
1Ο Γυμνάσιο Καλυβίων Θορικού

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΕΠΣ-ΞΓ

Δημήτριος Ζέππος
PhD, MEdu



Για αρχή …

Η δημιουργική δραστηριότητα 

μπορεί να περιγραφεί σαν ένα 

είδος εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

όπου ο δάσκαλος και ο 

μαθητής συνυπάρχουν στο ίδιο 

άτομο.

Arthur Koestler, 1905-

1983, Ουγγροβρετανός

συγγραφέας



• Νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

– Φορείς Υλοποίησης

– Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (πρώην ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.Δ.Β.Μ.)

– (πρώην) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υπεύθυνος κ Χ. Δούκας

– Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΑΓΦ, RCEL

– Τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών των Ε.Κ.Π.Α., Α.Π.Θ. και Ε.Α.Π.

– Επιστημονικά Υπεύθυνη η καθ. Β. Δενδρινού (Ε.Κ.Π.Α., Τ.Α.Γ.Φ., RCEL)

– Ειδικοί Εμπειρογνώμονες όλων των γλωσσών

– Έτος υλοποίησης 2010-2011

– Έτος πρώτης πιλοτικής εφαρμογής στη Δ.Ε. 2011-2012 (για 2 έτη)

Εισαγωγή



Περιγραφή του ΕΠΣ-ΞΓ



• Αφορά στις γλώσσες που διδάσκονταν το 2010-2011 στη 
Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

– Αγγλικά

– Γαλλικά

– Γερμανικά

– Ιταλικά

– Ισπανικά

• Προβλέπει και προετοιμάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής επιπλέον 
γλωσσών στο τακτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των δημόσιων 
σχολείων και της ενιαίας εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ για όλες τις 
γλώσσες

Περιγραφή του ΕΠΣ-ΞΓ



• Συνιστά Πρόγραμμα Σπουδών (curriculum) κοινό για όλες τις γλώσσες

• Είναι ενιαίο για όλες τις βαθμίδες προ-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)

• Προσδιορίζει δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας που ακολουθούν τις 
προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για την 
εκμάθηση Ξένων Γλωσσών (ΚΕΠΑ) στα έξη διαβαθμισμένα επίπεδα (Α1 -
Α2 - Β1 - Β2 - Γ1 - Γ2)

• Συνδέει άμεσα την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο σχολείο με την 
πιστοποίηση γλωσσομάθειας και ειδικότερα με το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας (ΚΠγ)

• Δεν κατηγοριοποιεί σε τάξεις αλλά σε επίπεδα γλωσσομάθειας

Περιγραφή του ΕΠΣ-ΞΓ



• Διαφέρει από τα παραδοσιακά Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών (ΑΠΣ) στο ότι (προ)διαγράφει το ΤΙ της ξενόγλωσσης 
εκπαίδευσης, όχι το ΠΩΣ και το ΠΟΤΕ.

• Τα παραδοτέα του ΕΠΣ-ΞΓ είναι:

– Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών 
(http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/sps.htm) 

– Ο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό 
(http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide.htm) 

– Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
(http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/edu.htm)

– Η Πιλοτική Εφαρμογή (http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/edu.htm) 

Περιγραφή του ΕΠΣ-ΞΓ

http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/sps.htm
http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide.htm
http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/edu.htm
http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/edu.htm


• Για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ σε Πιλοτικά Γυμνάσια ίσχυσαν:

– Υ.Α. 113724/Γ2/03-10-2011 (Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών), 

– Υ.Α. 97911/Γ1/31-08-2011 (Ορισμός Πιλοτικών Σχολείων), 

– Υ.Α. Φ.12/819/104706/Γ1/13-09-2011 (Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικής 
Εφαρμογής) 

– (http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php)

• Για τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις και 
προδιαγραφές του ΕΠΣ-ΞΓ ίσχυσε 

– Π.Δ. 47/2012, τ. Α’, Φ.Ε.Κ. 97

• Δείγματα θεμάτων για τις εξετάσεις δημοσιεύονται στο 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/fl_exams/

Η Πιλοτική Εφαρμογή

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php
http://digitalschool.minedu.gov.gr/fl_exams/


• Η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο 
Γυμνάσιο της Ανατολικής Αττικής (1ο Γυμνάσιο Καλυβίων
Θορικού).

• Το Γυμνάσιο δεν συγκαταλέγεται στα Πιλοτικά Σχολεία εφαρμογής 
του Νέου ΕΠΣ-ΞΓ

• Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο της «κανονικής» ροής των μαθημάτων 
Γερμανικής γλώσσας («Deutsch ein Hit-2» ως κύριο βιβλίο 
διδασκαλίας)

• Το γλωσσικό υλικό (θέμα: Υγεία και Μέρη του Σώματος) 
εντάσσεται στο υλικό των τριών πρώτων κεφαλαίων του σχολικού 
εγχειριδίου

Περιβάλλον του πειράματος



• Με δεδομένο πως το σχολείο δεν εφαρμόζει το Νέο ΕΠΣ-ΞΓ, η 
πειραματική εφαρμογή στόχευε 

– στη διερεύνηση των προτεινόμενων εναλλακτικών – διαφοροποιητικών 
τεχνικών διδασκαλίας με την αξιοποίηση της φυσικής περιέργειας και 
ανάγκης για παιχνίδι (κεφ. 2, 3, 4, 6 και 7 του Οδηγού του Εκπαιδευτικού –
ΕΠΣ-ΞΓ)

– στην ανίχνευση των επιπτώσεων της εναλλακτικής προσέγγισης στη στάση 
των μαθητών έναντι του μαθήματος

– στο συγκριτικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας των προσεγγίσεων αυτών 
μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου

– στην αποδοχή ή απόρριψη των προτεινόμενων από το ΕΠΣ-ΞΓ καινοτόμων 
για τη δημόσια εκπαίδευση προσεγγίσεων της διαφοροποιημένης μάθησης

Ο στόχος του πειράματος



• Οι μαθητές της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Καλυβίων Θορικού κατά το 
σχολικό έτος 2012-2013

• Η εκπαιδευτικός Λαμπρινή Κουντουριώτη, ΠΕ07, αποσπασμένη 
εκπαιδευτικός στο 1ο Γ/σιο Καλυβίων Θορικού (ομάδα ελέγχου)

• Ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Ζέππος, ΠΕ07, Διευθυντής του Σχολείου, 
Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Συγγραφής και Προώθησης του ΕΠΣ-
ΞΓ, Επιμορφωτής και Συντονιστής Προώθησης του προγράμματος στην 
Ανατολική Αττική (πειραματική ομάδα).

• Το υλικό της έρευνας (λεξικά και Laptop) παρασχέθηκε από την 
Πρεσβεία της Ο.Δ.Γ. στο πλαίσιο προωθητικής πρωτοβουλίας για τη 
στήριξη της διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσας.

Οι συντελεστές του πειράματος



• Η θεωρητική ετοιμασία καθώς και το αντίστοιχο πλαίσιο 
παρεμβάσεων στηρίχθηκε στις προδιαγραφές του Νέου ΕΠΣ-ΞΓ, 
όπως αυτές περιγράφονται στον «Οδηγό του Εκπαιδευτικού»

• Η πειραματική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία 
της Έρευνας Πεδίου σε Πειραματική Ομάδα και Ομάδα Ελέγχου.

• Η διαδικασία προγραμματίστηκε και διεκπεραιώθηκε σε χρονικό 
πλαίσιο τεσσάρων (4) σχολικών εβδομάδων, δηλαδή οκτώ (8) 
διδακτικών ωρών.

• Η έρευνα πλαισιώθηκε από «απογραφή» των ερευνητικών 
ομάδων πριν και μετά τις παρεμβάσεις.

Μεθοδολογία



• Η διαδικασία της έρευνας ακολούθησε το κλασικό σχήμα 
πειραματικής έρευνας πεδίου:

Μεθοδολογία

Διαπίστωση 
επιπέδου 

γλωσσομάθειας 
στις 2 ομάδες

Διερευνητική 
εισαγωγή του 

γλωσσικού υλικού

Παραγωγική και 
προσληπτική 

αξιοποίηση του 
γλωσσικού υλικού

Ανατροφοδοτική
αξιολόγηση

Τελική 
αξιολόγηση

Παρουσίαση του 
γλωσσικού υλικού

Προσληπτική και 
παραγωγική 
αξιοποίηση

Παραδοσιακός 
έλεγχος

Πειραματική 

Ομάδα
Ομάδα 

Ελέγχου



• Μαθητές ενός τμήματος της Γ’ τάξης του Γυμνασίου (αμιγές 
τμήμα Γερμανικής γλώσσας).

• Οι περισσότεροι μαθητές προέρχονταν από τμήμα διδασκαλίας 
της Ιταλικής που είχε καταργηθεί ένα χρόνο πριν λόγω 
κατάργησης του μαθήματος.

Πειραματική Ομάδα



• Μαθητές δυο τμημάτων της Γ’ τάξης του Γυμνασίου (τμήμα 
συγχώνευσης προερχόμενα από δυο τμήματα Ελληνικής 
παιδείας).

• Μερικοί μαθητές προέρχονταν από τμήμα διδασκαλίας της 
Ιταλικής που είχε καταργηθεί ένα χρόνο πριν λόγω κατάργησης 
του μαθήματος, ενώ οι περισσότεροι παρακολουθούσαν τη 
Γερμανική από την Α’ Γυμνασίου.

Ομάδα Ελέγχου



Δημογραφικά Στοιχεία Υποκειμένων
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Μάθηση Γερμανικών εκτός σχολείου

Φροντιστήριο Ιδιαίτερα Μαθήματα
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Πληθυσμός

Αγόρια Κορίτσια

Το τμήμα Γ1 ήταν η Πειραματική Ομάδα



Μαθησιακά Στοιχεία Υποκειμένων
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3

8
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Γ1 Γ2+Γ3

Χρόνια μάθησης Γερμανικών

1 έως 3 χρόνια πάνω από 3 χρόνια

1

3

2

1

Γ1 Γ2+Γ3

Έχουν δώσει εξετάσεις

Εξετάσεις Α1 / Α2 Εξετάσεις Β1 / Β2

Το τμήμα Γ1 ήταν η Πειραματική Ομάδα



Μάθηση μέσω Σχεδιασμού 
(Learning by Design - LbD)

Κalantzis & Cope, Learning-by-Design Platform
από τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού



Παρεμβάσεις Ομαδοποίηση με τη μέθοδο της τυχαίας 
εκλογής – «Λαχειοφόρος»

•Αποφεύγεται με τον τρόπο αυτό η 
δασκαλοκεντρική επιβολή της ομάδας.



Παρεμβάσεις

Ομαδοποίηση με τη μέθοδο της τυχαίας 
εκλογής – «Λαχειοφόρος»

• Ενθάρρυνση της Κινητικότητας των 
μαθητών για την ανεύρεση των μελών 
της ομάδας.

• Δημιουργείται αίσθημα παιγνίου και 
χαλάρωσης του κλίματος.



Παρεμβάσεις

Πρώτη επαφή με το γλωσσικό υλικό

• Ερευνητική ενασχόληση με το γλωσσικό 
υλικό.

• Το ερέθισμα (εικόνα) υποστηρίζεται από 
ομαδογενής αναζήτηση σε βοηθητικά 
βιβλία (λεξικά).  »Διερευνητική μάθηση»



Παρεμβάσεις

Ομαδογενής
διερευνητική 
προσέγγιση

• Ενισχύεται η ομαδικότητα
• Ενισχύεται και προστατεύεται ο «αδύναμος μαθητής»
• Αξιοποιείται ο καθοδηγητικός ρόλος του «προχωρημένου συντονιστή»



• Αξιοποίηση του 
γλωσσικού υλικού σε «μη 
παραδοσιακά» έντυπα 
συμπλήρωσης (πίνακες, 
Faltbücher, posters)

• Πρόσληψη ακουστικού και 
έντυπου κειμένου με τη 
χρήση του γλωσσικού 
υλικού

• Καταγραφή και 
Αποδελτίωση των νέων 
γλωσσικών στοιχείων σε 
διαφορετικά μέσα για 
αποκέντρωση της 
μαθησιακής διαδικασίας

Παρεμβάσεις



• Παρουσίαση των 
ομαδοσυνεργατικών
αποτελεσμάτων 
posters

• Αμοιβαία 
ανατροφοδοτική
αξιολόγηση του 
παραγόμενου έργου

Παρεμβάσεις



• Εταιροαξιολόγηση των 
ομαδικών εργασιών 
(προστασία των 
αδύναμων μαθητών)

• Ενίσχυση της αίσθησης 
της επιτυχίας ακόμα και 
σε πολύ αδύναμους 
μαθητές

• Προφανής στροφή 
στην αποδοχή του 
μαθήματος

Παρεμβάσεις



Δραστηριότητες και Δοκιμασίες

• Η κατάκτηση του 
λεξιλογίου ως 
παιγνιώδης 
ομαδοκεντρική
διαδικασία 
ερευνητικής μάθησης

• Ο «αδύναμος 
μαθητής» 
προστατεύεται και 
υποστηρίζεται από 
την υπόλοιπη ομάδα.



Δοκιμασίες και Αξιολόγηση

Πρόσληψη 

λόγου

Κατα-

νόηση 

λόγου

Χρήση 
γλώσσας

• Η εφαρμογή του 
λεξιλογίου δεν 
περιορίστηκε στην 
παραδοσιακή 
«ανάγνωση» ενός 
«τυπικού» κειμένου

• Η χρήση του 
λεξιλογίου στηρίχτηκε 
στη βιωματική 
αναζήτησή του στην 
προηγούμενη φάση



Δοκιμασίες και Αξιολόγηση

• Η εφαρμογή του 
λεξιλογίου δεν 
περιορίστηκε στην 
παραδοσιακή 
«ανάγνωση» ενός 
«τυπικού» κειμένου

• Η χρήση του 
λεξιλογίου στηρίχτηκε 
στη βιωματική 
αναζήτησή του

Ομαδική  
παιγνιώδης 

δραστηριότητα ως 
«τεστ λεξιλογίου»



Δοκιμασίες και Αξιολόγηση

• Η απροειδοποίητη 
δοκιμασία (τεστ) έγινε 
την αμέσως επόμενη 
ημέρα της 
παρουσίασης

• Τα αποτελέσματα 
έδειξαν σαφής τάση 
ανόδου της 
Πειραματικής Ομάδας
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• Η διαφοροποιημένη διδασκαλία με τη χρήση 
ομαδοκεντρικών τεχνικών και την 
εξατομικευμένη υποστήριξη των αδυνάτων 
μαθητών οδήγησε την πειραματική ομάδα 
στην γενικότερη αποδοχή τους ότι 
«μπορούν να αναζητήσουν και να 
χρησιμοποιήσουν» γλωσσικό υλικό με τη 
χρήση βοηθημάτων

• Η ασφάλεια αυτή τους διευκόλυνε στο να 
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία και να 
παράξουν καθοδηγούμενο λόγο σε μορφή 
αντιστοίχησης

• Η ομάδα ελέγχου, η οποία ακολουθούσε 
παραδοσιακή διαδικασία παράδοσης -
ελέγχου, στην ίδια δοκιμασία δεν επέδειξε 
κάποια σημαντική ποιοτική υπεροχή 

Συμπεράσματα και Προτάσεις



• Η «αποκέντρωση» της μαθησιακής διαδικασίας σε συνδυασμό 
με το προφανές θετικό αίσθημα που δημιουργήθηκε λόγω της 
ομαδικής εργασίας, ώθησε την Πειραματική Ομάδα να 
αποδώσει συγκριτικά πιο καλά και να αντιδράσει πιο ευχάριστα 
από την Ομάδα Ελέγχου.

• Κάτω από τις συνθήκες λειτουργίας του τμήματος της 
Πειραματικής Ομάδας, που αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα μίας τυπικής τάξης δημόσιου γυμνασίου με 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και ελάχιστο επίπεδο γνώσης Γερμανικής, 
η απόδοση της διαφοροποιημένης παρέμβασης κρίνεται 
ικανοποιητική και ενθαρρυντική για μελλοντική επανάληψη.

Συμπεράσματα και Προτάσεις
Το γενικό περιβάλλον



• Η «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού» προσφέρει στον εκπαιδευτικό τη 
δυνατότητα να «προϋπολογίσει» πράξεις, αντιδράσεις και 
αποτελέσματα με βάση τη γνωσιακή έκταση και το γνωστικό επίπεδο 
κάθε συγκεκριμένου τμήματος, ακόμα και μαθητή, ανεξάρτητα αν 
εφαρμόζει ή όχι το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 
ΥΠΑΙΘΠΑ ή το Νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών.

• Η ευκαιρία που έχει με τις προτάσεις του Νέου ΕΠΣ-ΞΓ είναι ότι μπορεί 
να παραλλάξει την πορεία σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών 
του.

• Ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιοποιήσει ακόμα και τους πιο 
περιορισμένους πόρους (απλές φωτοτυπίες, ο τοίχος ως πίνακας 
ανακοινώσεων, κ.ο.κ.) για να «εμπλουτίσει» τη διδασκαλία του και να 
«σπάσει» τη «ρουτίνα μάθησης».

Συμπεράσματα και Προτάσεις
Ο Εκπαιδευτικός



• Το ΕΠΣ-ΞΓ http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/

• Τη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού http://neamathisi.com/learning-
by-design/

Πληροφορίες για …

http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/
http://neamathisi.com/learning-by-design/


Και για το τέλος …

“ Ο πραγματικός 

δάσκαλος είναι εκείνος 

που βλέπει τον εαυτό του 

ως γέφυρα την οποία καλεί 

τους μαθητές του να 
διασχίσουν. Μετά, αφού 

εκείνοι ολοκλήρωσαν το 

πέρασμά της, η γέφυρα 

πρόθυμα καταρρέει και 

ενθαρρύνει τους διαβάτες 

να δημιουργήσουν το δικό 
τους πέρασμα.”

Νίκος Καζαντζάκης



• Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα καθώς και το έντυπο 
υλικό που χρησιμοποιήθηκε μπορείτε να ζητήσετε ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση zepposd@sch.gr

• Στην ιστοσελίδα του σχολείου (http://1gym-kalyv.att.sch.gr) θα 
αναρτηθεί όλο το υλικό του μαθήματος των Γερμανικών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ

Δημήτριος Ζέππος

PhD, MEdu

Ειδικός Εμπειρογνώμονας ΕΠΣ-ΞΓ

Δ/ντής 1ου Γυμνασίου Καλυβίων
zepposd@sch.gr
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