
                                  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PETALL 

Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών 

Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο 

Τίτλος σεμιναρίου 

 
Η ΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΗ 
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η φιλοσοφία του προγράμματος 

 
Αυτό το σεμινάριο έχει ως στόχο την προώθηση του προγράμματος PETALL και τη βελτίωση 
της μεθοδολογίας της γλωσσικής διδασκαλίας στις τάξεις όπου μη γλωσσικά μαθήματα 
διδάσκονται μέσω μιας ξένης γλώσσας, καθώς και τη βελτίωση άλλων διδακτικών μοντέλων 
που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της δίγλωσσης εκπαίδευσης. 
 

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

 
Η εφαρμογή δραστηριοτήτων που βασίζονται στην εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών 
σε τάξεις όπου μη γλωσσικά μαθήματα διδάσκονται μέσω μιας ξένης γλώσσας κι η αξιολόγηση 
αυτών των δραστηριοτήτων. 
 

Ομάδες-στόχοι 

 
Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν γλωσσικά και μη γλωσσικά μαθήματα στην πρωτοβάθμια και 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, μεταπτυχιακοί και 
διδακτορικοί φοιτητές. 
 

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

 

 Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν δραστηριότητες που βασίζονται 
στην εργασιοκεντρική διδασκαλία όταν διδάσκουν μη γλωσσικά μαθήματα μέσω μιας 
ξένης γλώσσας, καθώς και σε δίγλωσσα περιβάλλοντα. 

 Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν εργαλεία ΤΠΕ στο πλαίσιο της 
εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών. 

 Οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν κίνητρο στους μαθητές μέσα από τη χρήση εναλλακτικής 
(διαμορφωτικής) αξιολόγησης. 
 

Περιεχόμενο 

 

 Το πρόγραμμα PETALL  

 Το πλαίσιο της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών (Έλλις/Γουίλις) και τα 
χαρακτηριστικά του  



                                  

 

 Οι ΤΠΕ στο πλαίσιο της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών 

 Η χρήση δραστηριοτήτων κατά τη διδασκαλία μη γλωσσικών μαθημάτων μέσω μιας 
ξένης γλώσσας ή σε δίγλωσσα περιβάλλοντα 

 Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που βασίζονται στην εργασιοκεντρική διδασκαλία 
των γλωσσών  

 Η δημιουργία κατηγοριών και λέξεων-κλειδιά για την αξιολόγηση των γλωσσικών 
στοιχείων και του περιεχομένου των εργασιών 

 Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης οι οποίες είναι κατάλληλες για την εργασιοκεντρική 
διδασκαλία των γλωσσών (αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση από τους μαθητές, φύλλα 
καταγραφής της μάθησης) 
 

Μεθοδολογία 

 

 Η παρουσίαση του προγράμματος PETALL 

 Η εισαγωγή της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών στις τάξεις όπου μη 
γλωσσικά μαθήματα διδάσκονται μέσω μιας ξένης γλώσσας 

 Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών 

 Παραδείγματα αξιοποίησης των ΤΠΕ σε εργασίες που δημιουργήθηκαν για τους 
σκοπούς αυτού του προγράμματος 

 Υποβολή προτάσεων σχετικά με μεθόδους αξιολόγησης των εργασιών, οι οποίες 
αρμόζουν στο πλαίσιο της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών / της 
διδασκαλίας μη γλωσσικών μαθημάτων μέσω μιας ξένης γλώσσας  

 Εργαστήριο  
 Τα βασικά στοιχεία της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών: τα 

κριτήρια του σχηματισμού ομάδων, η διαχείριση των πόρων, ένα πρότυπο για 
τη δημιουργία εργασιών, η υποστήριξη των συναδέλφων... 

 Οι ΤΠΕ στην υπηρεσία της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών 
 Ο σχεδιασμός εργασιών που θα χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλοντα 

διδασκαλίας μη γλωσσικών μαθημάτων μέσω μιας ξένης γλώσσας 
 Ο σχεδιασμός κατηγοριών για την αξιολόγηση των εργασιών (τόσο σχετικά με 

το περιεχόμενο όσο και σχετικά με τα γλωσσικά στοιχεία τους) 
 Συζήτηση: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

 

Διαδικασίες αξιολόγησης 

 
Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα συμπληρώσουν ένα 
ερωτηματολόγιο το οποίο έχει σχεδιαστεί από την αρμόδια εθνική υπηρεσία και αφορά την 
ποιότητα και το περιεχόμενο του σεμιναρίου, τις προσδοκίες των συμμετεχόντων, το 
χρονοδιάγραμμα της διεξαγωγής του σεμιναρίου, τη δυνατότητα εφαρμογής των 
προτεινόμενων πρακτικών στην τάξη κλπ... 
 

Στρατηγική σε συνέχεια του σεμιναρίου 

 
Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην πρώτη συνεδρία θα κληθούν να σχεδιάσουν 
δραστηριότητες που βασίζονται στη μέθοδο της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας και να τις 
εφαρμόσουν στις τάξεις τους. Θα κληθούν να μας αποστείλουν το σχέδιο των εργασιών σε 



                                  

 

γραπτή μορφή, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε χρησιμοποιώντας το dropbox, 
καθώς και να σχολιάσουν τη διαδικασία εφαρμογής των εργασιών. Καθώς η επόμενη 
συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στο πανεπιστήμιο για τους μεταπτυχιακούς και τους 
διδακτορικούς φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην πρώτη συνεδρία 
μπορούν να βιντεοσκοπήσουν τα μαθήματα στα οποία εφάρμοσαν τη μέθοδο της 
εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών και να φέρουν μαζί τους μερικά βίντεο με τα 
βιντεοσκοπημένα μαθήματα.   

Αναλυτικό πρόγραμμα 

Χρονοδιάγραμμα 9.30 – 15.00 

Αριθμός 
συνεδριών 

2 

Συνολικός αριθμός 
ωρών για κάθε 
συνεδρία 

8 

Έγκριση από τον εθνικό φορέα 

Ονομασία του εθνικού φορέα: Εθνική υπηρεσία (Zavod za unapredivanje obrazovanja i 
vaspitanja - ZUOV) 
Ημερομηνία έγκρισης: 19.08.2015 
Αριθμός αναφοράς: S10462015 

Επιστημονικός Σύμβουλος 

Ονοματεπώνυμο: Jelena Filipović 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, Σχολή Φιλολογίας 
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