
                         

Το πρόγραμμα PETALL 
“Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση 

Γλωσσών” 
Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο 

Τίτλος σεμιναρίου 

 
Ανακαλύπτοντας ξανά την εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών 

στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών 
 

Η φιλοσοφία του προγράμματος 

 

 Να προωθήσει το έργο PETALL και τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών μέσω της 
εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών.  

 Να ενημερώσει τους καθηγητές ξένων γλωσσών σχετικά με εύχρηστα εργαλεία ΤΠΕ. 

 Να ενθαρρύνει τους καθηγητές ξένων γλωσσών να υιοθετήσουν μεθοδολογίες που 
θα παρακινήσουν στους μαθητές και θα τους βοηθήσουν να μάθουν 
αποτελεσματικότερα μια ξένη γλώσσα. 

 

Η σύγχρονη έρευνα που έχει διεξαχθεί σε αυτόν τον τομέα και τα καινοτόμα στοιχεία του 
προγράμματος 

 
Αρκετοί καθηγητές ξένων γλωσσών εξακολουθούν να βασίζονται στην κλασική προσέγγιση 
«Παρουσίαση-Πρακτική-Παραγωγή» (ΠΠΠ) για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Ο 
κύριος στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
απομακρυνθούν από αυτή την προσέγγιση και να υιοθετήσουν την εργασιοκεντρική 
διδασκαλία των γλωσσών μέσα από τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ. Το επιθυμητό αποτέλεσμα 
είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης και διδασκαλίας το οποίο παρακινεί τους 
μαθητές να μάθουν μια ξένη γλώσσα κι είναι πιο ενδιαφέρον τόσο για τους εκπαιδευτικούς 
όσο και για τους μαθητές. 
 

Ομάδες-στόχοι 

 
Δάσκαλοι και καθηγητές ξένων γλωσσών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα.  
 

Αποτελέσματα: αλλαγές στις πρακτικές, στις διαδικασίες ή και στο διδακτικό υλικό 

 

 Η προώθηση κι η διάδοση του έργου PETALL 

 Η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να μετατρέψουν το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό 
σε υλικό που βασίζεται στην προσέγγιση της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των 
γλωσσών  

 Η ενσωμάτωση εύχρηστων δωρεάν διαδικτυακών εργαλείων στη γλωσσική 



                         

διδασκαλία, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό και τα μαθήματα να γίνουν πιο 
ενδιαφέροντα και να προσελκύσουν τους μαθητές 

 Η δημιουργία εργασιών που μπορούν να υπερβούν τα σύνορα της εθνικής 
εκπαίδευσης και να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε διάφορες χώρες και σε 
ποικίλα περιβάλλοντα διδασκαλίας ξένων γλωσσών 

 Η δημιουργία μιας πιο ενδιαφέρουσας εμπειρίας εκμάθησης και διδασκαλίας των 
γλωσσών 

 

Περιεχόμενο 

 

 Η παρουσίαση της προσέγγισης της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών 
(που βασίζεται κυρίως στο έργο των Έλλις και Γουίλις) κι η δημιουργία του 
θεωρητικού υποβάθρου στο οποίο στηρίζεται αυτή η προσέγγιση.   

 Η παρουσίαση εύχρηστων κι εύκολα προσβάσιμων εργαλείων ΤΠΕ στους 
εκπαιδευτικούς, καθώς κι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με αυτά τα εργαλεία 

 Ο συνδυασμός της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών με τη χρήση 
εργαλείων ΤΠΕ, καθώς κι η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οι ΤΠΕ μπορούν 
να  ενισχύσουν την εργασιοκεντρική διδασκαλία 

 Η αξιολόγηση διάφορων εργασιών κι η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή τους 

 Η μετατροπή του υλικού των διδακτικών βιβλίων σε υλικό που βασίζεται στην 
προσέγγιση της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών και στη χρήση 
εργαλείων ΤΠΕ 

 Η αξιολόγηση των εργασιών των συμμετεχόντων, τις οποίες εκείνοι ήδη 
χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους 

 Η προώθηση του έργου PETALL 

 Η παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με αυτό το σεμινάριο 
 

Μεθοδολογία 

 

 Διάλεξη (μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η παρουσίαση του 
θεωρητικού υποβάθρου της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών κι η 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών με διάφορα εύχρηστα εργαλεία ΤΠΕ) 

 Εργαστήρια (η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, πρακτικές δραστηριότητες) 

 Συζήτηση  
 

Διαδικασίες αξιολόγησης 

 

 Ερωτηματολόγιο που στοχεύει στην αξιολόγηση της κατανόησης του θεωρητικού 
υποβάθρου της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών, αφότου αυτό 
παρουσιαστεί στους εκπαιδευτικούς. 

 Άτυπη συζήτηση (συχνά, οι συμμετέχοντες που συμπληρώνουν ένα 
ερωτηματολόγιο διστάζουν να συντάξουν ένα μακροσκελές κείμενο για να 
διατυπώσουν τις προτάσεις τους για βελτιώσεις, επομένως μπορεί να διεξαχθεί μια 
άτυπη, «μη απειλητική» συζήτηση όπου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να 
εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους) 



                         

 Η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ανατροφοδότησης (οι συμμετέχοντες θα 
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που έχει σχεδιαστεί για να συμπληρωθεί από 
όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα PETALL και στο οποίο θα 
εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του 
σεμιναρίου, καθώς και θα υποβάλουν τυχόν προτάσεις και υποδείξεις) 

 Η συγγραφή μιας έκθεσης στην οποία οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα 
αναφερθούν στην εφαρμογή των επιλεγμένων εργασιών.  

 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν την 
προετοιμασία και τον σχεδιασμό των εργασιών: 

 Η καταλληλότητα της εργασίας σε σχέση με το καθορισμένο επίπεδο 
του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR)  

 Προϊόν / απαιτήσεις ή προϋποθέσεις για τη δημιουργία του 
προϊόντος / θέμα 

 Αναλυτικό πρόγραμμα σχεδιασμού της εργασίας 
 Πόροι 

 

Στρατηγική σε συνέχεια του σεμιναρίου 

 
Αρχικά, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν στη τάξη το δικό 
τους μάθημα, το οποίο θα βασίζεται στην εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών και 
στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων. Εναλλακτικά, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέξουν και να εφαρμόσουν στο δικό τους περιβάλλον διδασκαλίας μία από τις 
εργασίες που έχουν σχεδιαστεί από άλλους εταίρους οι οποίοι συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα PETALL. Κατά δεύτερον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν το σχέδιο 
του μαθήματός τους, καθώς και μια έκθεση στην οποία θα σχολιάσουν τη διεξαγωγή του 
μαθήματος και θα προτείνουν πιθανές διορθώσεις ή βελτιώσεις. Οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης όταν υποβάλουν το σχέδιο του μαθήματος και 
την αντίστοιχη έκθεση. 
Η εργασία που θα επιλέξουν να πραγματοποιήσουν οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 

 Καταλληλότητα της εργασίας σε σχέση με το περιβάλλον διδασκαλίας των 
εκπαιδευτικών (ηλικία των μαθητών-γλωσσικό επίπεδο των μαθητών-διαθέσιμοι 
πόροι κλπ.) 

 Γνώση κι εμπειρία των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ 

 Πόσο αναλυτικές είναι οι οδηγίες που δίνονται για τη διεξαγωγή της εργασίας 
(σαφείς οδηγίες τις οποίες οι μαθητές είναι εύκολο να ακολουθήσουν βήμα προς 
βήμα) 

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα του έργου PETALL για να 
συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές κι ερευνητικές πρωτοβουλίες οι οποίες εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του έργου. 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

Χρονοδιάγραμμα 12 ώρες συνολικά (το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα 
σαββατοκύριακο) 
(στη συνέχεια) 3-4 διδακτικές συνεδρίες για κάθε συμμετέχοντα 

Αριθμός 
συνεδριών 

2  



                         

Συνολικός αριθμός 
ωρών για κάθε 
συνεδρία 

6 ώρες  

Έγκριση από τον εθνικό φορέα 

 
Ονομασία του εθνικού φορέα: Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος  
Ημερομηνία έγκρισης:  16/11/2015 
Αριθμός αναφοράς: Φ.11/ΚΔ/10456 
 

Επιστημονικοί σύμβουλοι 

 
Ονοματεπώνυμο: Δρ. Ιουλία-Αθηνά Σπινθουράκη (Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος) 
Δρ. Ιωάννης Καρράς (Επίκουρος Καθηγητής) 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
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