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ΓΛΩΣΣΙΚΌ

ΟΔΗΓΌ

Οι ασκήσεις που παρουσιάζονται στο Εγχειρίδιο του Outside In  μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια ενός πενθήμερου μαθήματος. Οι διδακτικές ενότητες απευθύνονται πρωτίστως σε 

''Πολλαπλασιαστές'' της ενήλικης εκπαίδευσης για να κάνουν την αυτοκριτική τους στις προκατα-

λήψεις και πεποιθήσεις που έχουν σχετικά με τους πρόσφυγες αλλά και μπορούν εύκολα να προσαρ-

μοστούν στο να δουλεύουν μαζί με πρόσφυγες. Μερικές ασκήσεις, όπως η μέθοδος Betzavta, απευθύ-

νονται μόνο σε ''πολλαπλασιαστές''. Οι ενότητες και οι ασκήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

εναλλακτικά. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν σε μια χρονολογική σειρά από την ενότητα 1-5. Ασκήσ-

εις μπορούν να παραλειφθούν. 

Οι ενότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα για να εκπαιδεύσουν μια ομάδα με ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο θέμα που έχει αναπτυχθεί στο Outside In-Μάθημα. Οι εκπαιδευτές 

μπορούν να πάρουν μια ενότητα και να οργανώσουν μια ανεξάρτητη εκπαιδευτική συνάντηση εστιά-

ζοντας σε ένα θέμα που εμπεριέχεται στο μάθημα. 

Ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής ομάδας και τις προσδοκίες, οι εκπαιδευτές μπορούν να 

δημιουργήσουν  ένα ειδικό μάθημα το οποίο περιέχει μερικές από τις διδακτικές ενότητες που 

βρίσκονται στο μάθημα. 

Καθώς οι διδακτικές ενότητες είναι σχεδιασμένες με έναν πρακτικό τρόπο, μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν για να ολοκληρώσουν άλλες εκπαιδευτικές συναντήσεις. Οι ενότητες μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν ως μια διαδικασία με συζητήσεις και  ανταλλαγή απόψεων.

Η καλύτερη μέθοδος αξιολόγησης για τις ασκήσεις στις ενότητες είναι μια συζήτηση σε κύκλο όπου 

ο καθένας στην ομάδα μπορεί να εκφράσει τις εντυπώσεις του/της και πιθανούς τρόπους για χρήση 

αυτών των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

H “Εργαλειοθήκη'' αποτελείται από έναν επιπρόσθετο γλωσσικό οδηγό και το υλικό που χρησιμοποι-

είται στις ειδικές ασκήσεις. 

Με τον γλωσσικό οδηγό, κοινές φράσεις και χαιρετισμοί σε διάφορες γλώσσες απαριθμούνται για να 

βοηθήσουν τους ''πολλαπλασιαστές''  και τους εκπαιδευτές να ξεκινήσουν συζητήσεις με την ομάδα-

στόχο των προσφύγων μέσα στην τάξη, αλλά επίσης για να έχουν ομαδικές συναντήσεις με 

ετερογενείς ομάδες. Με αυτό τον τρόπο, ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος των ομα-

δικών δραστηριοτήτων, για δραστηριότητες που στοχεύουν στο να ''σπάσει ο πάγος'' και για την 

δημιουργία μιας ωραίας ατμόσφαιρας σε ένα φιλικό μαθησιακό περιβάλλον.

Θα βρείτε το υλικό για τις ειδικές ασκήσεις του εγχειριδίου και εδώ. Τα προαπαιτούμενα των 

ειδικών ασκήσεων περιγράφονται για την καθεμία μέσα στο εγχειρίδιο.    

 

II III I I I I II I I
ENGLISH Dari Farsi 

Hello

What is your name?

My name is …

How are you?

I'm fine.

I'm not doing well.

Thank you.

You're welcome.

Excuse me/sorry

Goodbye

�����

Marhaba

��أ��؟ 

Ma Esmak?

�ا�

Ismi ...

����

Schlounak/Schlounik

� �أ� ����

Ana bikhayr

ا� �����

Mardan / Ana maríd

���ا

Shukran

�� �ور

Ahlan wa sahlan

���ا/ ا���رة

Afwan, law samáht

�� ا�����

Ma'a 's-saláma

��م

Salaam

� �م �ن ����؟�

Naametaan chist?

�م ام _____ ا���

Naamam ... ast

���ر ���؟�

Chitor asti?

����م

khub-am

��� ��ب ����

haalam khub nist

����

Tashakor

���� ���� ����

qaabel tashakor nest

������

Bebakhshed

��ا����

khodaafez

��م

Salaam

ِا���ن ���؟

esmetoon chieh?

ا�� ��� ا��

Esmam ... ast

���ر �����؟

Chetor hasteed?

����م

khub-am

��� ��ب ����

haalam khub nist

���

Merci

��ا�� �����

Khahesh Meekonam

������

Bebakhshid

��ا����

khodaafez

arabic
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I II II II II II II II II II II II II I
Urdu RUSSIAN

(Русский)

GERMAN
(Deutsch)

Pashto 

��م

Salaam

����� څ� ��م دی؟  

staso tsa num dai?

ز�� ��م ��� دی 

Zma num … dai

���� څنګ� ���؟�

Ab ge ze?

ښ� ي

Ma te kuh

زه ���ړ �   ��

za najorr yam

 ����

Manana

��� ��م

Hela Kawom

��ر

Wubakha

د ��ای �� ا��ن   

da khday pa aman

��م

Salaam

اپ � �م ��� �؟�ٓ

Aap ka naam kya hai?

���ا �م�����

Mera naam ... hai

�� ��� ��؟ �

Tum kese ho?

��� ���� ��ں

theek hai

��� ���� �� ��ں۔� �

Mein theek nahi hoon

�����

Shukriya

ٓ
 اپ � 

Ap ko khush amdeed

����ف ���� ��

Maaf keejiye

��ا ����

Khuda hafez

 Привет

privet

Как Вас зовут?

kak tebya zovut

меня зовут ...

menya zovut …

как у тебя дела

kak u tebya dela

у меня все хорошо

u menya vse khorosho

Дела у меня не очень

Dela u menya ne ochen'

спасибо

spasibo

не за что

ne za chto

оправдание

opravdaniye

до свидания

do svidaniya

 Γεια

Ya

Πώς ονομάζεστε;

Pós onomázeste?

Ονομάζομαι...

Onomázome...

 Πώς αισθάνεσαι;

Pos esthánese?

Είμαι καλά

Eímai kalá

Δεν αισθάνομαι καλά

Den esthánome kalá

Ευχαριστώ

Efharistó

Τίποτα, παρακαλώ

Típota

Συγγνώμη

Signómi

Εις το επανιδείν

Ta leme

Hallo

Wie heißt du?

Ich heiße ...

Wie geht es Dir?

Mir geht es gut.

Mir geht es nicht gut.

Danke.

Gern geschehen.

Entschuldigung.

Auf Wiedersehen.

ENGLISH ENGLISH Greek
(Ελληνικά) 

ItalIan
(Italiano) 

Hello

What is your name?

My name is …

How are you?

I'm fine.

I'm not doing well.

Thank you.

You're welcome.

Excuse me/sorry

Goodbye

Hello

What is your name?

My name is …

How are you?

I'm fine.

I'm not doing well.

Thank you.

You're welcome.

Excuse me/sorry

Goodbye

Ciao

Come ti chiami?

Mi chiamo...

Come stai?

Sto bene.

Non mi sento bene.

Grazie.

Prego.

Scusate.

Arrivederci.

پ�توردو

6 7

Γλωσσικό οδηγό Γλωσσικό οδηγό
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What is your name?

My name is …

How are you?

I'm fine.

I'm not doing well.

Thank you.

You're welcome.

Excuse me/sorry

Goodbye

Ciao

Come ti chiami?

Mi chiamo...

Come stai?

Sto bene.

Non mi sento bene.

Grazie.

Prego.

Scusate.

Arrivederci.

پ�توردو
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II III I I I I II I I
SwedIsh
(Svenska) 

Hej

Vad heter du?

Jag heter ...

Hur mår du?

Jag mår bra

Jag mår inte bra.

Tusen tack.

Varsågod.

Ursäkta mig.

Hejdå.

Zdravo

Kako vam je ime?

Moje ime je ...

Kako si?

V redu sem

Slabo mi je

Hvala

Ni za kaj

Oprostite.

Nasvidenje.

ENGLISH SlovenIan
(Slovenski) 

TurkIsh
(Türk) 

Hello

What is your name?

My name is …

How are you?

I'm fine.

I'm not doing well.

Thank you.

You're welcome.

Excuse me/sorry

Goodbye

Merhaba / Selam

Adın ne?

Adım ....

Nasılsın?

Ben iyiyim

Bulantım var

Teşekkürler

bir şey değil

Özür dilerim

Hoşçakal
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