
 

Το πρόγραμμα PETALL 
Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών 

Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο 
Τίτλος σεμιναρίου 

Η προσέγγιση της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας για την εκμάθηση των σύγχρονων 
ξένων γλωσσών 

Η φιλοσοφία του προγράμματος 

Στη σύγχρονη Σκωτία, η γλωσσική εκμάθηση αναπτύσσεται ταχύτατα στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, στο πλαίσιο της πολιτικής που είναι γνωστή ως 1+2 (δηλαδή, όλα τα παιδιά θα 
πρέπει να μάθουν δύο άλλες γλώσσες πέραν της μητρικής τους γλώσσας).  Αντιθέτως, η 
γλωσσική εκμάθηση στις τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μειώνεται 
διαρκώς (Scott 2015).  Όλο και λιγότεροι μαθητές δηλώνουν ότι επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν μαθήματα εκμάθησης γλωσσών που δεν χρησιμοποιούνται σε μεγάλο 
βαθμό, όπως τα Γαελικά, τα Ουρντού και (στη Σκωτία) τα Γερμανικά, ενώ οι καθηγητές 
καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να βρουν εκπαιδευτικό υλικό το οποίο να επαρκεί για 
τη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων (Dombrowski et al. 2015).  Επομένως, αυξάνεται 
συνεχώς η ανάγκη για την υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 
γλωσσικά μαθήματα, έτσι ώστε να ενισχυθεί και να διατηρηθεί η συμμετοχή των μαθητών σε 
αυτά τα μαθήματα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν γλώσσες οι οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να εξοπλιστούν κατάλληλα για να μπορούν να 
προσαρμόζουν και να δημιουργούν οι ίδιοι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν στη 
διδασκαλία τους.   
 
Αυτό το σεμινάριο που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο έχει ως στόχο να μάθει στους 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν γλωσσικά μαθήματα να υποστηρίζουν τους μαθητές τους 
μέσω της προσέγγισης της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών (TBLT, Ellis 2003). 
Επιπρόσθετα, δίνει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να επωφεληθούν από άλλους εννέα 
ευρωπαϊκούς κύκλους εργασιών οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί από φορείς επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών κι από καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της παροχής 
της γλωσσικής εκπαίδευσης. Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη χρήση της τεχνολογίας της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά τη διαδικασία της γλωσσικής εκμάθησης και 
διδασκαλίας, έχοντας ως στόχο να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν 
υπάρχουσες εργασίες στις ανάγκες της διδασκαλίας τους, αλλά και να δημιουργήσουν τις 
δικές τους καινοτόμες εργασίες με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ. 
 

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

Με την έλευση του νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών της Σκωτίας (Curriculum for 
Excellence), τα σχολεία έχουν την ευκαιρία να εφαρμόζουν το αναλυτικό πρόγραμμα με 
μεγαλύτερη ευελιξία (π.χ. μπορούν να ενισχύσουν τη διαθεματική μάθηση). Η γλωσσική 
εκμάθηση βρίσκεται στο προσκήνιο των σύγχρονων καινοτόμων εθνικών εκπαιδευτικών 
πολιτικών, καθώς η πολιτική 1+2 θεσπίστηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση της Σκωτίας. Η 
συγκεκριμένη πολιτική έχει ως στόχο να εισάγει τους μαθητές σε ένα ευρύτερο φάσμα 
εκμάθησης γλωσσών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και να διασφαλίσει ότι 
περισσότεροι μαθητές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης γλωσσών 



 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, οι μαθητές που φοιτούν στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (καθώς κι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν μαθήματα δια βίου 
μάθησης) μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε διδακτικές μονάδες «πρόσθετης αξίας» σε 
μια ποικιλία γλωσσών κι αυτό καθιστά ακόμα πιο ευέλικτη την εκμάθηση και τη διδασκαλία 
των γλωσσών στη Σκωτία.  
 
Παρόλο που στη Σκωτία ομιλούνται πολλές διαφορετικές γλώσσες, η κυριαρχία της αγγλικής 
γλώσσας σε σύγκριση με το χαμηλό κύρος των άλλων αυτόχθονων γλωσσών (π.χ. τα Γαελικά 
και τα Σκωτικά, βλ. McLeod 2014 & Millar 2006) δείχνει ότι, ανέκαθεν, η γλωσσική εκμάθηση 
δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στη Σκωτία (Scott 2015).  Οι πολιτικές που έχουν θεσπιστεί 
στη Σκωτία τονίζουν την αξία και την ανάγκη της προσθήκης περισσότερων γλωσσικών 
μαθημάτων στη σχολική εκπαίδευση, ενώ δίνεται ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στην 
προσέγγιση της επικοινωνιακής διδασκαλίας της γλώσσας (Richards and Rodgers 2001), η 
οποία αποτελεί το μέσο για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών (π.χ. μέσα 
από τη διδασκαλία ενός μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας, βλ. Coyle 2013).  
Η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών αποτελεί ένα είδος επικοινωνιακής γλωσσικής 
διδασκαλίας η οποία προσφέρει μεγάλη ευελιξία στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν 
γλωσσικά μαθήματα στη Σκωτία και των οποίων οι μαθητές ενδέχεται να μην διαθέτουν την 
αυτοπεποίθηση ή την ικανότητα να διδαχτούν ένα μη γλωσσικό μάθημα μέσω μιας ξένης 
γλώσσας, αλλά οι οποίοι (με την κατάλληλη υποστήριξη) ίσως να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα-στόχο σε «αληθινές» επικοινωνιακές καταστάσεις «με ουσιαστικό 
νόημα», για ορισμένα εύλογα χρονικά διαστήματα (Klapper 2007).  Η εργασιοκεντρική 
διδασκαλία των γλωσσών έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι περιλαμβάνει γλωσσική διδασκαλία 
που εστιάζεται σε ορισμένα θέματα (συνήθως, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει αυτά τα θέματα 
μέσα στην τάξη κι οι μαθητές τον παρακολουθούν) κι αυτό το γεγονός μπορεί να βοηθήσει 
τους εκπαιδευτικούς να εναρμονίσουν τη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση με το εθνικό 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Σκωτίας, καθώς και -στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση- με 
τις προδιαγραφές αξιολόγησης της εθνικής αρχής για την πιστοποίηση των προσόντων στη 
Σκωτία (Scottish Qualifications Authority). Τέλος, η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών 
μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα στο πλαίσιο μιας διαθεματικής προσέγγισης, η οποία 
εναρμονίζεται με το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Σκωτίας όπου τα μαθήματα 
συνδυάζονται δημιουργικά μεταξύ τους ολοένα περισσότερο, με στόχο να εμπνεύσουν, να 
πληροφορήσουν και να εξοπλίσουν τους νεαρούς μαθητές με διάφορες δεξιότητες που θα 
τους χρησιμεύσουν στη δια βίου μάθηση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Ομάδες-στόχοι 

Οι δάσκαλοι και καθηγητές ξένων γλωσσών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στη Σκωτία. 

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

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 
 Κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν την εργασιοκεντρική διδασκαλία των 

γλωσσών. 
 Δημιουργήσουν εργασίες που βασίζονται στην εργασιοκεντρική διδασκαλία των 

γλωσσών, χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ. 
 Χρησιμοποιήσουν εφαρμογές και λογισμικό για να σχεδιάσουν εργασίες, όπως για 

παράδειγμα να δημιουργήσουν ένα ντοκιμαντέρ χρησιμοποιώντας το Windows 
moviemaker ή το iMovie, να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο για να προγραμματίσουν μια 
εκδρομή σε μια πόλη στο εξωτερικό, να δημιουργήσουν μια ιστοεξερεύνηση 
(webquest)/μια συνεργατική ιστοσελίδα (wiki)/ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων, να 



 

χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά λεξικά, να αναρτήσουν μικρά βίντεο στο YouTube κλπ. 
 Να αξιολογήσουν εργασίες τις οποίες δημιούργησαν εκπαιδευτικοί άλλων χωρών, οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου παρουσιάζεται τόσο με τη χρήση κειμένων όσο και με την 
προβολή βίντεο. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα έχουν τη 
δυνατότητα να μεταφορτώσουν ανεξάρτητες επιμορφωτικές δραστηριότητες στον 
υπολογιστή τους, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ελέγχουν την πρόοδό τους σε ό,τι αφορά 
την παρακολούθηση του περιεχομένου του σεμιναρίου, καθώς και να διασφαλίσουν ότι θα 
φτάσουν σε ένα επίπεδο επαγγελματικής εξέλιξης το οποίο είναι ισοδύναμο των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων τους. Επιπρόσθετα, το διαδικτυακό σεμινάριο προσφέρει τη δυνατότητα 
ασύγχρονης επικοινωνίας, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 
περαιτέρω συζητήσεις. 
 
Εκτός από τον χαιρετισμό και την εισαγωγή στο πρόγραμμα PETALL, το διαδικτυακό σεμινάριο 
περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες που εναρμονίζονται με τα αναμενόμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα του σεμιναρίου.  Συγκεκριμένα, το σεμινάριο περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

1. Η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών 

2. Η τεχνολογία κι η διδασκαλία των γλωσσών 

3. Η δημιουργία μιας εργασίας για τη γλωσσική διδασκαλία 

4. Η μεταφόρτωση εργασιών που εμπεριέχονται στο πρόγραμα PETALL 

Μεθοδολογία 

Το σεμινάριο διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο με τη χρήση του GLOW, του εθνικού ψηφιακού 
περιβάλλοντος μάθησης της Σκωτίας. Το GLOW δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο 
σεμινάριο είτε αποκλειστικά στα μέλη του GLOW στη Σκωτία, είτε παρέχει δημόσια 
πρόσβαση. Σε αυτή την περίπτωση έχει εξασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση στο σεμινάριο, έτσι 
ώστε ο πληθυσμός-στόχος (και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη) να μπορεί να εξετάσει και να 
αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό και το διδακτικό υλικό όσο το δυνατόν ευκολότερα.  Αρχικά, είχε 
υιοθετηθεί η προσέγγιση της μικτής μάθησης, όμως η περιορισμένη δυνατότητα της 
επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο κατέστησε σαφή την ανάγκη για την εύρεση ενός 
καινοτόμου τρόπου διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Συνεπώς, η διεξαγωγή του σεμιναρίου μέσω 
διαδικτύου αποδείχτηκε ότι αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για τον πληθυσμό-στόχο 
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν γλωσσικά μαθήματα.  Η διαδικτυακή διεξαγωγή του 
σεμιναρίου έχει επίσης δύο πρόσθετα οφέλη: α) ενισχύει την αξία των ΤΠΕ ως μέσων για τη 
μάθηση και τη διδασκαλία των γλωσσών και β) συμβάλλει στη διασφάλιση της 
μακροπρόθεσμης αξιοποίησης του περιεχομένου του σεμιναρίου στη γλωσσική διδασκαλία.   

Διαδικασίες αξιολόγησης 

Αυτό το σεμινάριο λειτουργεί ως μια ευκαιρία συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κι 
ανέλιξης και συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε αυτό δεν θα αξιολογηθούν 
σύμφωνα με επίσημες διαδικασίες αξιολόγησης. Βέβαια, το διαδικτυακό σεμινάριο περιέχει 
τις ακόλουθες δομημένες δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών και στη διασφάλιση της επιμελούς διεξαγωγής των διαδικασιών 
αυτοαξιολόγησης: 

1. Καθοδηγούμενος στοχασμός 



 

2. Ανεξάρτητη έρευνα 

3. Έρευνα δράσης 

Στρατηγική σε συνέχεια του σεμιναρίου 

Μια αξιολόγηση του σεμιναρίου, η οποία θα επιτρέψει στους δημιουργούς του να 
ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της γλωσσικής εκπαίδευσης στη Σκωτία, έχει 
ενσωματωθεί στον διαδικτυακό τόπο και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του λογισμικού 
Question Pro. Αφότου οι εκπαιδευτικοί ολοκληρώσουν την αξιολόγηση, τα δεδομένα θα 
δοθούν στους δημιουργούς του σεμιναρίου και θα επανεξετάζονται περίπου κάθε 3 μήνες, 
έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι απαιτούμενες αλλαγές στο περιεχόμενο του αναλυτικού 
προγράμματος σπουδών και στη μέθοδο διεξαγωγής του διαδικτυακού σεμιναρίου.  Αυτή η 
στρατηγική δεν έχει ημερομηνία λήξης, καθώς οι δημιουργοί του σεμιναρίου έχουν 
δεσμευθεί να προωθούν και να αξιοποιούν τα οφέλη του προγράμματος PETALL για όσο 
χρονικό διάστημα αυτό είναι απαραίτητο. 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

Χρονοδιάγραμμα Οι εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο όποτε επιθυμούν 
και στον χρόνο που διαθέτουν. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν επ' 
αόριστον τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδικτυακό 
σεμινάριο. 

Αριθμός 
συνεδριών 

5 συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτύου 

Συνολικός αριθμός 
ωρών για κάθε 
συνεδρία 
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