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Η ΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Η φιλοσοφία του προγράμματος 

Συχνά, οι καθηγητές ξένων γλωσσών καλούνται να απομακρυνθούν από τις παραδοσιακές 
προσεγγίσεις της εκμάθησης των γλωσσών, να εξαρτηθούν λιγότερο από το διδακτικό 
βιβλίο και να στραφούν προς μια επικοινωνιακή διδακτική προσέγγιση που αποτελεί 
μεγαλύτερη πρόκληση, όπως η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών κι η εκμάθηση 
γλωσσών με τη βοήθεια υπολογιστή. Τόσο το  Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 
Γλώσσες (CEFR) όσο και τα εθνικά προγράμματα διδασκαλίας πολλών χωρών συνιστούν 
θερμά τη χρήση της μεθόδου της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών. 
Αυτό το σεμινάριο, το οποίο επιδιώκει να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τα 
αποτελέσματα διάφορων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που επικεντρώνονται στην 
εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών (τα προγράμματα ETALAGE και PETALL), έχει ως 
στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση της εφαρμογής 
της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών στη σχολική τάξη.  Ο συγκεκριμένος 
στόχος θα επιτευχθεί με την ανάλυση ορισμένων καλών πρακτικών (εργασιών) που 
εναρμονίζονται με τέσσερα από τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 
για τις Γλώσσες (από το Α1 έως το Β2), καθώς και με την αξιολόγηση των διαδικτυακών 
πόρων που διατίθενται για την εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών, έτσι ώστε οι 
εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν σχετικά με τις καταλληλότερες στρατηγικές και διαδικασίες 
για τον σχεδιασμό ή και την προσαρμογή των  εργασιών που βασίζονται στην 
εργασιοκεντρική διδασκαλία.  

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

Μονάχα πρόσφατα οι ερευνητές κι οι ακαδημαϊκοί έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή στην 
ενσωμάτωση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών. Εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, 
ορισμένοι συγγραφείς όπως οι Έλλις, Νούναν και Γουίλις & Γουίλις συνέβαλαν σημαντικά 
στην ανάπτυξη του θεωρητικού και του μεθοδολογικού πλαισίου της εργασιοκεντρικής 
διδασκαλίας των γλωσσών, ωστόσο οι προτάσεις τους αφορούσαν μονάχα την πρόσωπο-
με-πρόσωπο επικοινωνία που πραγματοποιείται κατά την παραδοσιακή διδασκαλία στις 
σχολικές αίθουσες, αγνοώντας την τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση. Τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά αυτού του είδους μάθησης απαιτούν μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, 
κυρίως διότι οι χρήσεις της γλώσσας έχουν εξελιχθεί μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ - 
σκεφτείτε, για παράδειγμα, την ανταλλαγή μηνυμάτων στο Skype, στο κινητό τηλέφωνο, 
στο Twitter ή στα δωμάτια συζήτησης στο διαδίκτυο (Chat). 
Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές στη μελέτη της σχέσης μεταξύ των ΤΠΕ και της 
εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών ήταν οι πολυάριθμες μελέτες που 
πραγματοποίησαν οι Τόμας και Ρέιντερ κι οι οποίες επικεντρώνονται στην εργασιοκεντρική 
διδασκαλία των γλωσσών μέσα από τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ. Οι συγκεκριμένες μελέτες 
δημοσιεύτηκαν το 2010 και καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία όπως τη διαπολιτισμική 



 

ανταλλαγή στην εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών και στην τεχνολογικά 
υποστηριζόμενη επικοινωνία, την εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών και την 
εκμάθηση γλωσσών με τη βοήθεια υπολογιστή μέσω διαδικτύου, την κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών στην εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών και στις ΤΠΕ, καθώς και 
τους εικονικούς κόσμους. 
Το 2014 δημοσιεύτηκαν ορισμένες άλλες μελέτες που ασχολούνται με το ίδιο θέμα και τις 
οποίες επιμελήθηκαν οι Γκονζάλες-Λορέτ και Ορτέγκα. Σε αυτές τις μελέτες υποστηρίζεται 
ότι «οι αρχές της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών μπορούν να ενσωματωθούν 
και να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης γλωσσικής εκπαίδευσης και της 
νέας εκπαιδευτικής πραγματικότητας που στηρίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία.» 
Το πρόγραμμα PETALL επικεντρώνεται άμεσα σε αυτά τα ζητήματα. Στοχεύει να συμβάλει 
στην πληρέστερη κατανόηση της διεθνούς δυναμικής της συνεργασίας μεταξύ των 
εκπαιδευτικών για τη διαχείριση και τον σχεδιασμό εργασιών που βασίζονται στην 
εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών. Επίσης, έχει ως στόχο να διασαφηνίσει τον 
ρόλο που διαδραματίζουν τα εργαλεία αξιολόγησης στην ποιότητα της κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών στην εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών που βασίζεται στις ΤΠΕ. 
Τέλος, το πρόγραμμα PETALL στοχεύει στην πληρέστερη κατανόηση των παραμέτρων που 
διασφαλίζουν ότι οι εργασίες μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε διαφορετικές 
χώρες. 

Ομάδες-στόχοι 

Καθηγητές ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς 
και σε προπαρασκευαστικά σχολεία (κωδικοί πρόσληψης εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων 
120, 220, 320,330, 340 και 350) 

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

• Η τακτική εφαρμογή της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών στην 
εκμάθηση των ξένων γλωσσών. 
• Η παροχή των στρατηγικών και των εργαλείων με τα οποία οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους προτάσεις για εργασίες που βασίζονται στην 
εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών, τόσο μέσα από τον σχεδιασμό νέων εργασιών 
όσο και μέσα από την αναπροσαρμογή υπαρχουσών εργασιών στις ανάγκες των εκάστοτε 
μαθητών. 
• Η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ για τη 
διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. 
• Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων, τόσο σε εθνικό όσο και 
σε διεθνές επίπεδο, μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ σε 
αυτόν τον τομέα. 

Περιεχόμενο 

• Οι πιο πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την εργασιοκεντρική 
διδασκαλία των γλωσσών που βασίζεται στις ΤΠΕ. 
• Η συμβολή του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) 
στην κατανόηση της προσέγγισης της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών. 
• Ο ρόλος που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στη διάδοση καλών 
πρακτικών. 
• Μέθοδοι εφαρμογής της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών στην 
πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη. 
• Μέθοδοι προσαρμογής των εργασιών που βασίζονται στην εργασιοκεντρική 
διδασκαλία των γλωσσών, στο περιβάλλον διδασκαλίας κάθε εκπαιδευτικού. 



 

• Οι γλωσσικές γνώσεις και η εμπλοκή τους στη δημιουργία εργασιών που βασίζονται 
στην εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών. 
• Μέθοδοι συνεργασίας σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ. 

Μεθοδολογία 

α) Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις εργασίες οι οποίες βασίζονται 
στην εργασιοκεντρική διδασκαλία για την εκμάθηση των γλωσσών (βλ. βιβλιογραφία). 
β) Ενημέρωση σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία αφορούν τον 
συγκεκριμένο τομέα κι ειδικότερα τα εξής: 

 Διεθνή Προγράμματα για τις ΤΠΕ και την Εκμάθηση των Γλωσσών (LINGUA). 

 ECNTLT - Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σπουδών για τις Νέες Τεχνολογίες και τη 

Διδασκαλία των Γλωσσών (COMENIUS) 

 ETALAGE - Ευρωπαϊκές Δραστηριότητες που Βασίζονται στην 

Εργασιοκεντρική Διδασκαλία για την Εκμάθηση των Γλωσσών - μια 

Aνταλλαγή Oρθών  Πρακτικών (COMENIUS) 

 PETALL - Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες που Βασίζονται στην 

Εργασιοκεντρική Διδασκαλία για την Εκμάθηση των Γλωσσών 

(Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Βασική Διαθεματική 

Δραστηριότητα 2: Γλώσσες) 

γ) Ανάλυση καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο κι ειδικότερα των πρακτικών 
που προσφέρονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ETALAGE, PETALL, CAMELOT 
και UniCollaboration. 

δ) Προσέγγιση των διαδικασιών προσαρμογής των συγκεκριμένων πρακτικών στα 
σχολεία της Πορτογαλίας. 
ε) Η προετοιμασία που κάνουν οι εκπαιδευτικοί για να διεξάγουν αυτές τις 
δραστηριότητες στην τάξη τους. 
ζ) Η ανάπτυξη μιας πρότασης σχετικά με μια εργασία που βασίζεται στη χρήση των 
ΤΠΕ. 
η) Η υλοποίηση της προτεινόμενης εργασίας στην τάξη. 
θ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως προκύπτουν από προκαθορισμένα εργαλεία 

παρατήρησης και αξιολόγησης. 

Διαδικασίες αξιολόγησης 

Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν σύμφωνα με μια κλίμακα αξιολόγησης από το 1 έως 
το 10 (επίσημη επιστολή υπ΄ αριθμόν 3/2007 του Επιστημονικού και Παιδαγωγικού 
Συμβουλίου Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινων 
Πόρων κι Εκπαίδευσης της Πορτογαλίας). 
Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν ατομικά με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
α) Συγγραφή έκθεσης σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους. (20%) 
β) Η ανάπτυξη μιας πρότασης σχετικά με μια εργασία που βασίζεται στη χρήση των 
ΤΠΕ (εργασία σε ομάδες) και την οποία κάθε εκπαιδευόμενος θα υλοποιήσει στην τάξη του. 
(40%) 
γ) Συγγραφή τελικής έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της εργασίας. (40%) 

Στρατηγική σε συνέχεια του σεμιναρίου 

Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα του προγράμματος PETALL 
για να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές κι ερευνητικές πρωτοβουλίες οι οποίες εμπίπτουν 



 

στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος. 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

Χρονοδιάγραμμα 1 έως 2 μήνες 

Αριθμός 
συνεδριών 

5 συνεδρίες 

Συνολικός αριθμός 
ωρών για κάθε 
συνεδρία 

3 ώρες 

Έγκριση από τον εθνικό φορέα 

Ονομασία του εθνικού φορέα: Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 
(Επιστημονικό και Παιδαγωγικό Συμβούλιο Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης) 
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Αριθμός αναφοράς: ACC-1425565392 

Επιστημονικός Σύμβουλος 

Ονοματεπώνυμο: Jorge Carvalho 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Σχολή Εκπαίδευσης και Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο του Αλγάρβε 

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. (eds.) (2014). Technology-mediated TBLT: Researching 
Technology and Tasks. Amsterdam: 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. 
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