Μερικές χρήσιµες οδηγίες στους µαθητές για την χρήση του Portfolio
Μην ξεχνάτε ότι η πρόοδος σας εξαρτάται από σας και τη µελέτη σας.
15 Λεπτά µελέτης την ηµέρα είναι αρκετά.
Αν έχετε πολύ υψηλές προσδοκίες και πάρετε εξωπραγµατικές αποφάσεις τότε εύκολα η µελέτη σας µπορεί να
αποτύχει –αν αποφασίσετε να µελετάτε δύο ώρες την ηµέρα για γρήγορη βελτίωση σύντοµα θα διαπιστώσετε
ότι δεν σας φτάνει ο χρόνος κι ότι έχετε ήδη χάσει το κίνητρό σας.
Βάλτε ρεαλιστικούς στόχους για τη µελέτη σας και προσπαθήστε να τους εκπληρώσετε.
∆εν γίνεται να µάθετε και να θυµόσαστε όλη τη γραµµατική µέσα σε τρεις µήνες γιατί η εκµάθηση µιας
γλώσσας απαιτεί χρόνο για επανάληψη, πρακτική εξάσκηση και µεταφορά της νέας γνώσης από τη
βραχυπρόθεσµη στη µακροπρόθεσµη µνήµη.
Σκεφτείτε τα θετικά αποτελέσµατα που θα έχετε αν µελετήσετε πολύ και δεν τα παρατήσετε.
Εύκολα µπορεί να χάσετε τον ενθουσιασµό σας γιατί δεν βλέπετε καµία πρόοδο στη µελέτη σας. Φανταστείτε
όµως πως η γνώση µιας ξένης γλώσσας θα σας βοηθήσει για να εξασφαλίσετε µια καλύτερη θέση να εξελιχθείτε
στην εργασία σας ή απλά να απολαύσετε την ανάγνωση ενός βιβλίου στην αρχική του γλώσσα.
Σηµειώστε όλες τις προσωπικές σας επιτυχίες στη θέση «Μπορώ» στο Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών.
Αν χρησιµοποιείτε το Portfolio θα βλέπετε τι έχετε µάθει και τι µπορείτε να καταλάβετε σε µια ξένη γλώσσα.
Θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από την ιδέα ότι δεν ξέρετε τίποτα και ότι δεν έχετε κάνει καµία πρόοδο.
Φτιάξτε το δικό σας Ντοσιέ µε τις καλύτερες εργασίες σας.
Συγκεντρώστε τα καλύτερα γραπτά σας, projects, διαγωνίσµατα, ηχογραφήσεις και άλλες εργασίες σας που
αποδεικνύουν στον τωρινό ή τον µελλοντικό σας εργοδότη ό,τι ξέρετε σε µια ξένη γλώσσα. Προσθέστε
καινούργιες εργασίες και κατατάξτε τες σε τακτά διαστήµατα.
Ακούστε τραγούδια, παρακολουθήστε έργα και διαβάστε βιβλία στη γλώσσα που µαθαίνετε.
Μην ξεχνάτε πως µια γλώσσα µαθαίνεται και έξω από την τάξη. Ένα καλό λεξικό ή ξένοι υπότιτλοι θα σας
βοηθήσουν να κατανοήσετε πιο εύκολα όλα τα κείµενα και µπορείτε να τα διαβάζετε ξανά και ξανά µέχρι να τα
καταλάβετε καλά.
Γράψτε e-mail και µιλήστε µε φίλους σας στη γλώσσα που µαθαίνετε.
Οι επαφές µε φίλους ή συνεργάτες στην ξένη γλώσσα θα σας δείξουν πόσο σηµαντική είναι η µελέτη σας και θα
σας παρακινήσουν να δουλέψτε αρκετά και να απολαύσετε την µελέτη σας.
Μην ξεχνάτε ότι η µάθηση εκτός τάξης είναι εξίσου σηµαντική όπως και η µελέτη σας µε έναν καθηγητή.
Ο καθηγητής σας µπορεί να είναι ο καλύτερος στον κόσµο όµως πρέπει να κάνετε και εργασία στο σπίτι να
επαναλαµβάνετε το λεξιλόγιο και να µελετάτε τη γλώσσα στον ελεύθερο χρόνο σας.
Κάνετε µια καταγραφή των projects και των εκθέσεών σας και ελέγξτε τα πάλι ύστερα από λίγους µήνες.
Μετά από κάποιο διάστηµα µελέτης γυρίστε στις προηγούµενες εργασίες σας και προσπαθήστε να τις
βελτιώσετε ή να εντοπίσετε τα γραµµατικά λάθη ή τα λάθη του ύφους. Αυτό θα σας δείξει ότι έχετε προοδεύσει
από τότε που κάνατε αυτή την εργασία.
Βρείτε τον προσωπικό σας τρόπο µάθησης και καταγραφής αγνώστου λεξιλογίου
Ρωτήστε τον καθηγητή και τους φίλους σας ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος γι’ αυτούς να καταγράφουν και να
µαθαίνουν άγνωστο λεξιλόγιο. Προσπαθήστε να βρείτε τον τρόπο που για σας είναι ο πιο ωφέλιµος και
εφαρµόστε τον τακτικά.
Όταν ταξιδεύετε χρησιµοποιήστε τη γλώσσα σε κάθε ευκαιρία και µιλήστε µε τους ντόπιους όσο πιο πολύ
γίνεται.
Μην ντρέπεστε και προσπαθήστε να ρωτήσετε τους ντόπιους για τη ζωή τους, τα αξιοθέατα, τη συγκοινωνία ή
για τα καλά εστιατόρια. Μιλήστε µε ανθρώπους στο µπαρ, στη ντίσκο, στο κλαµπ ή στη ρεσεψιόν του
ξενοδοχείου.
Χρησιµοποιήστε όλα τα είδη της σύγχρονης τεχνολογίας για να εξασκήσετε τη γλώσσα.
Βρείτε καινούργιους φίλους µέσω του skype ή του ICQ, γίνετε µέλος του facebook και χρησιµοποιήστε την ξένη
γλώσσα σαν το µόνο τρόπο επικοινωνίας σας. Οι άνθρωποι και οι νέες επαφές θα σας βοηθήσουν να εξασκήσετε
τη γλώσσα µε τον πιο φυσικό τρόπο.
Μην ξεχνάτε ότι η πρόοδος εξαρτάται από σας και τη µελέτη σας.
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Μερικές Συµβουλές Για Τη Χρήση Του Portfolio
Να είστε ευγενικοί και υποµονετικοί µε τους µαθητές σας –η µάθηση µιας ξένης γλώσσας είναι δύσκολο
και µακροχρόνιο έργο!
Τονίζετε πάντα στους µαθητές σας αυτά που ήδη ξέρουν.
Να υποστηρίζετε και να ενθαρρύνετε τους µαθητές σας, να τους αφήνετε να συλλέγουν τις εργασίες τους και να
συγκρίνουν προηγούµενες εργασίες µε πιο πρόσφατες. Αφήστε τους να διορθώνουν µόνοι τους παλιότερες
εργασίες τους και να εξηγούν τους γραµµατικούς και λεκτικούς λόγους για τις απαντήσεις τους.
∆ουλέψτε µε το Eυρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών και επιτρέψτε στους µαθητές σας να τσεκάρουν όλες τις
προσωπικές τους επιτυχίες στη θέση «Μπορώ».
Χρησιµοποιήστε το Portfolio σε κανονικά διαστήµατα στις τάξεις σας και ενθαρρύνετε τους µαθητές σας να το
χρησιµοποιούν για όλες τις γλώσσες που µαθαίνουν. Τα σηµεία «Μπορώ» µπορούν να τους παρακινήσουν
αρκετά εάν χρησιµοποιούνται στην τάξη τακτικά και γίνεται συζήτηση γι’αυτά.
Υποστηρίξτε τους µαθητές σας αν αρχίζουν να χάνουν τον ενθουσιασµό τους.
Σε κάθε µαθητή στη ζωή του υπάρχουν στιγµές που δεν βλέπουν καµία πρόοδο και αρχίζουν να απελπίζονται ή
να νιώθουν χαµένοι. Αυτή είναι η ώρα σας –πρέπει να τους εξηγήσετε ότι αυτή είναι µια συνηθισµένη φάση
στην πορεία της µάθησης και γρήγορα θα περάσει.
Επιτρέψτε στους µαθητές σας να προετοιµάσουν τη δική τους εξάσκηση
Μετά από κάθε καινούργια γραµµατική ή λεξιλόγιο επιτρέψτε στους µαθητές σας να ετοιµάσουν µια µικρή
άσκηση για τους συµµαθητές τους –µ’αυτόν τον τρόπο οι µαθητές σκέπτονται περισσότερο για το τι έµαθαν και
το τι θέλουν να µάθουν και έτσι παίρνουν ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης.
Αφήστε τους µαθητές σας να διαλέξουν τις εργασίες τους.
Εάν ζητηθεί από τους µαθητές σας να επιλέξουν την εργασία τους, πρέπει να σκεφτούν τι ξέρουν καλά και τι δεν
ξέρουν τόσο καλά. Μπορείτε να τους προσφέρετε κάποιες επιλογές για το τι να κάνουν για να βελτιώσουν τη
γνώση του. Τους δίνει κίνητρα.
Χρησιµοποιήστε πρωτότυπο υλικό τις τάξεις σας όσο γίνεται περισσότερο.
Το πρωτότυπο υλικό είναι ο σύνδεσµος ανάµεσα στη µάθηση και τη χρήση της γλώσσας σε πραγµατικές
συνθήκες της ζωής –στη δουλειά, στις διακοπές σε ένα επαγγελµατικό ταξίδι.
Αφήστε τους µαθητές σας να διαλέξουν τα θέµατα που τους αφορούν ή είναι ενδιαφέροντα.
Τα ενδιαφέροντα των µαθητών είναι το στοιχείο κλειδί στη διαδικασία της µάθησης. Εάν τους δοθεί η ευκαιρία
να επιλέξουν τα θέµατα που θεωρούν σηµαντικά ή τους αφορούν, ο ενθουσιασµός τους αυξάνεται.
Χρησιµοποιήστε τη γλώσσα όσο πιο πολύ γίνεται στην τάξη, ακόµα και µε εντελώς αρχάριους.
Προσπαθήστε να µην χρησιµοποιείτε τη µητρική γλώσσα των µαθητών και δηµιουργείστε συνθήκες αληθινής
ζωής/περιβάλλοντος στην τάξη όσο πιο συχνά γίνεται.
Προτρέπετε τους µαθητές σας να βλέπουν ταινίες στην ξένη γλώσσα µε ξένους υπότιτλους
Εξηγήστε στους µαθητές σας ότι η παρακολούθηση µια ταινίας είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να
µάθουν και να κατανοήσουν µια ξένη γλώσσα. ∆είξτε τους πως πρέπει να το κάνουν και πως µπορούν να
µάθουν από αυτό.
Ενθαρρύνετε τους µαθητές σας, να διαβάζουν απλοποιηµένα βιβλία και να ακούν ηχογραφηµένα βιβλία.
Προµηθεύστε τους µαθητές σας µε βιβλία και ηχογραφήσεις και παροτρύνετε τους να χρησιµοποιούν το internet
σαν πηγή ανάγνωσης (βιβλία, κείµενα, ηχογραφήσεις µε τα κείµενα).
∆είξτε στους µαθητές σας διαφορετικούς τρόπους για να καταγράφουν καινούργιο λεξιλόγιο.
Εφαρµόζοντας κατάλληλες και τακτοποιηµένες καταγραφές στο πίνακα θα ενθαρρύνει τους µαθητές σας να
καταγράφουν οργανωµένα το λεξιλόγιο τους, έτοιµο για καθηµερινή επανάληψη και µελέτη
Χρησιµοποιήστε ποικιλία διδακτικών τεχνικών και υλικών στην τάξη σας.
Μην ξεχνάτε ότι οι µαθητές σας µπορεί να έχουν διαφορετικό τρόπο µάθησης (οπτικός, ακουστικός,
αισθησιοκινητικός µαθητής). Γνωρίζοντας και κατανοώντας τους τρόπους µάθησης των µαθητών σας θα σας
βοηθήσει να τους διδάξετε πιο αποτελεσµατικά.
Να είστε ευγενικοί και υποµονετικοί µε τους µαθητές σας –η µάθηση µιας ξένης γλώσσας είναι δύσκολο
και µακροχρόνιο έργο.
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