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1. Ταυτότητα Σεναρίου
Γνωστικό αντικείμενο:
Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Γερμανικής της Γ’ τάξης Γυμνασίου και αποτελεί
διαθεματική προσέγγιση στη θεματική ενότητα «Δημοκρατικό Πολίτευμα» και «Σύνταγμα
μίας χώρας»
Σύνδεση με ενότητα σχολικού εγχειριδίου:
Το σενάριο δεν εντάσσεται στις διδακτικές ενότητες του επίσημου διδακτικού εγχειριδίου.
Εφαρμόζει, ωστόσο, τις προτάσεις του ΕΠΣ-ξγ για τη διεπιστημονική χρήση της ξένης
γλώσσας ως μέσο μεταφοράς εννοιών. Επίσης, επιδιώκει να αξιοποιήσει τη φυσική τάση
των παιδιών για δημιουργικότητα και προσπάθεια να βελτιώσουν τον υφιστάμενο κόσμο με
δικές τους καινοτόμες προτάσεις.
Προφίλ μαθητών:
Το σενάριο προτείνεται για μαθητές ηλικίας 14-15 ετών με ικανοποιητική κοινωνική
εμπειρία και καλή κοινωνική διάδραση με τους συμμαθητές τους.
Επίπεδο γλωσσομάθειας:
Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ τάξης με γνώσεις Γερμανικής γλώσσας στο
επίπεδο Α2 της εξάβαθμης κλίμακας του Κ.Ε.Π.Α. και του ΕΠΣ-ξγ. Ταυτόχρονα, οι μαθητές
γνωρίζουν καλά Αγγλικά και βρίσκονται σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. Τέλος, κάποιοι μαθητές
ενδεχομένως γνωρίζουν και τη Γαλλική γλώσσα, αν και αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση στην
εκτέλεση του σεναρίου (βλέπε και τους περιορισμούς πιο κάτω).
Χρονική διάρκεια:
Ο αρχικός προγραμματισμός του σεναρίου προβλέπει 6 διδακτικές ώρες, μη διαδοχικές και
σε διάστημα 3 διδακτικών εβδομάδων. Ενδέχεται να χρειαστεί και μία έβδομη διδακτική
ώρα, μετά το πέρας των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων του σεναρίου, για την
πραγματοποίηση της προτεινόμενης δημιουργίας ενός φανταστικού μικρο-κράτους, όπου
θα μπορούσαν να εμπλακούν και άλλες ειδικότητες, όπως καλλιτεχνικά, μουσική και
ιστορία.
Προϋποθέσεις υλοποίησης και προηγούμενες γνώσεις:
Για να υλοποιηθεί το σενάριο θα χρειαστεί να υπάρχει επαρκής υλικοτεχνική υποδομή στο
σχολείο για τη σύνδεση των μαθητών στο διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να εκτελέσουν τους
επιμέρους βηματισμούς όπως αναζητήσεις, διερευνήσεις κ.λπ. Επίσης, θα απαιτηθεί
πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα που να διαθέτει διαδραστικό
λευκοπίνακα (ΔΛΠ), καθώς και δυνατότητα σύνδεσης φορητών συσκευών (ταμπλέτες και
έξυπνα τηλέφωνα) στο διαδίκτυο. Τέλος θα απαιτηθεί και ένας εκτυπωτής για την
εκτύπωση των εργασιών που θα δημιουργηθούν.
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Θα αξιοποιηθούν λογισμικά επεξεργασίας κειμένου, εικόνας και παρουσιάσεων, ενώ θα
χρησιμοποιηθούν και διαδικτυακές εφαρμογές Web 2.0, όπως περιγράφονται στις
επιμέρους δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο/η εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές
θα χρειαστεί να είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τα πιο διαδεδομένα λογισμικά. Οι μαθητές
θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι και με τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι, αφού το σενάριο
εφαρμόζει kai τεχνικές της αντεστραμμένης τάξης.
Λόγω της θεματολογίας του σεναρίου θα χρειαστεί να έχει προηγηθεί ενημέρωση των
μαθητών από τον/την εκπαιδευτικό ειδικότητας Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για
ζητήματα πολιτεύματος, συνταγματικών ρυθμίσεων και νομοθεσίας.
2. Συνοπτική περιγραφή του σεναρίου
Το σενάριο αναφέρεται στο Σύνταγμα του ελεύθερου μικρο-κράτους Ούσουπις της
Λιθουανίας που εδρεύει στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας και είναι δημιούργημα μίας
ομάδας καλλιτεχνών. Μέσα από τη γνωριμία με την ιστορία και τις επιδιώξεις των
δημιουργών του μικρο-κράτους, οι μαθητές συναντούν τη φρασεολογία που σχετίζεται με
τη διατύπωση συνταγματικών ρυθμίσεων και καλούνται να δημιουργήσουν ένα δικό στους
σύνταγμα για μία φανταστική μικρο-χώρα. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται αξιοποιούν τις
δυνατότητες της αντεστραμμένης τάξης και της ιστοαναζήτησης, εφαρμόζουν αρχές της
γλωσσικής διαμεσολάβησης και επιδιώκουν την ενίσχυση διαφόρων ειδών γραμματισμού.
3. Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου, οι μαθητές αναμένεται να είναι σε θέση …
(α) σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο
- να εντοπίζουν σε σύντομο πληροφοριακό κείμενο (π.χ. διαφήμιση, ωρολόγιο πρόγραμμα,
πίνακα δρομολογίων, κανονισμό ασφαλείας κ.τλ.) εύκολα προβλέψιμες πληροφορίες
(πιθανά σε μορφή λίστας) σχετικές με τον τόπο, τον χρόνο ή την ποσότητα.
- να αναγνωρίζουν το είδος ενός κειμένου (ότι πρόκειται π.χ. για προσωπική επιστολή,
σημείωμα, ωρολόγιο πρόγραμμα, αγγελία, ανακοίνωση σε δημόσιο χώρο κ.τλ.) και στοιχεία
του περιβάλλοντος χρήσης του, τον συντάκτη, τον αποδέκτη, τον επικοινωνιακό σκοπό που
εξυπηρετεί.
- να παρουσιάζουν σε ορισμένη επικοινωνιακή περίσταση και σε ορισμένους αποδέκτες
ιδέες ή προτάσεις για την επίλυση ενός απλού προβλήματος ή να εκφράζουν παράπονα ή
δυσαρέσκεια σχετικά με την ύπαρξη συγκεκριμένου προβλήματος.
- να έχουν βασική επίγνωση των μορφολογικών χαρακτηριστικών ουσιαστικών και επιθέτων
(γένος, πτώση, αριθμός) και της γραμματικής συμφωνίας σε απλές ονοματικές φράσεις.
- να αναγνωρίζουν το είδος ενός κειμένου και επιμέρους στοιχεία του περιβάλλοντος
χρήσης του, τον συντάκτη, τον αποδέκτη, τον επικοινωνιακό σκοπό που εξυπηρετεί.
(β) σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας
- να κατανοούν τη συνοπτική περιγραφή ενός βίντεο που εμφανίζεται στο διαδίκτυο (π.χ.
στο youtube).
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- να χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ για την αναζήτηση δεδομένων και τη γλωσσική
επεξεργασία τους.
- να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία σύνθεσης κειμένων και εικόνων για τη δημιουργία
πολυμεσικών και πολυτροπικών κειμένων.
(γ) σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και τις γνώσεις για τον κόσμο
- να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικές κινήσεις τρίτων χωρών και την παρουσίασή τους σε
ΜΜΕ γερμανόφωνων χωρών.
- να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των λαών και να
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την έννοια του «χιούμορ» στο πλαίσιο του ξένου
πολιτισμού.
- να διαχειρίζονται επικοινωνιακές περιστάσεις, όπου ενυπάρχουν στοιχεία αστεϊσμού,
χωρίς να αισθάνονται ή να προκαλούν προσβολή ή δυσάρεστες καταστάσεις.
4. Αναλυτική περιγραφή
1η Διδακτική ώρα
1η Δραστηριότητα: Εισαγωγή & προ-οργανωτής
Διάρκεια: 10’
Είδος δραστηριότητας: Συζήτηση
Οργάνωση τάξης: Ολομέλεια - μετωπική διδασκαλία
Ρόλος του εκπαιδευτικού: ενημερωτικός, συντονιστικός
Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός διερευνά, μετά από συνεννόηση με τον/την
εκπαιδευτικό του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, σε συνεργασία με τους
μαθητές την έννοια της Δημοκρατίας και του Συντάγματος στη Γ1. Στη συνέχεια παρουσιάζει
στους μαθητές έναν πίνακα (βλέπε Φύλλο Εργασίας 1) με τις βασικότερες έννοιες του
Συντάγματος σε στήλες. Η πρώτη στήλη είναι συμπληρωμένη στη Γ1, οι άλλες στήλες είναι
κενές για συμπλήρωση από τους μαθητές.
Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές παρακολουθούν την εισαγωγή και συνεισφέρουν με τις
γνώσεις τους στην ανάπτυξη της θεματολογίας.
Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία,
https://de.pons.com/ ή https://translate.google.gr/.

πηγές:

Ψηφιακά

λεξικά,

όπως

Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα στοχεύει στην προ-οργάνωση των
μαθητών και την εισαγωγή τους στη θεματολογία. Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η
ενεργοποίηση προηγούμενων γνώσεών τους σχετικά με την έννοια της Δημοκρατίας, του
Συντάγματος και της σχετικής ορολογίας.

2η Δραστηριότητα: Εισαγωγή Ορολογίας
Διάρκεια: 15’
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Είδος δραστηριότητας: διερεύνηση
Οργάνωση τάξης: σε ομάδες των δυο
Ρόλος του εκπαιδευτικού: συντονιστικός, υποστηρικτικός
Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε δυάδες (όπου το ένα
μέλος μαθαίνει Γερμανικά και το δεύτερο Γαλλικά, εφόσον το σενάριο υλοποιείται σε
μεικτή τάξη γενικής παιδείας). Και οι δυο μαθητές θεωρητικά γνωρίζουν Αγγλικά σε επαρκή
βαθμό. Στη συνέχεια αναθέτει στους μαθητές να αναζητήσουν το απαραίτητο λεξιλόγιο και
να συμπληρώσουν τον πίνακα του Φύλλου Εργασίας 1.
Ενέργειες μαθητή: Οι μικροομάδες καλούνται να συμπληρώσουν τον πίνακα του Φύλλου
Εργασίας 1 με τις λέξεις που γνωρίζουν και που σχετίζονται με τη θεματολογία. Μπορούν
να συμπληρώσουν και επιπλέον λέξεις από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα.
Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: επεξεργαστής κειμένου (π.χ. Word ή
OpenOffice) με το αρχείο του Πίνακα.
Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα στοχεύει στη γλωσσική επίγνωση της
ομοιότητας των νομολογικών όρων μεταξύ των γλωσσών και παράλληλα σε μία πρώτη
γλωσσική διαμεσολάβηση, δεδομένου ότι η επαφή και αλληλοεπίδραση των γλωσσών στο
θεματικό αυτό πεδίο είναι εμφανής.

3η Δραστηριότητα: Παρουσίαση και συμπλήρωση αποτελεσμάτων
Διάρκεια: 20’
Είδος δραστηριότητας: παρουσίαση, συζήτηση
Οργάνωση τάξης: ολομέλεια
Ρόλος του εκπαιδευτικού: υποστηρικτικός, συμβουλευτικός, συντονιστικός
Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τις επιμέρους ομάδες να παρουσιάσουν
τους πίνακές τους στην ολομέλεια και τις άλλες ομάδες να συμπληρώνουν, να διορθώνουν
και να σχολιάζουν τις συμπληρώσεις αυτές. Σε περίπτωση που χρειαστεί, παρεμβαίνει για
την ορθή συμπλήρωση των όρων ή καθοδηγεί στην αναζήτηση των όρων στα αντίστοιχα
λεξικά, εφόσον δεν γνωρίζει τη γλώσσα.
Ενέργειες μαθητή: Οι ομάδες παρουσιάζουν τους πίνακές τους, αλληλοδιορθώνονται και
συμπληρώνουν τους πίνακες σύμφωνα με τα ευρήματα των υπόλοιπων ομάδων.
Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Πίνακες του Φύλλου Εργασίας 1 σε
δημόσια εμφάνιση στο ΔΛΠ, ενδεχομένως χρήση των ψηφιακών λεξικών.
Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη του
κοινωνικού γραμματισμού μέσω της αλληλοσυμπλήρωσης. Παράλληλα είναι το δεύτερο
βήμα για την ανάπτυξη της γλωσσικής επίγνωσης, αφού εμφανίζονται πλέον οι ομοιότητες
των όρων στις τρεις βασικές γλώσσες της Ευρώπης και η σύγκριση τους με την Ελληνική.

2η Διδακτική ώρα
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1η Δραστηριότητα: Επεξεργασία απαντήσεων για το 1ο βίντεο
Σημείωση: Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν εκ των προτέρων
στο σπίτι τους το βίντεο και να προετοιμάσουν τις απαντήσεις τους, τις οποίες φέρουν μαζί
τους για τη δεύτερη διδακτική ώρα (βλέπε Φύλλο Εργασίας 2).
Διάρκεια: 15’
Είδος δραστηριότητας: συζήτηση
Οργάνωση τάξης: ολομέλεια
Ρόλος του εκπαιδευτικού: συντονιστικός
Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός συζητάει με τους μαθητές τις απαντήσεις που
έδωσαν στα ανοικτά ερωτήματα του βίντεο που παρακολούθησαν στο σπίτι. (Η
διαδικτυακή εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα καταγραφής και παρακολούθησης των
απαντήσεων που δίδονται από τους μαθητές, εφόσον διαθέτουν σχετικό λογαριασμό
χρήστη.)
Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές παρουσιάζουν και συζητούν τις απαντήσεις τους για τις
ανοικτές ερωτήσεις του βίντεο που παρακολούθησαν στο σπίτι.
Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές:
https://www.playposit.com/listcode/929664/eca315/open διαδραστικό βίντεο σχετικά με
τη Λιθουανία και το Ούσουπις.
Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές στις
γεωγραφικές και πολιτισμικές διαφορές μεταξύ Λιθουανίας και των χωρών της Β’ ξένης
γλώσσας που μαθαίνουν οι μαθητές. Εισάγεται παράλληλα η έννοια της «δημοκρατίας» και
παρουσιάζεται εν συντομία η «Οδός της Δημοκρατίας» στο Ούσουπις, που θα αποτελέσει
στη συνέχεια το αντικείμενο των δραστηριοτήτων.

2η Δραστηριότητα: Γνωριμία με το Ούσουπις
Διάρκεια: 15’
Είδος δραστηριότητας: διερεύνηση, λεπτομερειακή ανάγνωση
Οργάνωση τάξης: ατομική (ή ομαδική) εργασία
Ρόλος του εκπαιδευτικού: ενθαρρυντικός, υποστηρικτικός, συμβουλευτικός, διευκολυντικός
Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές τη διερεύνηση και
μεταφορά πληροφοριών της γερμανόφωνης ιστοσελίδας που σχετίζονται με τη μικρή πόλη
Ούσουπις της Λιθουανίας, σε έναν πίνακα δεδομένων (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3). (Σε
περίπτωση συνδιδασκαλίας με μαθητές της Γαλλικής, οι γερμανόφωνοι λειτουργούν ως
γλωσσικοί διαμεσολαβητές.) Ο πίνακας συμπληρώνεται σε πρόγραμμα επεξεργασίας
κειμένου ή σε λογισμικό παρουσιάσεων για να αποτελέσει συμπληρωματικό υλικό μελέτης
για τη συνέχεια του σεναρίου.
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Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες στην γερμανόφωνη σελίδα και
συμπληρώνουν τον πίνακα δεδομένων. Η εργασία είναι ατομική (ή σε δυάδες, εφόσον το
σενάριο πραγματοποιείται σε μεικτή τάξη).
Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: φυλλομετρητής για την επίσκεψη της
ιστοσελίδας, επεξεργαστής κειμένου (π.χ. Word ή OpenOffice) για τη συμπλήρωση του
πίνακα (Φύλλο Εργασίας 3), εναλλακτικά ο πίνακας του Φύλλου Εργασίας 3 σε διαφάνεια
λογισμικού παρουσιάσεων (π.χ. PowerPoint)
Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών
με την μικρή πόλη Ούσουπις της Λιθουανίας και μία πρώτη επαφή με την «ανακήρυξή» της
ως ελεύθερης δημοκρατίας. Το κείμενο της Βικυπαιδείας προσφέρει το αναγκαίο γλωσσικό
υλικό για την επόμενη δραστηριότητα παρακολούθησης βίντεο. Ενισχύεται έτσι ο
γλωσσικός γραμματισμός, καθώς η ανάγνωση της σελίδας προσφέρει γλωσσικό υλικό με
εστίαση στο λεξιλόγιο.

3η Δραστηριότητα: Επεξεργασία απαντήσεων
Διάρκεια: 15’
Είδος δραστηριότητας: συζήτηση
Οργάνωση τάξης: ομαδική σε δυάδες και εν συνεχεία ολομέλεια
Ρόλος του εκπαιδευτικού: συντονιστικός
Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να συγκρίνουν εν
συντομία το συμπληρωμένο πίνακα με τον/την διπλανό τους και εν συνεχεία να
παρουσιάσουν δειγματοληπτικά μερικούς πίνακες με τη χρήση ΔΛΠ.
Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές συγκρίνουν τους πίνακες τους, αλληλοσυμπληρώνονται και
αλληλοδιορθώνονται. Εν συνεχεία παρουσιάζουν δειγματοληπτικά τους πίνακες και
συμπληρώνουν τυχόν κενές πληροφορίες. Η παρουσίαση των δεδομένων γίνεται με
προφορικό λόγο στη Γερμανική (εναλλακτικά στη Γ1, εφόσον πρόκειται για
συνδιδιασκαλία).
Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: διαδραστικός λευκοπίνακας και
λογισμικά επεξεργασίας κειμένου.
Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη του
γλωσσικού και κοινωνικού γραμματισμού μέσω της αλληλοδιόρθωσης. Παράλληλα οι
μαθητές εξοικειώνονται με την έννοια της ανακήρυξης της καλλιτεχνικής δημοκρατίας του
Ούσουπις και εισάγονται στην έννοια της ύπαρξης συντάγματος.

3η Διδακτική ώρα
1η Δραστηριότητα: Επεξεργασία απαντήσεων για το 2ο βίντεο
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Σημείωση: Οι μαθητές έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν εκ των προτέρων στο σπίτι τους
το βίντεο και να προετοιμάσουν τις απαντήσεις τους, τις οποίες φέρουν μαζί τους για τη
δεύτερη διδακτική ώρα. (βλέπε Φύλλο Εργασίας 4). Εναλλακτικά, η δραστηριότητα αυτή θα
μπορούσε να αναπτυχθεί και σε διαδραστική άσκηση στο www.learningapps.org και να
ανατεθεί ως εργασία για το σπίτι.
Διάρκεια: 10’
Είδος δραστηριότητας: αξιολόγηση εργασίας
Οργάνωση τάξης: ομαδική
Ρόλος του εκπαιδευτικού: ηγετικός
Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός ελέγχει την ανταπόκριση των μαθητών στην
εργασία, προτείνοντας τη σωστή σειρά των εικόνων. Με τον τρόπο αυτό προετοιμάζεται η
επόμενη φάση που είναι η δημιουργία ενός σύντομου κειμένου περίληψης (γλωσσικός
γραμματισμός) για την εμπέδωση τόσο του γλωσσικού όσο και του πολιτιστικού
κατεκτημένου.
Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές προτείνουν τη σειρά των εικόνων - τίτλων που έχουν
διαπιστώσει κατά την παρακολούθηση του βίντεο στο σπίτι. Τυχόν αποκλίσεις συζητούνται
και διορθώνονται επιτόπου.
Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Βίντεο που παρακολούθησαν στο
σπίτι (https://p.dw.com/p/2vsyB). Ενδεχομένως η εργασία αυτή να μπορεί να γίνει σε ΔΛΠ,
όπου ο/η εκπαιδευτικός προβάλλει τις εικόνες - τίτλους, τα οποία μετακινούν οι μαθητές
σύμφωνα με τις προτάσεις τους. Εναλλακτικά, η άσκηση του Φύλλου Εργασίας 4 θα
μπορούσε να αναπτυχθεί και να διεκπεραιωθεί σαν διαδραστική άσκηση στην πλατφόρμα
www.learningapps.org.
Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη του
γλωσσικού γραμματισμού μέσα από την χρονολογική τοποθέτηση των εικόνων, ώστε να
αποτελέσουν αφορμή για τη συγγραφή ανοικτού περιγραφικού κειμένου ως άσκηση
χρήσης του γλωσσικού υλικού.

2η Δραστηριότητα: Δημιουργία περιγραφικού περιληπτικού κειμένου
Διάρκεια: 35’
Είδος δραστηριότητας: παραγωγή γραπτού λόγου
Οργάνωση τάξης: ομαδική σε δυάδες
Ρόλος του εκπαιδευτικού: υποστηρικτικός, συντονιστικός
Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές, μετά την
ομαδοποίησή τους σε δυάδες, να συνθέσουν από τους τίτλους της προηγούμενης
δραστηριότητας ένα συνεχές κείμενο που θα αποδίδει μία σύντομη περίληψη της ιστορίας
του Ούσουπις. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, ο/η εκπαιδευτικός κυκλοφορεί στην
αίθουσα και υποστηρίζει τις μικρο-ομάδες σε περιπτώσεις δυσκολίας χρήσης του
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γλωσσικού υλικού. Τα κείμενα συντάσσονται με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου και
εκτυπώνονται στο τέλος της εργασίας για μετέπειτα χρήση.
Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές συντάσσουν ένα σύντομο περιγραφικό περιληπτικό κείμενο
σχετικά με την ιστορία του Ούσουπις. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούν τους τίτλους της
προηγούμενης δραστηριότητας. Το κείμενο συντάσσεται σε επεξεργαστή κειμένου και,
μετά το πέρας της εργασίας, εκτυπώνεται για μετέπειτα χρήση.
Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Εικόνα της σωστής σειράς των τίτλων
με τη χρήση προβολικού μηχανήματος ή του ΔΛΠ, επεξεργαστές κειμένου (π.χ. Word ή
OpenOffice).
Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη του
γλωσσικού γραμματισμού με την σύνταξη ενός περιληπτικού κειμένου, το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για ομαδική αξιολόγηση της παραγωγής γραπτού λόγου.
Πέραν αυτού, η δραστηριότητα δεν έχει κάποιο επικοινωνιακό στόχο, πέραν από την
εμπειρία της δημιουργικής γραφής ξενόγλωσσου κειμένου.

4η Διδακτική ώρα
1η Δραστηριότητα: Ομαδική αξιολόγηση εργασίας
Διάρκεια: 20’
Είδος δραστηριότητας: αξιολόγηση εργασίας
Οργάνωση τάξης: ομαδική
Ρόλος του εκπαιδευτικού: συντονιστικός, υποστηρικτικός
Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να αναρτήσουν τις
εκτυπωμένες εργασίες τους σε κοινή αφίσα η οποία εκτίθεται στη συνέχεια στην αίθουσα
για κοινή αξιολόγηση. Εναλλακτικά, τα κείμενα μπορεί να αναρτηθούν σε ένα padlet
(www.padlet.com), όπου η ολομέλεια μπορεί να δει όλες τις εργασίες και να σχολιάσει με
την προσθήκη σχολίων.
Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές αναρτούν σε κοινή (ψηφιακή) αφίσα τις εργασίες που
πραγματοποίησαν την προηγούμενη ώρα και διαβάζουν - σχολιάζουν τις αντίστοιχες
εργασίες των άλλων ομάδων.
Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Η δραστηριότητα αυτή δεν εμπλέκει
ψηφιακό πόρο ή εργαλείο. Εναλλακτικά ένας πίνακας ανακοινώσεων για κοινή χρήση στο
www.padlet.com. .
Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη του
γλωσσικού και κοινωνικού γραμματισμού καθώς και στην άσκηση της κριτικής ανάγνωσης
και κοινής αξιολόγησης.

2η Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο Σύνταγμα του Ούσουπις
Διάρκεια: 15’
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Είδος δραστηριότητας: προ-οργανωτής
Οργάνωση τάξης: ολομέλεια, μετωπική
Ρόλος του εκπαιδευτικού: διδακτικός
Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο ΔΛΠ την γερμανική εκδοχή
του Συντάγματος του Ούσουπις στη διεύθυνση https://de.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEupis
ή εναλλακτικά σε ψηφιακό κείμενο στο ΔΛΠ. (Το αρχείο του κειμένου θα αξιοποιηθεί στη
συνέχεια.) Καλεί τους μαθητές να διαβάσουν ήσυχα (silent phase) το κείμενο και να
αναγνωρίσουν το περιεχόμενο των επιμέρους άρθρων, ανακαλώντας το λεξιλόγιο από την
πρώτη δραστηριότητα της πρώτης ώρας (βλέπε Φύλλο Εργασίας 1), το οποίο και μπορούν
να συμβουλευτούν. Για διευκόλυνση των μαθητών, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει το
κείμενο του Συντάγματος είτε σε εκτύπωση ή σε ψηφιακή μορφή για εμφάνιση σε
υπολογιστή ή σε φορητή συσκευή (π.χ. tablet ή smartphone) με τη μορφή επεξεργάσιμου
αρχείου.
Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές διαβάζουν ήσυχα το κείμενο και αναζητούν γνωστές φράσεις
(chunks) ή λέξεις, αξιοποιώντας τον πίνακα της Δραστηριότητας 1 της πρώτης ώρας.
Συμπληρώνουν σε αυτόν τυχόν νέες λέξεις που αναγνωρίζουν στο Σύνταγμα.
Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Η δραστηριότητα αυτή δεν εμπλέκει
ψηφιακό πόρο ή εργαλείο, εκτός αν το κείμενο δοθεί ως ψηφιακό αρχείο για μετέπειτα
επεξεργασία. Το κείμενο βρίσκεται στη διεύθυνση
http://www.sagen.at/texte/sagen/litauen/uzupis.html στα Αγγλικά με σύντομο εισαγωγικό
κείμενο στα Γερμανικά, καθώς και στη διεύθυνση
https://de.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEupis (Γερμανικά) και σε άλλες γλώσσες, μεταξύ
αυτών και η Αγγλική, στη διεύθυνση http://uzhupisembassy.eu/uzhupis-constitution/.
Σημείωση: Στην τελευταία διεύθυνση παρατίθεται και ελληνική μετάφραση, η οποία δεν
πρέπει να δοθεί ακόμα στους μαθητές.
Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη του
γλωσσικού γραμματισμού καθώς και στην άσκηση της κριτικής ανάγνωσης.

3η Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο Σύνταγμα του Ούσουπις
Διάρκεια: 10’
Είδος δραστηριότητας: προ-οργανωτής
Οργάνωση τάξης: ατομική, στη συνέχεια ομαδική σε συνεργασία με τον/την διπλανό
Ρόλος του εκπαιδευτικού: υποστηρικτικός
Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές κατά μόνας να
εντοπίσουν στο γερμανικό κείμενο του Συντάγματος λέξεις που πιθανόν προέρχονται από
την Ελληνική ή Αγγλική, να τις παραβάλουν με τον πίνακα της Δραστηριότητας 1 της
πρώτης ώρας και να αποφασίσουν για την κοινή έννοια των λέξεων. Στη συνέχεια καλεί
τους μαθητές να παραβάλουν τις απαντήσεις τους με τις απαντήσεις του/της
διπλανού/διπλανής.
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Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές αντιπαραβάλουν τις λέξεις και (συν)αποφασίζουν για τις
ομοιότητες και διαφορές μεταξύ γερμανικών, γαλλικών, αγγλικών και ελληνικών λημμάτων,
αξιοποιώντας τον πίνακα της Δραστηριότητας 1 της πρώτης ώρας.
Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Η δραστηριότητα αυτή δεν εμπλέκει
ψηφιακό πόρο ή εργαλείο, εκτός αν το κείμενο έχει δοθεί σε ψηφιακή μορφή για μετέπειτα
επεξεργασία.
Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη του
γλωσσικού γραμματισμού καθώς και της γλωσσικής επίγνωσης μέσα από την άσκηση της
κριτικής ανάγνωσης.

5η Διδακτική ώρα
1η Δραστηριότητα: Διαμεσολάβηση Συντάγματος του Ούσουπις
Διάρκεια: 45’
Είδος δραστηριότητας: δημιουργική γραφή και γραπτή διαμεσολάβηση
Οργάνωση τάξης: ομαδική
Ρόλος του εκπαιδευτικού: συντονιστικός, υποστηρικτικός
Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να δημιουργήσουν μία
ελληνική έκδοση του Συντάγματος του Ούσουπις, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στο
Φύλλο Εργασίας 5.
Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές αρχικά συναποφασίζουν για τα κριτήρια αξιολόγησης που θα
χρησιμοποιηθούν για τη ρούμπρικα αξιολόγησης, την οποία δημιουργούν στο διαδικτυακό
εργαλείο QuickRubric (https://www.quickrubric.com/). Δημιουργούν στη συνέχεια τις
προβλεπόμενες ομάδες και συνεργάζονται για τη δημιουργία του ελληνικού κειμένου.
Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Η δραστηριότητα αυτή εμπλέκει το
ψηφιακό λεξικό https://de.pons.com/, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου καθώς και
λογισμικό παρουσίασης (π.χ. PowerPoint). Προτείνεται επίσης η χρήση του QuickRubric
(https://www.quickrubric.com/).
Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη του
γλωσσικού γραμματισμού καθώς και στην ενίσχυση της γλωσσικής επίγνωσης μέσα από τη
διαδικασία μεταφοράς του γερμανόφωνου κειμένου στα Ελληνικά. Η διαδικασία
αυτοαξιολόγησης με μία ρούμπρικα αξιολόγησης που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι οι
μαθητές ενισχύει τόσο τον κοινωνικό γραμματισμό όσο και την κριτική ανάγνωση και τον
αναστοχασμό.

6η Διδακτική ώρα
1η Δραστηριότητα: Ανάπτυξη Συντάγματος για φανταστική μικρο-χώρα
Διάρκεια: 45’
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Είδος δραστηριότητας: δημιουργική γραφή
Οργάνωση τάξης: ομαδική
Ρόλος του εκπαιδευτικού: συντονιστικός, υποστηρικτικός
Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές συνθέσουν ένα Σύνταγμα
για ένα φανταστικό μικρο-κράτος, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στο Φύλλο
Εργασίας 6.
Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές συνθέτουν το Σύνταγμα ενός φανταστικού μικρο-κράτους,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας 6, στη Γερμανική (Γαλλική) και Ελληνική. Σε
περιπτώσεις που προτείνονται περισσότερες εισηγήσεις, αξιοποιούν το εργαλείο
δημοσκοπήσεων για να αποφασιστεί με τη χρήση των κινητών ή σταθερών συσκευών η
ενσωμάτωσή τους στο τελικό κείμενο.
Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: Η δραστηριότητα αυτή εμπλέκει το
ψηφιακό λεξικό https://de.pons.com/, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου καθώς και
λογισμικό παρουσίασης (π.χ. PowerPoint). Για τη διεξαγωγή των δημοσκοπήσεων
απαιτείται η χρήση αντίστοιχου λογισμικού, π.χ. https://www.poll-maker.com/. Επίσης
μπορούν να αξιοποιηθούν κατά περίσταση λογισμικά ζωγραφικής και επεξεργασίας εικόνας
για τη δημιουργία της σημαίας.
Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα στοχεύει στην ανάπτυξη του
γλωσσικού, ψηφιακού και κοινωνικού γραμματισμού, καθώς οι μαθητές αξιοποιούν το νέο
γλωσσικό υλικό που κατέκτησαν για να δημιουργήσουν το νέο δίγλωσσο (ή τρίγλωσσο)
Σύνταγμα.

5. Αποτίμηση και αντίκτυπος σεναρίου
Το προτεινόμενο σενάριο δεν έχει εφαρμοστεί στην τάξη και αποτελεί πρόταση προς
υλοποίηση.
Λόγω της φύσης του, με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα έντονα διαθεματικό και
διαγλωσσικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων που αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις αρχές της
κονστρουκτιβιστικής θεωρίας, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει και τεχνικές πιο
παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, η υλοποίηση του σεναρίου
προσφέρεται ιδιαίτερα σε τάξεις μεικτής Β’ ξένης γλώσσας, όπου η εμπλοκή των δυο ή
περισσότερων ξένων γλωσσών υποστηρίζει σημαντικά τη γλωσσική επίγνωση. Με τον τρόπο
αυτό ικανοποιείται και η πρόταση του ΕΠΣ-ξγ για την ενίσχυση της γλωσσικής επίγνωσης
μέσα από διαδικασίες επικοινωνίας διαφόρων γλωσσών.
Επιπλέον, η διαθεματικότητα προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα να αναγνωρίσει
ομοιότητες με την πραγματική υπόσταση αναγνωρισμένων κρατικών οντοτήτων και να τις
παραβάλλει με την εξιδανικευμένη κατάσταση που περιγράφεται στη συγκεκριμένη
περίπτωση του μικρο-κράτους.
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Αναμένεται το σενάριο να δημιουργήσει το αναγκαίο υπόβαθρο για συζήτηση και
δημιουργική σκέψη των μαθητών σε θέματα δημοκρατίας, καθώς στο τέλος του
προγράμματος καλούνται να αναπτύξουν ένα δικό τους Σύνταγμα, ενσωματώνοντας τις
προσωπικές τους απόψεις και επιθυμίες.
Σε επίπεδο γραμματισμού, το σενάριο ενισχύει σημαντικά τον ψηφιακό γραμματισμό, αφού
αξιοποιεί σειρά ψηφιακών εργαλείων για την πραγματοποίηση των επιμέρους
δραστηριοτήτων, χωρίς ωστόσο η χρήση των εργαλείων να είναι ο αυτοσκοπός τους.
Αντιθέτως, τα ψηφιακά εργαλεία και οι προσφερόμενοι πόροι λειτουργούν επικουρικά για
την πραγματοποίηση του σεναρίου, επιτρέποντας τον αναγκαίο χώρο για εναλλακτικές
προσεγγίσεις σε περίπτωση τεχνικών ή άλλων δυσκολιών. Άλλα είδη γραμματισμού που
ενισχύονται είναι ο κοινωνικός καθώς και ο γλωσσικός γραμματισμός.

6. Προτάσεις και διαφορετικές εκδοχές του σεναρίου
1) Το σενάριο ενσωματώνει τεχνικές της αντεστραμμένης τάξης (flipped classroom) και της
ιστοαναζήτησης (webquest), οπότε εξοικονομείται χρόνος παράδοσης που μπορεί να
αξιοποιηθεί ως χρόνος δημιουργικής εργασίας. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να
εφαρμοστεί για διάφορους λόγους, θα πρέπει να προστεθεί στον χρονοπρογραμματισμό
τουλάχιστον μία διδακτική ώρα σε αίθουσα πληροφορικής, όπου οι μαθητές θα μπορούν να
παρακολουθήσουν τις αντίστοιχες δραστηριότητες σε υπολογιστή με πρόσβαση στο
διαδίκτυο.
2) Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες γλώσσες και να αποτελέσει με τον τρόπο
αυτό διαθεματική, διεπιστημονική και διαγλωσσική δραστηριότητα, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει αμιγώς γερμανόφωνο τμήμα και οι μαθητές παρακολουθούν τη δεύτερη ξένη
γλώσσα σε συνδιδασκαλία. Στην περίπτωση αυτή, ο πρώτος πίνακας μπορεί να αξιοποιηθεί
ως βασικό σημείο εκκίνησης λεξιλογίου και η μετέπειτα πορεία του σεναρίου να
προσαρμοστεί στις γλώσσες του τμήματος ελληνικής παιδείας, οπότε θα συνυπάρχουν
παράλληλα μαθητές της Γερμανικής και της άλλης Β’ ξένης γλώσσας. Οι κειμενικές
παραγωγές μπορούν στην περίπτωση αυτή να προκύψουν σε όλες τις γλώσσες του
τμήματος, συμπεριλαμβανομένης και της Γ1.
7. Βιβλιογραφία
1) Το σενάριο στηρίχθηκε σε μία πρόταση που δημοσιεύθηκε στο Jensen, R. D., Kløve, Z.,
Koistinen, S., & Poulsen, M. (2015). Teaching File 79 Micro Republics Constitution Republic of
Užupis. Babylonia, 2(October), 2–5. Ανακτήθηκε την 02-01-2019 από
http://babylonia.ch/fileadmin/user_upload/documents/2015-2/Encart_79.pdf.
2) Οι δύο τελευταίες δραστηριότητες στηρίζονται σε προτάσεις διεξαγωγής
ιστοαναζητήσεων (webquests) που δημοσιεύθηκαν στο Bahč, M. Ž. (2014). Webquests beim
Fremdsprachenlernen. Ein landeskundlicher Versuch aus dem DaF-Bereich. Informatol, 47(4),
277–286.
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8. Φύλλα εργασίας

Φύλλο Εργασίας 1: Σύνταγμα και Ορολογία
Συμπληρώστε τις ορολογίες που σχετίζονται με το Σύνταγμα και τους νόμους μίας
χώρας, στη γλώσσα που αναφέρεται στη στήλη. Κάποιες ορολογίες έχουν ήδη
συμπληρωθεί. Χρησιμοποιήστε , αν χρειαστεί, ηλεκτρονικό (π.χ. https://de.pons.com/ ή
https://translate.google.gr/) ή παραδοσιακό λεξικό.
Ελληνικά
σύνταγμα
νόμος
άρθρο
παράγραφος
δικαίωμα
υπουργός
δημοκρατία
κράτος

Deutsch

English
constitution

Français

Gesetz
l'article
Recht
la démocratie
country

14

…..

Φύλλο Εργασίας 2: Ανακαλύπτουμε τη Λιθουανία
Εργασία στο σπίτι.
Παρακολουθήστε το βίντεο στη διεύθυνση
https://www.playposit.com/listcode/929664/eca315/open. Το βίντεο είναι στα Αγγλικά.
Απαντήστε τις ερωτήσεις που περιέχονται. Θα σας ζητηθεί να φέρετε μερικές
απαντήσεις σας στην επόμενη συνάντησή μας στην τάξη.
Seht euch das Video auf https://www.playposit.com/listcode/929664/eca315/open an.
Das Video ist in englischer Sprache. Beantwortet dabei die Fragen zum Video. Einige
eurer Antworten sollt ihr zu unserem nächsten Treffen mitbringen.
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Φύλλο Εργασίας 3: Το Ούσουπις της Λιθουανίας
Περιηγηθείτε στη διεύθυνση https://de.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEupis, όπου θα
βρείτε πληροφορίες για τη μικρή πόλη Ούσουπις της Λιθουανίας. Σημειώστε στον
παρακάτω πίνακα τα στοιχεία.
Seht euch die Seite https://de.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEupis an, auf der ihr
Informationen über die kleine Stadt Uzupis in Litauen erhaltet. Ergänzt daraufhin in der
folgenden Tabelle die Informationen.

ungefähr …………… ha (Hektar =
στρέμματα)

Größe des Gebietes
Fluss, an dem die Stadt liegt
Wie viele Brücken über den Fluss gibt es?
Unabhängigkeitserklärung der Republik
Litauen?

im Jahr ……………….

Die Republik Užupis war eine

…………aktion

Unabhängigkeitstag der Republik Užupis
Zweiter Name der Republik Užupis
Was symbolisiert der „Engel“ auf dem
Hauptplatz?
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Φύλλο εργασίας 4: Γνωριμία με του Ούσουπις
Εργασία για το σπίτι

Παρακολουθήστε το βίντεο στη διεύθυνση https://p.dw.com/p/2vsyB. Στη συνέχεια,
βάλτε τις εικόνες και τους τίτλους τους στη σωστή χρονολογική σειρά, σύμφωνα με το
βίντεο. Θα προκύψει μία δομή της διήγησης. Φέρτε στο επόμενο μάθημα μαζί σας αυτή
τη δομή.
Verfolgt nun das Video auf https://p.dw.com/p/2vsyB. Bringt daraufhin die Bilder und
deren Titel in die richtige zeitliche Reihenfolge, wie sie im Video erscheint. Ihr erhaltet
dadurch eine zeitliche Gliederung. Bringt diese Gliederung mit in die nächste
Unterrichtsstunde.

A

In Uzupis können junge Leute
Kunst studieren.

B

In der Straße Paupio Gatve
kann man die Verfassung
Uzupis in vielen Sprachen
sehen.

C

In Uzupis gibt es auch eine
unabhängige Post und alle
Besucher bekommen eine
Visa.
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D

Vor der Gründung der
Republik war der Stadtteil
völlig ruiniert.

E

Uzupis hat sogar viele
Botschafter in anderen
Ländern.

F

Der Außenminister Thomas
Čepaitis war einer der
Gründer der Republik.

G

Uzupis ist 0,6
Quadratkilometer groß.

H

1997 wurde die
Phantasierepublik Uzupis
gegründet. Das Café Uzupio
Kavine ist der Regierungssitz.

1

2

3

4

5
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Φύλλο Εργασίας 5: Αναπαραγωγή του Συντάγματος του Ούσουπις

Αφού μελετήσατε το Σύνταγμα του Ούσουπις και ξέρετε το λεξιλόγιό, ας
προχωρήσουμε τώρα στη μεταφορά του Συντάγματος στην Ελληνική, για να
μπορέσουμε στη συνέχεια να κατανοήσουμε το περιεχόμενό του.
Χωριστείτε σε ομάδες των πέντε. Κάθε μέλος της ομάδα έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο:
1. Ο/Η κειμενογράφος: Πληκτρολογεί το κείμενο που θα προκύψει από τη μεταφορά
του Συντάγματος.
2. Ο/Η γλωσσολόγος: Αναζητάει το αναγκαίο λεξιλόγιο στο ψηφιακό λεξικό
https://de.pons.com/, τη λίστα λεξιλογίου της Δραστηριότητας 1 της πρώτης ώρας
καθώς και στα αντίστοιχα κείμενα της Αγγλικής, Γαλλικής που αναφέρονται στην
ιστοσελίδα που θα σας δώσει ο/η εκπαιδευτικός.
3. Ο/Η μεταφραστής: Κάνει την αρχική μετάφραση του κειμένου, χρησιμοποιώντας τις
λίστες λεξιλογίου καθώς και τις λέξεις που προσφέρει ο/η γλωσσολόγος.
4. Ο/Η διερμηνέας: Συνεργάζεται με τον/την μεταφραστή και βοηθάει στη σωστή
γλωσσική μεταφορά του κειμένου, προσέχοντας τα ελληνικά νοήματα των φράσεων.
5. Ο/Η αρχισυντάκτης: Οριστικοποιεί το τελικό ελληνικό κείμενο και το ελέγχει για την
σωστή αντιστοιχία με το γερμανικό (σωστή σειρά προτάσεων, σωστή μεταφορά των
εννοιών, κ.λπ.)
Δημιουργήστε σε λογισμικό παρουσιάσεων (π.χ. PowerPoint) μία σειρά από διαφάνειες,
όπου θα καταγράψετε σε δυο στήλες το αρχικό γερμανικό και το δικό σας ελληνικό κείμενο.
Κάθε ομάδα εργασίας θα δημιουργήσει συνολικά τέσσερις (4) διαφάνειες με 10 κάθε φορά
φράσεις - προτάσεις του Συντάγματος.
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας σας, θα παρουσιάσετε το αποτέλεσμα στην τάξη για να
αποφασίσετε από κοινού, ποια προσπάθεια είναι ποιοτικά πιο καλή. Για το σκοπό αυτό θα
πρέπει πρώτα να έχετε συμφωνήσει με τις άλλες ομάδες, ποια κριτήρια θα
χρησιμοποιήσετε για την αξιολόγηση των προσπαθειών. Δημιουργήστε από κοινού μία
ρούμπρικα αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας το εργαλείο που θα βρείτε στη διεύθυνση
https://www.quickrubric.com/. Στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε τη ρούμπρικα σε
τόσα αντίτυπα, όσες ομάδες θα έχετε δημιουργήσει. Μπορείτε να δημιουργήσετε τα
κριτήρια στην Γερμανική και / ή Ελληνική.
Καλή επιτυχία!
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Φύλλο Εργασίας 6: Δημιουργήστε το δικό σας Μικροσκοπικό Κράτος και Σύνταγμα
Γνωρίζετε πλέον πολύ καλά, τι σκέφτηκαν οι εμπνευστές του Συντάγματος του Ούσουπις.
Τώρα είναι η σειρά σας να δημιουργήσετε ένα δικό σας Σύνταγμα όπως το φαντάζεστε για
το νέο σας κρατίδιο που θα δημιουργήσετε μέσα στην τάξη σας. Το νέο κρατίδιό σας θα
έχει δύο επίσημες γλώσσες, τη Γερμανική και την Ελληνική. Αν κάποιοι συμμαθητές σας
μαθαίνουν Γαλλικά, τότε θα έχετε τρεις επίσημες γλώσσες.
Δημιουργήστε ξανά ομάδες των πέντε με τους εξής ρόλους (καλό είναι να μην αναλάβετε
τον ίδιο ρόλο που είχατε στην προηγούμενη δραστηριότητα):
1. Ο/Η κειμενογράφος: Πληκτρολογεί το κείμενο που θα προκύψει από τη δημιουργία
του Συντάγματος.
2. Ο/Η γλωσσολόγος: Αναζητάει το αναγκαίο λεξιλόγιο στο ψηφιακό λεξικό
https://de.pons.com/, τη λίστα λεξιλογίου της Δραστηριότητας 1 της πρώτης ώρας
καθώς και στα αντίστοιχα κείμενα της Αγγλικής, Γαλλικής που αναφέρονται στην
ιστοσελίδα που θα σας δώσει ο/η εκπαιδευτικός.
3. Ο/Η μεταφραστής: Κάνει την μετάφραση του κειμένου στα Γερμανικά,
χρησιμοποιώντας τις λίστες λεξιλογίου καθώς και τις λέξεις που προσφέρει ο/η
γλωσσολόγος.
4. Ο/Η νομικός σύμβουλος: Αποφασίζει αν μία πρόταση του νομοθετικού εισηγητή
αναιρεί η ακυρώνει μία άλλη πρόταση.
5. Ο/Η νομοθετικός εισηγητής: Φέρνει προτάσεις για συζήτηση και συμπερίληψη στο
νέο Σύνταγμα, μεριμνώντας για πρωτοτυπία και καινοτομία.
Μόλις συντάξετε το νέο Σύνταγμα και στις δυο (ή τρεις) γλώσσες, θα πρέπει να
επαναλάβετε τη διαδικασία της αξιολόγησης από το σύνολο της τάξης για να αποφασίσετε
ποιο Σύνταγμα θα χρησιμοποιήσετε, ή ακόμα και ποια τμήματα άλλων συνταγματικών
προτάσεων θα εντάξετε σε ένα ενιαίο Σύνταγμα του νέου σας κράτους.
Μπορείτε να αποφασίζετε για κάθε μία πρόταση, χρησιμοποιώντας το εργαλείο
δημοσκοπήσεων https://www.poll-maker.com/. Θα χρειαστεί να ορίσετε έναν χειριστή /
κειμενογράφο για να περνάει τις προτάσεις στο σύστημα δημοσκοπήσεων. Οι υπόλοιποι θα
μπορείτε να ψηφίζετε στη διεύθυνση που θα σας δοθεί με τη χρήση tablet ή κινητού
τηλεφώνου.
Μέσα από τη διαδικασία της δημοσκόπησης μπορείτε να αποφασίσετε και για το όνομα
του νέου κρατιδίου σας. Αν θέλετε, μπορείτε σε επόμενη ώρα να δημιουργήσετε και δική
σας σημαία, καθώς και χαρτονομίσματα και δικό σας εθνικό ύμνο.
Καλή επιτυχία!
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Το παρόν σενάριο περιλαμβάνεται στο επιμορφωτικό υλικό της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ
στα ΠΑΚΕ (Συστάδα 6: Ξένες Γλώσσες), όπως αναπτύχθηκε/προσαρμόστηκε και αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο
της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη
διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ)», http://e-pimorfosi.cti.gr, του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, με τελικό δικαιούχο το ΙΤΥΕ
«Διόφαντος».
Το επιμορφωτικό υλικό αποτελεί ιδιοκτησία του ΥΠΑΙΘ και καλύπτεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την
προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών. Διατέθηκε μέσω της ειδικής πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης της παραπάνω Πράξης (moodle), ενώ την ευθύνη ανάπτυξής του είχε συγγραφική
ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Βασιλική Μητσικοπούλου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας.

