
 

 
 

Το πρόγραμμα PETALL 
Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών 

Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο 

Τίτλος σεμιναρίου 

Οι ΤΠΕ κι η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών - Δραστηριότητες για την 
εκμάθηση γλωσσών, οι οποίες βασίζονται στην εργασιοκεντρική διδασκαλία και στη 
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας 

Η φιλοσοφία του προγράμματος 

 
Την τελευταία δεκαετία, η διδασκαλία των γλωσσών έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό 
λόγω της εξέλιξης των νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε 
μια νέα γενιά μαθητών οι οποίοι δεν αρκούνται στη χρήση μονάχα ενός διδακτικού 
βιβλίου, ακόμα κι αν είναι το καλύτερο βιβλίο της αγοράς.  
Για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε 
θέση να στραφούν προς πιο ρεαλιστικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την 
πραγματική ζωή των μαθητών, καθώς και να υιοθετήσουν μια πιο σύγχρονη 
προσέγγιση σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. 
Αυτό το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει το θεωρητικό υπόβαθρο και να 
εξετάσει καλές πρακτικές δραστηριοτήτων που βασίζονται στην εργασιοκεντρική 
διδασκαλία και στη χρήση των ΤΠΕ κι οι οποίες αντιστοιχούν σε τέσσερα από τα 
επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (από το Α1 έως 
το Β2). Συνεπώς, αυτό το σεμινάριο θα βοηθήσει τους εν ενεργεία και τους 
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν στρατηγικές και διαδικασίες για τον 
σχεδιασμό ή και την τροποποίηση των δραστηριοτήτων που βασίζονται στην 
εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών. 
 

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

 
Την τελευταία δεκαετία, οι ΤΠΕ βρίσκονται στο προσκήνιο στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα στην Ουγγαρία, ως ένα νέο και διαρκώς εξελισσόμενο εργαλείο 
διδασκαλίας και μάθησης. Επίσης, η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών έχει 
αναπτυχθεί εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, όμως ακόμα δεν αποτελεί κύρια 
εκπαιδευτική μέθοδο για τη διδασκαλία των γλωσσών στην Ουγγαρία. Αυτό το 
σεμινάριο έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους εν ενεργεία και τους επιμορφούμενους 
εκπαιδευτικούς της Ουγγαρίας να επαναξιολογήσουν τις παραδοσιακές διδακτικές 
προσεγγίσεις και να βρουν τρόπους για να φέρουν τη διδασκαλία πιο κοντά στους 
μαθητές του 21ου αιώνα. 
 

Ομάδες-στόχοι 



 

 
Οι φοιτητές που παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα στη διδασκαλία των 
σύγχρονων ξένων γλωσσών, καθώς κι οι καθηγητές ξένων γλωσσών, με έμφαση 
στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Έοτβος Λοράντ και στους 
εκπαιδευτικούς/επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο γυμνάσιο 
Radnóti Miklós στη Βουδαπέστη. 
 

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

 
•    Να καταστήσει την εργασιοκεντρική διδασκαλία μια συνήθη διδακτική πρακτική. 
• Να προσφέρει στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς στρατηγικές κι εργαλεία για 
να δημιουργήσουν εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την πραγματική ζωή και θα χρησιμοποιηθούν στη γλωσσική 
διδασκαλία. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση είτε να σχεδιάσουν εξαρχής τις δικές 
τους εργασίες, είτε να τροποποιήσουν και να επανασχεδιάσουν υπάρχουσες εργασίες 
έτσι ώστε να εναρμονίζονται με τις διδακτικές απαιτήσεις της τάξης τους. 
• Να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως αναπόσπαστο 
μέρος της διαδικασίας εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Η χρήση των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία δεν θα διευκολύνει μονάχα την ολοκλήρωση των εργασιών, αλλά θα 
βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τη χρήση 
των υπολογιστών. 
• Να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν σε εθνικό και σε διεθνές 
επίπεδο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι ΤΠΕ γι' αυτόν τον 
σκοπό. 
 

Περιεχόμενο 

• Ανασκόπηση των τελευταίων θεωρητικών εξελίξεων στον τομέα της 
εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών, καθώς και σε ό,τι αφορά την καινοτόμα 
και πρακτική χρήση των ΤΠΕ. (120 λεπτά) 
• Ο ρόλος που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στη διάδοση των καλών 
πρακτικών. (60 λεπτά) 
• Συμφωνίες συνεργασίας σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, με τη χρήση εργαλείων 
ΤΠΕ. Ο ρόλος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής 
συνεργασίας. Πώς μπορεί να συμμετάσχει κανείς σε ευρωπαϊκά προγράμματα; (90 
λεπτά) 
• Μέθοδοι εφαρμογής της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών σε σχολεία 
της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. (90 λεπτά) 
• Μέθοδοι προσαρμογής και τροποποίησης εργασιών που βασίζονται στην 
εργασιοκεντρική διδασκαλία. Θεωρία και πράξη. Η αλληλοδιδακτική μέθοδος. (240 
λεπτά) 
 

Μεθοδολογία 

 
α) Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις δραστηριότητες που βασίζονται στην 
εργασιοκεντρική διδασκαλία, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. 



 

β) Ανάλυση καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες έχουν επιλεχθεί μέσα 
από τις εργασίες που προσφέρονται στην πλατφόρμα του προγράμματος PETALL. 
Δίνεται έμφαση στις ομοιότητες και στις διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ αυτών 
των καλών πρακτικών. Η εξέταση πρόσφατων παραδειγμάτων της συνεργασίας 
μεταξύ ευρωπαίων εκπαιδευτικών. 
γ) Η εύρεση διαφορετικών στρατηγικών για την προσαρμογή των καλών πρακτικών 
στη σχολική πραγματικότητα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
στην Ουγγαρία. 
δ) Συζήτηση σχετικά με την προσωπική και την επαγγελματική διάσταση της μεθόδου: 
προετοιμασία των καθηγητών ξένων γλωσσών για την αξιοποίηση τέτοιου είδους 
εργασιών στην τάξη. 
 ε) Ο σχεδιασμός μιας εργασίας που βασίζεται στην εργασιοκεντρική διδασκαλία των 
γλωσσών (οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν μια αυθεντική δραστηριότητα 
ή να προσαρμόσουν/επανασχεδιάσουν μια υπάρχουσα δραστηριότητα). Οι 
επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να εργαστούν σε ζευγάρια για να 
αποκτήσουν εμπειρία στη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και για να 
διασφαλιστεί η ύπαρξη μιας δημιουργικής ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. 
 στ) Υλοποίηση αυτής της εργασίας κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, με τη μέθοδο 
της αλληλοδιδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν και θα επιδείξουν την 
εφαρμογή ενός τμήματος της εργασίας, ενώ θα εξηγήσουν αλλά δεν θα εφαρμόσουν 
τα προηγούμενα και τα επόμενα στάδια της εργασίας.  
ζ) Ανατροφοδότηση στην εργασία από τους άλλους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν 
στο σεμινάριο. 
η) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τα εργαλεία παρατήρησης 
κι από τα προκαθορισμένα εργαλεία αξιολόγησης. (Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
παραδώσουν αυτή την ανάλυση σε γραπτή μορφή μετά την ολοκλήρωση του 
σεμιναρίου.) 
 θ) Ο σχεδιασμός μιας αυθεντικής εργασίας που βασίζεται στη χρήση των ΤΠΕ και την 
οποία οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιήσουν στην τάξη τους, ενώ οι 
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιήσουν σε μια υποθετική διδασκαλία. 
(Γραπτή εργασία την οποία οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
κοινοποιήσουν σε ηλεκτρονική μορφή μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.) 

 

Διαδικασίες αξιολόγησης 

Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 
α) την ενεργή συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, περιλαμβανομένης 
της συμμετοχής τους στις συζητήσεις (20 %) 
β) τον σχεδιασμό και την (επιμέρους) εφαρμογή μιας εργασίας που βασίζεται στην 
εργασιοκεντρική διδασκαλία και στη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της 
αλληλοδιδασκαλίας, στο πλαίσιο του σεμιναρίου (30 %) 
γ) τη συγγραφή μιας έκθεσης στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα σχολιάσουν τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή της εργασίας, καθώς και τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που έλαβαν από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (30 %) 
δ) τον σχεδιασμό μιας αυθεντικής εργασίας που βασίζεται στη χρήση των ΤΠΕ και την 



 

οποία οι εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιήσουν με τους δικούς τους μαθητές (20 %) 
 

Στρατηγική σε συνέχεια του σεμιναρίου 

Οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τις αυθεντικές τους εργασίες με τους εκπαιδευτές 
τους αλλά και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο σεμινάριο. 
Θα ενθαρρυνθούν επίσης να συνεχίσουν να μοιράζονται τακτικά με τους 
συναδέλφους τους τις νέες εργασίες που σχεδιάζουν αλλά και τις εμπειρίες τους (π.χ. 
σε μια κλειστή ομάδα στο Facebook). 
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα σχεδιασμού του 
προγράμματος PETALL και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές κι ερευνητικές 
πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.   
 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

Χρονοδιάγραμμα 600 λεπτά τα οποία θα καλυφθούν σε χρονικό διάστημα 3 έως 5 
εβδομάδων 

Αριθμός 
συνεδριών 

3 

Συνολικός 
αριθμός ωρών 
για κάθε 
συνεδρία 

3+3+4 

Επιστημονικός Σύμβουλος 

Ονοματεπώνυμο: António Lopes 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Σχολή Εκπαίδευσης και Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο του 
Αλγάρβε 
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