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Είναι γεγονός ότι η διδασκαλία μπορεί να είναι συναρπαστική και συνάμα αγχωτική. Σε μια 

πραγματικότητα που συνεχώς αλλάζει και σε μια κοινωνία που φανερά απαξιώνει την αξία 

της εκπαίδευσης, εμείς οι εκπαιδευτικοί καλούμαστε να φανούμε αντάξιοι. Αντάξιοι των όσων 

διδαχθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια και πολύ περισσότερο να μεταλαμπαδεύσουμε τις 

γνώσεις μας στην νέα γενιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σκοπός του e-book αυτού δεν είναι να 

απαριθμήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εντός και εκτός τάξης όσων αφορά την 

διδασκαλία, αλλά να φωτίσουμε πτυχές που καθιστούν το έργο μας πιο αποδοτικό για τους 

διδασκομένους. Να αξιοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε διαθέσιμα, το υλικό που μας 

παρέχεται και δεδομένων των εκάστοτε συνθηκών το μάθημά μας να απογειωθεί. Αρχικά ας 

λαμβάνουμε υπόψιν κάθε φορά τα εξής:  

 

 Οργάνωση και Προετοιμασία  

Η οργάνωση είναι το κλειδί για κάθε επιτυχημένη εργασία. Από τον πιο μικρό στόχο που 

θέτουμε μέχρι τον πιο μεγάλο και τον πιο περίπλοκο, αυτό που μας εξασφαλίζει την επιτυχία 

είναι ο προσεκτικός σχεδιασμός των μικρών βημάτων που στο σύνολό τους συνθέτουν τον 

τελικό σκοπό. Ειδικά στο μάθημα επιβάλλεται να έχουμε τα βιβλία και το υλικό που θα 

χρησιμοποιήσουμε εύκολα προσβάσιμα και από πριν τακτοποιημένα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει 

να βρίσκεται στο πίσω μέρος του μυαλού μας ένα προκαθορισμένο πλάνο για τον τρόπο με 

τον οποίο θα διεξαχθεί το μάθημα και τον χρόνο που θα αφιερώσουμε σε κάθε δραστηριότητα.  
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Η προσωπική μας προετοιμασία είναι πραγματικά το μισό κομμάτι της διδασκαλίας μας. 

Μπορεί για κάποιους να είναι ένα βαρετό κομμάτι, αλλά πίστεψέ με είναι καίριας σημασίας 

τόσο για την ποιότητα του μαθήματος όσο και για την προσωπική μας εξέλιξη και τριβή με 

την γλώσσα που διδάσκουμε. Στην αρχή της καριέρας μας είναι λογικό να δαπανούμε 

περισσότερο χρόνο για το τι και πως θα το διδάξουμε, αλλά είναι και πιο εύκολο αφού ο 

φόρτος εργασίας είναι σχετικά μικρός. Δεν χρειάζεται να αφιερώνουμε ώρες ολόκληρες.  

Λίγα λεπτά και ένα μικρό post it πάνω στο βιβλίο μας, είναι ικανά να μειώσουν το άγχος της 

διαδικασίας και να  μας κατευθύνουν. Επιπλέον, καλό είναι να γνωρίζουμε τι περιέχει κάθε 

κεφάλαιο και κάθε βιβλίο. Διότι αυτά αποτελούν τους βοηθούς διδασκαλίας μας. 

 

 

 Βιβλίο Καθηγητή 

 

Πολύ συχνά έχουμε στην διάθεσή μας εργαλεία αλλά δεν γνωρίζουμε πως να τα 

χρησιμοποιήσουμε ή τα υποτιμούμε. Ένα από αυτά είναι το βιβλίο του καθηγητή. Δεν έχει 

σημασία αν διδάσκεις για πρώτη φορά ή για χρόνια. Άνοιξε το βιβλίο σου και πάρε χρήσιμες 

ιδέες για πιο αποτελεσματικό μάθημα. Έχει τυπωθεί ακριβώς για αυτό το σκοπό και το 

συνέγραψαν εμπειρότατοι συνάδελφοι. Επιπλέον, αξιοποίησε τις έξτρα ερωτήσεις που σου 

παρέχονται, τις περαιτέρω εργασίες, αλλά και τις ασκήσεις που συχνά περιλαμβάνονται στο 

πίσω μέρος του βιβλίου του καθηγητή. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να κάνεις όλα όσα 

υπάρχουν στο βιβλίο αυτό ή στην αντίστοιχη σελίδα του εκδοτικού οίκου από τον οποίο 

προμηθεύτηκες το βιβλίο.  
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 Αξιοποίηση διαφορετικών πηγών 

Αν έχεις διαβάσει κάποιο από τα άρθρα μας στο https://www.legacylegatou.gr , θα έχεις 

διαπιστώσει ότι για εμάς είναι πολύ σημαντική η αξιοποίηση διαφορετικών βιβλίων, 

ερεθισμάτων και πηγών. Συνδυαστικά κατόρθωσα αρκετές φορές να στρέψω το ενδιαφέρον 

των παιδιών προς το αντικείμενο διδασκαλίας. Πέρα από τα διάφορα παιχνίδια, επιτραπέζια 

και μη, αλλά και τις ιστορίες, χρησιμεύει  πολύ το να επικαιροποιούμε τα εργαλεία μας. 

Προσωπικά χρησιμοποιώ διαφορετικά βιβλία για κάθε μαθητή και μαθήτριά μου ανάλογα 

με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές τους. Έτσι, για τέσσερα παιδιά του ίδιου επιπέδου 

(π.χ. senior b) χρησιμοποιώ τέσσερα διαφορετικά βιβλία αφού έχω διαπιστώσει ότι καθένα 

καλύπτει καλύτερα κάποιους μαθητές και λιγότερο άλλους. Εδώ δηλαδή υπάρχει 

εξατομίκευση! 

Κάτι άλλο που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά βοηθητικό είναι η αλλαγή σειράς κάθε χρόνο. 

Πολλοί συνάδελφοι ακολουθούν στις senior τάξεις, όπως λέμε, μια συγκεκριμένη σειρά 

βιβλίων. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Επειδή οι μαθητές συνηθίζουν 

στη λογική και τις ασκήσεις που ακολουθεί ο συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος και η 

συγκεκριμένη σειρά, ενώ θα πρέπει να εκτίθενται σε πλήθος βιβλίων με διαφορετικό 

περιεχόμενο, που όμως – όπως πολύ καλά γνωρίζουμε- καλύπτει τα ίδια κομμάτια ύλης με 

όλα τα άλλα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, με το πέρας των τάξεων έχουν ως 

παρακαταθήκη στο συρτάρι τους μια μεγάλη γκάμα ποικίλων ασκήσεων και ερεθισμάτων. 

 

Εάν χρειαστείς οποιαδήποτε συμβουλή ή βοήθεια για την επιλογή βιβλίων για κάθε τάξη και 

το τι παρέχει ο κάθε εκδοτικός οίκος στα αγγλικά, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο 

www.legacylegatou.gr και εμείς θα σου προτείνουμε το κατάλληλο βιβλίο, σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών σου.  
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Τέλος, εάν κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα και υπάρχει στην οικογένεια ένα μικρότερο παιδί που 

δεν έχει ξεκινήσει τα αγγλικά του, προσκάλεσε το να παίξετε μαζί με το αδερφάκι του κάποιο 

παιχνίδι ή να διαβάσετε μαζί ένα παραμύθι. Αυτό αφενός θα του κινήσει την περιέργεια και 

αφετέρου θα του δείξει ότι το μάθημα δεν είναι μόνο ασκήσεις. Είναι συνεργασία και 

ευχαρίστηση. Παράλληλα, θα διαφημίσει και την δική σου την δουλειά και αυτό είναι πάντα 

επιθυμητό.  

 

 Ευελιξία 

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο και να έχουμε οργανώσει τη ζωή μας, αυτή είναι απρόβλεπτη 

και με ανατροπές. Το ίδιο συμβαίνει και με το μάθημά μας. Για παράδειγμα, μπορεί να μας 

καθυστερήσει παραπάνω ένας γονιός ή να προκύψει ένα θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να 

λυθεί. Ή να υπάρξει μια επιτήρηση που δεν περιμέναμε και μια αδιαθεσία που δεν 

προβλέψαμε. Επιπλέον, στην εποχή που διανύουμε, κάποιοι μαθητές έρχονται στο μάθημα 

δια ζώσης, ενώ άλλοι το παρακολουθούν ψηφιακά. Μερικοί πάλι έρχονται αργότερα καθώς 

οι δραστηριότητές τους τους περιορίζουν και άλλα πολλά. Για όλα όμως εμείς πρέπει να 

παρέχουμε λύσεις, να είμαστε ευέλικτοι και σε θέση να κατανοούμε την διάθεση των 

μαθητών και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργώ 

πολύ με κουτάκια και πρόγραμμα και οι αλλαγές δεν μου είναι πάντα ευχάριστες. Προκλήσεις 

τις μετονομάζω και πια τις καλοδέχομαι αν είναι να απογειώσουν το μάθημά μου. Επομένως, 

επιβάλλεται να προσαρμοζόμαστε στα γεγονότα με τον καλύτερο τρόπο  χάριν του 

μαθήματος, των παιδιών και του εαυτού μας. 

 

 

 Ο χώρος και οι συνθήκες 

Είναι σχεδόν αδύνατον για κάποιον -πόσο μάλλον για ένα παιδί- να συγκεντρωθεί εάν μέσα 

στην τάξη επικρατεί χάος. Τα βιβλία, τα οπτικοακουστικά μέσα, αλλά και η θερμοκρασία της 

τάξης θα πρέπει να είναι τέτοια που να προωθούν την μάθηση. Αρχικά, η αίθουσα πρέπει να 
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είναι καθαρή και γιατί όχι να υπάρχει ένα διακριτικό αποσμητικό χώρου. Ένα ή δύο 

παράθυρα θα πρέπει να είναι ανοιχτά για να μπαίνει οξυγόνο και να ανανεώνεται η σκέψη. 

Επιπλέον, ο πίνακας να είναι ορατός από όλους και οι μαρκαδόροι που θα χρησιμοποιηθούν 

να είναι γεμάτοι, αφού σε αντίθετη περίπτωση τα παιδιά δεν θα κατανοούν επαρκώς τα όσα 

γράφουμε. Η θερμοκρασία επιβάλλεται να βρίσκεται σε κανονικά επίπεδα, ώστε να μην 

είναι ούτε κρύα αλλά ούτε και ζεστή ή να ρυθμίζεται σε συνεννόηση με τα παιδιά. Τέλος, τα 

βιβλία του καθηγητή πρέπει κι αυτά να βρίσκονται τακτοποιημένα όπως και όλα τα άλλα 

αντικείμενα.  

 

 

  Η διδασκαλία είναι ολιστική διαδικασία 

 

Οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε την εκπαίδευση των μαθητών ως μια διαδικασία που στοχεύει 

στην γενικότερη ανάπτυξή των μαθητών πέραν της εξοικείωσή τους με ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο, όπως είναι μια ξένη γλώσσα. Η στάση μας λοιπόν εντός και εκτός τάξης, ο 

σεβασμός και η ενθάρρυνση, αλλά και οι νουθεσίες για όλη την παρουσία τους δεν 

περιορίζονται μόνο στα στενά όρια της αίθουσας. Τους μιλάμε όμορφα και τους προτρέπουμε 

να διατηρούν το χώρο του σχολείου καθαρό καθόλη την παραμονή τους εκεί.  

Εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που 

αντιμετωπίζουμε ως δάσκαλοι, το λεξιλόγιό μας. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να 

χρησιμοποιούμε προσιτό και ωραίο λεξιλόγιο στις συζητήσεις μας με τα παιδιά, αλλά η 

αυθεντικότητα είναι κάτι που επίσης τα επηρεάζει. Δεν λέω φυσικά να τους μιλάμε όπως 

μιλάμε στους φίλους μας, αλλά εάν χρησιμοποιήσουμε μια λέξη που χρησιμοποιούν κι εκείνα 

ή πούμε μια κουβέντα παραπάνω, ας μην ¨αυτομαστιγωνόμαστε¨. Άνθρωποι είμαστε και 

έχουμε συναισθήματα. Η πλάκα θα γίνει και αυτή αναπόφευκτα. Άλλο προσεκτικοί και άλλο 

απρόσιτοι!  
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Η ολιστική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας περιλαμβάνει και την ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς μας, γι' αυτό οι συζητήσεις, οι διεργασίες και οι σχέσεις όλων των 

εμπλεκομένων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή ή μη πορεία όλων και καθενός 

ξεχωριστά.  

 

 

 Χρειάζεται χρόνος 

Θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ πως για να μάθει κανείς μια ξένη γλώσσα (κυρίως τα 

αγγλικά)  απαιτούνται αρκετά χρόνια στα θρανία. Αυτό σημαίνει ότι η όλη διαδικασία είναι 

χρονοβόρα και ότι οι μαθητές χρειάζονται αρκετό διάστημα για να αφομοιώσουν τις νέες 

γνώσεις. Φαίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμο σε κάθε τάξη και κάθε χρόνο να τους διδάσκουμε την 

ύλη σταδιακά και σε ‘δόσεις’, ώστε η μάθηση να οικοδομείται προοδευτικά και οι νέες 

γνώσεις να προσδένονται στις παλιές. Κράτα στο νου πως οι πρακτικές στις οποίες θα 

αναφερθούμε εμείς όσο και αυτές που θα ανακαλύψεις μόνος/ μόνη σου  χρειάζονται χρόνο 

για να ενσωματωθούν στην μαθητική μελέτη. Ωστόσο, όταν ένας μαθητής ή ένα τμήμα είναι 

ιδιαίτερα καλό, μπορούμε σταδιακά και λίγο λίγο να τον/τους παρέχουμε επιπλέον 

πληροφορίες. Αφενός για να εξελίξουν το γνωστικό αντικείμενο το οποίο διδάσκονται και 

αφετέρου για να τους κρατήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον.  

 

 

 Είμαστε μόνο ο ένας τροχός της αμάξης 

 

Παράλληλα με τον χρόνο που απαιτείται, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι εμείς από την 

πλευρά μας αποτελούμε μόνο ένα μέσο επίτευξης της διαδικασίας της μάθησης. 

Λειτουργούμε, δηλαδή, συνεπικουρικά για κάθε παιδί το οποίο λαμβάνει τη βασική μάθηση 

και τις αξίες της ζωής πρώτα από το σπίτι και τους γονείς του. Κατόπιν από το σχολείο, τις 
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παρέες, τα ποικίλα ερεθίσματα που του παρουσιάζονται και τις εκάστοτε κοινωνικές και 

πολιτικές συνθήκες του τόπου του. Αυτό σημαίνει το εξής: ακόμη κι αν εμείς έχουμε την 

καλύτερη πρόθεση και βάζουμε τα δυνατά μας για να μάθουν οι μαθητές, μπορεί τα 

αποτελέσματα να μην είναι τα αναμενόμενα. Οι συμβουλές που παρέχω  σε αυτό το e-book 

θα σε ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό και σε καταστάσεις που οι μαθητές σου αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες άσχετες με το δικό σου μάθημα και την παρουσία σου. Να θυμάσαι ότι έστω και 

τα μισά να κρατήσουν από αυτά που τους μαθαίνουμε έχουν κέρδος. 

 

 

 Ηλικία μαθητών 

Όταν διδάσκουμε, θα πρέπει πάντα να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας την ηλικιακή 

ομάδα που ανήκουν οι μαθητές μας, ώστε το μάθημα να είναι απαιτητικό αλλά όχι 

δυσκολότερο κατά πολύ από αυτό που μπορούν να αντιληφθούν. Π.χ.  η κατανόηση 

κειμένου, για την οποία θα μιλήσουμε εκτενώς αργότερα, δεν μπορεί να συνοδεύεται από 

πολύπλοκες ερωτήσεις, με λεξιλόγιο απαιτητικό ή και άγνωστο σε σχέση με αυτό που 

γνωρίζουν οι μαθητές ανάλογα με τα χρόνια τα οποία διδάσκονται την γλώσσα στόχου. 

Επιπλέον, κάθε ηλικιακή ομάδα έχει τις δικές της προσδοκίες για το μάθημα, τις δικές της 

ανησυχίες και άγχη και καλείται ταυτόχρονα να μάθει πολλά πράγματα σε διαφορετικά 

σχολικά μαθήματα, δραστηριότητες και επίπεδα. Οι έφηβοι για παράδειγμα αποτελούν μια 

από τις δυσκολότερες ομάδες που καλούμαστε να διδάξουμε, αφού οι ορμόνες και το 

επαναστατικό του χαρακτήρα τους ενδέχεται να δυσκολεύουν και το δικό μας έργο. Ας 

κάνουμε υπομονή, ας ενημερωθούμε για όσα αντιμετωπίζουν και ας τους δείξουμε ότι 

είμαστε κοντά τους.  
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 Επανάληψη 

Εμείς ως καθηγητές διδάσκουμε το αντικείμενό μας χρόνια και που πάνω κάτω 

επαναλαμβάνουμε τα γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο. Άρα το μάθημα μοιάζει να 

είναι- αν όχι βαρετό- εύκολο και κατανοητό ως προς το εκάστοτε σύνολο πραγμάτων που 

καλούμαστε να διδάξουμε. Ωστόσο, οι διδασκόμενοι έρχονται  πρώτη φορά σε επαφή με αυτό 

και χρειάζονται λεπτομέρεια στην παρουσίαση. Εκτός του χρόνου για να αφομοιώσουν το 

μεγαλύτερο κομμάτι του περιεχομένου. Το γνωρίζω ότι πολλές φορές εξηγούμε υπέρ του 

δέοντος κάποια γραμματικά φαινόμενα, όμως αυτό είναι που καλούμαστε να κάνουμε στην 

πραγματικότητα και ας μην δυσανασχετούμε. Σε κάθε μάθημα λοιπόν φέρνουμε ξανά στην 

μνήμη τους, προφορικά, το γραμματικό φαινόμενο του κεφαλαίου, αλλά κάνουμε και 

ερωτήσεις για προηγούμενα φαινόμενα μέσα από τις ασκήσεις. Οι ασκήσεις δηλαδή θα 

πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα και οι μαθητές να κρατούν σημειώσεις πάνω 

ή δίπλα. Π.χ. για τον υποθετικό λόγο που χρησιμοποίησαν και γιατί και να υπογραμμίζουν 

χρονικές εκφράσεις ή φράσεις του λεξιλογίου. Δεν αρκεί η σωστή απάντηση. Επιβάλλεται και 

η δικαιολόγηση της απάντησης. Αυτή, θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, 

αλλά σίγουρα αποτελεσματική. 

 

 

 Ύλη 

Και μιας και μιλάμε για χρονοβόρες διαδικασίες, κάτι που αντιμετωπίζουμε ως δυσκολία όλοι 

οι καθηγητές είναι η ολοκλήρωση της ύλης. Οι φόβοι μας όμως για μη ολοκλήρωση του 

βιβλίου μπορούν να καλυφθούν, αν κάνουμε στον εαυτό μας την εξής απλή ερώτηση: 

«Μαθαίνουν πράγματι οι μαθητές μου ή απλά ολοκληρώνουμε το βιβλίο;». Στην 

περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, θα πρέπει οπωσδήποτε να αφήσουμε στην άκρη 

την ύλη και να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας.  
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Σε κάθε μάθημα είναι απαραίτητο να δουλεύονται όλες οι δεξιότητες. Προσωπικά, αν και 

αποτελεί πρακτική πολλών καθηγητών, δεν μου λειτούργησε ούτε μια φορά η πρακτική της 

μιας ημέρας την εβδομάδα να κάνω γραμματική ή έκθεση και τις υπόλοιπες όλα τα άλλα. 

Αντίθετα, βλέπω ότι λειτουργεί υπέροχα η διδασκαλία σχεδόν όλων των δεξιοτήτων σε κάθε 

διδακτική ώρα. Συγκεκριμένα, ακόμη και κατά το διόρθωμα των εργασιών στο σπίτι, 

καλούμαστε να επαναλάβουμε βασικά κομμάτια του προηγούμενου μαθήματος, να 

ακούσουμε και να παράγουμε λόγο ίσως και γραπτό. Γι’ αυτό και θεωρώ ότι η όλη διαδικασία 

είναι πολύπλευρη και ολιστική. 

 

 

 Εξετάσεις 

Οι εξετάσεις είναι ένα κομμάτι που προβληματίζει αφενός εμάς και τα παιδιά και αφετέρου 

τους γονείς. Πολλοί αναρωτιούνται αν και σε ποια ηλικία θα πρέπει οι μαθητές να δίνουν 

εξετάσεις. Η απάντηση στην ερώτηση εάν, είμαι για μένα θετική. Τα παιδιά θα πρέπει να 

εξοικειώνονται με την ιδέα, την λογική και ολόκληρη την διαδικασία των εξετάσεων. Κυρίως 

είναι σημαντικό να έχουν έναν στόχο μέχρι τα τέλη της χρονιάς που θα καθοδηγεί την μελέτη 

τους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε η μελέτη τους να μην 

περιορίζεται αποκλειστικά στα όσα τους είναι απαραίτητα για τις εξετάσεις. Επίσης, ο δικός 

μας στόχος στο μάθημα θα πρέπει να αγγίζει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κομμάτια του 

πολιτισμού και της γλώσσας του αντικειμένου και δεν ενδείκνυται να εστιάζει μόνο στα όσα 

οι εξετάσεις ορίζουν. Να έχουμε στο μυαλό μας τις εξετάσεις σαν συνολική θεώρηση των 

γνώσεων των παιδιών που όμως δεν περιορίζονται μόνο και μόνο σε γραπτές επιδόσεις, αλλά 

εκτείνονται και σε κομμάτια του δημόσιου και ιδιωτικού βίου. 
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 Η γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά το μάθημα 

Είμαι σίγουρη ότι πολλά έχουν ειπωθεί για το ποια μέθοδο (direct method ή communicative 

approach) είναι η ενδεδειγμένη ώστε να ακολουθήσουμε στο μάθημα. Η απάντηση είναι 

ξεκάθαρη: κατά 95% το μάθημα πρέπει να γίνεται στην γλώσσα στόχου. Όπως θα δούμε και 

παρακάτω, η παραγωγή λόγου είναι ο λόγος που μαθητές και γονείς έρχονται σε εμάς για να 

διδαχθούν μια ξένη γλώσσα. 

Ωστόσο, αν και πολλοί καθηγητές το θεωρούν σωστό και ωφέλιμο, δεν θεωρώ ότι η γλώσσα 

που διδάσκουμε θα πρέπει να χρησιμοποιείται και στα διαλλείματα ή στον εξωτερικό χώρο 

της τάξης. Προσωπικά, μου φαντάζει κάπως άβολο, αν όχι γελοίο, να μιλάμε στην Ελλάδα 

αγγλικά ή όποια άλλη ξένη γλώσσα εκτός τάξης. Άλλο θέλω να διδάξω μια ξένη γλώσσα με 

στοιχεία κουλτούρας των φυσικών ομιλητών της και άλλο να θέλω να μιμηθούν τους 

τελευταίους. 

 

Εάν το σχολείο μας είναι δίγλωσσο ή όλοι μιλούν την γλώσσα στόχου από τους διευθυντές 

μέχρι τους γραμματείς είναι πιο λογικό, αφού το περιβάλλον είναι τέτοιο και ο σκοπός του 

σχολείου συγκεκριμένος. Αν όμως όλοι οι υπόλοιποι μιλούν ελληνικά, μοιάζει κάπως 

περίεργο εμείς να επιμένουμε στα αγγλικά. Κι αν το κάνουμε αυτό για τους γονείς, πράγμα 

κατανοητό, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν το μάθημα γίνεται όπως πρέπει και η 

διδασκαλία μας είναι τέτοια που να εμπνέει τους μαθητές, σίγουρα οι δεύτεροι θα 

χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε κάθε ευκαιρία στη ζωή τους. Ας εστιάσουμε λοιπόν στο 

«είναι» και λιγότερο στο «φαίνεσθαι». 
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 Διδάσκοντας Receptive Skills 

 

Όταν μιλάμε για receptive skills, αναφερόμαστε αφενός στην κατανόηση κειμένου και 

αφετέρου την ακουστική κατανόηση. Και οι δύο σχετίζονται με τα όσα κάποιος άλλος μας 

παραθέτει στην γλώσσα που μας ενδιαφέρει, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς γνωρίζουμε πάντα 

όλο το λεξιλόγιο ή την γραμματική που εμπεριέχεται σε αυτά. Το οπτικοακουστικό υλικό 

εξοπλίζει τους μαθητές μας με στοιχεία και δομές της γλώσσας και όταν παρέχεται σε μεγάλη 

κλίμακα λειτουργεί ως η βάση οικοδόμησης της νέας γνώσης. Για να γίνει όμως αυτό, 

προϋποθέτει να υπάρχει το λεγόμενο ‘lead in’, δηλαδή, η εμπλοκή των μαθητών στην όλη 

διαδικασία μέσω της ενεργοποίησης των γνώσεων που οι μαθητές έχουν.  

Μια σχετική και φαινομενικά άσχετη με το μάθημα συζήτηση σχετικά με το πώς πέρασαν το 

σαββατοκύριακο, μπορεί να ενεργοποιήσει την μνήμη και τις εμπειρίες τους σχετικά με τις 

δραστηριότητες που κάνουν τα Σάββατα, την ρουτίνα που έχουν και τα χόμπι τους τις 

Κυριακές. Η συζήτηση μπορεί να περιοριστεί σε αυτές τις δυο μέρες ή να διευρυνθεί για το τι 

κάνουν γενικότερα μέσα στην εβδομάδα και εμείς κατόπιν να τους εισάγουμε στο θέμα του 

μαθήματος που μπορεί να σχετίζεται με τον Present Simple. Απώτερος σκοπός μας είναι οι 

διδασκόμενοι να ενεργοποιήσουν όσα γνωρίζουν, αλλά και να προσθέσουν στο μάθημα 

κομμάτια της δικής τους ζωής και της καθημερινότητάς τους. Η σύντομη αρχική δεκάλεπτη 

συζήτηση στα πλαίσια του warm up ή της προσπάθειάς μας να ‘σπάσουμε τον πάγο’, δίνει 

εξαρχής πολύ καλή ροή στο μάθημα και συμβάλλει στην επιθυμία μας αυτό να έχει αρχή- 

μέση και τέλος.  

 

Ταυτόχρονα, η παρουσίαση μιας εικόνας ή ενός σχετικού βίντεο βοηθά τα παιδιά να κάνουν 

συνειρμούς, αφού αυτόματα τους ενεργοποιεί τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις. Έτσι, 

γίνονται πιο δεκτικά στη νέα γνώση και κυρίως εισάγονται στο βασικό λεξιλόγιο που θα 

καλυφθεί στην εκάστοτε ενότητα. Για παράδειγμα, αν τους παρουσιάσουμε μια εικόνα μιας 

φυσικής καταστροφής, αφού την σχολιάσουμε, μπορούμε να τους ζητήσουμε να μας πουν 
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παραδείγματα φυσικών καταστροφών ή ακόμη και ποια είναι η αντιμετώπιση που θα πρέπει 

να έχουμε σε έναν επικείμενο σεισμό ή μια φωτιά. Κατόπιν, τους ζητάμε να μας περιγράψουν 

τα όσα υφίσταται η φύση κατά την διάρκεια μιας τέτοιας καταστροφής, αλλά και τα 

συναισθήματα που νιώθουν οι άνθρωποι. Ποια είναι τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που 

μπορούν να καλέσουν σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή αναταραχής. 

 

Επομένως, τα παιδιά ακούν από εμάς το βασικό λεξιλόγιο, το διαβάζουν ή το βλέπουν σε 

βίντεο και παίρνουν μια πρώτη γεύση του κεφαλαίου. Δεν θα πρέπει λοιπόν ποτέ να 

προσπερνάμε τις εισαγωγές των κεφαλαίων ούτε όμως και να τις κάνουμε να μοιάζουν 

βαρετές ή ασήμαντες. Αφιερώνουμε χρόνο, μένουμε σε λεπτομέρειες που μπορεί να αφορούν 

το φόντο μιας εικόνας και στο σημείο αυτό –αν είναι παιδιά των τελευταίων τάξεων του 

δημοτικού και παραπάνω- μπορούμε να τους πούμε επιγραμματικά τι πρόκειται να διδαχθούν 

στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου τους, εξάπτοντάς τους την περιέργεια.  

 

Μπαίνοντας στο βασικό κομμάτι του κεφαλαίου, το οποίο συνήθως αρχίζει με κάποιο κείμενο, 

έχουμε δυο επιλογές, που προκύπτουν από τις δυο βασικές μεθόδου διδασκαλίας των 

κειμένων: την Pre/while/post reading θεωρία ή την μέθοδο των three Ps (Presentation-

Practice-production).  

 

Κατανόηση κειμένου: 

Ακολουθώντας είτε τη μια μέθοδο είτε την άλλη, ξεκινάμε μία συζήτηση πάνω στο κείμενο 

και τις εικόνες που τις περισσότερες φορές υπάρχουν τριγύρω. Όσον αφορά το λεξιλόγιο του 

μαθήματος υπάρχουν δύο τρόποι να το διδάξουμε: είτε παρουσιάζοντας τις λέξεις του 

κεφαλαίου και καλώντας τα παιδιά να ακούσουν και να επαναλάβουν είτε μέσα από το 

μάθημα. Δηλαδή μέσα από το κείμενο ταυτόχρονα με την ανάγνωση και το ακουστικό 

κομμάτι εάν μιλάμε για μεγαλύτερα επίπεδα. Ωστόσο με την πρώτη τεχνική ελλοχεύει ένας 
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κίνδυνος: οι φωνές τους να επικαλύπτονται. Στην προσπάθειά τους να ακουστούν όλοι 

υψώνουν αρκετά τη φωνή τους, η προσφορά τους δεν είναι η ενδεδειγμένη και επομένως 

δημιουργείται μια βαβούρα. Εάν επιλέξουμε να ακούν και να επαναλαμβάνουν ένας-ένας 

ατομικά τότε υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος: τα παιδιά να βαρεθούν περιμένοντας ο ένας τον 

άλλον. 

 

Εξαιτίας των παραπάνω θεωρώ ότι η παρουσίαση του λεξιλογίου δεν θα πρέπει να γίνεται 

χορωδιακά ή ατομικά σε μεγαλύτερα επίπεδα φυσικά εκτός αν μιλάμε για την χρήση 

flashcards, που όντως είναι πάρα πολύ βοηθητικά στα μικρά τμήματα όπου οι λέξεις που 

καλούνται να μάθουν δεν ξεπερνούν τις 8 με 10. Ας θυμόμαστε ότι καθόλη τη διάρκεια του 

μαθήματος προσκαλούμε τα παιδιά να ενεργοποιήσουν προηγούμενες γνώσεις τους και τα 

κάνουμε με τη στάση μας να θελήσουν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και λέξεις που-  ενώ 

μπορεί να μην γνωρίζουν-  καταλαβαίνουν ότι ενδείκνυνται για τη συγκεκριμένη ενότητα. 

Έτσι λοιπόν- σε μεγαλύτερα επίπεδα- τους βοηθάμε παρέχοντας τους το λεξιλόγιο κατά  τη 

συζήτηση, ακούγοντας τους και επεμβαίνοντας σε καίρια σημεία για να τους δώσουμε μια 

λέξη που ταιριάζει και θα διδαχθούν αργότερα.  

 

Στο δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο παρακολουθούμε την ιστορία, μπορούμε να κλείσουμε τα 

φώτα, για να δώσουμε την αίσθηση ότι βλέπουν ταινία και κυρίως να εστιάσουμε την προσοχή 

τους στον (διαδραστικό) πίνακα. Τα βιβλία σε αυτή την φάση παραμένουν κλειστά και ιδανικά 

μέσα στις τσάντες. Αποφύγετε τα παιδιά να έχουν πάνω στο θρανίο τους πολλά αντικείμενα 

γιατί αυτά συνδέονται με πολλούς περισπασμούς. Επιπλέον, και εμείς οι ίδιοι επιβάλλεται να 

έχουμε τα μάτια στραμμένα στην ιστορία (αν και σαν καθηγητές γνωρίζουμε ότι η 

περιφερειακή μας όραση και οι αισθήσεις μας πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση). Δεν 

διορθώνουμε και δεν ασχολούμαστε με κάτι άλλο, παρόλο που ήδη γνωρίζουμε το κείμενο.  
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Με το πέρας της συζήτησης και της θέασης του οπτικοακουστικού υλικού ζητάμε από τους 

μαθητές να απαντήσουν στην ερώτηση που τους τέθηκε στο πρώτο στάδιο. Κατόπιν, ακούνε 

ξανά τα όσα ειπώθηκαν και δείχνουν με το χέρι τους τα αντίστοιχα σημεία του κειμένου. Αν 

το κείμενο είναι για μικρές ηλικίες, ακούν για ακόμη μια φορά και επαναλαμβάνουν (είτε ως 

χορωδία είτε ατομικά). Αν όχι, με το πέρας του ακούσματος, εστιάζουμε στις δύσκολες και 

νέες λέξεις και ζητάμε να επαναλάβουν από μια καθένας ξεχωριστά. 

 

Στη συνέχεια, διαβάζουμε το κείμενο όλοι μαζί ώστε να βεβαιωθούμε ότι όλοι το κατανοούν 

και ξεκινάμε να δουλεύουμε πιο πολύ με φράσεις και φαινόμενα. Υπογραμμίζουμε νέο και 

παλιό λεξιλόγιο (εμείς στον πίνακα, εκείνοι στα βιβλία τους) και γράφουμε παράγωγα, 

συνώνυμα, αντώνυμα ή εκφράσεις πάνω στο βιβλίο. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και πάνω 

στο companion, αν υπάρχει. Δεν θα συνιστούσα να χρησιμοποιήσετε τετράδιο εδώ, καθώς 

είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι μαθητές δεν θα το ανοίξουν στο σπίτι. Αντίθετα, θα τους ζητήσουμε 

να κάνουν ανάγνωση ή να έχουν κάποιες λέξεις για ορθογραφία για την επόμενη φορά. Έτσι 

ακόμη κι αν δεν το επιδιώξουν συνειδητά να δουν τις σημειώσεις τους, αυτό θα συμβεί 

αυτόματα ανοίγοντας τα αντίστοιχα βιβλία. Μπορούμε στο σημείο αυτό να κάνουμε δυο/τρεις 

απλές ερωτήσεις κατανόησης (που μπορεί να επαναλαμβάνονται και αργότερα στις 

ασκήσεις). Στα κείμενα χρησιμοποιούμε τις μεθόδους skim and scan, ψάχνοντας για βασικές 

ιδέες, διαβάζοντας ξανά θεματικές προτάσεις, ψάχνοντας για ημερομηνίες/ονόματα ή για 

συγκεκριμένα στοιχεία στο κείμενο αντίστοιχα. 

 

Στο τελευταίο στάδιο, συνήθως ακολουθούν ερωτήσεις κατανόησης ή ασκήσεις για να 

συμπληρώσουν λέξεις και φράσεις. Στην πρώτη περίπτωση πάντα απαντάμε στις ερωτήσεις 

υπογραμμίζοντας τα αντίστοιχα κομμάτια του κειμένου στα οποία αυτές αναφέρονται. Ζητάμε 

δηλαδή αιτιολόγηση των απαντήσεων και εφιστούμε την προσοχή ξανά σε συγκεκριμένα 

κομμάτια του κειμένου. Στην δεύτερη περίπτωση, συμπληρώνουμε κενά ή αντιστοιχίζουμε 

και πάλι με αναφορές στο κείμενο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε τι 
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ακολουθεί σε κάθε άσκηση, ώστε κατά την ανάλυση του κειμένου να εστιάζουμε στα όσα 

ζητούν μετά οι ασκήσεις, όπως για παράδειγμα στα συνώνυμα ή τους ορισμούς ή σε 

αντίθετες λέξεις. 

 

Tip 1: Μπορούμε να διδάξουμε γραμματική και λεξιλόγιο πριν μπούμε στην κατανόηση 

κειμένου, ώστε να εισάγουμε τα βασικά, να μειώσουμε το άγχος των μαθητών και να 

επαναλάβουμε τις λέξεις και το νέο φαινόμενο εδραιώνοντάς τα.   

 

Tip 2: Ενθαρρύνουμε οπωσδήποτε μια αρχική συζήτηση πριν το κείμενο και αν υπάρχουν 

ερωτήσεις ( που αργότερα καλούνται να απαντήσουν), αφού ακούσουν το κείμενο ή δουν 

το βίντεο, τις διαβάζουμε μαζί και ζητάμε να μαντέψουν τις απαντήσεις. Όσο λίγο χρόνο κι 

αν έχουμε δεν παραλείπουμε αυτό το στάδιο! Είναι βασικό. Και μιας και αναφερόμαστε 

στο χρόνο, δαπανούμε και στα τρία στάδια -παρουσίαση-πρακτική-παραγωγή- ένα γεμάτο 

20'-25'.  

 

Τip 3: Ως κείμενα νοούνται και οι εικόνες, γι’ αυτό θα πρέπει να τους δίνουμε ιδιαίτερη 

προσοχή. 

 

 

Ακουστική κατανόηση: 

Μαζί με την κατανόηση κειμένων, οι γνώσεις που λαμβάνει κάποιος ακούγοντας την γλώσσα 

στόχου είναι εξαιρετικής σημασίας. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μας - που δεν γράφουμε- ό,τι 

μαθαίνουμε προέρχεται αποκλειστικά από τα ακουστικά ερεθίσματα στα οποία εκτιθέμεθα 

και τον τρόπο που ανταποκρινόμαστε σε αυτά. Όσον αφορά το μάθημα, και εδώ ακολουθούμε 

συγκεκριμένο τρόπο παρουσίασης και επεξεργασίας κάθε άσκησης που σχετίζεται με το 

άκουσμα της γλώσσας στόχου. 
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Ανάλογα με το επίπεδο, την ηλικία, και το χρονικό διάστημα στο οποίο πραγματοποιείται η 

ακουστική κατανόηση υπάρχει διαβάθμιση στα ακούσματα στα οποία εκτίθενται οι μαθητές. 

Λόγου χάριν, στην πρώτη τάξη ακούν τρεις τέσσερις λέξεις που σχετίζονται άμεσα με το 

κείμενο, σχετικά αργά και με καθαρή προφορά, ενώ στα μεγαλύτερα επίπεδα 

επαναλαμβάνεται προηγούμενο λεξιλόγιο ή λεξιλόγιο από μικρότερα επίπεδα. Παράλληλα, 

όσο περνάει ο καιρός και το σχολικό έτος, τα ακουστικά κομμάτια γίνονται πιο σύνθετα και 

απαιτητικά. Έχοντας αυτά υπόψη μας, ας δούμε έναν ωραίο τρόπο να γίνεται κάθε ακουστική 

άσκηση στην τάξη.  

 

Αρχικά, είναι απαραίτητο να δούμε τις εικόνες κάθε ακουστικής άσκησης μαζί με τα παιδιά 

ή να διαβάσουμε τις ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν. Τους ζητάμε να μας 

περιγράψουν τι βλέπουν σε κάθε εικόνα, εστιάζοντας στο λεξιλόγιο και τη γραμματική της 

ημέρας και τους ενθαρρύνουμε να μαντέψουν τις πιθανές απαντήσεις αντίστοιχα. Στους 

μεγαλύτερους, διαβάζουμε τις ερωτήσεις και εξηγούμε ίσως κάτι δύσκολο με συνώνυμα. 

Ξεκαθαρίζουμε πως θα ακούσουν το απόσπασμα δύο φορές ώστε να καθησυχάσουμε την 

όποια ανησυχία τους. Πριν ξεκινήσει το τελευταίο, προλογίζουμε ότι αν κάτι δεν μπορούν να 

το βρουν θα έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία. Γι’ αυτό να μην σταθούν στην δυσκολία, αλλά 

να εστιάσουν την προσοχή τους παρακάτω και να μην πανικοβληθούν.  

 

Πατάμε το play και παρακολουθούμε δίχως παρέμβαση τις απαντήσεις των μαθητών. Μόλις 

τελειώσει το απόσπασμα ζητάμε να μας πουν αν και τι βρήκαν. Δεν λέμε τι είναι σωστό και 

τι λάθος. Αυτό διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Έπειτα, ακούμε για δεύτερη φορά και σε πιο 

σπάνιες περιπτώσεις, αν δυσκολεύονται οι περισσότεροι, και μια τρίτη. Σκοπός μας είναι η 

κατανόηση στην οποία και εστιάζουμε περισσότερο και λιγότερο στις φορές που θα 

ακούσουμε το κομμάτι. Βέβαια, καλό είναι να έχουμε στο νου μας ότι δυο φορές είναι αρκετές 

και κρατούν την τάξη μας σε εγρήγορση. Αφού ζητήσουμε από όλους να συμμετέχουν και 

δούμε τι έχει γράψει καθένας, γράφουμε τις απαντήσεις και προχωράμε σε περαιτέρω 
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ερωτήσεις πάνω σε αυτό που ακούσαμε. Μπορεί αυτές οι ερωτήσεις να αφορούν έναν αριθμό 

που ακούστηκε, ένα όνομα ή ένα ποσοστό.  

 

Υπάρχουν καθηγητές που προτιμούν οι μαθητές τους να ακούν το απόσπασμα χωρίς να 

επηρεάζονται καθόλου από προσδοκίες, εικασίες, ώστε η διαδικασία να γίνεται πιο 

αυθόρμητη, όπως θα γινόταν σε πραγματικές συνθήκες. Ωστόσο, εδώ μιλάμε για διδασκαλία 

και ακουστικά κείμενα που προορίζονται κυρίως για μορφωτικούς σκοπούς. Γι’ αυτό θα 

πρότεινα να ξεκινήσετε αναλύοντας και κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά να προχωρήσετε σε 

κάτι πιο αυθόρμητο, αλλά μόνο για μερικές φορές. Κι αυτό για καθαρά ψυχολογικούς λόγους· 

γιατί δεν θέλουμε κανείς να νιώσει ότι δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει στην άσκηση ή ότι δεν 

μπορεί να τα καταφέρει. 

 

Tip 1: Για να ενθαρρύνουμε τους πιο αδύναμους μαθητές, βλέπουμε τις απαντήσεις που 

έδωσαν στο άκουσμα της πρώτης φοράς και τους ζητάμε να μας πουν κάτι που βρήκαν και 

ξέρουμε ότι είναι σωστό, ακόμη κι αν αυτό είναι το μοναδικό τους εύρημα.  

 

Tip 2: Ακουστικός λόγος είναι και όσα τα παιδιά ακούν από εμάς, γι’ αυτό η προφορά μας 

θα πρέπει να είναι σωστή και καθαρή. Η ποικιλία των λεξιλογικών και γραμματικών 

φαινομένων που χρησιμοποιούμε να αρμόζει στο επίπεδο των μαθητών και να 

ενσωματώνει σταδιακά τα όσα διδάσκονται στην μεταξύ μας επικοινωνία μαζί τους. 

Επίσης, αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνυπολογίζεται στην βαθμολογία μας. 
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Διδάσκοντας Productive Skills. 

 

Οι δεξιότητες που απαιτούν την ανάδυση παλιών και νέων γνώσεων από την μνήμη μας, την 

σύνθεση και την παραγωγή γραμματικά σωστών και γλωσσολογικά ορθών κομματιών της 

γλώσσας είναι σίγουρα οι πιο δύσκολες να διδαχθούν αλλά και εν τέλει ο κύριος σκοπός της 

διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας. Το βασικότερο λοιπόν που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό 

μας όταν την διδάσκουμε είναι ότι οι μαθητές έρχονται σε εμάς με απώτερο σκοπό να μάθουν 

να μιλούν και να γράφουν στην γλώσσα στόχου. Εάν το μάθημά μας επομένως δεν γίνεται σε 

αυτήν ή δεν περιλαμβάνει παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου τότε σίγουρα δεν είναι 

τόσο αποτελεσματικό ως προς τον βασικότερο στόχο μας. Παρακάτω λοιπόν απαντάμε στην 

ερώτηση: «Πώς πρέπει να διδάσκονται οι δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου;».  

 

Προφορικός Λόγος: 

Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος είναι αλληλένδετοι, καθώς εάν ένας μαθητής δεν μπορεί 

να παράγει προφορικό λόγο στην ξένη γλώσσα, συνήθως δεν μπορεί και να τον γράψει. Από 

την πρώτη στιγμή του μαθήματος και καθόλη την διάρκεια του σχολικού έτους θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται και να επιβραβεύεται όταν χρησιμοποιεί την γλώσσα που διδάσκεται για να 

επικοινωνήσει με τους άλλους στην τάξη. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει ως καθηγητές να 

εστιάζουμε κυρίως στο γεγονός αυτό και λιγότερο στο κατά πόσο η γραμματική και το 

λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο μαθητής είναι τα ιδανικά. Η ροή μας ενδιαφέρει και η διάθεση 

να μιλήσει. Ως εκ τούτου, πέραν του ότι είναι αγενές, αποδεικνύεται και μη αποτελεσματικό 

να διορθώνουμε τα παιδιά όταν μιλούν ή να τα διακόπτουμε συνέχεια. Αντίθετα, μπορούμε 

να καταγράψουμε βασικά και επαναλαμβανόμενα λάθη και να τα συζητήσουμε στο τέλος. 

Ταυτόχρονα, και ο προφορικός λόγος είναι μια δεξιότητα που διδάσκεται και κατακτιέται 

προοδευτικά. Άρα και η διδασκαλία μας πρέπει να είναι στραμμένη προς αυτή την 

κατεύθυνση χωρίς απαραίτητα να γίνεται αντιληπτό από τους διδασκομένους.  
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Κάθε χρόνο, κυρίως για τους μαθητές μου που καταλαβαίνω ότι δεν έχουν καλή αίσθηση των 

αγγλικών (τα οποία και τους διδάσκω), τους μαθαίνω να χρησιμοποιούν φράσεις του τύπου: 

«Σε τι σελίδα είμαστε;», «Μπορώ να έχω ένα μολύβι/στυλό/γόμα;», «Θα μπορούσα να 

χρησιμοποιήσω το μπάνιο;», «Πώς λέμε "..."  στα αγγλικά;», «Πώς γράφεται ”..." στα 

αγγλικά;». Τέτοιες και άλλες φράσεις που είναι χρήσιμες για το μάθημα γίνονται κολλάζ ή 

poster και τις κολλάμε στον τοίχο, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση όποτε τις χρειάζονται.  

Όσοι είναι πιο εξοικειωμένοι και δείχνουν να κατανοούν πιο εύκολα τα αγγλικά 

ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν σιγά σιγά όσα μαθαίνουμε όλο και περισσότερο, κάνοντας 

baby steps, έστω και ξεκινώντας με μισές φράσεις. Να θυμάστε ότι το αποτέλεσμα είναι που 

μας αφορά ουσιαστικά κι έρχεται με την πάροδο του χρόνου.  

 

Όσο μεγαλώνουν τα επίπεδα τόσο αλλάζουν οι απαιτήσεις μας και η γλώσσα που 

χρησιμοποιούμε στην τάξη. Είναι λογικό στις μικρές ηλικίες να χρησιμοποιηθούν πιο κοφτές 

εκφράσεις και λιγότερο εύρος λέξεων αλλιώς οι μαθητές δεν θα κατανοήσουν τις 

περισσότερες και ίσως νιώσουν ότι δεν τα καταφέρνουν. Προσαρμόζουμε λοιπόν όσο 

μπορούμε το γλωσσικό μας ιδίωμα ώστε να είναι σαφές και κατανοητό. Ταυτόχρονα 

προσθέτουμε σταδιακά πιο δύσκολες εκφράσεις και  δομές βλέποντας ότι είναι έτοιμοι να 

εξελιχθούν. Επιπλέον επιδιώκουμε να εμπλέξουμε τα παιδιά σε μια συζήτηση για τα 

ενδιαφέροντα, την καθημερινότητα, τα θέλω τους, χωρίς να φαίνεται ότι κρίνονται και χωρίς 

να θεωρούν από την πλευρά τους ότι κάνουν μάθημα.  

 

Όσον αφορά τώρα το προφορικό κομμάτι, ας μην το αμελούμε, αλλά αντίθετα ας του 

αφιερώνουμε τον κατάλληλο χώρο και χρόνο κάθε φορά στο μάθημα. Είτε μέσω του warm 

up –περισσότερα για την ιδιαίτερη σημασία του θα βρεις εδώ https://legacylegatou.gr/simasia-

warm-up-i-allios-tis-prothermans/ - είτε όταν μας παρουσιάζεται συγκεκριμένη άσκηση και 

κυρίως καθόλη την διάρκεια του μαθήματος. Μπορεί πράγματι η παραγωγή λόγου να είναι 
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μια χρονοβόρα διαδικασία, αλλά είναι το πιο σημαντικό κομμάτι κατά την διδασκαλία μιας 

ξένης γλώσσας και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως χάσιμο 

χρόνου. 

Ξεκινάμε λοιπόν ζητώντας από κάποιον να διαβάσει την εκφώνηση –πράγμα που κάνουμε 

οπωσδήποτε με όλες τις ασκήσεις- αλλά και το παράδειγμα που συνήθως έπεται αυτής. Αφού 

εξασφαλίσουμε μέσω της λεκτικής (ζητάμε να επαναλάβει με δικά του λόγια τι κάνουμε) και 

μη λεκτικής επικοινωνίας από τους μαθητές ότι κατανοούν την άσκηση. Μετά διαβάζουμε τις 

απαραίτητες πληροφορίες και τα όσα προβλέπονται να χρησιμοποιήσουμε στην άσκηση. 

Υπογραμμίζουμε τα σημεία εκείνα του παραδείγματος που θα χρησιμοποιήσουμε και στις 

υπόλοιπες προτάσεις. Μπορούμε επίσης, και είναι σημαντικό να το κάνουμε, να γράψουμε 

πάνω στο βιβλίο μερικές βασικές σημειώσεις -την πρόταση που πρέπει να επαναλάβουν ή την 

μορφή του χρόνου που θα χρησιμοποιήσουν- που θα χρησιμοποιούνται ως «μπούσουλας». 

Δίνουμε σε όλους τον λόγο και στους πιο διστακτικούς ή αδύναμους ζητάμε να επαναλάβουν 

το παράδειγμα ή τα λόγια του προηγούμενου συμμαθητή τους.  

 

Αφού κάνουμε μια αρχική λοιπόν παρουσίαση της άσκησης και μια αρχική συζήτηση 

προχωράμε λίγο πιο βαθιά. Γράφουμε πάνω στο βιβλίο ή στο τετράδιο –το πρώτο πάντα είναι 

καλύτερο γιατί θα το ανοίξουν πιο εύκολα οι μαθητές- δυο τρεις ενδεικτικές φράσεις/ 

προτάσεις και ζητάμε να επαναλάβουν με διαφορετική σειρά. Αν πρόκειται για συνεργασία 

μεταξύ τους, τους ενθαρρύνουμε να απευθυνθούν σε κάποιον και να «ανοίξουν» τον διάλογο 

όσο περισσότερο μπορούν κάνοντας μαζί του μια συζήτηση. Αυτό γίνεται καθώς έχουν όλα 

τα εργαλεία που χρειάζονται, έχουν ήδη ακούσει μια φορά τα όσα τους ζητώνται και σίγουρα 

την δεύτερη φορά αισθάνονται πιο σίγουροι για το τι πρέπει να κάνουν και πως. Έμμεσα 

δημιουργείται και εδώ η αίσθηση της ομάδας και ότι μοιράζονται γνώσεις. Είναι σπουδαίο 

να συμμετέχουν όλοι, ακόμη και οι πιο αδύναμοι, και να ενθαρρύνονται. 
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Ο προφορικός λόγος μπορεί να προαχθεί και μέσα από τις ασκήσεις, αν τις διαφοροποιήσουμε 

λίγο. Λόγου χάριν αν έχουμε μια άσκηση στην οποία φτιάχνουμε ερωτήσεις σε έναν χρόνο 

και δίπλα τις απαντάμε, μπορούμε αφού ολοκληρώσουμε την άσκηση ή κατά την διάρκεια να 

ζητήσουμε από τα παιδιά να κάνουν ο ένας τις ερωτήσεις που δημιουργήσαμε στον άλλον. 

Έτσι αυτοί νιώθουν πιο άνετα, εξοικειώνονται σταδιακά και οι γνώσεις εδραιώνονται 

καλύτερα μέσα τους.  

 

Κάποιοι συνάδελφοι αναθέτουν τις προφορικές ασκήσεις ως εργασίες για το σπίτι. 

Προσωπικά διαφωνώ με την προετοιμασία των προφορικών ασκήσεων στο σπίτι από τους 

μαθητές, για δύο λόγους. Πρώτον δεν θεωρώ ότι θα την κάνουν. Δεύτερον αυτό είναι ένα 

βασικό κομμάτι διδασκαλίας άρα και εμπίπτει στις δικές μας αρμοδιότητες. Και το πιο 

σημαντικό; Έτσι μειώνεται ο αυθορμητισμός του προφορικού λόγου και της στιγμής! 

 

Tip 1: όταν κάνουμε συγκεκριμένες ασκήσεις που βασικό στόχο έχουν την παραγωγή 

προφορικού λόγου, ακολουθούμε βήματα. Δεν προσπερνάμε ή δεν αφιερώνουμε ελάχιστο 

χρόνο στις ασκήσεις αυτές, γιατί οι μαθητές θα τις εκλάβουν ως μη σημαντικές. 

 

Tip 2: οι στοχευμένες ασκήσεις που αφορούν τα προφορικά, συνοδεύονται πάντα με 

σημειώσεις και παραδείγματα. Διαφέρουν από αυτές που γίνονται πιο αυθόρμητα και ως 

συζήτηση με σκοπό να εμπλακούν τα παιδιά στο μάθημα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όλες 

οι δεξιότητες που διδάσκονται συνειδητά είναι αλληλοσυμπληρούμενες. 

 

Τip 3: εάν οι μαθητές νιώσουν άνετα και «πιάσουν κουβέντα» λίγο παραπάνω, 

χρησιμοποιώντας την γλώσσα, τους αφήνουμε να συνεχίσουν. Εξάλλου αυτό δεν θα γίνει 

για πολύ και αν ξεφύγει, μπορούμε να παρέμβουμε.  
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Tip 4:  βασική προϋπόθεση για την ενθάρρυνση παίζει και πάλι η διόρθωση. Ποτέ λοιπόν 

δεν διορθώνουμε ενώ οι μαθητές μιλούν και δεν διακόπτουμε την ροή. Όταν τελειώσει 

κάποιος, του δείχνουμε όσα γράψαμε και του ζητάμε να διορθώσει μόνος του (other-

initiated self-repair), εάν κάτι πήγε λάθος. Όταν οι μαθητές εξοικειωθούν με τις 

δραστηριότητες που προάγουν τον προφορικό λόγο, γινόμαστε πιο παρεμβατικοί και να 

επιμείνουμε περισσότερο στην διόρθωση, αλλά και πάλι με ιδιαίτερη προσοχή. 

 

Tip 5: Σαφώς και εμείς οι ίδιοι δείχνουμε τον δρόμο, μιλώντας καθόλη την διάρκεια του 

μαθήματος την διδασκόμενη γλώσσα.  

 

 

Γραπτός Λόγος: 

Παραδοσιακά, ο γραπτός λόγος είναι ο πιο δύσκολος όταν μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα. 

Είτε πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς σκοπούς (π.χ. για ένα μεταπτυχιακό) είτε 

για εργασιακούς (π.χ. αίτηση για δουλειά) θα πρέπει να εκφράζει σωστά την σκέψη του 

ανθρώπου που τον χρησιμοποιεί. Αυτό σίγουρα απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, καλό 

χειρισμό της γλώσσας και τριβή με αυτήν.  

 

Ως καθηγητές καλούμαστε να φέρουμε λοιπόν εις πέρας μια αρκετά απαιτητική αποστολή, 

ιδιαίτερα όταν διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά δεν είναι εκπαιδευμένα να μεταφέρουν σωστά 

(ίσως και για την ηλικία τους) τις σκέψεις τους στο χαρτί. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό; 

Να τα εκπαιδεύουμε εμείς ήδη από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα, να παράγουν 

φράσεις (έστω και τυποποιημένες) και μικρές προτάσεις. Επιδοκιμάζουμε κάθε τους 

προσπάθεια (επιτυχημένη ή μη) προς αυτή την κατεύθυνση.  
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Ξεκινάμε με φράσεις και μικρές προτάσεις. Όταν τα παιδιά μάθουν βασικές λέξεις και 

βρίσκονται στην δεύτερη και τρίτη τάξη των σπουδών τους, καλό είναι να τους ζητήσουμε να 

γράψουν μια πρόταση με τις λέξεις που είχαν για ορθογραφία. Μετά από μερικούς μήνες και 

αφού εκπαιδευτούν σ’ αυτό, μπορούμε να τους ζητήσουμε να διευρύνουν τη γραφή τους με 

δύο ή και τρεις προτάσεις και αργότερα να δοκιμάσουν κάτι ακόμη πιο δύσκολο: να 

συνθέσουν αρκετές από τις λέξεις που διδάχθηκαν σε μια παράγραφο. 

 

Αυτή η διαδικασία μπορεί στην αρχή να είναι χρονοβόρα ως προς την υλοποίηση και την 

διόρθωση. Σαφώς όμως θα τους προσφέρει την απαραίτητη εξοικείωση που χρειάζονται ώστε, 

όταν τους ζητηθεί να γράψουν μια έκθεση, να γνωρίζουν βασικές τεχνικές και τρόπους 

γραφής. Αντίθετα, αν παραλείψουμε αυτό το κομμάτι στην παιδική ηλικία μετά αποδεικνύεται 

ιδιαιτέρως δύσκολο για τους μαθητές να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους στο χαρτί.  

 

Η επιτυχημένη έκθεση είναι κυρίως θέμα καθοδήγησης των μαθητών. Δεν μιλώ φυσικά για 

υπαγόρευση ιδεών. Αναφέρομαι στις ιδέες που συζητάμε όλοι μαζί και εμείς ως καθηγητές τις 

εμπλουτίζουμε με λεξιλόγιο κατάλληλο για την ηλικία και το εύρος των γνώσεών τους, ώστε 

να είναι δόκιμες για την εκάστοτε έκθεση που θέλουμε. Φτιάχνουμε στην τάξη πάντα την 

πρώτη έκθεση (που μπορεί να είναι επίσημο/ φιλικό γράμμα, μέιλ παραπόνων ή συμβούλων), 

για να αισθάνονται τα παιδιά ότι γνωρίζουν από πριν τι τους ζητάται και να έχουν 

αυτοπεποίθηση.  

 

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά καταπιανόμαστε με το παράδειγμα που πάντα έχει το βιβλίο. Το 

συζητάμε και προοδευτικά το «αποδομούμε» σε μικρές παραγράφους, γράφοντας στον 

πίνακα την λογική/πλάνο που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας για την έκθεσή του. Παράλληλα, 

υπογραμμίζουμε σημαντικές εκφράσεις που και τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν αργότερα, τις 

επαναλαμβάνουμε και τις επαναλαμβάνουν.  
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Έπειτα δημιουργούμε ένα βασικό πλάνο (το γράφουμε στον πίνακα) το οποίο περιέχει τα 

χαρακτηριστικά μιας σωστής έκθεσης. Παρακάτω, θα σου δείξω τι χρησιμοποιώ εγώ με τους 

μαθητές μου, μερικοί εκ των οποίων το κολλάνε στον τοίχο του δωματίου τους, ώστε να έχουν 

πρόσβαση σε αυτό ανά πάσα στιγμή. Χωρίζουμε τις παραγράφους που θα χρειαστούμε και 

γράφουμε επιγραμματικά δίπλα τι πρέπει να περιέχει η καθεμία και μερικές ιδέες. 

 

Εξίσου σημαντικό με την εξάσκηση είναι και η έκθεση σε ερεθίσματα. Ας μην περιμένουμε 

από τους μαθητές να βρουν από μόνοι τους ιδέες εφόσον δεν τους έχουμε προμηθεύσει με το 

κατάλληλο υλικό που θα τους παρέχει τις βάσεις για να χτίσουν τον λόγο τους. Αντίθετα, ας 

τους διαβάζουμε παραμύθια καθόλη την διάρκεια της χρονιάς με σκοπό να τους 

ψυχαγωγήσουμε, να διευρύνουμε την φαντασία τους, να τους παρέχουμε λεξιλόγιο και να 

χαρίσουμε την αίσθηση που προσφέρει η ανάγνωση μιας ιστορίας, χωρίς απαραίτητα να 

αποτελεί αυτή προϊόν άμεσης διδασκαλίας. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται αυτό που τους 

διαβάζουμε να ακολουθείται οπωσδήποτε από δραστηριότητες. Πρέπει οι μαθητές να 

συνδέσουν την ανάγνωση των ιστοριών με κάτι ευχάριστο που τους δένει και 

πραγματοποιείται σε ειδικό σημείο στην τάξη, ίσως και πάνω στο χαλί, αν μιλάμε για 

μικρότερες ηλικίες. Τα όμορφα συναισθήματα που θα τους δημιουργούνται κάθε φορά θα 

δέσουν ακόμη περισσότερο την ομάδα μας και εμάς μαζί τους.  

 

 Η διόρθωση παίζει καθοριστικό ρόλο στην έκθεση. Ο τρόπος που διορθώνουμε τα όσα οι 

μαθητές παράγουν είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού κατά κάποιο τρόπο θα καθορίσει και 

κατά πόσο οι μαθητές θα επιχειρήσουν να «εκθέσουν» ξανά τους εαυτούς τους στο χαρτί. 

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, οι παρατηρήσεις μας πρέπει να γίνονται προσεκτικά και να 

περιορίζονται σε σύμβολα –όπως ένα + σε σημείο όπου οι πληροφορίες είναι ελλιπείς- , μικρές 

γραμμές και περιεκτικά σχόλια που θα τους ενθαρρύνουν και δεν θα τους αποκαρδιώνουν. 

Για περισσότερα tips και συμβουλές για μια σωστή έκθεση, επισκέψου το site 

www.legacylegatou.gr στην κατηγορία δωρεάν υλικό: πρακτικές συμβουλές.  
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Tip 1: εάν οι μαθητές μας είναι πιο αδύναμοι, ίσως χρειαστεί παραπάνω από μια έκθεση 

στην τάξη. 

 

Tip 2: οι πιο αδύναμοι μαθητές μπορούν αρχικά να αντιγράψουν ολόκληρη την έκθεση του 

βιβλίου και όχι απλώς κομμάτια της.  

 

Tip 3: Είναι καλό από πριν να τους υποδείξουμε τις εκφράσεις του βιβλίου ή λέξεις από το 

βιβλίο λεξιλογίου που θα πρέπει να έχει η έκθεσή τους, ώστε να μην πελαγώσουν. Εάν 

ωστόσο κάποιος νιώθει σίγουρος, μπορεί να διαφοροποιηθεί και να γράψει κάτι 

παρεμφερές. Βέβαια οι πολλές επιλογές στους αδύναμους μαθητές δεν ενδείκνυνται, καθώς 

δεν ξέρουν που να χρησιμοποιήσουν τι. 
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*Κατόπιν, γράφουμε σε ξεχωριστή σελίδα τις εκφράσεις που συνδέουν τις παραγράφους 

(εκφράσεις που εισάγουν παρόμοιες/διαφορετικές ιδέες, παραδείγματα, αποτελέσματα κ.ά.). 

 

* Σημειώνουμε ότι το τελικό στάδιο της έκθεσης περιλαμβάνει ανάγνωσή της (ιδανικά 

δυνατά) και έλεγχο ορθογραφίας, συντακτικού, γραμματικής.  

 

Bonus 1:  Εργασίες για το σπίτι. 

Όσα έχουν να κάνουν τα παιδιά στο σπίτι αντιμετωπίζονται πάντα από αυτά ως δουλειά και 

όχι ως εργασία και είναι λογικό. Αυτό δεν δικαιολογείται από τον φόρτο που έχουν αλλά 

κυρίως από την αντίληψη που δημιουργείται για το homework. Το γεγονός ότι οι εργασίες 

αυτές αφορούν κάθε μάθημα ξεχωριστά και επομένως, προστίθενται στο ήδη φορτωμένο 

πρόγραμμα των μαθητών. Συχνά ως καθηγητές αναρωτιόμαστε: «Πρέπει να βάζω εργασίες 

για το σπίτι;». Η απάντηση συνάδελφοι είναι καταφατική. Οι εργασίες κατοχυρώνουν τις 

γνώσεις και περνούν το μήνυμα στα παιδιά ότι αυτό που γίνεται στην τάξη είναι πολύτιμο 

και χρήζει επανάληψης και προσοχής. Τα καίρια ερωτήματα είναι: ποιες εργασίες αναθέτω 

και πόσες κάθε φορά; 

 

Σαφώς και αναθέτουμε εργασίες παρόμοιες με αυτά που κάναμε στην τάξη. Συνήθως το βιβλίο 

ασκήσεων περιλαμβάνει εργασίες που προσομοιάζουν με εκείνες του βιβλίου ανάγνωσης, 

επομένως οι μαθητές γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Ωστόσο, πάντα εξηγούμε και καλό θα 

ήταν να κάνουμε και ένα παράδειγμα από κάθε μια μαζί. Οι ασκήσεις μπορεί να 

περιλαμβάνουν και κατανόηση κειμένου, ωστόσο εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί 

και να ζητάμε πάντα από τους μαθητές να υπογραμμίζουν τα σημεία που βρήκαν τις 

απαντήσεις. Επιπλέον, είναι καλό να τις περιορίζουμε σε τέσσερις/ πέντε τη φορά ανάλογα 

την δυσκολία τους, αφού σίγουρα τα παιδιά θα έχουν και ορθογραφία να μάθουν. 
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 Η αντιγραφή είναι βοηθητική μόνο στις δυο πρώτες τάξεις, αλλά σημαντική για όποιον 

δυσκολεύεται και λίγο αργότερα. Εάν θέλουμε να αφομοιωθεί το λεξιλόγιο, καλύτερα ας 

παρέχουμε ευκαιρίες για έκθεση των μαθητών επιπλέον σε αυτό μέσα από ιστορίες, περαιτέρω 

συζήτηση ή προφορική επανάληψη στην τάξη. Τα σταυρόλεξα και η συνεχής εύρεση 

συνωνύμων είναι ιδανικά για τις αρχικές και τις μετέπειτα τάξεις αντίστοιχα. Να θυμάστε ότι 

οι εργασίες στο σπίτι λειτουργούν ως επανάληψη και εδραίωση της γνώσης, άρα οι μαθητές 

πρέπει να νιώθουν σίγουροι για το τι πρέπει να κάνουν. 

 

 

Tip: εάν ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, ας κάνουμε στην τάξη εργασίες που 

περιλαμβάνουν συμπλήρωση λέξεων ή πολλαπλών επιλογών και αφού εξηγήσουμε εκείνες 

που απαιτούν αρκετό γράψιμο ας τις αναθέσουμε για το σπίτι.  

 

Bonus 2: Τα «έξι καπέλα της σκέψης». 

Ο Edward de Bono επινόησε τα «έξι καπέλα της σκέψης» σε μια προσπάθεια να βοηθήσει 

τους ανθρώπους να παρέχουν οι ίδιοι λύσεις στον εαυτό τους σε οποιοδήποτε πρόβλημα 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, απλά «αλλάζοντας» καπέλα.  

 

Το άσπρο καπέλο συμβολίζει τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε κατάσταση. Για 

παράδειγμα, όσον αφορά την διδασκαλία, μπορεί να έχουμε ένα τμήμα εξαιρετικά ανήσυχο 

που έχει όμως γνώσεις και απαρτίζεται από έξυπνα παιδιά. Έχουμε λοιπόν δυο βασικά 

δεδομένα, ένα «πρόβλημα» και μια αρετή αντίστοιχα.  
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Αλλάζοντας νοερά καπέλο και φορώντας το μπλε, μπορούμε να οργανώσουμε ιδέες σχετικά 

με την αντιμετώπιση και την αξιοποίηση των παραπάνω δεδομένων, στηριζόμενοι στην 

λογική. Τι μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ώστε να μειώσουμε την ζωηράδα και να 

ενισχύσουμε την εξυπνάδα; Μπορούμε, ας πούμε να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί και να 

περιορίσουμε τις συζητήσεις πέραν του μαθήματος. Μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις πιο 

δύσκολες, που παρέχουν προκλήσεις ή να ζητάμε από τους μαθητές να χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά την γλώσσα στόχου, γιατί σε αντίθετη περίπτωση χάνουν στο παιχνίδι English 

challenge, σύμφωνα με το οποίο νικητής είναι αυτός που δεν θα αναφέρει ούτε μια ελληνική 

λέξη μέσα στην διδακτική ώρα.  

 

Η τεχνική αυτή θα μπορούσε να είναι και απόρροια της αλλαγής καπέλου και της χρήσης του 

πράσινου το οποίο μας κάνει ακόμη πιο δημιουργικούς. Κάπως έτσι θα βρούμε δημιουργικές 

λύσεις για την μείωση της φασαρίας στην τάξη όπως την ενίσχυση της ησυχίας έμπρακτα με 

αυτοκόλλητα, έπαινο και λιγότερες ασκήσεις για το σπίτι.  

 

Φορώντας το κόκκινο καπέλο ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα όσα μας προκαλεί η διαίσθησή 

μας. Τι πιστεύουμε μέσα μας; Οι πρακτικές που υιοθετήσαμε για το συγκεκριμένο πρόβλημα 

μοιάζουν να είναι αποτελεσματικές; Τι πραγματικά νιώθουμε ως προς αυτό; Ποιοι είναι οι 

φόβοι μας αλλά και ποια η πίστη μας για την κατάληξη κάθε ιδέας; 

 

Το μαύρο καπέλο μπορεί να μας αποθαρρύνει για λίγο γιατί περιλαμβάνει τις κρίσεις μας 

σχετικά με τις λύσεις. Το κίτρινο σίγουρα θα μας κάνει να αισθανθούμε μια αισιοδοξία.  

 

Αντίστοιχα, μπορούμε να φτιάξουμε χάρτινα καπέλα ή να προμηθευτούμε μερικά από το 

εμπόριο – όσο πιο αστεία τόσο το καλύτερο- και να τα έχουμε στην τάξη κάθε φορά που 

καλούμαστε μαζί με τα παιδιά να λύσουμε ένα πρόβλημα. Μπορούμε να το κάνουμε σαν 
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παιχνίδι και να χωρίσουμε ομάδες ή κάθε ένας να αντιπροσωπεύει και κάτι: άσπρο 

καπέλο=συγκέντρωση όλων των δεδομένων, μπλε=λογική, πράσινο=δημιουργικές ιδέες, 

κόκκινο=διαίσθηση/συναισθήματα, μαύρο=κρίση/δυσκολίες που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν και κίτρινο=φωτεινότητα/αισιοδοξία. 

 

Κάθε ομάδα ανάλογα με το καπέλο που έχει θα κληθεί να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις 

του σχετικά με ένα ζήτημα. Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να αντιμετωπίζουν τα διάφορα 

προβλήματα και παράλληλα θα τους αρέσει καθώς θα είναι σαν ένα ψυχαγωγικό παιχνίδι. 

Εμείς μπορούμε να συγκεντρώνουμε στον πίνακα όλα τα στοιχεία και τις ιδέες που μας δίνουν 

και να τους κατευθύνουμε κατάλληλα ως προς την λύση.  

 

Στην αρχή μπορεί να σκεφτούμε αρκετούς λόγους για τους οποίους οι πρακτικές μας ενδέχεται 

να μην λειτουργήσουν, όπως οι συγκυρίες ή η διάθεση των μαθητών. Αργότερα όμως 

βλέπουμε πως, πέρα από την αρχική δυσκολία, διαφαίνονται προοπτικές και τα αποτελέσματα 

θα μας δικαιώσουν. Ας μην ξεχνάμε ότι η διδασκαλία είναι μια διαδικασία που εμπλουτίζεται 

διαρκώς, μας αλλάζει και την αλλάζουμε προς το καλύτερο και μας επηρεάζει και την 

επηρεάζουμε με τέτοιο τρόπο ώστε το μάθημά μας να εξελίσσεται και να βελτιώνεται ολοένα 

και περισσότερο. Αγαπητέ μου συνάδελφε… 

 

 

Καλή επιτυχία στο ταξίδι αυτό της ανακάλυψης νέων 

μεθόδων, αλλά και της εφαρμογής δοκιμασμένων 

πρακτικών που μπορούν πραγματικά να απογειώσουν 

το μάθημά σου! 
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Υ.Γ. Πολύ σύντομα θα είμαστε κοντά σου και μέσα από τις υπηρεσίες mentoring που θα 

είναι διαθέσιμες στο www.legacylegatou.gr ! 

 

 

* Οι συμβουλές που παρουσιάστηκαν προκύπτουν κυρίως από την διδασκαλία των αγγλικών, ως ξένης γλώσσας, 

αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και στην διδασκαλία των άλλων ξένων γλωσσών.  
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