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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση και 

τα αποτελέσματα της εφαρμογής μιας διδακτικής παρέμβασης στην Στ′ τάξη του 

Δημοτικού με τη χρήση πολυτροπικών κειμένων και τεχνολογιών της πληροφορίας 

και των επικοινωνιών για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και το θεωρητικό 

υπόβαθρο της παρέμβασης αυτής. Πιο αναλυτικά, η εργασία αποτελείται από τρία 

μέρη με επιμέρους κεφάλαια και υποκεφάλαια. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται το 

θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε το όλο εγχείρημα. Αρχικά, γίνεται μία 

αναφορά στους όρους «πολυτροπικότητα», «παιδαγωγική των πολυγραμματισμών» 

και «πολυτροπικά κείμενα». Στη συνέχεια, ακολουθεί μία διεξοδική διαπραγμάτευση 

του ζητήματος της αξιοποίησης των πολυτροπικών κειμένων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται λεπτομερώς η  διδακτική παρέμβαση. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα, ο 

χρόνος εφαρμογής της και το μαθητικό δείγμα, καθώς και η παιδαγωγική στην οποία 

στηρίχθηκε η παρέμβαση. Τεκμηριώνεται το είδος της έρευνας, περιγράφονται 

αναλυτικά η συγκέντρωση του υλικού, η διαμόρφωση και υλοποίηση της διδακτικής 

παρέμβασης, όπως και τα εργαλεία συλλογής των ερευνητικών δεδομένων. Στο τρίτο 

μέρος αναλύονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης 

και επιχειρείται η αποτίμηση του όλου εγχειρήματος. Ως προς τα αποτελέσματα, 

πραγματοποιείται η συγκριτική θεώρηση των ερευνητικών δεδομένων και 

περιγράφονται τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας διδασκαλίας. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με την παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων. 
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Μέρος Πρώτο: Το θεωρητικό πλαίσιο 

 

1.Εισαγωγή 

 

Αυτό που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή στον τομέα της επικοινωνίας είναι μια 

αλλαγή στα μέσα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να μεταδώσει μηνύματα, 

πληροφορίες και γνώση. Παρατηρείται επίσης αλλαγή στις απόψεις των ανθρώπων 

σχετικά με το τι εννοούν πλέον με τον όρο γραμματισμός συγκριτικά με αυτό που 

εννοούσαν πριν από αρκετά χρόνια. 

Ο γραμματισμός σύμφωνα με την Goodman (1986, οπ. αναφ. στο Teale & Sulzby) 

είναι ένα πολιτισμικό φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται καθώς η κοινωνία έχει την 

ανάγκη για γλωσσική επικοινωνία μέσα στο χρόνο και το χώρο. Επιπλέον 

επεκτείνεται καθώς η κοινωνία γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη και ο γραμματισμός 

είναι απαραίτητος γιατί μέσα από αυτόν διαιωνίζονται η ιστορία, η οικονομία, η 

πολιτική, η εκπαίδευση, η λογοτεχνία, οι θρησκείες και οι φιλοσοφίες αλλά και η 

αναψυχή της. Ο Χατζησαββίδης (2002) επισημαίνει ότι ο όρος γραμματισμός 

εννοιολογικά είναι αρκετά ευρύς και για τον λόγο αυτό οριοθετείται δύσκολα καθώς 

αποτελεί ένα κοινωνικό θεσμό ο οποίος συνδυάζει πολλαπλές πολιτισμικές, 

κοινωνικές, ιστορικές και γνωστικές πλευρές. Σύμφωνα με τον ορισμό της Unesco, 

όπως αναφέρεται στον Baynham (2002) «ένα άτομο είναι εγγράμματο όταν έχει 

αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που το καθιστούν ικανό να συμμετάσχει σε όλες 

εκείνες τις δραστηριότητες στις οποίες απαιτείται γραμματισμός για την 

αποτελεσματική λειτουργία του ατόμου στην ομάδα και στην κοινότητά του και του 

οποίου οι επιτεύξεις στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική τού επιτρέπουν να 

συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτές τις δεξιότητες για την ατομική του εξέλιξη και την 

ανάπτυξη της κοινότητάς του» (σελ.19-20). Επιπλέον ο γραμματισμός θεωρείται από 

την UNESCO ως ένας οδηγός για την αειφόρο ανάπτυξη καθώς παρέχει την 

δυνατότητα για μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, για βελτιωμένη υγεία 

και διατροφή των παιδιών και της οικογένειας, μειώνει την φτώχεια και διευρύνει τις 

ευκαιρίες ζωής του ατόμου. Πέραν της συμβατικής του έννοιας ως μια σειρά από 

δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής, ο γραμματισμός γίνεται πλέον 

αντιληπτός ως μέσο αναγνώρισης, κατανόησης, ερμηνείας, δημιουργίας και 

επικοινωνίας στα πλαίσια ενός κόσμου που χαρακτηρίζεται ως ψηφιακά 
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αναπτυγμένος, πλούσιος σε πληροφορίες και σε διαμεσολάβηση και που αλλάζει 

πολύ γρήγορα.  

Όπως επισημαίνει ο Kress (2003, οπ. αναφ. στο Larson & Marsh, 2013) «δεν είναι 

δυνατόν να αναλογιζόμαστε τον γραμματισμό απομονωμένο από το μεγάλο φάσμα 

των κοινωνικών, τεχνολογικών και οικονομικών παραγόντων» (σελ. 5) και 

αναγνωρίζει την μετατόπιση από την κυριαρχία του βιβλίου, που κατείχε εδώ και 

αιώνες, στην ολοένα και αυξανόμενη χρήση της οθόνης, από τα τυπωμένα στα 

ψηφιακά κείμενα και από την κυριαρχία του γραπτού λόγου στην υπεροχή της 

σχεδίασης και την παράθεση εικόνων, λέξεων, ήχων γραφημάτων, πινάκων, 

μουσικής, κινουμένων σχεδίων και άλλων  

Στα πλαίσια της νέας ψηφιακής εποχής έχουν κάνει την εμφάνιση τους και νέοι όροι 

που περιγράφουν τις νέες διαστάσεις του γραμματισμού. Ερευνητές έχουν αναπτύξει 

μια πολυσχιδή άποψη για τον γραμματισμό και αναφέρονται σε αυτόν με νέους όρους 

όπως: «ψηφιακοί γραμματισμοί» (Carrington & Robinson, 2009; Gee, 2012; Larson 

& Marsh, 2013; Plowman, McPake & Stephen, 2012; Price, Jewitt, & Brown, 2013), 

«νέοι γραμματισμοί» (Baker, 2010, οπ. αναφ. στο Larson & Marsh, 2013) και 

«πολυγραμματισμοί» (Cope & Kalantzis, 2009; Jewitt, 2008; Mills, 2009; Yelland, 

2018). 

 

1.1. Πολυτροπικότητα 

 

Στην εποχή που η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους διευκολύνεται από όλα τα 

τεχνολογικά μέσα που διαθέτει, τα οποία και εξελίσσονται διαρκώς, τα νοήματα που 

θέλει ο άνθρωπος να μεταφέρει βρίσκουν δίοδο μέσα από διάφορους πόρους 

επικοινωνίας. 

Ο συνδυασμός των οργανωμένων σημειωτικών πόρων, που αναφέρονται ως 

σημειωτικοί τρόποι (Jewitt, 2013) για να μεταφερθούν νοήματα, είναι η ουσία της 

πολυτροπικότητας. «Ο όρος πολυτροπικότητα  εφιστά την προσοχή στους πολλούς 

πόρους πέρα από τον λόγο και τη γραφή τους οποίους οι κοινωνίες έχουν καθορίσει 

και τους οποίους οι κοινωνίες παρέχουν ως μέσα για να δημιουργήσουν νόημα» 

(Kress, 2013, σελ.132). Ο Kress υποστηρίζει ότι η πολυτροπικότητα θέτει μια 

πρόκληση στην επί μακρόν κυρίαρχη αντίληψη ότι η γλώσσα είναι εκείνος ο πόρος 

για να δημιουργήσει κάποιος νόημα, ο οποίος καθιστά δυνατή την έκφραση όλων των 
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σκέψεων, των εμπειριών, των συναισθημάτων, των αξιών, των στάσεων. Εν 

συντομία, την αντίληψη που θεωρεί την γλώσσα ως τον πυλώνα ο οποίος εγγυάται 

τον ανθρώπινο ορθολογισμό, μια αντίληψη η οποία μέχρι τώρα έχει εγγυηθεί στη 

γλώσσα μια πλεονεκτική θέση σε περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης. Σε 

συνέντευξη που ο ίδιος παραχώρησε στην Berit Henrisken για την πολυτροπικότητα, 

όταν κάποιος επιθυμεί να μεταδώσει ένα νόημα με ένα και μόνο τρόπο δεν το κάνει 

με την ίδια επιτυχία που μπορεί αν συνδυάσει περισσότερους από έναν και αφού έχει 

λάβει υπόψη του την ταυτότητα αυτού στον οποίο απευθύνεται, τα ενδιαφέροντα του 

και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες για τον αποδέκτη του νοήματος. Και συνεχίζει 

υποστηρίζοντας ότι ανάλογα το είδος του νοήματος που επιθυμεί κάποιος να 

επικοινωνήσει οφείλει να επιλέξει και τα είδη των τρόπων που θα χρησιμοποιήσει 

αλλά και τη σύνθεση τους. Και σε αυτό το σημείο εύλογο είναι το ερώτημα του: 

«Ποιος τρόπος  μεταφέρει το περισσότερο πληροφοριακό φορτίο, ή αλλιώς ποιος 

τρόπος είναι ο πιο ειδικός για ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό σκοπό;» (Kress, 

2012).  

Η  Jewitt (2013) τονίζει τη σπουδαιότητα της επιλογής του τρόπου χαρακτηρίζοντας 

την ως την βασική διάσταση στην αλληλεπίδραση και το νόημα. Οι Cope & Kalantzis 

(2009) παρουσιάζουν και μια κατηγοριοποίηση των σημειωτικών τρόπων ανάλογα με 

τα νοήματα που μεταφέρουν. Αυτά είναι τα ακουστικά, τα προφορικά, τα γραπτά, τα 

οπτικά, τα χωρικά, τα απτικά και αυτά που σχετίζονται με τις χειρονομίες. Επιπλέον 

για να δει κανείς τη σχέση ανάμεσα τους και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σημειωτικού 

τρόπου ξεχωριστά οφείλει να εκφράσει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το σε τι 

αναφέρονται, την αλληλεπίδραση τους, τη σύνθεση, το γενικό πλαίσιο στο οποίο 

εμφανίζονται και το σκοπό τους. Μάλιστα τα δυο τελευταία είναι μεγάλης σημασίας 

καθώς ιδιαιτέρως αυτά μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε βαθύτερα το πώς δομήθηκε 

ένα νόημα ώστε να έχει μια συγκεκριμένη επίδραση πάνω στον/στους αποδέκτη/τες. 

  

1.2. Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών 

 

Mια σύγχρονη και ενδιαφέρουσα παιδαγωγική προσέγγιση είναι η παιδαγωγική των 

πολυγραμματισμών, η οποία έχει αφετηρία την συνάντηση δέκα εκπαιδευτικών-

ερευνητών, μέλη των οποίων ήταν και οι Bill Cope, ο James Gee , η Mary Kalantzis 

και ο Gunther Kress  στο New London των Ηνωμένων Πολιτειών (Cope  & Kalantzis, 

2009). Η νέα προσέγγιση των πολυγραμματισμών είχε ως στόχο την επέκταση του 
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γραμματισμού, που μέχρι τότε είχε ως βάση του μόνο τις γλωσσικές δεξιότητες όπως 

την γραφή και την ανάγνωση, σε πρακτικές που περιελάμβαναν πολυτροπικά κείμενα 

ως απάντηση στο νέο πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, αποτέλεσμα της 

μεγάλης μετακίνησης πληθυσμών παγκοσμίως. Ο όρος πολυγραμματισμοί όπως τον 

εκφράζει η Mills (2009) περιλαμβάνει την πολυπλοκότητα των μέσων επικοινωνίας 

που σχετίζονται με την επέκταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των πολυμέσων 

και του Διαδικτύου αλλά και τη σπουδαιότητα της πολιτισμικής και γλωσσικής 

ετερότητας που έχει ως αποτέλεσμα η μετανάστευση και οι νέες παγκόσμιες 

εμπορικές υπηρεσίες. Ομοίως και ο Ajayi (2010) θεωρεί ότι «η έννοια του 

γραμματισμού συνεχίζει να εξελίσσεται και να επεκτείνεται  υπό το φως των 

αναδυόμενων ψηφιακών πολυμέσων» (σελ. 396). Στην νέα αυτή παιδαγωγική 

προσέγγιση συμβάλλουν τα πολυτροπικά κείμενα τα οποία πραγματώνονται με το 

συνδυασμό γλωσσικών, οπτικών, ηχητικών, κινητικών, χωρικών και άλλων τρόπων 

(Mills, 2009). Οι Trilling & Fadel (2009, οπ. αναφ. στο Yelland, 2018) υποστηρίζουν 

ότι για να είναι σε θέση κάποιος να λειτουργεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες 

κοινωνίες είναι απαραίτητο να αναπτύξει γραμματισμό σε μια ποικιλία πολυτροπικών 

κειμένων, τυπωμένων και ψηφιακών, καθώς τέτοιου είδους μαθησιακά περιβάλλοντα 

προσφέρονται για την διευκόλυνση αυτών που ονομάζονται δεξιότητες του 21ου 

αιώνα. Σύμφωνα με τους Yelland & Gilbert (2016 οπ. αναφ. στο Yelland, 2018) 

ανάμεσα σε αυτές τις δεξιότητες αναφέρονται η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η 

συνεργασία και η επικοινωνία, η σπουδαιότητα των οποίων για τους μαθητές 

υπερέχει έναντι της γνώσης μεγάλης κλίμακας πληροφοριών. Επιπλέον οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι σε ανάλογα μαθησιακά περιβάλλοντα βρίσκονται 

θεμελιώδεις δεξιότητες και έννοιες απαραίτητες για να μπορέσουν οι μαθητές να 

ξεκινήσουν την διαδικασία της ανάπτυξης γραμματισμού. Στην περίπτωση που ένας 

μαθητής δεν διαθέτει αυτές τις προαπαιτούμενες δεξιότητες, όπως το να είναι σε θέση 

να αναγνωρίζει γράμματα, ήχους, λέξεις που χρησιμοποιούνται στην 

καθημερινότητα, καθώς και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να αφηγηθεί γεγονότα 

και καθημερινές πρακτικές, δεν είναι δυνατό να εμπλακεί σε πιο πολύπλοκες 

δεξιότητες που απαιτούνται για να αναπτύξει γραμματισμό. Επιπλέον δεν είναι σε 

θέση να αλληλεπιδράσει είτε μέσω τυπωμένων κειμένων είτε ψηφιακών. Στόχος των 

εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων 

σε ένα πλαίσιο και όχι μεμονωμένα και μηχανικά, για το λόγο αυτό οφείλουν να 

δημιουργούν ευκαιρίες για αυθεντική εφαρμογή του γραμματισμού η οποία 
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προσφέρει οφέλη σε όλους τους μαθητές. Μπορούν επίσης να ενσωματώσουν στην 

διδασκαλία τους παιδαγωγικές στρατηγικές με σκοπό να αναπτυχθούν και να 

εφαρμοστούν οι θεμελιώδεις δεξιότητες, που αναφέρθηκαν παραπάνω, σε πλαίσια 

που είναι αυθεντικά και έχουν σχέση με την ζωή γενικότερα. 

 

1.3. Πολυτροπικά κείμενα 

 

Ανέκαθεν οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ποικίλους τρόπους για να αναπαριστούν 

ιδέες και να επικοινωνούν μέσα από τον λόγο, προφορικό ή γραπτό, τις εικόνες, τους 

ήχους, την κίνηση, τις χειρονομίες, τη μουσική. Η πολυτροπικότητα δεν είναι 

καινούρια ανακάλυψη. Αυτό που είναι καινούριο είναι ο τρόπος με τον οποίο 

μεταδίδονται τα μηνύματα μέσα από τα διάφορα μέσα επικοινωνίας.  Ο σύγχρονος 

άνθρωπος έχει στη διάθεση του μια μεγάλη ποικιλία μέσων για να επικοινωνεί και 

δεν περιορίζεται μόνο στους παραδοσιακούς τρόπους όπως ο γραπτός λόγος σε χαρτί, 

σε εικόνες μέσα σε βιβλία ή περιοδικά, σε μυθιστορήματα και βιβλία όπου κάποιος 

μπορεί να βρει πληροφορίες. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο, το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι ηλεκτρονικές παρουσιάσεις και φυσικά τα μέσα ήχου 

και εικόνας, η τηλεόραση, τα βίντεο και το ραδιόφωνο συμβάλλουν στη μετάδοση 

μηνυμάτων και προωθούν την επικοινωνία. Ακόμα και οι πιο συνηθισμένες και 

καθημερινές επικοινωνίες του ανθρώπου αποτελούνται από έναν σύνθετο συνδυασμό 

τρόπων. Για παράδειγμα η συζήτηση, είτε πρόκειται για συζήτηση δια ζώσης είτε 

μέσα από μια οθόνη, συνοδεύεται από κίνηση και χειρονομίες. Αντίστοιχα ο Τύπος 

συνοδεύεται από εικόνες ενώ οι ταινίες και τα τηλεοπτικά προγράμματα 

συνοδεύονται από ηχητικά εφέ και μουσική. Πολλά καθημερινά κείμενα επίσης είναι 

πολυτροπικά καθώς συνδυάζουν λέξεις με κινούμενες εικόνες, οπτικά αντικείμενα 

φωτογραφημένα, σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα με ψηφιακό τρόπο, χρώματα και 

ήχους, σχεδιαγράμματα. Επιπλέον η ψηφιακή τεχνολογία έχει φέρει σημαντικές 

αλλαγές στη μετάδοση μηνυμάτων. Παραδείγματα αυτών των αλλαγών είναι οι 

βασισμένες στον Τύπο επικοινωνίες, όπως οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα 

ενημερωτικά φυλλάδια και οι διαφημίσεις. Πλέον οι λέξεις συνοδεύονται πάντα από 

φωτογραφίες, σχέδια ή σχεδιαγράμματα αλλά και οι ίδιες οι λέξεις είναι βελτιωμένες 

ως προς τη γραμματοσειρά και τα μεγέθη (Bearne & Wolstencroft, 2007).   

Η Barton (2018) παρατηρεί ότι ζούμε σε μια εποχή που οι πολιτικοί χρησιμοποιούν 

την εφαρμογή tweet για ανακοινώσεις εθνικής πολιτικής, ένας YouTuber μπορεί να 
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έχει 75 εκατομμύρια συνδρομητές και τα παιδιά ακόμα και πριν μπουν στην εφηβεία 

επικοινωνούν στέλνοντας εικόνες στην εφαρμογή του Instagram. 

 

1.4. Χαρακτηριστικά των  πολυτροπικών κειμένων 

 

Αυτό που χαρακτηρίζει ένα πολυτροπικό κείμενο είναι ο συνδυασμός στοιχείων όπως 

η κίνηση, οι χειρονομίες, η στάση του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου, οι 

εικόνες, είτε κινούμενες είτε ακίνητες, αληθινές ή ζωγραφισμένες, οι ήχοι, όπως οι 

λέξεις που κάποιος προφέρει, τα ηχητικά εφέ, η μουσική, ο γραπτός λόγος, 

χειρόγραφος ή τυπωμένος. Αυτά τα στοιχεία φέρουν διαφορετικό φορτίο ανάλογα με 

το συνδυασμό τρόπων στον οποίο περιέχονται. Για παράδειγμα σε μια χορογραφία 

δεν υπάρχει λεκτικός διάλογος και αντίστοιχα ένα μυθιστόρημα αποτελείται 

κυρίαρχα από λέξεις (Bearne & Wolstencroft, 2007). 

 

 

2. Η αξιοποίηση των πολυτροπικών κειμένων στην εκπαίδευση  

 

Το πολυτροπικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά της σύγχρονης εποχής 

επηρεάζει σημαντικά εκτός από τις πρακτικές της καθημερινής τους ζωής, για 

παράδειγμα την επικοινωνία τους με τους άλλους, τη διασκέδαση, τον τρόπο που 

παρουσιάζουν τις απόψεις τους και εκφράζονται μέσα από εφαρμογές του διαδικτύου 

ή μέσα από τεχνολογικά μέσα, όπως με τα κινητά τηλέφωνα, τις ταμπλέτες, κ.α., και 

τις πρακτικές τους στην εκπαίδευση.  

Τα κείμενα με τα οποία έρχονται σε επαφή στους δρόμους, στο σπίτι ή στο σχολείο 

σε οθόνες ή στο χαρτί, τα οποία περιλαμβάνουν εικόνες, ήχους, λέξεις, λειτουργούν 

ως μοντέλα και παραδείγματα πιθανών τρόπων, για να εκφράσουν ιδέες και 

πληροφορίες. Έτσι όταν τα παιδιά παράγουν το δικό τους γραπτό λόγο επηρεάζονται 

από αυτά. Επιπλέον με τις επιλογές που τους προσφέρουν τα προγράμματα των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι διάφορες ιστοσελίδες και η ψηφιακή τεχνολογία, 

όπως για παράδειγμα η εισαγωγή εικόνων και ο χειρισμός των κειμένων, έχουν τη 

δυνατότητα να παρουσιάσουν γραπτό λόγο με ποικίλα στοιχεία σχεδιασμού, που ο 

γραπτός λόγος στο χαρτί δεν επιτρέπει. Η διεύρυνση των ειδών των κειμένων δεν 

συνεπάγεται ότι ο γραπτός λόγος θα περάσει στο παρελθόν. Αντιθέτως, η αποστολή 

γραπτών μηνυμάτων, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η διατήρηση ιστολογίου 
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φαίνεται να έχουν συμβάλλει στην καλύτερη καθημερινή εμπειρία του γραπτού 

λόγου. Όσον αφορά στον γραπτό λόγο που παράγεται μέσα στην τάξη από τα χέρια 

των μαθητών, αυτό πιστεύεται ότι δεν θα εκλείψει, ωστόσο θα υπάρχει περισσότερη 

παραγωγή γραπτού λόγου σε οθόνη (Bearne & Wolstencroft, 2007). 

Τα οφέλη της εφαρμογής των πολυτροπικών κειμένων δεν περιορίζονται μόνο στην 

διεύρυνση των ειδών των κειμένων και στην καλύτερη εμπειρία του γραπτού λόγου, 

με σχεδιαστικά καλύτερα κείμενα ή πιο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους στο κοινό. 

Η διαδικασία της σύνθεσης, της διόρθωσης και της επιμέλειας θα διευρυνθεί ώστε να 

περιλαμβάνει και παρουσιάσεις βασισμένες στην οθόνη προσφέροντας πολλά 

περισσότερα από ότι οι μέχρι τώρα παραδοσιακές πρακτικές σύνθεσης, διόρθωσης 

και επιμέλειας γραπτών κειμένων.  

Σύμφωνα με τους Bearne & Wolstencroft (2007), ένα από τα οφέλη της παραγωγής 

κειμένων σε οθόνη είναι ότι οι μαθητές  βλέπουν πιο εύκολα τους εαυτούς τους ως 

συγγραφείς, με την υποχρέωση να διορθώνουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές στο 

γραπτό τους λόγο. Επιπλέον η χρήση των διαδραστικών πινάκων στις αίθουσες 

επιτρέπει στους μαθητές να παρατηρούν σε ομάδες ένα γραπτό κείμενο και να 

συζητούν από κοινού για βελτιώσεις. Με πιο κριτική ματιά, εξετάζοντας πρώτα τις 

τεχνικές που χρησιμοποιεί κάποιος έμπειρος συγγραφέας και έπειτα συνθέτοντας ένα 

δικό τους κείμενο και παρατηρώντας τη δική τους χρήση της γλώσσας μπορούν να 

κάνουν άμεσες διορθώσεις ωφελούμενα από την συνεργασία και τις ευκολίες που 

προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι παρά τις αλλαγές στις καθημερινές εφαρμογές 

του γραμματισμού και στις προοπτικές που συνεπάγονται από την πολυτροπικότητα, 

η ανάγνωση και η δημιουργία πολυτροπικών κειμένων δεν λαμβάνουν την 

αναγνώριση που τους αξίζει σε πολλά σύγχρονα προγράμματα σπουδών, όπως για 

παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, χώρες 

στις οποίες εστιάζουν στα βασικά της γλώσσας και στην απόκτηση δεξιοτήτων που 

σχετίζονται με την ανάγνωση τυπωμένων κειμένων έναντι άλλων μορφών κειμένων 

(Alexander, 2010; Bearne, 2009; Dyson, 2008 οπ. αναφ. στο Larson & Marsh, 2013). 

Αυτή η προσέγγιση δεν έχει καμία σχέση με τις σύγχρονες εφαρμογές γραμματισμού 

με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα παιδιά στην καθημερινή τους ζωή (Plowman, 

Stephen, and McPake, 2010a, 2010b; Wolfe and Flewitt, 2010, οπ. αναφ. στο Larson 

& Marsh, 2013).  



13 
 

Ωστόσο σε άλλες χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία αναγνωρίζονται τα 

πολυτροπικά κείμενα στα επίσημα προγράμματα σπουδών της πρώιμης σχολικής 

ηλικίας. Στη Νέα Ζηλανδία το πρόγραμμα σπουδών της προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας ‘Te Whāriki’ (Ministry of Education, 1996 οπ. αναφ. στο Larson & 

Marsh, 2013) αναγνωρίζει ότι στην επικοινωνιακή ικανότητα των παιδιών 

περιλαμβάνεται ένα «όλο και πιο περίτεχνο ρεπερτόριο» με μορφές επικοινωνίας όχι 

απαραίτητα λεκτικές, όπως για παράδειγμα τη γλώσσα των εικόνων, της τέχνης, του 

χορού, του θεάτρου, των μαθηματικών, της κίνησης, του ρυθμού και της μουσικής, σε 

συνδυασμό με λεκτικές μορφές επικοινωνίας. Ομοίως στην Αυστραλία το πλαίσιο 

εκπαίδευσης για την πρώιμη ηλικία (‘Early Years Learning Framework’) αναγνωρίζει 

την πολυτροπική και κάποιες φορές ψηφιακή φύση των κειμένων. Επιπλέον 

ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να εμπλέκουν τα παιδιά στην ανάλυση των τρόπων 

με τον οποίο είναι δομημένα διάφορα κείμενα ώστε να απεικονίζουν διαφορετικές 

οπτικές (Arthur, 2010, οπ. αναφ. στο Larson & Marsh, 2013).  

Η Barton  (2018) θεωρεί ότι ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών πρέπει να 

εξασφαλίζει την ένταξη του περιεχομένου μιας ποικιλίας κειμένων σε κάθε πεδίο του 

προγράμματος καθώς και το πώς χρησιμοποιούνται οι διαφορετικοί τρόποι σε αυτά 

τα κείμενα. Κι εξηγεί ότι το να γνωρίζει κανείς πώς να δημιουργεί πολυτροπικά 

κείμενα τα οποία έχουν συνοχή περιλαμβάνει το να γνωρίζει πως συνδέονται και 

«μιλούν» ο ένας τρόπος στον άλλο, όπως στην περίπτωση των παιδικών βιβλίων όπου 

οι εικόνες και το κείμενο συνεργάζονται για να μοιραστούν την αφήγηση. 

Υποστηρίζει επίσης ότι οι αποτελεσματικές διδακτικές μέθοδοι, οι οποίες σχετίζονται 

τόσο με την κατανόηση όσο και με την σύνθεση των πολυτροπικών κειμένων, είναι 

απαραίτητες για να διδαχθούν κριτικοί πολυτροπικοί γραμματισμοί. Απαραίτητο 

επίσης κρίνει να είναι τα μοντέλα διδασκαλίας ηλικιακά κατάλληλα και να 

απευθύνονται στις προσωπικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανάγκες, 

υποστηρίζοντας την ικανότητα των μαθητών να διαβάζουν κείμενα με κριτικό τρόπο 

μέσα από την επαγωγική κατανόηση. 

 

3. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην 

εκπαίδευση 

 

Για τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην 

εκπαίδευση έχουν γίνει πολλές συζητήσεις (Blackwell, 2013; Cordes & Miller, 2000; 
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House, 2012), άλλοτε με απόψεις που αμφισβητούν τα οφέλη της και άλλοτε που 

υπεραμύνονται τις θετικές της επιδράσεις. 

Μερικές από αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την χρησιμότητα της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση και κυρίως στις μικρές ηλικίες υποστηρίζοντας ότι δεν είναι αναπτυξιακά 

κατάλληλη καθώς τα παιδιά χρειάζεται να εμπεδώνουν τις γνώσεις τους 

χρησιμοποιώντας απτά υλικά (Cordes & Miller, 2000, House, 2012), ή ότι η 

υπερβολική παρακολούθηση οθόνης μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των 

αισθήσεων των παιδιών (House, 2012) με αποτέλεσμα τις μαθησιακές δυσκολίες και 

την δυσκολία στην συγκέντρωση (Cordes &Miller, 2000; House, 2012) και ακόμα να 

προκαλέσει μυοσκελετικούς τραυματισμούς ή προβλήματα οράσεως. Υποστηρίζουν 

επίσης ότι η χρήση των τεχνολογιών από παιδιά μικρής ηλικίας μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα μειωμένες δεξιότητες γραμματισμού, απώλεια φαντασίας και έλλειψη 

κοινωνικών δεξιοτήτων οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην κοινωνική απομόνωση 

(Cordes & Miller, 2000).  

Στον αντίποδα υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι η αναπτυξιακά κατάλληλη 

χρήση των τεχνολογιών μπορεί να βελτιώσει την μάθηση των μικρών παιδιών 

(Blackwell, 2013) καθώς έχει συνδεθεί με αυξημένα κίνητρα για μάθηση (Plowman 

& Stephen, 2003; Vernadakis et al., 2005), με μαθητοκεντρικές μαθησιακές 

πρακτικές (Blackwell, 2013),  με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από 

την συνεργασία (Alper, 2011; Cassell, 2004; Cicconi, 2014; Lieberman, 2009; 

Shifflet, Toledo, & Mattoon, 2012, οπ. αναφ. στο Zomer and Kay, 2016) και την 

υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες (Cordes & Miller, 2000; 

Hutinger & Johanson, 2000; Muligan, 2003, οπ. αναφ. στο Zomer and Kay, 2016). 

Πιο πρόσφατα οι συζητήσεις αυτές προσανατολίζονται στο πως πρέπει να 

χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες στο περιβάλλον των μικρών παιδιών ώστε να έχουν 

θετική επίδραση στην μάθηση και την ανάπτυξη τους (Ko & Chou, 2014; Parette et 

al., 2010; Rosen & Jaruszewicz, 2009, οπ. αναφ. στο Zomer and Kay, 2016) και στο 

ερώτημα προς τους εκπαιδευτικούς και εκείνους που χειρίζονται τα θέματα της 

εκπαίδευσης, δηλαδή πως μπορεί η τεχνολογία να ενσωματωθεί με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο στις εκπαιδευτικές πρακτικές και το σχεδιασμό των οδηγών σπουδών 

για τα παιδιά της πρώιμης ηλικίας (Plowman, et. al., 2012). Η απάντηση σε αυτά τα 

ερωτήματα έρχεται από κάποιους ερευνητές οι οποίοι προτείνουν μια μελετημένη 

προσέγγιση για τη χρήση της τεχνολογίας λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι η χρήση 

της υποστηρίζει τη δημιουργικότητα, την περιέργεια, το παιχνίδι και προωθεί την 
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αλληλεπίδραση ανάμεσα στα παιδιά, ενώ ταυτόχρονα παρέχει μια αυθεντική 

μαθησιακή εμπειρία (National Association for the Education of Young Children & 

The Fred Rogers Center, 2012; Plowman et al., 2012).  

Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της ενημέρωσης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία δεν πραγματοποιείται πάντα χωρίς προβλήματα. Σύμφωνα με τους Mishra 

& Koehler (2006) οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας είναι 

ευμετάβλητες, καθώς δύνανται να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους, είναι 

ασαφείς, καθώς ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν δεν είναι αισθητός από τον 

χρήστη και είναι εκ φύσεως ασταθείς, καθώς υπόκεινται σε διαρκείς αλλαγές.   

Κι ενώ θα θεωρούσε κάποιος ότι για μια επιτυχημένη ενσωμάτωση των σύγχρονων 

τεχνολογιών σε ένα πρόγραμμα σπουδών αρκεί η από πλευράς των εκπαιδευτικών 

γνώση των υφιστάμενων λογισμικών, αυτό δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Μια 

αξιόπιστη παιδαγωγική γνώση όσον αφορά τον τρόπο ενσωμάτωσης τους είναι ένας 

βασικός παράγοντας επιτυχίας αυτής της πρακτικής. Ο Jones (2004 οπ. αναφ. στο 

Keong, Horani & Daniel, 2005) αναφέρει μερικά εμπόδια στην ενσωμάτωση των 

νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα τη έλλειψη 

αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών να τις ενσωματώσουν, την έλλειψη πρόσβασης  

σε πηγές και την έλλειψη χρόνου για την ενσωμάτωση τους. Ακόμα επισημαίνει την 

έλλειψη αποτελεσματικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, τα 

τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζουν τα λογισμικά, την έλλειψη πρόσβασης σε 

αυτές κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μαθημάτων ακόμα και την ηλικία των 

εκπαιδευτικών.  

Μια προσπάθεια να αναγνωριστεί το είδος της γνώσης που είναι απαραίτητο να έχουν 

οι εκπαιδευτικοί για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην διδασκαλία τους 

πραγματοποιείται μέσα από το TPACK (Technological Pedagogical Content 

Knowledge) (Koehler, 2014), δηλαδή τη γνώση του παιδαγωγικού περιεχομένου της 

τεχνολογίας, το οποίο θεωρείται ως η βάση  για την αποτελεσματική διδασκαλία με 

τη χρήση τεχνολογίας (Koehler & Mishra, 2009). 

Συμπερασματικά, η αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση έγκειται κυρίως στην θέληση των 

εκπαιδευτικών να τις ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους, στην κατάρτιση τους 

πάνω σε αυτές και στην γνώση του παιδαγωγικού τους περιεχομένου. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6538960/#bib32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6538960/#bib32
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3.1. Η συμβολή και η αξιοποίηση των βίντεο στην εκπαιδευτική και μαθησιακή 

διαδικασία 

 

Η χρήση των βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι μια καινούρια πρακτική. 

Το καινούριο στοιχείο στη χρήση των βίντεο για εκπαιδευτικούς λόγους είναι η 

ποικιλία των μορφών τους, η ευκολία με την οποία οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 

διευκολύνουν την εφαρμογή τους μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας, ο αριθμός των 

βίντεο τεχνικών τον οποίο μπορεί ένας εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει και η 

έρευνα που σχετίζεται με την μάθηση μέσω των πολυμέσων η οποία παρέχει το 

θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορεί ο εκπαιδευτικός να 

στηριχθεί ώστε να τα χρησιμοποιήσει ως ένα αποτελεσματικό διδακτικό εργαλείο 

(Berk, 2009).  

Στο ερώτημα γιατί να χρησιμοποιούνται τα βίντεο στην εκπαιδευτική και μαθησιακή 

διαδικασία, η απάντηση είναι ότι τα οφέλη τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και 

για τους εκπαιδευτικούς είναι πολλά. Σύμφωνα με τους Bell & Bull (2010), πέρα από 

την μετάδοση πληροφοριών, η χρήση των βίντεο δίνει την δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς που τα χρησιμοποιούν να απομονώσουν τα τμήματα εκείνα που 

περιέχουν τη σχετική δράση ή τις σχετικές πληροφορίες, να επιβραδύνουν, να 

επιταχύνουν, να γυρίσουν προς τα πίσω ή να επαναλάβουν ένα βίντεο για πιο 

προσεκτική ανάλυση. Επιπλέον τα βίντεο μπορούν να υποστούν επεξεργασία, να 

συνδυαστούν με άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία και δεδομένα για να προσφέρουν 

περισσότερα στην μαθησιακή διαδικασία. Ακόμα με τα νέα τεχνολογικά μέσα οι 

εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δικά 

τους βίντεο να τα επεξεργαστούν, να τα μοιραστούν και να τα παρουσιάσουν σε 

κοινό.   

Αντίστοιχα ο Berk (2009) αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η χρήση ενός βίντεο 

προσελκύει την προσοχή και ενεργοποιεί την φαντασία των μαθητών, ενισχύει την 

συγκέντρωση τους, κινεί τον ενδιαφέρον, δημιουργεί προσδοκία, αυξάνει την θύμηση 

για το περιεχόμενο και την κατανόηση του, βελτιώνει τις συμπεριφορές τους 

απέναντι στο περιεχόμενο και στη διαδικασία της μάθησης. Επίσης δημιουργεί μια 

σύνδεση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού, παρέχει μια ευκαιρία για 

ελευθερία έκφρασης, εμπνέει και δίνει κίνητρα στους μαθητές, λειτουργεί ως όχημα 

για συνεργασία, κάνει το μάθημα διασκεδαστικό, μειώνει το άγχος και την ένταση 

που νιώθουν οι μαθητές πάνω σε δύσκολα θέματα και δημιουργεί αξέχαστες εικόνες 
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στο μυαλό τους. Επισημαίνει επίσης ότι κατά την διάρκεια παρακολούθησης μιας 

ταινίας ή ενός τηλεοπτικού προγράμματος ο θεατής νιώθει ποικίλα συναισθήματα τα 

οποία συχνά ενεργοποιούνται από τη διάθεση την οποία προκαλούν συγκεκριμένες 

σκηνές, οι ηθοποιοί και/ή η μουσική επένδυση αλλά ενεργοποιούνται και μια σειρά 

από λειτουργίες του εγκεφάλου οι οποίες κατά την άποψη του θα ήταν άδικο να μην 

ενεργοποιούνται μέσα στην τάξη για την προώθηση της μαθησιακής διαδικασίας.    

Παρά το γεγονός ότι η χρήση των βίντεο στην εκπαιδευτική και μαθησιακή 

διαδικασία φαίνεται να προσφέρει πολλά, κρίνεται απαραίτητο να συνοδεύεται από 

μια αποτελεσματική παιδαγωγική προσέγγιση. Απαραίτητο είναι το περιεχόμενο που 

παρουσιάζεται σε μια βίντεο προβολή να υποστηρίζει ένα παιδαγωγικό στόχο. Οι 

μαθητές πρέπει να έχουν λάβει πριν την προβολή οδηγίες όσον αφορά στα σημεία 

που πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους και να τα αναφέρουν έπειτα, για να 

επιβεβαιωθεί ότι εστίασαν σε αυτά (Dale, 1969, οπ. αναφ. στο Bell & Bull, 2010). 

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί όταν προετοιμάζουν υλικό για προβολή πρέπει να το 

προσαρμόζουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπερφορτώνουν τους επικοινωνιακούς 

δίαυλους των μαθητών. Δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν την 

παρακολούθηση οπτικού υλικού το οποίο μπορούν έπειτα να το διατυπώσουν μέσω 

της γλώσσας κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών και είναι κατάλληλες για την 

παραγωγή προφορικού λόγου. Αυτή η διαδικασία ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών 

για συμμετοχή, τα ενθαρρύνει να αφηγηθούν γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην 

πραγματική ζωή και τελικά είναι πιο αποτελεσματική και για τις δυο πλευρές, τους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς (Dikilitas & Duvenci, 2009). 

  

 

4. Η συμβολή και η αξιοποίηση της πολυτροπικότητας στην διδασκαλία της Αγγλικής 

Γλώσσας 

 

Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές με τα χρόνια, 

ειδικά την τελευταία δεκαετία. Από τις παραδοσιακές δασκαλοκεντρικές μεθόδους με 

την επαναλαμβανόμενη εξάσκηση, τις μηχανικές ασκήσεις και την απομνημόνευση, η 

διδασκαλία της Αγγλικής έχει εξελιχθεί και συνεχίζει να εξελίσσεται με νέες θεωρίες 

και μεθόδους, οι οποίες καθιστούν δυνατή την εκμάθηση της Αγγλικής με τον πιο 

ευχάριστο τρόπο (Abilasha & Ilankumaran, 2014).  
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Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την Αγγλική Γλώσσα χρησιμοποιούν στη 

διδασκαλία τους μια ποικιλία εργαλείων με κύριο σκοπό να δώσουν κίνητρα στους 

μαθητές τους για μάθηση. Ανάμεσα σε αυτά είναι η προβολή βίντεο, τα τραγούδια, τα 

βίντεο παιχνίδια, τα κείμενα με εικόνες, τα ηχητικά αποσπάσματα, τα οποία 

συνιστούν πολυτροπικά κείμενα.  Με αυτά η μάθηση αποκτά νόημα, διευκολύνεται η 

μαθησιακή διαδικασία, ενισχύεται η κατανόηση νέων πληροφοριών και η διατήρηση 

των γνώσεων που αποκτήθηκαν (Mendoza-Escalante & Alvarado-Castellanos, 2016). 

Περισσότερα στοιχεία για τον πολυτροπικό χαρακτήρα της διδασκαλίας της Αγγλικής 

Γλώσσας ως μια ξένη γλώσσα μπορεί να εντοπίσει κάποιος στις σελίδες των 

εγχειριδίων γλώσσας, οι οποίες είναι γεμάτες από φωτογραφίες, εικόνες, πίνακες, 

γραφικές παραστάσεις, χρώματα και κείμενα με προέλευση για παράδειγμα τα 

περιοδικά ή τις ιστοσελίδες. Αυτές οι σελίδες αποτελούνται από συνδυασμούς 

στοιχείων για να διαβαστούν, να ερμηνευτούν και να χρησιμοποιηθούν στοχεύοντας 

σε συγκεκριμένα αποτελέσματα (Towndrow & Pereira, 2018).  

Η διδασκαλία της σε παιδιά ή ενήλικες, ως ξένη γλώσσα ή ως δεύτερη γλώσσα 

απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να προσαρμόσει τις εκπαιδευτικές του μεθόδους και τις 

στρατηγικές, το διδακτικό του υλικό και τις προσδοκίες του σύμφωνα με το 

περιβάλλον στο οποίο διδάσκει, την ηλικία των μαθητών του, τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες τους και όπως πολύ εύστοχα παρατηρούν οι Abilasha & Ilankumaran, 

(2014) «ένας όμορφος συνδυασμός τέχνης και επιστήμης με μια ποικιλία εργαλείων 

στο ρεπερτόριο μπορούν να βοηθήσουν έναν διδάσκοντα της Αγγλικής γλώσσας να 

διαπρέψει στον χώρο του» (σελ. 51). 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

 

1. Η αναγκαιότητα, ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα της διδακτικής 

παρέμβασης  

 

Τα μονοτροπικά κείμενα στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, τα οποία παραδοσιακά 

χρησιμοποιούνται ακόμα και στη σύγχρονη εποχή, δεν συμβάλλουν αποτελεσματικά 

στη εκμάθηση λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας. Αντιθέτως τα πολυτροπικά κείμενα 

δίνουν τη δυνατότητα τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους εκπαιδευόμενους να 

βιώνουν μια πιο ενδιαφέρουσα και πιο αποτελεσματική διδακτική εμπειρία. Η 

συμβολή τους στην αποτελεσματική μάθηση θεωρείται απαραίτητη. 

Σκοπός της παρούσας διδακτικής παρέμβασης ήταν να δείξουμε ότι τα πολυτροπικά 

κείμενα και η χρήση τεχνολογικών μέσων για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση λεξιλογίου και στην ανάπτυξη και 

εφαρμογή επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών σε καθημερινές καταστάσεις. Το 

ερευνητικό ερώτημα ήταν αν διαφοροποιείται η εκμάθηση λεξιλογίου της Αγγλικής 

γλώσσας και η ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακών δεξιοτήτων με τη χρήση 

μονοτροπικών κειμένων και με τη χρήση πολυτροπικών κειμένων και τεχνολογικών 

μέσων. Η ερευνητική υπόθεση ήταν ότι υπάρχει διαφοροποίηση. 

 

1.1. Ηθικά ζητήματα 

Για την διεξαγωγή μιας ερευνητικής διαδικασίας ο/η ερευνητής/τρια οφείλει να 

ακολουθεί ηθικές πρακτικές σε όλα τα στάδια (Creswell, 2016). Για την διεξαγωγή 

αυτής της έρευνας, η οποία περιείχε εκτός από την διδακτική παρέμβαση και ένα 

έλεγχο πριν και μετά, pre-test και post-test, και συγκεκριμένα για την συγκέντρωση 

δεδομένων η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια εξασφάλισε την απαιτούμενη άδεια από τον 

αρμόδιο φορέα, από τους διευθυντές των σχολείων αλλά και από τους γονείς των 

μαθητών, οι οποίοι, όπως και οι ίδιοι οι μαθητές, ενημερώθηκαν από την αρχή για το 

σκοπό της. Ενημερώθηκαν επίσης για την τήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων 

όπως και για το δικαίωμα τους να υποχωρήσουν σε περίπτωση που κάποιος το 

επιθυμούσε σε οποιαδήποτε φάση της έρευνας. Με την εξασφάλιση της συναίνεσης 

κυρίως των μαθητών πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα με σεβασμό και 
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προστασία της ταυτότητας όλων των συμμετεχόντων και λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιθυμίες τους.  

 

1.2. Σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης 

 

Ο ερευνητικός σχεδιασμός περιελάμβανε μια παρέμβαση με θέμα ‘Travelling by 

plane’ κατά την οποία διδάχθηκε σχετικό λεξιλόγιο στην αγγλική γλώσσα. Έλαβαν 

μέρος δύο ομάδες, μια πειραματική και μια ελέγχου, στις οποίες αρχικά εφαρμόστηκε 

ένα τεστ λεξιλογίου σχετικό με το θέμα πριν από την παρέμβαση, ενώ τέσσερις 

εβδομάδες μετά την παρέμβαση εφαρμόστηκε ξανά το ίδιο τεστ. Το τεστ πριν τη 

διδασκαλία του συγκεκριμένου λεξιλογίου έδειξε το ποσοστό των μαθητών που το 

γνώριζαν από πριν, ενώ το τεστ κατόπιν της διδασκαλίας έδειξε το ποσοστό των 

μαθητών που έμαθαν και διατήρησαν αυτό το λεξιλόγιο. Στην ομάδα ελέγχου η 

διδασκαλία του λεξιλογίου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μονοτροπικών κειμένων 

ενώ για την πειραματική ομάδα χρησιμοποιήθηκαν πολυτροπικά κείμενα και 

τεχνολογικά μέσα.  Κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης η εκπαιδευτικός-

ερευνήτρια ακολούθησε μια διαδικασία προκειμένου να έχει τον έλεγχο της 

αξιόπιστης και ακέραιης εφαρμογής της. Από την αρχή της εκπαιδευτικής έρευνας 

είχε δημιουργήσει ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και ένα σχέδιο της κάθε 

διδακτικής ώρας, που περιέγραφε όλα τα βήματα και τους στόχους της αναλυτικά, για 

να είναι σε θέση να ελέγχει και να σημειώνει την εφαρμογή τους ακόμα και κατά τη 

διάρκεια της. Με τον τρόπο αυτόν επιβεβαίωνε η ίδια ότι δεν παρέλειπε κάποιο από 

τα προβλεπόμενα στοιχεία-κριτήρια του εκάστοτε μαθήματος.  

 

1.3. Οι στόχοι της διδακτικής παρέμβασης  

 

Ο κύριος στόχος της διδακτικής παρέμβασης ήταν να αποδειχθεί ότι μέσω των 

πολυτροπικών  κειμένων ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου αλλά και οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες των μαθητών αναπτύσσονται πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον ότι τα 

πολυτροπικά κείμενα βοηθούν τους μαθητές να εμπεδώσουν το νέο λεξιλόγιο ώστε 

να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο που είναι η χρήση του. 
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1.4. Το είδος της έρευνας  

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική έρευνα είναι μια ποσοτική έρευνα στην οποία γίνεται 

συσχέτιση κάποιων μεταβλητών χρησιμοποιώντας αρχικά περιγραφική στατιστική 

ανάλυση, για να περιγραφούν κάποιες από τις μεταβλητές, οι γενικές τάσεις στα 

δεδομένα, και η εξάπλωση των τιμών, καθώς και επαγωγική στατιστική, για να 

συσχετιστούν κάποιες μεταβλητές (Creswell, 2016). 

   

1.5. Ο χρόνος εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης  

 

Η διδακτική παρέμβαση ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου 2019 και ολοκληρώθηκε στα 

μέσα Απριλίου του ίδιου χρόνου. Ωστόσο, η διάρκεια της δεν ήταν ακριβώς ίδια και 

για τις δυο ομάδες. Συγκεκριμένα για την πειραματική ομάδα χρειάστηκαν τρεις ώρες 

περισσότερες από την ομάδα ελέγχου διότι, παρόλο που το διδακτικό υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το ίδιο, υπήρχε διαφορά στον τρόπο παρουσίασης αλλά και 

την επεξεργασία του, οι οποίες απαιτούσαν περισσότερο χρόνο. Αναλυτικά για την 

πειραματική ομάδα αφιερώθηκαν συνολικά δώδεκα ώρες κατανεμημένες σε οκτώ 

ημέρες από τις οποίες οι τέσσερις  περιελάμβαναν διδασκαλίες της μιας ώρας ενώ οι 

άλλες τέσσερις περιελάμβαναν διδασκαλίες των δυο ωρών. Αντίστοιχα και για την 

ομάδα ελέγχου χρειάστηκαν συνολικά εννέα ώρες κατανεμημένες σε έξι ημέρες από 

τις οποίες οι τρεις  περιελάμβαναν διδασκαλίες της μιας ώρας ενώ οι άλλες τρεις 

περιελάμβαναν διδασκαλίες των δυο ωρών.  

  

1.6. Ο πληθυσμός της διδακτικής παρέμβασης 

 

Το δείγμα  για την συγκεκριμένη εκπαιδευτική έρευνα  επιλέχθηκε σύμφωνα με τη 

διαδικασία της βολικής δειγματοληψίας καθώς η ερευνήτρια-εκπαιδευτικός είχε 

πρόσβαση σε δύο δημόσια δημοτικά σχολεία του νομού Χανίων, από όπου έγινε η 

επιλογή του. Έλαβαν μέρος 66 μαθητές, αγόρια και κορίτσια, της ΣΤ΄ τάξης από τα 

δυο αυτά σχολεία. 
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1.7. Το διδακτικό υλικό  

 

Η επιλογή του θέματος της διδακτικής παρέμβασης έγινε με αφορμή το θέμα του 

τέταρτου κεφαλαίου του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο ‘The history of the airplane’ 

(παράρτημα 5), στο οποίο διδάσκονται μεταξύ άλλων λέξεις που σχετίζονται με το 

θέμα ‘Travelling by plane’. Τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν στους μαθητές 

περιελάμβαναν κείμενα με αυθεντικό περιεχόμενο στην αγγλική γλώσσα και 

ασκήσεις για την κατανόηση και εκμάθηση νέου λεξιλογίου. Τα κείμενα 

συντάχθηκαν από απομαγνητοφωνημένο προφορικό λόγο, ο οποίος προήλθε από 

βίντεο στο διαδίκτυο. Οι ασκήσεις σχεδιάστηκαν έχοντας  ως βάση παρόμοιες οι 

οποίες περιλαμβάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο, όπως για παράδειγμα ερωτήσεις 

κατανόησης κειμένου, αντιστοιχήσεις συνωνύμων, κατηγοριοποίηση εννοιών, 

συμπλήρωση κενών, κ.α. Επιπλέον η επιλογή του είδους των κειμένων έγινε 

λαμβάνοντας υπόψη τον κυριότερο παιδαγωγικό στόχο της διδακτικής παρέμβασης, 

δηλαδή, την εκμάθηση λεξιλογίου και την ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των μαθητών σε καθημερινές καταστάσεις, όπως αυτή ενός αεροπορικού 

ταξιδίου.  

 

1.8. Η παιδαγωγική της διδακτικής παρέμβασης  

 

Όπως υποστηρίζουν οι Cope & Kalantzis (2000) «Κάθε επιτυχημένη παιδαγωγική 

θεωρία πρέπει να βασίζεται σε απόψεις σχετικές με το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο 

μυαλό στις κοινωνίες και στις σχολικές αίθουσες καθώς και σε απόψεις σχετικές με 

τη φύση της διδασκαλίας και της μάθησης» (σελ.30). Τόσο η διδασκαλία στην τάξη 

όσο και το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις εμπειρίες των 

μαθητών και τις συζητήσεις τους, οι οποίες καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την 

πολιτισμική ποικιλομορφία και τις συνήθειες τους, καθώς και από τα διαφορετικά 

γλωσσικά περιβάλλοντα και τις πρακτικές που συνεπάγονται αυτής της 

ποικιλομορφίας. Κάτω από αυτό το πρίσμα επιλέχθηκε η  παιδαγωγική των 

πολυγραμματισμών για να βασιστεί η παρούσα διδακτική παρέμβαση.  Συγκεκριμένα 

είναι η παιδαγωγική την οποία πρότεινε η ομάδα των δέκα εκπαιδευτικών-ερευνητών 

του ‘New London Group’, η οποία αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: την 

Τοποθετημένη Πρακτική (Situated Practice), την Ανοιχτή Διδασκαλία (Overt 

Instruction), την Κριτική Πλαισίωση (Critical Framing) και την Μετασχηματισμένη 
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Πρακτική (Transformed Practice). Πιο αναλυτικά η Τοποθετημένη Πρακτική αφορά 

στην προσπάθεια να έρθουν σε επαφή οι μαθητές, κατά τη διδασκαλία, με στοιχεία 

και συζητήσεις που έχουν σχέση με τις εμπειρίες τους, δηλαδή με βιώματα από την 

καθημερινή τους ζωή, τον εργασιακό τους ή τον ιδιαίτερο κοινωνικό τους χώρο. Η 

Ανοιχτή Διδασκαλία αφορά στην αναλυτική και συστηματική κατανόηση των 

στοιχείων με τα οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές, δηλαδή στην εξήγηση από 

πλευράς του διδάσκοντος και στην συνειδητοποίηση από πλευράς των μαθητών της 

λειτουργίας ορισμένων ή και όλων των στοιχείων που έρχονται οι μαθητές σε επαφή, 

κατά τη φάση της Τοποθετημένης Πρακτικής. Στόχος της Ανοιχτής Διδασκαλίας 

είναι η συνειδητή γνώση και ο έλεγχος πάνω σε αυτό που μαθαίνουν οι μαθητές.  Η 

Κριτική Πλαισίωση αφορά στην ερμηνεία και την κριτική θεώρηση που κάνουν οι 

εκπαιδευόμενοι σε σχέση με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

ανήκει το θέμα με τον οποίο έρχονται σε επαφή. Στη φάση αυτή οι μαθητές κρατούν 

μια απόσταση από αυτό που μελετούν και το εξετάζουν με κριτική ματιά. Τέλος η 

Μετασχηματισμένη Πρακτική  αφορά στην αναπαράσταση  του λόγου και των 

πρακτικών παραγωγής του νοήματος σε άλλα κοινωνικά, επικοινωνιακά και/ή 

πολιτισμικά πλαίσια για τους σκοπούς αυτού που τον δημιουργεί (A Pedagogy of 

Multiliteracies-Designing Social Features). Στην παρούσα διδακτική παρέμβαση 

περιλαμβάνονται και τα τέσσερα αυτά στοιχεία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η  

Τοποθετημένη Πρακτική, επειδή τόσο το θέμα της παρέμβασης είναι οικείο στους 

μαθητές και τις οικογένειές τους, αλλά και το ίδιο το διδακτικό υλικό αποτελείται από 

πηγές του διαδικτύου, με τις οποίες έχουν έρθει σε επαφή κάποια στιγμή στην 

καθημερινή τους ζωή και στον ευρύτερο κοινωνικό τους χώρο. Περιλαμβάνεται 

επίσης η Ανοιχτή Διδασκαλία, επειδή η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια έδωσε τις 

απαραίτητες οδηγίες και εξηγήσεις και οι μαθητές κατανόησαν τη λειτουργία των 

δομικών στοιχείων και τους τρόπους με τους οποίους έπρεπε να τις αξιοποιήσουν 

αλλά και την Κριτική Πλαισίωση καθώς αρκετές δραστηριότητες ζητούσαν από τους 

μαθητές να ενεργοποιήσουν την κριτική τους ικανότητα σε ότι αφορά στο θέμα και 

να το τοποθετήσουν εκ νέου στο γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Για 

παράδειγμα, στις περισσότερες λεξιλογικές ασκήσεις οι μαθητές κλήθηκαν να 

τοποθετήσουν μεμονωμένες λέξεις, φράσεις ή ακόμα και ολόκληρες προτάσεις 

βασιζόμενοι στην κριτική τους ικανότητα να αντιλαμβάνονται που πρέπει να τις 

τοποθετήσουν σε ένα κείμενο, αλλά και στην περίπτωση που οι μαθητές κλήθηκαν να 

επιλέξουν το πρόσωπο που θεωρούσαν ότι είναι το κατάλληλο να δίνει οδηγίες σε 
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συγκεκριμένο περιβάλλον και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους έναντι των άλλων 

επιλογών. Τέλος περιλαμβάνεται και η Μετασχηματισμένη Πρακτική, καθώς τα 

παιδιά κλήθηκαν να δημιουργήσουν τα δικά τους κείμενα σε μορφή διαλόγων και να 

εφαρμόσουν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά που αποτελούσαν το αντικείμενο 

διδασκαλίας. 

  

2. Εργαλεία συλλογής ερευνητικών δεδομένων  

 

Για την διεξαγωγή αυτής της εκπαιδευτικής έρευνας χρειάστηκε να αναπτυχθεί ένα 

εργαλείο συλλογής δεδομένων με τη μορφή ενός τεστ επιλογής λεξιλογίου το οποίο 

σχεδιάστηκε βάσει των προδιαγραφών που θέτει η ευρωπαϊκή ένωση  όσον αφορά το 

σχεδιασμό γλωσσικών τεστ για τη διάγνωση του επίπεδου σε μια ξένη γλώσσα -  

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Σύμφωνα με το 

CEFR η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η αυθεντικότητα, η θετική επίδραση, η 

αλληλεπίδραση και η χρησιμότητα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη  

δυνατότητα αξιοποίησης ενός τεστ (Manual for Language Test Development and 

Examining, παράρτημα 6).    

 

2.1. Αρχικό και Τελικό τεστ (pre-test & post-test) 

 

Το αρχικό και τελικό τεστ (παράρτημα 1) που χρησιμοποιήθηκε τόσο για την 

αναγνώριση της υπάρχουσας γνώσης του λεξιλογίου προς εκμάθηση όσο και για την 

επιβεβαίωση της εκμάθησης του μετά την παρέμβαση ήταν το ίδιο και για τις δυο 

ομάδες. Αποτελείται από δυο μέρη με κοινό θέμα. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ένα 

κείμενο αυθεντικού περιεχομένου - απομαγνητοφωνημένου προφορικού λόγου, ο 

οποίος προήλθε από κάποιον ταξιδιωτικό σχολιαστή στο διαδίκτυο – και μια 

λεξιλογική άσκηση συμπλήρωσης κενών. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δυο 

επιπλέον ασκήσεις λεξιλογίου οι οποίες ανακυκλώνουν το λεξιλόγιο-στόχο από το 

ίδιο κείμενο. Συγκεκριμένα η πρώτη άσκηση αφορά στην κατανόηση εννοιών 

ακολουθώντας μια διαδικασία που περιγράφεται μέσα στο κείμενο ενώ η δεύτερη 

ζητά από τον μαθητή να αναγνωρίσει, ανάμεσα σε τρεις λέξεις, τη λέξη που δεν 

ταιριάζει με τις υπόλοιπες, οι οποίες εννοιολογικά ανήκουν στην ίδια κατηγορία. 

Όσον αφορά στο αρχικό τεστ, σκοπός του πρώτου μέρους είναι να διαπιστωθεί σε 

ποιο βαθμό οι μαθητές γνωρίζουν αυτό το λεξιλόγιο, το οποίο είναι και αυτό που έχει 
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ως στόχο να διδαχθεί μέσα από την παρέμβαση, ενώ οι άλλες δυο από το δεύτερο 

μέρος να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές πράγματι γνωρίζουν το συγκεκριμένο 

λεξιλόγιο και οι σωστές απαντήσεις στην πρώτη άσκηση δεν οφείλονται σε τυχαία 

επιλογή. Σκοπός του τελικού τεστ είναι να διαπιστωθεί ότι το ποσοστό των μαθητών 

που γνωρίζουν το λεξιλόγιο-στόχο έχει αυξηθεί μετά την παρέμβαση.  Η σύγκριση 

των τελικών τεστ ανάμεσα στις δυο ομάδες είναι αυτή που θα δώσει απάντηση την 

ερευνητική υπόθεση.  

 

3. Εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης για την ομάδα ελέγχου 

 

Η διδακτική παρέμβαση για την ομάδα ελέγχου ολοκληρώθηκε σε εννέα διδακτικές 

ώρες. Περιελάμβανε επτά φύλλα εργασίας των οποίων το περιεχόμενο είχε σχέση με 

το θέμα της παρέμβασης, δηλαδή το ‘Travelling by plane’. Στα πέντε πρώτα φύλλα 

εργασίας υπήρχαν πέντε κείμενα, με ποικιλία ασκήσεων πάνω στο λεξιλόγιο-στόχο, 

ενώ στα δυο τελευταία υπήρχαν δραστηριότητες ανάπτυξης επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων και επανάληψης. Η δραστηριότητα με την οποία ξεκινούσαν οι 

περισσότερες διδακτικές ώρες, οι οποίες περιελάμβαναν κείμενα, ήταν μια 

εισαγωγική δραστηριότητα στο θέμα με ερωτήσεις παραγωγής προφορικού λόγου, 

που στόχο είχαν να δώσουν το ερέθισμα στους μαθητές να προχωρήσουν στις 

επόμενες δραστηριότητες με ενδιαφέρον. Οι δραστηριότητες που ακολουθούσαν στην 

πλειοψηφία τους ήταν ερωτήσεις κατανόησης των κειμένων αλλά και λεξιλογίου. Οι 

τελευταίες τρεις διδακτικές ώρες ήταν αφιερωμένες στην παραγωγή τόσο γραπτού 

όσο και προφορικού λόγου καθώς και στην επανάληψη του διδαγμένου λεξιλογίου.  

 

3.1. Η υλοποίηση της 1ης και 2ης Διδακτικής Ώρας 

 

Η πρώτη διδακτική ώρα ξεκίνησε με μια δραστηριότητα έξι ερωτήσεων οι οποίες 

έπρεπε να απαντηθούν προφορικά και οι οποίες έδιναν το ερέθισμα στους μαθητές 

σχετικά με το θέμα του κειμένου που ακολουθούσε (παράρτημα 3α). Ο χρόνος που 

χρειάστηκε για την υλοποίηση της ήταν περίπου δέκα λεπτά. Στη συνέχεια δόθηκε 

στους μαθητές το πρώτο φύλλο εργασίας (παράρτημα 3γ, worksheet 1). Ακολούθησε 

η ανάγνωση του κειμένου από τους μαθητές και η συμπλήρωση της λεξιλογικής 

άσκησης. Το θέμα του κειμένου ήταν: «συμβουλές για την πρώτη φορά που ένας 

ταξιδιώτης ταξιδεύει με αεροπλάνο» και η άσκηση που το συνόδευε περιελάμβανε το 
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σχετικό λεξιλόγιο. Μέσα στο κείμενο είχαν υπογραμμιστεί δώδεκα λέξεις οι οποίες 

έπρεπε να αντιστοιχηθούν με τον αντίστοιχο ορισμό τους. Οι μαθητές χρειάστηκαν 

την υπόλοιπη ώρα για την ανάγνωση και την αντιστοίχηση και περίπου δέκα λεπτά 

από τη δεύτερη διδακτική ώρα για την επαλήθευση των σωστών απαντήσεων. Ο 

υπόλοιπος χρόνος αφιερώθηκε στην τρίτη δραστηριότητα με τις ερωτήσεις 

κατανόησης του κειμένου. Αρχικά δόθηκαν δέκα λεπτά στους μαθητές, για να 

μελετήσουν τις ερωτήσεις και να εντοπίσουν τα σημεία στα οποία μπορούσαν να 

βρουν τα στοιχεία που θα τους έδιναν τη σωστή απάντηση. Οι μαθητές απάντησαν 

γραπτώς τις ερωτήσεις και στη συνέχεια η επαλήθευση των απαντήσεων έγινε 

προφορικά ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές σε αυτή τη 

διαδικασία.  

 

3.2. Η υλοποίηση της 3ης Διδακτικής Ώρας  

 

Η τρίτη διδακτική ώρα ξεκίνησε με μια δραστηριότητα δυο ερωτήσεων οι οποίες 

έπρεπε να απαντηθούν προφορικά και οι οποίες έδιναν το ερέθισμα στους μαθητές 

σχετικά με το θέμα του κειμένου που ακολουθούσε (παράρτημα 3α). Ο χρόνος που 

χρειάστηκε για την υλοποίηση της δεν ήταν περισσότερος από πέντε λεπτά. Στη 

συνέχεια δόθηκε στους μαθητές το δεύτερο φύλλο εργασίας (παράρτημα 3γ, 

worksheet 2). Ακολούθησε η ανάγνωση του κειμένου από τους μαθητές και η 

συμπλήρωση της λεξιλογικής άσκησης. Το θέμα του κειμένου ήταν: «τα βασικά 

βήματα για το checking-in». Από το κείμενο αυτό, το οποίο ήταν μικρότερης 

έκτασης, είχαν αφαιρεθεί οκτώ λέξεις και στη θέση τους είχαν εισαχθεί αριθμοί. Οι 

λέξεις που αφαιρέθηκαν δόθηκαν στους μαθητές σε τυχαία σειρά και τους ζητήθηκε 

να αποφασίσουν σε ποιο αριθμημένο σημείο ταιριάζουν. Στη συνέχεια της διδακτικής 

ώρας και αφού η λεξιλογική άσκηση πραγματοποιήθηκε με τις απαντήσεις να 

δίνονται και προφορικά, οι μαθητές απάντησαν τις ερωτήσεις κατανόησης του 

κειμένου αντλώντας τις πληροφορίες που χρειάζονταν από το ίδιο κείμενο. Οι 

απαντήσεις όπως και προηγουμένως δόθηκαν και προφορικά.  

 

3.3 Η υλοποίηση της 4ης και 5ης Διδακτικής Ώρας  

 

Η τέταρτη και πέμπτη διδακτική ώρα είχαν ως αφετηρία δυο σύντομα κείμενα 

(παράρτημα 3γ, worksheets 3 & 4) χωρίς δραστηριότητα  ερωτήσεων. Συγκεκριμένα 
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η τέταρτη ώρα είχε ως στόχο την εισαγωγή νέων όρων και την επανάληψη κάποιων 

που είχαν διδαχθεί σε προηγούμενα κείμενα. Για το σκοπό αυτό, δόθηκε στους 

μαθητές το πρώτο κείμενο με θέμα: «συμβουλές για την ασφάλεια των επιβατών στο 

αεροδρόμιο» από το οποίο είχαν αφαιρεθεί τέσσερις προτάσεις, στη θέση των οποίων 

είχαν εισαχθεί αριθμοί. Οι μαθητές σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να τοποθετήσουν 

τις τέσσερις προτάσεις, οι οποίες τους δόθηκαν κάτω από το κείμενο σε τυχαία σειρά, 

στη σωστή θέση μέσα στο κείμενο ώστε να ολοκληρωθεί το νόημα του. Για την 

επίτευξη αυτή της δραστηριότητας σημαντική βοήθεια προσέφεραν το διδαγμένο 

λεξιλόγιο από τα προηγούμενα κείμενα αλλά και η υπάρχουσα γνώση των μαθητών 

σε λεξιλόγιο, όχι απαραίτητα σχετικό με τα θέματα των προηγούμενων κειμένων. Ο 

χρόνος ήταν αρκετός ώστε οι μαθητές να ολοκληρώσουν ένα νέο μοτίβο, αυτό 

δηλαδή που ολόκληρες προτάσεις έπρεπε να τοποθετηθούν στο κείμενο και όχι 

μεμονωμένες λέξεις. Με παρόμοιο τρόπο εργάστηκαν και την πέμπτη διδακτική ώρα. 

Στο κείμενο με θέμα: « επιβίβαση και απογείωση», οι μαθητές, αφού το μελέτησαν, 

αποφάσισαν σε ποιο αριθμημένο σημείο ταίριαζαν οι λέξεις που είχαν αφαιρεθεί και 

βρίσκονταν στο κάτω μέρος του σε τυχαία σειρά. Κι εδώ νέοι λεξιλογικοί όροι και 

ήδη διδαγμένοι βοήθησαν ώστε να συμπληρωθεί το κείμενο. Ο χρόνος που 

χρειάστηκαν οι μαθητές για τη δραστηριότητα αυτή δεν ξεπέρασε τα δεκαπέντε με 

είκοσι λεπτά. Η τελευταία δραστηριότητα κινήθηκε στα ίδια πλαίσια, δηλαδή στην 

εισαγωγή νέων όρων και την επανάληψη διδαγμένων. Δόθηκαν οκτώ όροι σχετικοί 

με το θέμα των τελευταίων δυο κειμένων και ζητήθηκε από τους μαθητές να τους 

τοποθετήσουν κάτω από μια κατηγορία. Οι κατηγορίες ήταν δυο και είχαν ως θέμα: 

«στο αεροδρόμιο» και «στο αεροπλάνο». Για την ολοκλήρωση αυτής της 

δραστηριότητας οι μαθητές είχαν αφενός τη δυνατότητα να ανατρέξουν στα 

προηγούμενα κείμενα, αλλά για τους δυο νέους όρους, ‘safety card’ και ‘oxygen 

masks’ έπρεπε να χρησιμοποιήσουν την ήδη υπάρχουσα γνώση τους και να 

ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη ώστε να αναγνωρίσουν τις λέξεις ‘card’, 

‘oxygen’ και ‘masks’, που μοιάζουν σε μορφή και σημασία με τις αντίστοιχες 

ελληνικές. Ο χρόνος που διατέθηκε για την τελευταία άσκηση ήταν περίπου δέκα με 

δεκαπέντε λεπτά. 

  

3.4. Η υλοποίηση της 6ης Διδακτικής Ώρας  
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Με μια δραστηριότητα τριών ερωτήσεων σχετικές με την ασφάλεια κατά τη διάρκεια 

μιας πτήσης ξεκίνησε η έκτη διδακτική ώρα (παράρτημα 3α). Κύριος στόχος των 

ερωτήσεων ήταν να ενδιαφερθούν οι μαθητές για το θέμα που θα ακολουθούσε. Ένας 

ακόμα στόχος ήταν να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να παράγουν προφορικό λόγο 

και να ανταλλάξουν ελεύθερα απόψεις πάνω στο θέμα. Ο χρόνος που χρειάστηκε 

αυτή η δραστηριότητα, αν και οι ερωτήσεις ήταν μόνο τρεις, ήταν πέντε με εφτά  

λεπτά περίπου διότι υπήρξαν ποικίλες αποκρίσεις και ανταλλαγή απόψεων. Οι 

απαντήσεις στην τελευταία ερώτηση έδωσαν ενδείξεις για την επιλογή της σωστής 

απάντησης στην επόμενη δραστηριότητα (παράρτημα 3γ, worksheet5). Συγκεκριμένα 

με βάση το περιεχόμενο του κειμένου με θέμα: «επίδειξη μέτρων ασφάλειας κατά τη 

διάρκεια μιας πτήσης» ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν μια ανάμεσα σε 

τρεις επιλογές σχετικά με το ποιος πιθανά κάνει αυτή την επίδειξη. Ακολούθησε μια 

ακόμα δραστηριότητα αντιστοίχησης λεξιλογίου με τους ορισμούς τους. Οι λέξεις 

ήταν ήδη υπογραμμισμένες ώστε οι μαθητές να διευκολυνθούν να τις εντοπίσουν 

μέσα στο γενικό πλαίσιο του κειμένου. Για τις δυο τελευταίες δραστηριότητες 

αφιερώθηκαν είκοσι περίπου λεπτά και ο υπόλοιπος χρόνος διατέθηκε στην 

παρουσίαση των απαντήσεων και σε διευκρινήσεις σχετικά με τους ορισμούς.  

 

3.5. Η υλοποίηση της 7ης και 8ης Διδακτικής Ώρας  

 

Οι δυο διδακτικές ώρες που ακολούθησαν δεν περιελάμβαναν κείμενα ή 

δραστηριότητες αντίστοιχες με των προηγούμενων διδακτικών ωρών. Βασικοί στόχοι 

των δυο δραστηριοτήτων ήταν η χρήση του διδαγμένου λεξιλογίου μέσω της 

παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου και η ανάπτυξη των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από την δημιουργία διαλόγου και τη δραματοποίηση 

του (παράρτημα 3γ, worksheet 6a). Συγκεκριμένα κατά την έβδομη διδακτική ώρα, 

δόθηκε στους μαθητές ένα συνοπτικό σενάριο και οδηγίες για τη δημιουργία του 

διαλόγου μεταξύ ενός επιβάτη και ενός εργαζόμενου σε ένα αεροδρόμιο ή σε ένα 

αεροπλάνο. Ειδικότερα ο ένας εκ των δύο ομιλητών θα ήταν οπωσδήποτε ένας 

επιβάτης ο οποίος ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με αεροπλάνο, ενώ οι άλλες επιλογές 

ήταν ένας υπάλληλος στην υπηρεσία του check in, ο άλλος ένας υπάλληλος 

ασφάλειας στο σημείο ατομικού ελέγχου και αποσκευών και ο τρίτος ένας ή μια 

αεροσυνοδός κατά τη διάρκεια επιβίβασης στο αεροπλάνο. Οι μαθητές 

ενθαρρύνθηκαν να ανατρέξουν στα προηγούμενα φύλλα εργασιών, για να αντλήσουν 
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πληροφορίες και λεξιλόγιο, και εργάστηκαν σε ζεύγη. Η δραματοποίηση έλαβε χώρα 

την όγδοη διδακτική ώρα, κατά την οποία οι μαθητές διαδοχικά παρουσίασαν τους 

διαλόγους τους στους άλλους μαθητές της τάξης.  

 

3.6. Η υλοποίηση της 9ης Διδακτικής Ώρας  

 

Οι τρεις δραστηριότητες της ένατης διδακτικής ώρας είχαν ως στόχο την επανάληψη 

μέρους από το διδαγμένο λεξιλόγιο και της διαδικασίας που ακολουθείται σε ένα 

αεροπορικό ταξίδι (παράρτημα 3γ, worksheet 7). Συγκεκριμένα στην πρώτη 

δραστηριότητα ζητήθηκε από τους μαθητές να τοποθετήσουν με σειρά τα βήματα που 

χρειάζεται να κάνει ένας ταξιδιώτης για να ταξιδέψει με αεροπλάνο. Η διαδικασία 

ήταν απλή καθώς τους δόθηκαν οι όροι που περιέγραφαν τα βήματα για να τους 

τοποθετήσουν δίπλα στα αριθμημένα βήματα. Ωστόσο, οι μαθητές έπρεπε να 

θυμηθούν τη σημασία τους αλλά και να ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη έτσι 

ώστε να τα τοποθετήσουν κατάλληλα. Η δεύτερη δραστηριότητα είχε ως βασικό 

στόχο την επανάληψη, ενεργοποιώντας για μια ακόμα φορά την κριτική σκέψη των 

μαθητών. Ανάμεσα σε τρεις διδαγμένες λέξεις, οι οποίες εννοιολογικά ανήκαν στην 

ίδια κατηγορία, έπρεπε να κυκλώσουν τη λέξη που δεν ταίριαζε με τις υπόλοιπες. Αν 

και δεν τους ζητήθηκε να αιτιολογήσουν την απόφαση τους, αυτή στηριζόταν τόσο 

στη γνώση της σημασίας των λέξεων όσο και στην κατανόηση της σημασιολογικής 

διαφοράς τους από τις άλλες δυο. Η τρίτη και τελευταία ήταν μια απλή και ευρέως 

διαδεδομένη δραστηριότητα συμπλήρωσης λέξεων σε κενή θέση μέσα σε μια 

πρόταση. Δόθηκαν δώδεκα διδαγμένες λέξεις από τις οποίες μόνο οι δέκα έπρεπε να 

χρησιμοποιηθούν για την συμπλήρωση των κενών στις προτάσεις. Και σε αυτή τη 

δραστηριότητα έπρεπε να ενεργοποιηθούν οι ίδιες ικανότητες των μαθητών, η 

ανάκληση από τη μνήμη της σημασίας των λέξεων που διδάχθηκαν καθώς και η 

κριτική ικανότητα να τις τοποθετήσουν σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο της κάθε 

πρότασης ενώ παράλληλα να μην επιλέξουν τις δυο που δεν ταίριαζαν σε καμία από 

τις δέκα προτάσεις. Και για τις τρεις δραστηριότητες, πάνω στις οποίες οι μαθητές 

εργάστηκαν ατομικά, αφιερώθηκαν είκοσι με τριάντα λεπτά. Η υπόλοιπη ώρα 

διατέθηκε στην προφορική παρουσίαση των απαντήσεων. 
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4. Εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης για την πειραματική ομάδα 

 

Η διδακτική παρέμβαση για την πειραματική ομάδα ολοκληρώθηκε σε δώδεκα 

διδακτικές ώρες. Για την υλοποίηση της ήταν απαραίτητη, εκτός από το διδακτικό 

υλικό, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ηχείων, προτζέκτορα, ενός πίνακα και 

σύνδεση με το διαδίκτυο. Συνολικά περιελάμβανε ένα σύντομο ηχητικό απόσπασμα 

από ανακοίνωση σε αεροδρόμιο, είκοσι κάρτες με εικόνες, είκοσι κάρτες με τις λέξεις 

στόχο, έξι βίντεο μικρής διάρκειας και έξι φύλλα εργασίας. Το περιεχόμενο όλων των 

διδακτικών υλικών είχε σχέση με το θέμα της παρέμβασης, δηλαδή το ‘Travelling by 

plane’. Το ηχητικό απόσπασμα είχε ως βασικό στόχο την εισαγωγή των μαθητών στο 

θέμα τοποθετώντας τους ταυτόχρονα σε μια κατάσταση της πραγματικής ζωής. 

Συνοδευόμενο από έξι ερωτήσεις παραγωγής προφορικού λόγου οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία να εμπλακούν σε μια συζήτηση βασισμένη σε προσωπικές τους εμπειρίες 

αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Οι κάρτες 

αποτέλεσαν ένα χρήσιμο υλικό που χρησιμοποιήθηκε τόσο στην πρώτη γνωριμία των 

μαθητών με τις λέξεις-στόχο, ως παιχνίδι για την περεταίρω ανάπτυξη της κριτικής 

τους σκέψης αργότερα αλλά και ως ερέθισμα για παραγωγή προφορικού λόγου στο 

τέλος της παρέμβασης. Τα βίντεο που προβλήθηκαν, είτε από κάποιο ταξιδιώτη-

σχολιαστή κατά την προετοιμασία για ένα αεροπορικό ταξίδι, είτε από έναν 

φροντιστή πτήσης στο εσωτερικό ενός αεροπλάνου ακόμα και από κάποια οργάνωση 

κοινής προσφοράς, ήταν αυθεντικό υλικό στο οποίο οι μαθητές μπορούσαν και οι 

ίδιοι να έχουν πρόσβαση, καθώς είναι υλικό που αντλήθηκε από γνωστή ιστοσελίδα 

βίντεο στο διαδίκτυο (https://www.youtube.com/). Στόχος των βίντεο προβολών δεν 

ήταν μόνο να δώσουν ένα απλό ερέθισμα στους μαθητές, για να προχωρήσουν στις 

επόμενες δραστηριότητες με ενδιαφέρον, αλλά μέσα από το συγκεκριμένο 

οπτικοακουστικό ερέθισμα να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις έννοιες που το 

λεξιλόγιο-στόχος εμπεριέχει, πριν εργαστούν πάνω σε αυτές μέσα από τα κείμενα και 

τις συνοδευτικές τους δραστηριότητες. Τα πέντε πρώτα φύλλα εργασίας, όπως και 

στην ομάδα ελέγχου, στόχευαν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου πάνω σε συγκεκριμένο 

θέμα μέσα από γραπτά κείμενα, λεξιλογικές ασκήσεις αλλά και ερωτήσεις 

κατανόησης των κειμένων. Οι τελευταίες δυο διδακτικές ώρες ήταν αφιερωμένες 

στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Για το λόγο αυτό στο τελευταίο φύλλο 

https://www.youtube.com/
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εργασίας, το οποίο συνόδευσαν και οι κάρτες, υπήρχαν τρεις δραστηριότητες 

παραγωγής γραπτού και προφορικού 

 

4.1. Η υλοποίηση της 1ης Διδακτικής Ώρας  

 

Η πρώτη διδακτική ώρα για την πειραματική ομάδα ξεκίνησε με μια ακουστική 

δραστηριότητα διάρκειας περίπου τριών λεπτών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι 

μαθητές άκουσαν ανακοινώσεις από μεγάφωνο προς τους επιβάτες ενός αεροδρομίου. 

Στόχος του ηχητικού αποσπάσματος με τίτλο ‘Airport announcement at Gold Coast 

Airport’ ήταν να δοθεί ένα ερέθισμα στους μαθητές που θα τους έδινε ένα σημαντικό 

στοιχείο σχετικά με το  θέμα της παρέμβασης. Ακολούθησαν τρεις ερωτήσεις μετά το 

ηχητικό απόσπασμα, οι οποίες ρωτούσαν για το περιεχόμενο του, και έπειτα μια 

σειρά από ερωτήσεις (παράρτημα 3β) με τις οποίες οι μαθητές ενεπλάκησαν σε 

καθοδηγούμενη συζήτηση σχετικά με το αεροπορικό ταξίδι και τις σχετικές με αυτό 

εμπειρίες τους. Ο χρόνος που χρειάστηκε για την υλοποίηση της πρώτης 

δραστηριότητας ήταν περίπου δέκα με δεκαπέντε λεπτά, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος 

διατέθηκε για τη δεύτερη δραστηριότητα. Αυτή η δραστηριότητα ήταν μια 

παρουσίαση των λέξεων προς διδασκαλία μέσα από κάρτες (παράρτημα 4α & 4β). Οι 

μαθητές σχημάτισαν ένα κύκλο και κάθισαν με την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια 

ανάμεσα τους. Αρχικά τους παρουσιάστηκαν σε τυχαία σειρά είκοσι κάρτες, οι οποίες 

απεικόνιζαν διάφορες στιγμές ή εικόνες σχετικές με τα αεροπορικά ταξίδια. Κατά τη 

διάρκεια της παρουσίασης της κάθε μιας, οι μαθητές συζητούσαν το περιεχόμενο της. 

Αυτές οι κάρτες έμειναν μπροστά τους, για να τις περιεργαστούν καλύτερα από κοντά 

και να τις συζητήσουν με κάποιον συμμαθητή που βρισκόταν δίπλα τους. Το επόμενο 

βήμα της δραστηριότητας ήταν να παρουσιαστούν οι κάρτες οι οποίες απεικόνιζαν τις 

λέξεις στόχο. Οι μαθητές αναγνώρισαν κάποιες και είπαν τη σημασία τους ενώ άλλες 

τις έβλεπαν για πρώτη φορά. Τελειώνοντας τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές 

κατάφεραν να αντιστοιχήσουν τις κάρτες-εικόνες με τις αντίστοιχες κάρτες-λέξεις. 

 

4.2. Η υλοποίηση της 2ης και 3ης Διδακτικής Ώρας  

 

Η δεύτερη διδακτική ώρα ξεκίνησε με την προβολή ενός βίντεο με τίτλο: ‘Flying for 

the first time?’, διάρκειας περίπου έξι λεπτών. Οι μαθητές παρακολούθησαν έναν 

ταξιδιωτικό σχολιαστή να δίνει συμβουλές σε μελλοντικούς ταξιδιώτες για όλη τη 
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διαδικασία που χρειάζεται ένα αεροπορικό ταξίδι, από τη στιγμή που κάποιος θα 

ετοιμάσει τις βαλίτσες του έως ότου αποβιβαστεί από το αεροπλάνο. Κατά τη 

διάρκεια που μιλούσε ο σχολιαστής, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ακούσουν για 

πρώτη φορά κάποιες από τις λέξεις-στόχο από έναν αυθεντικό ομιλητή, ενταγμένες 

μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο του αεροπορικού ταξιδιού και συνδυασμένες με 

κάποιες εικόνες που ενίσχυσαν τα λεγόμενα του. Στη συνέχεια ενθαρρύνθηκαν να 

σχολιάσουν αυτό που παρακολούθησαν και έπειτα τους δόθηκε το 

απομαγνητοφωνημένο κείμενο για να το μελετήσουν (παράρτημα 3γ, worksheet 1). 

Μέσα στο κείμενο είχαν υπογραμμιστεί δώδεκα λέξεις για την πρώτη δραστηριότητα 

της αντιστοίχησης λέξεων με τον ορισμό τους. Οι μαθητές αφού το μελέτησαν 

έκαναν την αντιστοίχηση αλλά η επαλήθευση των σωστών απαντήσεων έγινε την 

επόμενη ώρα. Οι μαθητές έπειτα προχώρησαν και στην δεύτερη δραστηριότητα με τις 

ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου. Ο χρόνος που δόθηκε στους μαθητές, για να 

μελετήσουν τις ερωτήσεις και να εντοπίσουν τα σημεία στα οποία μπορούσαν να 

βρουν τα στοιχεία που θα τους έδιναν τη σωστή απάντηση ήταν δέκα λεπτά. Οι 

μαθητές απάντησαν γραπτώς τις ερωτήσεις και στη συνέχεια η επαλήθευση των 

απαντήσεων έγινε προφορικά ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι 

συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία.  

 

4.3. Η υλοποίηση της 4ης Διδακτικής Ώρας  

 

Την τέταρτη διδακτική ώρα οι μαθητές της πειραματικής ομάδας άκουσαν το ηχητικό 

απόσπασμα με τις ανακοινώσεις από το αεροδρόμιο, το οποίο είχαν ακούσει και την 

πρώτη διδακτική ώρα. Αυτή τη φορά οι μαθητές χρειάστηκε να το ακούσουν 

εστιάζοντας την προσοχή τους στο περιεχόμενο και στο σχετικό λεξιλόγιο, αυτό που 

διδάχθηκε κατά τις προηγούμενες διδακτικές ώρες ή που γνώριζαν ήδη από πριν την 

παρέμβαση. Πριν το ακούσουν τους δόθηκαν τέσσερις ερωτήσεις (παράρτημα 3β), τις 

οποίες θα έπρεπε να απαντήσουν προφορικώς. Λαμβάνοντας υπόψη τις ερωτήσεις 

κατάφεραν να εστιάσουν σε εκείνα τα σημεία του αποσπάσματος όπου βρίσκονταν οι 

απαντήσεις. Η τελευταία ερώτηση ήταν εκείνη που οδήγησε τους μαθητές στο 

συμπέρασμα ότι δεν ήταν απαραίτητο να  γνωρίζουν με λεπτομέρεια το περιεχόμενο 

των ανακοινώσεων για να κατανοήσουν το θέμα της κάθε μιας, αλλά ότι ακόμα και η 

αναγνώριση κάποιων λέξεων τους βοήθησε για την ευρύτερη κατανόηση τους. Ως  

συνέχεια αυτού του συμπεράσματος επισημάνθηκαν από την εκπαιδευτικό-
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ερευνήτρια έξι λέξεις και το ηχητικό απόσπασμα ακούστηκε για μια τελευταία φορά. 

Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές έπρεπε να επιλέξουν σε ποια από τις τρεις 

ανακοινώσεις ακούστηκαν αυτές οι λέξεις. Στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν 

αφενός να εξασκηθούν οι ακουστικές και προφορικές δεξιότητες των μαθητών και 

αφετέρου να εντοπίσουν οι ίδιοι τη στρατηγική εκείνη που τους βοήθησε να 

κατανοήσουν το περιεχόμενο του αποσπάσματος. Τα τελευταία δεκαπέντε λεπτά οι 

μαθητές είχαν την ευκαιρία να παίξουν ένα παιχνίδι με τις κάρτες. Χωρίστηκαν σε 

μικρές ομάδες των τεσσάρων ή πέντε παιδιών και ανά δυο κάθε φορά έπαιρναν τις 

είκοσι κάρτες με τις εικόνες και τις αντίστοιχες είκοσι κάρτες με τις λέξεις. Ένας 

μαθητής που δεν ανήκε στις ομάδες που έπαιζαν τη δεδομένη στιγμή ανέλαβε να 

ανακοινώσει δέκα κάρτες. Η ομάδα που τις έβρισκε όλες σωστές και πιο γρήγορα 

ήταν η νικήτρια. Κυκλικά έπαιξαν όλες οι ομάδες με όλες τις κάρτες. 

 

4.4. Η υλοποίηση της 5ης και 6ης Διδακτικής Ώρας  

 

Η πέμπτη διδακτική ώρα ξεκίνησε με την προβολή ενός βίντεο με τίτλο: ‘The Basics 

of Checking in - Frankfurt Hahn Airport ’, διάρκειας περίπου πέντε λεπτών. Οι 

μαθητές παρακολούθησαν μια ταξιδιωτική σχολιάστρια να δίνει συμβουλές σε 

μελλοντικούς ταξιδιώτες για τη διαδικασία του Checking in σε ένα αεροδρόμιο. Το 

βίντεο προβλήθηκε σε τρία τμήματα. Το πρώτο ήταν μια γενική εισαγωγή για τη 

διαδικασία αυτή, ενώ το δεύτερο τμήμα αφορούσε στην κάρτα επιβίβασης και το 

τρίτο στις αποσκευές. Κατά τη διάρκεια που μιλούσε η σχολιάστρια, οι μαθητές 

έχοντας τις κάρτες στη διάθεση τους επέλεγαν όσες εντόπιζαν από τις λέξεις που 

άκουγαν στο βίντεο. Στο σύνολο ακούστηκαν επτά από τις λέξεις-στόχο, τις οποίες οι 

μαθητές εντόπισαν στις κάρτες και ως εικόνα και ως λέξεις με σχετική ευκολία καθώς 

τις είχαν ήδη διδαχθεί σε προηγούμενες διδακτικές ώρες. Στη συνέχεια ακολούθησε 

ένας σύντομος σχολιασμός για όσα παρακολούθησαν και έπειτα τους δόθηκε το 

απομαγνητοφωνημένο κείμενο για να το μελετήσουν (παράρτημα 3γ, worksheet 2). 

Κατά τη διάρκεια της έκτης διδακτικής ώρας οι μαθητές προχώρησαν στην πρώτη 

δραστηριότητα του κείμενου. Οκτώ λέξεις είχαν αφαιρεθεί από το κείμενο και στη 

θέση τους είχαν εισαχθεί αριθμοί. Οι έξι ήταν ήδη γνωστές από το προηγούμενο 

βίντεο, τις κάρτες και το προηγούμενο κείμενο, ενώ οι δυο εισάγονταν για πρώτη 

φορά. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν οι μαθητές να τις τοποθετήσουν στο 

σωστό σημείο μέσα στο κείμενο. Στόχος της δραστηριότητας αυτής ήταν αφενός να 
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γίνει επανάληψη λέξεων αλλά κυρίως να ενεργοποιήσουν οι μαθητές την κριτική τους 

σκέψη και να επιλέξουν τη σωστή θέση βάσει του περιεχομένου στο οποίο έπρεπε να 

τοποθετηθεί σωστά. Ο χρόνος που χρειάστηκαν οι μαθητές για να την ολοκληρώσουν 

δεν ξεπέρασε τα δέκα λεπτά. Η επόμενη δραστηριότητα της έκτης διδακτικής ώρας 

ήταν να απαντήσουν σε τρεις ερωτήσεις κατανόησης. Οι μαθητές έχοντας στη 

διάθεση τους το κείμενο απάντησαν γραπτώς τις ερωτήσεις τις οποίες στη συνέχεια 

ανέφεραν και προφορικώς. Και για αυτή τη δραστηριότητα χρειάστηκαν περίπου 

πέντε με δέκα λεπτά. Η έκτη ώρα έληξε με μια δραστηριότητα  χειροτεχνίας κατά την 

οποία οι μαθητές έφτιαξαν τη δική τους κάρτα επιβίβασης. Έχοντας ως πρότυπα την 

κάρτα επιβίβασης που είδαν στο βίντεο, την αντίστοιχη από τις είκοσι κάρτες με 

εικόνες (παράρτημα 4α, picture8) αλλά και την φαντασία τους επιμελήθηκαν τις δικές 

τους κάρτες επιβίβασης με τα προσωπικά τους στοιχεία και τους πιθανούς 

προορισμούς. Στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν να δώσει στους μαθητές την 

ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα αντικείμενο σχετικό με το θέμα της διδασκαλίας 

αλλά και να εμπλακούν στην μετάδοση πληροφοριών όπως είναι αυτές που 

εμπεριέχονται σε μια κάρτα επιβίβασης. Η διαδικασία ήταν ευχάριστη και το 

αποτέλεσμα παρουσιάστηκε μεταξύ τους, ανταλλάσοντας τις κάρτες τους.  

 

4.5. Η υλοποίηση της 7ης Διδακτικής Ώρας  

 

Προχωρώντας την παρέμβαση κατά την έβδομη διδακτική ώρα, οι μαθητές άρχισαν 

να αισθάνονται πιο οικείο το θέμα της. Αρχικά προβλήθηκε ακόμα ένα σύντομο 

βίντεο, διάρκειας δυο λεπτών, με τίτλο: ‘Airport Security Travel Tips’, το οποίο είχε 

ως βασικό στόχο να επαναλάβει κάποια σημεία της διαδικασίας του αεροπορικού 

ταξιδιού αλλά και να την προχωρήσει λίγο περισσότερο, καθώς η ταξιδιωτική 

σχολιάστρια έδινε πρακτικές συμβουλές σε μελλοντικούς ταξιδιώτες ως προς τους 

τρόπους αποφυγής του άγχους που μπορεί να προκαλέσει ένα ανάλογο ταξίδι, ο 

χώρος του αεροδρομίου και η διαδικασία πριν την επιβίβαση. Οι συμβουλές που 

δόθηκαν αφορούσαν σε ρεαλιστικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα ο χρόνος 

άφιξης στο αεροδρόμιο, η παράδοση των αποσκευών και η διαδικασία του ελέγχου 

ασφάλειας. Αμέσως μετά την προβολή δόθηκε το απομαγνητοφωνημένο κείμενο στο 

οποίο είχαν αφαιρεθεί τέσσερις προτάσεις, οι οποίες, ωστόσο, δίνονταν στο τέλος του 

κειμένου σε τυχαία σειρά (παράρτημα 3γ, worksheet 3). Σκοπός της άσκησης ήταν να 

κατανοήσουν οι μαθητές σε ποια από τις αριθμημένες θέσεις ταίριαζε η κάθε 
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πρόταση και να αιτιολογήσουν την απάντηση τους. Οι μαθητές αφού μελέτησαν το 

κείμενο προχώρησαν στην συμπλήρωση των προτάσεων και στην προφορική 

αιτιολόγηση της απόφασης τους. Ο χρόνος που χρειάστηκε για αυτή τη 

δραστηριότητα δεν ξεπέρασε τα είκοσι λεπτά. Στη συνέχεια και για το υπόλοιπο της 

ώρας ακολούθησε μια δραστηριότητα καθοδηγούμενης συζήτησης σχετικά με το 

περιεχόμενο του βίντεο και του κειμένου (παράρτημα 3β). Μέσα από ερωτήσεις οι 

μαθητές κατανόησαν σε βάθος την διαδικασία του ελέγχου ασφάλειας καθώς και τη 

σπουδαιότητα της. Στόχος των ερωτήσεων ήταν να ενεργοποιηθεί η κριτική σκέψη 

των παιδιών για να δώσουν εύστοχες απαντήσεις αλλά και να ανταλλάξουν 

πληροφορίες και απόψεις βασιζόμενοι σε τυχόν προσωπικές τους εμπειρίες. Παρά τη 

δυσκολία να εκφράσουν πιο σύνθετα νοήματα όπως αυτά που αφορούν σε θέματα 

προσωπικής και εθνικής ασφάλειας, αρκετοί μαθητές, με ενθάρρυνση και υποστήριξη 

από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια αλλά και από τους ίδιους τους συμμαθητές τους, 

συμμετείχαν και κατάφεραν να μεταδώσουν νέες πληροφορίες καθώς και τις απόψεις 

τους στους υπόλοιπους. Παρά το γεγονός ότι σε αυτή τη δραστηριότητα δεν 

ενεπλάκησαν όλοι οι μαθητές ως ομιλητές, το γεγονός ότι είχαν το ρόλο των 

ακροατών τους έθεσε και εκείνους ως συμμετέχοντες, οι οποίοι μάλιστα σε ορισμένα 

σημεία ζήτησαν και διευκρινήσεις. 

  

4.6. Η υλοποίηση της 8ης και 9ης Διδακτικής Ώρας  

 

Κατά την όγδοη διδακτική ώρα παρουσιάστηκε ένα βίντεο με τίτλο: ‘Boarding and 

Take off”, διάρκειας δυο λεπτών με το αντίστοιχο κείμενο και δυο λεξιλογικές 

ασκήσεις να το συνοδεύουν. Η προέλευση του βίντεο ήταν από την ιστοσελίδα μιας 

οργάνωσης κοινωνικής προσφοράς για άτομα με αυτισμό στα πλαίσια ενημέρωσης 

τους για τα αεροπορικά ταξίδια (Autism West Midlands). Κατά τη διάρκεια της 

προβολής οι μαθητές άκουσαν μια ομιλήτρια να εξηγεί την διαδικασία της 

επιβίβασης και της απογείωσης ενός αεροπλάνου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσαν 

σκηνές από όσα περιέγραφε. Το ύφος της ομιλίας ήταν σοβαρό και η γλώσσα που 

περιείχε πιο επίσημη, σε σύγκριση με αυτά που χρησιμοποιούσαν οι ομιλητές σε 

προηγούμενες προβολές. Επομένως οι μαθητές στη συγκεκριμένη περίπτωση ήρθαν 

σε επαφή με πιο επίσημο λόγο, γεγονός που ανέβασε το επίπεδο δυσκολίας της 

διδασκαλίας, λόγος για τον οποίο αφιερώθηκε σε αυτό περισσότερος χρόνος. Πιο 

αναλυτικά, στην αρχή της όγδοης ώρας προβλήθηκε το βίντεο για πρώτη φορά και 
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αμέσως μετά δόθηκε το κείμενο και η πρώτη δραστηριότητα λεξιλογίου (παράρτημα 

3γ, worksheet 4). Οι μαθητές, γνωρίζοντας το μοτίβο αυτής της δραστηριότητας από 

αντίστοιχες σε προηγούμενα κείμενα έπρεπε να τοποθετήσουν τις έξι λέξεις που είχαν 

αφαιρεθεί και είχαν τοποθετηθεί στο τέλος του κειμένου, πάντα σε τυχαία σειρά, στη 

σωστή αριθμημένη θέση. Από αυτές οι δυο ήταν ήδη γνωστές από προηγούμενες 

διδασκαλίες, ενώ οι τέσσερις εισήχθησαν για πρώτη φορά. Στο κείμενο, ωστόσο 

υπήρχαν και αρκετές άγνωστες λέξεις, πλην αυτών που έπρεπε να τοποθετήσουν, για 

τις οποίες οι μαθητές εξέφρασαν την ανησυχία ότι θα τους εμπόδιζαν να 

κατανοήσουν το κείμενο στο βαθμό που χρειαζόταν, για να ολοκληρώσουν τη 

δραστηριότητα με επιτυχία. Η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια, η οποία είχε προβλέψει 

αυτή τη δυσκολία τόσο για αυτό όσο και για τα υπόλοιπα από τα κείμενα, τους 

παρότρυνε να εστιάσουν την προσοχή τους στο γενικότερο νόημα των προτάσεων 

που περιείχαν αυτές τις λέξεις ώστε να κατανοήσουν το περιεχόμενο τους όσο το 

δυνατό περισσότερο, καθώς και να εξετάσουν τη συντακτική θέση και την ιδιότητα, 

από πλευράς γραμματικής, της λέξης που έλειπε στο κάθε αριθμημένο σημείο. Οι 

πληροφορίες αυτές θα τους έδιναν τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα ώστε να 

επιλέξουν σωστά, παρά τη δυσκολία που δημιουργούν στην κατανόηση οι άλλες 

άγνωστες λέξεις. Ολοκληρώνοντας την δραστηριότητα οι απαντήσεις 

παρουσιάστηκαν προφορικά. Λίγα λεπτά πριν τη λήξη της όγδοης ώρας η 

εκπαιδευτικός-ερευνήτρια έδωσε συνώνυμες λέξεις, ορισμούς ή παραδείγματα για 

ορισμένες από αυτές που οι μαθητές δήλωσαν ότι τους ήταν άγνωστες. Την ένατη 

ώρα ακολούθησε μια ακόμα δραστηριότητα κατανόησης του κειμένου διάρκειας 

περίπου δέκα λεπτών. Αυτή η δραστηριότητα περιελάμβανε πέντε απλές ερωτήσεις 

(παράρτημα 3β) οι οποίες δόθηκαν και απαντήθηκαν προφορικά, ενώ οι μαθητές 

μελετούσαν το κείμενο ταυτόχρονα. Περισσότεροι μαθητές έδειξαν να είναι σε θέση 

να απαντήσουν τις ερωτήσεις αυτές, στόχος των οποίων ήταν να βοηθήσουν την 

βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου του κειμένου και του αντίστοιχου βίντεο πριν 

το παρακολουθήσουν για μια δεύτερη φορά. Η δεύτερη παρακολούθηση 

πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά και έπειτα ακολούθησε ακόμα μια δραστηριότητα 

με βάση το κείμενο. Σκοπός της ήταν να κατηγοριοποιηθούν οκτώ λέξεις και φράσεις 

βάσει δυο γενικών κατηγοριών. Ορισμένες από τις λέξεις και φράσεις ήταν πλέον 

γνωστές από προηγούμενες διδασκαλίες, κάποιες περιέχονταν στο βίντεο και το 

κείμενο που προηγήθηκαν, ενώ δυο δόθηκαν για πρώτη φορά. Στόχος της ήταν οι 

μαθητές ενεργοποιώντας την κριτική τους σκέψη να οδηγηθούν στη σωστή κατανομή 
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τους, τέσσερις στην κάθε κατηγορία. Επιπλέον βασιζόμενοι στις γενικότερες γνώσεις 

τους να αντιληφθούν τη σημασία των δυο καινούριων και να τις τοποθετήσουν 

καταλλήλως. Για την δραστηριότητα αυτή οι μαθητές δεν χρειάστηκαν περισσότερα 

από δεκαπέντε λεπτά. Η ένατη διδακτική ώρα ολοκληρώθηκε με την προβολή ενός 

βίντεο δύο λεπτών με τίτλο: ‘First time flyer: Take off (what to expect)’. 

Παρακολουθώντας την διαδικασία απογείωσης στο εσωτερικό ενός αεροπλάνου και 

ακούγοντας διασκεδαστική μουσική που συνοδευόταν από διάφορες γραπτές 

συμβουλές για τη διαδικασία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν έστω και 

εικονικά την ολιγόλεπτη αυτή διαδικασία που συνήθως προκαλεί το εντονότερο 

άγχος στους επιβάτες. Οι μαθητές απάντησαν σε μερικές ερωτήσεις σχετικές με τις 

συμβουλές που έδινε ο δημιουργός του βίντεο (παράρτημα 3β) και κάποιοι που είχαν 

προσωπική εμπειρία από την απογείωση ενός αεροπλάνου τις μοιράστηκαν με τους 

συμμαθητές τους. Λίγο πριν από το τέλος της ώρας οι μαθητές ζήτησαν να ξαναδούν 

το «διασκεδαστικό», όπως το χαρακτήρισαν, βίντεο. 

 

4.7. Η υλοποίηση της 10ης Διδακτικής Ώρας  

 

Η δέκατη διδακτική ώρα ξεκίνησε με την προβολή ενός βίντεο διάρκειας τριών 

λεπτών με τίτλο: ‘IAOT In flight safety demonstration’, το οποίο δημιουργήθηκε από 

τον Διεθνή Οργανισμό Ταξιδιού (International Academy of Travel) με σκοπό την 

παρουσίαση των κανόνων ασφάλειας κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Οι μαθητές στο 

βίντεο είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις οδηγίες όπως τις έδινε ένας αεροσυνοδός 

από τα μεγάφωνα του αεροσκάφους, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσαν μια άλλη 

αεροσυνοδό στο εσωτερικό του αεροσκάφους να τις παρουσιάζει. Το γεγονός ότι το 

ηχητικό μέρος δεν ήταν καλής ποιότητας σε όλα τα σημεία ίσως να δυσχέραινε την 

κατανόηση των οδηγιών σε άλλη περίπτωση, ωστόσο η παρουσίαση μέσω των 

κινήσεων της αεροσυνοδού με ταυτόχρονη επίδειξη της χρήσης κάποιων σχετικών 

αντικειμένων, όπως οι ζώνες ασφαλείας και οι μάσκες οξυγόνου, λειτουργούσαν υπέρ 

της καλύτερης κατανόησης των οδηγιών. Μετά την προβολή δόθηκε στους μαθητές η 

κάρτα (παράρτημα 4α, picture15) η οποία απεικόνιζε τη διαδικασία που ακολουθούν 

οι επιβάτες και το πλήρωμα ενός αεροπλάνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι 

μαθητές την μελέτησαν προσεκτικά και έπειτα ακολούθησε μια σύντομη προφορική 

δραστηριότητα τριών ερωτήσεων σχετικές με την ασφάλεια κατά τη διάρκεια μιας 

πτήσης (παράρτημα 3β). Στόχος των ερωτήσεων ήταν να δοθεί στους μαθητές η 
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ευκαιρία να παράγουν προφορικό λόγο ανταλλάσοντας τις απόψεις τους πάνω στο 

θέμα. Ο χρόνος που χρειάστηκε αυτή η δραστηριότητα, ήταν, όπως και για την ομάδα 

ελέγχου, πέντε με εφτά  λεπτά περίπου καθώς υπήρξαν ποικίλες αποκρίσεις και 

ανταλλαγή απόψεων. Οι απαντήσεις στην τελευταία ερώτηση έδωσαν ενδείξεις για 

την επιλογή της σωστής απάντησης στην επόμενη δραστηριότητα (παράρτημα 3γ, 

worksheet5). Συγκεκριμένα, με βάση το περιεχόμενο του κειμένου που την συνόδευε, 

ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις επιλογές σχετικά με το 

ποιος πιθανά κάνει αυτή την επίδειξη. Το κείμενο συνόδευε μια ακόμα 

δραστηριότητα αντιστοίχησης λεξιλογίου με τους ορισμούς του. Οι λέξεις ήταν ήδη 

υπογραμμισμένες για να διευκολυνθούν οι μαθητές να τις εντοπίσουν μέσα στο 

γενικό πλαίσιο του κειμένου. Για τις δυο δραστηριότητες του κειμένου αφιερώθηκαν 

είκοσι περίπου λεπτά ενώ ο υπόλοιπος χρόνος διατέθηκε στην παρουσίαση των 

απαντήσεων και σε διευκρινήσεις σχετικά με τους ορισμούς.  

 

4.8. Η υλοποίηση της 11ης και 12ης Διδακτικής Ώρας  

 

Η διδακτική παρέμβαση για την πειραματική ομάδα τελείωσε με δυο δραστηριότητες  

που απευθύνονταν στο σύνολο των μαθητών που επιθυμούσαν να εργαστούν σε 

ζεύγη και μια επιλογής για όσους μαθητές επιθυμούσαν να εργαστούν ατομικά ή στην 

περίπτωση που δεν μπορούσαν να δημιουργηθούν ζεύγη για όλους. Και οι τρεις 

δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και τελικά υλοποιήθηκαν έχοντας ως κύριο σκοπό την 

παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου κάνοντας χρήση του λεξιλογίου που 

διδάχθηκαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ωρών. Ένας από τους 

κύριους παιδαγωγικούς στόχους των δραστηριοτήτων αυτών ήταν η συνεργασία 

μεταξύ μαθητών. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνθηκαν οι μαθητές να ασχοληθούν με τις 

δυο κύριες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα ανέπτυσσαν τις επικοινωνιακές τους 

δεξιότητες εφαρμόζοντας τα όσα διδάχθηκαν. Συγκεκριμένα, την ενδέκατη διδακτική 

ώρα ζητήθηκε από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα διάλογο δυο ατόμων με βάση 

ένα σενάριο το οποίο τους έδινε τρεις επιλογές (παράρτημα 3γ, worksheet 6b). Ο ένας 

εκ των δύο θα ήταν σταθερά ένας επιβάτης ο οποίος ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με 

αεροπλάνο, ενώ οι άλλες επιλογές ήταν ένας υπάλληλος στην υπηρεσία του check in,  

ένας υπάλληλος ασφάλειας στο σημείο ατομικού ελέγχου και αποσκευών και ο τρίτος 

ένας ή μια αεροσυνοδός κατά τη διάρκεια επιβίβασης στο αεροπλάνο. Έχοντας τις 

κάρτες με τις εικόνες στη διάθεση τους, τα βίντεο καθώς και τα προηγούμενα φύλλα 
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εργασίας, οι μαθητές δημιούργησαν διαλόγους τους οποίους παρουσίασαν την 

δωδέκατη ώρα. Αντίστοιχα εργάστηκαν και οι μαθητές που επέλεξαν την ατομική 

δραστηριότητα, η οποία ήταν μια δραστηριότητα διαμεσολάβησης. Ειδικότερα το 

σενάριο αυτό ζητούσε από το μαθητή να μεταφέρει τις πληροφορίες εκείνες, που 

χρειάζεται ένας ταξιδιώτης, σε ένα αγγλόφωνο φίλο του, ο οποίος επρόκειτο να 

ταξιδέψει με αεροπλάνο για πρώτη φορά και ένιωθε μπερδεμένος με την όλη 

διαδικασία. Κάποιοι μαθητές, κάνοντας χρήση όλων των μέσων που είχαν στη 

διάθεση τους από το υλικό της παρέμβασης, κατάφεραν να εξηγήσουν κάθε ένα βήμα 

της διαδικασίας αυτής, από τη στιγμή που ο φίλος τους θα έφτανε στο αεροδρόμιο 

μέχρι τη στιγμή που θα βρισκόταν στη διαδικασία της απογείωσης.   
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

1. Αποτελέσματα διδακτικής παρέμβασης  

 

Με την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης και στις δυο ομάδες η 

εκπαιδευτικός-ερευνήτρια είχε την αίσθηση ότι και για τις δυο ομάδες που έλαβαν 

μέρος υπήρξαν θετικά αποτελέσματα ως προς τον αρχικό στόχο, την εκμάθηση νέου 

λεξιλογίου και την ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών 

σε καθημερινές καταστάσεις. Κατά τις τελευταίες διδακτικές ώρες οι μαθητές 

κατάφεραν να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο καθώς και να προχωρήσουν 

στην εφαρμογή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους δραματοποιώντας τους 

διαλόγους τους με επιτυχία. Ιδιαιτέρως οι μαθητές τις πειραματικής ομάδας 

εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσουν να διδάσκονται με πολυτροπική διδασκαλία 

το λεξιλόγιο της Αγγλικής γλώσσας και εκφράστηκαν πολύ θετικά για τις διαδικασίες 

που ακολουθήθηκαν. Τέσσερις εβδομάδες αργότερα η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια 

προχώρησε στην εφαρμογή του Τελικού τεστ (post-test) και για τις δυο ομάδες, για 

να διαπιστώσει αν πραγματικά ο στόχος της εκμάθησης επιτεύχθηκε. Αφού 

συλλέχθηκαν τα αποτελέσματα των Τελικών τεστ και από τις δυο ομάδες ξεκίνησε ο 

στατιστικός έλεγχος των αποτελεσμάτων σε τρεις φάσεις. Πρώτα έγινε έλεγχος 

μεταβλητότητας για να διαπιστωθεί αν υπήρχε κανονική κατανομή στο Αρχικό τεστ 

(pre-test), μετρήθηκαν δηλαδή το εύρος, η διακύμανση και η τυπική απόκλιση των 

τιμών. Το αποτέλεσμα του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov έδειξε ότι υπήρξε κανονική 

κατανομή καθώς το επίπεδο σημαντικότητας ήταν μεγαλύτερο από 0,05 (πίνακας 1). 

Oι μέσες τιμές αυτού του τεστ και για τις δυο ομάδες ήταν περίπου οι ίδιες, δηλαδή, 

28, 47 για την ομάδα ελέγχου και 28, 82 για την πειραματική. Η τυπική απόκλιση για 

την ομάδα ελέγχου ήταν 14,13 ενώ για την πειραματική ήταν 16,28.  Φαίνεται ότι οι 

μαθητές και των δυο ομάδων ξεκίνησαν έχοντας παρόμοια επίδοση στο Αρχικό τεστ.  
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Πίνακας 1 

 

 

 Στη δεύτερη φάση έγινε σύγκριση ανάμεσα στις μέσες τιμές των αποτελεσμάτων των 

Αρχικών και Τελικών τεστ για την κάθε ομάδα ξεχωριστά προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν υπήρξε βελτίωση της επίδοσης των μαθητών μετά από την διδακτική 

παρέμβαση (πίνακες 2, 3 & 4). Κατά την τρίτη και τελευταία φάση έγινε έλεγχος 

ανάμεσα στα αποτελέσματα των Τελικών τεστ και των δυο ομάδων προκειμένου να 

διαπιστωθεί ποια ομάδα είχε καλύτερη μέση επίδοση, αν δηλαδή υπήρξε διαφορά 

στην επίδοση λόγω της διαφορετικής διδασκαλίας που έλαβαν οι μαθητές της μιας ή 

της άλλης ομάδας (πίνακες 5, 6 & 7). 

 

1.1. Τα αποτελέσματα για το Αρχικό και Τελικό τεστ (pre-test & post-test) της 

ομάδας ελέγχου. 

 

Για να διαπιστωθεί αν υπήρξε βελτίωση στην επίδοση των μαθητών της ομάδας 

ελέγχου μετά την παρέμβαση έπρεπε να γίνει συγκριτικός έλεγχος των μέσων τιμών 

του Αρχικού (pre-test) και του Τελικού τεστ (post-test). Ο στατιστικός έλεγχος 

(Paired-Samples T test) έδειξε ότι η μέση τιμή στο Τελικό τεστ ήταν 46,18, το 

επίπεδο σημαντικότητας ήταν 0,001 (μικρότερο από 0,5) και η τυπική απόκλιση 

αυξήθηκε στο 20,61. Συγκρίνοντας τις μέσες τιμές του Αρχικού (28,47) και του 

Τελικού τεστ (46,18) για την ομάδα ελέγχου φαίνεται ότι υπήρξε βελτίωση της 

επίδοσης των μαθητών μετά την παρέμβαση.  
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1.2. Τα αποτελέσματα για το  Αρχικό και Τελικό τεστ (pre-test & post-test) της 

πειραματικής ομάδας. 

 

Αντίστοιχα για να διαπιστωθεί αν υπήρξε βελτίωση στην επίδοση των μαθητών της 

πειραματικής ομάδας μετά την παρέμβαση έγινε συγκριτικός έλεγχος των μέσων 

τιμών του Αρχικού (pre-test) και του Τελικού τεστ (post-test). Ο στατιστικός έλεγχος 

(Paired-Samples T test) έδειξε ότι η μέση τιμή στο Τελικό τεστ ήταν 52,08 το επίπεδο 

σημαντικότητας ήταν 0,00 (μικρότερο από 0,5) και η τυπική απόκλιση αυξήθηκε στο 

21,52. Συγκρίνοντας τις μέσες τιμές του Αρχικού (28,82) και του Τελικού τεστ 

(52,08) για την ομάδα ελέγχου φαίνεται ότι υπήρξε βελτίωση της επίδοσης των 

μαθητών μετά την παρέμβαση.  

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
posttest1 46,1848 33 20,61288 3,58824 

pretest1 28,4758 33 14,13071 2,45984 

Pair 2 
posttest2 52,0879 33 21,52379 3,74681 

pretest2 28,8212 33 16,28344 2,83458 

Πίνακας 2 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 posttest1 & pretest1 33 ,551 ,001 

Pair 2 posttest2 & pretest2 33 ,717 ,000 

Πίνακας 3 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

posttest1 - 

pretest1 

17,70

909 

17,42675 3,03361 11,52984 23,88835 5,838 32 ,000 

Pair 

2 

posttest2 - 

pretest2 

23,26

667 

15,03508 2,61727 17,93546 28,59787 8,890 32 ,000 

Πίνακας 4 
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1.3.Συγκριτικά αποτελέσματα για το Τελικό τεστ των δυο ομάδων. 

 

Παρά το γεγονός ότι και στις δυο ομάδες υπήρξε βελτίωση στην επίδοση των 

μαθητών μετά την παρέμβαση ο έλεγχος έπρεπε να προχωρήσει στην επόμενη φάση 

και να γίνει σύγκριση ανάμεσα στις μέσες των δυο Τελικών τεστ (post-tests) για να 

διαπιστωθεί τελικά ποια από τις δυο ομάδες είχε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην 

επίδοση. Ο στατιστικός έλεγχος (Independent Samples T Test) έδειξε ίσες 

διακυμάνσεις με συνάρτηση ελέγχου t = -1,138, βαθμούς ελευθερίας df = 64 , και το 

επίπεδο σημαντικότητας Sig. = 0,259>0,05 (πίνακας 7), που δείχνει ότι δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των Τελικών τεστ ανάμεσα στις δυο ομάδες 

που δέχθηκαν διαφορετικές διδακτικές παρεμβάσεις. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά δείχνει ότι δεν επιβεβαιώνεται η ερευνητική υπόθεση 

ότι υπάρχει, δηλαδή, διαφοροποίηση στην επίδοση των μαθητών που δέχθηκαν την 

πολυτροπική διδασκαλία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 both groups N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

posttest for both 
control 33 46,1848 20,61288 3,58824 

experimental 33 52,0879 21,52379 3,74681 

πίνακας 5 

 

 

 

Group Statistics 

 teaching method N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

posttest for both 
standard 33 46,1848 20,61288 3,58824 

experimental 33 52,0879 21,52379 3,74681 

πίνακας 6 
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Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Low

er 

Upper 

posttest 

for both 

Equal 

variances 

assumed 

,040 ,842 -1,138 64 ,259 -

5,90303 

5,18788 -

16,2

6701 

4,46095 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -1,138 63,881 ,259 -

5,90303 

5,18788 -

16,2

6738 

4,46132 

πίνακας 7 

 

 

 

2. Συμπεράσματα  

 

Έπειτα από τους στατιστικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι και οι δυο ομάδες είχαν 

βελτίωση, με την πειραματική ομάδα να έχει την μεγαλύτερη. Ωστόσο κατά την 

σύγκριση των δυο Τελικών τεστ (post-tests) από τον στατιστικό έλεγχο δεν προέκυψε 

στατιστικά σημαντική διαφορά. Αυτό πιθανώς να οφείλεται σε διάφορους 

παράγοντες, όπως για παράδειγμα ότι οι μαθητές που διδάχθηκαν το λεξιλόγιο-στόχο 

μέσω μονοτροπικών κειμένων ήταν ήδη συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους διδασκαλία, 

την παραδοσιακή διδασκαλία η οποία επικεντρώνεται κυρίως στο γραπτό λόγο 

(Lirola, 2016), στην επανάληψη, στις ασκήσεις στην απομνημόνευση (Abilasha & 

Ilankumaran, 2014), επομένως η πλειοψηφία τους ανταποκρίθηκε χωρίς ιδιαίτερη 

δυσκολία τόσο στις λεξιλογικές δραστηριότητες όσο και στο Τελικό τεστ. Αντιθέτως 

οι μαθητές που αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα βίωσαν μια διαφορετική 

διδασκαλία εμπλουτισμένη με νέα στοιχεία, διαμορφωμένη με τρόπο που να 
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περιλαμβάνει κι άλλα μέσα τα οποία τους ενθουσίασαν αφενός αλλά υπήρξαν και 

στιγμές που τους αιφνιδίασαν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η πρώτη φορά 

που άκουσαν ένα ηχητικό απόσπασμα ή παρακολούθησαν ένα βίντεο το περιεχόμενο 

των οποίων ήταν αυθεντικό, προερχόμενο από φυσικούς ομιλητές, των οποίων η 

ομιλία είχε την ιδιαίτερη προφορά και την ταχύτητα με την οποία μιλούν οι φυσικοί 

ομιλητές. Αυτό τους δημιούργησε αρχικά μια ανασφάλεια η οποία ευτυχώς σταδιακά 

περιορίστηκε με το πέρας των διδακτικών ωρών. Ωστόσο ανέβασε τον βαθμό 

δυσκολίας των δραστηριοτήτων και ίσως λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας. 

Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας, όπως και της ομάδας ελέγχου, ήταν απόλυτα 

εξοικειωμένοι με τις πρακτικές της παραδοσιακής διδασκαλίας ενώ είχαν λίγη 

εξοικείωση με τις πρακτικές της πολυτροπικής διδασκαλίας. Όπως επισημαίνει η 

Levy (2009 οπ. αναφ. στο Hsin, Li & Tsai, 2014) η συσσωρευμένη γνώση μέσα από 

τα έντυπα κείμενα του σχολείου πιθανόν να εμποδίζει την πρόοδο των παιδιών στην 

ανάγνωση πολυτροπικών κειμένων μέσω υπολογιστή. Επομένως χρειαζόταν 

περισσότερος χρόνος και εξοικείωση, για να νιώσουν οι μαθητές της πειραματικής 

ομάδας ότι γνωρίζουν τις διαδικασίες και να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ευκολία 

στις δραστηριότητες της παρέμβασης. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι παρατηρήθηκε 

μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών της πειραματικής ομάδας για το νέο 

είδος διδασκαλίας που βίωσαν και εξέφρασαν την επιθυμία να δοκιμάσουν 

περισσότερες αντίστοιχου τύπου διδασκαλίες.   

 

3. Περιορισμοί – Προτάσεις  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ανάγκη για 

περεταίρω έρευνα, ευρύτερη όσον αφορά τον πληθυσμό, όπως για παράδειγμα 

επιλέγοντας πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα, ίσως από περισσότερα σχολεία, από 

διάφορους νομούς και περιοχές, αστικές, ημιαστικές, αγροτικές, αλλά ευρύτερη και 

όσον αφορά άλλες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα την εξοικείωση των μαθητών 

στη χρήση ψηφιακών κειμένων τόσο στο περιβάλλον του σχολείου όσο και στο εκτός 

σχολείου περιβάλλον. Η Burnett (2010) αναφέρει ότι πολλά παιδιά εμπλέκονται σε 

ψηφιακές πρακτικές και στο σπίτι τους και ότι αυτή η εμπειρία τους πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ως πηγή για την παρούσα και τη μελλοντική δημιουργία 

νοημάτων. Επιπλέον θα ήταν χρήσιμο οι μαθητές που θα αποτελέσουν το δείγμα 

μελλοντικών ερευνών να έχουν εξοικειωθεί περισσότερο με την πολυτροπική 
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διδασκαλία, προκειμένου να λείψει το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Για παράδειγμα ο 

χρόνος διεξαγωγής που επέλεξε η Martínez Lirola (2016) για τη διεξαγωγή μιας 

έρευνας με ερευνητικό ερώτημα: «Πως μπορούν τα πολυτροπικά κείμενα να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πέντε δεξιοτήτων σε μια ξενόγλωσση τάξη», ήταν το 

τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν εξοικειωθεί 

με την μεθοδολογία της πολυτροπικότητας και να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται 

ένα πολυτροπικό κείμενο συνολικά. Τέλος σε ανάλογες μελλοντικές έρευνες οι 

ερευνητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη και την συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών 

με τις τεχνολογίες σχεδιάζοντας δραστηριότητες και επιλέγοντας στρατηγικές που θα 

διδάξουν τους μαθητές πώς να ενισχύουν τα θετικά συναισθήματα, όπως την 

συμπαράσταση και την ευχαρίστηση, μειώνοντας παράλληλα τα αρνητικά όπως τον 

φόβο και τον θυμό, με την βοήθεια των τεχνολογικών μέσων (Hatzigianni, 

Gregoriadis & Fleer, 2016).  
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 1 

Pre-test & Post test 

Part 1 

Read the blog entry below and choose the correct word to complete the numbered 

gaps. 

 

‘First time Flyers Guide’ 
Are you new to airplane travel and have no idea what you are doing in the airport? 

Just read this entry to find everything you need to make your travel easy. 

 

Before reaching the airport 

You have packed your suitcases and wonder what’s next. The first thing you need to 

do is 1 online since it’s the fastest way to get your 2. Checking in is the process of 

telling the airport that you are ready to get on the plane. To check in online you can 

either log on to your 3 website and click on the check in now button or go to the 

airport to do so sometime before your 4. It’s a good idea to print your boarding pass 

or make snapshot of it in case you don’t have access the internet while you are at the 

airport for some reason. 

 

At the airport  

If you have checked in online and you have a checked bag, you still have to go the 

airline counter to drop off your 5. At the counter an airline employee will weigh your 

bag and put a sticker with your name and number of flight on it. After that you are 

free to go to the 6 check point. The security check point takes the most time and if 7 

are not well prepared to get through, they delay other passengers waiting on line. At 

this point you must have your boarding pass and a form of identification with you. If 

you’re flying internationally, which means flying to a different country, you must 

have a 8. In a domestic flight, which means flying in the same country, a government-

issued ID or a driver’s license is what you need. You might also need the boarding 

pass and ID at the 9 as well, so be sure that you keep them handy. On the boarding 

pass there is information about you, the 10 and your 11, your seat number and your 

boarding time. The boarding time is the time when they want you to be at your gate 

for 12. So be prepared at the security check so as not to be late at the gate. The next 

step is to get your luggage and your person in screen so you’ll have to take out any 

electronic devices, your phone, your camera or your laptop. The TSA officer will give 

you instructions and will definitely tell you to take out your liquids bag, which must 

be a one-quart size bag for your 13, and put it in a bin to be scanned separately. So 

you’ll push through your luggage, push through all your bins and then you’ll step 

through the metal detector which will scan you. Once you’re out of that, the TSA 

officer will check the screen just to make sure that you don’t have any weapons on 
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you and then you’ll be allowed to go and find your gate. Be sure that you look at the 

departure screen or board to find your gate again in case there is a change of gate at 

the last minute. When you reach your gate, just wait to board.  

 

 

On the plane 

Once you are on the plane find your seat and put your 14 bag on the overhead bin. Sit 

down, buckle your 15 and prepare for 16. During the flight a 17 will be available for 

you if you need anything to drink, to eat or a warm blanket if you’re cold.  

 

Arrival 

When the plane 18 and you get off, go straight to the 19 to get your luggage. Don’t 

worry that you might not find it. If you follow the signs at the airport you’ll find it 

easily. After you get your luggage you can go to the airport 20. 

   

 

a) flight  

b) check in   

c) arrival  

d) baggage claim   

e) lands   

f) gate   

g) passport   

h) exit   

i) airline  

j) luggage  

k) flight attendant  

l) security  

m) boarding pass  

n) passengers  

o) boarding  

p) departure  

q) carry on  

r) takeoff  

s) toiletries  

t) seatbelt  
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Part 2 

 

Activity 1 

Put the following words in the appropriate box to put the steps in order. The first is 

done for you as an example: 

 

landing, going through security, baggage claiming, boarding, packing, taking off, 

checking in, flying 

 

Step 1 packing 

Step 2  

Step 3  

Step 4  

Step 5  

Step 6  

Step 7  

Step 8  

 

 

Activity 2 

Circle the odd word out: 

 

1) packing ─ boarding pass ─ passport 

2) security check ─ check in ─ carry on 

3) flight attendant  ─ passenger ─ cabin 

4) seatbelt ─ exit ─ gate 

5) land ─ take off ─ flight 

6) arrival ─ board ─ departure  

7) toiletries ─ bin ─ liquids 
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Παράρτημα 2 

Key to Pre-test & Post test 

Part 1 

 

a) flight 4 

b) check in  1 

c) arrival 11 

d) baggage claim  19 

e) lands  18 

f) gate  9 

g) passport  8 

h) exit  20 

i) airline 3 

j) luggage 5 

k) flight attendant 17 

l) security 6 

m) boarding pass 2 

n) passengers 7 

o) boarding 12 

p) departure 10 

q) carry on 14 

r) takeoff 16 

s) toiletries 13 

t) seatbelt 15 
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Part 2 

 

Activity 1 

                                                        

Step 1 packing 

  Step 2 checking in 

Step 3 going through security 

Step 4 boarding 

Step 5 take off 

Step 6 flying 

Step 7 landing 

Step 8 baggage claiming 

 

Activity 2 

 

1) packing ─ boarding pass ─ passport 

2) security check ─ check in ─ carry on 

3) flight attendant  ─ passenger ─ cabin 

4) seatbelt ─ exit ─ gate 

5) land ─ take off ─ flight 

6) arrival ─ board ─ departure  

7) toiletries ─ bin ─ liquids 
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Παράρτημα 3α 

1η και 2η Διδακτική ώρα 

 

Δραστηριότητα 1 Εισαγωγή στο θέμα με ερωτήσεις για τα αεροπορικά ταξίδια: 

 

1. Do you and your family travel often? 

2. Which means of transport do you prefer? Why? 

3. Have you ever travelled by airplane?  

4. Was it a long or short trip? 

5. Did you enjoy it? Why? 

6. Did anything go wrong? If so, can you tell us about it? 

 

3η Διδακτική ώρα 

 

Δραστηριότητα 1 Εισαγωγή στο θέμα με ερωτήσεις για τη διαδικασία του Checking 

in και της παράδοσης αποσκευών: 

 

1. What documents do you need to have with you when you arrive at the airport? 

2. What is a boarding pass? 

 

6η Διδακτική ώρα 

 

 

Δραστηριότητα 1 Εισαγωγή στο θέμα με ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια κατά 

τη διάρκεια μιας πτήσης: 

 

1. Why is safety very important during a flight? 

2. What can possibly go wrong during a flight/what are some possible risks? 

3. Who must give safety instructions to passengers? 
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Παράρτημα 3β  

1η  Διδακτική ώρα 

 

Δραστηριότητα 1 Εισαγωγή στο θέμα με ερωτήσεις για τα αεροπορικά ταξίδια: 

 

A) What was this announcement about? Where do you think it took place? How 

do you know? 

B)  

1. Do you and your family travel often? 

2. Which means of transport do you prefer? Why? 

3. Have you ever travelled by airplane?  

4. Was it a long or short trip? 

5. Did you enjoy it? Why? 

6. Did anything go wrong? If so, can you tell us about it? 

 

4η Διδακτική ώρα 

 

Δραστηριότητα 1 Ακουστική δραστηριότητα για κατανόηση περιεχομένου: 

 

1. What was the first announcement about? 

2. What was the second announcement about? 

3. What was the third announcement about? 

4. How do you know? What helped you to find out? 

 

Δραστηριότητα 2 Ακουστική δραστηριότητα για εντοπισμό των λέξεων: 

 

aircraft, passengers, board, flight, gate, boarding pass 

 

 

 Επιπλέον δραστηριότητα  Παιχνίδι αντιστοίχησης καρτών 

 

Match the cards.  

 

 

6η Διδακτική ώρα 

 

Επιπλέον δραστηριότητα Δημιουργία κάρτας επιβίβασης ή ταυτότητας ή 

διαβατηρίου 

 

Make your own boarding pass or/and ID card or/and passport 
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7η Διδακτική ώρα 

 

Δραστηριότητα καθοδηγούμενης συζήτησης. 

 

1. What time should a passenger arrive at the airport? Why? 

2. Why does a passenger go through the security check point? Can someone 

avoid it? Why not? 

3. Why do you have to remove your jacket, your shoes and other personal things 

such as a mobile phone? 

4. Have you ever passed through the security check point at an airport? If so, 

what do you remember about it? 

5. What does a TSA officer do?  

6. Why is it important to tell the TSA officer that you have a pacemaker or a 

metal in your body, if you have one? 

 

 

8η & 9η Διδακτική ώρα 

 

Δραστηριότητα για το βίντεο: Boarding and Take Off 
 

1. How can you get to the plane? 

2. Who will you see when you enter the plane? 

3. What should you do when you are at your seat? 

4. What happens when all passengers are in the plane? 

5. How do you feel when the plane starts taking off? 

 

Δραστηριότητα για το βίντεο: First time flyer: Take off (what to expect) 

 

1. What makes the take off very scary? 

2. Which ways does the video suggest to keep you calm? Name some. 

3. Why should you listen to some music? 

4. Why should you chew gum? 

 

 

10η Διδακτική ώρα 

 

 

Δραστηριότητα 1 Εισαγωγή στο θέμα με ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια κατά 

τη διάρκεια μιας πτήσης: 

 

1. Why is safety very important during a flight? 

2. What can possibly go wrong during a flight/what are some possible risks? 

3. Who must give safety instructions to passengers? 
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Παράρτημα 3γ 

 

Worksheet 1 
 

Activity1 

 

Read the blog entry below and match the underlined words with their definitions. 

 

‘Flying for the first time? Read all our tips for flying and how to prepare’ 

 

Are you flying for the very first time? We are here to inform you about everything 

you need to know before you fly, when you get to the airport, boarding the flight and 

what you have to do when you get off the plane. 

Flying can be a scary thing especially if it’s your first time. Here are some tips to 

make your flight comfortable. 

 

Packing 

The first thing you should consider is packing. Always pack light when you are 

travelling. A lot of people take far too many things with them and they end up never 

using them. If you can get away with a carry-on bag, then use a carry-on bag. The 

next advice we can give you is make your bag noticeable. Buy a colorful case or use 

color straps so that your case is easy to recognize, first by you or if it is lost it’s easier 

to explain the airline that your case is “a blue case with a pink strap on it”. Double 

check that you’ve packed your passport, your wallet, your smart-phone and any other 

important documents that you might need for your travel. 

 

 

At the airport 

The next step is checking in. If you check in for your flight online you are able to 

travel to the airport and walk straight to the security check point; and the earlier you 

check in the better your chances are of getting nice seats on the airplane. When you 

reach the airport you should head to the airline check in to tell them that you’ve 

already checked in online and hand over your luggage. If you don’t have any checked 

luggage you can just move on to security control. When you arrive at the security 
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check point smile and be polite to the security agents working there. Pay attention to 

what they are telling you, to make everything go faster. Place jackets, jerseys, 

cardigans, hats or anything else you might be carrying on your body into one bin, take 

your shoes off and put them in a separate bin, then take laptops, cameras, tablets and 

place them into another bin. When the security agent is ready for you, go for the metal 

detector or through the body scanner. After you have finished with the security 

control proceed to the gate. Once your boarding group gets called up be sure that 

you’re at the gate fast and board the plane. 

 

During the flight 

As you are boarding the plane, smile and be friendly to the cabin crew. The flight 

attendants have a tough job and if you’re friendly to them they’ll make your flight 

more enjoyable for you. Make your way to your seat fast, take anything you might 

need during the flight out of your bag, place your carry-on bag in the overhead bins, 

sit down and fasten your seat belt. During the flight and after the seatbelts sign is 

turned off you are free to get up. When the plane lands and you are ready to get off 

the plane, remember to thank the flight attendants again for the great job they’re 

doing. 

  

Reaching your destination 

Once you get off the plane pay attention to the signs showing the direction to either 

the airport exit if you don’t have any checked bags, or the baggage claim area. At the 

baggage claim area, look for your bags at the conveyor belt and then head for the 

airport exit. If for any reason your luggage is not on the conveyor belt, report a 

missing bag at your airline counter. 
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1) Flight 

 

 a) Official document which proves your 

identity so that you can travel to and from 

other countries. 

2) Gate 

 

 b) A trip by or in an airplane. 

3) Packing 

 

 c) A company or organization that provides 

scheduled flights for passengers or cargo. 

4) Passport 

 

 d) A way or passage out, as a door, stairs, etc. 

5) Flight attendants 

 

 e) Suitcases, trunks, etc., containing personal 

belongings for a journey. 

6) Airline  f) A passageway in a passenger terminal that 

leads to a place for boarding a plane, a train 

or a ship. 

7) Exit 

 

 g) Putting all the things you need to take with 

you (e.g. clothes, shoes, accessories) in a 

suitcase. 

8) Luggage  h) The place where you collect your suitcases at 

an airport. 

9) Land 

 

 i) Measures taken to guard against crime. 

10) check in  

 

 j) Go to a desk/counter of an airline to inform 

that you have arrived. 

11) security  

 

 k) To bring an airplane to earth. 

12) baggage claim  

 

 l) An airline employee, who serves meals, 

attends to passengers’ comfort, etc., during a 

flight. 

 

 

 

Activity2 

 

Read the text again and answer the following questions: 

 

1. According to the text what is the first thing a passenger should do before a 

flight? 

2. What is the best way to check in?  Why? 

3. Who should you be polite and friendly to? Why? 

4. Can you get up from your seat during a flight? 

5. After you get off the plane where should you go if you don’t have any checked 

luggage? 

6. Where should you go if you have checked bags? 
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Worksheet 2 
 

Activity1 

 

Ιn the passage below some words are missing. Complete the passage with the 

appropriate word from the ones that follow.  

  

‘The Basics of Checking in – Frankfurt Hahn Airport’ 

 

The process of checking in is simple and can be easy if you follow some basic steps. 

To check in at the airport the first thing you must do is to know where you have to go. 

This means that you must look at the departure screen which will tell you to what 

counter your 1) is. For example, if you pick a flight to Montpellier France leaving at 

18:55, you see at the departure screen that you must go to counter 16-23 in 2) B. 

When you reach the airline counter you have to make sure you have printed your 3). 

There are different types of boarding passes. A typical one is printed on paper. You 

can print this boarding pass on the airline website through your own computer, even 

before you reach the airport. Of course there is also the digital version which you can 

obtain at the airline website or at an airline application on your mobile phone. At the 

airline counter you also need to have an identification document (ID) with you; that 

can be a national identification card or a 4). As for the ticket, you can buy it online. 

However, nowadays you do not actually have show it to the people at the counter as 

long as you have your boarding pass and ID. People at the airport counter can see 

your reservation on the computer and they can print the documents you need to travel. 

If you want to drop off your 5) and you have already checked in and printed your 

boarding pass, you still have to go to the airline counter and wait on the line. If you’re 

travelling light you can skip this step. Some airlines allow 6) to have a 7) bag that has 

to measure 55x40x20cm and one personal bag, for example a handbag, that needs to 

be no more than 35x20x20cm. For bigger bags you have to pay at the counter where 

you check them in. 

At this point you have completed the check in procedure and can move on to the next 

step of your airport adventure which is the 8) check. 
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a) carry-on  

b) passport  

c) security  

d) airline  

e) terminal  

f) passengers  

g) boarding pass  

h) luggage  

 

 

 

Activity2 

 

Read the text again and answer the following questions: 

 

1. Where do you usually go to first when you arrive at the airport? Why? 

2. What do you do at the airline counter? 

3. If you do not have any luggage to drop off what is the next step? 
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Worksheet 3 

 

In the following text four sentences have been removed. Read it carefully and put the 

sentences in the correct place. (Match the numbers with the sentences in the table 

below). Then explain your decision. 

 

‘Airport Security Travel Tips’ 

 

“You arrive at the airport and it’s immediate sensory overload and your heart races 

and your shoulders start to stiff in….1) The number one way to remove all that stress 

is to arrive at the airport 90 minutes before the boarding time of your flight and if it’s 

the summertime or a holiday, plan on two hours earlier. 

2) At the check point you’ll need to show your ID and boarding pass. Then you will 

be asked to remove your jacket, your shoes, which is a good idea to be comfortable 

and easy to slip off, and every electronic device, mobile phone, tablet or laptop, to put 

in separate bins. At this point you have to notify a TSA officer if you have a 

pacemaker or metal in your body before you go through the metal detector or body 

scanner. 3) Next step is going through the metal detector or the body scanner. 4) After 

you’ve passed the security check, collect all of your stuff and move on to the gate. If 

there is enough time before boarding you may visit the duty free shops or have a 

snack and a light drink at the after security check area.” 

 

a) Don’t forget to remove everything out of your pockets, keys coins even paper 

tissues and of course do not move until your stuff moves; you should never 

leave your stuff. 

b) Be calm and pay attention to what the TSA officer tells you to do. 

c) Airports have a way of putting us all in total stress mode. 

d) Once you’ve checked in and received your boarding pass you can move on to 

the security check point. 

 

1)  

2)  

3)  

4)  
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Worksheet 4 

 

Ιn the passage below some words are missing. Complete the passage with the 

appropriate word from the ones that follow.  

 

‘Boarding and Take Off’ 

There are several ways you may get to the plane itself. Usually, you will go through a 

short tunnel up to the plane door. You may be shown to a bus that will take you to the 

plane. You might have to walk a short distance to the plane and up steps to the door. 

At the plane door, you will be greeted by a flight attendant who may also ask you to 

show them your 1) pass, which will let them know what seats you are to go to. They 

will either tell you the way to your seat, or may escort you there, if necessary. Once in 

your seat, you will be required to put on your 2), turn off any electronic devices, and 

make sure any loose items are stowed away in your hand luggage. You will be 

allowed to access these and use your devices once the plane has taken off and 

‘seatbelts on’ instruction is lifted. Once all the passengers are on the plane, one of the 

3) will demonstrate the 4) and emergency procedures. There is no need to worry about 

this. It is important information and this demonstration happens on every flight, 

before take-off. When the plane is ready to 5), you will hear a loud roar from the 

engines and there may be some vibration. The plane will start to move and accelerate 

faster and faster until it points upwards at an angle and lifts off the 6). You may feel a 

sensation in your stomach, like you get in a lift, and you may feel yourself becoming a 

bit heavier. As the plane climbs through the air you may feel a popping sensation in 

your ears. This is normal but does not happen to everyone. This may continue for a 

while as the plane climbs to its full altitude. 

 

a) safety  

b) runway  

c) seatbelt  

d) flight attendants  

e) take-off  

f) boarding  

 



 

65 
 

Activity 3 

 

Put the following words in the correct column: 

 

safety card, flight attendant, TSA officer, seatbelt, oxygen masks, metal detector, 

security check point, duty free shops 

 

 

At the airport In the aircraft 
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Worksheet 5 
 

Activity1 

 

Read this text and decide who might be giving these instructions. Circle one of the 

three choices: 

a) a passenger to other passengers,  

b) a pilot to a flight attendant,  

c) a flight attendant to passengers 

 

 ‘In flight safety demonstration’ 

 

“Good morning ladies and gentlemen, you’re all very welcome to Roach Air Flight 

A481 to London Heathrow. Before our departure, may we have your attention while 

cabin crew point out to safety features aboard this airbus A320? 

 

• To fasten your seatbelt insert the metal ends into the buckle as cabin crew is 

now demonstrating. To secure seatbelt pull on the loose end of the strap. To 

open, lift the buckle cover which should be faced away from you.  

• In the event of loss of cabin pressure, oxygen masks will fall automatically 

from the panel above your head. Pull the end sharply, cover with it your mouth 

and nose and secure with the elastic strap. Please breathe normally as cabin 

crew is now demonstrating. Only when you have secured your own mask 

should you attend to children or other passengers. On board this aircraft there 

are six emergency exits, two doors at the rear of the cabin, left and right, two 

doors at the front of the cabin, left and right, there are two window exits at the 

centre of the cabin, left and right. All exits are clearly marked. Please take a 

moment now to ensure exits near you. Bear in mind, the nearest exit may be 

behind you. 

• For your safety there’s a life jacket stored in the pocket underneath your seat. 

When instructed removed the jacket from its pocket. Place the jacket over 

your head, bring the strap to the side of the jacket, clip and pull the strap 

tightly to secure it around your waist. To inflate the life jacket, pull the red 

toggle down sharply. There’s a red piece for further inflation, a whistle to 

attract attention and a light which comes on automatically once in contact with 

water. The life jacket must not be inflated onto you outside the aircraft. Infant 

life jackets and baby survival coats are also available.  

• In the event of emergency, floor pathway lighting will illuminate exits as the 

cabin crew is now demonstrating. In the seat pocket in front of you, you’ll find 

a flight safety card which we now ask you to read before takeoff. Thank you 

for your attention and we wish you all a pleasant flight. 
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Activity 2 

 

Match the following words with their definition 

 

1) departure  a) A machine that can fly 

2) cabin crew  b) A sudden unexpected event that demands 

immediate action, especially when there 

is danger involved 

3) cabin  c) the act of departing, leaving a place 

4) emergency  d) The enclosed space for the pilot or the 

passengers in a plane 

5) aircraft  e) A jacket to support you in deep water to 

prevent you from drowning 

6) life jacket  f) The people who operate an airplane 
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Worksheet 6a 

 

Activity 1 

 

Imagine that you are in the airport ready to travel. With a partner write a short 

dialogue between: 

a) a passenger and an airline employee at check in 

b) a passenger and a TSA officer at the security check point 

c) a passenger and a flight attendant while boarding or during the flight 

 

*You can make use of any relevant information from previous worksheets. Remember 

to state which dialogue you have chosen.    

 

Activity 2 

 

Act out the dialogue with your partner. Be natural and enjoy yourselves while acting. 
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Worksheet 6b 

 

Activity 1 

 

Imagine that you are in the airport ready to travel. With a partner write a short 

dialogue between: 

a) a passenger and an airline employee at check in 

b) a passenger and a TSA officer at the security check point 

c) a passenger and a flight attendant while boarding or during the flight 

 

*You can make use of the cards, the videos and any relevant information from 

previous worksheets. Remember to state which dialogue you have chosen.    

 

 

Activity 2 

 

Act out the dialogue with your partner in front of an audience. Be natural and enjoy 

yourselves while acting. 

 

 

Activity 3 (optional) 

 

Your English speaking friend is going to travel by airplane soon and feels a little bit 

confused about it. You want to help him by explaining step by step the procedure. 

You can start like this: “The minute you arrive at the airport…..” 

 

*You can make use of the cards, the videos and any relevant information from 

previous worksheets to make your own notes. Remember that you are explaining a 

procedure to a friend so don’t be very formal. 
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Worksheet 7 

 

Activity 1 

 

Put the following steps of travelling by plane in order: 

 

landing, going through security, boarding, packing, taking off, checking in, 

 

Step 1  

Step 2  

Step 3  

Step 4  

Step 5  

 

 

Activity 2 

 

Circle the odd word out: 

 

1. packing ─ boarding pass ─ passport 

2. aircraft ─ airline ─ airplane 

3. flight attendant  ─ passenger ─ cabin 

4. seatbelt ─ exit ─ gate 
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Activity 3 

 

Choose the appropriate word from the table to complete the sentences. There are two 

extra words which you do not need to use: 

 

a) baggage claim b) airline c) cabin crew 

d) check in e) passengers f) flight attendants 

g) packing h) flight i) passport 

j) gate k) takes off l) aircraft 

 

 

 

1) Don’t forget to take your __________ with you. 

2) When the airplane __________, you feel yourself becoming a bit heavier. 

3) People travelling by plane, train or bus are called __________. 

4) After the plane lands you go to the __________ to get your luggage. 

5) Smart __________ is very important, if you don’t want to pay extra for heavy 

luggage. 

6) People working in an airplane are called __________. 

7) Another name for the plane is __________. 

8) A trip by plane is called a __________. 

9) The __________ take care of you when you are on board. 

10)  The exit where you leave the airport to board a plane is called__________. 
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Παράρτημα 4α 

Flashcards 1 

 

Picture 1 

 

 

Picture 2 



73 
 

 

Picture 3 

 

 

 

Picture 4 
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Picture 5 

 

 

Picture 6 
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Picture 7 

 

 

Picture 8 
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Picture 9 

 

 

 

Picture 10 
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Picture 11 

 

 

Picture 12 
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Picture 13 

 

 

Picture 14 
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Picture 15 

 

 

Picture 16 
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Picture 17 

 

 

Picture 18 
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Picture 19 

 

 

Picture 20 

 

 

 

 



82 
 

Παράρτημα 4β 

Flashcards 2 
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Παράρτημα 5 

Αγγλικά ΣΤ′ δημοτικού, Βιβλίο μαθητή 
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Παράρτημα 6 

 

Manual for Language Test Development and Examining. 
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