
 
 

 
 
Θωμαή Αλεξίου 

 
Θεωρία: Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης για τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας, 

αναπτύσσουμε μια δραστηριότητα για την κατανόηση γραπτών οδηγιών που αφορούν διαδρομές 
με αυτοκίνητο. Η μέθοδος που ακολουθείται βασίζεται και στην Eκμάθηση Βασισμένη σε 
Δραστηριότητες (Task-based Learning) (Willis 1996)  

Στόχος δραστηριότητας: 
 
 

Κατανόηση σύντομων γραπτών πληροφοριών. 
Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να 
κατανοούν προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά 
και συνδέονται με κατευθύνσεις και οδηγίες. 

Περίσταση: Αναζήτηση οδηγιών προς μια κατεύθυνση. 

Επίπεδο: Α2. 
Πιθανή διάρκεια: 15 λεπτά. 

Διδακτικό υλικό: Μπορεί να κατασκευαστεί βάσει πληροφοριών που περιέχουν 
σχετικοί ιστότοποι, όπως το 

http://www.forthnet.gr/templates/driveme.aspx?c=10008226. 
Παρακάτω δίνονται λεπτομέρειες. 

Στάδια: Στάδιο 1 

Ο εκπαιδευτικός μπαίνει στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα 
http://www.forthnet.gr/templates/driveme.aspx?c=10008226 ή σε 
άλλη σχετική σελίδα (υπάρχουν αρκετές που δίνουν τέτοιου 
είδους πληροφορίες για άλλες πόλεις ή/και χώρες, παρακάτω 
όμως δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της 
συγκεκριμένης ιστοσελίδας). 
Στη συνέχεια, δίνει κατευθύνσεις για μια διαδρομή (π.χ. αφετηρία: 
Λαμπράκη 170, προορισμός: πλατεία Σκρα, Καλαμαριά). Έπειτα, 
εκτυπώνει το κείμενο οδηγιών. 
Έτσι μπορεί να δει το λεξιλόγιο και τις εκφράσεις που χρειάζονται 
για την κατανόηση και τη δημιουργία παρόμοιου κειμένου. 
 
Ενδεικτικό λεξιλόγιο που απαιτείται: 
χάρτης, διαδρομές, οδός, αριθμός, δήμος/πόλη, αφετηρία, 
προορισμός, με αυτοκίνητο, με τα πόδια, μικρότερος χρόνος, 
μικρότερη απόσταση, κτλ. 
 
Σε περίπτωση που οι μαθητές είναι μικρής ηλικίας και δεν ξέρουν 
να χρησιμοποιούν χάρτες ή να διαβάζουν και να ακολουθούν 
οδηγίες, δίνουμε εκτυπωμένους τους χάρτες και τους ζητάμε 
απλά να βρουν διάφορα σημεία. Έτσι, τους δίνουμε το χρόνο να 
εξοικειωθούν με την ανάγνωση και την εύρεση σημείων στο 
χάρτη. 
 
Στάδιο 2 

Εξηγούμε την περίσταση (π.χ. Πρόκειται να πάτε με τον/τη 
σύζυγο ή με μία/ένα φίλο/η ή με μία/ένα συνάδελφο σ’ ένα 
ραντεβού, αλλά δε γνωρίζετε πώς και πού ακριβώς να πάτε). 
 
Στάδιο 3 
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Ζητούμε από τους μαθητές να διαβάσουν το κείμενο. Σ’ αυτό το 
στάδιο μπορούμε να εισάγουμε νέο λεξιλόγιο που θα χρειαστεί για 
τη δραστηριότητα, όπως χάρτης, διαδρομές, οδός, δήμος/πόλη, 
αφετηρία, προορισμός, τετράγωνα, προχωράτε, στρίβετε, 
αριστερά, δεξιά, μέγιστος χρόνος κτλ. 
 
Στάδιο 4 

Οι μαθητές κατανοούν το κείμενο καθώς και τη διαδικασία 
εύρεσης διαδρομής και δημιουργούν σε ομάδες ένα γραπτό 
κείμενο οδηγιών μικρής έκτασης για τη συγκεκριμένη διαδρομή. 

Προτεινόμενα εποπτικά 
μέσα: 

Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο. Αν δεν υπάρχουν, μπορείτε 
να φέρετε στην τάξη τους εκτυπωμένους χάρτες με τις οδηγίες. 
Επίσης, αν υπάρχει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί GPS. 

Τι πρέπει να προσέξουν οι 
διδάσκοντες/διδάσκουσες: 

Είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να βοηθήσετε τους μαθητές, 
ιδιαίτερα αν είναι πολύ νεαρής ηλικίας, ώστε να εξοικειωθούν με 
την ανάγνωση χάρτη. 

Παραλλαγή/ές: http://maps.google.com/ (σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε 
το Google, translate για μετάφραση οδηγιών στα ελληνικά). 

 Η δραστηριότητα μπορεί να έχει διάφορες παραλλαγές, π.χ. 
να φέρουμε GPS στην τάξη και να ζητήσουμε οδηγίες για 
διάφορες διευθύνσεις (δραστηριότητα  κατανόησης 
προφορικού λόγου) ή να φέρουμε δύο ημισυμπληρωμένους 
χάρτες, εκ των οποίων ο ένας θα έχει κάποιες πληροφορίες 
και ο άλλος τις υπόλοιπες (δραστηριότητα παραγωγής 
προφορικού λόγου), ή χάρτη μετρό με διάφορες διαδρομές. 

Σύντομη δραστηριότητα: Μια πιο σύντομη δραστηριότητα είναι να βρουν και να αναφέρουν 
μια πιο σύντομη διαδρομή, διαλέγοντας την επιλογή «με τα 
πόδια».  

Εργασία στο σπίτι: Οι μαθητές ψάχνουν για κατευθύνσεις/διαδρομές σε άλλες 
διευθύνσεις και γράφουν ένα κειμενάκι με τις ανάλογες οδηγίες. 

Παράδειγμα: Στο παρακάτω παράδειγμα οι πληροφορίες προέρχονται από το 

http://www.forthnet.gr/templates/driveme.aspx?c=10008226. 
Αφορούν μια τυχαία διαδρομή.   
 
Συνολική απόσταση: 6 χιλιόμετρα, 45 μέτρα σε 8:00 λεπτά. 

 Ξεκινάτε από την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη με 
κατεύθυνση βορειοδυτική. Προχωράτε 6 τετράγωνα (233 
μέτρα για 0:16 λεπτά). 

 Στρίβετε αριστερά στην οδό Κλεάνθους. Προχωράτε 7 
τετράγωνα (604 μέτρα για 0:54 λεπτά). 

 Στρίβετε αριστερά στην οδό Παπάφη. Προχωράτε 13 
τετράγωνα (510 μέτρα για 0:35 λεπτά). 

 Στρίβετε δεξιά στην οδό Μάρκου Μπότσαρη. Προχωράτε 7 
τετράγωνα (554 μέτρα για 0:38 λεπτά). 

 Στρίβετε αριστερά στην λεωφόρο Κωνσταντίνου 
Καραμανλή. Προχωράτε 12 τετράγωνα (1156 μέτρα για 
1:14 λεπτά). 

 Στρίβετε δεξιά στην οδό Βούλγαρη. Προχωράτε 10 
τετράγωνα (653 μέτρα για 0:44 λεπτά). 
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 Στρίβετε ελαφρώς δεξιά στην οδό Μοσχονησίων. 
Προχωράτε 1 τετράγωνο (245 μέτρα για 0:19 λεπτά). 

 Συνεχίζετε ευθεία στην οδό Μητροπολίτου Γρηγορίου 
Κυδωνιών. Προχωράτε 6 τετράγωνα (549 μέτρα για 0:41 
λεπτά). 

 Στρίβετε αριστερά στην οδό Πόντου. Προχωράτε 14 
τετράγωνα (854 μέτρα για 0:58 λεπτά). 

 Στρίβετε δεξιά στην οδό Θεραπειών. Προχωράτε 11 
τετράγωνα (610 μέτρα για 1:31 λεπτά). 

 Στρίβετε αριστερά στην οδό Μαρμαρά. Προχωράτε 1 
τετράγωνο (47 μέτρα για 0:07 λεπτά). 

 Στρίβετε δεξιά στην πλατεία Σκρα. Προχωράτε 1 
τετράγωνο (30 μέτρα για 0:04 λεπτά). 

Τερματισμός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ, TK: 55132, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας 
 
Μπαίνετε στη http://www.forthnet.gr/templates/driveme.aspx?c=10008226, βρίσκετε το DriveMe, 
Στο πεδίο που εμφανίζεται πατάτε ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Στη συνέχεια γράφετε το όνομα μιας οδού, τον 
αριθμό και την πόλη και πατάτε ΑΦΕΤΗΡΙΑ. Στην επόμενη σειρά, γράφετε την οδό όπου θέλετε να 
πάτε, τον αριθμό και την πόλη και κάνετε κλικ στο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ.  
 
Στις ΕΠΙΛΟΓΕΣ κάνετε κλικ στο μέσο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (αυτοκίνητο ή με τα πόδια), 
το κριτήριο εύρεσης διαδρομής (μικρότερη απόσταση ή μικρότερος χρόνος) και στο αν θέλετε να 
αποφύγετε κάτι κατά τη διάρκεια της διαδρομής (δακτύλιο, αττική οδό, διόδια, χωματόδρομο κτλ.). 
Ολοκληρώνετε κάνοντας κλικ στο DriveMe. Εμφανίζεται ο χάρτης της Θεσσαλονίκης με 
σημειωμένη τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε και, αν πατήσετε στο πεδίο ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, 

θα εμφανιστεί και το κείμενο με τις οδηγίες, που μπορείτε να εκτυπώσετε. 
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