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Dear Colleagues,

The long, “hot” summer was succeeded by an equally “hot” autumn for English
language teachers due to the issues regarding our profession which came up
almost daily .

The Board of our Association has continuously contacted the Ministry of
Education, expressed our views and suggestions, always justified by relevant
petitions. All the details are cited in the Vice- Chair Mr. Papadakis’s   activities
column.   

The current issue starts with the petition, which was submitted to the
Educational Affairs Committee of the Greek Parliament, regarding the teaching
of English in Lykeio. In addition, the petition on the teaching of English in
Secondary School (Gymnassio) submitted to the Ministry of Education is
presented accompanied by the corresponding Press Release. The letter of
protest to the Ministry of Education edited by the Associations of English, French
and German language teachers on the exclusion of the right of the foreign
language teachers to teach the subject of History, the invitation of protest
outside the Ministry of Education and the relevant Press Release are published
next. The letters of the School Advisors on the aforementioned issues are also
cited.

Dr Sophia Kitsou, Board member of PEKADE, discusses school self-evaluation
and the impact of its implementation on teachers. Ms. Maria Tzotzou suggests
blogging practices which support effectively EFL learning. Ms. Paschalidou, on
the other hand, demonstrates how a listening lesson can be meaningfully used
in the classroom through semi-authentic input and skills integration. Ms. Vassiliki
Arvanitantoni, Head of Cultural Affairs of Primary Education for the Directorate
of Piraeus, presents the philosophy, planning and stages of implementation of
cultural projects, suggesting useful digital material in the English language.
Mr.Andreas Tsinganis introduces the Model United Nations (MUN)   Conferences
and discusses the educational benefits deriving from them as well as the
opportunities to attend these conferences in Greece. Last but not least, Mr.
Angelos Kapetanidis briefly presents the Euroscuola Programme.

Wishing you and your family a joyful, bright, healthy and prosperous new year
ahead……

Konstantina Kotsi

Secretary General
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο Χειμερινό τεύχος 38 του Aspects
today με τις θερμότερες εγκάρδιες ευχές μας για το νέο ημε-
ρολογιακό έτος 2014. Από την αρχή του νέου σχολικού
έτους, 2013-2014, το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ συνεχίζει τη δράση
του μέχρι σήμερα δυναμικά, αλλά και με σύνεση, παρά τις
αντιξοότητες τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει. Στο πλαί-
σιο των προσπαθειών για την προώθηση και την αναβάθ-
μιση του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο Δημόσιο
Σχολείο, έχουμε διοργανώσει δύο ημερίδες και έχουμε
πραγματοποιήσει συναντήσεις με αρμόδιους φορείς του
Υ.ΠΑΙ.Θ., στους οποίους έχουμε υποβάλει σχετικά υπομνή-
ματα. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προστασία των
επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων και
τη βελτίωση των εργασιακών μας συνθηκών έχουμε συμ-
μετάσχει σε παραστάσεις διαμαρτυρίας και έχουμε δημο-
σιεύσει επιστολές και δελτία τύπου.

▲

▲

Δραστηριότητες της ΠΕΚΑΔΕ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Όπως κάθε χρόνο, η ΠΕΚΑΔΕ διοργάνωσε τις
καθιερωμένες πλέον ημερίδες της. Με την έναρξη
του σχολικού έτους, πραγματοποιήθηκε στην Ελ-
ληνοαμερικανική Ένωση, στις 7 Σεπτεμβρίου, ημε-
ρίδα με θέμα ‘Experiential Learning and Teaching’.
Οι κεντρικοί θεματικοί άξονες της ημερίδας περιε-
λάμβαναν σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις
και εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης τόσο των
μαθητών όσο και του μαθησιακού / διδακτικού υλι-
κού. 

Ειδικότερα, στη διάρκεια της πρώτης ζώνης πα-
ρουσιάστηκαν δυο πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις
για τους μαθητές του Λυκείου. Ο κ. Άγγελος Κα-
πετανίδης, υπεύθυνος για τις σχέσεις του Γραφείου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με τα

εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρουσίασε το πρόγραμμα
“Euroscola”. Παράλληλα, η κα Έλενα Τσιγγάνη
και η κα Μαριάννα Παναγιωτίδου, εκπρόσωποι
του Hellenic United Nations Organization, παρου-
σίασαν το πλαίσιο στο οποίο είναι δυνατή μια προ-
σομοίωση του μοντέλου των Ηνωμένων Εθνών
(MUN). Σημαντική ήταν η συμμετοχή της κας Κυ-
ριακής Μήτσιου, εκπαιδευτικού 1ου Λυκείου Χο-
λαργού, η οποία μας μετέφερε τη δική της εμπειρία,
καθώς και των μαθητών της, από την εφαρμογή του
μοντέλου αυτού. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν
επίσης πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για τους
μαθητές τόσο του Δημοτικού όσο και του Γυμνα-
σίου. Η κα Βασιλική Αρβανιταντώνη, υπεύθυνη
Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά,
παρουσίασε μια σειρά δράσεων στο πλαίσιο των
πολιτιστικών προγραμμάτων τα οποία υλοποιήθη-

καν στην περιοχή ευθύνης της, τονίζοντας το ση-
μαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών Αγγλικής που
είχαν αναλάβει τέτοια προγράμματα ή είχαν συμ-
μετάσχει σε αυτά. Επίσης, ανέδειξε τις ευκαιρίες τις
οποίες προσέφεραν τα εν λόγω προγράμματα για
τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο δημοτικό.
Παράλληλα η κα Χρύσα Παπαλαζάρου, εκπαι-
δευτικός Αγγλικής παρουσίασε τις δυνατότητες και
τις προοπτικές που δίνει η προσέγγιση στη διδασκα-
λία της Αγγλικής Γλώσσας μέσω της τέχνης. Αμέ-
σως μετά, η κα Καλλιόπη Ράπτη, εκπαιδευτικός
Αγγλικής, επεσήμανε τα οφέλη τα οποία μπορούμε
να αποκομίσουμε μέσα από τη χρήση του παιχνι-
διού στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, κυ-
ρίως με σκοπό την αξιοποίησή διαφόρων παιχνι-
διών ως εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης. Πα-
ράλληλα ο κ. Cliff Parry, Academic Manager in

British Council, απαρίθμησε με γλαφυρό και μεστό

ύφος σφάλματα ζωής που λίγο-πολύ όλοι έχουμε

κάνει στην επαγγελματική μας σταδιοδρομία ως εκ-

παιδευτικοί Αγγλικής. 

Μετά το διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου

οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν

την έκθεση βιβλίου και εκπαιδευτικού υλικού και

να ενημερωθούν για τις νέες εκδοτικές προτάσεις,

το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ ενημέρωσε τα μέλη της σχετικά

με τις εξελίξεις που αφορούσαν στη θέση του μα-

θήματός της Αγγλικής Γλώσσας τόσο στο Νέο Λύ-

κειο όσο και σε όλη την εκπαίδευση γενικότερα.

Κατόπιν η κα Eυδοκία Καραβά, επίκουρη καθηγή-

τρια ΕΚΠΑ, μίλησε για τους στόχους του ΠΕΑΠ

μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του,

παραδίδοντας τη σκυτάλη στην κα Θάλεια Χατζη-
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γιάννογλου, Σχολική Σύμβουλο Αγγλικής στη
Δ/νση Εκπ/σης Α΄ Αθήνας, και την κα Σμαράγδα
Παπαδοπούλου, επιστημονική συνεργάτιδα του
RCeL, για να δώσουν ένα δείγμα γραφής, περνών-
τας από τη θεωρία στην πράξη. Στη συνέχεια η κα
Βασιλική Δενδρινού, καθηγήτρια ΕΚΠΑ, έδωσε
στους συναδέλφους το στίγμα της νέας διαβαθμι-
σμένης εξέτασης του ΚΠγ στο επίπεδο Γ1/Γ2 με τη
βοήθεια της ομάδας έργου Αγγλικής του ΚΠγ η
οποία αποτελείται από τους Ελισάβετ Αποστόλου,
Βάσω Γκέκα, Βασίλη Ζορμπά, Βιργινία Μπλάνη,
Μαρία Σταθοπούλου και Μόιρα Χιλλ. 

Η τελευταία ζώνη της ημερίδας αυτής προσέφερε
στους συναδέλφους την επιλογή να παρακολου-
θήσουν ένα ή δύο από τα έξι εργαστήρια που είχαν
ετοιμάσει ειδικοί επιστήμονες / εκπαιδευτικοί,
καθώς και εκπαιδευτικοί Αγγλικής. Συγκεκριμένα,
η κα Μαρία Καρποδίνη, ψυχολόγος, ενέπλεξε
τους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες οι οποίες
ενδείκνυνται για τη δημιουργία καλού κλίματος
στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, η
κα Άννα Πέδου, κοινωνιολόγος, υπεύθυνη ΣΕΠ,
εστίασε στα ψυχομετρικά τεστ εξηγώντας το σκε-
πτικό, τη δομή και το ρόλο τους, ενώ η κα Δήμητρα
Δημητροπούλου, υπεύθυνη βιβλιοθήκης ΕΑΕ
σκιαγράφησε την αμφίδρομη σχέση βιβλιοθήκης
και τάξης, φέρνοντας το μάθημα μέσα στη βιβλιο-
θήκη και τη βιβλιοθήκη μέσα στην τάξη. Επίσης η
κα Σοφία Τσιάμη, εικαστικός, πρότεινε στους συμ-
μετέχοντες ποικιλία ευρηματικών κατασκευών για
παιδιά και εφήβους με την έναρξη της σχολικής
χρονιάς, καλύπτοντας έτσι στο μέτρο του δυνατού
ευρύ φάσμα ηλικιών στην εκπαίδευση. Παράλ-
ληλα, η κα Μαρία Τζώτζου, εκπαιδευτικός Αγγλι-
κής, αξιοποίησε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για
να υλοποιήσει την ιδέα της δημιουργίας μιας διαδι-
κτυακής κοινότητας στο δημόσιο σχολείο μέσα από
το μάθημα των Αγγλικών, ενώ η κα Μαρία Δρα-
κοπούλου, εκπαιδευτικός Αγγλικής, προσκάλεσε
τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν την πλατ-
φόρμα Edmodo, για να διδάξουν την Αγγλική

Γλώσσα χρησιμοποιώντας διάφορα ηλεκτρονικά
μέσα.

Η δεύτερη ημερίδα της ΠΕΚΑΔΕ κατά τη διάρκεια
του τρέχοντος σχολικού έτους πραγματοποιήθηκε
στις 14 Δεκεμβρίου, αλλέως πως δύο εβδομάδες
πριν τις Γιορτές, στο 9ο ΓΕΛ Αθηνών με θέμα “Fes-
tive Season”. Την εορταστική ατμόσφαιρα πλαισίω-
σαν οι ομιλητές και οι ομιλήτριες με φρέσκιες ιδέες
μέσα από παρουσιάσεις, εισηγήσεις και εργαστήρια. 

Συγκεκριμένα, την ημερίδα ξεκίνησαν εκ παραλ-
λήλου η κα Μαριάννα Δεσύπρη και η κα Γεωργία
Γύφτουλα, εκπαιδευτικοί Αγγλικής. Η πρώτη ανέ-
δειξε με τρόπο ελκυστικό και μεθοδικό το πραγμα-
τικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν με τους
σιωπηρούς κυρίως φθόγγους οι υποψήφιοι για την
απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, στις
ασκήσεις ακουστικής κατανόησης των εξετάσεων
της Αγγλικής Γλώσσας. Η δεύτερη έδειξε για μια
φορά ακόμα με υποδειγματικό τρόπο πώς μπο-
ρούμε να ανάψουμε τα πνεύματα στο μάθημα των
Αγγλικών και ιδιαίτερα λίγο πριν την πιο χαρμόσυνη
γιορτή του χρόνου, τα Χριστούγεννα. Στη συνέχεια,
η κα Νικολέτα Καρατράντου, μουσικός, μίλησε με
τη γλώσσα της καρδιάς στους συναδέλφους για να
τους τραγουδήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν
να επικοινωνούν με τους μαθητές τους σε μια ξένη
γλώσσα, την Αγγλική. Παράλληλα ο κ. Νίκος Ση-
φάκις, αναπληρωτής καθηγητής ΕΑΠ, ανέπτυξε την
πεμπτουσία της ομαδικής εργασίας ιδωμένης από
την πλευρά της εκπαιδευτικής ψυχολογίας.

Όπως και στην προηγούμενη ημερίδα, οι συνά-
δελφοι είχαν την επιλογή να παρακολουθήσουν
ένα βιωματικό εργαστήριο ή δύο εργαστήρια εφαρ-
μογής των Νέων Τεχνολογιών. Στην πρώτη περί-
πτωση, ο κ. Δημήτριος Γεωργιάδης, ψυχοπαιδα-
γωγός, και η κα Μαρία Κοριζή, ψυχολόγος, εξή-
γησαν πώς βοηθάει το Νευρογλωσσικό Πρό-
γραμμα (NLP) στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
και μάλιστα της Αγγλικής. Στη δεύτερη περίπτωση,
η κα Φραντζέσκα Περάκη, εκπαιδευτικός Αγγλι-

κής, περπάτησε τους καινούριους δρόμους της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Moodle στα γνώ-
ριμα αχνάρια της λογοτεχνίας. Η κα Αγγελική Πο-
λίτη, εκπαιδευτικός Αγγλικής, ασχολήθηκε τόσο με
την ανάπτυξη των παραγωγικών δεξιοτήτων των
μαθητών όσο και με την καλλιέργεια των δημιουρ-
γικών ικανοτήτων τους, χρησιμοποιώντας διαδι-
κτυακά εργαλεία με σκοπό να ετοιμάσουν μια ρα-
διοφωνική διαφήμιση. Τέλος, ο κ. Peter Christoff
ασχολήθηκε με ένα άλλο ηλεκτρονικό εργαλείο
υποστήριξης της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσ-
σας, τα Clickers.

ΕΠΑΦΕΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Με αφορμή τη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφω-
τικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων για το
Νέο Λύκειο κατά την τελευταία εβδομάδα του Αυ-
γούστου, η ΠΕΚΑΔΕ υπέβαλε στις 22 Αυγούστου
2013 σχετικό υπόμνημα με συγκεκριμένες προτά-
σεις προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η
διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο. Πα-
ράλληλα, συνάντησε στις 26 Αυγούστου 2013 το
Διευθυντή του Υπουργού, κ. Βασιλόπουλο με
σκοπό να συζητηθούν οι προτάσεις μας συνολικά
για τη διδασκαλία του μαθήματος τόσο στην
Α΄/θμια όσο και στη Β΄/θμια εκπαίδευση, καθώς
και για την επιμόρφωση και τη μοριοδότηση των
συναδέλφων.

Παρά τη διατήρηση της Αγγλικής Γλώσσας στο
Λύκειο, η απώλεια ωρών στο μάθημα α΄ ανάθεσης
στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου ήταν μόνο
η αρχή. Ακολούθησε η υποβάθμιση του μαθήματος
στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) και
η αφαίρεση της β΄ ανάθεσης. Η ΠΕΚΑΔΕ αντέ-
δρασε με ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας στον
Υπουργό Παιδείας στις 9 Σεπτεμβρίου 2013 από
κοινού με τις Επιστημονικές Ενώσεις Εκπαιδευτικών
Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, καθώς και με
ενημέρωση για συμμετοχή σε παράσταση διαμαρ-
τυρίας στο πλαίσιο της συμμετοχής των συναδέλ-

φων στην Πανελλαδική συγκέντρωση που οργά-
νωσε η ΟΛΜΕ στις 18.30 την Τρίτη στις 10 Σεπτεμ-
βρίου 2013 και με παράσταση διαμαρτυρίας την
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:30 στο Υπουρ-
γείο Παιδείας. Για την τελευταία κινητοποίηση η ΠΕ-
ΚΑΔΕ εξέδωσε δελτίο τύπου με σκοπό την ενημέ-
ρωση των συναδέλφων. Στις 23 Οκτωβρίου 2013
μέλη του ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ επισκέφθηκαν τον κ.
Παύλο Μάραντο, προϊστάμενο του Γραφείου Έρευ-
νας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Β΄ του ΙΕΠ για να
συζητήσουν τις προτάσεις μας σχετικά με τις εξετά-
σεις της Αγγλικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο. Φυ-
σικά, προγραμματίζονται συναντήσεις με τους αρ-
μόδιους και των άλλων τμημάτων, ούτως ώστε να
συζητηθούν και τα θέματα που αφορούν στην
Πρωτοβάθμια, το Γυμνάσιο και την Τεχνική-Επα -
γγελματική Εκπαίδευση.

Οι πρόσφατες εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Η ΠΕ-
ΚΑΔΕ έδωσε το «παρών» επιδεικνύοντας την απαι-
τούμενη σωφροσύνη και σοβαρότητα, όπως ξέρει
να κάνει πάντα όταν την καλούν οι περιστάσεις. Με
τη διαβεβαίωση πως θα συνεχίσουμε με τον ίδιο
παλμό την υπόλοιπη σχολική χρονιά, ευελπιστούμε
ότι όλα τα παλαιά μέλη μας αλλά και όλο και πε-
ρισσότερα νέα μέλη θα στηρίξουν από κοινού τον
καλό, τον ωραίο και το δίκαιο αγώνα μας.

Με Εκτίμηση!
Εκ μέρους του ΔΣ

Παπαδάκης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος της ΠΕΚΑΔΕ
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Αξιότιμοι κκ Βουλευτές, 

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της
Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) δραστηριοποι-
είται στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης επί 35
έτη. Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της εκ-
παίδευσης του μαθητή και η απόκτηση υψηλού
επιπέδου γνώσεων στην Αγγλική. Οι δράσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τη διορ-
γάνωση ημερίδων σε όλη την επικράτεια, την έκ-
δοση τετραμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού με
κριτές-αξιολογητές των κειμένων και τη φροντίδα
για συστηματική και διαρκή επικοινωνία με τα
μέλη της Ένωσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το Δι-
οικητικό Συμβούλιο συνεργάζεται στενά με τους
Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ06, τα τμήματα
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ,
του ΑΠΘ, το τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών
του ΕΑΠ καθώς και με άλλα Πανεπιστημιακά
τμήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, με Επιστημο-
νικούς φορείς όπως το ΚΕΜΕΤΕ και το ΙΠΕΜ
ΔΟΕ, με Επιστημονικές Ενώσεις, Ομοσπονδίες
όπως η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ και φυσικά με τους Εκ-
προσώπους της Πολιτείας στο Υ. ΠΑΙ.Θ. 

Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι να σας
γνωστοποιήσουμε τις θέσεις και προτάσεις της
Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη διδασκαλία του μα-
θήματος της Αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο, ώστε
να διασφαλιστεί αφενός η ακεραιότητα και ενό-
τητα της διδασκαλίας του γνωστικού μας αντικει-
μένου και αφετέρου να ενισχυθεί η παρεχόμενη
διδακτική και γνωστική ποιότητα την οποία προ-
σφέρουν οι εκπαιδευτικοί προς όφελος των μα-
θητών. 

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

πως θεωρούμε δεδομένο ότι η Αγγλική θα
συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών
του Λυκείου, όπως συμβαίνει και στις υπόλοι-
πες ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας πλέον αποδε-
χτεί πως η Αγγλική είναι η κοινή γλώσσα ερ-
γασίας στην Ευρώπη – μια Ευρώπη που στη-
ρίζει την πολυγλωσσία, αλλά παράλληλα προ-
ωθεί την Αγγλική που αποδεδειγμένα συνιστά
σημαντικό παράγοντα για εξεύρεση εργασίας
και κινητικότητας 

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, 19 Αυγούστου 2013

Προς:
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 

Θέμα: Διατήρηση και ενίσχυση της διδασκαλίας 
της Αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο
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πως είναι επιτακτικό αίτημα της κοινωνίας, τη
στιγμή που η ελληνική οικογένεια ξοδεύει με-
γάλα ποσά για να μάθουν τα παιδιά Αγγλικά και
απαιτεί να προσφέρεται η δυνατότητα κατάκτη-
σης 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 σχο-
λών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ οφείλουν να εξετάζονται
στην Αγγλική γλώσσα ως ειδικό μάθημα στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις 

η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε προτείνει:

τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας ως μα-
θήματος Γενικής Παιδείας σε όλες τις τάξεις του
Λυκείου, με στόχο την κατάκτηση επιπέδου Γ1-
Γ2 στο πλαίσιο της διασύνδεσης του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) με το
δημόσιο σχολείο, ώστε μαθητές και γονείς να
μην αναγκάζονται να καταφεύγουν στην
ιδιωτική εκπαίδευση (Φροντιστήρια) και 

 την παρακολούθηση ειδικού προγράμματος
εκμάθησης της Αγγλικής στη Γ΄ Λυκείου για
την προετοιμασία των υποψηφίων στο ειδικό
αυτό μάθημα.

Η υλοποίηση των προαναφερθέντων προτά-
σεων είναι άμεσα εφικτή εάν 

αξιοποιηθεί το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
που έχει δημιουργηθεί από τα αρμόδια τμή-
ματα του Ελληνικού Πανεπιστημίου για τις εξε-
τάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσο-

μάθειας (ΚΠγ), εξασφαλίζοντας με αυτόν τον
τρόπο το αναγκαίο διδακτικό / μαθησιακό ερ-
γαλείο, ιδιαίτερα στο Λύκειο όπου τα βιβλία
ακόμα δεν διατίθενται δωρεάν 

οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής γλώσσας επιμορφω-
θούν στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληρο-
φορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδα-
κτική πράξη με στόχο να μπορούν να αξιοποι-
ήσουν με πρόσφορο τρόπο ηλεκτρονικές
εφαρμογές, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης στη μαθησιακή διαδικασία, ώστε
το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας να καθίστα-
ται ενδιαφέρον και αποτελεσματικό (αξίζει να
σημειωθεί ότι η επιμόρφωση στην αξιοποίηση
των ΤΠΕ στη μάθηση πραγματοποιείται για
άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών μέσω ΕΣΠΑ
και ενώ προβλέπεται να συμπεριλάβει και τους
εκπαιδευτικούς Αγγλικής, η δράση αυτή προς
το παρόν καθυστερεί). 

Αξιότιμοι κκ Βουλευτές,

Σας παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε τις προ-
τάσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν προϊόν μακρο-
χρόνιας συνεργασίας και έρευνας ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς. Ακολουθούν
δε τις σύγχρονες επιταγές απόκτησης γλωσσομά-
θειας σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας.
Πιστεύουμε ότι συμφωνείτε μαζί μας πως στις
ημέρες της οικονομικής κρίσης η Δημόσια Εκπαί-
δευση οφείλει να δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα
ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων στα υψηλό-
τερα 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 εκπαί-
δευση των μαθητών μας.

Με Εκτίμηση
Για το Δ. Σ. της  ΠΕΚΑΔΕ

Ο Πρόεδρος ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Σε συνέχεια των δύο Υπομνημάτων τα οποία κατα-
θέσαμε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής και επισυνάπτουμε στο παρόν,
διαπιστώνουμε ότι τα νέα ωρολόγια προγράμματα Γυ-
μνασίου και Λυκείου όχι μόνο δεν ενισχύουν την εκ-
μάθηση της αγγλικής γλώσσας και της διασύνδεσής της
με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ),
αλλά αντίθετα την αποδυναμώνουν εξαιτίας της μεί-
ωσης των ωρών διδασκαλίας κατά μία ώρα στην Α'
Λυκείου και κατά μία ώρα στην Α' Γυμνασίου. 

Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. επιθυμεί να τονίσει για άλλη μια φορά
ότι η Πολιτεία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της
την απαίτηση γονέων και μαθητών για εντατικοποίηση
των μαθημάτων της Αγγλικής και της διασύνδεσής τους
με την πιστοποίηση γλωσσομάθειας, όπως αυτή αντι-
κατοπτρίζεται μέσω της διαδικτυακής ψηφοφορίας
που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή εν μέσω θερινών
διακοπών και τις 2315 υπογραφές που έχουν συγ-
κεντρωθεί μέχρι στιγμής.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε την πρόταση της
Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. να τυπωθεί το ψηφιακό υλικό της προετοι-
μασίας για το ΚΠγ, το οποίο διαθέτει το Κέντρο Έρευνας
για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση
Γλωσσομάθειας (RCeL), και να επιμορφωθούν οι εκ-
παιδευτικοί Αγγλικής στη χρήση των ΤΠΕ Β' επιπέδου. 

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε πως η διδασκαλία
των αγγλικών στο Γυμνάσιο γίνεται με επίπεδα προχω-
ρημένων και αρχαρίων, γεγονός που συνεπάγεται πως
κατόπιν της προτεινόμενης μείωσης ωρών διδασκαλίας
κατά μία ώρα στην Α΄ Γυμνασίου και τη μη αύξησης
ωρών διδασκαλίας στη Β' και Γ' Γυμνασίου οι εκπαι-
δευτικοί του κλάδου ΠΕ06 διατρέχουν τον κίνδυνο τη
μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ωραρίου τους για
τη διατήρηση της οργανικής τους θέσης. 

Κύριε Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε θερμά να επανεξετάσετε το αίτημά
μας να συμπεριλάβετε μία επιπλέον ώρα στα ωρολό-
για προγράμματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α΄
και Β΄Λυκείου, για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει
και τεκμηριώσει στα δύο προηγούμενά μας Υπομνή-
ματα. 

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να τονίσουμε ότι η
επαρκής και αποτελεσματική παροχή δημόσιας και δω-
ρεάν εκπαίδευσης αποτελεί αίτημα της κοινωνίας στις
μέρες της οικονομικής κρίσης ώστε γονείς και μαθητές
να μην αναγκάζονται να απευθύνονται σε ιδιωτικούς
φορείς. 

Για το Δ. Σ. της  ΠΕΚΑΔΕ

Ο Πρόεδρος ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ

Η Γεν. Γραμματέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ 

Αθήνα, 22 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

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκ-
παίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) ο Αντιπρόεδρος, η Γενική Γραμματέας και η Έφορος Δη-
μοσίων Σχέσεων της Ένωσης κατέθεσαν υπόμνημα με θέμα: «Προτάσεις της
Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας» στα γραφεία του Υπουργού
κ. Αρβανιτόπουλου και των Υφυπουργών κ.κ. Κεδίκογλου και Γκιουλέκα την Πέμ-
πτη 22/08/2013 σε συνέχεια των δύο υπομνημάτων που είχαν κατατεθεί στο
ΥΠ.ΑΙ.Θ και στη Βουλή των Ελλήνων (τα υπομνήματα δημοσιεύονται στην ιστοσε-
λίδα της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. στο σύνδεσμο www.pekade.gr).

Στη συνέχεια συναντήθηκαν με τον Διευθυντή του Υπουργού κ. Βασιλόπουλο.
Στη συζήτηση τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν στις απαιτούμενες ώρες δι-
δασκαλίας της Αγγλικής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο για την επιτυχή σύνδεση του
ΚΠγ με το δημόσιο σχολείο. Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είχε την ευκαιρία να επιχειρηματολο-
γήσει για άλλη μία φορά υπέρ της ενίσχυσης του μαθήματος της Αγγλικής και να
εξηγήσει τις συνέπειες της απώλειας των ωρών διδασκαλίας της Αγγλικής στη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο κ. Βασιλόπουλος άκουσε προσεχτικά τις θέσεις και προ-
τάσεις της Ένωσης και ακολούθησε γόνιμος διάλογος, του οποίου τα αποτελέσματα
αναμένονται.

Σχετικά με το θέμα των μετατάξεων, μας παρέπεμψε στο διευκρινιστικό Δελτίο
Τύπου: 22/8/2013 που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του Υπουργού.

Είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση να συνεχίζουν να ψηφί-
ζουν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία  στον υπερσύνδεσμο http://www.gopetition.com/
petitions/ναι-στη-διδασκαλία-των-αγγλικών-στο-νέο-γενικό-λύκειο.html 

Tο Δ. Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Με μια αιφνιδιαστική όσο και «ύποπτη» Υ.Α.

(124062/Γ2/6-9-2013) «Τροποποίηση και συμ-

πλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-

2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β�)

«Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυ-

κείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β�), η ηγεσία του Υπουρ-

γείου Παιδείας έρχεται πέντε ημέρες μετά την

έναρξη του σχολικού έτους να ανατρέψει προ-

ηγούμενες Υ.Α., οι οποίες φέρουν την υπογραφή

του ίδιου Υπουργού. 

Με την 124062/Γ2/6-9-2013 Υ.Α. αφαιρείται

από τους αποφοίτους των ξενόγλωσσων τμημά-

των της Φιλοσοφικής Σχολής το δικαίωμα να δι-

δάσκουν σε β’ ανάθεση το μάθημα της Ιστορίας.

Το δικαίωμα αυτό τους είχε δοθεί και το διατη-

ρούσαν έως σήμερα με γνωμοδοτήσεις επιστη-

μονικά τεκμηριωμένες των καθ’ ύλην αρμόδιων

επιστημονικών οργάνων και θεσμών της Πολι-
τείας (Π.Ι., Πανεπιστήμιο, κλπ). 

Με την ανωτέρω Υ.Α. αμφισβητούνται τα πτυ-
χία μας, πτυχία των Φιλοσοφικών Σχολών των
Πανεπιστημίων, και η επιστημονική και διδακτική
επάρκεια των ξενόγλωσσων τμημάτων, αφού
διδασκόμενα προπτυχιακά μαθήματα, οι απόφοι-
τοί τους δεν έχουν δικαίωμα να τα διδάξουν.

Ανατρέπεται ο προγραμματισμός των σχολείων
και καθίσταται αδύνατη η ομαλή λειτουργία τους
αφού ακυρώνεται η κατανομή μαθημάτων στους
εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας, την
οποία με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους
η ηγεσία του Υπουργείου απαιτούσε να έχει γίνει
ήδη με τη λήξη του προηγούμενου σχολικού
έτους και στις οποίες ζητούσε να καλυφθούν οι
διδακτικές ώρες με μαθήματα α’ και β’ ανάθεσης.
Τη διαδικασία αυτή την είχαν ολοκληρώσει οι
Δ/σεις και οι Σύλλογοι διδασκόντων των σχολι-
κών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης. 

Στην «περίεργη» αυτή Υ.Α. ακόμα και το μά-
θημα του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτι-
σμού, δεν ανατίθεται στους πτυχιούχους των ξε-
νόγλωσσων φιλολογιών, τους κατ’ εξοχήν αρ-
μόδιους να το διδάξουν, αφού ο ευρωπαϊκός
πολιτισμός αποτελεί βασικό προπτυχιακό μά-
θημα σπουδών και στα 4 έτη των τμημάτων
αυτών.

Ποιος μπορεί να πειστεί ότι αυτό γίνεται για την
αναβάθμιση του Λυκείου και προς όφελος των
μαθητών;

Η Υ.Α. ευνοεί σκανδαλωδώς ειδικότητες εις
βάρος άλλων και συνεχίζει την πολιτική των αλ-
λεπάλληλων αντικρουόμενων Υ.Α., οι οποίες
έχουν ως στόχο να στρέψουν τη μία ειδικότητα
εναντίον της άλλης και τη διάσπαση του κλάδου,
αφού είναι σίγουρο ότι η μείωση έστω και μίας
ώρας των διδακτικών ωρών μαθήματος οδηγεί

στον χαρακτηρισμό μεγάλου αριθμού εκπαιδευ-
τικών ως πλεοναζόντων. Καθίσταται πλέον φα-
νερό ότι θα «επιβιώσουν» οι εκπαιδευτικοί οι
οποίοι έχουν «υψηλή προστασία», συναφές πτυ-
χίο με την ηγεσία του Υπουργείου ή είναι έτοιμοι
να δηλώσουν την ευαρέσκειά τους για την ακο-
λουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική. 

Θα ήταν πιο ειλικρινές αν το τελευταίο δεδο-
μένο στοιχείο της Υ.Α. (αριθ 6) αντικαθίστατο με
το «Με την παρούσα προκαλείται οικονομικό
όφελος και πλήρης προσαρμογή στις επιταγές
των μνημονίων με τον εξαναγκασμό σε υποχρε-
ωτική μετάταξη στην Π/θμια και σε διοικητικές
θέσεις, σε διαθεσιμότητα και απόλυση χιλιάδων
εκπαιδευτικών αυτών των ειδικοτήτων, όπως
ήδη συμβαίνει με τους συναδέλφους ΠΕ34». 

Ζητάμε να

διορθωθεί άμεσα η Υ.Α. ώστε οι εκπαιδευτικοί
ξένων γλωσσών να διδάσκουν σε α’ ανάθεση
το μάθημα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και σε
β’ ανάθεση το μάθημα της Ιστορίας, τα οποία δι-
καίως δίδασκαν μέχρι σήμερα έχοντες την απα-
ραίτητη επιστημονική επάρκεια.

Να μας κοινοποιηθεί άμεσα η με αρ. 26/2013
Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως έχοντες έννομο συμφέρον
με βάση τα παραπάνω.

Δηλώνουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα
νόμιμα μέσα, νομικά, επιστημονικά και συνδικα-
λιστικά, για να προασπίσουμε το δικαίωμα των
αποφοίτων των ξενόγλωσσων φιλολογιών της
Φιλοσοφικής Σχολής να διδάσκουν μαθήματα τα
οποία έχουν διδαχθεί.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των επιστημονικών
φορέων των καθηγητών

Γαλλικής ΠΕ05, Αγγλικής ΠΕ06 
και Γερμανικής ΠΕ07

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)
www.apf.gr
-------- 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)

www.pasykaga.gr
--------

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)

www.aplf.gr 
--------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΔΕ)
info@pekade.gr    www.pekade.gr

--------
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
www.deutsch.gr

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05 (Γαλλικής), 
ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ07 (Γερμανικής): 

Ανοικτή επιστολή απορίας και διαμαρτυρίας στον Υπουργό Παιδείας

Προς: 
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Αρβανιτόπουλο
Κοινοποίηση:
Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων 
κ. Σ. Κεδίκογλου κ. Κ. Γκιουλέκα
Γ. Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.  κ. Αθ. Κυριαζή
Πρόεδρο Ι.Ε.Π. κ. Σ. Γκλαβά, Δ/ντή Σπουδών Δ/θμιας κ. Στ. Μερκούρη 
ΟΛΜΕ, Μ.Μ.Ε.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΔΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

ΕΠΕΙΔΗ ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΙ-

ΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗ-

ΜΟΝΙΑ

ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΠΕΙΔΗ Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ

*ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ:*

1. ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

2. ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕ05 /

ΠΕ06 / ΠΕ07

3. ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)
www.apf.gr
-------- 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
www.pasykaga.gr

-------- 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)

www.aplf.gr 
-------- 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΔΕ)
www.pekade.gr

-------- 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)

www.deutsch.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ05-06-07
ΠΕΜΠΤΗ 12 -9-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κάλεσμα σε παράσταση διαμαρτυρίας 
την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:30 

στο Υπουργείο Παιδείας

Την Πέμπτη 12-09-2013 στις 13:30 πραγματο-
ποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας των εκπαι-
δευτικών Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών (Γαλ-
λικής - ΠΕ05, Αγγλικής - ΠΕ06 και Γερμανικής
- ΠΕ07) στο Υ.ΠΑΙ.Θ. Μετά από πίεση που άσκη-
σαν οι παρευρισκόμενοι, οι Πρόεδροι των Ενώ-
σεων έγιναν τελικά δεκτοί από το Διευθυντή του
γραφείου του Υφυπουργού Σ. Κεδίκογλου, κο
Γιαννόπουλο. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν μαζί
με τους Προέδρους ο νομικός σύμβουλος των
Ενώσεων κος Στ.Τσιμσίρης και ο αιρετός του
ΚΥΣΔΕ κος Γρ. Καλομοίρης.

Ο κος Καλομοίρης ενημέρωσε τα ΔΣ ότι ανα-
μένεται την Τρίτη 17/9, έκδοση νέας εγκυκλίου
β΄φάσης υποχρεωτικών μετατάξεων και προκή-
ρυξης νέων θέσεων. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν
ικανοποιηθεί οι ενστάσεις των πρώτων υποχρεω-
τικών μετατάξεων. Η εξέταση των αιτήσεων από-
σπασης, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της
β΄φάσης των μετατάξεων. Η διαδικασία θα περι-
λαμβάνει και τους κλάδους που είχαν εξαιρεθεί
στην α΄φάση. Εξετάζεται δε το ενδεχόμενο να
αποσπώνται εκπαιδευτικοί ακόμη και σε περιοχές
που δεν υπάρχουν κενά, ως υπεράριθμοι.

Μπορούμε να συνάγουμε ως συμπέρασμα ότι
οι παλινωδίες και οι καθυστερήσεις έχουν ως

στόχο τον εξαναγκασμό των συναδέλφων σε
υποχρεωτικές μετατάξεις και μετακινήσεις ανά την
Ελλάδα και μελλοντικά τη διαθεσιμότητα και την
απόλυση.

Μετά από αναμονή, οι Πρόεδροι, ο νομικός
σύμβουλος και ο αιρετός συναντήθηκαν με τον
κο Γιαννόπουλο στον οποίο έθεσαν και τα άμεσα
θέματα που απασχολούν τους Συλλόγους αλλά
και τα πάγια. Εκτός του αιτήματος για αύξηση των
ωρών διδασκαλίας στις ξένες γλώσσες και τη
σύνδεση της διδασκαλίας με το Κρατικό Πιστοποι-
ητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), συζητήθηκε το σο-
βαρότατο θέμα των αναθέσεων αλλά και του
αριθμού μαθητών ανά τμήμα καθώς και της προ-
σθήκης της Ξένης γλώσσας και στα μαθήματα επι-
λογής στο Λύκειο. Ο κος Γιαννόπουλος δεσμεύ-
τηκε να μεταφέρει στον κο Κεδίκογλου τα θέματα
και τις θέσεις των ενώσεων των εκπαιδευτικών
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών και να εξηγήσει
τη σοβαρότητα και τη βαρύτητα των ζητημάτων.
Οι Πρόεδροι ζήτησαν από τη Γραμματεία του κου
Κεδίκογλου να οριστεί άμεσα συνάντηση με τον
ίδιο τον Υφυπουργό.

Τα Δ.Σ των επιστημονικών ενώσεων 
των εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών 

και Φιλολογιών
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να

σας εκφράσουμε την έκπληξη και ανησυχία

μας για τα συνεχή μέτρα, τα οποία ανακοι-

νώνονται αιφνίδια προκαλώντας αναστά-

τωση τόσο στο σχεδιασμό του σχολικού

προγράμματος όσο και στους συναδέλφους

των Ξένων Γλωσσών.

Μας προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι

μετά την αιφνιδιαστική μείωση των ωρών δι-

δασκαλίας της Αγγλικής   στο Γυμνάσιο,

αναιρείται  και  το δικαίωμα της δεύτερης

ανάθεσης της διδασκαλίας της Ιστορίας από

φιλολόγους των Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι

/ ες  - κατά πλειοψηφία -  έχουν διδαχθεί το

συγκεκριμένο αντικείμενο κατά τη διάρκεια

των σπουδών τους αποτελώντας αναπό-

σπαστο μέρος αυτών, έχουν επιμορφωθεί

συστηματικά από Σχ. Συμβούλους Φιλολό-

γους, και επί σειρά ετών αποδεδειγμένα αν-

ταποκρίθηκαν στις διδακτικές απαιτήσεις του

αποτελεσματικά.

Αναρωτιέται κατά συνέπεια κανείς πώς

«εν μια νυκτί» η διδασκαλία του μαθήμα-

τος της Ιστορίας ανατίθεται σε συναδέλ-

φους και άλλων ειδικοτήτων εξαιρουμέ-

νων των  καθηγητών / τριών Ξένων Φι-

λολογιών / Γλωσσών.

Είναι επίσης άξιο απορίας ότι και το διδα-

κτικό αντικείμενο του Ελληνικού Ευρωπαϊ-

κού πολιτισμού στο Λύκειο αφαιρείται ως

μάθημα δεύτερης ανάθεσης από τους εκ-

παιδευτικούς Ξένων Γλωσσών, αν και η

μορφή της κατάρτισης των συγκεκριμένων

συναδέλφων αλλά και το περιεχόμενο των

προγραμμάτων σπουδών των ξένων γλωσ-

Αθήνα  9 Σεπτεμβρίου 2013

Πληροφορίες:
Ευανθία Μίχου ΠΕ05 Δ΄ Αθήνας
(210) 7651782 ή 6956091682                                                                                            
Μαρία Χαρίτου ΠΕ06 Ευβοίας
210 6139060   6974423316 

ΘΕΜΑ: Επιστολή διαμαρτυρίας Σχολικών Συμβούλων 
Ξένων Γλωσσών για την κατάργηση ανάθεσης διδασκαλίας 

της Ιστορίας σε καθηγητές / τριες ΠΕ05/06/07
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σών στο δημόσιο σχολείο είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένα με την καλλιέργεια πολιτισμικών
και διαπολιτισμικών αξιών.

Κύριε Υπουργέ, 

Ο σχεδιασμός του σχολικού προγράμματος
πρέπει να διαμορφώνεται με βάση επιστημο-
νικά και παιδαγωγικά κριτήρια και να εναρ-
μονίζεται με το περιεχόμενο σπουδών των
διδασκόντων. Σε μια εποχή όπου η γνώση
των ξένων γλωσσών καθορίζει μεταξύ
άλλων την μελλοντική επαγγελματική και
κοινωνική πορεία των μαθητών (και για τον
λόγο αυτό άλλωστε οι Ξένες Γλώσσες ορί-
ζονται επίσημα   από το 2001 ως  πρωταρ-
χική επιδίωξη  για τα εκπαιδευτικά συστήματα
των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης) η δομική και ουσιαστική υποβάθμιση
του μαθήματος, αντί της φυσικής και αναμε-
νόμενης ανάπτυξής του, εκμηδενίζει τις προ-
οπτικές για σύγχρονη, ποιοτική και προπάν-
των ανθρωπιστική εκπαίδευση στο δημόσιο
σχολείο.

Στην προκειμένη περίπτωση είναι δύσκολο
να αποφύγει κανείς να σκεφθεί ότι τέτοιου εί-
δους αποφάσεις είναι απόρροια συντεχνια-
κών ή άλλων πιέσεων, που δε συνάδουν με
το πνεύμα και την ποιότητα του ανθρωπιστι-
κού χαρακτήρα της εκπαίδευσης και του εκ-
συγχρονισμού του δημόσιου σχολείου.

Παρακαλούμε να επανεξετάσετε την
απόφαση σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα
αποκαθιστώντας την τάξη και το αίσθημα
δικαίου στους / στις  εκπαιδευτικούς των
Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι / ες βιώνουν
κυριολεκτικά την περιθωριοποίηση και το
διωγμό από το φυσικό τους εργασιακό

χώρο, το σχολείο, ενώ ανήκουν στην ειδι-
κότητα εκείνη που έχει συντελέσει στην
ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχο-
λείου και έχει στηρίξει  τη σύνδεση αυτού
με την  ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πραγμα-
τικότητα.

Παρακαλούμε επίσης να ενσκύψετε με
πραγματικό εκπαιδευτικό ενδιαφέρον στα
ζητήματα που βάλλουν την ξενόγλωσση
εκπαίδευση στο πλαίσιο του δημόσιου
σχολείου στη χώρα μας και να αναδιαρ-
θρώσετε άμεσα τις αποφάσεις σας με γνώ-
μονα τη σύγχρονη ποιοτική αναμόρφωσή
της έτσι ώστε και το κοινό όφελος να εξυ-
πηρετούν και να  εναρμονίζονται με τις
προτεραιότητες των εκπαιδευτικών συστη-
μάτων των χωρών μελών του Συμβουλίου
της Ευρώπης.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ξένων Γλωσσών 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Παρθένα Ζαφειριάδη ΠΕ06 Προϊσταμένη
Επιστ./Παιδαγ.Καθ/σης  ΑΜΑΘ
Αναστασία Παναγιωτίδου ΠΕ06 Δράμας
Ευαγγελία Γκαντίδου ΠΕ06 Καβάλας
Μαυρομάτη Ευφημία ΠΕ05 Καβάλας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χρυσούλα Τσίγκρη ΠΕ05 Α' Αθήνας
Ευανθία Μίχου ΠΕ05 Δ' Αθήνας
Θάλεια Χατζηγιάνογλου ΠΕ06 Α' Αθήνας
Δέσποινα Παπαγγελή ΠΕ06 Β' Αθήνας
Ελένη Μανωλοπούλου – Σέργη ΠΕ06 Γ'
Αθήνας 
Δήμητρα Μπεχλικούδη ΠΕ06 Πειραιά 
Ευτυχία Παπαχρίστου ΠΕ06 Ανατ. Αττικής 

Προς:
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο
Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων,
κ. Συμεών Κεδίκογλου

Κοιν.:
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πρόεδρο, κ. Σ. Γκλαβά
Αντιπρόεδρο, κ. Ι. Κουμέντο
Γραφείο Ξένων Γλωσσών 
ΠΕΣΣ,  ΟΛΜΕ,  ΚΕΜΕΤΕ
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Αντιγόνη, Μέλισσα Χατζηϊωάννου ΠΕ07.
Πειραιά, Δ'Αθήνας & Ν. Αιγαίου
Ελένη Μπάλιου ΠΕ06 Ελευσίνας
Αννα Τριανταφύλλου ΠΕ05 Ανατ. Αττικής
Αθανασοπούλου Γεωργία ΠΕ05 Δυτ. Ατ-
τικής
Γεωργιάδη Ευλαμπία ΠΕ05 Γ' Αθήνας
Θηρεσία Φωτιάδου ΠΕ05 Β' Αθήνας
Φωτεινή Ρεΐση ΠΕ05 Πειραιά 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αγάπιος Οικονομίδης ΠΕ06 Λέσβου -
Λήμνου
Αριάδνη Καλογεροπούλου ΠΕ06 Χίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Βασιλική Κώτσιου ΠΕ06 Αιτωλοακαρνα-
νίας 
Ελένη Μπιντάκα ΠΕ06 Αχαΐας
Μαριάνθη Κοταδάκη ΠΕ06 Ηλείας
Χάντζου Ελένη  ΠE05 Δυτ. Στερεάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βασιλική Τσιτούρα ΠΕ06 Κοζάνης
Νίκος Πoζουκίδης ΠΕ06 Φλώρινας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γρηγόρης Σκιαδάς ΠΕ06 Άρτας
Χάιδω Νάτσικα ΠΕ05

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αντώνης Φραγκούλης ΠΕ06 Λάρισας
Μαριάνθη Μπατσίλα ΠΕ06 Καρδίτσας
Θεοδώρα Νίκου ΠE06

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου ΠΕ06
ΠΕ06 Κερκύρας – Λευκάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Καλλιόπη Κιοκπάσογλου ΠΕ06 Ημαθίας -
Πιερίας 
Κωνσταντίνα Αμανατίδου ΠE06  Σερρών 
Θεόδωρος Μανιάκας ΠΕ06 Ανατ.
Θεσ/νίκης
Αλεξάνδρα Αναστασιάδου ΠΕ06 Πέλλας
κ’ Κιλκίς  
Αγγελική Δεληγιάννη ΠΕ06 Πολυγύρου
Γιάννα Κερκινοπούλου ΠΕΟ7 Ανατ.
Θεσ/νίκης
Σουλτάνα Παπαδημητρίου ΠΕ07 Δυτ.
Θεσ/νίκης
Λεωνίδας Παρτσανάκης  ΠΕΟ5 
Θεοδώρα Βονιτσάνου – Γκιγιοτώ ΠΕ05

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ελένη Πουλλά ΠΕ06 Ηρακλείου
Δέσποινα Αγγελιδάκη ΠΕ06 Ρεθύμνου
Στέλλα Πλάτσκου ΠΕ06 Χανίων 
Αικατερίνη Ιωαννίδου ΠΕ05

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αγγελική Αναγνωστοπούλου ΠΕ06 Μεσ-
σηνίας
Στέλιος Μαρκαντωνάκης ΠΕ05
Δήμητρα Δάφνη ΠΕ05  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δέσποινα Ακριώτου ΠΕ06 Φθιώτιδας –
Ευρυτανίας
Μαρία Μαλίτσα ΠΕ06 Βοιωτίας – Φωκί-
δας
Μαρία Χαρίτου ΠΕ06 Ευβοίας 
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Αθήνα 22 Αυγούστου 2013

Επιστολή των Σχολικών Συμβούλων Αγγλικής (ΠΕ06) 
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Παρά τις συνεχείς υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις
που έχουμε λάβει ότι το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων θα προωθήσει την ενίσχυση της
Αγγλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, μετά τις τελευ-
ταίες εξελίξεις διαπιστώνουμε την υποβάθμιση της
Αγγλικής στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυ-
μνασίου. Η εξέλιξη αυτή όχι μόνο δεν ενισχύει την
εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας και της διασύν-
δεσής της με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομά-
θειας (ΚΠΓ), όπως αυτό προβλέπεται στο νέο
ΕΠΣ-ΞΓ, αλλά αντίθετα την αποδυναμώνει εξαιτίας
της μείωσης των ωρών διδασκαλίας κατά μία ώρα
στην στην Α' Γυμνασίου. Ως εκ τούτου, αφαιρείται
από τους μαθητές του Γυμνασίου η δυνατότητα να
κατακτήσουν το επίπεδο καλής γνώσης (Β2).

Με αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος απέναντι
στους μαθητές/τριες, στους οποίους/ες η πολιτεία και
οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρέχουν άριστη παι-
δεία και εκπαίδευση:

Σας παρακαλούμε θερμά να επανεξετάσετε το αί-
τημά μας να συμπεριλάβετε μία επιπλέον ώρα (3

ώρες) στα ωρολόγια προγράμματα της Α΄, Β΄ και
Γ΄ Γυμνασίου.

Με εκτίμηση,

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής:
1. Αγγελιδάκη Πετσαγγουράκη Δέσποινα,  2.

Ακριώτου Δέσποινα,  3. Αλεξανδροπούλου Μα-
ριάνθη,  4. Αμανατίδου Κωνσταντία,  5. Αναγνω-
στοπούλου Αγγελική,  6. Αναστασιάδου Αλε-
ξάνδρα,  7. Γκαντίδου Ευαγγελία,  8. Δεληγιάννη
Αγγελική,  9. Καλογεροπούλου Αριάδνη,  10.
Κεραμίδα Αρετή,  11. Κιοκπάσογλου Καλλιόπη,
12. Κοταδάκη Μαριάνθη ,  13. Μανιάκας Θεόδω-
ρος,  14. Μπάλιου Ελεάνα,  15. Μπατσίλα Μα-
ριάνθη,  16. Μαλίτσα Μαρία,  17. Μπεχλικούδη
Δήμητρα,  18. Νασίκα Ζωή,  19. Οικονομίδης
Αγάπιος,  20. Παναγιωτίδου Αναστασία,  21. Πα-
παγγελή Δέσποινα,  22. Παπαχρίστου Ευτυχία,
23. Πλάτσκου Στέλλα,  24. Ποζουκίδης Νίκος,
25. Πουλλά Ελένη,  26. Σκιαδάς Γρηγόριος,  27.
Τσιτούρα Βασιλική,  28. Συμεωνίδου Μεταξένη,
29. Φραγκούλης Αντώνιος,  30. Χαρίτου Μαρία,
31. Χατζηγιάννογλου Θάλεια

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



>

20 21

>

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑ∆Ε ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑ∆Ε

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 38 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ASPECTS TODAY ISSUE 38 SEPTEMBER-DECEMBER 2013

>

>

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Στόχος αυτού του υπομνήματος είναι: α) να επισημάνει
τη σπουδαιότητα του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας και
να προτείνει την ένταξή του στο βασικό κορμό των μαθη-
μάτων Γενικής Παιδείας του Νέου Λυκείου και β) να κα-
ταθέσει  την εμπειρία  των Σχολικών Συμβούλων  από την
μέχρι τώρα διδασκαλία του μαθήματος στο Γενικό Ενιαίο
Λύκειο. 

Καταρχάς, θα πρέπει να τονιστεί ότι το μάθημα της αγ-
γλικής γλώσσας συμβάλλει ουσιαστικά στην προ-
ώθηση και υλοποίηση όλων των «Σκοπών του Γενικού
Λυκείου», όπως αυτοί παρατίθενται στο Σχέδιο Νόμου.
Επιπλέον, η δυνατότητα κατάκτησης της αγγλικής σε επί-
πεδο «Πολύ καλής γνώσης» (Γ1) ή «Άριστης γνώσης» (Γ2)
είναι εντελώς απαραίτητη για τους μαθητές που πρόκειται
να εισαχθούν στα ΑΕΙ ή να κατευθυνθούν στην αγορά ερ-
γασίας, αφού πλέον η αγγλική γλώσσα αποτελεί το βασικό
εργαλείο τόσο για την πρόσβαση στη σύγχρονη επιστημο-
νική και τεχνολογική πρόοδο/έρευνα και την αναζήτηση
γνώσεων και πληροφοριών όσο και για την κάλυψη ποικί-
λων επικοινωνιακών αναγκών. Τέλος, ο αδιαμφισβήτητος
ρόλος του μαθήματος ως φορέα κοινωνικής, πολιτιστικής
και κυρίως ανθρωπιστικής διάπλασης των μαθητών καθιστά
αναγκαία την ύπαρξή του ως κύριο διδακτικό αντικείμενο
στα προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες του δη-
μόσιου σχολείου.

Ως Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, σύμ-
φωνα με το καθηκοντολόγιό μας, αναπτύσσουμε  συνερ-

γασίες με τους/τις εκπαιδευτικούς  που διδάσκουν την Αγ-
γλική Γλώσσα στα σχολεία της αρμοδιότητας μας.  Ιδιαίτερα
από τις συνεργασίες μας με τους/τις εκπαιδευτικούς  που
διδάσκουν επισημαίνουμε τα εξής:

α. Τα μαθήματα της Αγγλικής Γλώσσας σχεδιάζονται  και
υλοποιούνται  με στόχο να προάγουν την κριτική σκέψη,
την δημιουργικότητα και την πολυπολιτισμικότητα στους/στις
μαθητές/τριες. Η επιστημονική και η παιδαγωγική κατάρτιση
των εκπαιδευτικών ΠΕ06 είναι υψηλού επιπέδου καθώς
πολλοί/ες από αυτούς/ες κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδών. Κατά γενική ομολογία, διαμορφώνουν τα μαθή-
ματά τους  με τέτοιο τρόπο, ώστε οι  μαθητές/τριες  να απο-
κτούν τις γνώσεις και να καλλιεργούν τις δεξιότητες  εκείνες
που θα τους καταστήσουν ικανούς/ές  να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά και με αξιοπρέπεια στις κοινωνικές, εκπαι-
δευτικές και εργασιακές ανάγκες των διαφορετικών κοινω-
νικοοικονομικών, πολυγλωσσικών και πολυπολιτισμικών
περιβαλλόντων όπου θα κληθούν να εργαστούν και να ζή-
σουν ως ενήλικες. 

β. Σε  γλωσσικό επίπεδο τα μαθήματα σχεδιάζονται  σε
συσχετισμό με τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των μα-
θητών/τριών,  αλλά και με στόχο  την κατάκτηση των επι-
πέδων Γ1 – Γ2 (πολύ καλή και άριστη γνώση αντιστοίχως)
σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφο-
ράς για τις γλώσσες. (Common European Framework of
Reference for languages). Για την επίτευξη αυτού του στό-
χου χρησιμοποιούνται ποικίλα σύγχρονα γλωσσοδιδακτικά

μέσα, όπως π.χ. πολυτροπικά αυθεντικά κείμενα (ενημέ-
ρωση, λογοτεχνία, κινηματογράφος), κοινωνικά προσδιορι-
σμένη και τεχνολογικά υποστηριγμένη διδακτική μεθοδο-
λογία, κ.α. Συνεπώς, εκτός από την δυνατότητα ευρύτερης
μόρφωσης σε επιστημονικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θέ-
ματα, οι  μαθητές/τριες προετοιμάζονται για να αποκτήσουν
και ανάλογη πιστοποίηση στην Αγγλική Γλώσσα, προσόν
απαραίτητο στην αγορά εργασίας. 

γ. Οι ίδιοι οι μαθητές παράγουν πολυτροπικά κείμενα (ται-
νίες, θεατρικά, λογοτεχνικά κείμενα, ποιήματα κ.α ) μέσα
στην τάξη και με την χρήση των ΤΠΕ. Πολλά από αυτά πα-
ρουσιάζονται από τους/τις  ίδιους/ες  τους/τις  εκπαιδευτικούς
ΠΕ06 και τους/τις μαθητές/τριες ως καλές  διδακτικές πρα-
κτικές σε σεμινάρια και άλλες επιμορφωτικές δραστηριότη-
τες (φεστιβάλ Αγγλικής Γλώσσας) που διοργανώνονται από
τους Σχολικούς Συμβούλους και τις Επιστημονικές Ενώσεις. 

δ. Με κείμενα επιπέδου Γ1- Γ2 και  με διαφοροποιημένη
διδασκαλία προετοιμάζονται οι  μαθητές/τριες της Γ τάξης,
που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα της  Αγγλικής
Γλώσσας στις Πανελλήνιες εξετάσεις για να εισαχθούν σε
μία από τις πολλές σχολές που θέτουν ως προαπαιτούμενο
την πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής Φιλο-
λογίας, Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά,
Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου,  κ.α ).  

ε. Η Αγγλική Γλώσσα είναι  αναμφισβήτητα αποδεκτή  ως
lingua franca, τόσο στην Ευρώπη όσο και σ' όλο τον κόσμο.
Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 είναι οι πλέον περι-
ζήτητοι ως πολύτιμοι και απαραίτητοι συνεργάτες για την διε-
θνή κοινωνική δικτύωση του σχολείου τους και των μαθη-
τών/τριών του, στα διάφορα προγράμματα που εκπονούνται
( Comenius, e-twinning κ.α). Η επιστημονική τους κατάρτιση
τους βοηθά όχι μόνο να  χειρίζονται τις γλωσσικές δομές με
ευχέρεια, αλλά κυρίως να μπορούν να χρησιμοποιούν και
συνεπώς να διδάσκουν τους  κατάλληλους γλωσσοκοινω-
νικούς κώδικες για την επίτευξη  της αποτελεσματικής και
επιθυμητής επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς και ιδιαίτερα
σε όσους η Αγγλική αποτελεί επίσημη γλώσσα.   

ζ. Οι σχολικές κοινότητες, πολύ συχνά, στηρίζονται στους
εκπαιδευτικούς ΠΕ06 για την εκπόνηση δίγλωσσων pro-
jects, το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, την παραγωγή
ταινιών, τη διοργάνωση προγραμμάτων φιλαναγνωσίας
αλλά και άλλων δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην πα-
ροχή παιδείας στους/στις μαθητές/τριες.  

Μέσα στο πλαίσιο που περιγράψαμε, τα οφέλη που απο-
κομίζουν οι μαθητές/τριες, το σχολείο ως εκπαιδευτική κοι-
νότητα και η ελληνική και διεθνής  κοινωνία  από την  διδα-
σκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο ΓΕΛ είναι πολλαπλά και
πολύ σημαντικά. 

Η ευρύτητα της παιδείας που παρέχεται μέσα από την
διδασκαλία του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας συ-
νάδει απόλυτα με την φιλοσοφία και τους στόχους του
Νέου Λυκείου. Συνεπώς, το μάθημα αυτό θα πρέπει όχι
απλά να αποτελεί μέρος του βασικού κορμού των μα-
θημάτων γενικής παιδείας του Νέου Λυκείου αλλά να
αναβαθμίζεται και να εξελίσσεται ποιοτικά ως εξής:

Να υπάρξει έμμεση σύνδεση του διδακτικού υλικού
και των τριών (3) τάξεων του Γενικού Ενιαίου Λυ-
κείου με τα επίπεδα Γ1 και Γ2 του Κρατικού Πιστο-
ποιητικού Γλωσσομάθειας.

Να υπάρξει άμεση πρόνοια για δωρεάν παροχή εκ-
παιδευτικού υλικού (βιβλία) στους /στις μαθητές/τριες
του Γενικού Λυκείου.

Να δημιουργηθούν, στην Γ’ Λυκείου, τμήματα προ-
ετοιμασίας για τους μαθητές/τριες που επιλέγουν να
εξεταστούν στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσ-
σας.

Με εκτίμηση,

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής:

1. Αγγελιδάκη Πετσαγγουράκη Δέσποινα,  2. Ακριώτου
Δέσποινα,  3. Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη,  4. Αμανατίδου
Κωνσταντία,  5. Αναγνωστοπούλου Αγγελική,  6. Αναστα-
σιάδου Αλεξάνδρα,  7. Γκαντίδου Ευαγγελία,  8. Δεληγιάννη
Αγγελική,  9. Καλογεροπούλου Αριάδνη,  10. Κεραμίδα
Αρετή,  11. Κιοκπάσογλου Καλλιόπη,  12. Κοταδάκη Μα-
ριάνθη,  13. Μανιάκας Θεόδωρος,  14. Μπάλιου Ελεάνα,  15.
Μπατσίλα Μαριάνθη,  16. Μαλίτσα Μαρία,  17. Μπεχλικούδη
Δήμητρα,  18. Νασίκα Ζωή,  19. Οικονομίδης Αγάπιος,  20.
Παναγιωτίδου Αναστασία,  21. Παπαγγελή Δέσποινα,  22.
Παπαχρίστου Ευτυχία,  23. Πλάτσκου Στέλλα,  24. Ποζου-
κίδης Νίκος,  25. Πουλλά Ελένη,  26. Σκιαδάς Γρηγόριος,
27. Τσιτούρα Βασιλική,  28. Συμεωνίδου Μεταξένη,  29.
Φραγκούλης Αντώνιος,  30. Χαρίτου Μαρία,  31. Χατζη-
γιάννογλου Θάλεια

Αθήνα 22 Αυγούστου 2013

Υπόμνημα των Σχολικών Συμβούλων Αγγλικής (ΠΕ06) 
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο
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Introduction

Education and training have a crucial role to play in order to
respond to the increasing socio-economic and technological
challenges of a competitive global economic environment. In
this context, the European Union’s strategy for smart,
sustainable and inclusive growth in the current decade,
“Education and Training 2020” (ET 2020), considers high
quality education and training systems which are both efficient

and equitable crucial for its success and for enhancing
employability. The “Education and Training 2020” (ET
2020), which builds on its predecessor (the “Education
and Training 2010”), stresses the importance of
improving the governance and leadership of education
and training institutions along with the development of
effective quality assurance systems. High quality, however,
can “only be achieved through the efficient and

sustainable use of resources both public and private, as
appropriate and through the promotion of evidence-
based policy and practice in education and training
(ibid.).”  At the same time, though, the need “to ensure
high quality teaching, to provide adequate initial teacher
education, continuous professional development for
teachers and trainers, and to make teaching an attractive
career-choice” is not disregarded (ibid.).

Key words: 
external evaluation, 
internal evaluation, 
self-evaluation, quality, 
teacher appraisal

Current trends in education: 
School self-evaluation and teacher appraisal
Truths and lies: Reading between the lines

In 2010, while laying 'Europe 2020', that is, EU's strategy for smart,
sustainable and inclusive growth in the forthcoming decade, both the
Member States of the European Union (EU) and the European
Commission stressed the importance of education and training as key
elements for its success. This trend is also reflected, later on, in the
Strategic Framework for Education and Training ('ET 2020'). In order
to achieve one of the latter’s four long-term objectives, that is, to improve
the quality and efficiency of education and training, new demands
are placed upon education stakeholders in the sense that, in order to
improve the quality of an education system, you have to evaluate it.
Although evaluation is not a recent concern among education policy
makers, it is the evaluation of schools which lies at the heart of the
evaluation of an education system. Evaluating the quality of school
education, means, first and foremost, a systematic process of critically
analyzing or evaluating the performance of all its components
(authorities, teachers, pupils etc.), whereas, on a second level, it means
making judgments about the standard of education offered and
providing recommendations for improving its quality. Thus, one cannot
help but wonder: to what extent does the recently introduced by the
Greek Ministry of Education evaluation of the educational work of the
school as entity or its self-evaluation affect teachers? Is there an
interrelationship between this self-evaluation process and teacher
appraisal?  Where does the truth and lie stand? This article sets out to
examine the contentious issue of school evaluation while discussing
the effect of its implementation on one of its components, teachers.Dr. Sofia Kitsou
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Quality and types of 
school evaluation

In order to improve an education system, you have
to evaluate it. Evaluating a national education system
means monitoring its performance by collecting and
analyzing data and by relating the data gathered to
the goals and standards that the education system
itself sets and, if necessary, introduce appropriate
changes (Eurydice 2012: 46). This data may derive
from international evaluations such as PISA, etc.,
external examinations or national assessments (i.e.
student results in national tests), or may be the
results of school evaluation (ibid.). It, therefore, seems
that improvements in quality evaluation in education
ultimately rely on developments at school level as it
is stipulated in the Recommendation of the
European Parliament and of the Council on
European Cooperation in Quality Evaluation in School
Education (page 60/51 of the Recommendation). 

As far as approaches to school evaluation are
concerned, there is a wide variety since each
country develops its own evaluation culture and as
a result, “the scope and methods, the criteria and
standards used as well as the data gathering
instruments differ largely across education systems,
according to the educational context and the
stakeholders involved in the design and
implementation of school evaluation schemes
(Faubert 2009: 6).” This variety stems from different
traditions, diverse administration systems and
educational policies, not only related to evaluation,
but also to school autonomy (ibid.). Taking into
account the varied degrees to which
decentralization policies are implemented in the
different countries, the roles and functions of school
evaluation can vary (Scheerens as quoted in Faubert
2009: 6). 

More specifically, in 2001, the European Parliament
and the Council on European Cooperation in Quality
Evaluation in School Education strongly

recommended that Member States within their
specific economic, social and cultural context while
taking due account of the European dimension,
support the improvement of quality evaluation in
school education, by supporting and, where
appropriate, establishing transparent quality
evaluation systems and by encouraging and
supporting, where appropriate, the involvement of
school stakeholders, including teachers, pupils,
management, parents and experts, in the process of
external and self-evaluation in schools in order to
promote shared responsibility for the improvement
of schools (page 60/53 of the Recommendation).

Thus, despite the fact that EU Member States have
developed their own evaluation cultures and there is
a wide variety of approaches to school evaluation,
the majority of the EU Member States seem to
“implement a process of school evaluation, which
may be internal and/or external, and in many

cases arrangements are also made for the
appraisal of individual teachers (Eurydice 2012:
39, my emphasis).” 

As far as the term external evaluation is
concerned, this is used to define “the evaluation
undertaken by persons not directly involved in the
activities of the school being evaluated” whereas
internal evaluation refers to evaluation “performed
by school staff and sometimes other members of
the school community” (Eurydice 2004: 11, my
emphasis). However, a distinction has to be drawn
between internal evaluation (in which, independently
of data collection, the judgment is formed by
individual persons, or a body of persons, who are
staff members or pupils at the school) and the term
“self-evaluation” (in which evaluators form
judgments relating to tasks that they perform
themselves); the latter is a term commonly used to
refer broadly to all types of evaluation that occur
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within schools (ibid: 9, my emphasis).

External evaluation

The external evaluation of schools covers a wide
range of school activities, including teaching and
learning and/or all aspects of school management
(Eurydice 2012: 41). In most of the EU Member
States, a single body is responsible for the external
evaluation of a school as an entity (Eurydice 2004:
107). This is usually performed by an inspectorate
or an agency, by regional authorities, local
authorities or local educational providers,
accountable to the central government (ibid: 15).
External evaluation may also be carried out by
independent experts, that is, persons who are
responsible for drawing up evaluation criteria and
procedures and formulating judgments which they
later submit to a body or to one or more persons
responsible for making use of them (ibid: 11). This
may mean a body that is either actually part of the
education authority or accountable to it or instead
the school head or a group of persons in the school
(i.e. the school board) who may have asked for an
external evaluation (ibid.).

Most EU countries draw up lists of predetermined
national criteria for the purposes of external
evaluation. In general, it seems that external
evaluation criteria are established at central level to
ensure objectivity. “This means that the broadest
possible range of tasks will be taken into account and
the same concerns examined in all schools so as to
provide for comparison at national – or where
applicable regional – level (ibid: 133).” As a matter of
fact, the external evaluator has to gather as much
information as possible to make a judgment that is
both thorough and objective (ibid.).

In terms of the external evaluation criteria used,
countries may place emphasis on means
(processes), results (outcomes) or both. By
processeswe mean “a set of activities that transform
an ‘input’ into an educational or administrative output

(ibid: 61).” More specifically, processes refer to
effective leadership (i.e. setting common school aims,
values, etc.), efficient management of both human
(i.e. teacher allocation, teachers’ professional
development, etc.) and material resources (i.e.
budget, buildings, ICT facilities, etc.), the
enhancement of teaching practices (i.e. introduction
of innovative teaching methods, etc.), the
development and implementation of action plans (i.e.
action plans to fight absenteeism, etc.), or even to
the improvement of administrative procedures (i.e.
teacher or pupil records, etc.). “The input consists of
a set of factors (the number of teachers, pupil intake,
etc.) that a school will have to accept as given, in
order to obtain an output (ibid: 61).” Thus, if a school
is in need of material resources so as to carry out an
educational activity that contributes to the quality of
its performance, matters such as the management
of operational resources, budget management and
maintenance of the infrastructure are regarded as
processes (ibid: 60). “On the other hand, material
aspects over which the school has no control such
as its location in a disadvantaged neighborhood or
the size of its buildings are regarded as input (ibid.).” 

By outcomes we mean the results achieved by
schools with respect to the aims which have been
set for them (ibid: 61). Outcomes refer either to
quantative data (i.e. relating to pupil absenteeism,
pupil success or fail rate in progressing from grade to
grade, etc.) or they may refer to qualitative data (i.e.
progress in the development of pupils’ social or
cognitive skills, etc.), that is, “they relate essentially to
the skills or knowledge that pupils acquire while at
school (ibid.).” […] While the processes that have to
be developed to achieve these results are not
restricted to the field of education but may have to
do with administration, outcomes relate primarily to
pupils (ibid.). In Figures 1, 2, 3 and 4, the main
process parameters as well as the main outcome
parameters included in advance for the external
evaluation of schools as entities are presented.

Figure 1: MAIN PROCESS PARAMETERS INCLUDED  IN LISTS
DRAWN UP IN ADVANCE FOR THE EXTERNAL EVALUATION 

OF SCHOOLS AS ENTITIES

Source: Evaluation of Schools providing Compulsory Education in Europe, Eurydice 2004
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Figure 2: MAIN PROCESS PARAMETERS INCLUDED IN LISTS
DRAWN UP IN ADVANCE FOR THE EXTERNAL EVALUATION 

OF SCHOOLS AS ENTITIES

Source: Evaluation of Schools providing Compulsory Education in Europe , Eurydice 2004

Source: Evaluation of Schools providing Compulsory Education in Europe, Eurydice 2004

Figure 3: MAIN PROCESS PARAMETERS INCLUDED IN LISTS 
DRAWN UP IN ADVANCE FOR THE EXTERNAL EVALUATION 

OF SCHOOLS AS ENTITIES

Source: Evaluation of Schools providing Compulsory Education in Europe, Eurydice 2004

Figure 4: MAIN OUTCOME PARAMETERS INCLUDED IN LISTS
DRAWN UP IN ADVANCE FOR THE EXTERNAL EVALUATION 

OF SCHOOLS AS ENTITIES
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Although the external evaluation of schools offers the
possibility to compare performance across schools and
to assess performance against reference standards, it is
often criticized for its narrow scope and its tendency to
focus on commonalities rather than uniqueness in its
attempt to seek comparability and generalization (Nevo
quoted in Faubert 2009: 32). Thus, it may overlook the
local perspective and the special needs of a given school
(ibid.). External evaluation bears constraints when it
comes to interpreting specific findings regarding local
perspectives, context and needs (ibid.). In the vast
majority of EU countries where the external evaluation
of schools is practiced, evaluators take student
performance data into consideration in order to form
their judgment on school quality (Eurydice 2012: 44).
The most common performance data taken into account
in the evaluation process are students' results in centrally
set examinations and nationally standardized
assessments. Other possible output indicators used to
form judgments are student results in teacher
assessment, data on student progression through school,
student results in international surveys, etc. (ibid: 45).  

Data on student performance can be used as a “basis
for school comparison and provide benchmarks for
individual schools. According to the proponents of
standardized tests in education, centrally defined tests
are objective and reliable enough to provide criteria for
valid comparisons among individual students. Although
national examinations can serve as a crude indicator of
school performance, they cannot, however, provide any
indication of the value-added of a school, unless they are
properly adjusted (Faubert 2009: 33).” Moreover, as “test
scores and socio-economic status are highly correlated,
such an approach risks to measure in part the
socioeconomic characteristics of the students in the
school rather than the contribution of the school to
student learning (ibid: 33).” Furthermore, since student
results are generally expressed by means of quantitative
data, they can only reflect a limited number of school
quality aspects (ibid.). Not all school results can be
measured quantitatively (ibid.).

Thus, the publication of student results and external

school evaluation reports touches on the tension
between the accountability function and the
improvement function in the sense that, whereas they
may strengthen school and teachers’ accountability and
lead schools to use their performance evaluation for
improvement, the emergence of “league” or ranking
tables, on the other hand, can damage equity and distort
information (ibid: 35). This approach may increase
competition among schools and result in the
development of market mechanisms as regards the
school choice made by parents for their children.
Moreover, it is likely to discourage schools from accepting
or retaining children with special needs as it may
promote strategic behavior on part of schools (ibid: 35). 

While external evaluation seeks to maintain quality
assurance both in individual schools and the education
system as a whole, it calls for changes which cannot be
properly introduced if it is not supplemented by internal
evaluation (Eurydice 2004: 130). The latter seems to be
a more introspective process which seeks to improve a
given situation, either by responding to a judgment about
whether or not aims have been achieved or to problems
detected at source by those directly involved (ibid.). 

Internal evaluation

Both the processes of internal and external evaluation
include four stages: (1) the gathering of relevant
information, (2) the judgment, (3) the drafting of an
evaluation report and (4) the implementation of changes
(Eurydice 2004: 131). However, while in external
evaluation, the main emphasis is on judgment, in internal
evaluation the main emphasis is on change (ibid: 131-
132). As far as judgment is concerned, it should be as
comprehensive and as objective as possible but it should
also provide for feedback to the school and/or to the
central education authority (ibid: 131). The provision of
advice or the implementation of changes at school level
are two aspects of the external evaluation that appear to
be less developed (ibid.). In fact, where a proposal for the
improvement of quality has to be made, this is ultimately
the responsibility of the school concerned (ibid.). 

It is the internal evaluation that deals with the drafting
of a quality improvement proposal or the setting of new
objectives specific to a particular school (ibid: 132). As a
matter of fact, the school community (the school head,
teachers, parents, etc.) participation in the internal
evaluation process not only ensures that problems can
be identified more effectively but it also raises its level its
involvement in the implementation of changes (ibid.). In
general, the current tendency is to introduce external
evaluation involving judgments about performance and
means, and internal evaluation for developing strategies
to improve the given situation, while either approach
may identify precisely those aspects that require
improvement (ibid.). In other words, it is as if the means
to improvement have to be found within a particular
school (internal evaluation  quality improvement),
whereas maintaining a given level of quality and ensuring
that the school really initiates a process of change falls
within the jurisdiction of external evaluation (external
evaluation  quality assurance) (ibid.).

School evaluation and teacher
appraisal: the EU practice 

One thing is for certain, school evaluation (whether
internal or external) may provide an opportunity for
evaluators to form judgments about the personal work
of teachers and then inform them of their observations
(Eurydice 2004: 49). 

However, in the majority of the EU countries, school
evaluation does not result in either internal or external
evaluators to form judgments of individual teachers (ibid:
50). While situations vary widely, the EU countries seem
to fall into three broad categories (ibid.). In the first

group of countries (Denmark, Sweden, Norway, Spain,
Italy, Romania, etc.) “the individual performance of
teachers is not judged in any way” (ibid., my emphasis).
The internal or external evaluators judge only the quality
of the teaching provided by the school. However, in the
last three countries, the evaluation of teachers takes
place in exceptional circumstances1 (ibid.). The second
category consists of all countries (Belgium (the
Flemish Community), Luxembourg (in secondary
education), Austria, Lithuania and Hungary) “in which
the activity of teachers is judged solely by players in
the school concerned as part of a special procedure
independent of internal evaluation of the school as
an entity” (ibid: 51, my emphasis). School heads carry
out this evaluation and in none of these countries does
external evaluation (necessarily) include direct
observation of the work of teachers, that is, classroom
visits (ibid.). In the third category, “teachers are
evaluated both by the school head in a procedure
distinct from the internal evaluation of the school as
entity, and by an external evaluator part of a specific
approach to evaluation” (ibid). This is the case with
countries such as Belgium (the French and the
German-speaking communities), France (secondary
education) and Malta (ibid.).

To sum up, the vast majority of EU countries seem to
implement a process of school evaluation, which may be
internal and/or external, and in certain cases
arrangements are also made for the appraisal of
individual teachers (Eurydice 2012: 39). “In most
countries, schools are subject to external evaluation,
which is generally carried out by a single body, while
internal evaluation is performed by school staff and
sometimes other members of the school community”
(ibid.). As far as internal evaluation is concerned, this is

1 For example, in Spain, teachers are evaluated only “on request when they wish to get study leave or certain references enabling
them to take up a managerial post. In Italy, teachers are evaluated during their first year in service (probationary period) by an
evaluation committee which consists of teachers from the school and is elected by the teachers’ assembly. This evaluation
determines whether the probationary period has been successfully or unsatisfactorily completed. On the request of the school
head, technical inspectors (external evaluation) may evaluate teachers but this very rarely occurs. Teachers in Romania receive
individual feedback solely after a formal visit with a view to promoting them” (Eurydice 2004: 49).

▲
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mandatory or strongly recommended. 

But why is that internal or the so-called “self-evaluation”
of schools as entities strongly recommended? “The quality
of teaching is considered a key factor in the achievement
of the Lisbon objectives for social cohesion, growth and
economic competitiveness” (European Commission
2007b). Therefore, “the teaching workforce should be
capable of providing high quality teaching in order to enable
EU citizens to acquire the knowledge and skills which they
will need in their personal and professional lives” (ibid.).

In fact, research has shown that teacher quality is
significantly and positively correlated with student
attainment and that it is the most important within the
school factor explaining student performance (its effects
are much larger than the effects of school organization,
leadership or financial conditions) (European
Commission 2007a: 3). In addition, other studies have
concluded on the positive relationships between in-
service teacher training and student achievement and
“suggest that an in-service training program … raised
children's achievement … (and) suggest that teacher
training may provide a less costly means of increasing
test scores than reducing class size or adding school
hours” (Angrist and Lavy as quoted in European
Commission 2007a: 3).

In 2004, the Council and Commission Joint Report on
progress towards the Lisbon Objectives in the fields of
Education and Training stressed the importance of the
development of common European principles for the
competences and qualifications needed by teachers and
trainers. The Council in November 2009 stated that “the
motivation, skills and competences of teachers, trainers,
other teaching staff and guidance and welfare services,
as well as the quality of school leadership, are key factors
in achieving high quality learning outcomes” and that
“the efforts of teaching staff should be supported by
continuous professional development and by good
cooperation with parents, pupil welfare services and the
wider community” (European Council 2009). 

Improving the quality of the educational services
provided by schools depends, among other things, on

improving the quality of classroom teaching (Eurydice

2004: 133). When, how and by whom should teachers

be evaluated and strategies developed to improve the

way they work? This is undoubtedly one of most

contentious issues within the education community,

especially in our country, Greece.

School evaluation and teacher
appraisal: the Greek case

In Greece, schools as entities have not been the focus

of the evaluation process. Although some external

evaluation of schools takes place, it is fairly limited in

scope as it is related to resources such as accounts,

health, safety, archives, infrastructure, etc. The internal

evaluation of schools has been limited, if non-existent,

with the exception of a specific number of schools

across the country which carried out pilot-projects for

internal evaluation within the framework of plans for

improving the quality of education offered. 

Up to now, evaluation of the educational work of

schools as entities in Greece has had purely bureaucratic

characteristics as it took the form of administrative

reports submitted by school heads to education

authorities (such as the heads of education directorates

at regional and prefectural levels, school advisors, etc.),

having as a final destination, the central education

authority, the Greek Ministry of Education. This evaluation

process was problematic in the sense that it focused on

administrative aspects or quantitative data and it did not

encourage teachers’ participation in the evaluation of

the work carried out within the school nor did it give any

feedback on the school work (Zouganeli 2007: 145)

In March 2013, the institutional framework for the

evaluation of the educational work of the school as entity

was established. This is performed through the process

of self-evaluation and the responsibility of its
implementation lies among the school head and the
teachers’ assembly (c.f. Article 4 of the 30972/Γ1/5-3-
2013 Decision of the Greek Ministry of Education
published in the Greek National Gazette issue 614/B /15-
3-2013). Its aim is the quality improvement of all aspects
and components involved in the education process. It
seeks to develop evaluation culture in schools,  increase
the cooperation and participation among members of
the school community, enhance teachers’ self-
awareness and professional development, help teachers
and educators gain experience in the field of evaluation,
identify strengths and weaknesses as well carry out
actions with a view to improving the quality in education
offered in schools (ibid.: Article 1). 

One cannot help but wonder: to what extent does the
self-evaluation of the education work of the school as
entity affect teachers? Teacher appraisal in Greece has
been demonized because of its sinful past when
teachers were evaluated by external evaluators, that is,
inspectors. This was a badly practiced external evaluation
which cultivated fear and not teachers’ self-awareness.
Judgments made were often unjustified and subjective.
It promoted individualism and not a collective spirit within
the school whereas it gave a formal, false and
sometimes wrong impression of schools and school
teachers. In any case, these are some of the
disadvantages of external evaluation (Kentro
Ekpaideutikis Erevnas, 2007-2013: 7) 

Because of this bad experience of the past, teachers
as well as teacher unions have been resistant and not
willing to undergo evaluation as they are not convinced
that the process will be as objective as possible targeting
the improvement of quality in education i.e. by giving
solutions to problems identified. They are afraid that
judgments made will be related to promotion or
disciplinary actions taken against them. Any serious
intervention on the part of the state with regard to the
contentious issue of the evaluation of the education
work of a school presupposes that teachers have
accepted and consented to this process. This is why the
Greek education authorities decided to start with school
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self-evaluation so that both teachers and education
officers gain valuable experience in the field of evaluation
and an evaluation culture be developed in the long run.  

School self-evaluation actually triggers the active
participation of the various players with a stake in the
education offered by schools, and especially teachers. It
places new demands on teachers’ responsibilities,
widening their duties and changing their working
conditions. It asks for their collaboration, it commits them
to making their own plans, it clarifies problematic fields,
it involves them in planning courses of action, it suggests
fields for self-education and continuing professional
development. It implies that teachers continue to reflect
on their practice in a systematic way, undertake
classroom-based research, incorporate into their
teaching the results of classroom and academic
research, evaluate the effectiveness of their teaching
strategies and amend them accordingly or even assess
their own training needs.

Although it may trigger internal conflicts or lead to
introversion, self-evaluation is most advantageous as it
permeates the education reality, it detects problematic
areas from within and gives meaning to teaching
practices, contributing to quality improvement in school

education. It indirectly assesses teachers’ performance
or rather gives them feedback on their work. Moreover,
whether   promotion or disciplinary actions taken against
teachers should be related to and take into account the
degree of their involvement and participation in the self-
evaluation process of the educational work of the school
unit is a political decision which has just been made for
the Greek teachers. It is a clearly and well-established
criterion stipulated in the recently issued Presidential
Decree No. 152 of November 1, 2013, 

“Primary and Secondary Education Teacher Appraisal”
(published in the Greek National Gazette issue 240/A
/5-11-2013).  In pedagogy, however, extrinsic motivation
which refers to doing something because it leads to a
specific outcome contrasts intrinsic motivation which
refers to doing something for its inherent satisfaction
(Ryan 2000: 55). Extrinsic motivation does not
necessarily lead to internalization and integration of
values as it is usually accompanied by the pressure of
control and does not fulfill the innate psychological need
for self-actualization. In this context, it should be clear
that evaluation is only a tool, a means towards an end,
that is, quality improvement in education, and should not
by any means become an end itself.
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The challenge many teachers face is how to
incorporate new technology into their classrooms
that strengthens classroom learning by
capitalizing on learners’ media literacies.
Blogging can be used as a knowledge or
language-centered instructional tool for state EFL
teachers by engaging Ls in individual or
collaborative activities and projects. In the hands
of teachers and learners (Ls), ‘blogging’ offers a
new and powerful toolkit for the support of both
collaborative and individual learning by
creating an amazing and friendly community
for sharing ideas, participating in challenges and
developing professionally as well.

1. Introduction

‘Blogging’, a new and innovative technological tool, can
be used in English as Foreign Language (EFL) classrooms
to support learning by relying on Ls’ interests and familiarity
with online communication. 'Blogging' - a contraction of the
term 'web logging' – has emerged in many educational
contexts as a vehicle for integrating face-to-face and online
modes of learning. 

The main purpose of this article is to familiarize state EFL
teachers with blogging practices by focusing on the ‘why’ and
‘how’ to blog through the Greek School Network. It discusses
the potential of blogging to effectively support classroom
learning and outlines the suitability of blogging for Foreign
Language (FL) education. In particular, blogging is a ‘social
activity’ which has the potential to be a transformational
technology for FL teaching and learning at the Greek state
schools by fostering EFL learners’ sense of autonomy, and
perception of language awareness/ development in a

pleasant, stimulating, collaborative and interactive way.

2. What is a blog?

A’ blog’ is a website in which items are posted on a
regular basis and displayed in reverse chronological
order. The term blog is a shortened form of weblog
(or web log). Authoring a blog, maintaining a blog or
adding an article to an existing blog is called
‘blogging’. Individual articles on a blog are called ‘blog
posts’, ‘posts’ or ‘entries’. A person who posts these
entries is called a ‘blogger’. A blog comprises text,
hypertext, images, and links to other web pages and
to video, audio and other files1. 

Blogs use a conversational style of documentation.
The process of reading online, engaging a community,

and reflecting it online is a process of bringing life into
learning. As Richardson (2006) comments, “This [the
blogging process] just seems to me to be closer to the
way we learn outside of school, and I don’t see those
things happening anywhere in traditional education”.
And he asks: “Could blogging be the needle that sews
together what is now a lot of learning in isolation with
no real connection among the disciplines? I mean
ultimately, aren’t we trying to teach our kids how to
learn, and isn’t that [what] blogging is all about?”

3. Why to blog?
3.1 Theoretical Review

What makes blogs so attractive, in both the
educational community and the Internet at large, is

Key words: 
blog, blogging, posts, 
collaboration, autonomy,
professional development,
social activity, 
critical thinking
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1 http://en.wikipedia.org/wiki/Blog
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their ease of use. A blog owner can edit or update a
new entry without worrying about page formats or
HTML syntax. Sebastian Fiedler, a media pedagogy
specialist at the University of Augsburg in Germany,
has been monitoring the rise of blogs for a number
of years. “Many lightweight, cost-efficient systems and
tools have emerged in the personal Webpublishing
realm”, he writes. According to Fiedler (2004), these
tools offer a new and powerful toolkit towards
supporting both collaborative and individual learning.

Blogs are emerging in many educational contexts
as vehicles for personal expression and the
dissemination and critique of Internet materials. Blogs
are a flexible medium that can be used in approaches
that provide educational participants with a ‘middle
space’ of options as to how to integrate face-to-face
and online modes. Blog construction encourages the
development of individual, critical voices within the
broader context of classroom interactions.

More specifically, in FL education blogging has been
described as a social activity (Nardi, Schiano &
Gumbrecht, 2004), which puts the writer in a central
position. It is argued that this centrality of the writer
needs to be maintained in an educational context.
The shift from teacher to learner orientation is seen
as a significant change in language education. A blog
informs and supports language learning
environments which foster EFL learner autonomy.
Blog-based reflective writing increases Ls’ sense of
autonomy and it has a positive impact on EFL
learners’ perception of target language awareness
and development. 

In short, blogs have the potential, at least, to be a
truly transformational technology in that they provide
Ls with a high level of autonomy while simultaneously
providing opportunity for greater interaction with
peers. The ability of both the teacher and Ls to easily
update an online diary promotes blogging as a new
form of communication to enhance class discussion
and to create a community outside the classroom.
Flatley (2005) argues that the technological medium
provides a space where Ls can interact with one
another, and it can open up the classroom space

“where discussions are continued and where every
learner gets an equal voice” (p. 77).  In addition, blogs
can promote collaboration (Flatley, 2005; Williams &
Jacobs, 2004; Oravec, 2002). 

Therefore in a school context, blogs are sometimes
used as “online diaries” where Ls write about their
own experiences or share their ideas related to
course topics. However, the power of a blog comes
when others interact with an individual’s posts,
creating a forum for discussion and conversation.  

Moreover, in contrast to more traditional forums for
online discussion, blogs are open to the world to see.
This provides visibility for Ls to share their ideas with
the larger world. Glogoff (2003) notes that Ls used
the [class] blog for a purpose other than from what it
was initially intended, causing them to create a new
blog for a more general audience. Huffaker (2005)
argues that bloggers can get feedback on their writing
from a wide range of other bloggers, and "they can
link to fellow bloggers, creating an interwoven,
dynamic organization".  

Blogs not only motivate school Ls to participate
more actively in their classroom, they also encourage
them to write more thoughtfully (Flatley, 2005), with
the quality of writing often surpassing writing in more
conventional forms (Todras-Whitehall, 2005) by
requiring Ls to “carefully formulate and stand by one's
opinion” (Williams & Jacobs, 2004, p. 236).   In
addition, blogs encourage Ls to make their writing
more concise (Beeson, 2005, p. 28).  Oravec (2002)
notes that blogging may further develop critical
thinking skills because Ls must carefully evaluate what
they read and write, as their words are now available
to a larger audience.

3.2 Educational benefits of blogs

A teacher’s blog is used as a personal library where
Ls can find reference books, extra-curricular and
leisure activities which cater for the group’s special
needs and interests. In this way, the blog may foster

learner autonomy and encourage them to go further
on their EFL studies, to practice their FL writing skills
while expressing themselves; and to establish a
stronger affective bond with the teacher. A blog is also
a space where Ls and parents find information about
EFL course syllabus, homework assignments,
assessment (Stanley, 2005).

Potential benefits as identified by learning specialists
Fernette and Brock Eide and cited by Will Richardson
(2006) in Blogs, wikis, podcasts, and other powerful
webtools for classrooms include the following: 

Can promote critical and analytical thinking. 

Can promote creative, intuitive and associational
thinking (creative and associational thinking in
relation to blogs being used as brainstorming tool
and also as a resource for interlinking, commenting
on interlinked ideas). 

Potential for increased access and exposure to
quality information. 

Combination of solitary and social interaction. 

Within the structure of a blog, Ls can be motivated,
demonstrate critical thinking, take creative risks, and
make sophisticated use of the FL and design
elements. In doing so, the Ls acquire creative, critical,
communicative, and collaborative skills that may be
useful to them in both scholarly and professional
contexts.

3.3 Educational uses of blogs 

3.3.1 The following are some possible
uses of blogs in FL education:

reflection on teaching experiences, 

categorised descriptions of resources and
methodologies for teaching, 

ramblings regarding professional challenges and
teaching tips for other colleagues, 

illustration of specific technology-related tips for
other colleagues.

3.3.2 Within an organisational
perspective a blog can support:

a common online presence for unit-related
information such as calendars, events, assignments
and resources,

an online area for Ls to post contact details and
queries relating to assessment.

3.3.3 Within a pedagogical perspective
a blog can support:

comments based on literature readings and Ls’
responses,

a collaborative space for Ls to act as reviewers for
course-related materials, 

an online gallery space for review of works, writings,
etc. in progress, making use especially  of the
commenting feature, 

teachers encouraging reactions, reflections and
ideas by commenting on their Ls’ blogs,

development of a learner e-portfolio of work.

4. How to blog through the Greek
School Network?

4.1 How to create a blog

First and foremost, you need to become a member
of the Greek School Network in order to be able to
use a username and a password which are necessary
for creating your blog. In case, you have already been
a Greek School Network member, just try to
remember your username and password.  

Steps for creating and managing a blog:

Open through a web browser the website:
http://blogs.sch.gr 

Then click on Connection (Σύνδεση) either on the
top of the page or on Connection (Σύνδεση) on
the right part of the page μενού by giving your
personal info.
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That is, give your username and password as members of the Greek School Network and click
on Connection button (Σύνδεση).

 If your personal info is correct, your blog is automatically created under the URL:
http://blogs.sch.gr/onomaxristi and its title appears: e.g. http://blogs.sch.gr/evitavita.

To see your blog, press Blog Name/My Blog  (όνομα ιστολογίου) e.g. evitavita's blog  OR

Write in your browser: http://blogs.sch.gr/ονομαχρηστηστοΠΣΔ  
(e.g. http://blogs.sch.gr/evitavita) in order to visit the first page of your blog. 

4.2 Blog editing

At the initial page of your blog (see the above screen window) by clicking on:

My account (Ο Λογαριασμός μου), you can change the settings of your account, edit your
profile, see your messages, see your friends or new friend requests, your groups and new
invitations.

My Blogs (Τα Ιστολόγια μου), you can go to the administering environment of your blog.

Notices (Ειδοποιήσεις), you can see pending requests for friendship, enrollment in groups, etc.

4.3 How to post an article

Create your own post by going over the horizontal menu:

1) From the Control Board/Panel (Πίνακα Ελέγχου) click on New Article button (Νέο Άρθρο).
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2) Write a title.

3) In the editor write the text of your article to be posted.

4) On the right column press the button Post (Δημοσίευση).

(You can also press Preview (Προεσκόπηση) before you Post)

4) Press Open and the file starts uploading. After the uploading of the picture, the window of
media collection (Συλλογής Πολυμέσων) will appear. 

5) Press the button Insert to Article (Εισαγωγή σε άρθρο).

6) Return to the Editor and press Post (Δημοσίευση).

4.4 How to post a video

1) From the toolbar of the editor (κειμενογράφου) click on the last right icon  

2) Select the website of the video, e.g. Youtube

3) Write the ID of the video, e.g. -b2xUb0VofQ 

4) Then you press Insert (Εισαγωγή).

5) Finally, click on Post (Δημοσίευση).

(You can also press Preview (Προεσκόπηση) before you Post)

4.5 How to post a picture

1) Press the button   

2) Then, Upload Files (Μεταφόρτωση Αρχείου).

3) File Selection (Επιλογή Αρχείου) from your computer.
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What follows is an example of a blog with a modified or a new appearance/theme:

Some very useful links for more detailed guidelines on how to create and use blogs for
educational purposes are the following: 
http://blogs.sch.gr/manuals 
http://blogs.sch.gr/intro/ 
http://helpdesk.sch.gr/login_frame.php?category_id=5327

4.6 Blog appearance/theme

Every newly created blog has a default appearance/theme such as the following:

You can modify/change the appearance/theme of your blog if you
press the button AppearanceThemes (Εμφάνιση  Θέματα)
which leads to the page of appearance/themes management
(σελίδα Διαχείρισης Θεμάτων).

At this page you can press Preview and/or Activation (Προεπισκόπηση και/ή Ενεργοποίηση)
of the theme you have selected.
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5. Conclusion

Blogging as a learner-centered instructional tool
offers particularly useful opportunities for Ls’
motivation, learner-centered feedback and dialogue.
Such opportunities also support community-centered
instruction by utilizing the critical social component
of learning central to Vygotsky's (1978) notions of
social cognition; Lipman's (1991) concept of a
community of inquiry; and Wenger, McDermott, and
Snyder's (2002) ideas of community practice. In
other words, blogging expresses the importance of
social and peer interaction as foci of the learning
community. Hence, state EFL teachers can use blogs
to motivate and encourage guided discovery and
knowledge in the target language. More importantly,
extending contact between EFL teachers and Ls
through a topical edu-blog could provide a practical
way to both mentor exceptional or enthusiastic Ls to
continue their excellent FL progress and encourage
weak or passive Ls to activate themselves in the FL
classroom as much as possible.
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Principles of the listening input 
and activities

In an attempt to expose our students to the real language,

we seek authentic spoken English texts, which feature
natural speed, pauses, errors and self-corrections,
incomplete sentences, colloquial phrases etc. (Rost, 2011)
but we usually end up disappointed by their unsuitability
arguing that our students will not be able to cope with such
natural language after all. A compromising - and at the same
time more pedagogical - idea between authentic listening
texts and fully scripted listening input (as in the case of
prepared and recorded tapescripts that can be found in

textbooks) would be semi-scripted oral discourse based on
teacher’s notes (Dirven & Oakeshott-Taylor, 1985) and

delivered by the teacher himself or in collaboration with
a colleague when it comes to dialogues. This way,
genuine features of oral discourse, as specified above,
would be exhibited and adaptation of input difficulty,
according to the level of students, would be feasible as
well. 

Burgess’s seminal work on ideational frameworks
(1994) can provide the organisation of the notes on
which the listening input will be structured. The basic
concept is that there are three different frameworks -
flow charts, grids and tree diagrams - which correspond
to each of the three different ways the mind uses to
organise ideas around a topic, and these are
temporal/causal sequences, descriptions and abstract
classifications, accordingly. In the case of the listening

lesson proposed in this article, the  input itself - a
weather forecast, which is a descriptive genre - has
determined the use of grids both in the teacher’s
preparation notes and student worksheets’ tables
because grids “represent the attribution of
characteristics” (Burgess 1994: 312).

Concerning the activities of the lesson, “since the
listening process is […] not directly observable” (Sifakis,
2004: 139), the listening skill cannot be practised only
by listening to speeches and dialogues but needs to be
integrated with activities that practise other skills. Oral
and/or written reactions and responses are necessary
to facilitate and assess successful communication and
this explains why integrating activities are so important
in the teaching of listening. Additionally, to actively

Key words: 
listening, semi-authentic 
input, semi-script, real-life 
activities, skill integration, 
information-gap
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It is quite common in EFL practice for listening to be viewed by
the teacher as a 10-minute time-off and by the learners as a
boring, unchallenging activity which marks the end of a lesson,
and this can be attributed to the kind of the activities that can
be found in most textbooks, which are mainly gap-filling or
multiple-choice questions. It is also true that listening is the skill
less frequently chosen to be supplemented or modified by
teachers for reasons which are beyond the scope of the present
article.
One could definitely argue that this type of listening training is
what is expected from our students to excel at by the plethora
of English certificate exams but should we - as educators - be
contend with the above justification and follow this practice
even for young learners? We are all well-aware that our
students will probably not learn to listen this way but rather will
be trained to listen for exams. Therefore, the aim of this article
is to demonstrate how listening can be treated meaningfully by
proposing an original listening lesson which through the use of
semi-authentic input focuses on real-life situations, activities
and interaction, and integrates most language skills.
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engage learners and convince them to work to the best
of their potential, activities should also be interactive
and involve collaboration and team-work. This could be
enhanced by promoting activities that imitate real-life
tasks and thus giving meaning and breathing life to
otherwise meaningless discourses. For example, note-
taking is a valuable real-life skill (Rost, 2011) and such
is the use of these notes to reconstruct the original
listening input, both of which activities can be employed
to improve learners’ listening skills.

Finally, although the relevance of a weather forecast
to the needs of the students could be debated, it is the
context within which it is presented and used that
makes it motivating and purposeful and therefore
relevant to their needs: the students listen to weather
information in order to decide which the best
destination for their school winter trip is - a matter of
extreme importance to them- and what supplies and
accessories to take with them. They are finally given
another real-life task which is to submit their preference

to the school’s blog and thus actually have a say in the

decision-making of the trip.

Description and rationale 
of the listening lesson 

The listening lesson is originally designed for A1-A2

level students (Council of Europe, 2001) but can be

adapted to any appropriate level. It follows the principles

mentioned above, integrates listening with speaking and

writing, and takes the form of a three-stage procedure.

Pre-listening Stage

The pre-listening stage starts with a matching activity

where the students have to identify weather words with

some of the weather symbols printed in their handouts

so that they smoothly tune into the topic of the input.

The second activity takes the form of a two-minute quiz

where the learners note down the names of some
towns/cities in Greece spotted on a map.  It is the first
attempt for student cooperation which will be an
essential part of most of the activities and gives a playful
touch to the lesson. 

The map is easily associated with weather conditions
in the mind of the young learners who are familiar with
television weather broadcasts, and the visuals presented
support understanding (Vandergrift, 2004). With their
aid, relevant schemata become activated (Carrell,
2007) and activity 3 serves to build upon the
association between the weather conditions and the
map by asking students to guess the weather on the
preceding towns at the current time of year. The
learners are now prepared for what they are going to
listen to and underlying processes of prediction function
on a subconscious level.

While-listening stage

In the first activity of the main stage, activity 4, the

learners listen with the purpose to note down the

changes in temperature throughout the day in the three

towns that the school is considering for the trip -

Arahova, Athens and Skyros1- and compare them in an

attempt to get a general idea of the input. In activity 5,

the students listen again, this time for details of the

weather conditions in the three towns and complete

another grid. At this point the students are divided into

Students A, who have to complete only the weather for

the morning and Students B who complete the

weather for the afternoon. In the final activity of the

while-stage, activity 6, they work in pairs to exchange

information orally so that they complete their missing

part of the day.

1 The choice of the destinations was determined by the fact that the lesson was implemented to a primary school in the
prefecture of Evia.

▲
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Listening for the first time and writing down the
temperatures (activity 4) enables learners to set up
expectations for what they are about to hear the
second time and this process limits the potential
utterances and their memory load (Sheerin, 1987)
which leads to better understanding of the input. A
combination of bottom-up and top-down processes
(Field, 1999) are at work so that the students can make
sense of what they hear as they have to “recognize key
lexical items related to subject/topic, deduce meaning
from context, recognize markers of cohesion and the
function of intonation to signal information structure”
which are only a few of the listening micro-sills that
Richards (1983: 228) has classified.

Activities 5 and 6 form an information gap activity,
where students complete different parts of the grid and
then they exchange information. This gives the
opportunity to integrate speaking in the lesson and
makes the interaction purposeful since not all students
have directed their attention to the same information -
although they listened to the same input. They can also
ask for clarification and through negotiation of meaning
(Long, 1989; Pica, 1994) evaluate their performance.
The exclusion of true/false or multiple choice questions,
where only one answer is correct, and the selection of
a grid instead, as well as the pair-work information
exchange, gives confidence to the learners and
resembles real-life situations: where more than one
answer is acceptable and partial comprehension is
sufficient (Porter & Roberts, 1981).

Post-listening stage

In activity 7, the learners match some activities they
can do during their trip with the appropriate destination

and then, through pair-work and brainstorming they
add some more activities they can do at each place.
Finally, in activity 8, they are asked to choose the most
suitable destination for their trip, justifying their decision
with relevant information about the weather and the
activities offered at each destination.  As Sifakis points
out, “[t]asks should be carefully constructed to reflect
real-life situations” (2004: 216) and these activities
resemble such situations where we consider with family
or friends the opportunities a trip destination has to
offer and the weather in order to make a decision. For
homework, (activity 9) the students have to write a
paragraph and post it on the school’s blog
recommending the best place for their trip so that the
trip’s destination will be decided upon the majority’s
choice. It is actually the previous activity in written form
incorporating another skill -writing - and it has the
advantage that the addressee is the school’s blog and
not the teacher. Therefore, the students’ article gets out
of the classroom and enters the real world.    

Conclusion

The present model lesson has only been an attempt
to show how much more motivating listening can
become if it is contextualised and related to student life,
that is - to a large extent - the real life of students. In
fact, when the lesson was implemented, the class could
not accept the fact that the trip was not going to take
place, after all! I cannot deny that such a lesson is time-
consuming to be designed in its every detail, but once
in a while, it is worth the… cause.
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Time: approximately 45’
Main aims: To listen for content

To encourage pair-work
To provide a real-life context and tasks
To reach a joined decision

The Lesson Plan: The Weather Forecast

Procedure Objectives Interaction
Allocated
time

Pre-listening stage

1. Ls match the pictures
with the weather words.

2. Ls work in pairs and write
the names of the places
spotted on the map.

-To revise/introduce words related to weather.
To activate relevant schemata.

-To activate Ls by getting them to do a quiz
under time pressure. 

T-Ls-T

Pair work-T

3’

4’
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Procedure Objectives Interaction
Allocated
time

3. Ls predict the weather on the
spotted places.

-To link weather conditions with different
places on a map and activate familiar
experience (TV weather forecast). To
raise Ls’ expectations for the listening
that follows. To use weather words.

Pairwork-T 4’

While-listening stage

4. Ls listen to the weather
forecast about three places and
note the temperatures.

5. Ls listen again and write the
weather conditions that change
during the day.

6. Ls exchange information about
the part they are missing and
provide the information as pairs.

-To focus on numbers (temperatures)
and a general understanding of the
listening text (bottom up and top down
process).

-To focus on detail. To practise note-
taking (bottom up and top down
process).

-To cooperate and take responsibility of
their learning.

T-Ls-T

T-Ls

Pairwork-T

5’

5’

8’

Post-listening stage

7a. Ls match the activities
offered to the appropriate
places.

7b. Ls add more activities that
can be done in each destination.

8. Ls discuss and decide which
the best destination for their trip
is.

Homework
9. Ls write and post a paragraph
on the school’s blog
recommending the best place
for the trip so that a decision is
made for the school trip.

-To relate the destinations to appropriate
activities.

-To brainstorm ideas and use their
imagination critically. To encourage
mental associations. Language focus:
can/could.

-To negotiate in order to reach a decision.
To verify decisions.

-To create a real-life purpose for writing.
To justify a decision in written form.

T-Ls-T

Pairwork-T

Pairwork-T

T-Ls
(explanation)

2’

6’

6’

2’

Teacher’s notes (semi-script)

WORKSHEETS

Places
Time

morning
(07:00-12:00)

afternoon
(12:00-17:00)

Arahova

Very foggy and cold
Slippery streets
Limited visibility 
Temp:1°C

Sun comes out-sunny
Gets warmer
Temp: 5°C

Athens

Cloudy but mild
Warm for the season
Temp:10°C

Still cloudy
Gets windy 5-6B
Rainy-raindrops
Temp:8°C

Skyros

Foggy and quite cold
wet
temp: 5°C

Sunny and mild
Temp rises to 10°C
Warm for the season

Activity 1

Look at the pictures of weather symbols and match them with the correct weather word. 

1. sunny, 2. cloudy, 3. rainy, 4. snowy, 5.  windy, 6. stormy

Activity  2

Look at the map of Greece. Do you know the names of these towns/cities? Work with your partner
and write as many as you can. You have TWO minutes.

Activity 3

Talk to your partner and guess what the weather is like in the above places this time of year. Write it
next to the name of each town/city.

Activity 4

In two-weeks’ time we’re going on our winter day-trip! These are the places we’re thinking about.

Listen to the weather forecast once and note down the temperatures that are mentioned for the fol-
lowing parts of the day. Which is the coldest/the warmest? 
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Places
Time

morning
(07:00-12:00)

afternoon
(12:00-17:00)

Arahova

Athens

Skyros

Places Activities

Watch a 3D film in the planetarium,……………………………………………… …………..…………
…………………………………………………………………………………....……………………………………………………

ride a sleigh,………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

go horse riding on ponies,………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Places
Time

morning
(07:00-12:00)

afternoon
(12:00-17:00)

Arahova

Athens

Skyros

Task 7

Write the places next to the activities we can do there. 

Then, discuss with your partner and find some more activities to enjoy our time on our trip!

Task 8

Now it’s time to decide where we’re going on our trip. Talk to your partner and decide together.  

Explain the reasons for your choice.

Task 9

At home write a paragraph and send it to our blog (http://blogs.sch.gr/...) recommending the best
place for our trip. 

Don’t forget to explain why this is the best place.

Task 5 (student A)

Listen again and keep notes about the weather at the three places for the morning.

Task 5 (student B)

Listen again and keep notes about the weather at the three places for the afternoon.

Task 6 (Student A)

Now, ask your partner about the weather in the afternoon and complete the empty boxes above.

Task 6 (student B)

Now, ask your partner about the weather in the morning and complete the empty boxes above.
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«Πολιτιστικά προγράμματα 
και διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας»
Βασιλική Αρβανιταντώνη
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Ο θεσμός  των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και
Καλλιτεχνικών Αγώνων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν δημιουργηθεί
από το 20031. 

Κύριος στόχος του θεσμού αυτού είναι  η προώθηση
των  Πολιτιστικών Θεμάτων και των Μαθητικών Καλλι-
τεχνικών Αγώνων, μέσα από την υλοποίηση προαιρετι-
κών πολιτιστικών προγραμμάτων. Γενικότερα, στόχος
είναι  η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, η
ανάδειξη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής πλευράς της
Παιδείας καθώς και η ανάδειξη της πολιτισμικής διάστα-
σης στην εκπαίδευση.

Κατ’ αρχάς, μέσα από την εκπόνηση  ενός πολιτιστικού
προγράμματος στο σχολείο τα παιδιά  αποκτούν συνεί-
δηση της ανθρώπινης δημιουργίας και της πολιτιστικής
τους ταυτότητας αφού το πρόγραμμα είναι  μια δημιουρ-
γική διαδικασία με σκοπό την ανάδειξη του πολιτισμού
και των τεχνών. Κατανοούν και αξιολογούν τα πολιτιστικά
επιτεύγματα ως προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Μέσα
από τη γνώση του παρελθόντος, κατακτούν  το μέλλον.
Επιπλέον, γίνεται  μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός
θέματος με την υποστήριξη του/της Υπευθύνου, την  κα-
θοδήγηση υλοποίησης ενός προγράμματος, την προ-
ώθηση νέων ιδεών, τον εμπλουτισμό της θεματολογίας,
την παροχή υλικού και λύσεις σε τυχόν δυσκολίες. Επί-
σης, είναι σημαντική η ύπαρξη συνεργασίας με τις τοπικές
αρχές,  πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους, υπουργεία,
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για την υποστήριξη των
προγραμμάτων και το άνοιγμα του σχολείου στην κοι-
νωνία. Τέλος, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, οι
Υπεύθυνοι διοργανώνουν  σεμινάρια και ημερίδες πάνω
σε θέματα τέχνης και πολιτιστικής παράδοσης και βιω-
ματικά εργαστήρια με σκοπό να βοηθήσουν όσο μπο-
ρούν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους.

Ως Πολιτιστικό πρόγραμμα  ορίζεται κάθε δημιουργική
διαδικασία μαθητών και εκπαιδευτικών που έχει ως αν-
τικείμενό της την καλλιέργεια της αισθητικής και  την ανά-
δειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού μέσα από
δράσεις που αφορούν τους θεματικούς άξονες που ανα-

φέρονται παρακάτω. Είναι μια βιωματική διαδικασία που

στόχο έχει οι μαθητές να προσεγγίζουν τη γνώση μέσα

από έρευνα, στόχους, ομαδική δουλειά, δημιουργικό-

τητα, δράση, αξιολόγηση. Ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει το

θέμα σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες

και μαζί προχωρούν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Η διάρκειά  του προγράμματος μπορεί να είναι τουλάχι-

στον 5 μήνες για τη Δ/θμια και από 2 έως 6 μήνες για

την Π/θμια.. Κάθε εκπαιδευτικός και μαθητής μπορεί να

συμμετέχει έως δύο (2) προγράμματα για τη Δ/θμια και

έως  τρία (3) προγράμματα για την Π/θμια τη σχολική

χρονιά. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χο-

ρηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος.

Πρόγραμμα μπορούν να υλοποιήσουν και οι εκπαι-

δευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων είτε αυτόνομα είτε σε

συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την

υπουργική απόφαση 126889/Γ7/11-09-2013 και την

εγκύκλιο  126889/Γ7/11-09-2013, όλοι οι εκπαιδευ-

τικοί οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Π/θμιας

& Δ/θμιας Εκπ/σης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί Ειδικο-

τήτων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11), Αγγλικής Φιλολογίας

(ΠΕ 06), Γαλλικής Φιλολογίας (ΠΕ 05), Γερμανικής Φι-

λολογίας (ΠΕ 07), Μουσικής (ΠΕ 16), Καλλιτεχνικών

(ΠΕ 08), Πληροφορικής (ΠΕ 19.20) & Θεατρικών

Σπουδών (ΠΕ 32), Δραματικής τέχνης (ΠΕ 18. οι οποίοι

υπηρετούν στην Π/θμια Εκπ/ση, δύνανται να υλοποιούν

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Φιλολογίας  Π/θμιας &

Δ/θμιας Εκπ/σης που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν

πολιτιστικό πρόγραμμα να απευθύνονται στην/στον

Υπεύθυνη/νο Πολιτιστικών Θεμάτων ή Σχολικών Δρα-

στηριοτήτων  της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανή-

κουν. Επίσης, κάθε χρόνο αποστέλλεται από το Υπουρ-
γείο Παιδείας σε όλες τις σχολικές μονάδες εγκύκλιος
με θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων
σχολικών δραστηριοτήτων» η οποία αναφέρεται αναλυ-
τικά  στο σχεδιασμό, την έγκριση, τη διάρκεια, το ωράριο,
στη θεματολογία κ.ά.

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός ωρο-
λογίου προγράμματος: στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης,
με διάχυση σε όλα τα μαθήματα, στο ολοήμερο σχολείο,
στα μαθήματα ειδικοτήτων. 

Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται μετά το πέρας
των μαθημάτων. Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται εβδο-
μαδιαίως ένα δίωρο. Για κάθε πρόγραμμα δικαιολο-
γούνται μέχρι δύο ώρες συμπλήρωσης ωραρίου. Η
συμπλήρωση αφορά τον/την εκπαιδευτικό που αναλαμ-
βάνει το  Πρόγραμμα ή εναλλακτικά δύο εκπαιδευτικούς
του προγράμματος, εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο
πρόγραμμα και το δυναμικό του σχολείου. Για συμμε-
τοχή σε σχολικές δραστηριότητες το ανώτατο όριο συμ-
πλήρωσης ωραρίου ορίζεται σε δύο ώρες για κάθε εκ-
παιδευτικό.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των Πολιτιστικών Προγραμ-
μάτων είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δράσεις που αφο-
ρούν τους παρακάτω θεματικούς άξονες2:

Πολιτιστική παράδοση - ιστορία

Θέατρο – θεατρικό εργαστήρι

Εικαστικά – εικαστικό εργαστήρι

Μουσική – μουσικό εργαστήρι

Χορός – χορευτικό εργαστήρι Πολιτιστική παράδοση

Φωτογραφία – λέσχη φωτογραφίας

Κινηματογράφος– οπτικοακουστικά μέσα

Τύπος –Μ.Μ.Ε.   

Λογοτεχνία

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Άλλα καινοτόμα πολιτιστικά  προγράμματα

1 Υπουργική απόφαση Γ7/69259 & 69260/10-07-2003 και Γ7/106137/ 30-09-03 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ

▲

2 Σύμφωνα με τις εγκυκλίους Γ7/127365/17-11-2003, Γ7/108800/19-10-2006, Γ7/11730/19-10-2007

▲
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Σχεδιασμός και στάδια υλοποίησης
ενός πολιτιστικού προγράμματος3

Θέμα: Η επιλογή του  θέματος γίνεται  με την συνερ-
γασία του συντονιστή εκπαιδευτικού και των μαθητών.
Το θέμα επιλέγεται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των
μαθητών, την ηλικία, το σχολικό περιβάλλον, το επο-
πτικό υλικό, την επικαιρότητα,  διατυπώνεται με συγκε-
κριμένο και σαφή τρόπο και  διακρίνεται σε υποθέματα. 

Γενικός στόχος: Να έχει συγκεκριμένο στόχο σύμ-
φωνα με το θέμα του προγράμματος.

Υποθέματα: Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές συνα-
ποφασίζουν για τα υποθέματα και τις δραστηριότητες
που προκύπτουν τα οποία μπορεί  να συνδέονται και με
τα μαθήματα του Αναλυτικού προγράμματος.

Επιμέρους στόχοι κατά την υλοποίηση: Γνωστικοί
(κατανόηση εννοιών, σχέσεων, αλληλεπιδράσεων και
γενικότερα απόκτηση και διεύρυνση γνώσεων). Επιστη-
μονικοί-ερευνητικοί (επιστημονική μεθοδολογία, κριτική
προσέγγιση θεμάτων, χρήση βιβλιοθηκών και διαδι-
κτύου). Κοινωνικοί (ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας,
ομαδικότητας, επικοινωνίας, σεβασμό στη διαφορετικό-
τητα, άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία κ.ά.). Ψυχο-
λογικοί (ανάπτυξη κώδικα αξιών και συμπεριφοράς, αυ-
τοβελτίωση, αυτοεκτίμηση και αυτοσεβασμός).

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – προ-
γραμματισμός: 

-Πλαίσιο δράσης και επιλογή δραστηριοτήτων: ανταλ-
λαγή απόψεων, συζήτηση για τον τρόπο εργασίας και
τις δραστηριότητες. 

-Χωρισμός σε ομάδες4: οι ομάδες πρέπει να είναι μι-
κρές για να υπάρχει ευελιξία και αποτελεσματικότητα
στις διάφορες δράσεις και μικτές ως προς το φύλο, την
αποδοτικότητα των μαθητών (υψηλό επίπεδο, χαμηλό
επίπεδο γνώσεων), την πολυπολιτισμικότητα της τάξης.
Καλό είναι να δημιουργηθούν  ομάδες ανάλογα με τα

ενδιαφέροντα των παιδιών. Η κάθε ομάδα επιλέγει την
ενότητα ή το υπόθεμα που την ενδιαφέρει.

-Έρευνα και συλλογή υλικού: (αναζήτηση στοιχείων
από τις πηγές, επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, αρχεία και
μουσεία, έρευνα στο διαδίκτυο, καταγραφή δεδομέ-
νων). Στο χώρο του σχολείου από τη σχολική βιβλιο-
θήκη σχολικά και μη βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, διάφορα
επιστημονικά βιβλία και έντυπα, υλικό που θα προσκο-
μίσει ο εκπαιδευτικός και το διαδίκτυο με την υποστή-
ριξη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Εκτός σχολείου,
έρευνα στη βιβλιοθήκη της περιοχής αν υπάρχει, εκ-
παιδευτικές επισκέψεις σε χώρους που θα βοηθήσουν
στην έρευνα, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατή-
ρηση.

-Μελέτη, ερμηνεία και ταξινόμηση του υλικού: (ανά-
λυση και σύνθεση των δεδομένων, σύνταξη ερωτημα-
τολογίων, συνεντεύξεις, οργάνωση εργαστηρίων έκ-
φρασης και δημιουργίας). Κάθε ομάδα μελετά με την
βοήθεια του εκπαιδευτικού, ερμηνεύει, επιλέγει  τις
πληροφορίες και τις δραστηριότητες  που χρειάζεται για
την θεματική ενότητα που έχει επιλέξει. Ταξινομούνται
τα επιλεγμένα στοιχεία και δημιουργείται σύνθεση του
υλικού και των δραστηριοτήτων όλων των ομάδων. 

-Παραγωγή έργου: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
του προγράμματος στη σχολική κοινότητα και στην το-
πική κοινωνία: διοργάνωση έκθεσης, εικαστικές/ θεα-
τρικές/ μουσικές και άλλες   δραστηριότητες, δημιουργία
εντύπου, αφίσας, ημερολογίου, cd, άλμπουμ, παρα-
γωγή υλικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή κ.ά.  

Μεθοδολογία υλοποίησης: Ο υπεύθυνος εκπαιδευ-
τικός θα πρέπει να εμψυχώνει και να στηρίζει τους μα-
θητές στη διαδικασία  ανακάλυψης της γνώσης μέσα
από την έρευνα, την  ανάλυση, τη σύνθεση και της βιω-
ματικής προσέγγισης μέσα από τη διοργάνωση εργα-
στηρίων έκφρασης και δημιουργίας.

Ενδεικτικές μέθοδοι: Μέθοδος Project (οι μαθητές
επιλέγουν το  θέμα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των

μαθητών, προσεγγίζουν  και αναπτύσσουν το  θέμα
μέσα από δραστηριότητες, η διαδικασία της μάθησης γί-
νεται στο περιβάλλον των πηγών), έρευνα πεδίου  (οι
μαθητές προσεγγίζουν το θέμα τους και αναλαμβάνουν
ενεργό δράση: φωτογράφηση, συνεντεύξεις, βιντεο-
σκόπηση, ζωγραφική κ.λ.π.), έρευνα δράσης (οι μαθη-
τές συλλέγουν στοιχεία που αφορούν στο επιλεγμένο
θέμα και αναλύουν τα δεδομένα, η δράση που ανα-
λαμβάνουν καθορίζεται από τα στοιχεία), ανθρωπολο-
γική έρευνα (επιλέγουν ένα θέμα μελέτης που αφορά
μια κοινωνική ομάδα. Εντάσσονται στην ομάδα, παρα-
τηρούν, καταγράφουν, συμμετέχουν στις δραστηριότη-
τες για να κατανοήσουν το θέμα τους) ή συνδυασμός
αυτών. 

Συνεργασίες με άλλους φορείς:  Το Πολιτιστικό
Πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρί-
κος σχολείου και κοινωνίας. 

Συνεργασίες -  επισκέψεις με/σε: φορείς της Τοπικής
ή νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς,
ΑΕΙ, κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, τοπικές
βιβλιοθήκες, Αρχεία του Κράτους, Εφημερίδες, Πολιτι-
στικούς φορείς, πινακοθήκες, συλλογές, Μουσεία ,
Εφορίες Αρχαιοτήτων, Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων κ.ά. 

Συζητήσεις- συνεντεύξεις με: ειδικούς επιστήμονες
και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών οι
οποίοι μπορούν να στηρίξουν το έργο των εκπαιδευτι-
κών στην υλοποίηση των προγραμμάτων.

Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των
αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων: Ανάλογα με το
θέμα και τις δραστηριότητες. 

Διαδικασία αξιολόγησης – φάσεις παρακολούθη-
σης:  Το πρόγραμμα αξιολογείται τόσο κατά τα στάδια
υλοποίησής του όσο και στο τελικό στάδιο.  Οι μαθητές
συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης με τακτικό
διάλογο με τον/την  υπεύθυνο εκπαιδευτικό για την πο-
ρεία του προγράμματος, την έρευνα και τις δράσεις, για
τις τυχόν δυσκολίες κ.ά. Στο τέλος, συζητούν και εξά-
γουν συμπεράσματα και εκφράζουν τις απόψεις τους
για το αποτέλεσμα του προγράμματος, της συμμετοχής,
συνεργασίας και δημιουργικής έκφρασής  τους. 

Υποστηρικτικό 
ψηφιακό υλικό εκπόνησης
πολιτιστικών προγραμμάτων
για την Αγγλική γλώσσα

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για άμεση λήψη:

 Ιστολόγιο «Πολιτισμός και τέχνες στην εκπαί-
δευση»  http://blogs.sch.gr/varvan/  

Σχεδιασμός και στάδια υλοποίησης ενός πολιτι-
στικού προγράμματος
http://blogs.sch.gr/varvan/files/2012/09/STA-
DIA_YLOPOIHSHS_PROGRAMMATON.pdf 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Αρχαίο ελληνικό θέατρο (Ancient
Greek theater)
http://en.wikipedia.org/
wiki/Theatre_of_ancient_Greece

Θέατρο σκιών στο διαδίκτυο- διαδραστική πα-
ρουσίαση (interactive presentation of shadow
theatre)

H πρωτότυπη διαδραστική παρουσίαση του θεάτρου
σκιών   (www.greekshadows.gr). (en) Greek Shadows,
an original interactive presentation of shadow theatre.
(http://www.greekshadows.com/en/index.html)

Το Σπαθάρειο Μουσείο θεάτρου σκιών. (Spatha-
rio Museaum of Shadow Theatre)

Σπαθάρειο Μουσείο (μουσείο, γέννηση του Καραγ-
κιόζη, φιγούρες, κ.ά)/Spathario Museaum of  Shadow
Theatre (museum, main characters, e.t.c.)
http://www.karagiozismuseum.gr/

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαδραστική εφαρμογή:ΤΑΞΙΔΙ ΦΥΓΗΣ/Against all
odds/envers et contre tout

3 Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ Γ7/127365/17-11-2003 &  Γ7/11730/19-10-2007
4 Μωραϊτου Πηνελόπη – Δόριζα Γαρυφαλλιά. Σχέδιο εργασίας, διαθεματική προσέγγιση στη γνώση. Εκδ. Άγκυρα, 2006
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Το παιχνίδι σου δίνει την ευκαιρία να βιώσεις τι σημαί-
νει να είσαι πρόσφυγας. Περιλαμβάνει πρόσθετες ει-
σηγήσεις και συμβουλές για δάσκαλους.
http://www.taxidifygis.org.cy/

COMPASS:Manual for Human Rights Education
with Young People/Manuel pour la pratique de
l’éducation aux droits de l’homme avec les en-
fants

To εγχειρίδιο Compass του Συμβουλίου
της Ευρώπης με βιωματές  δραστηριότη-
τες για τα δικαιώμτατα  και  τις διακρίσεις
επανεκδόθηκε, με περισσότερες δρά-
σεις. (αγγλική και γαλλική γλώσσα)

http://eycb.coe.int/compass/download_en.html 

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού «Ο σεβα-
σμός στη διαφορετικότητα και το παιδικό βιβλίο»/
Network for Children’s Rights(DIKTIO)”Respect
for Diversity and children’s books”
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2011/07/
Respect-for-diversity.pdf 

Βίντεο της UNICEF για τα Δικαιώματα των Παιδιών
(κινούμενα σχέδια) http://www.unicef.gr/videofcr.php 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ – ΜΜΕ- ΤΥΠΟΣ

Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προσφέρει τη νέα υπη-
ρεσία Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών και Εφη-
μερίδων. Δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστου αριθ-

μού από περιοδικά και εφημερίδες πολύ γρήγορα και
εύκολα με 4 απλά βήματα. Επισκεφθείτε την υπηρεσία
Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών και Εφημερίδων
στη διεύθυνση http://schoolpress.sch.gr

Το δέντρο που έδινε / The Giving Tree by Shel Sil-
verstein Animation ταινία μικρού μήκους στο  5o
Animfest (2010), βραβείο κοινού. Βασισμένη στο
βιβλίο «Το δέντρο που έδινε» του Shel Silverstein.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_em-
bedded&v=bubNw9dLn6Q

Πώς να δημιουργήσετε με τα παιδιά κινούμενα
σχέδια βήμα βήμα.

Πολύ ενδιαφέρον για εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές. Πρωτότυπες
προτάσεις, διαφορετικές τεχνικές,
περιγραφή και εικόνες για κάθε
στάδιο.  www.kinoumeno.gr 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στο Διαδίκτυο όλη η σύγχρονη ελληνική τέχνη /
The digital platform for contemporary greek art
Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (ΙΣΕΤ). Οι
φιλότεχνοι όσο και οι ερευνητές μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε μια δίγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, η
οποία, περιλαμβάνει τεκμηριωμένο αρχειακό υλικό
για εκατό καλλιτέχνες, βιογραφικά στοιχεία , όλη την
εκθεσιακή τους δραστηριότητα, πλούσια εικονογρά-
φηση του έργου τους, αναφορές σε σχετικά βιβλία
και δημοσιεύματα, όπως και στοιχεία για συγγραφείς
και φορείς από τον εικαστικό χώρο. http://dp.iset.gr/

Εducartoon-Η γελοιογραφία στην εκπαίδευση

Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό «εργαλείο» για την
αξιοποίηση της γελοιογραφίας στην εκπαίδευση. Το
υλικό που διατίθεται από την ιστοσελίδα της  educar-

toon είναι δωρεάν και αποτελείται α) από γελοιογρα-
φίες και β) από ενδεικτικά σχέδια μαθήματος.
http://www.educartoon.gr/

Famous People Painting with Wikipedia Links
(Πίνακας Προσωπικοτήτων με Wikipedia Links) 

Επιλέγοντας μία από τις απεικονισμένες προσωπικότη-
τες, μεταφέρεστε στην ιστορία της ζωής του http://cli-
ptank.com/ab/PeoplePainting1.htm

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ-Παίξε με μια ζωγραφιά
στην οθόνη σου! (Benaki Mu-
seum: Play with a painting on
your screen!)
http://www.benaki.gr/index.asp?
id=30401&sid=0&cat=
0&lang=gr

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαδραστικές εφαρμογές (Interactive applica-
tions) BBC – Ancient Greeks

Διαδραστικές εφαρμογές του
BBC. Αρχαίος Ελληνικός
Κόσμος, Ολυμπιακοί Αγώ-
νες, Τέχνη και Θέατρο.

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/ancient_g
reeks/  

Build an Ancient Greek Temple (Φτιάξε έναν Αρ-
χαίο Ελληνικό Ναό) (στην ιστοσελίδα του Βρετανι-

κού Μουσείου) (The British Mu-
seum: Ancient Greece, The Acropo-
lis)
http://www.ancientgreece.co.uk/acro-
polis/challenge/cha_set.html

Εικονογραφημένο βιβλίο: Τα μάρμαρα του Παρ-
θενώνα και ο Λόρδος Έλγιν (Pic-
ture book: The Parthenon Marbles
& Lord Elgin) http://parthenon.amir-
reza.gr/parthenon/

Τόμοι μουσείων σε ηλεκτρονική μορφή (ebooks)
στα ελληνικά και τα αγγλικά. (Volumes of Greek

Museums in electronic form (ebooks) in Greek
and English). http://www.latsis-foundation.org/defa-
ult.asp?pid=92&la=1&libID=1

ΥΠΠΟΤ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
(ACROPOLIS RESTORATION SERVICE-DIGITAL
APPLICATIONS)

Οι μαθητές μπορούν να παίξουν με τα διαδραστικά
παιχνίδια: 1.Athena, Goddess of the Acropolis
http://www.acropolis-athena.gr/  2.The Parthenon
Frieze:  the Parthenon, learn about the Frieze, play
with the Frieze http://www.parthenonfrieze.gr/#/home

ΥΠΠΟΤ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ- εικονική περιή-
γηση (The Virtual Tour of the
Acropolis) http://acropolis-virtual-
tour.gr/index.html 

Ψηφιακό παιχνίδι του Μουσείου Ακρόπολης
«Χρωμάτισε την Πεπλοφόρο».
(Online digital interactive game
of the Acropolis Museum «Color
the Peplos Kore») http://www.th-
eacropolismuseum.gr/peploforos/  

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ANCIENT
GREEK TECHNOLOGY

Ψηφιακή  έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. The
present exhibition of ancient Greek technology inclu-
des approximately 300 operating models of ancient
Greek inventions. It  covers the period from 2000 BC
until the end of the ancient Greek world. All were
constructed by Kostas Kotsanas, through 22 years of
extensive research and study.
http://www.kotsanas.com/
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ/AR-
CHAEOLOGY OF THE CITY OF ATHENS

Tο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Σειρά δώδεκα διαλέξεων
με θέμα «Αρχαιολογία της Πόλης των Αθηνών». Ψη-
φιακή δημοσίευση του έργου με αποσπάσματα από
ιστορικές πηγές και πλούσιο εικονογραφικό υλικό.

The National Foundation of Research having as main
goal to provide the historic continuity of Athens had
organised in 1994 a series of twelve tutorials with
main issue the Archaeology of Athens. This website  is
a digital edition of the conference along with impor-
tant additions to the texts and references from histori-
cal sources and pictures. The most important texts are
translated in English too. http://www.eie.gr/archaeolo-
gia/En/Index.aspx

Τρισδιάστατη αναπαράσταση της Αρχαίας Αθήνας
/ Ancient Athens 3D

Η ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζει τις διάφορες οικοδομι-
κές φάσεις της  πόλης των Αθηνών, από τη Μυκηναϊκή
περίοδο (1600 π.Χ.) μέχρι τα νεώτερα χρόνια (1800
μ.Χ.), μέσα από τρισδιάστατες απεικονίσεις των διαφό-
ρων μνημείων της εκάστοτε εποχής. 

This site was created in order to present the monu-
ments and buildings of Athens from the Mycenaean
period (1600 BCE) to the Early Modern period (~AD
1800), through 3D representations.  http://www.an-
cientathens3d.com  

Αρχαία Ολυμπία (Αncient
Olympia) Ίδρυμα Μείζονος Ελλη-
νισμού

http://www.fhw.gr/olympics/an-
cient/en/topo.html

3D αναπαραστάσεις: τρισδιάστατη απεικόνιση
των σημαντικότερων κτηρίων της αρχαίας Ολυμ-
πίας (3D reconstructions:the most important
buildings in ancient Olympia)

(en) Some of the most important buildings in ancient
Olympia rendered in three-dimensions.
http://www.fhw.gr/olympics/ancient/en/3d.html 

Εικονική περιήγηση στην αρχαία Μίλητο (360ο

virtual tour at ancient Miletus)

Εικονική περιήγηση στην αρχαία Μίλητο.Διαδραστική
περιήγηση στην αρχαία Μίλητο. Εφαρμογή του Ιδρύ-
ματος Μείζονος Ελληνισμού. (en) 360ο virtual tour at
ancient Miletus
http://www.ime.gr/choros/miletus/360vr/en/

European Virtual Museum

Στην κατηγορία virtual museum, μπορείτε, μέσα από
ένα πολύ καλό φωτογραφικό υλικό, να κάνετε μία ει-
κονική περιήγηση σε αίθουσες ευρωπαϊκών μουσείων
με προϊστορικά αντικείμενα, τα οποία είναι κατηγοριο-

ποιημένα ανά είδος. Γλώσσα: Αγγλικά. http://www.eu-
ropeanvirtualmuseum.it/

Παλιά Θεσσαλονίκη (Λευκός Πύργος)- Οld Thes-
saloniki (White Tower)

Η Ιστορία του Λευκού Πύργου της Θεσσαλονίκης —
The History of the White Tower of Thessaloniki. You
tube
http://www.youtube.com/watch?feature=player_em-
bedded&v=8XjtredQ3I8

4ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «Όλα τα παιδιά μαζί…
πολλές γλώσσες… μία φωνή!»

Πολιτιστικό Πρόγραμμα 2011-12

http://blogs.sch.gr/4dimdrape/archives/519

ΑΛΛΑ

Τα δικαιώματα του αναγνώστη… (“The Rights of
the Reader” by Daniel Pennac)

http://www.oup.it/files/Documenti/ReadOn/Rightsofthe-
ReaderbyPennac.pdf

Διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία των παι-
διών από το Διαδίκτυο (Συμβούλιο της Ευρώ-
πης)- A game about protecting children from In-
ternet (by the Council of Europe)

Το παιχνίδι αποτελεί μέρος του
προγράμματος του Συμβουλίου
της Ευρώπης: «Χτίζοντας μια
Ευρώπη για τα παιδιά και μαζί
με τα παιδιά». A game about

protecting children from Internet. http://www.wildweb-
woods.org/popup.php?lang=en

Η γωνιά του παιδιού: Παιχνίδια και κουίζ για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union: games and
quizzes)

Η γωνιά του παιδιού: Παιχνίδια και κουίζ για την ΕΕ.
Παίξε      παιχνίδια, δες βίντεο και κόμικς και μάθε ποια
είναι τα δικαιώματά σου. European Union games and
quizzes.  Play games, watch cartoons and videos and
learn about your rights. http://europa.eu/kids-
corner/index_en.htm

H Βασιλική Αρβανιταντώνη (vasilikiar-
van@gmail.com) υπηρετεί στην Πρωτοβάθ-
μια Εκπαίδευση ως δασκάλα Αγγλικής Γλώσ-
σας από το 1993. Από το 2006 είναι Υπεύ-
θυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Πειραιά ενώ  είναι και  Θεατρο-
λόγος, κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Θεατρικού Τμήματος Ε.Κ.Π.Α.
Έχει διοργανώσει έως τώρα δεκάδες σεμινά-
ρια, ημερίδες και  εργαστήρια για εκπαιδευ-
τικούς με θέματα που αφορούν στις τέχνες
και τον πολιτισμό στην εκπαίδευση και συμ-
μετείχε με εισηγήσεις της σε αυτά  καθώς και
σε δεκάδες δραστηριότητες για μαθητές σχο-
λείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Introduction

A Model United Nations (MUN) conference is a simulation

of the work of the United Nations where students assume

the role of diplomats and participate representing a country

or organisation in various UN forums, such as the General

Assembly and its committees, the Human Rights Council,

the Economic and Social Council and the Security Council.

MUN has been a widespread institution abroad since the

founding of the UN, as its educational value and general

benefits for young people were recognised early on.

Presently, several schools in Greece participate in MUN

conferences that take place in Greece and abroad. In this

article, we argue for the significant educational value that

MUN can offer to senior high-school students and their

teachers and particularly focus on the situation in Greece,

including an overview of the available options and

formalities of participation.

Main goals and objectives

The primary educational goal of the conference is
to raise awareness among young people about global
issues that are being discussed in the respective UN
bodies concerning political, humanitarian, cultural,
developmental and environmental matters. The
knowledge young people draw from the study and
research of international issues and conflicts can
prove very useful for their subsequent course in life,
not only academically and professionally, but most
importantly in their capacity as citizens.

Additional benefits that students acquire include the
improvement of their rhetorical skills through public
voicing of ideas and presentation of arguments. Great
emphasis is given on the respect towards one’s
interlocutor and the use of dialogue as the only
means of resolving disputes. At the same time, the

fact that all the discussions and the documents

drafted at the conference are in English, one of the

official languages of the United Nations, this

represents a  unique opportunity for students to

intensively practice their English in its written and

spoken form.

Finally, teenagers who participate in MUN are given

a unique opportunity to meet and interact with their

peers and exchange views on issues concerning the

global arena in a setting markedly different from the

traditional school environment.

MUN in brief

Every school that registers for participation is

assigned with the representation of a member-state

Key words: 
Model United Nations, 
diplomacy, role-playing, 
public speaking, conference

Andreas Tsinganis

Model United Nations: educational
benefits and opportunities in Greece

Model United Nations (MUN) conferences are a
simulation of the work of the United Nations where
students assume the role of diplomats and participate
representing a country in various UN forums. These
role-playing exercises have achieved great popularity
among students and educators internationally and
have been taking place both at a (senior) high-school
and at a university level practically since the
founding of the United Nations. Since the second half
of the 1990s, MUN conferences have been held on a
regular basis in Athens and later in Thessaloniki,
making the experience more readily accessible to local
schools. In this article, we review the key educational
benefits that can be drawn from this activity and
present a brief history of as well as opportunities for
attending MUN conferences in Greece.

on behalf of the Hellenic Model United 
Nations Organisation

Students pictured during the opening ceremony of AMUN 2013



>

70 71

>

TEACHING ISSUES TEACHING ISSUES

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 38 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ASPECTS TODAY ISSUE 38 SEPTEMBER-DECEMBER 2013

>

>

of the UN. Apart from certain plenary sessions, the
work of the conference is primarily carried out in
individual committees that correspond to actual UN
deliberative bodies and address issues on the UN
agenda. The topics are chosen in advance by the
organisers, with a view to both covering international
events, as well as highlighting issues that, despite their
significance, are not covered in school, nor do they
receive mainstream media coverage. Each of the
participating students represents the country
assigned to his/her school in one of the committees.

This being a role-playing exercise, it is evident that,
during negotiations and discussions, the students do
not represent their own views on particular issues, but
are called to defend the official policies of the country
they represent, assuming in this way the role of
diplomats. For this reason, one of the most essential
responsibilities of the students is to have thoroughly
studied the general policy of the country they
represent, as well as the specific policies concerning
the topics of their committee.

The objective of each committee is the adoption of
a resolution, following the standards of UN resolutions.
This is accomplished through a dynamic procedure of
informal and formal discussions which gives the
students the opportunity to form blocs and attempt
to collectively seek solutions to the problems under
discussion, arriving at proposals that will receive the
support of a majority of the countries represented.

It should be noted that the committees are also
chaired by students with prior experience in MUN
conferences, who are selected after an interview and
trained by the organising team before the conference.
The chairpersons undertake the challenging task of
coordinating the discussions in each committee, while
assisting the delegates in any substantive or
procedural matter that may arise.

Last but not least, a small number of students
participate in the conference as part of a press team
that, working before and during the conference,
publishes a newsletter covering each day’s
developments in each committee and the conference

as a whole.

The educational value of MUN

Participation in an MUN conference can benefit
students on many different levels, not only in strictly
academic terms, but with the acquisition of so-called
“soft skills” that can prove useful to them in the long
term and in a variety of professional and other
settings. The benefits to students can be summarised
as follows.

Learning about international issues. The primary
objective of the conference is to raise awareness
among young people about issues of global
importance that are being discussed in the respective
UN bodies concerning anything from armed conflicts
and political disputes, to humanitarian, cultural and

environmental matters. The knowledge young people
draw from researching these topics allows them to
form their own views and opinions on matters of
international relevance and to understand the
interdependency of the modern world.

Learning about international relations and
transnational organisations. Students gain
understanding of the decision-making process on an
international level. While enacting the work of the UN,
the largest transnational organisation, they
understand how the states collaborate and take joint
decisions on matters of mutual importance or how
and why they often fail to do so.

Knowledge of contemporary history, cultures and
peoples. An indirect benefit for students is learning
about recent international history, moving beyond the

Greek-centred approach to history that characterises
the Greek curriculum. MUN participants do not
sterilely memorise historical facts, but acquire the
interpretative tools for the political and social reality
of today. Researching contemporary conflicts, the
history of the struggle for human and civil rights, for
the rights of women and minorities creates a new
generation of informed citizens.

Research experience. A prerequisite for the
participating students is to study the policy of the
country they represent and the background of the
issues to be discussed in their assigned committee.
For most high-school students, such a research
process is unprecedented, as it is generally not a
required part of their school work, with the possible
exception of the “projects” recently introduced in the
curriculum. Critical exploration of the topics under
discussion is encouraged as the students need to
have as comprehensive as possible an approach to
the subject and seek out sources of information
covering a wide range of views and positions on each
topic. Research is usually carried out on-line, while
the organising team additionally provides background
files on each topic. Also, it is customary for the
responsible teachers to arrange a visit at the embassy
of the country students will represent at the
conference, where they have an opportunity to meet
and talk with professional diplomats and discuss the
country’s official positions.

Improving rhetorical skills. Dialogue and debate are
a core element of an MUN conference. Assuming the
role of diplomats, students are called to argue in
favour of the positions and policies of the countries
they represent during the different stages of the
conference, such as the informal consultations, the
formal debate in their committee and the plenary
session of the General Assembly. In other words, they
are given an opportunity to express themselves
publicly and to support their positions in front of small
and large audiences.

Improving knowledge of English. MUN conferences
worldwide are regularly carried out in English, one of

Students engaged in informal deliberations, attempting to draft a common resolution
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the official languages of the UN. This enables students
to improve their knowledge of the language, both
during their research prior to the conference, but also
very intensively during the conference itself. For most
participants, it is the first time they are required to use
a foreign language for such a long period of time and
in a relatively complex and professional setting. This
obviously exceeds the opportunities that are available
in a classroom.

Acting outside the narrow academic field. MUN
participants are required to study and prepare to
cogently tackle issues for the most part outside of
their school curriculum. Moreover, in preparing for the
conference, they achieve a new, much more creative
and interactive relationship with their Advisors, the
teachers assisting them in their preparation and
accompanying them to the conference. At the
conference, students are exposed to a parliamentary
process under the guidance of the presiding chairs
who are also peers, an experience very different from
the one experienced in classrooms. Finally, MUN is
not a competitive programme and no individual
evaluation of participants is carried out, as in an
academic setting. Although certain MUN conferences
may occasionally award outstanding students and
speakers, there is no formal competition between
students or schools, and no prize to be won. Each
participant contributes in a different way to the work
of the conference and is rewarded directly by the
results of his/her cooperation with the rest of the
students inside the committee.

A lesson in democracy, understanding and social
behaviour. During the conference, students actively
participate in procedures that are cornerstones of
democracy: dialogue, collaboration, juxtaposition and
composition of opinions, respect for opposing views
and cultural diversity and, of course, voting.
Throughout this experience, students learn to accept
different views and reach compromises in order to
attempt to resolve the issues under discussion.
Representing and studying the policy of a country
other than their own, students are required to put
stereotypes and prejudice aside and assume a new

role and identity, finding themselves faced with their
own beliefs and opinions. As students are asked to
defend an opposing view, they realise the true
complexity of international issues and actively apply
critical thinking before forming their own opinions.

Socialising with peers from different places and in a
different setting. Young people participating in MUN
come in contact with other teens from different areas
of Greece and foreign countries and are given the
opportunity to interact with them in a setting far
removed from the traditional school environment.

Besides the significant benefits MUN has to offer to
participating students, it can be not only a very
rewarding experience, but also a valuable tool for
English-language teachers. Preparing for an MUN
conference requires a distinctly different working style
than the one generally employed in a classroom. The
team-work and discussions with students can help to
form a closer relationship between students and
teachers, while at the same time increasing student
engagement, especially of those students who are not
particularly motivated by a traditional approach. By
definition, MUN places a great emphasis on oral
expression and public speaking, which can be an
aspect that is neglected in class, considering the
serious time-constraints imposed by the school
curriculum. The conference itself is an excellent and

intensive exercise in the use of English, while the
material encountered during the preparation can offer
the pretext for in-class discussions on a variety of
topics. While assisting the students during research
and preparation for the conference, Advisors do not
act exclusively as “foreign language teachers”: they
put their knowledge on history, social and political
sciences and related subjects to use, thus elevating
their role to an even more substantial level. MUN
conferences also provide teachers with the
opportunity to interact with their colleagues and share

experiences on the preparation of their students
Finally, participating teachers have consistently
reported their deep satisfaction with the progress
their students make through this experience, not only
as users of English, but as individuals.

Beginnings and evolution 
of MUN in Greece

The initiative for the organisation of the first Athens
Model United Nations (AMUN) came in 1998 from
the United Nations Information Centre (UNIC-

Athens). Another five successful sessions followed
until 2003, when UNIC ceased its operations. At
about the same time, the Thessaloniki Model United
Nations (TMUN) was set up by the same team and
held its first session in 2002.

After 2003, the organisation of AMUN and TMUN
was carried out entirely by a team of university
students and graduates who have participated in
previous sessions of these conferences. More
specifically, the members of the organising team
undertake all the work required for the realisation of
AMUN and TMUN, from preparing the agenda,
selecting and training the chairpersons, informing,
visiting and supporting the participating schools,
dealing with the Ministry of Education for the
necessary formalities, including the paperwork
necessary for the formal approval of each session,
and managing the finances and logistics of the
conferences. The great experience accumulated over
all these years and a firm belief in the educational
value of this institution contributed not only to the
continuation of AMUN and TMUN after UNIC’s
closure, but also to its further diffusion among schools
and students.

In 2010, the AMUN and TMUN organising team
founded a non-profit, independent organisation, the
Hellenic Model United Nations Organisation
(HMUNO)1, exclusively dedicated to the organisation
and support of these two conferences and to
furthering the goal of promoting MUN as an
educational institution in Greece.

The Athens Model United Nations will be holding its
17th annual session on March 28-30, 2014, thereby
becoming the longest-running MUN conference in
Greece. In the previous sixteen sessions of AMUN,
which took place from 1998 to 2013, well over 2500
students have participated from more than 100 senior
high-schools, public and private, mainly from the
Attica area but also from Poros, Chios, Ag. Efstratios,

1 The Hellenic Model United Nations Organisation (HMUNO), http://www.hmuno.org

▲

The logo of the Hellenic Model United Nations Organisation
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Andreas Tsinganis first attended an MUN conference as a
senior high-school student in 2000 and became involved
in the organisation of AMUN and TMUN immediately after
graduating. He holds a degree and M.Sc. in Applied
Physics from the National Technical University of Athens
and is completing his Ph.D. in Nuclear Physics at CERN in
Geneva, Switzerland. He is presently serving on the Board
of the HMUNO (info@hmuno.org), of which he is a
founding member.

Patra, Alexandroupoli and Thessaloniki, as well as
schools from Palestine, the United Arab Emirates,
Burkina Faso, Ethiopia, Madagascar, Dubai, the U.S.A.
and Canada. The 12th annual session of TMUN took
place in November 2013 and over 1000 students
have participated since 2002, coming from the
broader area of Thessaloniki, from Xanthi, Larissa,
Giannitsa, Chalkidiki, Samothraki and Bucharest.

Besides the two conferences organised annually by
the HMUNO in Athens and Thessaloniki, a number of
private-sector schools have been hosting MUN
conferences on a more or less regular basis for
several years. These presently include the German
School of Athens2, the Anatolia College of
Thessaloniki3, The Costeas-Geitonas School4 (Athens)
and, more recently, the Platon School5 (Athens).

Participating in an MUN conference

If you wish to participate in an MUN conference,
discuss it with your students and inform them about
the challenges and the opportunities it presents.
Once you have a team of prospective participants,
there are 3 steps to follow to participate in one of the
two conferences organised by the HMUNO:

1. Register your school

Register your school via the on-line registration
system. Once you have received confirmation, deposit
the corresponding participation fees following the
instructions provided. The costs of AMUN and TMUN
(conference venue, catering, consumables etc.) are
covered exclusively by the contributions of the
participating schools. Keep in mind that the number
of students that can participate from each school is

limited: for AMUN 2014, only up to 7 students from
each school can be accommodated.

2. Preparation

After the fees are deposited, you will receive your
delegation assignments, which means your school
and students will be assigned with a specific country.
Once the assignment is received, students can begin
researching their country, its general policy and
international relations, as well as specific policies on
the topics of the committee they will each be
assigned to. On top of this, a visit to the country’s
embassy, if available, is an invaluable opportunity for
the students. Furthermore, the organising team offers
additional assistance to the students by providing
general and topic-specific guides made available on-
line, as well as arranging a meeting with the students
in order to brief them about the conference and
address any questions directly. Finally, the team is
always available to respond to any questions teachers
or students may have via e-mail.

3. The conference

Come to the conference! Words can only begin to
describe what MUN is, but there is no substitute for
actually participating in a Model United Nations
conference. The conference lasts for 3 days (usually
Friday to Sunday) for about eight hours a day,
including a lunch break. At the end of the three days
of the conference, students and teachers are all
awarded certificates of participation.

If you wish to explore further options, participation
instructions for other MUN conferences in Greece
can be found in the respective websites, listed in the
footnotes, and by directly contacting the organisers.
A simple web-search will also reveal a considerable

number of MUN conferences in Europe and the rest
of the world.

Conclusions

Model United Nations is a unique educational
experience with multiple benefits for students and
teachers, but also a powerful tool for teachers of
English as a foreign language in particular. For almost
two decades, MUN conferences have been regularly
taking place in Greece, making this experience
accessible to local students and becoming a
permanent fixture in the calendar of many schools.

The Hellenic Model United Nations Organisation

presently organises two major MUN conferences in

Athens and Thessaloniki on a yearly basis and works

to offer this experience to as many schools and

students as possible. To learn more about the Athens

and Thessaloniki MUN as well as MUN in general, you

can visit the HMUNO website (www.hmuno.org),

where more detailed information concerning the

conferences is included. If you wish to contact the

organising team you can send an e-mail to:

info@hmuno.org You can also keep track of news and

announcements by following the Twitter feed at:

twitter.com/HMUNO.

2 German School of Athens MUN – Deutsche Schule Athen MUN (DSAMUN), http://www.dsamun.gr

3 Anatolia College MUN (ACMUN), http://www.acmun.gr

4 The Costeas-Geitonas School MUN (CGSMUN), http://www.cgsmun.gr

5 Platon School MUN (PSMUN), http://www.ps-mun.gr

▲
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EUROSCOLA

The Euroscola Programme in Strasbourg offers the opportunity to 24 students from each
of the EU member states to attend the event which brings together around five hundred
students from various European schools.
The Euroscola event provides young European students with a unique opportunity to learn
about the European Union and European integration and more specifically the role of the
European Parliament. Students become Members of the European Parliament for a day on
the premises of the European Parliament in Strasbourg. They take the floor to debate and
vote on various resolutions. During these procedures they have the chance to interact with
fellow students from across Europe. 
Students deliver a presentation of their country in order to ensure the exchange of best

practices and to introduce the diversity of cultural aspects. These presentations provide a
clear insight into various aspects of the countries as well as an overview of what each
country has to offer to young people intending to visit European countries.
Apart from the Euroscola Programme, students have the opportunity to visit the Council
of Europe and the European Court of Human Rights. This intensive programme is usually
complemented by visits to places of interest in the city of Strasbourg. Throughout their
stay, students are accompanied by 2 school teachers.

For any further details, please contact Mr. Angelos Kapetanidis at angelos.kapetanidis@
europarleuropa.eu.
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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.

Οδηγίες προς τους συγγραφείς
άρθρων για το Aspects today

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.

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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