
ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Πολλοί μετανάστες, που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία μαθήματα 

Ελληνικών, νιώθουν έτοιμοι να αναζητήσουν εργασία. Ενδέχεται όμως η 

αναζήτηση αυτή να αποδειχθεί πρόκληση, εφόσον πολλοί δε γνωρίζουν την 

εξειδικευμένη επαγγελματική γλώσσα που απαιτείται για την εργασία που 

ψάχνουν. Το FOCAL παρέχει αυτή ακριβώς τη γνώση για τους τομείς της 

βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου και της γεωργίας. Οι χώροι αυτοί έχουν 

επιλεχθεί με βάση τα δεδομένα απασχόλησης σε Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 

Πολωνία και Ισπανία. Χάρη στο εκπαιδευτικό υλικό του FOCAL, οι καθηγητές 

Ελληνικών μπορούν να βοηθήσουν τους σπουδαστές τους να ξεπεράσουν 

γλωσσικά εμπόδια στην εργασία τους, ενδυναμώνοντας τις ικανότητές τους στην 

ανάγνωση, την ομιλία, τη γραφή, τη διαμεσολάβηση και την αλληλεπίδραση με 

άλλους.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Κάθε εταίρος του προγράμματος, 

πρότεινε για μελέτη διάφορες ευκαιρίες 

γλωσσικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης για μετανάστες στη χώρα 

του, και ιδιαίτερα όσες εκπαιδεύσεις 

αφορούσαν τους τομείς βιομηχανίας, 

λιανικού εμπορίου και γεωργίας. Από 

αυτές τις προτάσεις, έγινε σαφές ότι η 

Γερμανία διαθέτει το πιο ανεπτυγμένο 

και δομημένο σύστημα εκμάθησης. 

Επακολούθησε λεπτομερής έρευνα 

αναφορικά με τις παραπάνω ευκαιρίες, 

όπου και έγινε ξεκάθαρο ότι υπάρχει 

ανάγκη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 

υλικού για τους εργαζόμενους στη 

βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο και, σε 

κάποιες χώρες, στη γεωργία. 

Προκειμένου να  καθοριστούν οι 

κατευθυντήριες γραμμές του υλικού 

αυτού, επιστρατεύτηκαν μετανάστες - 

κάτοικοι των χωρών του 

προγράμματος, οι οποίοι είτε είχαν 

εργαστεί σε αυτούς τους τομείς, είτε 

είχαν παρακολουθήσει μαθήματα 

Ελληνικών, είτε και τα δύο. Οι 

συμμετέχοντες αυτοί συμπλήρωσαν 

λεπτομερή ερωτηματολόγια ενώ 

κάποιοι έδωσαν και προσωπικές 

συνεντεύξεις. Για ακόμα πιο έγκυρα 

αποτελέσματα, δόθηκαν ανάλογα 

ερωτηματολόγια και σε εκπαιδευτές 

Ελληνικών. Βασισμένοι σε αυτή τη 

συγκομιδή πληροφοριών, οι εταίροι θα 

δημιουργήσουν το εκπαιδευτικό πλάνο 

του προγράμματος.  

Ενδεικτικά, ο τίτλος ενός κεφαλαίου 

αναφερόμενου στη βιομηχανία, θα 

είναι: 

Επικοινωνία με συναδέλφους, 

εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές, 

προϊστάμενους και εξωτερικούς 

συνεργάτες του εργοστασίου.  

Οι ασκήσεις θα στοχεύουν στο να 

μπορεί ο σπουδαστής να καταλαβαίνει 

οδηγίες τόσο χάρη στην επίγνωση 

τεχνικών όρων και φράσεων όσο και 

της καθομιλουμένης. Θα μπορεί δηλαδή 

κανείς να κατανοήσει μια οδηγία είτε 

αυτή εκφράζεται με επίσημη ορολογία 

είτε με   καθημερινό λεξιλόγιο:  

 "Δώσε μου το επίπεδο 

κατσαβίδι" αντί για τον 

επίσημο όρο: κατσαβίδι 

εγκοπής 

 "Πρέσα" αντί για Μηχάνημα 

Συμπίεσης 

 "Μανόμετρο" αντί για 

Μετρητής Πίεσης 

Οι ευκαιρίες γλωσσικής εκπαίδευσης 

μεταναστών που μελετήθηκαν σε κάθε 

χώρα του προγράμματος, είναι 

διαθέσιμες σε Αγγλικά, Γερμανικά, 

Ελληνικά, Γαλλικά, Πολωνικά και 

Ισπανικά. Για να τις διαβάσετε, 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, η 

οποία είναι πλέον online! 
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«Ελληνικά για επαγγελματίες με έμφαση στους 
τομείς βιομηχανίας, λιανικού εμπορίου και 
γεωργίας» 

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός μιας εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας τόσο για εκπαιδευτές Ελληνικών όσο και για μετανάστες 

σπουδαστές, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην επιλογή του 

καταλληλότερου φορέα για να φιλοξενήσει την πλατφόρμα. Κύρια 

κριτήρια για την επιλογή αυτή, θα είναι η φιλικότητα προς τον χρήστη 

καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης από υπολογιστή, κινητό και τάμπλετ. 

Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να βρουν στην πλατφόρμα εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και μεθόδους αξιολόγησης επάνω στα Ελληνικά για 

επαγγελματίες, με έμφαση στους τομείς βιομηχανίας, λιανικού εμπορίου 

και γεωργίας. Οι συγκεκριμένοι τομείς επιλέχθηκαν λόγω του γενικά 

αυξημένου ποσοστού μεταναστών εργαζομένων που παρατηρείται σε 

αυτούς, οπότε ανάλογα αυξημένη είναι και η ανάγκη για γλωσσικό 

εκπαιδευτικό υλικό που να τους αφορά.  

Οι δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί 

στα μαθήματά τους περιλαμβάνουν βίντεο, παρουσιάσεις και πρακτικές 

ασκήσεις γραμματικής, λεξιλογίου και καθομιλουμένης. Στο τέλος της 

κάθε ενότητας θα υπάρχουν δραστηριότητες αξιολόγησης, όπως 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης κειμένου καθώς και 

προσομοιώσεις διαλόγων στον χώρο εργασίας. Όλα τα παραπάνω θα είναι 

διαθέσιμα δωρεάν και εκτυπώσιμα, ώστε να είναι ακόμα πιο εύκολη η 

εφαρμογή τους εντός της τάξης.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Το κύριο επίκεντρο του προγράμματος 

στην παρούσα, φάση, είναι η ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών υλικών όπου θα δοθεί 

ιδιαίτερο βάρος σε δραστηριότητες 

αντίληψης, παραγωγικότητας, 

αλληλεπίδρασης και διαμεσολάβησης 

κατά τα πρότυπα του ΚΕΠΑ. Κάθε 

εκπαιδευτική ενότητα θα περιλαμβάνει 

διαλόγους, βίντεο με ασκήσεις, 

παρουσιάσεις, πρακτικές ασκήσεις που 

μπορούν να γίνουν στον εργασιακό χώρο, 

λεξιλόγιο, φρασεολογία, γραμματική, 

τεχνική γλώσσα.  

Όλα τα παραπάνω θα δημιουργηθούν με 

βάση τις επαγγελματικές απαιτήσεις της 

κάθε χώρας του προγράμματος. Οι 

απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν 

δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες 

στους εργαζομένους, ώστε να επιτύχουν 

στον τομέα τους.  

Οι εταίροι του προγράμματος θα 

πραγματοποιήσουν ειδική συνάντηση το 

φθινόπωρο, ώστε να συζητηθεί 

διεξοδικότερα η ανάπτυξη των υλικών, 

καθώς και για να προετοιμάσουν την 

πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα για 

καθηγητές Ελληνικών, η οποία θα λάβει 

χώρα στη Γερμανία. Εκεί, οι 

συμμετέχοντες - εκπαιδευτικοί θα έρθουν 

σε επαφή με τα πρώτα υλικά και θα 

συμβάλλουν μέσω συζητήσεων, στη 

βελτιστοποίηση της ανάπτυξής τους.  

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα 

για την παραπάνω δραστηριότητα, 

στείλτε μας email στο: 

orestis@idec.gr 
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