
                          

 

  
Το πρόγραμμα PETALL 

Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών 
Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο 

Τίτλος σεμιναρίου 

Η τεχνολογία των επικοινωνιών κι η διδασκαλία ενός μη γλωσσικού 

μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας (CLIL) - Δραστηριότητες που 

βασίζονται στην προσέγγιση της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας για 

την εκμάθηση των ξένων γλωσσών 
 

Η φιλοσοφία του προγράμματος 

 
Αυτό το σεμινάριο παρουσιάζει μεθόδους και καλές πρακτικές της εργασιοκεντρικής 
διδασκαλίας των γλωσσών, με παραδείγματα που έχουν ληφθεί από το έργο με ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση (530863-LLP-1-2012-1-NLKA2-KA2MP), στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος το 
πανεπιστήμιο του Τορίνου. 
Το σεμινάριο έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με δεξιότητες σχεδιασμού κι 
εφαρμογής δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών, 
καθώς και να τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. 
Αφενός, η προσέγγιση της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών βοηθά τους 
εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν αυθεντική γλώσσα και να επιτυγχάνουν αυθεντική 
επικοινωνία, η οποία εκτείνεται πέρα από τις δομημένες ασκήσεις που εμπεριέχονται στα 
διδακτικά βιβλία. Αφετέρου, η χρήση εργαλείων ΤΠΕ ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες 
των μαθητών από πλευράς πολυτροπικότητας, αλλά κυρίως επειδή τους προσφέρει κίνητρο 
για να μάθουν μια ξένη γλώσσα. 
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και των εθνικών κατευθυντήριων 
γραμμών της Ιταλίας σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση των γλωσσών. 
 

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

 
Τα τελευταία χρόνια, οι ΤΠΕ έχουν καταστεί απαραίτητες για τη διδασκαλία, ενώ η έμφαση 
που έχει δοθεί στην επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία και στη λειτουργική μάθηση, έχει 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη διδακτική προσέγγιση της εκμάθησης γλωσσών στη σχολική 
τάξη. Η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών καθιστά δυνατή την ενσωμάτωση της 
επικοινωνιακής προσέγγισης και των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 
Οι Thomas και Reinders (2010), καθώς κι οι González-Lloret και Ortega (2014) έχουν 
επιμεληθεί πολλούς τόμους έργων που σχετίζονται με την προσέγγιση της εργασιοκεντρικής 
διδασκαλίας των γλωσσών μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ και πραγματεύονται ποικίλα θέματα 
όπως τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές με την εφαρμογή της επικοινωνίας μέσω υπολογιστή, 
την εκμάθηση γλωσσών με τη βοήθεια υπολογιστή, τη σύγχρονη και την ασύγχρονη 



                          

 

επικοινωνία μέσω υπολογιστή, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τα εικονικά δίκτυα. 
Αυτό το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν 
στρατηγικές για την εφαρμογή της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών, μέσα από τη 
χρήση εργαλείων ΤΠΕ. 
 

Ομάδες-στόχοι 

 
Δάσκαλοι και καθηγητές ξένων γλωσσών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί,  εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μη γλωσσικά 
μαθήματα μέσω μιας ξένης γλώσσας 
 

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

 
• Η κατανόηση των κύριων αρχών της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών 
• Ο σχεδιασμός δραστηριότητων στο πλαίσιο της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών  

• Η χρήση εργαλείων ΤΠΕ κι η ενσωμάτωσή τους στις δραστηριότητες  

• Η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων σε τάξεις στις οποίες μη γλωσσικά μαθήματα διδάσκονται 

μέσω μιας ξένης γλώσσας  
• Η συνεργασία με γειτονικές χώρες  
 
 

Περιεχόμενο 
• Ο ορισμός της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών 

• Η διδασκαλία ενός μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας κι η εργασιοκεντρική 

διδασκαλία των γλωσσών  
• Τα εργαλεία ΤΠΕ στην υπηρεσία της διδασκαλίας των γλωσσών και της διδασκαλίας μη 

γλωσσικών μαθημάτων μέσω μιας ξένης γλώσσας  
• Παραδείγματα δραστηριοτήτων που βασίζονται στην προσέγγιση της εργασιοκεντρικής 

διδασκαλίας των γλωσσών:  
 o Ψάχνοντας τον Ζέμο  

 o Ενώστε τις τελείες  

 o Οι ήρωες δεν έχουν ταυτότητα  

 o Διαφημίσεις  

 o Ας ανακυκλώσουμε!  

 o Δημιουργήστε ένα παζλ 
• Oι αρχές του σχεδιασμού και της εφαρμογής των δραστηριοτήτων που βασίζονται στην 

προσέγγιση της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών  

• Συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κι ανταλλαγή εμπειριών  
 

Μεθοδολογία 

 
Παρουσίαση του έργου και των δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς που τις 
εφάρμοσαν στη διδασκαλία τους. 
Θεωρητικές διαλέξεις. Πρακτικά εργαστήρια που περιλαμβάνουν ομαδικές εργασίες. Η 
εκτέλεση εργασιών σε συνεργασία με άλλες χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό το 
πρόγραμμα. 
Ανάλυση της εφαρμογής των δραστηριοτήτων και των καλών πρακτικών. 



                          

 

 

Διαδικασίες αξιολόγησης 

 

Η υποβολή μιας εργασίας που βασίζεται στη χρήση εργαλείων ΤΠΕ.] 

Πίνακας αξιολόγησης: 

 

 +++ ++ + 

Χρήση εργαλείων ΤΠΕ    

Διαδικασία    

Γλωσσικές δεξιότητες    

       Κατανόηση γραπτού λόγου    

       Παραγωγή γραπτού λόγου    

       Κατανόηση προφορικού 
λόγου  

   

       Παραγωγή προφορικού 
λόγου 

   

Κοινωνικές δεξιότητες    

…    

 

 

Συζήτηση στην ολομέλεια: συζήτηση σχετικά με τον προγραμματισμό των εργασιών, 

περιγραφή της εφαρμογής των εργασιών και παρουσίαση των τελικών εργασιών. 

 

Στρατηγική σε συνέχεια του σεμιναρίου 

 
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα σχεδιασμού του έργου PETALL 
και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές κι ερευνητικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα 
αναπτυχθούν στο πλαίσιο του εν λόγω έργου. 
 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

Χρονοδιάγραμμα Εντατικό πρόγραμμα διάρκειας 2 ημερών + 1 μήνας (δύο συνεδρίες) 

Αριθμός 
συνεδριών 

6 

Συνολικός αριθμός 
ωρών για κάθε 
συνεδρία 

3 

Έγκριση από τον εθνικό φορέα 

Πανεπιστήμιο του Τορίνου, Υπηρεσία Εκπαίδευσης της περιφέρειας του Πιεμόντε (USR 
Piemonte) 
Ημερομηνία έγκρισης: 20.03.2015 
Αρ. αναφοράς - Αρ. Πρωτοκόλλου: 2110 

Επιστημονικός Σύμβουλος 

 
Mariarosaria Roberti, Υπηρεσία Εκπαίδευσης της περιφέρειας του Πιεμόντε 



                          

 

Tecla Reverso, Υπηρεσία Εκπαίδευσης της περιφέρειας του Πιεμόντε 
 

Βιβλιογραφία και άλλες πηγές 

 
ALVES, J. M. (Dir.) (2001). Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: 
Aprendizagem, Ensino, Avaliação. Porto: Ed. ASA. 
ELLIS, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: OUP. 
GONZÁLEZ-LLORET, M. & ORTEGA, L. (2014). Technology-mediated TBLT. Researching 
Technology and Tasks. John Benjamins. 
LOPES, A. (2012). Changing teachers’ attitudes towards ICT-based language learning tasks: the 
ETALAGE Comenius project (the Portuguese case). The EUROCALL Review 20(1): 100-103. 
LOPES, A. (2014). PETALL: A European project on technology-mediated TBLT. In S. Jager, L. 
Bradley, E. Meima and S. Thouësny (eds.), CALL Design: Principles and Practice - Proceedings of 
the 2014 EUROCALL Conference, Groningen, The Netherlands. Dublin: Researchpublishing.net: 
209-213. 
NUNAN, D. (2004). Task-based Language Teaching. Cambridge: CUP. 
NUNAN, D. (1989). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: CUP. 
SCHROOTEN, W. (2006). Task-based language teaching and ICT: Developing and assessing 
interactive multimedia for task-based language teaching. In: K. van den BRANDEN (ed.), 
Taskbased language education: from theory to practice. Cambridge: Cambridge University 
Press, 
129-150. 
THOMAS, M. and H. REINDERS (2010).Task-Based Language Learning and Teaching with 
Technology. Continuum Publishing Corporation. 
WILLIS, D. and J. WILLIS (2007). Doing Task-Based Teaching (Oxford Handbooks for Language 
Teachers). Oxford: OUP. 
WILLIS, J. (1996). A Framework for Task-Based Learning, London: Longman. 
 
 
 
 
 

 


