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Πάνω σε τι έχουμε εργαστεί έως τώρα; 

Το πρόγραμμα TANDEM βρίσκεται σχεδόν στο τέλος του, οπότε οι εταίροι του προγράμματος 

προσπαθούν να κάνουν όλες τις τελικές προσαρμογές για τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα. Επίσης 

οι εταίροι οργάνωσαν τις πρώτες δημόσιες εκδηλώσεις  στις αντίστοιχες χώρες τους, όπου 

παρουσίασαν το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του στο ευρύτερο κοινό. 

 

Δείτε πιο κάτω φωτογραφίες και ιστορίες από τα TANDEM Open classes που έλαβαν χώρα: 

Ιταλία 

Την 27η Απριλίου, ο οργανισμός CSC 

Danilo Dolci, οργάνωσε το TANDEM 

Open class, στον χώρο Moltivolti στο 

Παλέρμο. Κατά την διάρκεια της 

εκδήλωσης παρουσιάστηκε το 

προγράμμα TANDEM, η μέθοδος 

«Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη 

Διδασκαλία Γλωσσών» και τα κύρια 

χαρακτηριστικά της. Ωστόσο, το 

επίκεντρο της εκδήλωσης ήταν η 

ανταλλαγή γλωσσών! 

Οι συμμετέχοντες, από την Ιταλία και 

από άλλες χώρες, είχαν την ευκαιρία 

να γνωρίσουν καινούργιους ανθρώπους, καινούργιες κουλτούρες καθώς και να μάθουν 

κάποιες λέξεις σε μια καινούργια γλώσσα. Κάποιες από αυτές τις γλώσσες ήταν Σουαχίλι, 

Μπαμπάρα, Γουλόφ, Πορτογαλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Λετονικά και φυσικά η διάλεκτος 

του Παλέρμο! 

Μετά την ανταλλαγή γλωσσών, η εκδήλωση έλαβε τέλος και οι συμμετέχοντες συνέχισαν 

την ανταλλαγή γλωσσών και κουλτούρας απολαμβάνοντας αναψυκτικά και σνακ. 

 

Γερμανία 

Στην Γερμανία, το TANDEM Open Class έγινε στο Βερολίνο, στην τοποθεσία του σχολικού 

ινστιτούτου iberika στις 19 Απριλίου. Οι παρευρισκόμενοι, συμμετείχαν στο πιλοτικό 

πρόγραμμα του TANDEM και οι συνομήλικοί τους προήλθαν από μαθητές του σχολείου.  

https://danilodolci.org/
https://danilodolci.org/
https://moltivolti.org/en/
http://www.iberika.de/
http://www.iberika.de/


Μετά από κάποιες δραστηριότητες «Μeet and Greet» για να γνωριστούν καλύτερα, 

παρουσιάστηκαν οι στόχοι του προγράμματος καθώς και η μεθοδολογία της 

Εργασιοκεντρικής Προσέγγισης στη Διδασκαλία Γλωσσών (TBLT). Ακολούθως έγινε μία 

σύντομη εκπαίδευση στο MOOC. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν το 

πιλοτικό πρόγραμμα του TANDEM και απέκτησαν κάποιες γνώσεις σχετικές με την TBLT, 

έκαναν κάποιες ασκήσεις εμπλέκοντας όλη την ομάδα και διδάσκοντας χρήσιμες 

εκφράσεις στην μητρική τους γλώσσα. Μοιράστηκαν επίσης τις εμπειρίες τους και τα 

διδάγματα από το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια ενός πάνελ συζήτησης.     

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη 

μεθοδολογία TBLT και συμμετείχαν με ζήλο σε όλες τις δραστηριότητες.  

Η δεύτερη και τελική εκδήλωση (Multiplier) θα οργανωθεί τον Ιούλιο με την συμμετοχή 

γυναικών από την Ουκρανία και τοπικών φορέων.  

 

Κύπρος 

Στην Κύπρο, το Open Class έγινε στις 16 Απριλίου στην Λευκωσία. Η εκδήλωση ήταν μέρος 

ενός φεστιβάλ με θέμα «Διαφορετικότητα και Κοινωνική Ένταξη» που οργάνωσε το CSI 

Cyprus. Σκοπός αυτού του διήμερου φεστιβάλ ήταν να γιορτάσουμε την διαφορετικότητα 

και να φέρουμε κοντά ντόπιους και μετανάστες. Το Open Class έλαβε χώρα την πρώτη 

μέρα του φεστιβάλ (16/04/2022) και οι συμμετέχοντες που προέρχονταν από διάφορες 

χώρες ήρθαν κοντά και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης 

παρουσιάστηκε το πρόγραμμα 

TANDEM καθώς και η μεθοδολογία 

TBLT. Στο δεύτερο μέρος, οι 

συμμετέχοντες συμμετείχαν σε 

δραστηριότητες όπου έμαθαν και 

δίδαξαν λέξεις και εκφράσεις στην 

μητρική τους γλώσσα.  

Μετά το τέλος των δραστηριοτήτων, οι 

συμμετέχοντες είχαν χρόνο να 

προβληματιστούν, να συζητήσουν και 

να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με το πρόγραμμα και τη διδασκαλία γλώσσας.  

 

 

 

 

https://csicy.com/
https://csicy.com/


Ελλάδα 

Η συνάντηση της Ανοιχτής Τάξης (Open Class) πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα στις 17 

Μαΐου 2022, μια συνάντηση που διοργανώθηκε από τον οργανσιμό μας,  Συνεργασία 

Ενεργών Πολιτών, στο 2ο Γυμνάσιο Καλλιθέας, Αθήνα, Ελλάδα. 

Το έργο και οι στόχοι του παρουσιάστηκαν σε εκπαιδευτικούς της περιοχής και είχαν την 

ευκαιρία να αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη εμπειρία σχετικά με τον τρόπο 

υλοποίησης των μαθημάτων τους, στα οποία συμμετέχουν μετανάστες και πρόσφυγες 

στις τάξεις τους, μέσω της μεθόδου TBLT.  

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, ο συντονιστής παρέδωσε ένα καθοδηγούμενο 

γλωσσικό μάθημα παρουσιάζοντας τις μεθόδους και πιθανά θέματα για ένα τέτοιο 

μάθημα. Στη συνέχεια, ακολούθησαν μικρές δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες. Οι 

συμμετέχοντες/εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν δραστηριότητες όπως στα Language Cafes, 

δηλαδή τα παιχνίδια ρόλων.  

Κατά τη διάρκεια του τρίτου και τελευταίου μέρους της εκδήλωσης, στην ενότητα των 

ερωτήσεων και απαντήσεων, οι διοργανωτές της εκδήλωσης έλαβαν ανατροφοδότηση από 

τους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευτικοί αποκάλυψαν ότι ήταν αρκετά ενθουσιασμένοι με 

την προτεινόμενη μέθοδο διδασκαλίας και τις σχετικές δραστηριότητες. Τέλος, όλοι οι 

συμμετέχοντες μπόρεσαν να ακούσουν τις προσωπικές εμπειρίες ορισμένων μεταναστών 

που ήταν παρόντες στην εκδήλωση και συμμετείχαν στις συναντήσεις των γλωσσικών 

καφέ (Language Cafes). 

 

Αυστρία  

Κατά τη διάρκεια του Open Class 

στην Αυστρία, η  Compass 

προσκάλεσε τόσο τα άτομα που 

συμμετείχαν στις πιλοτικές 

δραστηριότητες όσο και άτομα από 

την τοπική περιοχή.  Η εκδήλωση 

διήρκεσε 3 ώρες με 2 διαφορετικές 

συνεδρίες. Κατά τη διάρκεια της 

πρώτης συνεδρίας, οι συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν για τη μεθοδολογία 

του έργου Tandem και τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας 

πιλοτικής εφαρμογής. Σε μια 

μικρότερη δεύτερη συνεδρία, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να εξασκηθούν σε ορισμένα 

https://activecitizens.eu/el/
https://activecitizens.eu/el/
http://www.compass4you.at/
http://www.compass4you.at/


εργαλεία κατάρτισης, η οποία ήταν επίσης μια καλή ευκαιρία να συζητήσουν την 

πρωτοβουλία Tandem και τη μεθοδολογία κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν νέες 

ευκαιρίες για ανταλλαγή γλωσσών και πολιτισμού και ενημερώθηκαν για το δωρεάν 

διαδικτυακό μάθημα (MOOC) που χρησιμοποιεί η σύμπραξη για την κατάρτιση, καθώς και 

για ορισμένες από τις πρακτικές περιπτώσεις.  

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το έντυπο αξιολόγησης στο τέλος της εκδήλωσης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εντύπων αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες βρήκαν την 

εκδήλωση χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Η δεύτερη πολλαπλασιαστική εκδήλωση θα 

υλοποιηθεί τον Ιούλιο, όπου θα προσκληθούν φορείς λήψης αποφάσεων και 

ενδιαφερόμενοι φορείς.  

 

Τι ακολουθεί; 

TANDEM Bazaar >> τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη δημόσια 

εκδήλωση σε κάθε χώρα-εταίρο. Η εκδήλωση θα είναι η τέλεια ευκαιρία για να 

παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσματα του έργου, οι εμπειρίες και να διεξαχθεί ένα 

γλωσσικό καφέ. Θα επιτρέψει σε νέους ενδιαφερόμενους να πάρουν μια ιδέα για το τι 

μπορεί να κάνει η γλωσσική διδασκαλία βάσει εργασιών για τους μετανάστες και τους 

ντόπιους, καθώς και να δοκιμάσουν κάποιες δραστηριότητες εκμάθησης γλωσσών. 

Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα του TANDEM στο facebook ή επικοινωνήστε με τον 

τοπικό σας εταίρο.  

Τελική συνάντηση στο Βερολίνο >> στις 19 και 20 Ιουλίου, ο Γερμανός εταίρος του 

προγράμματος TANDEM θα φιλοξενήσει τους εταίρους του προγράμματος για την τελική 

συνάντηση στο Βερολίνο.  

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; 

Το έργο θα αναπτύξει υλικό για ενήλικες: για τους μετανάστες ως εκπαιδευτικούς και τους 

ντόπιους ως συμμετέχοντες. Ωστόσο, όλο το υλικό θα είναι επίσης ανοιχτό για το κοινό 

και ενθαρρύνουμε τη χρήση του από καθηγητές ξένων γλωσσών ή άλλους 

ενδιαφερόμενους που θα ήθελαν να δημιουργήσουν μονοπάτια επιμόρφωσης για 

μετανάστες ή ενήλικες ως καθηγητές ξένων γλωσσών. Όλα τα αποτελέσματα βρίσκονται 

στην τελευταία φάση της οριστικοποίησης ή είναι ήδη διαθέσιμα στον ιστότοπο του 

έργου: www.teachyourlanguage.com  

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο και τα αποτελέσματά του, παρακαλούμε στείλτε 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τοπικό σημείο αναφοράς του TANDEM στη χώρα 

σας (www.teachyourlanguage.eu ) ή παρακολουθήστε τη σελίδα στο Facebook: 

www.facebook.com/tandemeuproject. 

http://www.teachyourlanguage.com/
http://www.teachyourlanguage.eu/
http://www.facebook.com/tandemeuproject


 

Η κοινοπραξία του έργου TANDEM αποτελείται από: 

* Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” – Ιταλία - www.danilodolci.org 

* Compass GmbH - Αυστρία - www.compass4you.at 

* Active Citizens Partnership – Ελλάδα – www.activecitizens.eu  

* CSI Center for Social Innovation LTD - Κύπρος  - www.csicy.com  

* Iberika Education Group GGMBH – Γερμανία – www.iberika.de  

 

http://www.activecitizens.eu/
http://csicy.com/
http://www.iberika.de/

