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•  Seminars, workshops and presentations with speakers from all over Europe.
• Extensive book exhibition with all prominent foreign and Greek publishers
•  New books, software, teaching materials & examinations in English, Chinese, 

German, Italian, Russian and Spanish

Athens
Hotel Divani Caravel

Vas. Alexandrou Ave 2

Saturday 7 September 2013
10.00 - 18.00

Sunday 8 September 2013
10.00 - 18.00

Thessaloniki
The MET Hotel

26th October 48

Saturday 31 August 2013
10.00 - 18.00

Sunday 1 September 2013
10.00 - 17.00

Download the detailed programme from: www.ip-exhibitions.eu or write for a free copy to:
International Publishers, Chariton 5, Paleo Faliro 17564

Marisa Constantinides is a 
TEFL Teacher Educator, 
ELT author & Director of 
Studies of CELT Athens, 
a Teacher Development 
centre based in Athens, 
Greece and online. 
She trains on all courses, 

including the  Cambridge CELTA and DELTA, 
ICT for ELT, ELT Managementm and Young 
Learners. Marisa Constantinides is one of the 
founding moderators of #ELTchat, a weekly 
discussion of ELT teachers on Twitter which 
was shortlisted in the 2012 ELTon Awards for 
Innovation in Teacher Resources.

Dr. Phil Holland is a teacher, 
translator, and professional 
voice actor. A co-author of 
Better English Για Έλληνες 
(Ellinoekdotiki), he is former 
Chairman of the English 
Department at Anatolia 
College and a member of 

the board of TESOL Macedonia-Thrace. His 
videos on English Pronunciation for Greeks are 
available on YouTube

Lindsay Clandfield is 
a teacher, trainer and 
international award-
winning author of books 
for teachers and learners 
of English. His writing for 
teachers includes Dealing 
with Difficulties (co-written 

with Luke Prodromou) and Teaching Online 
(co- written with Nicky Hockly). Lindsay’s 
work has appeared in major ELT magazines 
and he wrote a column for the Guardian 
Weekly on topical lessons for teens. His 
awards include the Ben Warren International 
House Award and two Duke of Edinburgh 
Awards from the English Speaking Union.

SUNDAY, 8 SEPTEMBER 2013,
18.00 - 21.00

HOTEL DIVANI CARAVEL, 
ILISSOS ROOM, 

ATHENS

SUNDAY, 1 SEPTEMBER 2013, 
17.00 - 20.00

THE MET HOTEL, 
ZEPHYROS ROOM, 

THESSALONIKI

Provided Certificate of Attendance
Entrance to the Exhibition and Seminars is Free ● Only for any of these three workshops: Participation Fee € 30

Speak to me:Teaching
English Online

This is how
we do it:
Dealing with difficulties and 
Classroom Management

How to cultivate speaking 
skills in your students

Essentials for

SATURDAY, 31 AUGUST 2013, 18.00 - 21.00
THE MET HOTEL, ZEPHYROS ROOM, 

THESSALONIKI
SATURDAY, 7 SEPTEMBER 2013, 18.00 - 21.00
HOTEL DIVANI CARAVEL, ILISSOS ROOM, 

ATHENS

http://www.ip-exhibitions.eu
http://www.ip-exhibitions.eu
http://www.ip-exhibitions.eu/index.php?section=content&catItem=12
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Dear Colleagues,

It has been a long, “hot” summer full of tension and struggle on behalf of our Board
to defend and protect our profession. 

The exclusion of English as a school subject from the upper secondary curriculum
to be proposed by the Ministry of Education in the reform Bill concerning the Neo
Lyceum caused a number of actions by P.E.K.A.D.E. The details are cited in the
Activities column written by the Chair, Mr. Vlachos. 

This issue starts with P.E.K.A.D.E. Press Release about the abolishment of the Italian
and Spanish Languages from Secondary Education. Moreover, all the relevant
documents which have been submitted to the Ministry of Education regarding the
teaching of English in Lyceum are presented accompanied by the corresponding
Press Releases and the petition on the abolishment of English from Lyceum. The
letters of complaint written by other associations of English language teachers on
the same topic are also published.

Dr Eleni Manolopoulou – Sergi, school advisor for 3rd Directorate of Athens,
discusses the issue of personal and professional development of English language
teachers in Greek public schools and suggests ways of promoting and supporting
autonomous teacher development. Ms. Katerina Boutsia introduces Human Rights
Education and offers ideas and resources on how to use it in the EFL classroom. On
the other hand, Ms. Paraskevi Psarraki attempts a pre-use evaluation of Magic Book
2 which has recently been published for the third grade of primary schools. Finally,
PEAP Project Team reports on the 1st Hellenic Conference on Early Language
Learning that took place in Anavyssos, Athens in June. 

… And don’t forget the P.E.K.A.D.E. event on September 7th. Be there and share
with colleagues the expectations and challenges of the new school year.

Wishing that September will find every one of us in our classrooms …..

Konstantina Kotsi
Secretary General

“The teacher who is indeed wise does not bid you to enter the house of
his wisdom but rather leads you to the threshold of your mind.”

Khalil Gibran 
(Lebanese artist, poet and writer, 1883-1931)

▲

▲
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο Φθινοπωρινό τεύχος 37 του Aspects
today. Πιστεύουμε ότι κανένας δε μπορεί να αμφισβητήσει ότι το
καλοκαίρι του 2013 ήταν γεμάτο προκλήσεις για την εκπαί-
δευση. Πριν κατατεθεί το προσχέδιο για το Νέο Λύκειο το Δ.Σ.
της ΠΕΚΑΔΕ δραστηριοποιήθηκε και προσπάθησε να πείσει την
Πολιτική Ηγεσία και να ενημερώσει την κοινωνία ότι η διατή-
ρηση της διδασκαλίας της Αγγλικής σε όλες τις βαθμίδες της εκ-
παίδευσης είναι απαραίτητη, ώστε να μπορούν όλοι οι μαθητές
ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο Λύκειο να έχουν κατακτή-
σει και πιστοποιήσει τη γνώση της  Αγγλικής χωρίς να αναγκά-
ζονται να καταφεύγουν σε ιδιώτες. Επιμείναμε και υποστηρίξαμε
ότι οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής στην Ελλάδα διακρινόμαστε για
το όραμα που έχουμε, τις γνώσεις μας αλλά και το μεράκι να
βοηθήσουμε τους μαθητές μας και τη χώρα να πάνε μπροστά.
Από το Μάιο μέχρι και σήμερα έχει πραγματοποιηθεί ένας αριθ-
μός σημαντικών δράσεων.      

▲

▲

Δραστηριότητες της ΠΕΚΑΔΕ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. 

ΣΤΟ 1o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

Θα ξεκινήσουμε το άρθρο με το Συνέδριο του

ΠΕΑΠ  με τίτλο "First Steps to Multilingualism: The

Greek Programme of English for Young Learners,"

που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου

2013 στην Ανάβυσσο Αττικής και το οποίο παρακο-

λούθησαν διακόσιοι σύνεδροι ανάμεσα στους οποί-

ους και πολλά μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΚΑΔΕ. 

Η επιτυχία του Συνεδρίου ήταν τεράστια όχι μόνο

εξαιτίας του επιστημονικού περιεχομένου των πα-

ρουσιάσεων και της συμμετοχής εξεχόντων ακαδη-

μαϊκών από Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Πανεπιστη-

μιακά ιδρύματα και φορείς  αλλά κυρίως επειδή οι
συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί της Αγγλικής είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν και να μοιραστούν τις εμ-
πειρίες και δείγματα δουλειάς τους, να κουβεντιά-
σουν τους προβληματισμούς τους, να αναστοχα-
στούν και να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για
το πολύτιμο εκπαιδευτικό έργο που ολοκληρώνουν
με αμείωτο ενδιαφέρον και ξεχωριστή αγάπη για
τους μικρούς μαθητές στις πρώτες τάξεις του Δημο-
τικού Σχολείου. 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι από το τρέ-
χον σχολικό έτος στα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Ανα-
μορφωμένο Πρόγραμμα  προστίθενται ακόμη περίπου
τριακόσια επιπλέον, γεγονός που σημαίνει ότι περισσό-
τεροι μαθητές θα ξεκινήσουν την εκμάθηση της Αγγλι-
κής από την Α΄ τάξη του Δημοτικού και ότι το πρό-
γραμμα του ΠΕΑΠ εξαπλώνεται με εξαιρετική επιτυχία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ 
& ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στη διάρκεια των διαβουλεύσεων για τη διατήρηση

ή κατάργηση της διδασκαλίας των  Ισπανικών και των

Ιταλικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το Δ.Σ. της

ΠΕΚΑΔΕ δημοσίευσε Δελτίο Τύπου, επικροτώντας την

αναγκαιότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών στο δημό-

σιο σχολείο και υποστηρίζοντας το δικαίωμα όλων των

μαθητών στην πολυγλωσσία. Υποστηρίξαμε ότι τυχόν

κατάργηση των ειδικοτήτων Ιταλικής και Ισπανικής

Γλώσσας αντιβαίνει στην πολιτική της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για στήριξη της πολυγλωσσίας και του σεβα-

σμού στην πολυπολιτισμικότητα, οδηγεί τα τμήματα Ιτα-

λικής και Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας σε υπο-

βάθμιση, καθιστά την εκμάθηση αυτών των γλωσσών

καθαρά ιδιωτική υπόθεση και οδηγεί έναν αριθμό συ-

ναδέλφων εκπαιδευτικών στη διαθεσιμότητα. Στη διάρ-

κεια του Ιουλίου το Δ.Σ. επισκεπτόταν συστηματικά το

Υ.ΠΑΙ.Θ και συνομιλούσε με στελέχη του με στόχο να

ενημερώνεται για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Σε σχέση με τη διδασκαλία της Αγγλικής στη δευ-

τεροβάθμια εκπαίδευση και τα προσχέδια της πρότα-

σης για το Νέο Λύκειο το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΔΕ ετοίμασε

Υπόμνημα το οποίο κατέθεσε τη Δευτέρα 5 Αυγού-
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στου στον Υπουργό, τους Υφυπουργούς και το Γενικό
Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το Υπόμνημα, το οποίο ήταν
προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ.,  εκ-
παιδευτικούς από όλη την Ελλάδα και ακαδημαϊκούς,
ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους είναι ανάγκη
η εκμάθηση της Αγγλικής να συνεχίζεται στο Λύκειο
αλλά και να ενισχυθεί με περισσότερες ώρες διδα-
σκαλίας, ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να
πιστοποιούν τις γνώσεις τους μέσω του ΚΠγ, να ετοι-
μάζονται για τις εξετάσεις της Αγγλικής ως ειδικού μα-
θήματος και να είναι σε θέση να εκπονούν συνθετι-
κές/διαθεματικές εργασίες (projects), χρησιμοποιών-
τας την Αγγλική γλώσσα. Υπόμνημα θα κατατεθεί επί-
σης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής αμέσως μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου
για το Νέο Λύκειο προς ψήφιση στη Βουλή. 

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της Πολιτικής Ηγε-
σίας και της κοινωνίας και σε συνεργασία με τις τοπικές
Ενώσεις Εκπαιδευτικών Αγγλικής σε όλη την Ελλάδα
η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. οργάνωσε ηλεκτρονική ψηφοφορία και
κάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν
υπέρ της διατήρησης και ενίσχυσης του μαθήματος της
Αγγλικής στο Νέο Λύκειο στον υπερσύνδεσμο
http://www.gopetition.com/petitions/ναι-στη-διδασκα-
λία-των-αγγλικών-στο-νέο-γενικό-λύκειο.html . Εκ-
παιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, σχολικοί σύμβουλοι,
ακαδημαϊκοί, φοιτητές, μαθητές, γονείς και απλοί πολί-
τες ενίσχυσαν με σθένος και ενθουσιασμό αυτή την κί-
νηση, εκφράζοντας δυναμικά την επιθυμία να διατηρη-
θούν οι ξένες γλώσσες ως γνωστικά αντικείμενα σε
όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης και την
ευγενική φιλοδοξία να συνεχίσουν οι Έλληνες να συμ-
μετέχουν με αξιοπρέπεια σε όλες τις δραστηριότητες
και εκφάνσεις του κοινού Ευρωπαϊκού μας βίου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Στις 08/08/2013 εκ μέρους του Δ.Σ. της ΠΕΚΑΔΕ
ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης επισκέ-
φτηκαν τον Υφυπουργό Παιδείας, κ. Κεδίκογλου,

προκειμένου να διερευνήσουν τις προθέσεις της Πο-
λιτικής Ηγεσίας για τη θέση της Αγγλικής στην πρό-
ταση που επρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή των Ελ-
λήνων για το Νέο Λύκειο και να υποστηρίξουν τους
λόγους για τους οποίους η διατήρηση και ενίσχυση
της Αγγλικής στο Λύκειο αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 

Υποστηρίχτηκε σθεναρά ότι η εκμάθηση της Αγ-
γλικής επιβάλλεται να συμπεριλαμβάνεται στο πρό-
γραμμα σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαί-
δευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λ ύ κ ε ι ο ) όπως συμ-
βαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, επειδή
αποτελεί την κοινή γλώσσα εργασίας στην Ευρώπη
και συνιστά σημαντικό παράγοντα για εξεύρεση ερ-
γασίας και κινητικότητας. Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ.
επέμειναν ότι η εκμάθηση της Αγγλικής και στο Λύ-
κειο αποτελεί επιτακτικό αίτημα της κοινωνίας αφού
η ελληνική οικογένεια ξοδεύει μεγάλα ποσά για να
μάθουν τα παιδιά ξένες γλώσσες και απαιτεί να προ-
σφέρεται η δυνατότητα κατάκτησης της Αγγλικής σε
όλα τα επίπεδα γνώσης (Α1-Γ2). Κατέστη σαφές ότι
οι μαθητές του Γυμνασίου, με τις ώρες και τις συν-
θήκες του σχολείου, στην καλύτερη περίπτωση μπο-
ρούν να φτάσουν στο επίπεδο γνώσης Β2 «Καλή
γνώση» και ότι μόνο στη διάρκεια του Λυκείου και
με τη συστηματική διδασκαλία και ενίσχυση του μα-
θήματος της Αγγλικής μπορούν οι μαθητές να κατα-
κτήσουν την Αγγλική σε υψηλό επίπεδο (Γ1 ή Γ2). 

Εξηγήθηκε ότι στο διαδίκτυο υπήρχε ψηφοφορία
υπέρ της διατήρησης κι ενίσχυσης της Αγγλικής στο
Λύκειο και ζητήθηκε η εντατικοποίηση των μαθημά-
των, η άμεση βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας
από πλευράς της Πολιτείας, η εκπαίδευση των εκ-
παιδευτικών Αγγλικής στην αξιοποίηση των Νέων Τε-
χνολογιών (Επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου), η δη-
μιουργία ειδικού προγράμματος εκμάθησης της Αγ-
γλικής στη Γ΄ Λυκείου για την προετοιμασία των
υποψηφίων στο ειδικό αυτό μάθημα για την εισαγωγή
σε σχολές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και η παροχή στους μαθητές
δωρεάν μαθησιακού υλικού (έντυπου ή/και ψηφια-
κού). Ιδιαίτερα τονίστηκε το γεγονός ότι στις μέρες της
οικονομικής κρίσης δεν επιτρέπεται να καταφεύγουν
οι γονείς στην ιδιωτική εκπαίδευση για την εκμάθηση

των ξένων γλωσσών. Για την επίτευξη του στόχου
αυτού η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. πρότεινε την αξιοποίηση από το
ΙΤΥΕ-Διόφαντος του έντυπου και ηλεκτρονικού υλι-
κού που έχει δημιουργηθεί για τις εξετάσεις του Κρα-
τικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ). Με την
ευκαιρία της εισαγωγής της διαβαθμισμένης εξέτασης
επιπέδου Γ1-Γ2, και εφόσον πρόθεση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
παραμένει η διασύνδεση του ΚΠγ με το δημόσιο
σχολείο, επισημάνθηκε ότι το έντυπο υλικό θα πρέπει
να τυπώνεται σε μορφή βιβλίου και να διανέμεται
από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, ιδιαίτερα στο Λύκειο όπου τα
βιβλία δεν διατίθενται δωρεάν. Τέλος ζητήθηκε να
μοριοδοτηθεί με νομοθετική ρύθμιση η γνώση της
ξένης γλώσσας η οποία πιστοποιείται αυτοδικαίως με
την απόκτηση του πτυχίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ, 
ΑΘΗΝΑ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας του
έργου που πραγματοποιεί ο εκπαιδευτικός Αγγλικής,
το Δ.Σ της ΠΕΚΑΔΕ προγραμμάτισε την πρώτη ημε-
ρίδα του σχολικού έτους 2013-2014 με μεγάλη
προσοχή, όπως και στις προηγούμενες ημερίδες μας,
κάνοντας επιλογή ανάμεσα σε θέματα που καλύ-
πτουν ένα μεγάλο εύρος ενδιαφερόντων και ζητη-
μάτων. Ο τίτλος της ημερίδας, που θα πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013 στην Αθήνα
στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, είναι  “Experi-
ential Learning and Teaching”.

Η ημερίδα περιλαμβάνει καταρχήν ομιλίες-εισηγή-
σεις που αναφέρονται σε Προγράμματα, όπως το
"Euroscuola", η «Προσομοίωση του μοντέλου των
Ηνωμένων Εθνών (MUN)» και η δημιουργία και εκ-
πόνηση πολιτιστικών προγραμμάτων. Περικλείει  πα-
ρουσιάσεις που αφορούν στην αξιοποίηση της τέχνης
και των καλλιτεχνικών στην εκμάθηση και διδασκαλία
της Αγγλικής και μια εισήγηση που έχει ως θέμα το
παιχνίδι ως μέσο εναλλακτικής μορφής αξιολόγησης.
Επίσης στην ημερίδα εντάσσονται βιωματικά εργαστή-

ρια με ψυχολόγους που θα εστιάσουν την προσοχή
μας  αφενός στη δημιουργία καλού κλίματος κατά την
έναρξη της σχολικής χρονιάς και αφετέρου στην αξιο-
ποίηση των ψυχομετρικών τεστ. Ένα επιπλέον ιδιαί-
τερα ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό της δημιουργίας
σχολικής βιβλιοθήκης ή και βιβλιοθήκης τάξης που
θα καθοδηγήσει τους συναδέλφους στη συγκρότηση
και οργάνωσή της. Το απόγευμα θα υπάρξουν δύο
εργαστήρια στα οποία οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
θα ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα
με την αξιοποίηση του ιστολογίου (blogging) καθώς
και με το εργαλείο EDMONDO και τη συμβολή του
στη μαθησιακή διαδικασία. 

Αποσκοπώντας στην καλύτερη ενημέρωση των
συν αδέλφων θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουμε παρουσιάσεις από την κα Βασιλική Δενδρι-
νού και τους συνεργάτες της από το Κέντρο Έρευνας
για την Αγγλική Γλώσσα  (RCeL) του ΕΚΠΑ.  Θα υπάρ-
ξει ένα δίπτυχο παρουσιάσεων, η κάθε μια από τις
οποίες θα περιλαμβάνει μια σειρά ομιλητών τους οποί-
ους θα συντονίζει ένας κεντρικός ομιλητής. Η πρώτη
ομάδα ομιλητών θα ασχοληθεί με το ΠΕΑΠ ενώ η
δεύτερη με το ΚΠΓ και ειδικότερα με τη διαβαθμισμένη
εξέταση Γ1 και Γ2. Οι παρευρισκόμενοι συνάδελφοι
θα έχουν την ευκαιρία να απευθύνουν στους ομιλητές
διευκρινιστικές ερωτήσεις, να λύσουν απορίες και να
συζητήσουν θέματα που μας απασχολούν.

Πιστεύουμε ότι η επερχόμενη ημερίδα θα μας
δώσει τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα  ιδιαίτερα
σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτι-
κούς της ειδικότητάς μας, να θέσουμε προβληματι-
σμούς και φυσικά να επεξεργαστούμε τους στόχους
και τις κινήσεις της Ένωσης κατά τη νέα σχολική χρο-
νιά. Θεωρούμε ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά
η ημερίδα αυτή θα μας βοηθήσει να επικοινωνή-
σουμε, να αντλήσουμε δύναμη ο ένας από τον άλλο
και να ξεκινήσουμε το νέο σχολικό έτος με δύναμη,
αποφασιστικότητα, αισιοδοξία και θετική ενέργεια.

Με Εκτίμηση!
Εκ μέρους του ΔΣ

Κοσμάς Βλάχος
Πρόεδρος της ΠΕΚΑΔΕ
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Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) επιθυμεί να

εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση κατάργησης των ειδικοτήτων Ιταλικής Φιλολογίας

(ΠΕ34) και Ισπανικής Φιλολογίας (ΠΕ40) θέτοντας σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων

αυτών και αποκλείοντάς τους από τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. επιθυμεί,

επιπλέον, να εκφράσει τη συμπαράστασή της προς τους συναδέλφους των Ενώσεων Ιταλικής και

Ισπανικής Γλώσσας αναγνωρίζοντας τη συνολική προσφορά τους στη Δημόσια Εκπαίδευση,

επικροτώντας την αναγκαιότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο και υποστηρίζοντας

το δικαίωμα όλων των μαθητών/τριών στην πολυγλωσσία. 

Συγκεκριμένα η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. θεωρεί πως η απόφαση κατάργησης των ειδικοτήτων Ιταλικής και

Ισπανικής Γλώσσας:

α) αντιβαίνει στη θεσπισμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση και στήριξη της

πολυγλωσσίας και του σεβασμού στην πολυπολιτισμικότητα

β) οδηγεί τα τμήματα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας σε υποβάθμιση στρέφοντας τα

επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους σε ιδιωτικούς φορείς 

γ) δεν επιτρέπει σε αξιόλογους και καταξιωμένους εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα να

συνεισφέρουν σε συνεργασία με τους άλλους ξενόγλωσσους κλάδους τόσο στην κάλυψη των άμεσων

γλωσσικών αναγκών των μαθητών όσο και σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα 

δ) αποκλείει τη δυνατότητα υλοποίησης της διασύνδεσης του σχολείου με το Κρατικό Πιστοποιητικό

Γλωσσομάθειας αναφορικά με την Ιταλική & Ισπανική Γλώσσα καθιστώντας την απόκτηση πιστοποίησης

της γνώσης σε αυτές τις γλώσσες καθαρά ιδιωτική υπόθεση 

Κλείνοντας, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. υπογραμμίζει ότι η κατάργηση ειδικοτήτων όχι μόνο δεν προάγει

εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους αλλά υποβαθμίζει το χαρακτήρα της

παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης στρέφοντας αναπόφευκτα γονείς και μαθητές προς την ιδιωτική

ξενόγλωσση εκπαίδευση. Για αυτούς τους λόγους η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. επιζητεί την άρση της κατάργησης

ειδικοτήτων. Κρίνεται απαραίτητη η παραμονή των εκπαιδευτικών Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας  στη

δημόσια εκπαίδευση και η πλήρης αξιοποίησή τους με την κάλυψη των υφιστάμενων και αναμενόμενων

μεσοπρόθεσμων εκπαιδευτικών αναγκών. Τέλος κρίνεται αναγκαία  η ενίσχυση της εκμάθησης ξένων

γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Tο Δ. Σ. της ΠΕΚΑΔΕ

Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χαριλάου Τρικούπη 14 – 10679 Αθήνα – Τηλ/Φαξ 210-3619500
Web site: http://www.pekade.gr    e-mail: info@pekade.gr

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης

(Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης  συνάντησαν τον Υφυπουργό του

Υ.ΠΑΙ.Θ κ. Κεδίκογλου την Πέμπτη 08/08/2013 και συζήτησαν τις προτάσεις για τη διδασκαλία της

Αγγλικής στο Νέο Λύκειο. 

Μετά τη διαβεβαίωση ότι τα Αγγλικά δεν αποκλείονται τελικά από το Λύκειο και οι συνάδελφοι

δεν διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν τις θέσεις τους, τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της διδασκαλίας

της αγγλικής γλώσσας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για την οποία είναι απολύτως απαραίτητη

η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών στις ΤΠΕ Β΄ επιπέδου. 

Επίσης πρότειναν και την αξιοποίηση από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού

που έχει δημιουργηθεί για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ). Με

την ευκαιρία της εισαγωγής της διαβαθμισμένης εξέτασης επιπέδου Γ1-Γ2, και εφόσον πρόθεση

του Υ.ΠΑΙ.Θ. παραμένει η διασύνδεση του ΚΠγ με το δημόσιο σχολείο, επεσήμαναν ότι το έντυπο

υλικό θα πρέπει να τυπώνεται σε μορφή βιβλίου και να διανέμεται από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, ιδιαίτερα

στο Λύκειο όπου τα βιβλία δεν διατίθενται δωρεάν. 

Τέλος ζήτησαν να μοριοδοτηθεί με νομοθετική ρύθμιση η γνώση της ξένης γλώσσας η οποία

πιστοποιείται αυτοδικαίως με την απόκτηση του πτυχίου. 

Η τελική πρόταση του Υ.ΠΑΙ.Θ θα ανακοινωθεί επισήμως την Παρασκευή 09/08/2013 οπότε και

θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς διαβούλευση, ενώ πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση

περί τα τέλη του μήνα. 

Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε., σε συνέχεια της προσπάθειας για την ενίσχυση της διδασκαλίας των Αγγλικών,

καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία υπέρ της

διατήρησης και ενίσχυσης του μαθήματος της Αγγλικής στο Νέο Λύκειο στον υπερσύνδεσμο

http://www.gopetition.com/petitions/ναι-στη-διδασκαλία-των-αγγλικών-στο-νέο-γενικό-λύκειο.html 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.  ΜΕ ΤΟΝ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Υ.ΠΑΙ.Θ κ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

08/08/2013
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δη-
μόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) δραστηριοποιείται στο
χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης επί 35 συναπτά έτη.
Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης
του μαθητή και η απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώ-
σεων στην αγγλική. Οι δράσεις του Διοικητικού Συμ-
βουλίου περιλαμβάνουν τη διοργάνωση ημερίδων σε
όλη την επικράτεια, την έκδοση τετραμηνιαίου επιστη-
μονικού περιοδικού με κριτές-αξιολογητές των κειμέ-
νων και τη φροντίδα για συστηματική και διαρκή επι-
κοινωνία με τα μέλη της Ένωσης σε ολόκληρη τη
χώρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεργάζεται στενά με
τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ06, τα τμήματα Αγγλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, το
τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ καθώς και
με άλλα Πανεπιστημιακά τμήματα σε ολόκληρο τον
κόσμο, με Επιστημονικούς φορείς όπως το ΚΕΜΕΤΕ και
το ΙΠΕΜ ΔΟΕ, με Επιστημονικές Ενώσεις, Ομοσπονδίες
όπως η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ και φυσικά με τους Εκπρο-
σώπους της Πολιτείας στο Υ. ΠΑΙ.Θ. 

Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι να σας γνω-
στοποιήσουμε τις θέσεις και προτάσεις της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.
αναφορικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της αγγλι-
κής γλώσσας στο Λύκειο, ώστε να διασφαλιστεί αφενός
η ακεραιότητα και ενότητα της διδασκαλίας του γνω-
στικού μας αντικειμένου και αφετέρου να ενισχυθεί η
παρεχόμενη διδακτική και γνωστική ποιότητα την οποία
προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 προς όφελος των
μαθητών. 

Σε μια προσπάθεια συμμετοχής μας στο διάλογο για
τις προτεινόμενες αλλαγές στο Λύκειο, θα θέλαμε να
επισημάνουμε:

 πως θεωρούμε δεδομένο ότι η αγγλική θα συμπε-
ριλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του Λυ-
κείου, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊ-
κές χώρες, έχοντας πλέον αποδεχτεί πως η αγγλική
είναι η κοινή γλώσσα εργασίας στην Ευρώπη – μια
Ευρώπη που στηρίζει την πολυγλωσσία, αλλά πα-
ράλληλα προωθεί την αγγλική που αποδεδειγμένα
συνιστά σημαντικό παράγοντα για εξεύρεση εργα-
σίας και κινητικότητας 

 πως είναι επιτακτικό αίτημα της κοινωνίας, τη στιγμή
που η ελληνική οικογένεια ξοδεύει μεγάλα ποσά
για να μάθουν τα παιδιά Αγγλικά και απαιτεί να προ-
σφέρεται η δυνατότητα κατάκτησης της αγγλικής σε
επίπεδο «Πολύ καλής γνώσης» (Γ1) ή «Άριστης
γνώσης» (Γ2) μέσα στο δημόσιο σχολείο

 πως οι μαθητές του Γυμνασίου, με τις ώρες και τις
συνθήκες του σχολείου, στην καλύτερη περίπτωση
μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο γνώσης Β2
«Καλή γνώση».

Δεδομένου ότι 

 η εκμάθηση της αγγλικής και η πιστοποίηση γνώσης
σε υψηλά επίπεδα (Γ1 και Γ2) είναι απαίτηση της
ελληνικής κοινωνίας 

 ένας σημαντικός αριθμός υποψηφίων των σχολών
ΑΕΙ και ΑΤΕΙ οφείλουν να εξετάζονται στην αγγλική
γλώσσα ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες Εξε-
τάσεις 

η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε προτείνει:

 τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως μαθήματος
Γενικής Παιδείας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, με στόχο
την κατάκτηση επιπέδου Γ1-Γ2 στο πλαίσιο της δια-
σύνδεσης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσο-
μάθειας (ΚΠγ) με το δημόσιο σχολείο, ώστε μαθη-
τές και γονείς να μην αναγκάζονται να καταφεύ-
γουν στην ιδιωτική εκπαίδευση (Φροντιστήρια).

 την παρακολούθηση ειδικού προγράμματος εκμά-
θησης της αγγλικής στη Γ΄ Λυκείου για την προ-
ετοιμασία των υποψηφίων στο ειδικό αυτό μάθημα.

Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγγλική αποτε-
λεί τη γλώσσα του διαδικτύου και των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης και ότι η εκπόνηση της Ερευνητικής /
Συνθετικής Εργασίας (project) που έχει καθιερωθεί
στο Λύκειο, αφενός απαιτεί την αναζήτηση, ανάσυρση
και επεξεργασία πληροφοριών από αγγλόφωνες έν-
τυπες και ηλεκτρονικές πηγές και αφετέρου περιλαμ-
βάνει τη δυνατότητα ο μαθητής να συγγράψει την ερ-
γασία στην αγγλική, θεωρούμε ότι η συνέχιση της εκ-
μάθησης της αγγλικής και η ανάπτυξη ειδικών δεξιο-
τήτων με τη βοήθεια της αγγλικής στο Λύκειο είναι
απαραίτητη. Με βάση τα επιχειρήματα της προηγού-
μενης παραγράφου, προτείνουμε την ανάθεση 2
ωρών εβδομαδιαίως στους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 που
υπηρετούν στα Λύκεια για εργαστηριακή απασχόληση
στο πλαίσιο των συνθετικών / ερευνητικών εργασιών,

διότι και στην περίπτωση που μια εργασία εκπονηθεί
στην ελληνική γλώσσα, η συμβολή του εκπαιδευτικού
ΠΕ06 μπορεί να είναι σημαντική για τους λόγους που
ήδη εξηγήσαμε.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η υλοποίηση των
προτάσεων για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων
είναι άμεσα εφικτή αν αξιοποιηθεί 

 το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που έχει δημιουρ-
γηθεί για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), εξασφαλίζοντας το ανα-
γκαίο διδακτικό / μαθησιακό εργαλείο, ιδιαίτερα
στο Λύκειο όπου τα βιβλία ακόμα δεν διατίθενται
δωρεάν 

 το διαθέσιμο επιμορφωτικό υλικό αναφορικά με τις
Νέες Τεχνολογίες, το οποίο έχει δημιουργηθεί στα
τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων για τις ανά -
γκες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
στη διδακτική μεθοδολογία της αγγλικής γλώσσας
και κατά συνέπεια δεν απαιτείται ανάληψη νέας δα-
πάνης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Κύριε Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε τις προτάσεις
αυτές, οι οποίες αποτελούν προϊόν μακροχρόνιας συ-
νεργασίας και έρευνας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και
ακαδημαϊκούς. Ακολουθούν δε τις σύγχρονες επιταγές
απόκτησης γλωσσομάθειας σε ανταγωνιστικά περι-
βάλλοντα εργασίας. Πιστεύουμε ότι συμφωνείτε μαζί
μας πως στις ημέρες της οικονομικής κρίσης η Δημό-
σια Εκπαίδευση οφείλει να δίνει στο μαθητή τη δυνα-
τότητα ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων στα υψη-
λότερα επίπεδα εκμάθησης της αγγλικής (Γ1-Γ2)
χωρίς να απευθύνεται σε ιδιωτικούς φορείς. Η
Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είναι πάντα στη διάθεση της πολιτείας για
να προσφέρει ό,τι μπορεί για την επίτευξη του κοινού
μας στόχου που είναι η καλύτερη εκπαίδευση των μα-
θητών μας.

Με Εκτίμηση
Για το Δ. Σ. της  ΠΕΚΑΔΕ

Ο Πρόεδρος
ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2013

Προς:
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο

Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Συμεών Κεδίκογλου, κ. Κων/νο Γκιουλέκα

Κοιν.:
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πρόεδρο κ. Σ. Γκλαβά, Αντιπρόεδρο κ. Ι. Κουμέντο
Γραφείο Ξένων Γλωσσών, ΟΛΜΕ, ΚΕΜΕΤΕ
Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ06

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για τη διδασκαλία 
της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο
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Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) δραστηριο-

ποιείται στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης επί 35 έτη. Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της

εκπαίδευσης του μαθητή και η απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσεων. 

Α. Σκοπός του Ψηφίσματος

Σκοπός του παρόντος αιτήματος είναι η άμεση αντίδραση των εκπαιδευτικών Αγγλικής, των μα-

θητών, των γονέων και εν γένει όλων των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη διδασκαλία του μα-

θήματος της Αγγλικής γλώσσας, στις προτάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το Λύκειο, σύμφωνα με τις οποίες

στο μέλλον το μάθημα των Αγγλικών θα διδάσκεται μόνο στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.

Β. Επιχειρήματα

Επισημαίνουμε ότι επιβάλλεται η εκμάθηση της Αγγλικής να συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα

σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) όπως συμβαίνει και

στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η Αγγλική αποτελεί την κοινή γλώσσα εργασίας στην Ευρώπη

– μια Ευρώπη που στηρίζει την πολυγλωσσία, αλλά παράλληλα προωθεί την Αγγλική που απο-

δεδειγμένα συνιστά σημαντικό παράγοντα για εξεύρεση εργασίας και κινητικότητας. 

Επιπλέον η εκμάθηση της Αγγλικής και στο Λύκειο αποτελεί επιτακτικό αίτημα της κοινωνίας. Η

ελληνική οικογένεια ξοδεύει μεγάλα ποσά για να μάθουν τα παιδιά Αγγλικά και απαιτεί να προ-

σφέρεται η δυνατότητα κατάκτησης της Αγγλικής σε επίπεδο «Πολύ καλής γνώσης» (Γ1) ή «Άριστης

γνώσης» (Γ2) μέσα στο δημόσιο σχολείο. Οι μαθητές του Γυμνασίου, με τις ώρες και τις συνθήκες

του σχολείου, στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο γνώσης Β2 «Καλή

γνώση». Μόνο στη διάρκεια του Λυκείου, όταν δηλαδή οι μαθητές είναι γνωστικά και συναισθηματικά

έτοιμοι, και με τη συστηματική διδασκαλία και ενίσχυση του μαθήματος της Αγγλικής μπορούν να

κατακτήσουν την Αγγλική σε επίπεδο Γ1 ή Γ2. 

Τέλος ένας σημαντικός αριθμός υποψηφίων των σχολών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ εξετάζονται στην Αγγλική

γλώσσα ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ειδική προ-

ετοιμασία στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου με αποτέλεσμα μαθητές και γονείς να καταφεύγουν

στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η επαρκής προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις αποτελεί αναγκαία

συνθήκη.

Γ. Προτάσεις

Δεδομένου ότι η εκμάθηση της Αγγλικής και η πιστοποίηση γνώσης σε υψηλά επίπεδα (Γ1 και

Γ2) είναι απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε προτείνει:

 Τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας ως μαθήματος Γενικής Παιδείας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου,

με στόχο την κατάκτηση επιπέδου Γ1-Γ2 στο πλαίσιο της διασύνδεσης του Κρατικού Πιστοποι-

ητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) με το δημόσιο σχολείο, ώστε μαθητές και γονείς να μην ανα -

γκάζονται να καταφεύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση (Φροντιστήρια)

 Την εντατικοποίηση των μαθημάτων και την άμεση βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας από

πλευράς της Πολιτείας, παρέχοντας στους μαθητές δωρεάν μαθησιακό υλικό (έντυπο ή/και ψη-

φιακό) και εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας στην πρόσφορη αξιοποίηση

των Νέων Τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία (Επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου)

 Τη δημιουργία και καθιέρωση ειδικού προγράμματος εκμάθησης της Αγγλικής στη Γ΄ Λυκείου

για την προετοιμασία των υποψηφίων στο ειδικό αυτό μάθημα για την εισαγωγή σε σχολές ΑΕΙ

και ΑΤΕΙ.

Δ. Συμπερασματικά Σχόλια

Στις ημέρες της οικονομικής κρίσης η Δημόσια Εκπαίδευση οφείλει να δίνει στο μαθητή τη δυ-

νατότητα ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων στα υψηλότερα επίπεδα εκμάθησης της Αγγλικής

χωρίς να απευθύνεται σε ιδιωτικούς φορείς. Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους

στην εκπαιδευτική διαδικασία να ενισχύσουν το παρόν ψήφισμα, ώστε όχι μόνο να αποφευχθεί η

κατάργηση του μαθήματος της Αγγλικής στο Λύκειο αλλά αντίθετα να ενισχυθεί προς όφελος του

κάθε μαθητή και κάθε Έλληνα φορολογούμενου πολίτη.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2013

Ψήφισμα: Προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ
για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο
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Τα μέλη της Ενώσεως Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η.) συνήλθαμε σε έκτακτη
Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 στο Εσπερινό Λύκειο Βέροιας, με θέμα τη διδασκαλία της αγγλικής

γλώσσας στο Νέο Γενικό Λύκειο και στα Επαγγελματικά Λύκεια και εγκρίναμε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

Μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα του Νέου Λυκείου σχεδιάζεται η κατάργηση ή μείωση ωρών διδασκαλίας της
αγγλικής γλώσσας στη Β΄ και Γ΄ Γενικού Λυκείου.  Κάτι αντίστοιχο έχει ήδη συντελεστεί από το τρέχον σχολικό

έτος 2012-2013 στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ..  

Πιστεύουμε πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στην υποβάθμιση του συγκεκριμένου μαθήματος στο Δημόσιο Σχολείο,
θα ενισχύσει περαιτέρω την ανάγκη για φροντιστηριακή διδασκαλία και θα επιδεινώσει την οικονομική αιμορραγία

των οικογενειών των μαθητών.

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι ως καθηγητές της αγγλικής γλώσσας είμαστε αντίθετοι με τους σχεδιασμούς αυ-
τούς, οι οποίοι σε συνδυασμό με άλλα μέτρα οδηγούν στην περιθωριοποίηση του δημόσιου σχολείου.

Η αγγλική γλώσσα που διδάσκεται από άρτια καταρτισμένους, πτυχιούχους αγγλικής φιλολογίας είναι απαραίτητο
εφόδιο για πρόσβαση στη γνώση, επαγγελματική αποκατάσταση και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.  Πολλές είναι οι
Σχολές στις οποίες η εισαγωγή και η φοίτηση προϋποθέτουν την αγγλομάθεια**.  Είναι δε ευρέως γνωστό ότι το
μάθημα των αγγλικών είναι βασικό σε όλα τα δημόσια ευρωπαϊκά σχολεία.

Μειώνοντας ή καταργώντας τις ώρες διδασκαλίας της αγγλικής στο Λύκειο, κόβεται ουσιαστικά ο ομφάλιος
λώρος που συνδέει τους μαθητές με τις γνώσεις αγγλικής που έχουν αποκτήσει με κόπο όλα τα προηγούμενα
χρόνια.

 Ζητούμε την ενίσχυση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας και την αναβάθμισή της, ώστε η επαρκής γνώση
της να αποκτάται στο δημόσιο σχολείο με τη σύνδεση του αναλυτικού προγράμματος με το Κρατικό Πιστοποι-
ητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ).

 Ζητούμε την επιμόρφωσή μας (Β΄ επιπέδου) στην αξιοποίηση και εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη, από την οποία έχουμε αδίκως αποκλειστεί.

 Επίσης, θεωρούμε απαραίτητο να παύσει το απαράδεκτο καθεστώς της μη αναγνώρισης του πτυχίου μας ως
βεβαιωτικού της γνώσης ξένης γλώσσας και του να μη μοριοδοτούμαστε γι’ αυτό σε οποιεσδήποτε διευθυντικές
κρίσεις.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί ηλεκτρονικώς στους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργούς και λοιπούς αποδέκτες
και να σταλεί προς δημοσίευση σε εκπαιδευτικά ειδησεογραφικά μέσα και στον τοπικό τύπο.

Εκ μέρους της ΕΚΑΔΕΗ, 

Η πρόεδρος Ο γραμματέας

Ασικίδου Αναστασία Καπέτης Χρυσόστομος

* Παρακαλούμε τους συναδέλφους από Ενώσεις καθηγητών αγγλικής που δεν έλαβαν ηλεκτρονικώς
το ψήφισμά μας, να επικοινωνήσουν μαζί μας στην ηλ. διεύθυνση ekadei@gmail.com. 

** Π.χ. για εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) άνευ εξετάσεων (40% των θέσεων),
ο βαθμός απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. πολλαπλασιάζεται απλώς επί 1.000, η δε καλή γνώση της αγγλικής
(Β΄2) δίνει στον υποψήφιο 2.000 μόρια, η πολύ καλή γνώση (Γ΄1) 2.200 μόρια και η άριστη γνώση
(Γ΄2) 2.500 μόρια.

ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

www.ekadei.blogspot.gr
Προσωρινή ταχ. δ/νση: Ασικίδου Αναστασία, 

Ουρανίας 5, 59100 ΒΕΡΟΙΑ
τηλ: 23310-66467, e-mail: ekadei@gmail.com
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Η Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δυτικής Μακεδονίας επιθυμεί μέσω του παρόντος εγγράφου να σας μεταφέρει

την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό των μελών της σε ό,τι αφορά τα ακόλουθα:

Αφενός η μείωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των Αγγλικών τη σχολική χρονιά 2012 - 2013 στη Β΄ τάξη

των ΕΠΑΛ και αφετέρου η κατάργηση ή/και η μείωση των ωρών διδασκαλίας  των Αγγλικών στη Β΄ και στη Γ΄ του Γε-

νικού Λυκείου, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του αναλυτικού προγράμματος του Νέου Λυκείου, καθιστούν για εμάς ξε-

κάθαρες ενδείξεις υποβάθμισης του συγκεκριμένου μαθήματος στα Δημόσια σχολεία και δη στα Δημόσια Λύκεια.

Οι δρομολογήσεις αυτές μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους για τους εξής λόγους:

Η τυχόν κατάργηση της διδασκαλίας της Αγγλικής στα Λύκεια διακόπτει την επαφή των μαθητών με τη γλώσσα,

η γνώση της οποίας είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση και τη φοίτηση σε πολλές Πανεπιστημιακές σχολές.

Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας συμβάλλει στην ευρύτερη καλλιέργεια όλων των μαθητών γιατί τους

φέρνει σε επαφή με τον Ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο πολιτισμό και διευρύνει την κουλτούρα τους.

Οι οικογένειες θα οδηγηθούν στο μονόδρομο των ιδιωτικών φροντιστηρίων επιδεινώνοντας έτσι  την οικονο-

μική τους κατάσταση. Αρκετές από αυτές τις οικογένειες θα στερήσουν από τα παιδιά τους την εκμάθηση της

γλώσσας γιατί δε θα μπορούν να πληρώνουν τα φροντιστηριακά δίδακτρα.

Οι προτάσεις μας σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και της θέσης του μαθήματος των Αγ-
γλικών στα Προγράμματα Σπουδών των δημόσιων σχολείων συνοψίζονται στα παρακάτω:

1) Το πρόγραμμα σπουδών να διαρθρωθεί έτσι ώστε η Αγγλική γλώσσα να διδάσκεται σε όλες τις τάξεις της
Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης ως υποχρεωτικό μάθημα. Να μην προβεί το Υπουργείο σε περαιτέρω μείωση
των ωρών στο Νέο Λύκειο και να επαναφέρει τις ώρες  διδασκαλίας ως είχαν στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ.

2) Το πρόγραμμα σπουδών να συνδεθεί  με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) ώστε το δημόσιο
σχολείο να μπορεί να παρέχει πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ενταγμένα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσο-
μάθειας (Common European Framework of Languages).

3) Να δοθεί στο δημόσιο λύκειο η δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων προετοιμασίας  για τις εξετάσεις των Αγ-
γλικών ως ειδικό μάθημα για την εισαγωγή των υποψηφίων των Πανελλήνιων Εξετάσεων στα ανάλογα πανεπι-
στημιακά τμήματα.

4) Να αποκτήσουν πρόσβαση οι καθηγητές των Αγγλικών στην Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου στην Αξιοποίηση
και Εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Διδακτική, ώστε να επισημοποι-
ηθούν και να επικυρωθούν προσόντα που ήδη διαθέτει και εφαρμόζει η μαζική πλειοψηφία του κλάδου.

5) Να μοριοδοτηθούν οι καθηγητές των Αγγλικών για τη γλωσσομάθειά τους με αποδεικτικό αυτής τα πτυχία
τους.   

Για το Δ.Σ. της Ένωσης
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας 
Χαντζή Μαρία Πλήινα Φωτεινή    
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ΘΕΜΑ: Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Νέο Λύκειο
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Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές που προωθεί
το Υπ. Παιδείας για το Νέο Γενικό Λύκειο, στο πρό-
γραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνεται το μάθημα της
Αγγλικής Γλώσσας, ενώ σύμφωνα με την μέχρι τώρα
ισχύουσα νομοθεσία το μάθημα διδασκόταν συνολικά
7 ώρες στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου.  

Οι απόφοιτοι του  ελληνικού Νέου Γενικού Λυκείου
θα είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης από το οποίο θα απουσιάζει η γνώση της Αγγλι-
κής Γλώσσας, τη στιγμή που σύμφωνα με επίσημα στοι-
χεία του ευρωπαϊκού δικτύου ‘Eurydice’ (Ευρυδίκη), ‘στη
μεγάλη πλειοψηφία των χωρών [της Ευρώπης] , το 90%
τουλάχιστον των μαθητών μαθαίνουν αγγλικά στον α΄
και β΄ κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επίπεδα
ISCED  2 ή 3 ή και τα δύο)’.  (21 Νοεμβρίου 2008).

Σε μελέτη της Eurostat, που εκπονήθηκε σε συνερ-
γασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο  Eurydice (edition 2012),
αποδεικνύεται οτι η Αγγλική Γλώσσα είναι η συχνότερα
διδασκόμενη ξένη γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες εκ-
παίδευσης (μτφρ του συγγραφέως της επιστολής) : ‘Η
Αγγλική Γλώσσα διδάσκεται σε 14 χώρες και περιοχές
χωρών, καθιστώντας την αγγλική μακράν την πιο συχνά
διδασκόμενη γλώσσα σε σχεδόν όλες τις χώρες, σε
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Από το 2004/2005,
εμφανίζεται μια ανοδική τάση στο ποσοστό των μαθητών
που διδάσκονται αγγλικά σε όλες τις βαθμίδες εκπαί-
δευσης. Το 2009/2010, κατά μέσο όρο, το 73 % των
μαθητών που εισάγονταν στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση στην ΕΕ μάθαιναν αγγλικά. Στο γυμνάσιο και το
λύκειο, το ποσοστό ήταν υψηλότερο από 90%. Στην
τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, έφτανε το
74,9%  (πηγή: http://eacea.ec.europa.eu/education/eu-
rydice/documents/key_data_series/143EN.pdf)

Προς επίρρωση των παραπάνω στοιχείων, παραθέ-
τουμε και σχετικό πίνακα από συγκριτική μελέτη της
Eurostat, που αποδεικνύει την ανοδική τάση της διδασκα-
λίας 2 ή και περισσότερων ξένων γλωσσών στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την Αγγλική Γλώσσα
να συνεχίζει να είναι η πρώτη ξένη γλώσσα που δι-
δάσκονται οι μαθητές, όπως απέδειξε η προηγούμενη
μελέτη.

Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί πως ο αποκλει-
σμός των Αγγλικών από το Γενικό Λύκειο θα αντισταθ-
μιστεί από την εισαγωγή της γλώσσας στην Α΄ και Β΄
δημοτικού σε περισσότερα Δημοτικά Σχολεία Διευρυ-
μένου Ωραρίου. Μια τέτοια αλλαγή είναι οπωσδήποτε
προς όφελος των μαθητών, ωστόσο ποιος μπορεί να
ισχυριστεί ότι αυτό αυτομάτως καθιστά την διδασκαλία
της Αγγλικής στο Λύκειο περιττή; Ποιος μπορεί να πει με
βεβαιότητα οτι η γνωριμία των μικρών μαθητών με τη
γλώσσα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού μπορεί να
υποκαταστήσει την διεύρυνση των γνώσεων που επι-
τυγχάνεται στο Λύκειο; Η διδασκαλία της Αγγλικής από
τις πρώτες πράξεις του Δημοτικού θα έπρεπε να εισαχθεί
σε περισσότερα σχολεία, ανεξάρτητα από τη διδασκαλία
της Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο, που στοχεύει στην
εμβάθυνση των γνώσεων των μαθητών.

Η Αγγλική Γλώσσα στα Λύκεια αποτελεί και για τους
καθηγητές και για τους μαθητές μια αληθινή πρόκληση.
Ο καθηγητής αναζητά καινοτόμους δράσεις και μεθό-
δους διδασκαλίας που ξεφεύγουν κατά πολύ από τους
παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης των μαθητών για
να αποκτήσουν μια πιστοποίηση γνώσεων (που θα γί-
νεται στα γυμνάσια). Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής έρχεται
σε επαφή με αυθεντικά κείμενα της αγγλικής, είτε από
εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικές πηγές, είτε από

λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα, τα οποία είναι λογικό
να μην μπορεί να παρακολουθήσει ένα παιδί της ηλι-
κίας του γυμνασίου. Στο Λύκειο ο καθηγητής έχει τη δυ-
νατότητα να δημιουργήσει πραγματικά και να διευρύνει
τους ορίζοντες του εφήβου και μελλοντικού ενήλικα
πολιτισμικά, επιστημονικά και επαγγελματικά. 

Επίσης, θα ήταν σημαντικό να τονιστεί η συμβολή των
καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας στην υλοποίηση
project και ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το

e-twinning,  τα οποία προωθούν την ευρωπαϊκή συ-

νείδηση και διάσταση της εκπαίδευσης,  και βασίζονται

στην πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Οι κα-

θηγητές αγγλικών έχουν αποσπάσει διακρίσεις και

βραβεία για τη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα,

ενώ συμμετέχουν ενεργά και σε προγράμματα lifelong

learning (Comenius, Grundtwig, Leonardo da Vinci ),

συντελώντας έτσι και στην αύξηση της απορροφητικό-

τητας των ευρωπαικών κονδυλίων.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ 

TEACHERS OF ENGLISH UNION OF MACEDONIA (TEUM)

Το μάθημα της αγγλικής γλώσσας στο Νέο Λύκειο

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Foreign_languages_learnt_per
_pupil_in_secondary_education,_2005_and_2010_(1)_(%25).png&filetimestamp=20121001105852). 
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Όμως, το Υπ. Παιδείας προχωρεί στην καθολική αφαί-
ρεση του μαθήματος της Αγγλικής από το Νέο Λύκειο,
ενός μαθήματος που είναι ψηλά στις προτιμήσεις και επι-
λογές των μαθητών,  και επιλέγει να «κόψει» τη γλώσσα
που είναι διεθνής και ενδεχομένως να περιορίσει τη μά-
θησή της στα στενά όρια της απόκτησης ενός πτυχίου
επιπέδου Α1, Α2, Β1 ή Β2. 

Οι γνώσεις σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να στα-
ματήσουν σε χαμηλά επίπεδα εκμάθησης της Αγγλικής
Γλώσσας, όπως είναι το Β1 και Β2. Υπάρχουν τα επί-
πεδα Γ1  και Γ2 , που δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσει
ο μαθητής με την κατάργηση του μαθήματος της Αγγλι-
κής στο Λύκειο. Τίθενται ξεκάθαρα περιορισμοί στην
γνώση, ενώ οι μαθητές έχουν αποδεδειγμένα την υπο-
δομή να συνεχίσουν. Και μάλιστα την ίδια ώρα που ανα-
κοινώνεται η εισαγωγή του διαβαθμισμένου Γ1/Γ2 επι-
πέδου στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Προφανώς κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί εάν με την
κατάργηση της Αγγλικής Γλώσσας από το Λύκειο προ-
ωθείται η στροφή των μαθητών στην ιδιωτική εκπαί-
δευση, όταν δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολού-
θησης των ανώτερων επιπέδων Αγγλικής στο δημόσιο
Γενικό Λύκειο.   

Το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας είναι πανελλαδικά
εξεταζόμενο μάθημα (ειδικό μάθημα στις πανελλαδικές
εξετάσεις και προαπαιτούμενο για ένα μεγάλο αριθμό
πανεπιστημιακών σχολών). Πως είναι δυνατόν να δια-
κόπτεται η φοίτηση στο Γυμνάσιο, να υπάρχει ένα κενό
χρονικό διάστημα τριών ετών στο Γενικό Λύκειο και ξαφ-
νικά να εξετάζεται πανελλαδικώς; Δεν υπάρχει συνοχή
και συνέχεια στο πρόγραμμα σπουδών και στις τελικές
απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Ταυτόχρονα
προκύπτει και πάλι το ερώτημα για την ιδιωτική εκπαί-
δευση, καθώς δεν θα παρέχεται από το δημόσιο σχο-
λείο η δυνατότητα προετοιμασίας των μαθητών για το ει-
δικό μάθημα των αγγλικών. 

Επιπλέον, πρόσφατα το Υπ. παιδείας εισήγαγε το μά-
θημα της ερευνητικής εργασίας στα Λύκεια (μία καινο-
τομία που χειροκροτήθηκε από τους καθηγητές, αν και
δεν υπήρχε η ανάλογη επιμόρφωσή τους). Υπάρχει η

δυνατότητα η συγκεκριμένη εργασία να πραγματοποιείται
στην Αγγλική Γλώσσα. Και φυσικά οι καθηγητές το τόλ-
μησαν διότι υπάρχει το μάθημα της Αγγλικής στα Λύκεια.
Με την  κατάργησή του και το περιορισμό των γνώσεων
στα επίπεδα Β1 και Β2 θα είναι αδύνατη η επιπλέον
εξέλιξη των μαθητών και δεν θα έχουν τις απαραίτητες
γνώσεις να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της
υλοποίησης της ερευνητικής εργασίας στην Αγγλική
Γλώσσα.

Εξάλλου δεν μπορεί μια αλλαγή να αντιμετωπίζεται
αποσπασματικά, αλλά ενιαία μεταξύ των τριών βαθμι-
δών (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια).
Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι δυνατόν να εισάγεται ο από-
φοιτος του Λυκείου σε πανεπιστημιακή σχολή με χαμη-
λές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας. Οι πανεπιστημιακές
σπουδές απαιτούν υψηλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
προκειμένου οι φοιτητές να είναι σε θέση να μελετούν
την ξένη βιβλιογραφία, όταν μάλιστα η διεθνής ακαδη-
μαϊκή βιβλιογραφία είναι στην Αγγλική. Η «παραγωγή»
μέτριων ή και κατώτερων του μετρίου αποφοίτων Λυ-
κείου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισορροπία που
θα πρέπει να χαρακτηρίζει τη μετάβαση από τη μία βαθ-
μίδα στην άλλη.  

Η Αγγλική Γλώσσα, η διεθνής γλώσσα, η γλώσσα
του Internet και των Νέων Τεχνολογιών, η βασική
γλώσσα επικοινωνίας σε συνέδρια, συνδιασκέψεις,
διαπραγματεύσεις, διπλωματικές συναντήσεις, η βα-
σική γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των λαών και
κρατών, αλλά και η γλώσσα-κλειδί για την αναζή-
τηση εργασίας στο εξωτερικό δεν συμπεριλαμβάνε-
ται στο απολυτήριο του ελληνικού δημόσιου σχο-
λείου. Επομένως, κρίνουμε πως ο αποκλεισμός των
Αγγλικών, αυτή η ‘πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία’, δεν
συνάδει με το πνεύμα της εκπαίδευσης, που είναι η
απόκτηση γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων για την
πρόοδο, ακαδημαϊκή και επαγγελματική, των νέων
της χώρας.

Η Πρόεδρος
Δράμπα Σουζάνα

Η Γραμματέας
Τσακίρδαη Ελπίδα

English FL in Lykeia TOTALLY OUT?!!!  What is next?

ΑΓΓΛΙΚΑ στα ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ? 
Sorry! We’re out!

Dear Associates in the Teaching of English Language and Culture,

Reliable information from education policy designers with regard to EFL instruction in Lykeia (Γενικά Λύκεια,
δημόσια και ιδιωτικά) has recently unveiled a Greek State plan to  leave English Language instruction out of
the new curriculum intended to come into force in September 2013. 

For the first time in the history of Greek post-war secondary education the school subject of English

Language is running a serious risk of being ostracized from school life, as if advanced English language
skills would never be needed in undergraduate or postgraduate studies, let alone the professional and social
life envisaged for this generation of High School students! 

In all respects, if this callous act is passed, it will do little else but help shut Greece’s window to the world for
good, at a time when metropolitan Hellenism is already forced to come to terms with this long lasting political,
economic, social and cultural drama.

Without a doubt, this plan to slaughter English Language & Culture is WRONG and adds to ruining any
hope for growth and development in Economy, Academia or Culture. 

This educational, political, cultural, occupational and social BLUNDER has to be prevented, as its
repercussions are so saliently and blatantly foreseeable.

People in authority, people that have some sense left, had better do something to stop them before it is
too late!

EKADEVE (Northern Greece Association of State School Teachers of English): 

 Urges all colleagues / members / non-members / individuals to sign the e-petition run by PEKADE

(Panhellenic Association of State School Teachers of English): http://www.gopetition.com/petitions/ναι-
στη-διδασκαλία-των-αγγλικών-στο-νέο-γενικό-λύκειο.html

 Unites forces with all EFL Teachers Unions in the Country in common action to prevent any such plan from

coming into effect, 

 Supports PEKADE in their efforts to gear the issue to a positive outcome.

Petros Zagkliverinos – Chair of EKADEVE Board - Thessaloniki
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Η παρούσα εργασία συζητάει την προσωπική και
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Αγγλικής
των Δημοσίων σχολείων. Επίσης προτείνει τρόπους και
διαδικασίες που θα ενισχύσουν την αυτόνομη ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών υιοθετώντας μια εκ-των-κάτω
(bottom-up) προσέγγιση. Υποστηρίζεται ότι μία τέτοια
προσέγγιση είναι πιθανόν να βοηθήσει τους
εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν προς την προσωπική
και επαγγελματική εξέλιξη και αλλαγή τους επί τα
βελτίω, αφού, αντίθετα από τα εκ-των-άνω (top-down)
κεντρικά σχεδιασμένα  προγράμματα επιμόρφωσης,
έχει την δυνατότητα  αφενός να εστιάσει εξατομικευμένα
σε κάθε εκπαιδευτικό και αφετέρου να ενεργοποιήσει
την δυναμική του άμεσου εργασιακού περιβάλλοντος
κάθε εκπαιδευτικού αξιοποιώντας την εμπειρία και την
γνώση που παράγεται κάθε μέρα στις σχολικές τάξεις, η
οποία έχει επιστημονικά νομιμοποιηθεί πλέον και
κρίνεται ως πολύτιμη και άξια διάχυσης και μελέτης.

Κοινωνικό πλαίσιο της δημόσιας 

ξενόγλωσσης εκπαίδευσης

Το πλαίσιο – είτε με την ευρύτερη έννοια της κοινωνίας,

είτε με τη στενότερη έννοια του σχολείου – μέσα στο οποίο

καλείται να επιτελέσει το έργο του ο εκπαιδευτικός Αγγλικής

του Δημόσιου σχολείου δεν είναι και το ιδανικότερο όπως

έχουμε πολλάκις συζητήσει (βλ. ενδεικτικά Μανωλοπού-

λου-Σέργη, 2005). Το σημαντικότερο πρόβλημα, κατά τη

γνώμη μου και   ίσως και πολλών από εσάς, είναι η «λαγνεία

για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας» από την οποία πάσχει

βαρέως η Ελληνική κοινωνία χωρίς παράλληλα να υπάρχει

κάποια μέριμνα από την μεριά της Πολιτείας να απενεργο-

ποιηθεί αυτή «η βραδυφλεγής βόμβα» από τα θεμέλια της

δημόσιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Αυτή η ταύτιση της

μάθησης της ξένης γλώσσας με την απόκτηση κάποιου πι-

στοποιητικού σε όσο το δυνατόν νεαρότερη ηλικία, όπως

έχω επιχειρηματολογήσει πολλάκις αλλά μάλλον μα-

ταίως (τελευταία προσπάθεια από τη θέση της Προ-

έδρου του Σ.Θ.Ι.Ε), υποθάλπει και τροφοδοτεί μία κα-

τάσταση ψευδαίσθησης που έχει ως συνέπεια αφενός

να απομυζούνται τεράστια ποσά από τις χειμαζόμενες

Ελληνικές οικογένειες (15.000.000 ευρώ κατά τους

συντάκτες του νέου Αναλυτικού Προγράμματος για τις

ξένες γλώσσες, μεγάλο μέρος των οποίων οδεύουν

στο εξωτερικό επιβαρύνοντας το εμπορικό ισοζύγιό

μας) που θα έκαναν το παν για τα παιδιά τους ως γνω-

στόν και αφετέρου να ροκανίζει τα θεμέλια της δημό-

σιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης υποβαθμίζοντας τη

δουλειά των θεσμοθετημένων εκπαιδευτικών για

αυτήν την υπηρεσία προς την Ελληνική κοινωνία

(βλέπε σχετικές επιστημονικές τοποθετήσεις Παπαευ-

θυμίου-Λύτρα, 2012 και Σηφάκις, 2011). Αυτό συμ-

βαίνει διότι, με την γνωστή επίδραση που έχουν τα test

/ πιστοποιητικά (washback / washforward effect), νο-
θεύουν την άποψη των μαθητών / γονέων για το πώς
μαθαίνεται η ξένη γλώσσα (Tsagari, 2009) αλλά και
τα κίνητρά τους για τη μάθησή της ταυτίζοντάς την με
την απόκτηση του περίφημου πιστοποιητικού, όπως
ήδη είπαμε, μειώνοντας τον βαθμό ενδιαφέροντός
τους όταν βρίσκονται στην τάξη του Δημόσιου σχο-
λείου (Manolopoulou-Sergi, E. 2001) και δημιουρ-
γώντας μία σύγχυση στην ταυτότητα του εκπαιδευτικού
του Δημόσιου σχολείου. 

Όμως είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι μέσα σε
αυτό το αρνητικό πλαίσιο και την «απαξίωση» του ση-
μαντικότατου έργου και ρόλου τους, οι Δημόσιοι λει-
τουργοί της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης φαίνεται ότι
παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ενδογενώς κινητρο-
ποιημένοι για το έργο τους (Geralis-Roussos, 2003,
Γεμέλου, 2010, Verde, 2013). Αυτό τους καθιστά

Key words: 
curriculum, educational orientation,
language theory, multiliteracies,
plurilingualism/multilingualism,
pluriculturalism/multiculturalism,
behavioural objectives

Δρ. Ελένη Μανωλοπούλου – Σέργη
Σχολική Σύμβουλος

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
προτάσεις για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Αγγλικής
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ανοικτούς προς την επαγγελματική και προσωπική
τους ανάπτυξη, γεγονός που αποδεικνύεται από την
ποσόστωση των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος των Καθηγητών Αγγλικής (η μεγάλη πλει-
οψηφία είναι καθηγητές Δημόσιων σχολείων) αλλά και
από την μέχρι τώρα εμπειρία μου ως Σχολική Σύμβου-
λος καθώς έχω παρατηρήσει την τάση μεγάλης μερί-
δας εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης μου για βελ-
τίωση και επιμόρφωση.

Προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξη

Το ζήτημα που θα μας απασχολήσει σε αυτήν την
ενότητα είναι ο ορισμός της επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης. Πρώτα όμως θα προσπαθήσουμε να οριοθετή-
σουμε τους τομείς στους οποίους ο εκπαιδευτικός Αγ-
γλικής οφείλει να αναπτύσσεται για να παραμένει απο-
τελεσματικός. Αυτό το θέμα του τι πρέπει να γνωρίζει
και να μάθει   ο εκπαιδευτικός (Knowledge base), είναι
κεντρικό στις σύγχρονες αναζητήσεις του επιστημονι-
κού χώρου που ονομάζουμε Εκπαίδευση Καθηγητών
(Teacher Education). Κατά τον Richards (2008) η
γνώση που πρέπει να έχει μία καθηγήτρια Αγγλικών
στη σημερινή εποχή εκτείνεται πέραν της γλώσσας και
του σχεδιασμού ενός μαθήματος όπως φαίνεται από
τα ακόλουθα:

1. ανάπτυξη της γλώσσας που διδάσκουν αφού ως μη
φυσικοί ομιλητές της πρέπει συνεχώς να επικαιρο-
ποιούν την φυσική εξέλιξή της. Το ζήτημα γίνεται πιο
κρίσιμο αν λάβει κανείς υπόψη του και την τρέχουσα
κατάσταση όπου οι καθηγητές Αγγλικών καλούνται
πλέον στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον να διδά-
σκουν τα λεγόμενα  διεθνή Αγγλικά (Englishes)

2. την μεθοδολογία διδασκαλίας της (νέες προτάσεις
/ εναλλακτικές,  χρήση τεχνολογίας κτλ) 

3. τρόπους αξιολόγησης 

αλλά και 

4. θεωρίες μάθησης της ξένης γλώσσας (έμφαση στη
γνωστική με τις παρακάτω λέξεις κλειδιά: μνήμη,
προσοχή, κίνητρα κτλ)

5. την ταυτότητα του διδάσκοντος (teacher identity)
(ποιος είναι ο ρόλος του και το έργο του)

6. την αναστοχαστικότητα (reflectiveness) για να δει ο
καθένας που βρίσκεται1, την ικανότητα να αιτιολογεί
επιστημονικά την «προσωπική του θεωρία» και τις
επιλογές του (διδακτικές και άλλες) 

Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα για την συζήτησή μας
είναι και το πώς μαθαίνει ο εκπαιδευτικός όλα αυτά
που πρέπει να γνωρίζει. Το κυρίαρχο μέλημα σε αυτόν
τον τομέα είναι η αναζήτηση των νοητικών διαδικασιών

που ενεργοποιούνται κατά τη μάθηση του καθηγητή.
Αναγνωρίζεται ευρέως πλέον το γεγονός ότι η διαδι-
κασία μάθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το
συγκεκριμένο «περιβάλλον» όπου εργάζεται ο καθη-
γητής και την κοινωνική φύση της μάθησης (social
nature of learning) (Lave and Wenger, 1991). Υπό
αυτό το πρίσμα, η μάθηση του καθηγητή  δεν θεωρεί-
ται ότι επιτυγχάνεται με την απλή μετάδοση θεωρητι-
κών γνώσεων που θα μεταφραστούν σε διδακτική
πρακτική αλλά ως επαναδόμηση της ήδη υπάρχουσας
γνώσης και θεωρίας στα συγκεκριμένα κοινωνικά πε-
ριβάλλοντα και της εμπλοκής των καθηγητών σε
συγκεκριμένους τύπους δραστηριοτήτων και διαδικα-
σιών (συνήθως βιωματικών). Έτσι, η καθημερινή διδα-
κτική πρακτική ανάγεται σε πολύτιμη γνώση
(‘practitioner knowledge’), η οποία αποτελεί την πηγή
και το θεμέλιο της ανάπτυξης των καθηγητών. 

Ειδικότερα, ενώ οι παραδοσιακές αντιλήψεις για την
μάθηση των καθηγητών περιόριζαν τον ρόλο τους

στην απλή και υπάκουη εφαρμογή των θεωριών που
παρέχονται σε σεμινάρια, οι πιο πρόσφατες απόψεις
ορίζουν την μάθηση του καθηγητή ως «θεωρητικοποί-
ηση» της δικής του καθημερινής διδακτικής πρακτικής.
Με άλλα λόγια δηλαδή η μάθηση επιτυγχάνεται όταν
ο καθηγητής μπορέσει να κάνει «ορατή» την γνώση
που ήδη έχει και εφαρμόζει και να του παρασχεθούν
τα μέσα με τα οποία θα την επεξεργαστεί, θα την κα-
τανοήσει και θα την αναθεωρήσει επί τα βελτίω. Όπως
ισχυρίζεται ο Freeman (2002:11) «η εκπαίδευση των
καθηγητών πρέπει να υπηρετεί δύο λειτουργίες. Πρέ-
πει να διδάσκει τις δεξιότητες για αναστοχασμό
(reflectivity) και να παρέχει τον λόγο και το λεξιλόγιο
(θεωρία) για να μπορέσουν οι καθηγητές να επανα-
νοηματοδοτήσουν την εμπειρία τους».

Αυτά τα δύο είναι σημαντικά γιατί, εφόσον υπάρξουν,
εξασφαλίζουν την δια βίου επαγγελματική ανά-
πτυξη των εκπαιδευτικών που όπως ορίζει ο Mann
(2005: 105) 

 δίνει έμφαση στον εκπαιδευτικό ως ΑΤΟΜΟ, 

 είναι μία εκ των κάτω προς τα πάνω διαδικασία
(bottom – up), 

 δίνει αξία στην άποψη του εκπαιδευτικού (παρά
στην άποψη των έξωθεν απόψεων),

 επιτυγχάνεται ανεξάρτητα από το θεσμικό πλαίσιο
του εκπαιδευτικού (παρόλο που πετυχαίνει καλύ-
τερα αν υπάρχει η συνεργασία τους), 

 είναι διαρκής / δια βίου διαδικασία και δεν τελειώνει
ποτέ, 

 είναι μια διαδικασία άρθρωσης (articulating) ενός
εσωτερικού κόσμου συνειδητών επιλογών που
παίρνονται από τον εκπαιδευτικό σε απάντηση του
εξωτερικού σχολικού (και πιθανόν όχι μόνον) περι-
βάλλοντος, 

 είναι ευρύτερη από την επαγγελματική ανάπτυξη
αφού περιλαμβάνει προσωπικές, αξιακές και ηθικές
διαστάσεις και

 μπορεί να ενσωματωθεί σε επιμορφωτικά προ-
γράμματα. 1 Για τρόπους για να γίνει αυτό βλ.  παλαιότερη δημοσίευσή μου (Μανωλοπούλου – Σέργη, 2007)

▲
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Προτάσεις για προσωπική 
και επαγγελματική ανάπτυξη

Αν υιοθετήσουμε τις απόψεις που συζητήσαμε πα-
ραπάνω λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί έχουν την λεγόμενη
practitioner knowledge, δηλ. την δική τους «προσω-
πική θεωρία» για το τι είναι η γλώσσα και πώς πρέπει
να διδάσκεται και η προσπάθειά τους για αλλαγή /
βελτίωση θα πρέπει να περάσει μέσα από μια διαδι-
κασία διαρκή που θα ξεκινά από μια αναστοχαστική
διάθεση (reflection) και θα προχωρά σε πειραματισμό
και ίσως υιοθέτηση εναλλακτικών πρακτικών.   

Είναι πολύ πιθανόν τα εκ-των-άνω εκάστοτε προ-
σφερόμενα επιμορφωτικά προγράμματα να μην μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στις επί μέρους ανάγκες (προ-
σωπικές και επαγγελματικές των εκπαιδευτικών)
αφού, όπως σωστά ισχυρίζεται η Κωτσιομύτη (2010,
σελ. 221), «στο χώρο της εκπαίδευσης δεν υπάρχουν
πανάκειες: κάθε μαθησιακό περιβάλλον είναι μονα-
δικό και απαιτεί ‘μοναδικές’ λύσεις». Έτσι λοιπόν τα πα-
ραδοσιακά μοντέλα απλής μετάδοσης γνώσεων αντι-
καθίστανται από διάφορους τύπους διαλογικής και συ-
νεργατικής αναζήτησης. Πράγματι, όπως ισχυρίζεται
και ο James (2001, σελ.161) οι καθηγητές Αγγλικών
μαθαίνουν με πολλούς και διάφορους τρόπους εκ των
οποίων ελάχιστοι έχουν να κάνουν με σεμινάρια και
επίσημα οργανωμένα προγράμματα. Άρα ως εκπαι-
δεύτρια εκπαιδευτικών υιοθετώ την άποψη της Karen
Johnson (2009, σελ. 23) ότι η «τρέχουσα πρόκληση
για τους εκπαιδευτές καθηγητών ξένων γλωσσών
είναι να τοποθετήσουν τις διάφορες μορφές γνώσης
των εκπαιδευτικών δίπλα στην επιστημονική γνώση η
οποία είχε πάντα κυρίαρχη θέση …Αυτό απαιτεί οι εκ-
παιδευτικοί να αλλάξουν την άποψή τους ότι το διδά-
σκειν είναι κάτι προσωπικό και ιδιωτικό και να το δουν
ως μία επαγγελματική δραστηριότητα που μπορεί να
βελτιωθεί εάν γίνει δημόσια και μελετηθεί ανοικτά».
Υπό αυτό το πρίσμα, η  Johnson (σελ. 25) συνεχίζει
«παρόλο που τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τα εργα-
στήρια … θα συνεχίσουν να παίζουν έναν ρόλο στην
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, μία
πλειάδα εναλλακτικών δομών επαγγελματικής ανά-
πτυξης που επιτρέπουν την αυτοκατευθυνόμενη, συ-

νεργατική, ερευνητική μάθηση που είναι απευθείας
σχετική με τις τάξεις των εκπαιδευτικών αρχίζει να εμ-
φανίζεται». Αυτό επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να
αυτονομηθούν και να «πάρουν την ανάπτυξή τους στα
χέρια τους». Στο υπόλοιπο του άρθρου θα συζητή-
σουμε κάποιους τρόπους που μπορεί να γίνει αυτό.

1) Παρατήρηση (self and peer) 

Η παρατήρηση της διδακτικής πρακτικής από τον ίδιο
τον εκπαιδευτικό ή από συνάδελφο που εμπιστεύεται
έχει φανεί ότι λειτουργεί εποικοδομητικά διότι α) λει-
τουργεί ως «καθρέπτης» και επιτρέπει στον εκπαιδευ-
τικό να δει την «προσωπική του θεωρία» δηλαδή πώς
ενεργεί στις τάξεις του β) να προχωρήσει σε «θεωρη-
τικοποίηση» αυτής της πρακτικής του δηλαδή να προ-
σπαθήσει να την εξηγήσει θεωρητικά και γ) να προ-
χωρήσει σε αναθεώρησή της. Ο Kumaravadivelu προ-
τείνει αυτό που ονομάζει «κριτική παρατήρηση τάξης»
(‘critical classroom observation’) η οποία εμπλέκει
τους καθηγητές στην διαδικασία της «θεωρητικοποί-
ησης» της δικής τους καθημερινής πρακτικής και η
οποία πραγματώνεται με συνδυασμό αυτο-παρατήρη-
σης και παρατήρησης από τους μαθητές και κάποιον

παρατηρητή και από μία κριτική σύγκριση των διάφο-
ρων οπτικών. Αυτή η διαλογική συζήτηση των διάφο-
ρων οπτικών (τι νομίζει ότι κάνει ο καθηγητής και τι
βλέπουν να γίνεται οι μαθητές και ο παρατηρητής)
βοηθάει στην θεωρητική ερμηνεία της διδακτικής πρα-
κτικής του παρατηρούμενου καθηγητή.  

Μία πρακτική που εφάρμοσα στα δικά μου επιμορ-
φωτικά προγράμματα έχει ως εξής: καλώ μια ομάδα
καθηγητών/τριών να λειτουργήσουν ως παρατηρητές
σε μάθημα συναδέλφου που επιθυμεί να βελτιωθεί
μέσα από αυτήν την διαδικασία. Του ζητώ να θέσει ο
ίδιος τα σημεία στα οποία θέλει να εστιάσει η παρατή-
ρηση και να τα δώσει στην  αρχή του μαθήματος στους
καθηγητές – παρατηρητές. Συνήθως ένα σημείο το ανα-
λαμβάνουν δύο ή και τρεις παρατηρητές για να υπάρχει
πλουραλισμός απόψεων. Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι
κάθε καθηγητής/τρια θέτει διαφορετικά ζητήματα ανά-
λογα με αυτό που τον ή την  προβληματίζει (αναφέρω
ενδεικτικά πώς οργανώνω τις ομάδες, αν εμπλέκω

όλους τους μαθητές, αν προσέχουν οι μαθητές κτλ).
Μετά το μάθημα η ομάδα αναφέρει τι παρατήρησε ως
προς το σημείο που της είχε ανατεθεί και ακολουθεί μια
ενδιαφέρουσα συζήτηση όπου κατατίθενται οι εμπειρίες
και των άλλων και έχουμε πολύτιμες εναλλακτικές από
τους ίδιους αλλά και θεωρητικές συζητήσεις με ενδει-
κτική βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη. 

2) Έρευνα δράσης 

Η έρευνα δράσης (action research) δίνει την δυνα-
τότητα στον εκπαιδευτικό να μετατραπεί σε ερευνητή.
Τα βήματα που ακολουθούνται στην έρευνα δράσης
είναι 1) η απομόνωση ενός προβλήματος που συναντά
ο εκπαιδευτικός στην τάξη του και επιθυμεί να ερευ-
νήσει και να λύσει, 2) η συλλογή δεδομένων σχετικών
με το πρόβλημα (μέσω ερωτηματολογίων, παρατήρη-
σης, συνεντεύξεων κτλ), 3) η παρέμβαση με εναλλα-
κτικές πρακτικές. Συνήθως ακολουθεί και νέος κύκλος
συλλογής δεδομένων για να ελεγχθεί η αποτελεσμα-
τικότητα της παρέμβασης2. Η έρευνα δράσης είναι πιο
αποτελεσματική όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ συ-
ναδέλφων καθηγητών.

3) Προσπάθεια για ενημερωμένες  επιλογές
(διδακτικές και άλλες)

Η «τυφλή» κάλυψη των σχολικών εγχειριδίων δεν
είναι καλό χαρακτηριστικό, κατά τη γνώμη μου, παρόλο
που μπορεί να επικροτηθεί ως «αποτελεσματικός» ο
εκπαιδευτικός που καταφέρνει να τελειώσει τα βιβλία
της χρονιάς. Ο εκπαιδευτικός που επιζητεί την διαρκή
του ανάπτυξη οφείλει να μπορεί να αιτιολογήσει τις επι-
λογές του και στον εαυτό του αλλά και στους μαθητές
του και στους γονείς τους και να μην αρκείται στο ότι
αυτό που δίνει στους μαθητές του απλώς περιλαμβά-
νεται στο διδακτικό βιβλίο. Μία τέτοια κριτική στάση θα
μπορέσει να τον ωθήσει και σε αναδιαμόρφωση και
εμπλουτισμό των υλικών και δραστηριοτήτων του σχο-
λικού βιβλίου σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες
των μαθητών του. Βέβαια αυτό απαιτεί την διαρκή του
ενημέρωση ως προς τις εξελίξεις της επιστήμης μας

2 Για μια παραδειγματική εφαρμογή βλ. Koudouni, I. (2013) ‘The use of multimodal texts to enhance learners’
engagemεnt through learning by design: an Action Research Project’. Unpublished ΜΑ dissertation, H.O.U.

▲



>

30 31

>

TEACHING ISSUES TEACHING ISSUES

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 37 ΜΑΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ASPECTS TODAY ISSUE 37 MAY-AUGUST 2013

>

>

αφού οι αλλαγές είναι ραγδαίες και πολύ ενδιαφέρου-
σες. Τα δεδομένα που έχουμε σήμερα σχετικά με το
πώς μαθαίνει ο μαθητής την ξένη γλώσσα είναι διαφο-
ρετικά από εκείνα που μάθαμε στο Πανεπιστήμιο (εμείς
εδικά οι παλαιότεροι) και αλλάζουν συνεχώς. Ένα πα-
ράδειγμα αφορά την πολύ γνωστή μας επικοινωνιακή
προσέγγιση η οποία έχει αναθεωρηθεί τα τελευταία
χρόνια. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά την διαδικασία
της μάθησης και την προσθήκη στην συζήτηση όρων
όπως η μνήμη, η προσοχή, τα κίνητρα, οι στρατηγικές
μάθησης κτλ.  Σήμερα με την χρήση της τεχνολογίας
μπορεί κανείς εύκολα και ανέξοδα να ενημερωθεί από
έγκριτα άρθρα που θα κατεβάσει από το διαδίκτυο. 

Καταλήγω τονίζοντας ότι ένας καλά ενημερωμένος
καθηγητής μπορεί 1) να θεωρητικοποιήσει την «προ-
σωπική του θεωρία» όπως συζητήθηκε παραπάνω και
2) να ενημερώσει του μαθητές του και τους γονείς
τους σωστά και αποτελεσματικά ώστε να μάθουν κα-
λύτερα οι πρώτοι και να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο
σπίτι αποτελεσματικότερα οι δεύτεροι. Το σχόλιο προς
τον ανήσυχο για την επίδοση του παιδιού του γονέα
«δεν διαβάζει αρκετά» δεν είναι, κατά τη γνώμη μου,
αρκετό αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από προτά-
σεις για το πώς θα γίνει η μελέτη του μαθητή πιο απο-
τελεσματική. Έτσι ο καθηγητής ανεβάζει και το κύρος
του όπως μπορεί κανείς να αντιληφθεί. 

4) Συνεργασία και μοίρασμα 
με συναδέλφους 

Σχεδόν όλες οι προτάσεις που γίνονται σε αυτό το
άρθρο προϋποθέτουν την συνεργασία με άλλους κα-
θηγητές οι οποίοι είτε θα προσκληθούν να παρατηρή-
σουν, να συζητήσουν και να προσφέρουν εναλλακτικές

για την διδακτική πρακτική του συναδέλφου τους, είτε
θα συνεργαστούν στην έρευνα δράσης αν το υπό διε-
ρεύνηση πρόβλημα είναι κοινό. Δυστυχώς, όπως όλοι
γνωρίζουμε, οι τάξεις είναι περιχαρακωμένες (κατά
Berstein) και οι πόρτες τους δεν ανοίγουν εύκολα  σε
επισκέπτες. Όμως τέτοιες συνεργασίες είναι πολύτιμες3

και αποτελεσματικές. Το μοίρασμα πρακτικών μεταξύ
εκπαιδευτικών με παρόμοια ενδιαφέροντα μπορεί επί-
σης να είναι πολύ χρήσιμο. Μία τέτοια προσπάθεια έχω
κάνει με την ομαδοποίηση καθηγητών/τριών με ειδικό
ενδιαφέρον για ένα θέμα (π.χ. χρήση τεχνολογίας,
χρήση της τέχνης, διδασκαλία γραμματικής κτλ) και την
ανάρτηση πειραματικών τους εφαρμογών στην ακό-
λουθη ιστοσελίδα HTTP://ATTIK.PDE.SCH.GR/SYM06-
GATH/. Επίσης η συζήτηση και ανάλυση περιστατικών
της τάξης μεταξύ των καθηγητών μπορεί να φανεί πολύ
χρήσιμη (Farrell, 2008)

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι απαραίτητη συν-
θήκη για να πάρουν σάρκα και οστά οι παραπάνω
προτάσεις είναι οι εκπαιδευτικοί να εκτιμήσουν αυτό
που κάνουν κάθε μέρα στην τάξη τους (να «χτίσουν
την ταυτότητά τους») ως πολύ σημαντικό, να «γκρεμί-
σουν» τους τοίχους που τους καταδικάζουν σε μία
απέραντη (πολλές φορές αφόρητη) μοναξιά και να
«συνομιλήσουν» μεταξύ τους σε μια διαρκή συνεργα-
σία και αναζήτηση. Αυτό είναι πιστεύω κυρίως το έργο
μας ως εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών μαζί με την
συνεισφορά μας στην προσπάθειά τους να «θεωρητι-
κοποιήσουν» τις «προσωπικές τους» πρακτικές. Σε
αυτή την κατεύθυνση επικεντρώνεται η δική μου προ-
σπάθεια και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η αντα-
μοιβή είναι τεράστιος πλούτος  γνώσης και σχέσεων
αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
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This article focuses on Human Rights Education (HRE)
and provides some practical tips how HRE can be
incorporated in the EFL lesson within formal settings
of education. 
It will try to overview to what extend and under which
conditions HRE can promote a culture of peace and
social justice. 
More specifically, it gleans HRE resources available for
free to teachers and suggests opportunities for
conducting HRE lessons.

Introduction

The current situation in our globalized world evolves

around a financial crisis that tends to become a crisis in

human values and dignity. The overall climate undermines

the culture of peace, solidarity and respect for human rights.

Human rights are an umbrella term covering and addressing

all human needs. A basic step towards the effort to improve

the current grave situation would be to edify the modern

citizens and inhabitants of our countries. Therefore, a more

conscious normative and institutional spread of human rights

is vital in order to fill the democratic deficit created in our

contradictory world. In this light, HRE becomes more of an

urgent need rather than a luxury since it can be adjusted to

the different contexts and it can address the problematic

issues we want to deal with every time .  

What is Human Rights Education?

Trying to define Human Rights Education we could

talk about two levels: education about as well as for

human rights. Human Rights Education is all about

helping people to develop to the point where they

understand human rights and where they feel that

they are important and should be respected and

defended (Amnesty International, 2006). Moreover,

the International Commission on Education for the

21st Century has identified four key objectives:

learning to learn, learning to be, learning to do, and

learning to live together. This type of learning is

probably one of the major issues in education today

(Sinclair, 2004). Education is both a human right in

itself and an indispensable means of realizing other

human rights. As an empowerment right, education
is the primary vehicle by which economically and
socially marginalized adults and children can lift
themselves out of poverty and obtain the means to
participate fully in their communities. The relationship
between education and social well-being is directly
proportional to each other (Green et al., 2006).  

A landmark for Human Rights Education has been
the Vienna Declaration, which followed the World
Conference on Human Rights in Vienna in June 1993.
This document introduces and establishes HRE as a
component of strengthening the understanding of
and respect for human rights and fundamental
freedoms. A UN Decade (1995-2004) for Human
Rights Education was proclaimed by the General
Assembly along with an international Plan of Action
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for the Decade. At a national level, the Plan of Action
urges the formation of a broad coalition of
governmental and non-governmental actors to
develop and implement a sustainable national plan of
action for HRE, finally making education a
development priority and putting human rights in the
forefront. Building on the achievements of the UN
Decade (1995-2004) the World Programme for
Human Rights Education (2005-ongoing) was
proclaimed to promote a common understanding of
the basic principles and methodologies of HRE. This
global initiative has encouraged concrete measures
to integrate HRE in all sectors (school system, higher
education institutions, civil servants, law enforcement
and military officials). 

Moreover, on 19 December 2011, the General
Assembly of the United Nations adopted the
Declaration on Human Rights Education and Training
(UNDHRET). This landmark document recognizes the
right of every one of the planet's seven billion people
to have access to HRE, a lifelong process involving all
ages, all parts of society, and every kind of education,
formal, non-formal and informal. The UNDHRET
emphasizes the need for education and training of
both "rights-holders" and "duty-bearers", those
individuals or institutions who have to guarantee or
protect human rights. Its adoption offers educators
and policy makers an opportunity to reassess national
policies and priorities in the light of international
standards.

Space to incorporate HRE 
within the lesson design 

English as a global language has the power to convey
global values. The English language is rapidly becoming
the most widespread global lingua franca with 1,500
million speakers worldwide. It started gaining ground
with the growth of the British Empire and achieved its
global status along with the economic and military
growth of the U.S.A. that started functioning on global
level, supported by the development of technology,

science and business (Crystal, 2003). In Greece,
English is the most popular language after Greek. No
wonder it prevails in many sectors of everyday life, from
education and the Internet to tourism and
entertainment. In such a context it’s hard not to notice
the power that EFL teachers hold in their hands. 

English is such a lively language that Communicative
Language Teaching (CLT) is an apt approach to use
when teaching it, as it gives abundant opportunities
for authentic learning situations. CLT is an approach
to the teaching of second and foreign languages that
views language as a tool for communication and not
as a set of grammatical rules and vocabulary that
need to be memorized. The CLT activities used in the
EFL classroom usually take the form of group and pair
work requiring negotiation and cooperation between
learners, role plays in which students practice and
develop their language functions, as well as judicious
use of grammar and pronunciation focused activities.
Forms of tasks that often occur in Communicative
Language classes are listing, ordering and sorting,
comparing, problem solving, sharing personal
experiences and others. All tasks involve speaking
and listening; many also entail reading and note-
taking. This context is ideal for the HRE teaching to

take place and thrive. 

Both the PPP as well as the TBL model provide
space for inclusion of human rights issues during EFL
teaching. Teachers can easily incorporate HRE activities
in one or more of the stages of their lesson plan, such
as warm-up and/or close-up stage. Alternatively, they
could dedicate the whole lesson to an issue of human
rights concern. Many of the HRE activities involve all 4
skills of reading, speaking, listening and writing. Thus,
they could be used for a more general purpose such
as a revision lesson or for more specific aims such as
introduction of new vocabulary related to certain issues
or practice of  the use of tenses/linking words etc. A
major advantage of HRE activities is that they are
student-oriented in the sense that students get
involved personally, elaborate on issues and learn new
things about the world around them through group
work, role-play and interaction.

HRE teaching resources that could 
be used by EFL teachers in Greece

Following the Vienna Plan of Action, many NGOs
have created HRE resources. These educational

resources include lesson plans, films, books, CDs and
display materials to be used by teachers in classes
with diverse learners of all possible ages and
backgrounds. NGOs such as Amnesty International
(http://www.amnesty.org/en/human-rights-education),
Oxfam (http://www.oxfam.org.uk/education/resources),
Red Cross Society (http://www.redcross.org.uk/What-
we-do/Teaching-resources) and many more publish
abundant teaching materials which are available
online and usually for free for any teacher to
download and use them in their classroom.

Though the Universal Declaration of Human Rights
(http://www.un.org/en/documents/udhr/) remains the
most influential document used to determine what
qualifies as human rights and how to implement these
ideas and rights into everyday life, I will suggest a
couple more manuals relevant to HRE.  

COMPASS (http://www.eycb.coe.int/compass/) is an
invaluable portal with educational resources for
practitioners of human rights education. It was
produced within the framework of the Human Rights
Education Youth Programme of the Council of Europe,
and launched in 2000 on the occasion of the 50th
anniversary of the European Convention on Human
Rights. It aims to mainstream HRE so as to promote
human rights appreciation and respect for the diverse
social-cultural realities among young people in Europe.
COMPASS provides an excellent platform for
developing networks and synergies with other partners
in the field. Moreover, it supports practitioners and
teachers across Europe with guidance and new
educational tools and helps them develop educational
approaches and materials suitable for use both in
formal and non-formal contexts as well as in different
cultural environments.

The Hellenic National Committee for UNICEF runs
various national Educational Programmes usually in
collaboration with the Ministry of Education. It is a
programme addressing teachers of preschool and
primary education of both public and private sector.
One such programme is the Panhellenic Educational
Programme for the Rights of the Child. Those
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interested to participate can fill in an online application
through Unicef’s Greek website. Among the
educational actions about the Children’s Rights, there
is a yearly competition where children write and draw
for their rights. Moreover, there is the Programme
“Schools Supporting Children”. On the same website,
teachers can ask for relevant free teaching materials
to be sent to them.

Another notable HRE manual is the “First Steps” by
Amnesty International. It is a manual for teachers with
little or no experience in HRE who want to introduce
human rights in their educational practices. “First Steps”
aim to familiarize teachers with the basic principles and
approaches of HRE. It provides tools for lesson planning
and tips for the development of their teaching skills.
There is also advice on methodology, lesson
development, evaluation and organization of training
seminars. Its Greek edition is available since 2006.

Key dates for organizing 
HRE lessons

The General Assembly of the UN has proclaimed
several days in the year in order to mark specific
events and call international community for joint
action and consideration of the evolution, practice and
challenges of human rights. I will mention three of
those notable dates.  

21st March is marked as the International Day for the
Elimination of Racial Discrimination. It was established
in 1966 to commemorate a tragic event which took
place in South Africa when police opened fire and
killed many people at a peaceful demonstration against
the apartheid "pass laws". Ideas and material how to
fight racism with your students, as well as background
information on the specific date can be found on:
http://www.un.org/en/letsfightracism/classroom.shtml.
The Ministry of Education also calls for action with
circulars on this date.  

The UN World Refugee Day is observed on 20th June
each year.  This date honours the courage and strength

of millions of refugees worldwide who are forced to flee

their homes under threat of persecution, conflict and

violence. Every year on 20 June the UN refugee agency,

UNHCR, commemorates the day selecting a theme and

coordinating events across the globe aiming to recognize

the contribution of refugees in their communities and

draw the public's attention to their problems. If you are

also interested to involve and sensitize your students in

this global issue, you may find specifically designed

materials to help you integrate refugee issues into the
classroom in innovative and exciting ways:
http://www.unhcr.org/pages/4ab346796.html .

The 10th December marks Human Rights Day
worldwide since 1948 when the Universal Declaration
of Human Rights (UDHR) was adopted. Comprised by
30 articles, the UDHR represents a common standard
of achievement for all peoples and all nations. Every year,
this day presents an opportunity to celebrate human

rights, highlight a specific issue, and advocate for the full
enjoyment of all human rights by everyone everywhere
((http://www.un.org/en/events/humanrightsday/2012/abo
ut.shtml).

The Global Campaign for Education promotes
Education for All as a basic human right and mobilizes
public opinion to put pressure on governments and the
international community. The members of this alliance
come from more than 100 countries. The basic tool of
the campaign is Global Action Week on Education.
In this campaign students are the major protagonists
who each year are invited to act, claiming the right of
peers to go to school. Specifically, during the Action
Week students from rich and poor countries unite their
voices through similar events, reminding leaders of
their countries on their commitments on education
and the need for substantial vesting of the rights in
every child. Action Aid is a founding member of GCE
and runs the campaign in Greece. If you wish to find
out how to be part of this global campaign, please go
to http://education.actionaid.gr/GAW or http://www.
campaignforeducation.org/en/.

Similarly, since 1999 the Council of Europe (CoE)
has been launching annually the Global Education
Week, promoting school activities in the member
States with a specific focus on how to overcome
poverty and social exclusion. Global Education’s main
challenge is to give pedagogical answers to growing
global interconnectedness and offer learning
processes relevant to contemporary societal changes
and its increasing complexity. Thus, the Global
Education Week encourages and supports pupils and
teachers as well as youth groups to explore
educational activities for global citizenship. It is a
matter of addressing issues of diversity and inequality
at the local as well as at the global level with an
understanding of the core issues of global citizenship.
All Europe’s member States, as well as all interested
educational practitioners, are invited to take part in
this event which could be seen as a kick- off event
for a year round process. For more information and
ways to participate you may go to http://www.coe.int/t/
dg4/nscentre/ge/gew_EN.asp .
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Things to consider 
when applying HRE 

HRE on the other hand is also a lifelong process
that builds knowledge and skills, as well as attitudes
and behaviors, to promote and uphold human rights.
Educators can make an impact on the attitudes and
values of their students, but there are some traps
lurking in the corner. 

Human rights issues are very often a contested topic
and usually they are open to different interpretations.
Preparation is of great importance. Teachers will get
great confidence if they invest some time to research
and get informed about different aspects of the topic
they will introduce in their lesson. Also, testing the
activities before giving them to students and reflecting
on them is helpful. No-one should expect from
teachers to have an answer for everything. What
matters to HRE is not to respond to every single
question of the students, but rather sensitize them
and give food for further thought. Moreover, it’s useful
for teachers to explore their own concepts and
confront their prejudices around a topic before
carrying out a project. Knowing where they stand will
lead to a safe guidance of students exploring the
contested issue with a free mind, not echoing the
ambivalence and dilemmas of teachers. After all, the
great challenge is learn to co-exist and negotiate
peacefully even when we disagree.  

Another important point to always keep in mind is
that every student has a certain cultural capital that
might affect their use of language, their school
achievements (Bernstein, 1971; Bourdieu, 1977) and
consequently their performance in HRE. Therefore,
it’s important that teachers acknowledge that and
develop educational strategies taking into account
students’ diverse sociocultural backgrounds. HRE
practitioners need to use the kind of concepts and
notions that the target learners are familiar with and
can easily decode. For instance, the educator should
choose suitable exercises for the learners’ profile and
elaborate a bit more if needed with certain groups on
deciphering the desired result of a particular exercise,

also giving auxiliary tools to achieve the
teaching/learning objective of that exercise. It is worth
devoting time to find HRE teaching techniques
effective with different types of learners, so that the
universal rights can be grasped equally by everyone
and not only by few. This will increase the motivation
and active participation of students and will eventually
lead to a successful lesson. 

Last but not least is the creation of a safe environment
in the classroom. Students should feel welcome to
express their opinions in a democratic context. Ideally,
the contractual relationship between teacher-student
will have already been mitigated and the team will be
trained and stimulated to think and express freely. This
kind of classroom climate can be achieved by frequent
student reward for their critical thinking and self-acting.
One of the main targets of HRE is ‘empathy’, that is to
put oneself in the position of others and ‘walk in their
shoes’. A democratic classroom climate is more likely
to allow this feeling to grow and help students become
open to the perspectives of others, less defensive, and
more receptive to new ideas.

Why bother teaching HRE? 

Paulo Freire (1979) argues that it is possible to
transform the society through the transformational
learning process which entails critical reflection on the
part of the learner. In this spirit, HRE can be used as
a means by which people can deal critically with
everyday reality and discover creative, effective and
peaceful ways how to participate in the
transformation of their own world. An inspired EFL
teaching can contribute to the development of
tolerance and mutual respect in a globalized world
with increasingly diverse local communities and
schools. English language has this dynamic.

This article doesn’t by any means argue that EFL
methodology and linguistic prioritization should be
abandoned. The main argument is that EFL courses
would become even more motivating and interesting
if this variety of alternative and challenging material

that is available and accessible to all EFL teachers,
could be incorporated in the everyday lesson plan
design. It requires time and effort and discretion on
behalf of the EFL teacher to include such activities and
adjust them to the level, age and abilities of their
students. However, it’s more than worthwhile and really
rewarding both for teachers and students. On the one
hand, students get the feeling of being treated as
individuals with dignity and respect and they begin to
make sense of global citizenship. Moreover, they find
such activities more motivating because they deviate
from those they are accustomed to so far and also
expand their knowledge of the world and global

issues. At the same time, they manage to see the real

life application and usefulness of the foreign language

they work hard to get a grip on. On the other hand,

teachers will feel that they meaningfully engage their

students with knowledge by including the dynamic

aspect of the language they teach in the lesson, and

not just sticking to the barren transmission and rote

learning of grammatical rules and linguistic items. 

The truth is that one needs to believe in it in order

to deliver HRE effectively. In this respect, perhaps it

might not be for all teachers. However, once someone

walks on that path, they can never go back.
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The present paper aims at providing a pre-use
evaluation of the recently published book for the third
grade of primary school, namely Magic Book 2. The
extent to which the specific textbook corresponds to
the aims and objectives of the curriculum, learners’
needs and teachers’ desires will be investigated. To
fulfill this purpose, a forty-question evaluation
checklist was compiled, trying to cover as many
aspects of the book as possible. The evaluator
concluded that the book provides a framework which
supports good learning conditions and seems to
fulfill, to a great extent, most of the goals of the
curriculum and learners’ needs. In terms of teachers’
needs, a more complete package would be desirable.

Introduction

Two years after the successful launching of Magic Book

(Alexiou & Matthaioudaki, 2011) to the third grade of

primary school, the new publication of Magic Book 2

(Alexiou & Matthaioudaki, 2012) is now ready to be used in

schools and can be retrieved from http://rcel.enl.uoa.gr/peap.

The particular textbook is addressed to learners of A1 level,

according to the Common European Framework of

Reference for Languages, who are students of the third

grade of primary school. In particular, it refers to those

students who have already attended English lessons, two

hours weekly, during the first and second grades of primary

school, through the PEAP programme of the Ministry of

Education. The authors of the book are academics who have

also worked for years in the field of teaching English as a

foreign language. It is also a positive element that the rest

of the authoring team consists of teacher practitioners with

a rich teaching experience at public primary schools.

In an effort to provide an overview of the specific
textbook, an evaluation was conducted by the use
of a forty-question evaluation checklist (see
Appendix). The main aim of this research was to
provide answers to three basic questions: whether
the book corresponds to the aims and objectives of

the curriculum, and whether it meets learners’

needs and teachers’ desires. The evaluation took

place in two stages: the external one, which refers

to features that can be examined without actually

reading the book (Karavas, 2004) and the internal

one, which examines the interior of the book in a

more detailed manner.

Key words: 
Textbook Evaluation, 
Magic Book 2,
3rd grade of primary school

Paraskevi Psarraki
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1. External Evaluation 

The Magic Book 2 package consists of a student’s
book, an activity book and a teacher’s book.  It is
also accompanied by a DVD which, apart from the
sound files, includes many supplementary activities
and games. As for the book’s organisational
structure, it starts with the teaching of the alphabet
and then continues with various topics organised in
10 units. Each unit is made up of three lessons,
each of which usually starts with a one-page story
and is then followed by two or three pages of
activities. The three stories which comprise the unit
are thematically related.

Generally, the book seems to be appropriate for
the level of the learners, since it contains topics
suitable for the learners’ age and it is not so densely
written. Furthermore, the plethora of colourful
illustrations makes the textbook look more
attractive and possibly stimulating for young
learners. Illustrations serve not only as stimuli for
practising all skills, but also provide a useful context
for message comprehension.

Most chapters of the book seem to have the
same structure, a fact which makes the book easy
to use for the teacher. Furthermore, the activities
seem to be simple and not complicated. As a result,
the teacher will not have difficulty in explaining to
the children what to do. Finally, the use of
descriptive images placed at the beginning of all
exercises, showing the learners what they are
expected to do, makes the instructions of the
activities even clearer. These images are provided
at the beginning of all exercises, but also at the
beginning of the textbook, where an explanation of
what they express is provided. 

The textbook is based on the principles of
Communicative Language Teaching which aims at
involving the learners in any kind of communicative
activity and is more interested in meaning rather
than form. It also follows an eclectic approach

trying to integrate elements of various teaching
methods, such as Total Physical Response, Task-
based Learning, Content-based Ιnstruction and
Lexical Approach. Furthermore, it could be
characterised as a story-based textbook since each
unit adopts a specific story with the relevant
activities. The spiral approach, which is also used,
facilitates the revision of newly acquired knowledge.
This is very useful because, as Cameron (2001)
notes, learning a word may take not only a long
time but also many exposures to the word in
different situations.

It is also worth noting that the authors seem to
use many innovative techniques. For example, the
alphabet is not taught in the traditional way adopted
by most textbooks. The order in which the letters
are presented is based on a combination of the
British Nelson handwriting system, the child’s hand
movement development and the approach used in
phonics. Apart from the sounds represented by the
26 letters of the English alphabet, specific
combinations (e.g. ee, ey, ch, sh) which tend to
cause difficulty to Greek learners, are also
introduced. All sounds are taught through funny
songs, usually combining 2 or 3 words beginning
with a particular letter. This aims at making learning
a fun activity.  

Another, innovative technique is that no explicit
teaching of grammar is provided in the book.
Grammatical structures are introduced in an
integrated way through stories and activities
including listening, speaking and reading which are
provided in all lessons. Songs and games also
provide opportunities for grammar practice.   

One final innovation could be considered the unit
evaluation at the end of each unit in the activity
book. In this section, learners are asked to evaluate
the unit they were taught. After that, they are asked
to write down their favourite words or phrases, and
in this way they check how well they remember

their lessons. This last activity is a way of self
assessment for young learners.

2. Internal Evaluation

The questions at this phase of the evaluation were
presented in a form of chart and answered with the
use of the Likert scale (Dörnyei, 2003). This means
that the evaluator could indicate her answers by
ticking a score from 1 to 5, where 1 stands for the
minimum score, while 5 for the maximum. 

2.1. Curriculum appropriacy 

In terms of curriculum fit, the textbook seems to
comply with the Unified Curriculum for the Foreign
Languages (Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων
Γλωσσών - ΕΠΣ-ΞΓ) since the new curriculum
dictates only what is to be taught but not when and
how. Differentiated learning is also encouraged in
the book. New knowledge in the textbook is
presented in a number of ways – stories, songs,
games, individual activities, pair work, group work -
to cater for different learning styles. For example,
in the Magic Letterland section, the use of
instrumental music background throughout the
teaching session and the encouragement of
colouring all pictures can facilitate children who at
this age are usually kinaesthetic and musical. It
should also be noted that a light yellow background
is used for the texts, which is claimed to support
the reading skills of some dyslexic learners1.   

Finally, the technique of role-play, where learners
act out different roles in which they are emotionally
and cognitively involved, is a way to differentiate
teaching. Learners mime situations or create their
own scripts and through this they can choose roles
that fit in with their level and their personality. In all
units of the textbook, learners are invited to act out

the stories in their own words, after having listened
to them and captured their meaning.

Another aspect of the book is the cross-cultural
conscience that is acquired through gradual
exposure to the foreign language. Moreover, as
Garvie (1990) advocates, children’s cultural
awareness is raised through stories. Magic Book 2
contains stories which support the notion of cross-
cultural sensitivity like “The animal school”, where
the teacher can help learners reflect on the moral
of the story about everybody being different.
Furthermore, the choice of names for the book
characters, Alex, Lena, Tammy and Yuri, also aims
at shaking down any stereotypes about gender,
nationality or social place. 

Magic Book 2 also offers opportunities for the
development of mediation skills through listening
or reading conversations and then answering
questions proposed by the teacher in Greek.
However, no written Greek is included in the book
either in the form of activities or texts, thus limiting
the learners’ opportunities to practise mediation. 

Receptive skills, that is, reading and listening, have
a central role in the textbook and are very much
encouraged. As far as reading is concerned, the
book starts with introducing learners to the
alphabet and words beginning with a specific letter
each time. This gradual immersion of the learners
in language aims at not scaring the children with
large texts which would seem impossible for them
to handle. Furthermore, the stories, which are all
accompanied by pictures, facilitate reading
comprehension. Some other reading activities
appropriate for young learners involve gap filling
exercises and matching bubbles with pictures. 

As far as listening is concerned, the use of songs
and chants in the book facilitates the development

1 Magic Book 2! Δραστηριότητες για τη Γ’ Δημοτικού. Retrieved June 5, 2013 from http://rcel.enl.uoa.gr

▲
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of listening skills. The listening activities included
also aim at the same purpose. Learners at this level
need to mostly utilise contextual information and
existing knowledge to understand what is said (Ellis,
1994) and for this reason all listening activities are
contextualised through pictures. The recordings will
also help learners develop experience of the sound
system, rhythm, intonation and stress of English, but
also practise the vocabulary and structures taught
in each lesson. 

As for speaking, Magic Book 2 provides speaking
opportunities throughout the book with tongue
twisters, singing, games and other speaking
activities. A lot of formulaic language is presented
as well, which has the aim of helping the learners
become fluent in the foreign language. By this we
mean short chunks of language which can be
learnt as a whole. 

In terms of writing, according to Slattery and Willis
(2001), early writing activities are actually
handwriting practice. Plenty of handwriting is
provided, especially in the activity book. Learners
can trace the letters of the alphabet with their
fingers, connect points in a drawing, colour letters
of the alphabet or match uppercase with lowercase
letters. Finally, the book moves progressively from
the simplest to the more demanding tasks, that is,
from letter writing at the beginning to words and
simple sentences at the end of the book. 

2.2. Learners’ needs

For learners, the story-based framework adopted
in the book creates a friendly atmosphere making
learners feel “at home”. As Cameron (2001)
stresses, the power attributed to stories is probably
generated by their links to the warmth of early
childhood experiences. Furthermore, it is crucial
that the topics of a textbook are directly relevant to
children`s experiences and interests. So, the stories
of the book include well-known fairytales or myths,
like “The ant and the cricket”, “The emperor’s new

clothes” and “Daedalus and Icarus”, which have

been adored by children over the years. Moreover,
the use of songs and games throughout the
textbook creates a non-threatening atmosphere in
the class making children feel happy during the
lesson.

The vocabulary of the textbook is appropriate for
young learners since it includes high frequency
words and not specialised vocabulary. Vocabulary
items are not presented in isolation but in context
through the stories of each unit. They are usually

organised around a topic or word families. An
activity that is very frequently used in the book is “I
spy with my little eye something beginning with…”
which is good vocabulary practice and helps in the
development of memorising strategies.
Grammatical structures are also introduced in an

integrated way through stories and game-like
activities including listening, speaking and reading. 

The fact that learners are very energetic at this
age makes the use of Total Physical Response
method essential in textbooks addressing young

learners. Activities of this kind involve listening to
commands in the foreign language and responding
only through movement and action (Cameron,
2001). Magic Book 2 provides such opportunities
through activities like “Captain Cook says” (which is
the well-known “Simon says”) or “The green game”

(where learners have to stand up as a response to
an environmentally friendly request). Furthermore,
other opportunities for physical movement are
miming activities and the choosing game “Hot
potato” (with children standing in circle, the teacher

touching their fists and all together say the rhyme)
or clapping each time they hear a word of a
particular family. However, these activities may be
very enjoyable for the children but, as Carless
(2002) stresses, it can be difficult for the teacher
to achieve a balance between carrying out the

activity and maintaining good behaviour.

As for pair or group work activities, there are
plenty of them in the book. For example, all the
stories can be dramatised in groups and all the
speaking activities dictate cooperation in pairs or in
groups. Furthermore, most games require pair
cooperation, while, in the activity book, projects are
the most characteristic group work tasks. For
example, learners have to create a poster or create
their own theatre play. There is also great emphasis
on art and there is actually an “Art time” section in
the activity book and cut-outs for the teacher to
use.

2.3. Teachers’ needs

In terms of teachers’ needs, the teacher’s book
provides detailed descriptions of all the activities.
Answers are available for all the textbook activities,
as well as scripts for all the listening recordings.
Answers are also provided for the activity book. It
also describes suggested procedures, not only for
the student’s book but for the activity book, as well.
The aim of these procedures is to achieve the best
possible result in terms of book effectiveness. The
procedures are described in detailed steps which
explain the actions that teachers should follow.
What is also provided is the number of days that
should be dedicated to each lesson. 

Linguistic objectives and pedagogical aims for
each lesson are described, as well. What is also
provided is a “Content” frame which introduces the
teacher to the general idea of the lesson, as well as
a “Suggested resources” frame to help the teacher
with the resources needed for the implementation
of the lesson. However, the book does not offer any
ready-made tests for checking the learners’
progress. 

Finally, my personal view is that the first year that
a teacher is going to use the book, he or she is
going to need some time in order to be prepared
for the lesson. The fact that lesson procedures are
included in the book is very helpful and time saving.

However, the teacher will have to print flashcards
and storycards from the DVD and laminate them
so that they can be used again in the future, find
puppets and realia to be used in the classroom, cut
out masks and create written cards necessary for
some units. After the first year of using the book,
when all the previously mentioned activities will
have been completed, the lesson preparation will
not be so time-consuming. 

Conclusion

The results of our evaluation showed that the
book provides a pleasurable learning experience
practising learning items in an interesting and novel
way. It is indeed remarkable in terms of curriculum
appropriateness and learners’ needs, with the slight
exception of the development of mediation skills.
As for teachers’ needs, the textbook could provide
a more complete package of flashcards, storycards,
posters and tests for saving teachers’ time from the
lesson preparation. 

Two more advantages of the book that are worth
mentioning, are the optional activities for online
accessing of some of the stories and the emphasis
placed on the cross-thematic approach to learning.
As Warschauer (1996) notes, when learners use
technology, they feel that they learn faster, are more
creative, have control of their learning and more
opportunities to practise the language. On the
other hand, the use of the cross-thematic
approach helps in avoiding the problem of
fragmented knowledge.

It should also be noted that the innovations that
the book adopts can be unpopular with some
teachers. As Rea-Dickins & Germaine (1992)
explain, an innovation may work for some people
but not for others. Especially with teachers who
have many years of experience it is sometimes
difficult to make them alter their beliefs about
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teaching and learning and change their roles and
those of the learners in the class. 

Last but not least, my opinion as a teacher and
evaluator is that the teacher’s book should be
interleaved in order to facilitate the teacher.
Teachers should be able to see on one page of the
teacher’s book what their learners see in their own
textbooks, while on the opposite page have the
adequate notes that will help them perform the
lesson.

Closing, it should be stressed that this evaluation
has only measured a particular teacher’s – the
evaluator’s - perception on the textbook’s quality,
which, as Masuhara (1998) notes, does not
necessarily represent the actual learners’ reality.
The author’s opinion is that Magic Book 2 can fulfill
its role as the core book of the class. Nonetheless,
what is really significant and will possibly determine
its success is the use that teachers will make of it.
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Appendix: Magic Book 2 Evaluation Checklist

A. External Evaluation

1
Who are the materials 
targeted at?

Learners of A1 level, who are students of the 
third grade of primary school and have attended 
English lessons during the first and 
second grades of primary school.

2
Does the level of the book 
seem appropriate for the age 
of the learners?

The book seems to be appropriate for the level of
the learners, since it contains topics suitable for the
learners’ age, a lot of colourful illustrations and it is
not so densely written.

3
Is the cover of the book 
attractive to the learners?

The cover of the book is moderately attractive to
the learners.

4
Is the blurb of the textbook 
informative enough?

A blurb is not included.

5 Is the book visually stimulating?
The textbook is full of cartoon-like drawings, 
which make the textbook look more attractive 
and possibly stimulating for young learners.

6
Does the book seem 
well-organised?

The book seems well-organised, starting with 
the teaching of the alphabet and then continuing 
with various topics organised in 10 units.

7
Does the book seem 
reasonably easy to use?

The chapters of the book follow the same structure
pattern, thus making the book easy to use.

8
Is there a particular philosophy 
behind the language and 
methodology used by the authors?

The textbook is based on the communicative
teaching method and it could also be 
characterised as a story-based textbook.

9
Do the authors use 
innovative methodology?

The authors use some innovative techniques:
teaching of the alphabet in random order, 
teaching specific sounds which cause difficulty 
to Greek learners, grammatical structures are 
introduced in an integrated way, unit evaluation
and self evaluation.

10
Are there any additional materials 
available, such as a teacher’s book, 
CDs, videos, workbooks?

An activity book, a teacher’s book 
and a sound CD.
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B. Internal Evaluation

a. Does the book suit 
the curriculum?

1 2 3 4 5

11
Does the approach that the textbook 
is based on, fit in with the curriculum's 
approach?



12
Does the textbook encourage differentiated
teaching? 

13
Does the textbook encourage the develop-
ment of cross-cultural conscience? 

14
Does the textbook encourage the 
development of mediation skills? 

15
Does the textbook provide a basis for the
intellectual development of learners? 

16
Does the textbook promote language 
as language for social purposes? 

17
Does the textbook encourage the 
development of receptive skills? 

18
Does the textbook encourage the 
development of productive skills? 

19 Are skills fully integrated? 
20

Does the textbook cover the objectives of
the curriculum? 
b. Does the book suit the learners? 1 2 3 4 5

21
Does the textbook create a safe and relaxed
atmosphere? 

22 Are the stories interesting for children? 
23

Is the vocabulary in the book suitable for
the learners? 

24
Is the selection of grammatical structures
appropriate? 

25
Does the textbook provide opportunities for fun
activities like drawing, games, songs, rhymes? 

b. Does the book suit the learners? 1 2 3 4 5

26
Does the textbook provide opportunities for
physical movement? 

27
Does the textbook give opportunities for
class cooperation? 

28
Will the book activities enable the learners
to behave communicatively both inside and
outside the classroom?



29
Does the textbook encourage the 
development of learning strategies? 

30
Are there clear instructions so that the learners
can easily understand what they have to do? 
c. Does the book suit the teacher? 1 2 3 4 5

31
Does the teacher’s book provide details 
on the activities? 

32
Does the teacher’s book provide suggested 
lesson plans? 

33
Are the linguistic and pedagogical aims of each
lesson provided in the teacher’s book? 

34 Are any optional activities provided? 
35

Does the teacher’s book provide 
ready-made tests? 

36
Can you use the book without constantly having
to turn to the teacher’s book? 

37
Are there any additional materials provided
such as flashcards or storycards? 

38
Does using the book require little or no time
consuming preparation? 

39
Does the book use a "spiral" approach so that
the items are regularly revised? 

40
Does the textbook see the teacher as a guide
and facilitator of learning? 
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Πλήθος εκπαιδευτικών Αγγλικής από όλη τη
χώρα, σχολικοί σύμβουλοι και πανεπιστημιακοί
(200 άτομα συνολικά) συμμετείχαν στο συνέδριο
με τίτλο "First Steps to Multilingualism: The Greek
Programme of English for Young Learners,"  που
έγινε στην Ανάβυσσο Αττικής, 14-16 Ιουνίου 2013.
Η γλώσσα του συνεδρίου ήταν η Αγγλική για να
μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες και οι

ξένοι επιστήμονες, ειδικοί στο χώρο της ξενόγλωσ-
σης εκπαίδευσης σε νεαρή ηλικία, που κλήθηκαν
και ως εξωτερικοί αξιολογητές του «Προγράμματος
Εκμάθησης Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία»
(ΠΕΑΠ). Κοινή τους διαπίστωση ήταν πως το ΠΕΑΠ,
το οποίο ολοκληρώνει τρία χρόνια πιλοτικής εφαρ-
μογής στη δημόσια εκπαίδευση1, φαίνεται να έχει
δημιουργήσει μια νέα τομή στη διδασκαλία της Αγ-

γλικής στη χώρα μας, τόσο μέσω του θεωρητικού

πλαισίου και των διδακτικών πρακτικών που προτεί-

νει, όσο και μέσω των υποστηρικτικών του δομών

και υποδομών. 

Το συνέδριο, το οποίο χαιρέτισε ο Διευθυντής

Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουρ-

γείου Παιδείας κ. Κώστας Παπαχρήστος είχε επιστη-

μονικό και όχι επιμορφωτικό χαρακτήρα. Οργανώ-

θηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του

Έργου με τίτλο «Νέες Πολιτικές  Ξενόγλωσσης Εκ-

παίδευσης: Το Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικής

στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία». Για το καινοτόμο αυτό

πρόγραμμα και για το εκπαιδευτικό υλικό που έχει

αναπτυχθεί για τους μαθητές και τους εκπαιδευτι-

κούς που διδάσκουν στην Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού μί-

λησαν οι καθηγήτριες του ΕΚΠΑ Βασιλική Δενδρι-
νού και Ευδοκία Καραβά και οι καθηγήτριες του

ΑΠΘ Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Θωμαή Αλεξίου και

Ρούλα Τσοκαλίδου. Τόσο οι δικές τους ομιλίες όσο
και των υπόλοιπων κεντρικών ομιλητών βιντεοσκο-

πήθηκαν και θα ανέβουν στην ιστοσελίδα του συ-

νεδρίου όπου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει
ό,τι σχετικό με τα δρώμενα τις 3 μέρες που διήρκεσε

το συνέδριο:  http://rcel.enl.uoa.gr/peap/conference/

Η Ευρωπαϊκή διάσταση του ΠΕΑΠ

Την ευρωπαϊκή διάσταση της εκμάθησης και δι-

δασκαλίας των γλωσσών σε μικρά παιδιά ανέδειξαν

η παρουσίαση του Cor van der Meer, Διευθυντή του

1ο Ελληνικό Συνέδριο για την εκμάθηση γλωσσών σε νεαρή ηλικία
Η Ομάδα Έργου του ΠΕΑΠ

1 Το Έργο αυτό, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση &
Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (στο Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση
Γλωσσομάθειας γνωστό με το ακρώνυμο RCeL, του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας), για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας.
Ιδρυματικά υπεύθυνη είναι η καθηγήτρια Β. Δενδρινού, αλλά επιστημονικά υπεύθυνες για υποέργα είναι και άλλα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Αγγλικής
του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ. Συνεργάζονται στενά με εκπαιδευτικούς Αγγλικής, εμπειρογνώμονες γλωσσολόγους, πληροφορικούς και εκπαιδευτικούς
άλλων ειδικοτήτων και όλοι μαζί  αποτελούν τις ομάδες Έργου, γνωστού ως ΠΕΑΠ (http://rcel.enl.uoa.gr/peap). Το Για την επιτυχή πραγμάτωσή του, το
Έργο έχει την σημαντική υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων Αγγλικής και της ΠΕΚΑΔΕ, με την οποία έχει επανειλημμένα συνεργαστεί.
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Mercator Research
Centre on Multilingua-
lism and Language Le-
arning της Ακαδημίας
Frisian Academy of
Letters, καθώς και οι
διαλέξεις των Lucilla
Lopriore (Università
degli Studi Roma Tre
στην Ιταλία), Angelika
Kubanek (Katholi-
sche Universität
Eichstätt στη Γερμανία), Carmen Munoz (University
of Barcelona στην Ισπανία), Marianne Nikolov (Uni-
versity of Pécs στην Ουγγαρία), οι οποίες επικεντρώ-
θηκαν στα αντίστοιχα με το ΠΕΑΠ προγράμματα στις
διάφορες χώρες της Ευρώπης. 

Οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών
ανέδειξαν τα κοινά ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών
συστημάτων στα κράτη μέλη, αλλά κυρίως το γεγο-
νός ότι η χώρα μας έχει δυνατότητες να παρουσιάσει
πρακτικές επίκαιρες, εφαρμόσιμες, οραματικές και
πρωτότυπες που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς
σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, ως αποτελεσμα-
τικά παραδείγματα επίτευξης στόχων, όπως η προ-
ώθηση της πολυγλωσσίας κα της πολυπολιτισμικό-
τητας. 

Έρευνα και καινοτομία 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου έγι-
ναν επίσης εισηγήσεις, από εκπαι-
δευτικούς Αγγλικής, συνεργάτες
του ΠΕΑΠ, σε θέματα σχετικά με
τις ερευνητικές του δράσεις με
αφορμή το πρόγραμμα σπουδών,
το εκπαιδευτικό υλικό που έχει
αναπτυχθεί τα 3 χρόνια εφαρμο-
γής του προγράμματος, τις στάσεις
των εκπαιδευτικών και των γονιών
των μαθητών απέναντι στο ΠΕΑΠ.

Ενδιαφέρον έδειξαν επί-
σης οι συμμετέχοντες για
τις παρουσιάσεις που
αφορούν σε ερευνητικά
αποτελέσματα και προ-
τάσεις για αποτελεσμα-
τική επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ
και την πλατφόρμα
διαδικτυακής συνερ-
γασίας μέσω της δια-

δικτυακής πύλης του
προγράμματος (http://rcel.enl.uoa.gr/peap/). 

Η διαδικτυακή πύλη θα αποτελέσει και τη βάση
για την ανάπτυξη μιας δομημένης διαδικτυακής «κοι-
νότητας πρακτικής» –ιδέα που παρουσιάστηκε στο
συνέδριο, στην οποία οι εκπαιδευτικοί ήταν εξαιρε-
τικά δεκτικοί. Η κοινότητα αυτή θα λειτουργήσει το
νέο σχολικό έτος, ως δράση υποστηρικτική προς τις
δραστηριότητες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
που τώρα υλοποιούνται, αλλά και ως μοχλός επαγ-
γελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης των Σχολικών
Συμβούλων Αγγλικής που συνεργάζονται με το
ΠΕΑΠ και των εκπαιδευτικών μέσα από σύγχρονες
και ευέλικτες μορφές επικοινωνίας, συνεργατικής
μάθησης και επιμόρφωσης. 

Η σημαντική συμβολή 
των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ 

Ιδιαίτερα σημαντική πτυχή του συνεδρίου ήταν η
κατάθεση των εμπειριών και των πεπραγμένων των
εκπαιδευτικών της τάξης που εφαρμόζουν το ΠΕΑΠ
και δημιουργούν με τους μαθητές τους. Αυτό επι-
τεύχθηκε με δύο τρόπους: 

 Ομάδα εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ από διαφορετικά
σχολεία της Αθήνας, παρουσίασε τον τρόπο
που συνεργάσθηκαν διά ζώσης και από από-
σταση, με το συντονισμό της Σχολικής τους
Συμβούλου Θάλειας Χατζηγιάννογλου, για να
αναπτύξουν  μαθησιακό υλικό για τις τάξεις
τους2. Το περιεχόμενο των εισηγήσεων και τα
μαθησιακά προϊόντα που παρουσιάσθηκαν
προκάλεσαν το θαυμασμό και τη συγκίνηση
των συνέδρων και παράλληλα διαμόρφωσαν
κλίμα αισιοδοξίας για την επιτυχημένη και εμ-
πνευσμένη εφαρμογή του προγράμματος στους
μικρούς μαθητές και για το μεράκι που διαθέ-
τουν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους, παρ’ όλες
τις αντίξοες συνθήκες του σχολικού περιβάλ-
λοντος. 

 Εκπαιδευτικοί παρουσίασαν εισηγήσεις με τη
μορφή αφίσας (posters) μέσα από τις οποίες
αναδείχθηκαν η δημιουργική διάθεση και η ευ-
ρηματικότητα των εκπαιδευτικών στις τρεις
πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Τα po-
sters που παρουσιάστηκαν αξιολογήθηκαν από
τους συνέδρους και μια ειδικά επιλεγμένη επι-
τροπή. Κατά την τελευταία συνεδρία απονεμή-
θηκαν τα εξής βραβεία: 

 Δέσποινα Καραμήτσου: 1ο βραβείο για την

αφίσα με τίτλο "Lapbooks and Dioramas" 

 Βάνα Κουταλακίδου & Χρύσα Λασκαρίδου -

2ο βραβείο για την αφίσα με τίτλο "Learning by
Playing" 

 Αγάπιος Οικονομίδης & Leonard Meachim: 3ο
βραβείο (ισοβαθμία) για την αφίσα με τίτλο
"Multiple Techniques for Language Acquisition
and How Puppets Can Help"  

 Μαρία Παρθενιάδη: 3ο βραβείο (ισοβαθμία)
για την αφίσα με τίτλο "Learning about Food
and Healthy Eating" 

Ωστόσο, όλες οι αφίσες διακρίθηκαν για το υψηλό

2 Στη δραστηριότητα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: κ. κ. Κωνσταντίνα Αντωνίου (96ο Δ.Σ. Νέου Κόσμου), Φωτεινή
Βενέτη (1ο 12θέσιο Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ. Παεν. Αθηνών), Γεωργία Γύφτουλα ( 3ο Δ.Σ. Ζωγράφου), Όλγα
Δασούρα & Μαρία Ζαφειροπούλου (12ο Δ.Σ. Γαλατσίου) , Αλεξία Κοσμετάτου (36ο Δ.Σ. Αθηνών), Ιωάννα
Ευθυμίου (36ο Δ.Σ. Αθηνών),  Θάλεια Κωσταρέλλου (137o Δ.Σ. Αθηνών), Μαριάννα Μαρτίνη (12ο Δ.Σ.
Γαλατσίου) και Ιωάννα Χαλκιά (36ο Δ.Σ. Αθηνών).

▲
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επίπεδο του περιεχομένου και της παρουσίασης και
έτσι απονεμήθηκαν έπαινοι στους εκπαιδευτικούς:

 Αγγελική Αναγνωστοπούλου (Σχολική Σύμ-
βουλος) για την αφίσα με τίτλο "The Greek Pro-
gramme of English for Young Learners –
'PΕΑP' as a Differentiated Instruction Tool: The
case study of a special school"

 Ελευθερία Βατατζή & Λουκία Αραβαντινού για
την αφίσα με τίτλο "Ella, the hungry European
caterpillar"

 Όλγα Γιοβάνη για την αφίσα με τίτλο "Positive
Educational Practices" 

 Σουζάννα Δράμπα για την αφίσα με τίτλο
“Playing with… Goldilocks and the Three Bears”

 Αναστασία Κόσυβα για την αφίσα με τίτλο "Our
Healthy Fridge"

 Μαρία Παπαδάκη για την αφίσα με τίτλο  "When
masks speak: Creative teaching ideas in the
PEAP classroom".

Η επιτυχία του ΠΕΑΠ και η διείσδυσή του στο
χώρο της διδασκαλίας της Αγγλικής σε παιδιά νεα-
ρής ηλικίας στη χώρα μας οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό και στις προσπάθειες και ενέργειες των Σχο-
λικών Συμβούλων Αγγλικής, οι οποίοι αγκάλιασαν
το πρόγραμμα με όλους τους δυνατούς τρόπους.
Αναγνωρίζοντας την συμβολή τους, στο συνέδριο
απονεμήθηκαν βραβεία συμβολής στους Σχολικούς
Συμβούλους Αγγλικής που κατέθεσαν δείγματα των
δράσεων τους για το ΠΕΑΠ: 

 Αγγελιδάκη-Πετσαγγουράκη Δέσποινα, Περι-
φερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κρήτης

 Αναγνωστοπούλου Αγγελική, Περιφερειακή
Δ/νση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 

 Δεληγιάννη Αγγελική, Περιφερειακή Δ/νση Εκ-
παίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 Μαλίτσα Μαρία, Περιφερειακή Δ/νση Εκπαί-

δευσης Στερεάς Ελλάδας

 Μπιντάκα Ελένη, Περιφερειακή Δ/νση Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας

 Τσιτούρα Βασιλική, Περιφερειακή Δ/νση Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας

 Χαρίτου Μαρία, Περιφερειακή Δ/νση Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας

 Χατζηγιάννογλου Θάλεια, Περιφερειακή Δ/νση
Εκπαίδευσης Αττικής

Αποτίμηση του συνεδρίου 

Το 1ο Ελληνικό Συνέδριο για το ΠΕΑΠ έκλεισε την
Κυριακή το απόγευμα και λίγο πριν την καλοκαιρινή
δύση του ήλιου οι σύνεδροι επιβιβάστηκαν στο λε-
ωφορείο της επιστροφής στην Αθήνα με την ευχα-
ρίστηση ότι συνάντησαν συναδέλφους νέους και πα-
λιούς, συνομίλησαν μαζί τους και αντάλλαξαν από-
ψεις. 

Όπως φάνηκε από την ανάλυση του ερωτηματο-
λογίου αποτίμησης του συνεδρίου, οι εκπαιδευτικοί
έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την οργά-
νωση. Ο χώρος του συνεδρίου που ήταν μακριά
από το κέντρο με θέα την θάλασσα ενθουσίασε
πολλούς και σίγουρα τους ξένους επισκέπτες  αλλά
μερικοί θα ήθελαν να είναι πιο κεντρικά. Τα θέματα
των εισηγήσεων τους φάνηκαν ενδιαφέροντα και
χάρηκαν που μπόρεσαν να πληροφορηθούν για αν-
τίστοιχα προγράμματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Πολλοί που απάντη-
σαν το ερωτηματολόγιο είπαν πως μέσω του συνε-
δρίου ενημερώθηκαν για νέες ιδέες και πρακτικές
ώστε να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν και στα
δικά τους εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και όλοι τόνι-
σαν το πόσο σημαντικό ήταν που τους δόθηκε η δυ-
νατότητα να έρθουν σε επαφή και με άλλους εκπαι-
δευτικούς τάξεων ΠΕΑΠ. Μάλιστα μερικοί εξέφρα-
σαν το παράπονο ότι δεν δόθηκε ακόμη περισσότε-
ρος χρόνος σε εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν τη

δουλειά τους. Δίκαιο παράπονο γιατί όντως ήταν
όλες οι εργασίες των εκπαιδευτικών γεμάτες έμ-
πνευση και μεράκι. Ωστόσο, υπήρχε και ένα σημαν-
τικό ποσοστό που ικανοποιήθηκε με τον επιστημο-
νικό χαρακτήρα του συνεδρίου, στη διάρκεια του
οποίου θεωρητικοποιήθηκαν τα ερευνητικά συμπε-
ράσματα από το πρόγραμμα. Χαρακτηριστικά τα εξής
σχόλια:

The conference was a well-balanced presenta-
tion of practical and theoretical issues with em-
phasis on the problems we face and how to
overcome them! The stress on close-to-reality
description of everyday situations really made
this conference different.

It was a nice opportunity for me to realize how
many people have ‘marked’ the PEAP project
and what a great effort has been made by so
many people. I was a PEAP fan before the con-
ference but now I feel even greater respect to-
wards it.

Γενικά, το συνέδριο έτυχε καλής κριτικής από τους

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς γιατί τους πρόσφερε

τη δυνατότητα να βρεθούν όλοι μαζί σαν μια κοινό-
τητα. Χαρακτηριστικό το σχόλιο μιας εκπαιδευτικού
στο ερωτηματολόγιο αποτίμησης:

What a wonderful opportunity for so much: to
learn new things, understand the theory behind
the PEAP program, meet colleagues from every
corner of the country, reflect on the methodo-
logy we have used so far. I’m looking forward to
attending the 2nd Hellenic Conference on Early
Language Learning!

Διαφορετικό ερωτηματολόγιο δόθηκε στους ομι-

λητές και ομιλήτριες, οι οποίοι μίλησαν με πραγμα-
τικό ενθουσιασμό για την οργάνωση και την ποιότητα
του συνεδρίου, καθώς και για την φιλοξενία. Το σχό-
λιο όμως που μας συγκίνησε περισσότερο όλων

ήταν της Angelika Kubakek-German, η οποία εξέ-
φρασε τον θαυμασμό της για τη δουλειά που πα-
ρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί και αυθόρμητα μας είπε:
«Αν είχαμε και εμείς τέτοιους εκπαιδευτικούς Αγγλι-

κής στην Γερμανία, θα κάναμε θαύματα!» 
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ΠΕΚΑΔΕ
Εγγραφή μέλους

Η Συνδρομή των μελών είναι 30 ευρώ.
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αξία τευχών του Aspects Today.
Μπορείτε να καταθέσετε τη συνδρομή σας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον αρ. λογ/σμού 5081-

053424-676 (υπόψη Κοσμά Βλάχου, Ιωάννας Ψίνα) δηλώνοντας απαραιτήτως και το όνομά σας
ή στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, υπόψη ΠΕΚΑΔΕ (Αιόλου 100 - 10200 Αθήνα).

Σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για κάθε αλλαγή στη διεύθυνσή σας, για να είναι δυνατή
η επικοινωνία μας, στο info@pekade.gr ή στα γραφεία της Ένωσης στη Χαρ. Τρικούπη: 210
3619500 (κάθε Τετάρτη 10:00-14:00).

Παρακαλούμε, επίσης, να συμπληρώσετε την παρακάτω Φόρμα Εγγραφής και να την στείλετε
μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. (info@pekade.gr) ή
στο φαξ (210 3619500) με τα πλήρη στοιχεία σας προκειμένου να μας διευκολύνετε στην ολο-
κλήρωση του μητρώου των μελών.

Σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη της Ένωσης που δεν είναι τακτοποιημένα οικονομικά δεν θα έχουν
πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού μέχρι ανανέωσης της συνδρομής τους. Υπεν-
θυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή αναφέρεται κάθε φορά στο αντίστοιχο σχολικό έτος.

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Τ.Κ.:

Πόλη:

Τηλέφωνο (σχολείου):

Τηλέφωνο (οικίας):

Τηλέφωνο (κινητό):

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Καθηγητής/τρια Δημοτικού:

Καθηγητής/τρια Γυμνασίου:

Καθηγητής/τρια Λυκείου:

Καθηγητής/τρια ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ:

Άλλο:

Παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τη συνδρομή σας για το σχολικό έτος 2013-2014.
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
άρθρων για το Aspects today

Το Aspects today, περιοδικό που εκδίδεται 3
φορές το χρόνο με την ευθύνη της Πανελλήνιας
Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαί-
δευσης (ΠΕΚΑΔΕ), φιλοξενεί ποιοτικές συνθετικές
εργασίες, μελέτες και παρουσίαση ερευνών εκπαι-
δευτικού περιεχομένου στα Αγγλικά και στα Ελλη-
νικά. Ιδιαίτερο εκδοτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
άρθρα εφαρμογών, μεθοδολογίας και διδακτικής που
άπτονται σύγχρονων προσεγγίσεων. Το περιοδικό
απευθύνεται στους μαχόμενους εκπαιδευτικούς, τα
στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης,
καθώς και ερευνητές.

Τα άρθρα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε έκταση
τις 7 σελίδες (3500 λέξεις), μεγέθους Α4 (συμπε-
ριλαμβανομένων των βιβλιογραφικών αναφορών και
των παραρτημάτων). Το περιοδικό διατηρεί το δι-
καίωμα να επιστρέφει άρθρα που υπερβαίνουν αυτό
το όριο των σελίδων. Η κάθε σελίδα θα πρέπει να
είναι μεγέθους Α4 με γραμματοσειρά times New
Roman, μέγεθος 11. Η πρώτη σελίδα περιλαμβάνει
ένα σύντομο τίτλο του άρθρου, το όνομα και την ιδιό-
τητα του συγγραφέα και την ηλεκτρονική του διεύ-
θυνση. Μία σύντομη περίληψη του άρθρου (περίπου
100-150 λέξεις) με λέξεις-κλειδιά προτάσσεται του
άρθρου. Ένας κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών
ακολουθεί μαζί με μία πολύ σύντομη βιογραφική ση-
μείωση του συγγραφέα στο τέλος του άρθρου.

Συνιστάται στους συγγραφείς και στους συνεργάτες
του περιοδικού τόσο για τις βιβλιογραφικές αναφορές
όσο και για τη συγγραφή και διόρθωση των άρθρων

γενικότερα, να ακολουθούν τις Οδηγίες συγγραφής
επιστημονικών εργασιών του Α.Ρ.Α. (publication
Manual of the American psychological Association).

Τα άρθρα κρίνονται από τη Συντακτική Επιτροπή
του Περιοδικού (εξωτερικούς αξιολογητές και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΚΑΔΕ), η οποία
και αποφασίζει για την τελική δημοσίευσή τους.

Τα πρώτα δοκίμια των άρθρων αποστέλλονται
στους συγγραφείς προς διόρθωση.

Ο κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών, ο
οποίος περιλαμβάνει όσες παραπομπές χρησιμοποι-
ήθηκαν, παρατίθεται στο τέλος του άρθρου ενιαία,
μαζί ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση, ως εξής (A.p.A.
1994):

Βιβλιογραφία για το Aspects today

Για βιβλία

Hernstein, R.J. & Murray, c. (1994). the bell curve:
Intelligence and class structure in American life. New
York: Free press.

Για περιοδικά
serlin, R.c.,&Lapsley, D.K. (1985). Rationality in psy-
chological research: the good-enough principle.
American psychologist, 40, 73-83.

Τα άρθρα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: info@pekade.gr
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