
ΓΙΝΕΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ! 

Δίνοντας κίνητρο στον εκπαιδευόμενο ενήλικα για μάθηση στην EFL / ESL / ESP τάξη (ως ξένη γλώσσα (EFL) ως 

δεύτερη γλώσσα (ESL) για ειδικούς σκοπούς (ESP). 

 Διαφορετική προσέγγιση διδασκαλίας σε ενήλικες μαθητές / ενεργή μάθηση  

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιδιώκουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα για πολύ 

συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς λόγους. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσετε τους ενήλικες 

σπουδαστές σας να μάθουν και να κατακτήσουν αυτή τη γνώση ώστε να είναι σε θέση να είναι αυτόνομοι στην 

εφαρμογή της αγγλικής γλώσσας, στους τομείς που θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουν. 

 

Στόχοι του μαθήματος 

• Πώς να κάνετε τη διαφορά ως δάσκαλος ενηλίκων - Να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να διδάξετε σε ένα περιβάλλον 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 

• Γενικές στρατηγικές και συμβουλές για τη διαχείριση μιας τάξης ενηλίκων 

• Bασικά εργαλεία για τη διδασκαλία αγγλικών σε ενήλικες,  δημιουργικά και με αυτοπεποίθηση 

• Τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες όταν μαθαίνουν αγγλικά ως ξένη 

γλώσσα (EFL), ως δεύτερη γλώσσα (ESL), για ειδικούς σκοπούς (ESP). 

• Σχεδιασμός μαθημάτων - Προσαρμογή  στις ανάγκες τους. 

• Προώθηση της ενεργητικής μάθησης με ενθάρρυνση και συμμετοχή 

• Ιδέες για μια μάθηση πιο ουσιαστική και ολοκληρωμένη με εργασία σε ομάδες, μείωση του άγχους δημιουργώντας 

ενθουσιασμό και κίνητρο στην τάξη. 

• Τεχνικές διδασκαλίας -  προσέγγισης μέσω εργαστηρίων για τη διδασκαλία ενηλίκων. 

 

Εργαλεία - Μέθοδοι 

 Δραστηριότητες Γνωριμίας  

 Παιχνίδια και Δραστηριότητες – και οι ενήλικες θέλουν να παίζουν! 

 Κατασκευές και χειροτεχνία στη μάθηση των ενηλίκων 

 Παιχνίδι ρόλων, μίμηση και παντομίμα  

 Τα τραγούδια και  κίνηση για απελευθέρωση άγχους  

 Τεχνολογία: Χρησιμοποιώντας βίντεο και εφαρμογές για να σπάσει η ρουτίνα στη μάθηση (ταινίες, κινούμενα σχέδια 

και συζητήσεις Tedx στην τάξη). 

 Μαγειρική   

 

 

 

 

 



Το μάθημα περιλαμβάνει 

 Μαθήματα πρωινής ομάδας 

 Job Shadowing  

 Υλικό μαθημάτων 

 Στρατηγικές διδασκαλίας 

 Εργαστήρια 

 Σεμινάρια / συζητήσεις /καταιγισμός ιδεών 

 Ομαδική δουλειά 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

 -Αποτελεσματικά, πρακτικά εργαλεία επικοινωνίας 

 -Τεχνικές και στρατηγικές που προσεγγίζουν την εκπαίδευση ενηλίκων  

 -Αποτελεσματική διαχείριση της τάξης  

«Μην μαθαίνετε να κάνετε, αλλά μαθαίνετε κάνοντας…  

Η διδασκαλία αγγλικών σε ενήλικες είναι πιο δύσκολη  από τη διδασκαλία αγγλικών στα παιδιά. Πρέπει να βρείτε 

τρόπους για να τους κερδίσετε. Οι ενήλικες είναι μεγάλα παιδιά, που θέλουν επίσης να μάθουν με τρόπο 

διασκεδαστικό, ώστε να δουν θετικά τα αγγλικά. Είναι καλό για αυτούς να συμμετέχουν στο υλικό, να συμμετέχουν 

στην τάξη και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Μην περιμένετε απλώς να ακούσουν και να απομνημονεύσουν, αντ 

'αυτού να τους βοηθήσετε, να επιδείξουν μια διαδικασία, να εφαρμόσουν μια ιδέα σε μια πραγματική κατάσταση - 

να μην μείνετε  στους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης. Η ενεργή μάθηση βοηθά τους μαθητές να μάθουν 

περισσότερα, να θυμούνται τις πληροφορίες περισσότερο και να απολαμβάνουν περισσότερο το μάθημα». 

Samuel Butler, συγγραφέας 

 

Η εκπαιδεύτρια / Τίνα Γιαννακέα 

«Γεννήθηκα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και διδάσκω αγγλικά ως ξένη γλώσσα στην Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια.  

Δίδασκα και ήμουν συντονίστρια προγραμμάτων σε φροντιστήρια αγγλικής γλώσσας για δεκαπέντε χρόνια. Τα 

τελευταία πέντε χρόνια, εργάζομαι στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά στο πρωινό και απογευματινό πρόγραμμα.  

Ανεξάρτητα από την ηλικία, όλα τα μαθήματα μου βασίζονται στη μάθηση μέσω του παιχνιδιού, του τραγουδιού, 

των πρακτικών δραστηριοτήτων και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Να μιλάω, να διαβάζω και να γράφω στα 

Αγγλικά με αυτοπεποίθηση και φυσικά να αγαπώ την αγγλική γλώσσα. Έχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια για 

όλες τις ηλικίες ώστε να βελτιώσω τις εκπαιδευτικές μου δεξιότητες και να ενημερωθώ για νέες τεχνικές και 

μεθοδολογία στη διδασκαλία. Επίσης  εργάζομαι ως  εξετάστρια προφορικών για πολλές εταιρείες, συντονίζοντας το 

απογευματινό αγγλόφωνο πρόγραμμα στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά ενώ είμαι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων 

στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης IEK ORIZON». 

 

    

 


