
                                                               

 

Το πρόγραμμα PETALL 
Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών 

Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο 

Τίτλος σεμιναρίου 

Η διδασκαλία με τη χρήση εργασιών: οι σύγχρονες ξένες γλώσσες, το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες κι οι ΤΠΕ 
Η επιλογή, η προσαρμογή, η δημιουργία κι η εφαρμογή εργασιών για την εκμάθηση των 
γλωσσών 
 

Η φιλοσοφία του προγράμματος 

Πολλοί καθηγητές ξένων γλωσσών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε ό,τι 
αφορά την εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες στη 
διδασκαλία τους. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη χρήση εργασιών αποτελεί μια 
δοκιμασμένη μέθοδο η οποία καθιστά τα μαθήματα περισσότερο συγκεκριμένα κι 
ενδιαφέροντα για τους μαθητές. Μέσα από τον συσχετισμό των εργασιών με το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν 
τη διδασκαλία τους στο κατάλληλο γλωσσικό επίπεδο. Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα χρήσιμο 
εργαλείο το οποίο εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. 

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

Υπάρχουν σεμινάρια για τους καθηγητές ξένων γλωσσών που σχετίζονται με την 
εργασιοκεντρική διδασκαλία, με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και 
με τις ΤΠΕ. Ωστόσο, απ' όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κανένα σεμινάριο το οποίο να 
ασχολείται ταυτόχρονα με αυτά τα τρία θέματα. 
 

Ομάδες-στόχοι 

Οι καθηγητές ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
 

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

Ελπίζουμε ότι αυτό το σεμινάριο θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 
προσαρμόσουν το μάθημά τους στο σωστό επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Αναφοράς για τις Γλώσσες, με τη βοήθεια των ΤΠΕ.  
 

Περιεχόμενο 

Συνεδρία 1: Εισαγωγή 
Σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την εργασιοκεντρική διδασκαλία των 
γλωσσών (βλ. βιβλιογραφία). 
Η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών κι η χρήση της για τους εκπαιδευτικούς, για τους 
μαθητές, για τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς και για τα σχολεία. 
Ο ρόλος του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες και των ΤΠΕ. 
Η εμπειρία της χρήσης της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών στην Ολλανδία. 
Τα ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με την εργασιοκεντρική διδασκαλία των 
γλωσσών (τα προγράμματα ETALAGE και PETALL). 



                                                               

 

Πώς να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των προγραμμάτων ETALAGE και 
PETALL. 
Η εξέταση ενός υποδείγματος καλής πρακτικής και τα κριτήρια μιας επιτυχημένης εργασίας. 
Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες, μελετούν τις βάσεις δεδομένων κι επιλέγουν μια 
εργασία που πιστεύουν πως είναι επιτυχημένη. 
Συζήτηση: η προσαρμογή μιας εργασίας στο περιβάλλον διδασκαλίας κάθε εκπαιδευτικού. 
Ατομική εργασία. Οι συμμετέχοντες προσαρμόζουν την επιλεγμένη εργασία έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διδασκαλίας τους. Εκτελούν την εργασία στην τάξη τους 
και στη συνέχεια οι μαθητές τους την αξιολογούν. 
Συνεδρία 2: Η δημιουργία μιας εργασίας 
Οι συμμετέχοντες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο υλοποίησαν στην τάξη τους την 
επιλεγμένη, προσαρμοσμένη εργασία. Βάσει των ευρημάτων τους, διατυπώνουν τα δικά τους 
κριτήρια τα οποία καθιστούν επιτυχημένη μια εργασία. Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε 
ομάδες και σκέφτονται ιδέες σχετικά με μια νέα εργασία.  
Ατομική εργασία. 
Οι συμμετέχοντες εκτελούν τη νέα εργασία στην τάξη τους και στη συνέχεια οι μαθητές τους 
την αξιολογούν. 
Συνεδρία 3: Η αξιολόγηση κι η βελτίωση της εργασίας. Ο σχεδιασμός περαιτέρω δράσης. 
Οι συμμετέχοντες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο υλοποίησαν στην τάξη τη δική τους 
εργασία. Εργάζονται σε ομάδες και βελτιώνουν τις εργασίες τους (όπου αυτό απαιτείται). 
Οι συμμετέχοντες καταστρώνουν ένα σχέδιο για να παρουσιάσουν τις εργασίες στις τάξεις 
τους, καθώς και στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου όπου εργάζονται. 
 

Μεθοδολογία 

Πρόκειται για μια πρακτική προσέγγιση. Αρχικά, όλοι οι συμμετέχοντες παρακολουθούν μια 
σύντομη εισαγωγή η οποία ακολουθείται από συζήτηση σε μικρές ομάδες. Στη συνέχεια, οι 
συμμετέχοντες υλοποιούν τις εργασίες στις τάξεις τους και περιγράφουν τις εμπειρίες που 
απέκτησαν από αυτή την πρακτική.  
 
 

Διαδικασίες αξιολόγησης 

Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν μια φόρμα αξιολόγησης αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
του σεμιναρίου. 
Επίσης, θα συμπληρώσουν μια δεύτερη φόρμα αξιολόγησης μετά από μερικούς μήνες, με 
στόχο να ελεγχθεί εάν εξακολουθούν να διατηρούν μακροπρόθεσμα τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που απέκτησαν κατά την παρακολούθηση του σεμιναρίου.  
 

Στρατηγική σε συνέχεια του σεμιναρίου 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να διατηρήσουν την επαφή μεταξύ τους αλλά και με τους 
εκπαιδευτές τους μέσω ενός διαδικτυακού φόρουμ. 
 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

Χρονοδιάγραμμα 0,5 διδακτική μονάδα: 14 ώρες 

Αριθμός 
συνεδριών 

3 

Συνολικός αριθμός 3 συνεδρίες εκ των οποίων η κάθε μία διαρκεί 2 - 2,5 ώρες. Σε αυτό το 



                                                               

 

ωρών για κάθε 
συνεδρία 

χρονικό διάστημα προστίθεται η μελέτη της βιβλιογραφίας κι η 
διδασκαλία στην τάξη, διάρκειας περίπου 2 - 2,5 ωρών. 

Έγκριση από τον εθνικό φορέα 

Ονομασία του εθνικού φορέα: 
Ημερομηνία έγκρισης: 
Αριθμός αναφοράς: 

Επιστημονικός Σύμβουλος 

Ονοματεπώνυμο: 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: 
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