
                                              

 

Το πρόγραμμα PETALL 
Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών 

Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο 

Τίτλος σεμιναρίου 

 
Η ΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΙ ΟΙ ΤΠΕ: ΜΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Η φιλοσοφία του προγράμματος 

Αυτό το σεμινάριο παρουσιάζει τις αρχές ενός προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (530863-LLP-1-2012-1-NL-KA2-KA2MP) και στο οποίο συμμετέχει ως 
εταίρος το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα. Ο στόχος μας είναι διπλός: σκοπεύουμε να 
αξιοποιήσουμε τόσο τις ΤΠΕ όσο και το επονομαζόμενο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 
για τις Γλώσσες (CEFR) για να ενισχύσουμε την εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών. 
Σήμερα, η προσέγγιση της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Κατά κύριο λόγο, δίνει έμφαση στη σημασία της χρήσης 
αυθεντικής γλώσσας στην τάξη και καλεί τους μαθητές να εκτελούν εργασίες με ουσιαστικό 
νόημα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα-στόχο. Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει τεχνολογικά 
στοιχεία στην εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών, έτσι ώστε να προκύψει τελικά ένα 
σύνολο εργασιών που βασίζονται στη χρήση των ΤΠΕ κι οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την εκμάθηση οποιασδήποτε γλώσσας. Για την 
επίτευξη αυτού του στόχου, οι είκοσι εταίροι (δύο εταίροι ανά χώρα) που συμμετέχουν σε 
αυτό το πρόγραμμα θα συνεργαστούν και θα εφαρμόσουν δοκιμαστικά ο ένας τις εργασίες 
του άλλου. Σε αυτό το σεμινάριο, παρουσιάζουμε τις ισπανικές εργασίες, καθώς και μερικές 
από τις εργασίες που δημιουργήθηκαν από γειτονικές χώρες, ενώ εξηγούμε επίσης πώς αυτές 
οι εργασίες μπορούν να διεξαχθούν μέσα στην τάξη. 
 

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

Στη Ισπανία, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί παραπονιούνται συχνά ότι χρειάζονται 
περαιτέρω κατάρτιση όσον αφορά τις καινοτόμες μεθοδολογίες, στις οποίες οι ΤΠΕ 
διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο. Συνεπώς, αυτό το σεμινάριο στοχεύει στην ανάπτυξη 
στρατηγικών για να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εργαλεία με τα οποία θα 
ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους τις εργασίες που βασίζονται στη χρήση των ΤΠΕ. 
 
 
 

Ομάδες-στόχοι 

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί (της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 
 
 
 

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

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

 Κατανοήσουν τις κύριες αρχές που διέπουν την εργασιοκεντρική διδασκαλία των 
γλωσσών. 



                                              

 

 Σχεδιάσουν εργασίες για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

 Χρησιμοποιούν εφαρμογές, ιστοσελίδες, λογισμικό κλπ. για τον σχεδιασμό εργασιών. 

 Ενσωματώσουν τις εργασίες σε εκπαιδευτικά προγράμματα όπου μη γλωσσικά 
μαθήματα διδάσκονται μέσω μιας ξένης γλώσσας. 

 Εξετάσουν και να αξιολογήσουν τις εργασίες που δημιουργήθηκαν από γειτονικές 
χώρες. 

 Δημιουργήσουν εργασίες που βασίζονται στη χρήση των ΤΠΕ. 
 

Περιεχόμενο 

Ενότητα I: Ορισμός των εννοιών (6 ώρες) 
 
1) Τι είναι η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών; Μια ιστορική ανασκόπηση. 
2) Οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις κι η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών 
3) Η διδασκαλία ενός μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας κι η 
εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών 
 
Ενότητα IΙ: Ο σχεδιασμός κι η αξιολόγηση ποιοτικών εργασιών που βασίζονται στη χρήση των 
ΤΠΕ (9 ώρες) 
 
1) Ψάχνοντας τον Ζέμο (με τη χρήση του λογισμικού Go-animate ή του λογισμικού Bit Strips) 
2) Μια φορά κι έναν καιρό (με τη χρήση του λογισμικού Storybird) 
 
Ενότητα III: Η δημιουργία κι η αξιολόγηση εργασιών (9 ώρες) (3 ώρες: μαθήματα δια ζώσης, 3 
ώρες: εργασία στο σπίτι, 3 ώρες: παρουσίαση, συζήτηση κι αξιολόγηση των εργασιών).  
 
1) Μια διαφήμιση (σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα) 
2) Μη κυβερνητικές οργανώσεις: ένας καλύτερος κόσμος είναι εφικτός (ιστοεξερεύνηση) 
3) Εργασίες που δημιουργήθηκαν από τους ευρωπαίους εταίρους: από την Πορτογαλία κι από 
την Ιταλία 
4) Παρουσίαση κι αξιολόγηση 

Μεθοδολογία 

Παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών του προγράμματος και του σεμιναρίου. Διαλέξεις 
στις οποίες οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά. Καταιγισμός ιδεών. Συνεργατική μάθηση. 
Μάθηση που βασίζεται σε εργασίες. Επίλυση προβλημάτων. Θα χρησιμοποιηθεί το εξής 
μοτίβο: «εγώ δρω» (ο εκπαιδευτικός δίνει το παράδειγμα), «εμείς δρούμε» (ο εκπαιδευτικός 
κι οι μαθητές συνεργάζονται), «εσείς δράτε» (η δύναμη μεταφέρεται στους μαθητές, οι οποίοι 
αποκτούν ενεργό ρόλο στη μάθηση).  
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία για την ενότητα Ι: 
 

Littlewood, W. (2004). The task-based approach: Some questions and suggestions. ELT Journal, 
58(4), 319-326. 

Nunan, D. (1989). “Learning tasks and the language curriculum”. In David Nunan Designing 
Tasks for the Communicative Classroom, Cambridge: CUP, pp. 5-21. 

 



                                              

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία για την ενότητα ΙΙ:  
Raith, T. & Hegelheimer, V. (2012). In M. Thomas and H. Reinders (eds.) (2012). Task-based 

Language Learning and Teaching with Technology. London: Continuum International 
Publishing Group, pp. 176-196. 

Tomlinson, B. (2008). Review on Doing Task-Based teaching and Task-Based Language 
Education. ELT Journal, 61(1), 92-95. 

 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία για την ενότητα ΙΙΙ: 
Ruiz Cecilia, R. and Guijarro Ojeda, J.R. (2015). “Apprising Teacher Trainees of New Language 

Approaches: An ICT Task-Based Training Course”. In Pixel (ed.). Conference Proceedings 
ICT for Language Learning, 8th Conference Edition. Padova: Libreriauniversitaria.it edizioni, 
pp. 109-112. 

 

Διαδικασίες αξιολόγησης 

Φόρμες αξιολόγησης για τους συμμετέχοντες.  
Υποβολή μιας εργασίας που βασίζεται στη χρήση των ΤΠΕ κι ανατροφοδότηση από τον 
εκπαιδευτικό. 
 

Στρατηγική σε συνέχεια του σεμιναρίου 

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν δεόντως σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος 
PETALL και θα λάβουν συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό των εργασιών που βασίζονται 
στη χρήση των ΤΠΕ (εάν απαιτείται). 
 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

Χρονοδιάγραμμα 1 μήνας (24 Μαρτίου έως 21 Απριλίου 2015) 

Αριθμός 
συνεδριών 

 4 ημέρες. 3 εργαστήρια ανά ημέρα 

Συνολικός αριθμός 
ωρών για κάθε 
συνεδρία 

6 (στην ενότητα ΙΙΙ, δόθηκε στους εκπαιδευόμενους χρονικό διάστημα 3 
ωρών για να εργαστούν στο σπίτι τους) 

Έγκριση από τον εθνικό φορέα 

Ονομασία του εθνικού φορέα: Πανεπιστήμιο της Γρανάδα 
Ημερομηνία έγκρισης: 9 Μαρτίου 2015 
Αριθμός αναφοράς:  

Επιστημονικός Σύμβουλος 

Ονοματεπώνυμο: José Antonio Naranjo Rodríguez 
Συνεργάτης: Πανεπιστήμιο της Γρανάδα (Ισπανία) 
Ονοματεπώνυμο: Davide Caperucci 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας (Ιταλία) 

Βιβλιογραφία και άλλες πηγές 
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Georgetown University Press 
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