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Αρχικά ο δάσκαλος παρουσιάζει μια διαφάνεια στο PowerPoint. Ρωτάει τους συμμετέχοντες τι βλέπουν, 
και ποιο θα μπορούσε να είναι το θέμα. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν υποθέσεις σχετικά με το θέμα. Ο 
δάσκαλος μοιράζει φύλλα με το κείμενο με θέμα το φαγητό, φύλλα με πίνακες καθώς και ένα κουτί με 
σχετικές εικόνες. Κάθε συμμετέχων διαβάζει το κείμενο (Στόχος της ικανότητας διαβάσματος είναι το να 
μπορούν να παίρνουν μόνοι τους πληροφορίες από ένα ξενόγλωσσο κείμενο). Κάθε συμμετέχων πρέπει 
να διαλέξει δύο εικόνες από ένα κουτί και να τις τοποθετήσει σωστά στον πίνακα. Στη συνέχεια ακολου-
θεί μια άσκηση-παιχνίδι λέξεων και γρίφων μέσω της οποίας εξασκείται στο λεξιλόγιο και προκαλείται η 
αυτοαξιολόγηση. Έπεται παιχνίδι ρόλων με τους μαθητές χωρισμένους σε ομάδες των τριών, στη διάρ-
κεια του οποίου καλούνται να αποφασίσουν τι θα περιλαμβάνει ο κατάλογος ενός ξενοδοχείου π.χ. 
 

 
 
1. Εισαγωγή 
 

 Μέθοδος: Ερμηνευτική 
 Πορεία: Ανάλυση - Σύνθεση 
 Μορφή: Διαλογική 
 Διδακτικοί στόχοι: Να εμπλουτίσουν οι μαθητές το λεξιλόγιό τους και να αποκτήσουν ευ-
χέρεια στο να παραγγέλνουν. 

 
Πορεία διδασκαλίας 
Φάση: Εισαγωγή 
Χρόνος: 1΄ 
Στόχοι: Δημιουργία ευχάριστου κλίματος, πρόκληση ενδιαφέροντος, κίνητρα για τους συμμετέ-

χοντες. 
Μέσα: Φωνή δασκάλου, συμμετεχόντων. 
Αλληλεπίδραση: Χαιρετισμός δασκάλου και συμμετεχόντων. Ο δάσκαλος ρωτάει τι κάνουν, οι 

συμμετέχοντες απαντάνε. 
Κοινωνική μορφή: Όλη η τάξη. 
Διδακτικό σχόλιο: Οι συμμετέχοντες ξεκινούν το μάθημα με ευχάριστο τρόπο. Τα γερμανικά 

είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται, καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν ήδη να συστηθούν. 
 
Χρόνος: 3΄ 
Εισαγωγή: Εισαγωγή στο θέμα, δημιουργία εικασιών, συμμετοχή, πρόκληση κινήτρων για τους 

συμμετέχοντες, προετοιμασία για το υλικό προς διδασκαλία, δημιουργία μιας προσδοκίας, ξύπνημα 
ενδιαφέροντος, ενεργοποίηση προηγούμενων γνώσεων καθώς και γενικών. 

Φωνή δασκάλου και συμμετεχόντων, Η/Υ (PowerPoint) 
Ο δάσκαλος παρουσιάζει μια διαφάνεια στο PowerPoint. Ρωτάει τους συμμετέχοντες τι βλέπουν, 

και ποιο θα μπορούσε να είναι το θέμα. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν υποθέσεις σχετικά με το 
θέμα. 
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Μαντέψτε με τι θα ασχοληθούμε… 
 
 

 
 
Όλη η τάξη 
Οι συμμετέχοντες ανυπομονούν για την επόμενη παρουσίαση. Οι λέξεις που υπάρχουν στο 

PowerPoint απαιτούν την διαπολιτισμική γνώση, καθώς προέρχονται από διάφορες γλώσσες ( ελ-
ληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά) όπως και την πολυγλωσσία, γιατί διευ-
ρύνεται η γλωσσική εμπειρία του παιδιού στα πολιτισμικά συμφραζόμενα. Με την απεικόνιση των 
λέξεων εξασφαλίζεται η κατανόηση. 
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Παρουσίαση 
Χρόνος: 7΄ 
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Λεπτομερής κατανόηση κειμένου, λεξιλόγιο. 
Φωνή δασκάλου και συμμετεχόντων, Φύλλα, Πίνακας, εικόνες, Bluetack, Η/Υ (media 

player), Τραγούδι 
Ο δάσκαλος μοιράζει φύλλα με κείμενο που έχει ως θέμα Im Café, φύλλα με πίνακες καθώς και 

ένα κουτί με σχετικές εικόνες. Κάθε συμμετέχων διαβάζει το κείμενο. Κατά τη διάρκεια του διαβά-
σματος ακούγεται πολύ χαμηλά μουσική από το CD-player. Κάθε συμμετέχων πρέπει να διαλέξει 
δύο εικόνες από ένα κουτί και να τις τοποθετήσει σωστά στον πίνακα. 
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Ο καθένας μόνος του 
Μέσω της μουσικής δημιουργείται ένα ευχάριστο κλίμα από τον καθηγητή. Παρ’ όλα αυτά, η 

μουσική πρέπει να είναι σε χαμηλή ένταση, ώστε να μην αποσπώνται οι συμμετέχοντες από το διά-
βασμα. Είναι σημαντικό να δοθεί η εντολή πριν το διάβασμα, ώστε να καταλάβουν οι συμμετέχο-
ντες πάνω σε τι πρέπει να επικεντρωθούν. Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για το κοινό στο οποίο 
απευθυνόμαστε και απαιτεί την ενεργή συμμετοχή και κίνητρα για τους συμμετέχοντες. Στόχος της 
ικανότητας διαβάσματος είναι το να μπορούν να παίρνουν μόνοι τους πληροφορίες από ένα ξενό-
γλωσσο κείμενο και να εξελίξουν μόνοι τους το νέο λεξιλόγιο (Αυτονομία διαβάσματος, ανακαλυ-
πτικό διάβασμα. 

 
Χρόνος: 4΄ 
Σημασιολογική ερμηνεία 
Εξασφάλιση κατανόησης, σημασία λέξεων 
Φωνή δασκάλου και συμμετεχόντων, κάρτες με λέξεις, Blue tack, πίνακας, τραγούδι 
Οι συμμετέχοντες παίρνουν κάρτες με λέξεις και πρέπει να τις κατατάξουν στις ανάλογες εικό-

νες. Ο δάσκαλος παρατηρεί και διορθώνει όπου αυτό απαιτείται τη δραστηριότητα των συμμετεχό-
ντων. 

Ατομική Εργασία 
Οι νέες λέξεις παρουσιάζονται από τους συμμετέχοντες με τη βοήθεια του δασκάλου. Αυτή η 

άσκηση επιτρέπει την έμμεση διόρθωση από το δάσκαλο. 
 
Χρόνος 10΄ 
Εφαρμογή 
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Ελεύθερη χρησιμοποίηση του νέου λεξιλογίου, παιχνίδι ρόλων, διαχείριση της κατάστασης 
Κάρτες για ρόλους, φωνή δασκάλου και συμμετεχόντων, κάρτες για το σχηματισμό 
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των πέντε. Ο δάσκαλος μοιράζει κάρτες με εικόνες 

προϊόντων και τους ρόλους (ένας υπάλληλος και τέσσερις πελάτες ανά ομάδα). Οι συμμετέχοντες 
προετοιμάζονται και στη συνέχεια παίζουν ανά πέντε ένα παιχνίδι ρόλων. Ο ένας, ο υπάλληλος, 
εργάζεται, για παράδειγμα, σε γερμανική καντίνα και προσφέρεται να εξυπηρετήσει τους τέσσερις 
πελάτες, ενώ οι πελάτες βλέπουν τα προϊόντα και παραγγέλνουν. Το ίδιο μπορεί να γίνει σε εστια-
τόριο, μανάβικο, ζαχαροπλαστείο, mini market, γαλακτοπωλείο κλπ. Ο δάσκαλος πάει σε όλες τις 
ομάδες, ακούει και βοηθάει, όταν είναι απαραίτητο. 
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Ομαδική εργασία 
Οι κάρτες καταστάσεων περιγράφουν ακριβώς την επικοινωνιακή κατάσταση στην οποία οι 

συμμετέχοντες αναλαμβάνουν ρόλους. Μέσω του παιχνιδιού ρόλων ενισχύεται η ελεύθερη προφο-
ρική έκφραση σε ένα ρεαλιστικό συμφραζόμενο (αντίληψη). Η άσκηση είναι «παιχνιδιάρικη» και 
ενισχύει τα κίνητρα, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων. Το ευχάριστο κλίμα 
διατηρείται μέχρι το τέλος του μαθήματος. 

 
Φάση κλεισίματος 
Χρόνος 1΄ 
Ευχαριστήρια, αποχαιρετισμός 
Φωνή δασκάλου και συμμετεχόντων 
Ο δάσκαλος και οι συμμετέχοντες χαιρετιούνται αμοιβαία. Ο δάσκαλος ρωτάει αν τους άρεσε η 

παράδοση. 
Όλοι μαζί 
Ενίσχυση του κινήτρου, ώστε οι συμμετέχοντες να ξαναδουλέψουν το υλικό που έμαθαν. Θα 

χαίρονται για την επόμενη διδακτική ώρα. 
 

Βιβλιογραφικές παραπομπές: 
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Gerd Neuner, Theo Scherling, Reiner Schmidt and Heinz Wilms, Deutsche aktiv, Neu Lehrbuch 

1A, LANGENSCHEIDT, σελ. 34, 35, 36. 
Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling, Reiner Schmidt, Lukas Wertenschlag, Heinz Wilms , 

Christiane Lemcke, Moment mal, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Lehrbuch 1, 
LANGENSCHEIDT, σελ. 14, 76, 77,81, 83, 85. 

DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, DUDENVERLANG. 
PONS, Kompaktwörterbuch NEUGRIECHISCH, Neugriechisch-Deutsch Deutsch-Neugriechisch, 

Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2004 
LANGENSCHEIDTS TASCHENWÖRTERBUCH NEUGRIECHISCH, Dr. Heinz F. Wendt, 1995 

Langenscheidt KG, Berlin und München 
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