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Tο Ολοήµερο Σχολείο προσφέρει τα Γερµανικά ως Ελεύθερη ∆ραστηριότητα 
και όχι ως υποχρεωτικό µάθηµα εντεταγµένο στο Ωρολόγια Πρόγραµµα. Το 
γεγονός ότι είναι δραστηριότητα καθορίζει και τον σκοπό, τη στοχοθεσία αλλά 
και τη διδακτική προσέγγιση του µαθήµατος.  
Ο σκοπός µας εδώ είναι να ευαισθητοποιήσουµε τους µαθητές στην ανάγκη 
εκµάθησης ξένων γλωσσών σε µια Ευρώπη ενιαία, πολυπολιτισµική , µε 
µετακινούµενους πληθυσµούς, στην οποία η γερµανική γλώσσα έχει 
σηµαντική παρουσία, και που η γνώση της εξοπλίζει τους µαθητές µε 
δυνατότητες πρόσβασης σε πληροφορίες, τους καθιστά επαγγελµατικά 
ανταγωνιστικούς και τους παρέχει τη δυνατότητα προσέγγισης ενός άλλου 
πολιτισµού και σε "ζωντανό" επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο πρόσβασης στην 
πνευµατική της παρακαταθήκη µέσα από τα γραπτά κείµενα και τα µεγάλα 
έργα της πολιτισµικής της παράδοσης. 
Κύριος στόχος µας είναι να αναπτύξουν οι µαθητές την ικανότητα να 
κατανοούν και να παράγουν κυρίως προφορικό λόγο.  
Άλλοι στόχοι είναι: 
- η ανάγνωση και κατανόηση γραπτών κειµένων, 
- η παραγωγή γραπτών κειµένων, 
- η δηµιουργία κινήτρων και η πρόκληση αισθήµατος χαράς για την 
ενασχόλησή τους µε τη γερµανική γλώσσα, καθώς και 
- η προώθηση της πολυπολιτισµικής συνειδητότητας. 
 
Ως εκ τούτων, και επειδή τα Γερµανικά είναι δραστηριότητα και όχι µάθηµα, 
διαφέρει και η διδακτική τους προσέγγιση. Γι' αυτό θα πρέπει:  
-Να δοθεί έµφαση στις παιγνιώδεις µορφές διδασκαλίας! 
[τραγούδι, κίνηση, παντοµίµα, δραµατοποίηση απλών κειµένων (π. χ. ένας  
διάλογος από το βιβλίο να διαβαστεί από τους µαθητές, σαν να επρόκειτο να 
παιχτεί σε θεατρική παράσταση), θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασµός κ. α.]  
- Η θεµατολογία θα πρέπει να άπτεται των ενδιαφερόντων της ηλικίας 
τους, των γνώσεών τους, των συναισθηµατικών και επικοινωνιακών 
τους αναγκών. Τα παιδιά ενδιαφέρονται για ό,τι αφορά την καθηµερινότητά 
τους και για οτιδήποτε το "εξωτικό" (π. χ. "Das Krokodil ist in der Badewanne", 
"Weltraumschiff" etc.)! 
- Οι γλωσσικές δραστηριότητες να αναπτύσσονται εντός θεµατικών  
πλαισίων. ∆ηλαδή: π. χ. η αντιγραφή να µην διεξάγεται ως στείρα άσκηση 
στο τετράδιο εργασίας, αλλά να παρακινούµε τους µαθητές να κατασκευάσουν 
ένα poster, στο πλαίσιο της διερεύνησης ενός θέµατος. 
Από την άλλη, όταν θέλουµε να τους εξασκήσουµε στο γερµανικό αλφάβητο, 
αυτό θα µπορούσε να γίνει µε τρόπο που να εξάπτει τη φαντασία, την 
αισθητική, το συναίσθηµα και την ροπή τους προς το "εξωτικό"! Μια ιδέα θα 
ήταν η άσκηση να διεξαχθεί σε τετράδιο καλλιγραφίας µε πέννα και µελάνι, 
όπου θα εξασκηθούν στην γερµανική "καλλιγραφική"  γραφή (Schreibschrift), 
αλλά και θα "ονειροπολήσουν" νοσταλγικά, έχοντας ενδεχοµένως ακούσει είτε 



από τους γονείς, είτε από τους παππούδες τους, οτι αυτοί στο σχολείο 
διδάχθηκαν το µάθηµα της καλλιγραφίας.  
- Να πραγµατοποιούνται µικρά και απλά σχέδια εργασίας 
(Projektarbeiten), τα οποία βοηθούν τους µαθητές στον αυτοσχεδιασµό και 
στην έκφραση και τονώνουν την δηµιουργικότητά τους. Κάτι τέτοιο θα 
µπορούσε επί παραδείγµατι να είναι: 
♦ Ένα γνωστό παραµύθι που το αποδίδουν ζωγραφικά σαν κόµικ ή κολλάζ 
κλπ. και στο οποίο γράφουν µε πολύ απλά λόγια διαλογάκια στην 
"φούσκα"  (Sprechblase). 

♦ Εξ' αφορµής ενός κόµικ ή καρτούν που υπάρχει στο βιβλίο ή που είδαν 
στην τηλεόραση, ή µιας γελοιογραφίας που τους εντυπωσίασε, να 
παράγουν δικής τους εµπνεύσεως αντίστοιχα.  

♦ Βάσει του χάρτη της Γερµανίας ή άλλων γερµανόφωνων χωρών, όπως 
Αυστρία, Ελβετία, να σχεδιάσουν µιά περιήγηση σε πόλεις της αντίστοιχης 
χώρας, αναφέροντας αξιοθέατα, έθιµα, γιορτές ή προϊόντα για τα οποία 
είναι γνωστή η κάθε πόλη ή η κάθε περιοχή.  

♦ Να χορογραφήσουν και να παρουσιάσουν σε άλλους µαθητές ένα 
γερµανικό τραγούδι.  

♦ Σε ένα παιχνίδι ρόλων, να αυτοσχεδιάσουν παριστάνοντας π. χ. δύο 
φίλους που συνοµιλούν στο τηλέφωνο και κανονίζουν την επόµενη έξοδό 
τους. 

- Να περιοριστεί η δασκαλοκεντρική διδασκαλία στο µέτρο του 
απολύτως αναγκαίου!  
- Να υπάρχει εναλλαγή στις µορφές διδασκαλίας, ώστε οι µαθητές να 
µην πλήττουν! ∆ηλαδή, άλλοτε να εργάζονται ανά ζεύγη, άλλοτε σε οµάδες, 
άλλοτε σε κάποιο σχέδιο εργασίας κ. ο. κ. Η µεγαλύτερη βαρύτητα να δοθεί 
στις παιγνιώδεις µορφές διδασκαλίας, που προσφέρουν τη δυνατότητα 
κίνησης αλλά και πλούσιας εναλλαγής µορφών άσκησης και δηµιουργικής 
ενασχόλησης µε τη γλώσσα. Οι µαθητές δεν θα πρέπει να µοιάζουν µε 
"ασώµατες κεφαλές"! 
- Οι µαθητές να ενθαρρύνονται στη "δηµόσια " χρήση της γλώσσας, που 
ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους γενικότερα και όχι µόνο ως προς τη 
σχέση τους µε την ξένη γλώσσα. ∆ηλαδή, στο πλαίσιο κάποιας 
δραστηριότητας και συνεργαζόµενοι σε οµάδες, να οµιλούν µπροστά στην 
τάξη, αλλά και να παρουσιάζουν είτε εργασίες τους, είτε παίζοντας σε κάποιο 
σκετς κλπ. στο πλαίσιο κάποιας σχολικής εκδήλωσης µπροστά σε όλο το 
σχολείο.  
- Στο µέτρο του δυνατού, να γίνεται χρήση µεγάλης ποικιλίας µέσων: 
βιβλία, φυλλάδια, ραδιόφωνο, βίντεο, τηλεόραση, υπολογιστής, διαδίκτυο, 
DVD, CD-Rom. 
- Τα Γερµανικά στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ δεν βαθµολογούνται! Αυτό 
λοιπόν, µας δίνει άλλες δυνατότητες διδακτικής προσέγγισης. 
Ευκταίο θα ήταν οι δραστηριότητες να διεξάγονται µόνο παιγνιωδώς,  µε 
φύλλα εργασίας, εικόνες, εικονογραφηµένα λεξικά (Bildwörterbücher), κασέτες 
ήχου, βίντεο κλπ. χωρίς χρήση βιβλίου.  ∆εδοµένων όµως τεχνικών 
δυσκολιών (όπως προβλήµατα υποδοµής των σχολικών µονάδων, έλλειψη 
εποπτικών µέσων κλπ.), το βιβλίο θα πρέπει να λειτουργεί µόνο ως οδηγός! 
Είναι προτιµότερο  να φτιάχνουν ντοσιέ, πόστερ και όλα τα προαναφερθέντα. 
Εφ' όσων όµως αναγκαστικά επιλεγεί κάποιο βιβλίο του εµπορίου, η επιλογή 
να γίνει από παιδικές διδακτικές σειρές, που είναι φιλικές προς τους µαθητές 



και ανταποκρίνονται στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα τους, αλλά και που δεν 
συµπίπτουν µε τις σειρές, που εγκρίνονται κάθε χρόνο για τη διδασκαλία της 
Γερµανικής στα Γυµνάσια, που ούτως ή άλλως ο σκοπός και η στοχοθεσία 
τους δεν συνάδει µε τη "φυσιογνωµία" των Γερµανικών στο Ολοήµερο 
∆ηµοτικό Σχολείο.  
Κλείνοντας, θα ήθελα να εστιάσω κυρίως, στην ανάγκη στήριξης και 
ενίσχυσης των εκπαιδευτικών, που εφαρµόζουν τέτοιες µεθόδους 
διδασκαλίας,  αλλά και στην ενθάρρυνση και των άλλων να 
ακολουθήσουν αυτού του είδους διδακτικές προσεγγίσεις. 
 


