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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εκπαιδευτικι δράςθ «άτυπθ και μθ τυπικι εκπαίδευςθ για γυναίκεσ με
προςφυγικι εμπειρία» ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε ςε μια περίοδο που οι
προςφυγικζσ ροζσ ιταν μεγάλεσ και εξετάηονταν τα ηθτιματα γλωςςικισ
εκπαίδευςθσ ατόμων με προςφυγικι εμπειρία. Σκοπόσ τθσ δράςθσ ιταν, μζςα από
τθ γλωςςικι εκπαίδευςθ, θ γεφφρωςθ δυτικϊν και μθ-δυτικϊν οπτικϊν ςε
ηθτιματα τθσ γυναικείασ ταυτότθτασ οδθγϊντασ ςε μια ενδυναμωμζνθ μορφι
ζνταξθσ για τισ γυναίκεσ-ςυμμετζχουςεσ και ςε μια ενδυναμωμζνθ εκπαιδευτικι
ανταπόκριςθ των εμψυχωτϊν/τριϊν εμφοροφμενθσ από τθν ζννοια τθσ γλωςςικισ
δικαιοςφνθσ.
Σε αυτό το πλαίςιο, υιοκετϊντασ μια οικολογικι προςζγγιςθ για τθ γλωςςικι
εκπαίδευςθ με τθν υποςτιριξθ μιασ μεκοδολογικισ ςυναρμογισ (ςυμμετοχικι,
διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ, κακϊσ και διαγλωςςικζσ, βαςιςμζνεσ ςτθν τζχνθ, taskbased τεχνικζσ) αναπτφχκθκε εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιικθκαν μακιματα για
γυναίκεσ με προςφυγικι εμπειρία ςε δφο γεωγραφικζσ περιοχζσ (Ακινα και Λζςβο).
Πρωτοτυπία τθσ δράςθσ αποτζλεςε θ υιοκζτθςθ ενόσ μοντζλου διπλισ ςτόχευςθσ
που αφορά τθν ανάπτυξθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα
ςε γυναίκεσ με προςφυγικι εμπειρία, κακϊσ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των
εμψυχωτϊν/-τριϊν ςε γλωςςικά-πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά που χρθςιμοποιεί το
μακθτικό κοινό τουσ (π.χ. φαρςί, αραβικά). Κοινόσ ςτόχοσ για τθν ομάδα ιταν θ
ανάπτυξθ ενόσ “χϊρου” διαμοιραςμοφ εμπειριϊν με ζμφυλθ διάςταςθ, κριτικοφ

αναςτοχαςμοφ και κριτικισ γλωςςικισ επίγνωςθσ ςε ηθτιματα που απαςχολοφν τισ
ςυμμετζχουςεσ και τουσ/τισ εμψυχωτζσ/τριεσ. Η βιωςιμότθτα τθσ δράςθσ
επιτυγχάνεται μζςω τθσ εξζλιξθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθσ επζκταςθσ των
επαγγελματικϊν και ακαδθμαϊκϊν ρεπερτορίων των ςυνεργατϊν/ιδϊν και
ςυμμετεχουςϊν γυναικϊν τθσ δράςθσ, τθσ δθμιουργίασ μιασ εκπαιδευτικισ και
ερευνθτικισ κοινότθτασ από άτομα με προςφυγικι και άλλεσ εμπειρίεσ, και τθσ
τροφοδότθςθσ άλλων ερευνθτικϊν και εκπαιδευτικϊν δράςεων για τθ γλωςςικι
εκπαίδευςθ.
--------ΣΙΣΛΟ: “Das Versprechen” – Δραματοποίθςθ αφθγθματικοφ λογοτεχνικοφ
αποςπάςματοσ ςτθ ξζνθ γλϊςςα – Δθμιουργία ταινίασ μικροφ μικουσ
ΦΟΡΕΑ: 3ο Γυμνάςιο Ελευςίνασ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η δραματοποίθςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλϊςςασ λειτουργεί ευοδωτικά και
αποτελεςματικά ςτθν εκμάκθςι τθσ, κακϊσ ςυμβάλλει ςτθν εμπλοκι των μακθτϊν,
μζςω ανάλθψθσ και ερμθνείασ ρόλων, χρθςιμοποιϊντασ τθ δικι τουσ φανταςία, τθ
δθμιουργικι διάκεςθ και αυτενζργεια. Μζςω τθσ δραματοποίθςθσ προωκείται ο
εμπειρικόσ/βιωματικόσ τρόποσ μάκθςθσ, ο οποίοσ βοθκά και παροτρφνει τουσ
μακθτζσ να αφομοιϊςουν εφκολα το γνωςτικό αντικείμενο. Εμπλζκει όχι μόνο τουσ
εξωςτρεφείσ μακθτζσ, αλλά και τουσ ςυνεςταλμζνουσ και εςωςτρεφείσ και ενιςχφει
τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ και τθ ςυνεργατικότθτα ςτθν τάξθ.
Στο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ τθσ Γερμανικισ Γλϊςςασ, οι μακθτζσ δραματοποίθςαν
απόςπαςμα του λογοτεχνικοφ βιβλίου «Das Versprechen». Η μεκοδολογία
περιλάμβανε ανάγνωςθ και επεξεργαςία του αποςπάςματοσ, μοίραςμα ρόλων,
γυρίςματα και δθμιουργία ταινίασ μικροφ μικουσ-trailer-teaser. Ολοκλθρϊκθκε με
προβολι των ταινιϊν, ψιφιςθ τθσ καλφτερθσ και βράβευςθ των ταινιϊν και των
μακθτϊν που ζλαβαν μζροσ (βραβείο Αϋ ανδρικοφ ρόλου, βραβείο Αϋ γυναικείου
ρόλου, Σκθνοκεςίασ, Γραφικϊν).
Το αποτζλεςμα κρίνεται κετικό, τόςο ςε μακθςιακό όςο και κοινωνικό επίπεδο: οι
ςυμμετζχοντεσ αφομοίωςαν τον Παρατατικό (χρόνο αφθγθματικό ςτθ Γερμανικι),

κακϊσ μοιράςτθκαν τισ εμπειρίεσ τουσ και μζςα από τθ δράςθ και τθν αντίδραςθ
κατάφεραν να εξαλείψουν όποιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, να ενδυναμϊςουν τθν
κοινωνικότθτά τουσ και να ενιςχφςουν τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και τουσ δεςμοφσ
τουσ. Ανζπτυξαν τον προφορικό λόγο και τισ επικοινωνιακζσ τουσ δεξιότθτεσ ςτθν
γερμανικι γλϊςςα, ενϊ μζςω τθσ διακεματικότθτασ των δραςτθριοτιτων
ςυνδφαςαν τθ ξζνθ γλϊςςα με τθν τζχνθ και τθ χριςθ των Τεχνολογιϊν
Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν.
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