
FOCAL—ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

Το πρόγραμμα FOCAL προσφέρει μια εντελώς δωρεάν εκπαιδευτική 

πλατφόρμα που στοχεύει στην εκμάθηση Ελληνικών από μετανάστες, τα 

οποία  προορίζονται ειδικά για τους επαγγελματικούς τομείς του 

Λιανεμπορίου και των Αγροτικών. Οι καθηγητές Ελληνικών σε 

μετανάστες μπορούν να ενσωματώσουν το υλικό της πλατφόρμας FOCAL 

στις τάξεις τους, το οποίο μπορεί να ληφθεί τόσο ως κατάρτιση στα 

επαγγελματικά Ελληνικά, όσο και ενίσχυση των επαγγελματικών γνώσεων 

των σπουδαστών.  

Η πλατφόρμα ενδείκνυται επίσης και για ατομική μάθηση. 

Τον Οκτώβριο του 2021, μία εκπαιδευτική δραστηριότητα οργανώθηκε 

στο κτίριο της VHS στο Cham της Γερμανίας, με αποδέκτες καθηγητές 

γλωσσών σε μετανάστεςa. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης δημιουργήθηκε 

από όλους τους εταίρους του προγράμματος από κοινού. 

Συνολικά 13 καθηγητές πήραν μέρος στην εντατική αυτή τριήμερη 

εκπαίδευση. 

Μέσω αυτής, οι συμμετέχοντες: 

 απέκτησαν μια νέα οπτική αναφορικά με την επαγγελματική 

γλωσσική εκμάθηση, ενώ διδάχτηκαν νέες εκπαιδευτικές ασκήσεις 

τόσο για περιβάλλον τάξης όσο και για διασικτυακή μάθηση. 

 ενημερώθηκαν για το CEFR Companion Volume, 2018 το οποίοα 

ανέλυε τους τρέχοντες δείκτες επιπέδου στον τομέα της 

επαγγελματικής γλωσσικής εκπαίδευσης 

 αντάλλαξαν πρακτικές συμβουλές αναφορικά εμ τη χρήση της 

πλατφόρμας FOCAL learning platform, την εοιτυχή διδασκαλία 

επαγγελματικής γλώσσας και την προώθηση της 

συμπεριληπτικότητας των σπουδαστών μεταναστευτικού υποβάθρου 

στην επαγγελματική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας 

Μέσω της εκπαίδευσης συγκεντρώθηκαν επίσης κριτικές για την 

πλατφόρμα καθώς και συμβουλές για το πώς να βελτιωθεί και να 

προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες σπουδαστών και καθηγητών το 

περιεχόμενό της. Οι προτάσεις αυτές ελήφθησαν υπόψιν κατά την 
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ —  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ— 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου συζήτησαν τις διαφορές μεταξύ της κλασικής διδασκαλίας γλώσσας και 

αυτής που προορίζεται ειδικά για τον επαγγελματικό χώρο. Για παράδειγμα, σε ένα κλασικό γλωσσικό μάθημα, 

η αλληλεπίδραση στο λιανεμπόριο διδάσκεται από την πλευρά του πελάτη και λιγότερο από την πλευρά του 

επαγγελματία. Επομένως, δε δίνεται έμφαση σε στοιχεία όπως το μάρκετινγκ, η προώθηση ενός προϊόντος ή 

υπηρεσίας, η αποτελεσματική αλληλεπίδραση με πελάτες, προϊστάμενους και συναδέλφους, ούτε λαμβάνεται 

υπόψιν η εργασιακή κουλτούρα του χώρου. 

Η εκμάθηση επαγγελματικής γλώσσας μπορεί να εκληφθεί μέσω 3 διαστάσεων:  

 Τη λειτουργική η οποία έχει να κάνει με γλωσσικά θέματα. Για παράδειγμα, το να είναι τεχνικά σωστή η 

γλώσσα που χρησιμοποιείται. Οι σπουδαστές πχ θα πρέπει να καταλαβαίνουν σωστά απλές οδηγίες 

ασφάλειας, ή να μπορούν να παράξουν μια πολύ απλή, γραμμική και γραπτή επικοινωνία. 

 Την πολιτισμική ποτ περιλαμβάνει τους αποδεκτούς τρόπους επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον. Για 

παράδειγμα, το να λαμβάνονται υπόψιν διαπολιτισμικές-ταξικές-φυλετικές-ηλικιακές διαφορές κατά την 

επαγγελματική επικοινωνία.  

 Την κριτική διάσταση που έχει να κάνει με την κατανόηση γραπτών ή άγραφων κανόνων εντός μιας 

εταιρείας. 

Έπειτα από μια εισαγωγή στις παραπάνω ιδέες, οι συμμετέχνοντες εργάστηκαν σε ομάδες ώστε να 

δημιουργήσουν παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω διαστάσεων για ένα κατάστημα ρούχων και ένα 

σουπερμάρκετ, ενώ πρότειναν αποτελεσματικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας για όλα τα παραπάνω. 

Οι συμμετέχοντες πήραν ιδέες και παραδείγματα για ασκήσεις επαγγελματικής γλώσσας που μπορούν να 

εφαρμοστούν εντός μιας τάξης, ιδιαίτερα με τη χρήση νέων μέσων (βίντεο και διαδικτυακά εργαλεία. Π.χ: Ka-

hoot). Σε αυτό το κομμάτι, οι συμμετέχοντες μπήκαν στη θέση των σπουδαστών και δοκίμασαν τις δυνατότητες 

της εφαρμογής Kahoot καθώς και πώς μπορεί ένα διδακτικό βίντεο να ενσωματωθεί στο μάθημα. Ως 

παράδειγμα, προβλήθηκε ένα βίντεο που είχε παραχθεί για τον Αγροτικό τομέα από την EOI Mundo, τον 

Ισπανό εταίρο του προγράμματος.  

ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ—ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Η GIP FIPAG, Γάλλος εταίρος του προγράμματος, πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη ενότητα με τη μορφή 

εργαστηρίου. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δημιουργήσουν το πρόγραμμα μιας μονοήμερης εκπαίδευσης για 

καθηγητές γλωσσών, ώστε να τους εισάγουν στην έννοια της εκπαίδευσης στην επαγγελματική γλώσσα για 

μετανάστες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και, αφότου κάθε ομάδα παρουσίασε το πρόγραμμά της, 

δέχτηκε σχολιασμό για αυτό από τις υπόλοιπες ομάδες. Τα αποτελέσματα αυτού του εργαστηρίου θα 

χρησιμεύσουν ως καθοδηγητικές γραμμές για καθηγητές γλωσσών σε μετανάστες, ώστε να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικά τη διδασκαλία επαγγελματική γλώσσας, και να προωθήσουν τη συμπερίληψη των 

μεταναστών στην επαγγελματική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. 

 


