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Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας: μια εναλλακτική προσέγγιση 

στην αξιολόγηση γλωσσών 

 

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, ένας ακόμα κύκλος γλωσσικών μαθημάτων στο ΠΚΠ Αθήνας 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κύκλου αυτού ήταν η 

εναλλακτική προσέγγιση στις μεθόδους αξιολόγησης της γνώσης των συμμετεχόντων.  

Συγκεκριμένα, οι μαθητές του Επιπέδου Α2 Ελληνικής γλώσσας των απογευματινών 

ομάδων, κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας μια …γλωσσική «αποστολή» σε τρία στάδια, αντί 

για το παραδοσιακό γραπτό τεστ αξιολόγησης. Κατά την αποστολή τους υπό τον τίτλο «Η 

«βαριά» αξιολόγηση: Κόλλα το! στα ελληνικά» (‘“My big fat Greek evaluation: glue your 

Greek”), χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων κλήθηκαν να ολοκληρώσουν 

3 αφίσες πάνω σε κλίση ρημάτων και αντωνυμιών, γένη των ουσιαστικών, συνδυασμό 

γραμματικής και λεξιλογίου για προτάσεις. 

Η δραστηριότητα, η οποία ολοκληρώθηκε εν μέσω κερασμάτων (εξού και …«βαριά»), 

ζεστού τσαγιού και ευχάριστης ατμόσφαιρας, βοήθησε τους συμμετέχοντες να 

διαπιστώσουν την εντυπωσιακή πρόοδό τους στα ελληνικά. Στο τέλος της ημέρας, η τόνωση 

της αυτοπεποίθησης και της διάθεσης των συμμετεχόντων ήταν προφανής, ενώ οι αφίσες 

στολίζουν πλέον την αίθουσα διδασκαλίας, κάτι που οι ίδιοι οι περήφανοι δημιουργοί τους 

ζήτησαν. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται στη γενικότερη εξειδικευμένη προσέγγιση που 

το ΠΚΠ ακολουθεί στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων του, με βάση 

τόσο την προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων όσο και την 

ενίσχυση προσωπικών δεξιοτήτων. 
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Athens, 13th of November 2018 

 

PRESS RELEASE  

MFC Athens: the alternative language courses evaluation

 

On Wednesday the 26th of October, another language course of the MFC was successfully 

completed. What was special about that was the alternative approach of the evaluation 

methods that were applied.  

In concrete, the students of Greek A2 evening group were asked to carry out a poster 

‘mission’ of 3 stages, instead of a lengthy paper-based test as final evaluation. During the 

project under the title ‘“My big fat Greek evaluation: glue your Greek”, the participants -

divided in groups of 3 or 4- had to carry out 3 collage posters on: Greek verbs (full 

conjugation) with personal pronouns, genders of nouns in Greek, combination of the above 

to provide sentences. 

The activity –which was carried out along with tea, chocolates (this is why it was named 

“fat”…) and lots of fun- helped the participants realize their great progress in Greek. The 

boost of the team’s self-esteem and confidence was clearly the result of the day. The final 

posters were put on the walls of the classroom, as student proudly requested. 

 The activity in question is part of the general adult-teaching and holistic personal 

development approach that the MFC follows during the educational programs of adults. 

 

       

 


