντικό
κίνητρο για την θετική εμπλοκή των μαθητών μας. Θα
μπορούσε να αποτελέσει δραστηριότητα στα πλαίσια
Ευρωπαϊκού προγράμματος που συμμετέχει το σχολείο
(COMENIUS) ή τμήμα της ιστοσελίδας του σχολείου. Θα
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μπορούσε να δημοσιευτεί υπό μορφή πολύγλωσσου
εντύπου στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος και
τέλος θα μπορούσε να διακινηθεί σε άλλα σχολεία της
Ελλάδας με τη συνεργασία εκπαιδευτικών που
χρησιμοποιούν το λογισμικό και τις δραστηριότητες για
τις ξένες γλώσσες, είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είτε μέσω του web site.
3) Τα πεδία που αφορούν στην περιγραφή του τόπου μας,
Γεωγραφική θέση, Τοπίο, Κλίμα, Οικονομία,
Περιβάλλον, Ιστορία, Έθιμα, Παραδόσεις,
Τουρισμός, είναι ενδεικτικά. Στην πρώτη συνάντηση
της ομάδας θα μπορούσαν να προταθούν και άλλα ή
κάποια να παραλειφθούν.
4) Είναι απαραίτητη η συνεργασία καθηγητών άλλων
ειδικοτήτων όπως:
Ο φιλόλογος δίνει στοιχεία στα παιδιά για την ιστορική
εξέλιξη, για τη λαογραφία του τόπου τους. Ο ίδιος θα
μπορούσε να ενημερώσει την ομάδα που αναλαμβάνει
αυτές τις αρμοδιότητες για το πού και πώς θα
αναζητήσουν αυτές τις πληροφορίες.
Ο μαθηματικός ή ο οικονομολόγος μας ενημερώνει
για τις μεθόδους και τη γραφική απεικόνιση στατιστικών
ερευνών.
Ο καθηγητής της Γεωγραφίας μας μιλά για τις σχέσεις
κλίματος, τοπίου, γεωγραφικής θέσης, για τη μελέτη
χαρτών, για τη χρήση συμβόλων σε χάρτες.
Ο καθηγητής της Πληροφορικής μας διευκολύνει στη
χρήση του υπολογιστή στο επίπεδο της έρευνας και της
υλοποίησης της εργασίας.

Έκδοση 2.1

Ο καθηγητής των Καλλιτεχνικών επιμελείται με την
αντίστοιχη ομάδα την αισθητική του τελικού
αποτελέσματος και τέλος ο καθηγητής των
Γερμανικών αναλαμβάνει την καθοδήγηση στην τελική
σύνθεση της εργασίας και στην απόδοσή της στη ξένη
γλώσσα.
Πρόκειται για μια σύνθετη συγγραφική δραστηριότητα στη
διάρκεια της οποίας οι μαθητές διδάσκονται και τη χρήση
εγκυκλοπαιδικών πηγών και λεξικών στα Γερμανικά όπως
για παράδειγμα:
Εγκυκλοπαίδεια Meyers Lexikon - Wissen von A-Z
http://www.iicm.edu/MeyersLexikon
Λεξικό
http://www.yourdictionary.com/
http://dict.leo.org/
Γερμανικά Σχολεία
http://www.schulweb.de/
Πολλά σχολεία έχουν ενσωματώσει στις παρουσιάσεις τους
στο Διαδίκτυο περιγραφές του τόπου που αυτά βρίσκονται
Γεωγραφία, Ελλάδα
http://www.erdkunde-online.de/
http://dmoz.org/World/Deutsch/Regional/Europa/Griechenl
and/Reise_und_Tourismus/
Μηχανές αναζήτησης Deutsche Suchmaschinen
http://www.uni-konstanz.de/ZE/Bib/dt-suchm.html
Μέσα εμπλουτισμού της παρουσίασης
http://www.iconbazaar.com/
http://www.mediabuilder.com/
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ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Καθορισμός του πλαισίου της εργασίας
Επεξηγείται το θέμα, το συνολικό περιεχόμενο και οι
υποκατηγορίες του, ο επικοινωνιακός στόχος, ο τρόπος
δημοσίευσης, ορίζεται το κοινό στο οποίο απευθύνεται η
εργασία, το είδος του κειμένου (ενημερωτική παρουσίαση).
2. Επεξεργασία του πλάνου υλοποίησης
Δημιουργία των ομάδων εργασίας, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων των μελών της κάθε ομάδας, προσέγγιση από
κάθε ομάδα των καθηγητών συμβούλων και καθορισμός του
τρόπου συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών.
Συναποφασίζεται ο σκελετός της παρουσίασης.
3. Προετοιμασία των τμημάτων της παρουσίασης
Συγκέντρωση του πληροφοριακού υλικού και επεξεργασία
του στην ομάδα.
Βάσει του κειμένου εκφώνησης της άσκησης καταγράφονται
οι απαντήσεις, πρώτη απόπειρα συγγραφής του κάθε
τμήματος της εργασίας ξεχωριστά με τη βοήθεια των
γλωσσικών μέσων που δίνονται στην άσκηση, λεξικών αλλά
και του καθηγητή των Γερμανικών. Πολλές πληροφορίες
μπορεί να είναι ήδη στα Γερμανικά αν έχουν προέλθει από
Γερμανικούς δικτυακούς τόπους για την Ελλάδα. Άλλες
μπορεί να είναι στα Ελληνικά, ιδιαίτερα αν έχουν προέλθει
από τις συζητήσεις με τους καθηγητές της αντίστοιχης
ειδικότητας ή από βιβλία, πληροφοριακά έντυπα και
ελληνικούς δικτυακούς τόπους. Σε κάθε περίπτωση σε αυτό
το στάδιο γίνεται η καταληκτική επιλογή των πληροφοριών
που κρίνονται απαραίτητες και όχι στην τελική τους
γλωσσική μορφή στα Γερμανικά. Κατά τη διάρκεια της
συγκέντρωσης, διαλογής και επεξεργασίας του υλικού ο
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καθηγητής προτείνει στους μαθητές μας να έχουν κατά νου
και την τελική αισθητική παρουσίαση της εργασίας τους,
οπότε θα ήταν σκόπιμο να αποθηκεύσουν σε έναν ξεχωριστό
φάκελο υλικό που θα τους ήταν χρήσιμο στην διαμόρφωση
της εργασίας τους.
4. Συγγραφή της εργασίας
Τα κείμενα που έχουν προκύψει από το προηγούμενο στάδιο
επεξεργάζονται τμηματικά με τη βοήθεια του δάσκαλου των
Γερμανικών. Σε αυτή τους τη μορφή τα κείμενα
κοινοποιούνται σε όλη την ομάδα. Από κοινού γίνεται η
σύνθεση της εργασίας και η τελική της γλωσσική
επεξεργασία. Όταν αποφασιστεί από την ομάδα ότι το
κείμενο έχει πλέον διαμορφωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό
γλωσσικά, αναλαμβάνει η ομάδα των μαθητών μας με τη
μεγαλύτερη εξοικείωση στη χρήση του υπολογιστή να δώσει
στην εργασία μας την τελική μορφή ενσωματώνοντας και το
εικαστικό υλικό.
5. Τελική επεξεργασία
Η έκδοση της εργασίας όπως προκύπτει μετά το τέλος του
προηγούμενου σταδίου υλοποίησης κοινοποιείται σε όλους
όσους συμμετείχαν, στους μαθητές, στους καθηγητές αλλά
και σε όποιον η ομάδα κρίνει ότι η κριτική του ματιά θα
συμβάλλει στην όσο το δυνατόν καλύτερη διαμόρφωση της
εργασίας. Γίνονται οι τελικές διορθώσεις. Στην εργασία
προστίθενται οι ατομικές παρουσιάσεις των μελών της
ομάδας και αποδίδονται οι ευχαριστίες σε όσους με
οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν σε αυτή τη δραστηριότητα.
6. Διάδοση των αποτελεσμάτων
Γίνεται η ενημέρωση όλων όσων είχαν από το πρώτο στάδιο
καθοριστεί ως αποδέκτες της εργασίας για τη δημοσίευσή
της στο δίκτυο. Η εργασία διακινείται σε έντυπη μορφή.
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4.7

Quiz

Γερμανικά: Φάση 2η: Landeskunde -

Έκδοση 2.1

Landeskundliche Information von Inter-Nationes
http://www.inter-nationes.de/

Σκοπός αυτής της στάσης στο ταξίδι είναι η ανακεφαλαίωση
των γενικών γνώσεων της τάξης για τη Γερμανία και η
μετάβαση από τη χώρα στην πόλη, στην Κολωνία. Έχει
σχεδιαστεί ως δραστηριότητα ανοικτή, δραστηριότητα
δηλαδή που δεν συνδέεται με συγκεκριμένες ασκήσεις
γλωσσικής συστηματοποίησης. Σύμφωνα με τις αρχές
σχεδιασμού του λογισμικού και των δραστηριοτήτων για τις
ξένες γλώσσες η ενασχόληση με την γεωγραφία, την
ιστορία, τον πολιτισμό της χώρας που ομιλείται η προς
εκμάθηση γλώσσα, θα πρέπει να είναι κύριο συστατικό
στοιχείο του γλωσσικού μαθήματος. Οι γενικές γνώσεις για
τη Γερμανία (Landeskunde) είναι παράλληλα ένας τομέας
που οι Τεχνολογίες για την Πληροφορία και την Επικοινωνία
μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά, αφού δίνουν τη
δυνατότητα της άντλησης όλων των ειδών τις πληροφορίες
για τη χώρα μέσω του Διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Der Weg - Online

Έτσι για αυτή τη δραστηριότητα προτείνονται για χρήση οι
παρακάτω δικτυακοί τόποι:

http://www.deutschland-tourismus.de/e/
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Die Webseite für Deutschlernende. Informationen rund um
Deutschland und die deutsche Sprache
http://derweg.org/
Deutschland im Internet vom Goethe Institut
http://www.goethe.de/r/dservlis.htm
Nachrichten und Medien
http://www.goethe.de/r/daum.htm
Politik und Gesellschaft
http://www.goethe.de/r/dpug.htm
Reisen und Tourismus
http://www.goethe.de/r/drut.htm
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συνοδευτικό υλικό έχουμε στη διάθεσή μας. Σε αυτή τη φάση
μπορεί να ζητηθεί και από τους μαθητές να συμμετέχουν και αυτοί
στη συλλογή υλικού και πληροφοριών για την πόλη. Ζητούμε να
μάθουμε αν κάποιος μαθητής μας έχει επισκεφτεί ποτέ την
Κολωνία ή έχει συγγενείς εκεί. Δίνεται χρόνος να χειριστούν οι
μαθητές το πανόραμα της πόλης και με τη βοήθεια του δασκάλου

Γερμανικά: Φάση 3η: "Das StadtPanorama"

4.8

Μικρή εισαγωγική περιγραφή της πόλης της Κολωνίας στο
ύφος τουριστικού οδηγού. Πανοραμική φωτογραφία της
πόλης.

Γερμανικά: Φάση 3η: Περιγραφή και
προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

4.9

1. Εντοπισμός της Κολωνίας στο χάρτη της Γερμανίας,
συνοπτική περιγραφή της πόλης
Σε ένα γεωγραφικό / πολιτικό χάρτη της Γερμανίας εντοπίζεται η
πόλη της Κολωνίας. Εδώ μπορούν να εξασκηθούν σε επίπεδο
Λεξιλογίου και Γραμματικής ο προσανατολισμός σε χάρτη, τα
σημεία του ορίζοντα, τα τοπικά επιρρήματα. Εισαγωγικά της Φάσης
3 παρουσιάζεται ένα μικρό εισαγωγικό κείμενο για την πόλη της
Κολωνίας. Αυτό αφού επεξεργαστεί λεξιλογικά στην τάξη, δίνει
κάποιες πληροφορίες που χρειάζονται για την υλοποίηση μιας
δραστηριότητας γραπτής έκφρασης η οποία μπορεί να
συμπληρώνεται καθόλη τη διάρκεια ενασχόλησης της τάξης με το
λογισμικό και τις δραστηριότητες των ξένων γλωσσών στο μάθημα
των Γερμανικών. Αυτή είναι η σύνταξη πίνακα ταυτότητας της
πόλης ή εναλλακτικά η δημιουργία τουριστικού φυλλαδίου για την
Κολωνία.

2. Παρουσίαση του πανοράματος της πόλης της
Κολωνίας
Δίνονται γενικές και επιγραμματικές πληροφορίες σχετικά με την
πόλη, χρησιμοποιώντας το μικρό εισαγωγικό κείμενο για την πόλη,
αφίσες, ταξιδιωτικούς οδηγούς και φυλλάδια ή ό,τι άλλο
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Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές;
•

Πληροφοριακό υλικό για τη Γερμανία

•

- Χάρτης, Αφίσες, Τουριστικός οδηγός
Πληροφοριακό υλικό για την Κολωνία
-

•

•

Αφίσες, Κάρτες, Τουριστικά φυλλάδια

Υλικό για τις δραστηριότητες των ασκήσεων
-

Χαρτόνι για την κατασκευή του memory

-

Πίνακας σχηματικής παρουσίασης των προθέσεων

- Πίνακας παρουσίασης βασικού λεξιλογίου με κάρτες λέξεων
Χρήσιμες διευθύνσεις:
Γερμανία: Γενικοί ταξιδιωτικοί σύνδεσμοι
-

http://www.germany-tourism.de/home_d.html
http://www.stadtmagazin.com/
Κολωνία: Γενικοί ταξιδιωτικοί σύνδεσμοι
-

http://www.koelner.de/

-

http://www.koeln-online.de/

-

http://www.cologne-in.de/home.html

-

http://cologneweb.com/index.html

-

http://koelntourismus.de/

-

http://www.columbus-net.de/home/index.html

-

http://www.koeln.org/koelntourismus/deutsch/frame/hauptseite.html
http://www.koeln-online.de/alaaf/index.html
Stadt Panorama
-

http://www.columbus-net.de/apps/panorama/start.html
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Τι εξασκούν οι μαθητές;
Stadt-Panorama und Einleitung
Λεξιλόγιο:
•

βασικό λεξιλόγιο ονομάτων κτιρίων και τοποθεσιών της
πόλης

•

βασικό λεξιλόγιο σημείων του ορίζοντα, προσανατολισμού
και κατεύθυνσης

•

λεξιλόγιο αναγκαίο για το χειρισμό του παιχνιδιού memory

Γραμματική:
•

χρήση των προθέσεων

•

τοπικά επιρρήματα

•

Συσχετισμός τοπικών επιρρημάτων με συγγενείς προθέσεις

Προφορική εξάσκηση:
•

προσανατολισμός σε γεωγραφικό, πολιτικό χάρτη

•

εντοπισμός σημείων της πόλης στην πανοραμική άποψη
και περιγραφή της θέσεως των ως προς τα άλλα με τη
χρήση τοπικών επιρρημάτων και προθέσεων

•

διαλογικός χειρισμός παιχνιδιού memory

Έκδοση 2.1

εντοπίζονται τα δέκα σημεία ενδιαφέροντος που θα μας
απασχολήσουν παρακάτω: Der Dom, der WDR, der Rhein, die

Hohenzollernbrücke, der "Colonius", die Altstadt, das
Rathaus, die Universität, der Zoo, das Museumskomplex.
Τα σημεία αυτά τα επεξεργαζόμαστε ένα - ένα δίνοντας ως
περιγραφή πλήρη την πρόταση που τα αφορά και την οποία στο
στάδιο της άσκησης θα κληθούν οι μαθητές να την συμπληρώσουν
με την κατάλληλη πρόθεση. Στο τέλος αυτής της επεξεργασίας
προετοιμάζουμε ένα πίνακα βασικού λεξιλογίου με τις λέξεις που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περιγραφή της πόλης και τον
αναρτούμε στην τάξη (die Brücke, das Rathaus, die Altstadt κλπ).
Στο επόμενο στάδιο προετοιμάζουμε την παρουσίαση των
προθέσεων με έμφαση στην τοπική τους χρήση. Γι' αυτό
χρησιμοποιούμε έναν πίνακα σχηματικής παρουσίασης των
προθέσεων. Προφορικά εξασκούμε την περιγραφή των σημείων
ενδιαφέροντος σε μεταξύ τους συσχέτιση.

Γραπτή εξάσκηση:
•

πίνακας ταυτότητας της πόλης της Κολωνίας
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4.10

Γερμανικά: Φάση 3η: Ασκήσεις

Συμπλήρωση κενών με προθέσεις
Η πρώτη άσκηση είναι βασισμένη στις φράσεις που περιγράφουν
κάθε ένα από τα δέκα σημεία ενδιαφέροντος. Από την περιγραφή
αυτή λείπουν οι προθέσεις οι οποίες βρίσκονται ανακατεμένες στο
τέλος ή την αρχή της σελίδας.

1. Παιχνίδι Memory
Οι φωτογραφίες των σημείων
αυτών μαζί με τα ονόματά τους
γίνονται στη συνέχεια η αφορμή
για ένα παιχνίδι μνήμης. Στην
εικόνα που φαίνεται παρακάτω,
οι φωτογραφίες και τα ονόματά
τους βρίσκονται σε κάρτες με
ίσο μέγεθος. Η σελίδα αυτή
μπορεί να εκτυπωθεί και οι
κάρτες αυτές να αποτελέσουν
παιχνίδι μνήμης που μπορούν να παίξουν οι μαθητές στο θρανίο
τους (δε χρειάζεται ο υπολογιστής).
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Έκδοση 2.1

Για την άσκηση αυτή υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος παιχνιδιού,
που βασίζεται στον υπολογιστή και είναι ο εξής: εμφανίζονται δύο
στήλες, η μία με τα ονόματα και η άλλη
με τις φωτογραφίες χωρίς τα ονόματα να
αντιστοιχούν στις φωτογραφίες, αλλά
κάθε φορά που εμφανίζεται αυτή η
σελίδα οι φωτογραφίες και τα ονόματα
αντίστοιχα μπερδεύονται τυχαία. Οι
εικόνες από δεξιά φαίνονται σε πολύ
μικρό μέγεθος και με απλό κλικ πάνω
τους φαίνονται σε κανονικό μέγεθος.
Με drag'n'drop των φωτογραφιών πάνω
στα ονόματά τους, αν η επιλογή είναι σωστή, αυτά παραμένουν, αν
είναι λάθος θα επανέλθουν στη θέση τους. Ανάλογα με το πόσες
φορές ο μαθητής κάνει λάθος επιλογή, μειώνεται και το τελικό
σκορ του.

Γερμανικά: Φάση 4η: "Περιήγηση στην
πόλη της Κολωνίας με τα πόδια"
4.11

Κατά τη διάρκεια της φάσης 2, οι μαθητές κάνουν μια
εικονική βόλτα στην πόλη της Κολωνίας με τα πόδια.
Επισκέπτονται πέντε σημεία -μέσα σ' αυτά κάποια από τα
δέκα σημεία που γνώρισαν στη Φάση 1 της ενότητας.

Γερμανικά: Φάση 4η: Πίνακας
δραστηριοτήτων
4.12

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν για τη
δεύτερη αυτή φάση, βασίστηκαν στα θέματα που προκύπτουν από
την επιλογή των 5 σημείων (ή αλλιώς σταθμών) από όπου θα
περάσουν οι μαθητές και στο περιβάλλον Αβάκιο. Οι σταθμοί είναι
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Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές;
 Χάρτης της πόλης

Έκδοση 2.1

ονομαστικά οι εξής: 1. Der Dom und die Domplatte, 2. Das
Museumskomplex, 3. Die Altstadt, das historische Rathaus, 4. Das
Schokoladenmuseum, 5. Der Rheingarten.

 Ομοίωμα του καθεδρικού ναού

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αφορμή το Αβάκιο

 Οδηγός μουσείων,

Με τη χρήση του Αβακίου οι μαθητές εξασκούνται στην περιγραφή
των διαδρομών τους στην πόλη, προφορικά και γραπτά
αναπαριστώντας διαλόγους όπου ζητούν και δίνουν πληροφορίες
για μέρη που θέλουν να επισκεφτούν, συγκροτούν βασικό
λεξιλόγιο για τα στοιχεία του χάρτη (ονόματα δρόμων, κτιρίων,
τοποθεσιών), μαθαίνουν να περιγράφουν τις εικόνες των μνημείων
που προβάλλονται.

 Μπουκάλια, ποτήρια μπύρας
 Σοκολάτες Milka
 Κάρτες της πόλης
 Κατάλογος εστιατορίων
 Πίνακας παρουσίασης των Modalverben
 Φωτογραφίες και βιογραφικά στοιχεία του B. Brecht
 Πίνακας παρουσίασης βασικού λεξιλογίου με κάρτες λέξεων
•

Χρήσιμες διευθύνσεις:
Theater, Oper
- http://www.koeln-ticket-kartenservice.de/
Altstadt
-

http://www.koeln-altstadt.de/

-

http://www.koelner-brauhaus-wanderweg.de/

Musseen
-

http://www.museenkoeln.de/agfa/

Dom
-

http://www.koelner-dom.de/
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Έκδοση 2.1

Τι εξασκούν οι μαθητές;
Γενικά σε σχέση με το Αβάκιο: Λεξιλόγιο, Προφορική
•
εξάσκηση
•
• ο χάρτης της πόλης: ονόματα δρόμων, τοποθεσιών, κτιρίων
das
der Dom
die Altstadt
Museumkomplex
Λεξιλόγιο

Χαρακτηριστικά επίθετα για το μνημείο
Ουσιαστικά: το πλήθος στους δρόμους
γύρω από το μνημείο
Βασικό λεξιλόγιο: πόλεμος και ειρήνη &
ποιητής, ποίηση, ποίημα

Βασικό λεξιλόγιο:
μουσείο,
ζωγραφική, τα
χρώματα

Γραμματική

Κλίση επιθέτων
Modalverben: μετασχηματισμοί

Προθέσεις με
Αιτιατική ή Δοτική

Προφορική
εξάσκηση

Περιγραφή του μνημείου, της πλατείας

Περιγραφή πίνακα

Έκφραση θαυμασμού

Έκφραση
θαυμασμού/
απόρριψης

Ακουστική κατανόηση

Συζήτηση για τον Brecht και την ποίηση
Συζήτηση για το ποίημα, θεατρική
ανάγνωση

Γραπτή
εξάσκηση

Ελεύθερη απόδοση του ποιήματος στα
Ελληνικά
Πίνακας αντιθέτων (ΠΟΛΕΜΟΣ - ΕΙΡΗΝΗ)
Περίληψη πρώτου σταθμού στην
περιήγηση

Κατανόηση
κειμένου

Αναζήτηση πληροφορίας διακρίνοντας το
αναγκαίο από το περιττό

Ζητώ/ δίνω
πληροφορίες για το
μουσείο και τα
εκθέματά του

ζητώ / δίνω οδηγίες για συγκεκριμένο προορισμό
περιγραφή δρομολογίου, περιγραφή εικόνας

Γαστρονομία: εστιατόρια,
μπυραρίες, σπεσιαλιτέ,
μπύρα, είδη διατροφής,
κατάλογος εστιατορίου

Ζητώ / δίνω πληροφορίες
για την εύρεση
εστιατορίου/μπυραρίας
Ζητώ/δίνω πληροφορίες
για φαγητό και ποτό
Συνήθης διάλογος με το
προσωπικό εστιατορίου
Συνήθης διάλογος με τους
συνδαιτυμόνες

das Schokoladenmuseum

der Rheingarten

Βασικό λεξιλόγιο: Σοκολάτα,
συνταγές, επιδόρπιο

ο Ρήνος, το πάρκο
Βασικό λεξιλόγιο:
δραστηριότητες στο
πάρκο, στην εξοχή,
αθλήματα
Αλληλογραφία

Το απαρέμφατο, οδηγίες με
προτάσεις χωρίς υποκείμενο
προστακτική Μετασχηματισμοί
με παθητική φωνή, περιγραφή
εικόνας

Παρακείμενος

Αγαπημένο επιδόρπιο
Περιγραφή συνταγής

Συνάντηση στο πάρκο,
γνωριμία με έναν
κάτοικο της Κολωνίας
Συζήτηση για τις
εντυπώσεις από τις
μέχρι τώρα επισκέψεις
μας
Δραστηριότητες
ελεύθερου χρόνου
Κάρτα σε φίλους μας,
στους γονείς μας

Καθοδηγούμενη
αναζήτηση στο
μουσείο
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Απλοποίηση κειμένου
Αναζήτηση πληροφορίας
διακρίνοντας το αναγκαίο
από το περιττό

Αναζητώ τη συνταγή
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Έκδοση 2.1

Γερμανικά: Φάση 4η: Περιγραφή
επιμέρους σταθμών και προτεινόμενες
δραστηριότητες

4.13

1. Der Dom und die Domplatte
Στο σταθμό αυτό οι μαθητές
βλέπουν εικόνες του
καθεδρικού ναού, ακούνε τις
καμπάνες του να χτυπούν και
πληροφορούνται για το ναό
από το προτεινόμενο επίσημο
δικτυακό τόπο του καθεδρικού
ναού της Κολωνίας. Λεξιλογικά
επισημαίνουμε όλα αυτά τα
επίθετα που
περιγράφουν τη
Standsort 1: Ο καθεδρικός ναός και η πλατεία του
μεγαλειότητα του
μνημείου καθώς και τα
ουσιαστικά που χαρακτηρίζουν το πολύχρωμο πλήθος στην
πλατεία του.
Δραστηριότητες και Ασκήσεις
Η άσκηση είναι σχετική με το
ποίημα του Bertolt Brecht " Bitten
der Kinder "Ποίημα σχετικό με τον
πόλεμο και την ειρήνη. Αρχικά
παρουσιάζεται ο ποιητής και το έργο
του. Επεξεργαζόμαστε το ποίημα
λεξιλογικά και προτείνουμε οι
μαθητές να κάνουν έναν πίνακα
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όπου θα διακρίνουν τι ανήκει στον πόλεμο και τι την ειρήνη με
βάση το ποίημα αυτό.
Εδώ μας δίνεται η αφορμή να ασχοληθούμε με τα Modalverben
και τη δυνατότητα μετατροπής των απαρεμφατικών συντάξεων
σε προτάσεις παθητικής φωνής.
Όμως η ποίηση δεν πρέπει να εξαντλείται με λεπτομερή
γραμματική και συντακτική ανάλυση. Πρέπει κυρίως να δίνει το
έναυσμα αισθητικής απόλαυσης της λογοτεχνικής χρήσης της
γλώσσας. Έτσι προτείνονται δύο ελεύθερες δραστηριότητες.
Αυτή της ελεύθερης απόδοσης στα Ελληνικά του ποιήματος ή
της εικαστικής απεικόνισης του. Τα έργα των μαθητών
εκτίθενται στην τάξη.
Τέλος αν κάποιοι μαθητές επιθυμούν, μπορούν να
αποστηθίσουν το ποίημα και να το απαγγείλουν στην τάξη.
2. Das Museumskomplex
Εδώ παρουσιάζεται το συγκρότημα μουσείων της Κολωνίας,
πάλι με εικόνες και κείμενο. Σε αυτόν το σταθμό δίνεται η
δυνατότητα στους
μαθητές να αποκτήσουν
ένα βασικό λεξιλόγιο για
τα μουσεία και τη
ζωγραφική, τα χρώματα,
να εξασκηθούν
προφορικά και γραπτά
στην περιγραφή ενός
πίνακα, στην εξεύρεση
πληροφοριών για τα
μουσεία και τα εκθέματά
τους κλπ.
Standsort 2: Το συγκρότημα μουσείων
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Δραστηριότητες και Ασκήσεις
Στη δραστηριότητα που ακολουθεί το
σταθμό αυτό, εμφανίζονται δύο πίνακες
ζωγραφικής με την περιγραφή τους. Οι
μαθητές θα πρέπει να επισκεφτούν το
web site των μουσείων του
συγκροτήματος αυτού και να βρουν σε
ποιο από αυτά εκτίθενται οι
συγκεκριμένοι πίνακες. Μέσω της
προτεινόμενης άσκησης ασκούνται στην
κατανόηση κειμένων αναζητώντας την απαιτούμενη από την
άσκηση πληροφορία. Ο σταθμός συμπληρώνεται με μια άσκηση
γραμματικής που με αφορμή την περιγραφή ενός πίνακα
ζωγραφικής γίνεται εξάσκηση στη χρήση των προθέσεων με
Αιτιατική ή Δοτική.

Έκδοση 2.1

Σε αυτό το σταθμό παρουσιάζεται επίσης το κτίριο του
ιστορικού Δημαρχείου της πόλης.
Δραστηριότητες και Ασκήσεις
Οι μαθητές καλούνται να επισκεφτούν web sites παραδοσιακών
μπυραριών της Κολωνίας και να απαντήσουν στην ερώτηση
από τι αποτελείται η πιο γνωστή τοπική σπεσιαλιτέ. Επίσης
τους δίνεται στο δικτυακό υλικό του προγράμματος μια άσκηση
λεξιλογίου με τα βασικά τρόφιμα καθώς και ένας κατάλογος
εστιατορίου και γλωσσικό υλικό για την αναπαράσταση
διαλόγων σε εστιατόριο.

3. Die Altstadt, das historische Rathaus
Εδώ δίνονται πληροφορίες
για την παλιά πόλη, για τις
δυνατότητες που προσφέρει
στον επισκέπτη της με
έμφαση στην επίσκεψη σε
μια παραδοσιακή μπυραρία.
Ο μαθητής αποκτά το
απαιτούμενο βασικό
λεξιλόγιο για να χειριστεί με
επιτυχία την επικοινωνία σε
μια μπυραρία είτε με τα
Standsort 3: Η παλιά πόλη και το δημαρχείο
μέλη του προσωπικού, είτε
με τους συνδαιτυμόνες του.
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4. Das Schokoladenmuseum
Ο πιο γλυκός σταθμός της
ενότητας είναι το μουσείο
σοκολάτας. Συζητούμε στην
τάξη για το αγαπημένο μας
επιδόρπιο και χωρίς να
χάνουμε χρόνο
επισκεπτόμαστε το web site
της Milka. Εκεί υπάρχουν
συνταγές, παιχνίδια και
πληροφορίες σχετικά με τα
σοκολατένια προϊόντα

Standsort 4: Το μουσείο σοκολάτας

85

Ξένιος – Συνοδευτικό υλικό

Έκδοση 2.1

της εταιρείας. Οι μαθητές πρέπει να πάνε στο βιβλίο συνταγών,
να διαλέξουν μια συνταγή που τους αρέσει, να την
περιγράψουν και, γιατί όχι, αν επιθυμούν να την
κατασκευάσουν.

συμμαθητές μας και να αρχίζουμε να συντάσσουμε το
ημερολόγιο δραστηριοτήτων του εικονικού μας ταξιδιού.
Δραστηριότητες και Ασκήσεις
Σε αυτό τον σταθμό έχουν ενταχθεί μια
άσκηση ακουστικής κατανόησης με
θέμα τις δραστηριότητες ελεύθερου
χρόνου, μια γραμματική άσκηση για τον
Παρακείμενο καθώς και μια
οπτικοποιημένη άσκηση λεξιλογίου για
τα αθλήματα.

Στην περιγραφή της συνταγής εφαρμόζονται οι ειδικοί
γλωσσικοί τύποι που απαιτεί αυτή η διαδικασία και οι οποίοι
έχουν προηγουμένως επισημανθεί στο μάθημα. Με αυτή την
ευκαιρία δίδεται μια άσκηση γραμματικής για την Προστακτική.
5. Der Rheingarten
Είναι ένα πάρκο που έχει
θέα σε όλους τους
προηγούμενους σταθμούς
μιας και βρίσκεται στην
απέναντι μεριά του Ρήνου.
Εκεί καταλήγουν οι μαθητές
μετά από τη μακριά βόλτα
τους με τα πόδια σε
Standsort 5: Το πάρκο Rheingarten διάφορα μέρη της
Κολωνίας. Εδώ
ξεκουράζονται, απολαμβάνουν τη θέα και γράφουν κάρτες
ή/και γράμματα στους γονείς τους και σε φίλους.
Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να
ανακεφαλαιώσουμε τις έως τώρα
εμπειρίες μας από την περιήγηση με
τα πόδια στην πόλη της Κολωνίας, να
τις μοιραστούμε προφορικά με τους
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Επίλογος
Μέχρι εδώ οι μαθητές έχουν περπατήσει στους δρόμους της
Κολωνίας, έχουν κουραστεί περπατώντας και αρχίζουν την
επιστροφή τους χρησιμοποιώντας πια το μετρό για να
μετακινηθούν. Πρόκειται για την αρχή της επόμενης φάσης του
σεναρίου, όπου οι μαθητές κάνουν άλλη μία διαδρομή στην
Κολωνία, αυτή τη φορά επιβιβασμένοι σε ένα τρένο και περνούν
από διάφορους σταθμούς.
Το επίπεδο των σταθμών αυτών μεταξύ τους είναι διαφορετικό για
να μπορούν οι καθηγητές να χρησιμοποιήσουν όποιους σταθμούς
θεωρούν πιο κατάλληλους για τους μαθητές τους, ανάλογα με το
επίπεδό τους και τα ενδιαφέροντά τους. Οι διευθύνσεις που
χρησιμοποιούνται σε κάθε έναν από τους σταθμούς αυτούς για τις
δραστηριότητες που τους συνοδεύουν, μπορούν να αλλαχθούν από
τους καθηγητές και φυσικά μπορούν να αλλαχθούν και οι
δραστηριότητες ή ασκήσεις που θα γίνονται σε κάθε σταθμό.
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Γερμανικά: Φάση 4η: Περιγραφή
λογισμικού σε περιβάλλον Αβακίου

4.14

Η διαδρομή ανάμεσα στους σταθμούς αυτούς προσομοιώνεται σε
περιβάλλον Αβακίου (βλ. Εγχειρίδιο Αβακίου). Οι σταθμοί
αναπαρίστανται πάνω στο χάρτη με χρωματιστά τετράγωνα, και ο

χρήστης προσθέτει έναν agent στην ψηφίδα Χάρτη για να κάνει
την εικονική διαδρομή που θα διαλέξει. Περνώντας ο agent πάνω
από τους σταθμούς που διαλέγει ο χρήστης, εμφανίζεται η σχετική
πληροφορία για κάθε έναν από αυτούς. Στη διπλανή εικόνα
φαίνεται η ψηφίδα Χάρτης, η ψηφίδα Κορνίζα (εκεί όπου
εμφανίζονται οι εικόνες) και η ψηφίδα Εξερευνητής Πινάκων (όπου
εμφανίζεται περιγραφική/λεκτική πληροφορία). Ο agent που
περπατάει πάνω στο χάρτη, φαίνεται με την εικόνα ενός ανθρώπου
ο οποίος φοράει ένα καπέλο, και φαίνεται σαν να τον κοιτάζουμε
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Έκδοση 2.1

από ψηλά. Με τα εργαλεία του χάρτη μπορεί να προχωρήσει σε
οποιοδήποτε σημείο της χαραγμένης διαδρομής και με το εργαλείο
Δείκτης (Καθορισμός Ενεργού Αντικειμένου), μπορεί να δει
πληροφορία που υπάρχει στο σύνολο του χάρτη και όχι μόνο πάνω
σε σημείο της διαδρομής όπου μπορεί να ανασύρει ο agent. Για
κάθε σταθμό υπάρχει μία σχετική εικόνα, το όνομα του σταθμού
και σχετική περιγραφική πληροφορία, στην προκειμένη περίπτωση
με τη μορφή των web sites. Η δεύτερη γραμμή στον Εξερευνητή
Πινάκων έχει διαφορετικό χρώμα από την πρώτη γραμμή γιατί είναι
ένας
υπερσύνδεσμος
(hyperlink).
Πατώντας το
εμφανίζεται η
ψηφίδα Βιβλίο με
το αντίστοιχο
web site σαν ένα
νέο παράθυρο,
όπως φαίνεται
στην παρακάτω
φωτογραφία.
Εναλλακτικές λύσεις:
Ο καθηγητής μπορεί να προσθέσει νέους σταθμούς στο
μικρόκοσμο, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατασκευή της διαδρομής
προς τους σταθμούς αυτούς. Η προσθήκη γίνεται με το εργαλείο
του χάρτη "Πινέζα" και σε κάθε τέτοιο αντικείμενο ο καθηγητής
μπορεί να προσθέσει πληροφορία σχετική με το αντικείμενο του
εκάστοτε μαθήματος. (πχ. είτε web sites, είτε φωτογραφίες, είτε
σελίδες html γραμμένες από τους ίδιους).
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Γερμανικά: Φάση 5η: "Περιήγηση στην
πόλη της Κολωνίας με τον υπόγειο
σιδηρόδρομο"

4.15

Έχοντας ήδη περπατήσει μεταξύ πολλών σταθμών
καταλήγουμε στο πάρκο που βρίσκεται στην απέναντι
πλευρά του Ρήνου και αρκετά μακριά από το κέντρο της
πόλης. Τώρα επιβιβαζόμαστε στον υπόγειο σιδηρόδρομο για
να συνεχίσουμε έτσι τη βόλτα μας στην Κολωνία. Δίνονται
οδηγίες για τον τρόπο μετακίνησης με τον υπόγειο και οι
μαθητές εξασκούνται στην επικοινωνία σε καταστάσεις που
αντιμετωπίζουμε ταξιδεύοντας με αυτό το μέσο, όπως ζητώ
και δίνω πληροφορίες, αγοράζω εισιτήριο, πληροφορούμαι
για τα δρομολόγια κλπ

Γερμανικά: Φάση 5η: Πίνακας
δραστηριοτήτων

4.16

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν για την
πέμπτη φάση, βασίστηκαν στα θέματα που προκύπτουν από την
διαδρομή μεταξύ των 6 σταθμών από όπου θα περάσουν οι
μαθητές όπου θα βλέπουν ένα συνοπτικό κείμενο διανθισμένο με
εικόνες και στο περιβάλλον Αβάκιο. Οι σταθμοί είναι ονομαστικά οι
εξής: 1. Die Oper und das Shauspielhaus, 2. Die Universität, 3.
Der Frenmeldeturm "Colonius", 4. Der Mediapark, 5. Der
Zoologische Garten, der Botanische Garten und der
Skulpturenpark, 6. Der Kölner Hauptbahnhof.

Έκδοση 2.1

προτεινόμενα, σχετικά με τους σταθμούς, web sites είτε σε υλικό
που δημιουργήθηκε πρωτογενώς για το γερμανικό τμήμα της
ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Τι υλικό χρειάζονται οι καθηγητές;
•

Χάρτης του υπογείου σιδηρόδρομου

•

Μπουκάλι κολόνιας 4711

•

Εισιτήρια: υπογείου, θεάτρου, σινεμά

•

Φυλλάδια για τις σπουδές στη Γερμανία

•

Φυλλάδιο του πανεπιστημίου Κολωνίας

•

Εφημερίδα της Κολωνίας

•

Πίνακας έκθεσης κολάζ εργασιών με θέμα το σινεμά

•

Υλικά για τη δημιουργία αφίσας του λεξικού των ζώων (εικόνες
ζώων, χαρτόνι, μαρκαδόροι)

•

Υλικά κατασκευής παιχνιδιού memory με εικόνες ζώων και
κάρτες με τα ονόματα των ζώων

•

Πίνακας παρουσίασης βασικού λεξιλογίου με κάρτες λέξεων

•

Κατάλογος δρομολογίων του Γερμανικού Σιδηρόδρομου

•

Εισιτήρια τρένων

•

Χρήσιμες διευθύνσεις:
Uni
-

http://www.rrz.uni-koeln.de/index.html

Zoo
-

http://www.zoos.de/

-

http://www.zoo-koeln.de/zoo-koeln/index_f.htm

Δραστηριότητες και ασκήσεις
Οι συνοδευτικές ασκήσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται είτε
ηλεκτρονικά είτε με συμβατικά μέσα και βασίζονται είτε σε
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Τι εξασκούν οι μαθητές;

Έκδοση 2.1

Αβάκιο:

Λεξιλόγιο,

 βασικό λεξιλόγιο: ταξιδεύοντας με τον υπόγειο σιδηρόδρομο

Προφορική εξάσκηση
 ζητώ / δίνω κατευθύνσεις για συγκεκριμένο προορισμό

 αγοράζω εισιτήριο, παίρνω πληροφορίες για δρομολόγια
die Oper,
die
der Colonius
Universität
das Stadttheater
Βασικό λεξιλόγιο: όπερα,
Το
ΛεξιλόΟ τύπος, οι
κλασική μουσική, θέατρο,
Πανεπιστήμιο,
γιο
εφημερίδες
τα μουσικά όργανα
οι σπουδές στο
Βασικό λεξιλόγιο
Πανεπιστήμιο,
κατανόησης του web site
τα
της κολόνιας 4711
επαγγέλματα
ΓραμμαΕνεστώτας και Αόριστος
Παρακείμενος
Πλάγιος λόγος
τική

 κατανόηση ανακοινώσεων σε τρένα και σταθμούς
der Mediapark
der Hauptbahnhof

Προφορική
εξάσκηση
Ακουστική
κατανόηση

Βγαίνοντας έξω το βράδυ:
θέατρο, όπερα (επιλογή
έργου, εισιτήρια,
πρόγραμμα, επιλογή
κατάλληλης ενδυμασίας)

Γραπτή
εξάσκηση

Κατανόηση
κειμένου

Απλοποίηση κειμένου και
αναζήτηση απαιτούμενης
πληροφορίας

Τα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας στην
Κολωνία
Κινηματογράφος,
ψυχαγωγία

Ο σιδηρόδρομος, το τρένο, ο σταθμός
Ταξιδεύοντας με το τρένο: διαδρομές, εισιτήρια
Λεξιλόγιο κατανόησης προφορικών και γραπτών ανακοινώσεων
στους σταθμούς και στα τρένα του σιδηροδρόμου

Προθέσεις
Εξάσκηση στην ώρα

Η διαδρομή: προθέσεις κίνησης, κατεύθυνσης
Ευγενική παράκληση: χρήση ρηματικών τύπων και
περιφράσεων
Ερωτηματικές λέξεις
Συζήτηση στη θυρίδα πληροφοριών του σιδηροδρομικού
σταθμού
Συζήτηση με τον ελεγκτή εισιτηρίων
Συζήτηση με συνταξιδιώτη: ανακεφαλαίωση των εμπειριών μας
από την περιήγηση στην Κολωνία
Συζήτηση στην τάξη: ανακεφαλαίωση των εμπειριών μας από
τη χρησιμοποίηση του λογισμικού και των δραστηριοτήτων στο
μάθημα των Γερμανικών

Συζητώ με ένα
φοιτητή του
Πανεπιστημίου
της Κολωνίας,
Τι θα ήθελα να
σπουδάσω,
σχέδια για το
μέλλον

Συζήτηση της
επικαιρότητας

Συζήτηση για τον
κινηματογράφο ως
ψυχαγωγικό μέσο,
αγαπημένες ταινίες,
σκηνοθέτες, ηθοποιοί
κλπ
Πληροφόρηση για το
πρόγραμμα προβολής,
εισιτήριο κλπ

Βιογραφικό
σημείωμα

Περίληψη
άρθρου
Μετατροπή
άρθρου σε
συνέντευξη,
συνέντευξης
σε άρθρο

Συνοπτική περιγραφή
μιας ταινίας που
έχουμε δει πρόσφατα

Ανάγνωση
διαγραμμάτων
, στατιστικών,
πινάκων

Αναζήτηση και
επεξεργασία
άρθρου

Επιλέγω ταινία,
πληροφορούμαι για το
πρόγραμμα του
κινηματογράφου
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Περιγραφή ενός ταξιδιού με το τρένο
Καταληκτικές δραστηριότητες του προγράμματος
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων από την περιήγηση στην Κολωνία
Άρθρο για τη σχολική εφημερίδα: Η εικονική μας περιήγηση
στην Κολωνία
Καταγραφή /αξιολόγηση της εμπειρίας: μαθαίνοντας Γερμανικά
με το λογισμικό και τις δραστηριότητες
Επικοινωνία με μαθητές άλλων σχολείων στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη που χρησιμοποιούν το λογισμικό
Διαβάζω πίνακες ανακοινώσεων σε σιδηροδρομικούς σταθμούς,
αποκρυπτογραφώ συντμήσεις που χρησιμοποιούνται στην
περιγραφή δρομολογίων, πινακίδες με διεθνή εικονίδια που
συναντούμε σε σταθμούς
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Γερμανικά: Φάση 5η: Περιγραφή
επιμέρους σταθμών και προτεινόμενες
δραστηριότητες

4.17

1. Die Oper und das Shauspielhaus

Station 1: Η όπερα και το θέατρο

Εδώ προτείνεται η
επίσκεψη δύο
σημαντικών κτιρίων στο
κέντρο της πόλης, του
Θεάτρου και της Όπερας.
Επίσης παρουσιάζεται μια
εξίσου ενδιαφέρουσα
διεύθυνση στην
Κολωνία, ο αριθμός
4711 της Glockengasse,
διεύθυνση συνώνυμη από

χρόνια με τη διάσημη κολόνια 4711.
Οι δραστηριότητες είναι σχετικές με το πρόγραμμα του
θεάτρου και της όπερας. Οι μαθητές βλέπουν τις
προγραμματισμένες παραστάσεις, διαλέγουν ποια τους
ενδιαφέρει περισσότερο και γι' αυτή πρέπει να
προγραμματίσουν την επίσκεψή τους, κανονίζοντας τα
εισιτήρια, την τιμή τους, πώς μπορεί κανείς να πάει στο θέατρο
κ.α. Σε επίπεδο γραμματικής η επεξεργασία του
web site της 4711 θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του αορίστου
χρόνου των ρημάτων. Ο σταθμός συμπληρώνεται
με μια άσκηση γραμματικής για το σχηματισμό
του Ενεστώτα με έμφαση στα ανώμαλα ρήματα
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και μια άσκηση λεξιλογίου με τις εικόνες μουσικών οργάνων.
2. Die Universität
Στο δεύτερο
σταθμό οι
μαθητές
επισκέπτονται το
Πανεπιστήμιο της
Κολωνίας. Η
βασική σχετική
πληροφορία
Station 2: Το πανεπιστήμιο
αντλείται
από το web
site του Πανεπιστημίου, το οποίο οι μαθητές θα πρέπει να
επισκεφτούν και να δουν σύντομες πληροφορίες σχετικά με
αυτό. Πάνω στα κείμενα και στους στατιστικούς πίνακες
δίδονται ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου.
Σε επίπεδο λεξιλογίου και προφορικής εξάσκησης, βασικό θέμα
προς επεξεργασία θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι σπουδές
στη Γερμανία.
Παρατίθεται μια άσκηση ακουστικής κατανόησης βασισμένη
στο Δίκτυο με παρόμοια θεματολογία καθώς και μια άσκηση
γραμματικής για τον Παρακείμενο.
Τα επαγγέλματα μπορούν να
εξασκηθούν σε επίπεδο λεξιλογίου
με μια άσκηση από το Δίκτυο
όπου αυτά παρουσιάζονται με
σκίτσα και ο μαθητής σύροντας το
ποντίκι πάνω στο κάθε σκίτσο
μπορεί να δει και να καταγράψει
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το ουσιαστικό που αντιστοιχεί στο κάθε επάγγελμα στα
Γερμανικά.
3. Der Frenmeldeturm "Colonius"
Πρόκειται για ένα σύγχρονο
αξιοθέατο της Κολωνίας και
παρατίθενται γι' αυτό
ιστορικές και
κατασκευαστικές
πληροφορίες.
Η δραστηριότητα σχετική με
το σταθμό αυτό είναι η
επίσκεψη (στο web site)
Station 3: Ο πύργος "Colonius"
μιας εφημερίδας. Εκεί οι
μαθητές διαβάζουν τα
άρθρα της ημέρας και διαλέγουν
ποιο από αυτά τους ενδιαφέρει.
Πάνω σε αυτό προετοιμάζονται σε
ομάδες και στο τέλος το
παρουσιάζουν στην τάξη.
Σε επίπεδο γραμματικής θα μπορούσε το web site της
εφημερίδας να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του πλάγιου
λόγου και της Konjuktiv I. Επίσης παρέχεται στο δικτυακό
υλικό του προγράμματος και μια άσκηση γραμματικής στον
Παρακείμενο. Όμως πιο σημαντικές θεωρούνται οι
δραστηριότητες επεξεργασίας σε προφορικό και γραπτό
επίπεδο θεμάτων της επικαιρότητας από την καθημερινά
διαφορετική ύλη της εφημερίδας. Μέσω του δικτυακού τόπου
του ραδιοφωνικού σταθμού Deutsche Welle μπορούν να
ασκηθούν στην ακουστική κατανόηση.
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4. Der Mediapark
Η Κολωνία είναι το κέντρο
της βιομηχανίας θεάματος
και μέσων επικοινωνίας για
τη Γερμανία. Αυτό το πάρκο
είναι αφιερωμένο σε αυτές
τις δραστηριότητες. Εκεί
υπάρχουν σινεμά,
εστιατόρια, καφετέριες και
γραφεία εταιρειών καθώς
Station 4: Το πάρκο του θεάματος
και ελεύθεροι χώροι
αναψυχής. Ένα από τα
σινεμά που στεγάζονται στο χώρο αυτό είναι το Cinedom και οι
μαθητές καλούνται να βρουν τι προβάλλεται σήμερα σε αυτό
το σινεμά.(Οι σελίδες αυτές
ανανεώνονται σχεδόν καθημερινά και
έτσι σε διαφορετικά μαθήματα θα
προβάλλονται και διαφορετικά έργα).
Ο κινηματογράφος είναι αγαπημένο
μέσο ψυχαγωγίας και με αυτή την
αφορμή θα μπορούσαν να μιλήσουν οι μαθητές για τα
κινηματογραφικά έργα που τους αρέσουν και τι έργα έχουν δει
αυτοί πρόσφατα. Επίσης μπορούν να συμπληρώσουν μια
άσκηση σχετική με τη χρήση των προθέσεων, καθώς και να
εξασκηθούν στο να λένε και να καταλαβαίνουν την ώρα στα
Γερμανικά.
5. Der Zoologische Garten, der Botanische Garten und der
Skulpturenpark
Επειδή ο σταθμός αυτός αναλύεται περισσότερο από τους
προηγούμενους με στόχο την επίδειξη στους εκπαιδευτικούς
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Station 5: Ο ζωολογικός κήπος
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των δυνατοτήτων
επέμβασης στη
διαμόρφωση τόσο του
περιεχομένου όσο και
των συνοδευτικών
ασκήσεων,
καταλαμβάνει ιδιαίτερο χώρο
στη συνέχεια.

6. Der Kölner Hauptbahnhof
Οι μαθητές καταλήγουν στο σιδηροδρομικό
σταθμό για να πάρουν το τρένο που θα
τους οδηγήσει στη Βόννη. Στο
σιδηροδρομικό σταθμό επισκέπτονται το
web site των Γερμανικών Σιδηροδρόμων
(Deutsche Bahn) όπου μπορούν να κάνουν
ερωτήσεις σχετικά με τα δρομολόγια. Οι
ερωτήσεις γίνονται όταν κανείς δώσει
στοιχεία σχετικά με την πόλη από την
οποία αναχωρεί, την πόλη στην οποία
κατευθύνεται, τη μέρα της
βδομάδας και ίσως και την ώρα.
Station 6: Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός
Μετά την ερώτηση εμφανίζεται
ένας πίνακας που δίνει τα εναλλακτικά δρομολόγια ανάλογα με
τα στοιχεία που δέχθηκε. Στον πίνακα αυτό οι μαθητές θα
πρέπει να κατασκευάσουν προτάσεις και να συζητήσουν στην
τάξη σχετικά με τα δρομολόγια αυτά (τις ώρες, τους
ενδιάμεσους σταθμούς), σχετικά με τη λύση που θα
προτιμούσαν και απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης που τους
θέτει ο καθηγητής. Σε επίπεδο λεξιλογίου συγκροτούν βασικό

© Copyright 2001 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

λεξιλόγιο για το σιδηρόδρομο, το τρένο,
τους σιδηροδρομικούς σταθμούς καθώς
και για το ταξίδι με το τρένο και το
χειρισμό των ανάλογων με αυτό
επικοινωνιακών καταστάσεων. Επίσης
εξασκούνται σε επίπεδο ακουστικής
κατανόησης των ανακοινώσεων στους
σταθμούς και στα τρένα.
Σε επίπεδο Γραμματικής μπορούν να
διδαχθούν την ώρα και τη χρονική χρήση
των προθέσεων, τις προθέσεις κίνησης, κατεύθυνσης, στις
ερωτηματικές λέξεις κλπ

Γερμανικά: Φάση 5η: Περιγραφή
λογισμικού σε περιβάλλον Αβακίου

4.18

Οι μαθητές μετά τον τελευταίο σταθμό, το πάρκο Rheingarten της
προηγούμενης φάσης, πατάνε το κουμπί με την εικόνα ενός τρένου
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και μεταφέρονται στο μικρόκοσμο του υπόγειου σιδηρόδρομου για
να πάρουν το τρένο. Έτσι πηγαίνουν στο χάρτη του υπογείου
σιδηρόδρομου της Κολωνίας και επιβιβάζονται σε ένα τρένο (που
είναι πια η μορφή του agent τους και φαίνεται σε κίτρινο κύκλο
στη διπλανή εικόνα). Η αρχική οθόνη φαίνεται δεξιά. Αρχικά στις
συνδεδεμένες ψηφίδες δεν εμφανίζεται πληροφορία γιατί ο πρώτος
σταθμός (ο σταθμός του πάρκου) είναι απλώς η αφετηρία της
διαδρομής (δεν υπάρχει δηλαδή hotspot εκεί). Ακολουθώντας τη
διαδρομή που προτείνεται από το συνοδευτικό κείμενο, ο χρήστης
περνάει από τους σταθμούς (όπως και στην προηγούμενη φάση)
και σε κάθε μία από αυτές ακολουθεί / φέρνει σε πέρας τις
σχεδιασμένες δραστηριότητες.

Γερμανικά: Φάση 5η: Περιγραφή
δραστηριότητας ζωολογικού κήπου και
συνοδευτικού μικρόκοσμου

4.19

Der Zoologische Garten, der Botanische Garten und der
Skulpturenpark
Επειδή ο σταθμός αυτός αναλύεται περισσότερο από τους
προηγούμενους με στόχο την επίδειξη στους εκπαιδευτικούς των
δυνατοτήτων επέμβασης στη διαμόρφωση τόσο του περιεχομένου
όσο και των συνοδευτικών ασκήσεων, καταλαμβάνει ιδιαίτερο
χώρο στην εδώ παρουσίασή μας.
Οι μαθητές επισκέπτονται κατ' αρχήν το web site του ζωολογικού
κήπου της Κολωνίας, αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο θα
μπορούσε κανείς να πάει εκεί, τις τιμές του εισιτηρίου εισόδου και
το ωράριο λειτουργίας του κήπου. Στη συνέχεια μέσω ενός πίνακα
πληροφορούνται τις ώρες που δίδεται τροφή στα ζώα. Καλούνται
τότε να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις επιλύνοντας μία
άσκηση σωστού ή λάθους. Σκοπός των δραστηριοτήτων που
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περιγράφονται παραπάνω, είναι να ασκηθούν οι μαθητές σε
επίπεδο γραμματικής στη χρονική χρήση των προθέσεων. Επίσης
δίνεται η δυνατότητα με αφορμή τα παραπάνω να διδαχθεί η ώρα.
Σε επίπεδο προφορικής εξάσκησης αναπαρίστανται υπό μορφή
διαλόγου επικοινωνιακές καταστάσεις που μπορεί να
αντιμετωπίσουν οι μαθητές κατά την επίσκεψή τους τόσο στο
ζωολογικό κήπο όσο στον παρακείμενο βοτανικό κήπο και στο
πάρκο των γλυπτών.
Κύριο σώμα των ασκήσεων που συνοδεύουν αυτόν τον σταθμό
αποτελούν τα ονόματα των κυριότερων ζώων που μπορεί κάποιος
να συναντήσει σε έναν ζωολογικό κήπο. Για την εκμάθησή τους
έχουν δημιουργηθεί τρεις τύποι ασκήσεων οι οποίες μπορούν να
ενταχθούν στις παρακάτω δραστηριότητες:
Das Tier-ABC
Πρόκειται για την αλφαβήτα των ζώων που παρουσιάζεται με τα
κεφαλαία γράμματα της γερμανικής αλφαβήτου διακοσμημένα με
εικονίδια ζώων που το όνομά τους
αρχίζει με το αντίστοιχο γράμμα. Για
όλα τα γράμματα υπάρχει ένα ζώο
που αντιστοιχεί εκτός του γράμματος
Χ το οποίο αντιπροσωπεύει με ένα
ερωτηματικό το Χ-ζώο. Με αυτά τα
στοιχεία μπορεί να κατασκευαστεί
αφίσα που να κοσμεί την τάξη.
Παράλληλα αν οι μαθητές μας είναι
της πρώτης τάξης γυμνασίου ή και
μικρότεροι, μπορούν με την αφορμή της άσκησης να μάθουν το
τραγούδι της αλφαβήτας. Μπορεί επίσης να τους ζητηθεί να
εξασκηθούν προφορικά στο συλλαβισμό του ονόματός τους ή σε
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ένα παιχνίδι όπου ένας μαθητής θα συλλαβίζει ένα όνομα ζώου και
η τάξη θα πρέπει να μαντεύει ποιο ζώο είναι αυτό.
Das Tier Memory
Δίνονται κάρτες με τα ονόματα ζώων καθώς και πανομοιότυπες
κάρτες με εικόνες των αντίστοιχων ζώων. Στόχος είναι η
αντιστοίχιση σε ζεύγη εικόνας-ονόματος. Η άσκηση μπορεί να
υλοποιηθεί ηλεκτρονικά ή με συμβατικά μέσα.
Das Tier Quiz

Έκδοση 2.1

ονόματα των ζώων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο ζωολογικό
κήπο, και να το γράψει αντί του αριθμού. Αυτό γίνεται πατώντας
με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην κουκίδα, όπου
εμφανίζεται ένα παράθυρο με τη σχετική πληροφορία για το ζώο
αυτό. Το περιβάλλον παρέχει τη δυνατότητα να επικολληθεί στο
χάρτη στη θέση της κουκίδας εικονίδιο που παριστά το ζώο. Αυτό
είναι δυνατό με τη χρήση της ψηφίδας Επεξεργαστής Εικόνων η
οποία περιέχει την παλέτα με τα εικονίδια των ζώων αυτού του
ζωολογικού κήπου.

Πρόκειται για μία άσκηση πολλαπλών επιλογών με στόχο τη
διεύρυνση του λεξιλογίου στην παραπάνω θεματική ενότητα. Και
αυτή η άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί ηλεκτρονικά ή με συμβατικά
μέσα.
Δραστηριότητες στο περιβάλλον Αβάκιο.
Στην εικόνα του μικρόκοσμου με το χάρτη του υπογείου
σιδηρόδρομου, το τρένο φτάνει στο σταθμό του ζωολογικού κήπου
(Zoo). Εδώ εστιάζοντας στο ζωολογικό κήπο, αλλάζει το σκηνικό
και ένας νέος μικρόκοσμος εμφανίζεται (βλ. διπλανή εικόνα),
αυτός με το χάρτη ενός ζωολογικού κήπου. Οι κουκίδες πάνω στο
χάρτη αντιπροσωπεύουν τις θέσεις των ζώων στο ζωολογικό κήπο.
Έχοντας πατημένο το εργαλείο του χάρτη "Βελάκι", ο χρήστης
πατάει πάνω σε μία κουκίδα και κρατώντας το ποντίκι για λίγο
πάνω της εμφανίζεται ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε ένα ζώο,
καθώς και μία σύντομη περιγραφή αυτού του ζώου χωρίς πουθενά
να αναφέρεται το όνομά του.
Από την περιγραφή ο μαθητής πρέπει να καταλάβει ποιο ζώο είναι,
να βρει το όνομά του από ένα πίνακα που περιλαμβάνει όλα τα
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Αν ο χρήστης δώσει το σωστό όνομα στην κουκίδα, τότε
εμφανίζεται η ψηφίδα Κορνίζα με τη φωτογραφία του ζώου και η
ψηφίδα Ετικέτα με το όνομά του.
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σύμβολο, μία φωτογραφία του και την περιγραφή που θα φαίνεται
αρχικά για την αναγνώρισή του).
Με το υλικό της προτεινόμενης δραστηριότητας του συγκεκριμένου
μικρόκοσμου, μπορεί εναλλακτικά να αναπτυχθεί και μια άλλη
δραστηριότητα αυτή τη φορά στην τάξη. Ένας μαθητής περιγράφει
κάποιο ζώο λεκτικά ή μη λεκτικά (παντομίμα, κίνηση, στάση, ήχος)
και οι συμμαθητές του προσπαθούν να το μαντέψουν.

4.20

Επίλογος

Προτεινόμενες δραστηριότητες ολοκλήρωσης του
γερμανικού τμήματος του λογισμικού και των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ξένιου
 Ανακεφαλαίωση των εμπειριών μας από την περιήγηση
στην Κολωνία
 Ημερολόγιο δραστηριοτήτων από την περιήγησή μας
στην Κολωνία
Με την ολοκλήρωση των στοιχείων για όλα τα ζώα του ζωολογικού
κήπου μπορεί εναλλακτικά να ζητηθεί από τους μαθητές να
ακολουθήσουν διαδρομές που θα οδηγούν σε οικογένειες ζώων,
όπως αιλουροειδή, αρπακτικά πουλιά, ζώα του δάσους κλπ.
Ο καθηγητής μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει ζώα από το
ζωολογικό κήπο. Αν προσθέσει επιπλέον ζώα, τότε αρκεί να πάει
στη ψηφίδα Βάση Δεδομένων (βλ. Εγχειρίδιο Αβακίου) του χάρτη
και να προσθέσει τις σχετικές πληροφορίες με τα νέα ζώα (όνομα,

 Ανακεφαλαίωση των εμπειριών μας από τη
χρησιμοποίηση του λογισμικού και των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων στο μάθημα των Γερμανικών
 Καταγραφή /αξιολόγηση της εμπειρίας: μαθαίνοντας
Γερμανικά με το συγκεκριμένο λογισμικό.
 Επικοινωνία με μαθητές άλλων σχολείων στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη που χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό
και ίδιες ή παρόμοιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Auf Wiedersehen Köln und gute Reise noch
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