
Α/Α Πόρου: 76 
Όνομα: BBC 
Σύνδεσμος: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit2meetings/1agenda.shtml 
Επίπεδο: B1 
Δεξιότητα που θα αναπτυχθεί: λεξιλόγιο, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου 
Απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ενεστώτα και αόριστο, φράσεις κλειδιά στο τομέα των επιχειρήσεων και λεξιλόγιο 
 

Δραστηριότητα του εκπαιδευτή Δραστηριότητα του μαθητή   Διευθέτηση της 
τάξης (π.χ. 
ομάδες, 
ζευγάρια, 
ατομικά 

Απαιτούμεν
ο 
υλικό/εξοπλ
ισμός 

Διάρκεια   Σχόλια 

Ε- Δώστε σε όλους τους μαθητές την ευκαιρία 
να κατανοήσουν για τους στόχους. Γράψτε 
στον πίνακα με μεγάλα μαύρα γράμματα και 
βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να 
δουν τους στόχους. Κάντε ερωτήσεις κρίσεως 
]π.χ. “Με τι να ξεκινήσουμε;” 

Μ – Κάντε ερωτήσεις σχετικά με τους 
στόχους. Γιατί είναι σημαντικό αυτό που 
θα μάθετε σήμερα. 
 

Όλοι Πίνακας / 
μαρκαδόρος 

10 λεπτά Εισαγωγή 

Ε- Ελέγξτε τι έχουν μάθει οι μαθητές στο 
τελευταίο μάθημα. Αν κάποιοι μαθητές δεν 
έχουν συμμετάσχει, ζητήστε από αυτούς να 
απαντήσουν. 

L- Μιλήστε για τις γνώσεις που 
αποκτήσατε. Κάντε ένα σύντομο τεστ 
στο λεξιλόγιο. 

Όλοι Πίνακας / 
μαρκαδόρος 

15 λεπτά Ανακεφαλαίωση 

Δ - Καθοδηγήστε τη συζήτηση στην τάξη 
σχετικά με τυπικούς κανόνες στις συναντήσεις 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι πρέπει να κάνουν 
(περιμένετε τη σειρά σας να μιλήσετε, να είστε 
ευγενικοί, να έχετε προετοιμάσει, δείτε την 
ατζέντα εκ των προτέρων, φθάνουν στην ώρα 
τους, κλπ) και τι δεν πρέπει (να μιλούν 
ταυτόχρονα με άλλους, να μην συμμετέχουν, 
φθάνουν αργά.) 
 

Μ- συζητήστε στην τάξη σχετικά με 
τυπικούς κανόνες στις συναντήσεις στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Τι πρέπει να κάνουν 
(περιμένετε τη σειρά σας να μιλήσετε, 
να είστε ευγενικοί, να έχετε 
προετοιμάσει, δείτε την ατζέντα εκ των 
προτέρων, φθάνουν στην ώρα τους, 
κλπ) και τι δεν πρέπει (να μιλούν 
ταυτόχρονα με άλλους, να μην 
συμμετέχουν, φθάνουν αργά.) 

Όλοι Πίνακας / 
μαρκαδόρος 

5 λεπτά Καθοδήγηση 

T- Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο 
::www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
/business/talkingbusiness/unit2meetings/1age
nda.shtml και καθοδηγείστε τους μαθητές 
μέσα από την επιχειρηματική γλώσσα στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας για ρόλο που 
πρόκειται να αναλάβουν στο παιχνίδι ρόλων. 
Χωρίστε τους μαθητές σε ζευγάρια και ζητήστε 
μέσω της ιστοσελίδας να δημιουργήσουν ένα 

Μ - Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο 
www.bbc.co.uk/worldservice/learningen
glish/business/talkingbusiness/unit2mee
tings/1agenda.shtml και 
παρακολουθήστε την επιχειρηματική 
γλώσσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας 
για ρόλο που πρόκειται να αναλάβετε 
στο παιχνίδι ρόλων. Χωρισμένοι σε 
ζευγάρια φτιάξτε έναν σύντομο "οδηγό" 

Ζευγάρια Laptop, 
projector, 
tablets. 
 

 20 λεπτά  Καθοδηγούμενη 
εξάσκηση 
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σύντομο "οδηγό" για ομιλητές άλλων 
γλωσσών που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε 
συζητήσεις. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τις βασικές φράσεις (π.χ. Συγγνώμη για τη 
διακοπή) + πότε να τα χρησιμοποιήσει (όταν 
θέλετε να πείτε κάτι, πριν κάποιος άλλος έχει 
τελειώσει μιλώντας) και ένα παράδειγμα 
φράση («συγγνώμη π.χ. να διακόψει, αλλά 
νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη 
συνεδρίαση της "). Αυτό ακολουθείται από 
ανατροφοδότηση με τους μαθητές 
παρουσιάζουν τους οδηγούς τους στην τάξη. 
Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα από ανοικτές και 
στοχευμένες ερωτήσεις για να εξασφαλίσετε 
ότι όλοι οι μαθητές έχουν κατανοήσει το τι 
πρέπει να κάνουν π.χ. Μπορείτε να μου 
δώσετε ένα παράδειγμα μιας καλής φράσης; 
Πόσες φράσεις πρόκειται να γράψω; Τι θα 
κάνεις πρώτα; Επιλέξτε έναν καλό μαθητή να 
δώσετε ένα παράδειγμα. 

για ομιλητές άλλων γλωσσών που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν σε 
συζητήσεις. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τις βασικές φράσεις (π.χ. 
Συγγνώμη για τη διακοπή) + πότε να τα 
χρησιμοποιήσει (όταν θέλετε να πείτε 
κάτι, πριν κάποιος άλλος έχει τελειώσει 
μιλώντας) και ένα παράδειγμα φράση 
(«συγγνώμη π.χ. να διακόψει, αλλά 
νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε 
στη συνεδρίαση της "). Παρουσιάστε 
τον στην τάξη. 
 
 
 
 
 
 

Ε - Παρουσίαση του πόρου #2Α - ατζέντα 
συνάντησης, ορίσετε έναν μαθητή ως 
«συντονιστή» και ένα ως «πρακτικογράφο”. 
Ρωτήστε τους μαθητές, γιατί είναι σημαντικό 
να έχουμε «συντονιστή και  πρακτικογράφο."  
Δώστε στους μαθητές 5 λεπτά για να 
προετοιμάσουν τα σημεία που θα ήθελαν να 
θέσουν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Η 
συνάντηση ξεκινάει και  ζητήστε από τον 
συντονιστή να αναλάβει το ρόλο του. Στο 
τέλος της συνάντησης ζητήστε από τον 
πρακτικογράφο  να ανακεφαλαιώσει τα 
συμφωνηθέντα και ποιος θα αναλάβει τι. 
Αναθέστε το ρόλο του συντονιστή σε κάποιον 
μαθητή με αυτοπεποίθηση.  Αν ένας μαθητής 
είναι εντελώς σιωπηλός,  ενθαρρύνετέ τον να 
συμμετέχει. 
 
Ελέγξτε κατανόηση των μαθητών "τι θα 
κάνουμε;" "Ποιος θα είναι συντονιστής;” 
«Ποια είναι η ευθύνη του πρακτικογράφου;” 

Μ – Παρακολουθήστε τον πόρο #2Α - 
ατζέντα συνάντησης, και έναν μαθητή 
ως «συντονιστή» και ένα ως 
«πρακτικογράφο”. Αναζητήστε γιατί 
είναι σημαντικό να έχουμε «συντονιστή 
και  πρακτικογράφο."  Σε 5 λεπτά για να 
προετοιμαστείτε για τα σημεία που θα 
θέλατε  να θέσετε κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης. Στο τέλος της συνάντησης 
ο  πρακτικογράφος ανακεφαλαιώνει τα 
συμφωνηθέντα και ποιος θα αναλάβει 
τι. 

Ομαδική εργασία Πόρος 
 #2A –  
Ατζέντα 
συνάντησης, 
χαρτί, στυλό 
 

20 λεπτά Εξάσκηση 
 



Ε- Γράψτε παραδείγματα με σωστά δομημένες 
προτάσεις και φράσεις καθώς και προτάσεις 
με λάθη στον πίνακα.Οι μαθητές σε ζεύγη 
καλούνται να διορθώσουν τα λάθη. 

Μ – Σε ζεύγη διορθώστε τις 
λανθασμένες προτάσεις. 

Ζευγάρια Πίνακας, 
χαρτί και 
στυλό 

15 λεπτά Ανατροφοδότηση 

Ε - Ανακεφαλαιώστε τις γνώσεις που 
αποκτήθηκαν. Αξιολογήστε τις γνώσεις των 
μαθητών  στα πρέπει και δεν πρέπει μια 
συνάντησης. Αν υπάρχει χρόνος, κάντε ένα 
σύντομο τεστ (πόρος #2Β- Test) σχετικά με το  
λεξιλόγιο που έχει τεκμηριωθεί με γραφικά. 
π.χ."ποιο είναι το όνομα του προσώπου που 
κρατάει τις σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας 
συνάντησης;" και ζητήστε τους να γράψουν 
την απάντηση, οι μαθητές θα λάβουν ένα 
σημείο για τη σωστή ορθογραφία και ένα 
σημείο για την σωστή λέξη. Βεβαιωθείτε ότι 
όλες οι μαθητές συμμετέχουν σε 
ανακεφαλαίωση. Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα 
από ανοικτές και στοχευμένες ερωτήσεις για 
να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές θα 
συμμετέχουν. 

Μ - Ανακεφαλαιώστε τις γνώσεις που 
αποκτήθηκαν. Αξιολογήστε τις γνώσεις 
των μαθητών  στα πρέπει και δεν 
πρέπει μια συνάντησης. Αν υπάρχει 
χρόνος, κάντε ένα σύντομο τεστ (πόρος 
#2Β- Test) σχετικά με το  λεξιλόγιο που 
έχει τεκμηριωθεί με γραφικά. π.χ."ποιο 
είναι το όνομα του προσώπου που 
κρατάει τις σημειώσεις κατά τη 
διάρκεια μιας συνάντησης;" και ζητήστε 
τους να γράψουν την απάντηση, οι 
μαθητές θα λάβουν ένα σημείο για τη 
σωστή ορθογραφία και ένα σημείο για 
την σωστή λέξη. 

Ομαδική και 
ατομιμή εργασία 

Πίνακας, 
χαρτί και 
στυλό πόρος 
#2B- Test. 

15 λεπτά Παγίωση γνώσης  

Ε- Αναθέστε στους μαθητές μια εργασία για να 
δημιουργήσουν ένα σύντομο οδηγό για το πώς 
να συμμετέχει σε συναντήσεις κάποιος που 
έχει μόλις μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και δεν είναι σίγουρος  για το πώς να 
συμπεριφέρονται σε ένα επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τους 
μαθητές να είναι δημιουργικοί, να 
ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα τους (εικόνες, 
όμορφη εμφάνιση κλπ). 

Μ- Εργασία για το σπίτι για να 
δημιουργήσετε ένα σύντομο οδηγό για 
το πώς να συμμετέχει σε συναντήσεις 
για κάποιον που έχει μόλις μετακόμισε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν είναι 
σίγουρος για το πώς να 
συμπεριφέρονται σε ένα επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Μια ευκαιρία να είναι 
δημιουργικοί. 

Ατομική εργασία Πίνακας / 
μαρκαδόρος 

5 λεπτά Εργασία για το σπίτι 

 


