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Editorial

Dear Colleagues,

The current issue starts with the Chair Dr Vlachos’s column
where the details of PEKADE activities are cited.   

As far as the articles published in this issue are concerned,
they deal with a variety of interesting topics. Dr Alexis Kokkos
justifies the benefits of using Art in education and presents his
own method of transformative learning through Art giving an
example of implementation. Ms Georgia Kosma discusses the
impact of role play on young learners in the EFL classroom.

Ms Evgenia Koika, on the other hand, suggests the integration
of Forensics into the State school system based on the
experience gained at the Anavryta Experimental High School.
Finally, Ms Dina Markopoupou reflects on the psychological
aspects of bullying for both perpetrators and victims stressing
the importance of parent-teacher collaboration for the sake
of the children.

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

Konstantina Kotsi
Secretary General

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. 
The important thing is not to stop questioning.”

Albert Einstein
(Theoretical physicist 1879-1955)

▲

▲
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Δραστηριότητες της ΠΕΚΑΔΕ

Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Σ. κατέθεσε στο Υπουργείο τις προτάσεις
της Ένωσης για τη δημιουργία προγράμματος Β’ Επιπέδου στις Τε-
χνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), τις οποίες
το Υπουργείο με τη σειρά του προώθησε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π). Οι προτάσεις εστίαζαν το ενδιαφέρον στην εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση με αξιοποίηση των εν δυνάμει επιμορφω-
τών του κλάδου και του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που έχουν
τα Πανεπιστήμια ΕΑΠ και ΕΣΠΑ αλλά και στην παροχή δικαιώματος
πιστοποίησης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων
για πιστοποίηση σε αντίστοιχο πρόγραμμα επιμόρφωσης, όπως
ισχύει και με το Α΄ Επίπεδο για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Επιπλέον, το Δ.Σ. κατέθεσε γραπτές προτάσεις για την ενσωμά-
τωση και συστηματική αξιοποίηση της Λογοτεχνίας στη διδασκαλία
της Αγγλικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε το μάθημα
να διασυνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό και να καλλιεργείται και να
ενισχύεται η ανθρωπιστική διάσταση στην εκμάθηση των γλωσσών.
Επιμείναμε στην παροχή δυνατότητας πρόσθετης διδακτικής στήριξης
στο μάθημά μας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρουσιάσαμε
στατιστικά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της δημιουργίας τμημάτων
προετοιμασίας των μαθητών του Λυκείου για την εξέτασή τους στην
Αγγλική ως ειδικό μάθημα.    

Η εξάπλωση των προγραμμάτων ΠΕΑΠ σε όλα τα δημοτικά σχο-
λεία της επικράτειας καθώς και η επαναφορά της διδασκαλίας της
Αγγλικής σε όλες τις ειδικότητες στα ΙΕΚ αποτέλεσαν ζητήματα στα
οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή κατά τις συναντήσεις
μας με τους αρμόδιους φορείς που προαναφέρθηκαν. Ως Δ. Σ.  εξη-
γήσαμε  τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η εισαγωγή

της εκμάθησης της Αγγλικής στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού
σε όλα τα σχολεία της χώρας καθώς είναι απαίτηση του συνόλου
της κοινωνίας και επιμείναμε ότι για τους ίδιους λόγους είναι επιτα-
κτική ανάγκη οι μαθητές των ΙΕΚ να έχουν δικαίωμα στην εκμάθηση
της ορολογίας που σχετίζεται με το εργασιακό αντικείμενο που έχουν
επιλέξει να εκπαιδευτούν. 

Θα πρέπει επιπροσθέτως, να τονιστεί ότι το Δ.Σ βρίσκεται σε στενή
συνεργασία με τις Ενώσεις των υπολοίπων ξένων γλωσσών και ει-
δικοτήτων για το θέμα των μετατάξεων από τη μία βαθμίδα εκπαί-
δευσης προς την άλλη και ειδικότερα από τη Δευτεροβάθμια προς
την Πρωτοβάθμια. Η ΠΕΚΑΔΕ επιμένει και επιχειρηματολογεί υπέρ
της αύξησης του αριθμού των ωρών διδασκαλίας των ξένων γλωσ-
σών και ειδικότερα της Αγγλικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
καθώς και υπέρ της δημιουργίας οργανικών θέσεων, που θα πρέπει
άμεσα να δοθούν στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παραμένουν στη
διάθεση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.

Τα θέματα και τα ζητήματα που προβάλει η ΠΕΚΑΔΕ καθώς και
οι λύσεις που προτείνει έχουν αναδειχθεί μέσα από την επικοινωνία
των εκπαιδευτικών Αγγλικής με τα μέλη του Δ.Σ. Η επικοινωνία αυτή
πραγματώνεται τόσο με ηλεκτρονικά μέσα  αλλά κυρίως με την
προσωπική συζήτηση, το διάλογο και τη ζύμωση των απόψεων που
πραγματοποιείται στη διάρκεια των ημερίδων μας είτε στην ολομέ-
λεια ή ακόμη και στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις που οι συνάδελφοι έχουν
με τα μέλη του Δ.Σ. Οι ημερίδες δεν έχουν μόνο επιμορφωτικό και
ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά προσλαμβάνουν και μια επικοινω-
νιακή διάσταση η οποία καθιστά την Ένωση ένα ζωντανό οργανισμό,
που βελτιώνεται αναπτύσσεται και ωριμάζει. Ας επικεντρώσουμε

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της ΠΕΚΑΔΕ παρουσιάζει το πρώτο τεύ-
χος του  Aspects για το 2015 και σας εύχεται μια χαρούμενη και δημι-
ουργική χρονιά. Στο διάστημα μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2014 και Ιανουα-
ρίου 2015, η Ένωση πραγματοποίησε δύο ημερίδες, οι οποίες όπως  μας
διαβεβαίωσαν όλοι οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν και συμμετεί-
χαν, σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία. Επιπλέον, η ΠΕΚΑΔΕ προώθησε
και ανέδειξε ένα σημαντικό αριθμό θεμάτων που απασχολούν τους εκ-
παιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής με δια ζώσης συναντήσεις και υπομνήματα.

όμως, το ενδιαφέρον μας στις δύο πιο πρόσφατες ημερίδες.  

Στην ημερίδα μας με θέμα «Educational issues» που πραγματο-
ποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2014 συμμετείχαν Πανεπιστημιακοί
δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί, που παρουσίασαν και ανέπτυξαν τις
απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις τους για το μέλλον και την εξέλιξη
της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στη χώρα μας και στην Ευρώπη γε-
νικότερα.   Στην ημερίδα συμμετείχαν είκοσι πέντε εισηγητές με είκοσι
ένα παρουσιάσεις και εργαστήρια με πρωτότυπες ιδέες και πρακτικές
που έτυχαν μεγάλης επιδοκιμασίας και αποδοχής από το κοινό. 

Μελετήθηκε και αναπτύχθηκε μια πληθώρα θεμάτων, όπως η
αξιοποίηση των κοινοτήτων μάθησης, των σύγχρονων εργαλείων
των ΤΠΕ, της λογοτεχνίας, των μεθόδων αξιολόγησης και αυτοα-
ξιολόγησης των μαθητών, του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, της αισθη-
τικής αγωγής, του CLIL και των Forensics. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν
η ψηφιοποίηση του υλικού του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσο-
μάθειας, τα νέα προγράμματα του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ που οδηγούν στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγι-
κής και Διδακτικής Κατάρτισης και τέλος η σύνθεση των πορισμάτων
αναφορικά με την Τράπεζα Θεμάτων και την εξέταση της Αγγλικής
στο Λύκειο.   

Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2014
με θέμα «Art and Music in ELT» παρουσιάστηκαν οκτώ εισηγήσεις-
ομιλίες και βιωματικά εργαστήρια που οργάνωσαν δέκα ειδικοί επι-
στήμονες και εκπαιδευτικοί που μας ενέπνευσαν και μας γέμισαν
δημιουργική διάθεση για την αξιοποίηση των τεχνών και της μουσι-
κής στις τάξεις μας και στην εκμάθηση των γλωσσών. Σε αυτή την
ημερίδα ασχοληθήκαμε με το θεατρικό παιχνίδι, τη μουσική, τις ει-

καστικές δημιουργίες, το animation καθώς και τις πολιτισμικές πρα-
κτικές στην τάξη των Αγγλικών. Τόσο η ημερίδα του Σεπτεμβρίου
όσο και αυτή του Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στους φιλόξε-
νους και άρτια εξοπλισμένους χώρους της Ελληνοαμερικάνικης
Ένωσης.

Όπως έχουμε υποστηρίξει και υπενθυμίσει από αυτή τη στήλη, η
ΠΕΚΑΔΕ μας εκπροσωπεί και παρουσιάζει τις απόψεις και τις θέσεις
των εκπαιδευτικών Αγγλικής, που αποτελούν την πλειοψηφία των
ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών,   στο Υπουργείο Παιδείας και σε
όλους τους θεσμικούς φορείς. Προάγει την επιστημονική μας κα-
τάρτιση και επαγγελματική αυτοβελτίωση και συνεργάζεται στενά με
Πανεπιστημιακούς και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς στη  Ελλάδα
και το εξωτερικό, προβάλλοντας ως προτεραιότητα την ανάδειξη και
την εξέλιξη της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η γνώμη, η άποψη και η συνεισφορά της ΠΕΚΑΔΕ
στο διάλογο για τις επιστήμες και την παιδεία επιδιώκεται συστηματικά
από όλους τους θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
και τυγχάνει μεγάλου σεβασμού και εκτίμησης. Η ΠΕΚΑΔΕ συνθέτει
την εικόνα των εκπαιδευτικών ΠΕ06 στην ελληνική κοινωνία και
αντικατοπτρίζει το ήθος, τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και την
αφοσίωσή τους στην εκπαίδευση. Η ενεργή συμμετοχή όλων μας
στις δράσεις της ΠΕΚΑΔΕ ενισχύει τη δυναμική της Ένωσης και το
λόγο της στα τεκταινόμενα και εκπαιδευτικά δρώμενα.

Με θερμούς χαιρετισμούς και ειλικρινείς ευχές
Εκ μέρους του ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ

Ο Πρόεδρος
Κοσμάς Βλάχος 



>

6

>

TEACHING ISSUES TEACHING ISSUES

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 41 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ASPECTS TODAY ISSUE 41 SEPTEMBER-DECEMBER 2014

>

>

1. Μαθαίνοντας μέσα από την Τέχνη: 
Θεωρητικά Στοιχεία

Η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας, που αποκτούμε
μέσα από την επαφή με την τέχνη, στην ανάπτυξη του
στοχασμού και του κριτικού στοχασμού έχει διερευνηθεί
στο πλαίσιο αρκετών επιστημονικών πεδίων. Αρχικά ο
John Dewey με το έργο του Art as Experience (1934
/1980) ισχυρίστηκε ότι η αισθητική εμπειρία αποτελεί το
κατεξοχήν μέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας, την
οποία θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο της διεργασίας της
μάθησης. Τα έργα τέχνης, από τη μία, δεν έχουν απλώς
φυσική υπόσταση αλλά διαποτίζονται με τη φαντασιακή
διάσταση που τους προσδίδει ο καλλιτέχνης. Από την
άλλη, για να κατανοούμε τα νοήματά τους χρειάζεται με

τη σειρά μας να επιστρατεύουμε στο έπακρο τη
δική μας φαντασία. Για αυτούς του λόγους η αι-
σθητική εμπειρία είναι ευρύτερη και βαθύτερη από
τις συνήθεις εμπειρίες που αποκτούμε από την
πραγματικότητα και αποτελεί σημαντική «πρό-
κληση για σκέψη» (σ. 285).

Παρεμφερείς ιδέες διατύπωσε ο Sartre στο δο-
κίμιο Τι είναι Λογοτεχνία (1949 /2008). Επισήμανε
ότι για να γίνει κατανοητό ένα λογοτεχνικό έργο
χρειάζεται ο αναγνώστης να ανακαλύψει ο ίδιος
και να νοηματοδοτήσει τα εμπεριεχόμενα νοήματα.
Μέσα από αυτή τη διεργασία ενεργοποιείται στο
έπακρο η φαντασία και η στοχαστική ικανότητα του
αναγνώστη. Γίνεται συν-δημιουργός του έργου,

καθώς είναι ελεύθερος να επανεφευρίσκει το πε-
ριεχόμενό του και το επανασυνθέτει πέρα από τα
χνάρια που άφησε ο συγγραφέας: «Ο αναγνώστης
πρέπει να εφευρίσκει τα πάντα ξεπερνώντας συ-
νεχώς τα γραφόμενα. Ο συγγραφέας τον οδηγεί, ۠
τα στοιχεία που δίνει ο συγγραφέας χωρίζονται
από ένα κενό, πρέπει να τα συναντήσει κανείς,
πρέπει να πάει πέρα από αυτά. Με δύο λόγια, η
ανάγνωση είναι κατευθυνόμενη δημιουργία» (σ.
57-58).

Βαθμιαία, η άποψη ότι η αισθητική εμπειρία είναι
σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη τεκμηριώ-
θηκε από θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες
που πραγματοποιήθηκαν στα πεδία της Ψυχολο-

Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη»

Στο κείμενο αυτό
παρουσιάζονται πρώτα
ορισμένα θεωρητικά
στοιχεία που αφορούν στη
χρήση της τέχνης στην
εκπαίδευση. 
Στη δεύτερη ενότητα
παρουσιάζεται η μέθοδος
«Μετασχηματίζουσα
Μάθηση μέσα από την
Τέχνη» μαζί με ένα
παράδειγμα εφαρμογής της.Αλέξης Κόκκος

7



>

9

>

TEACHING ISSUES TEACHING ISSUES

ASPECTS TODAY ISSUE 41 SEPTEMBER-DECEMBER 2014

>

>

γίας και της Παιδαγωγικής. Θεμελιώδης ήταν η
συνεισφορά του Howard Gardner (1973, 1983,
1990), που ισχυρίστηκε ότι η αισθητική εμπειρία
προσφέρει τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε
πλήθος συμβόλων μέσω των οποίων γίνεται δυ-
νατή η έκφραση ολιστικών και λεπτοφυών νοημά-
των, η σκιαγράφηση συναισθηματικών καταστά-
σεων και, γενικά, η έκφραση διαφόρων όψεων της
πραγματικότητας, που βοηθάει να συνειδητοποιεί-

ται ό,τι δεν μπορεί να γίνεται εύκολα κατανοητό
μέσω των ορθολογικών επιχειρημάτων.

Ισχυρή επίσης τεκμηρίωση για την εκπαιδευτική
σημασία της αισθητικής εμπειρίας προήλθε από
μελέτες των στοχαστών του Palo Alto της Καλι-
φόρνιας, που ασχολήθηκαν με την ανθρώπινη επι-
κοινωνία και θεραπευτική (Watzlawick, Beavin Ba-
velas, Jackson, 1967 ۠ Watzlawick, 1986). Βασίστη-
καν σε έρευνες της ανατομίας και της νευροφυ-
σιολογίας, που έδειξαν ότι για να μπορεί ο άνθρω-

πος να σκέφτεται ολοκληρωμένα χρειάζεται η
ισότιμη και αλληλοσυμπληρωνόμενη λει-
τουργία των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου.
Το αριστερό ημισφαίριο έχει ως κύρια λει-
τουργία του την εκλογίκευση και προσφέρει

τη δυνατότητα ορθολογικής κατανόησης της
πραγματικότητας. Το δεξιό ημισφαίριο είναι ειδι-
κευμένο στην άμεση, διαισθητική και ολιστική
σύλληψη πολύπλοκων σχέσεων και διαρθρώ-
σεων. Προσφέρει τη δυνατότητα να αντιλαμβανό-
μαστε σύνθετες καταστάσεις και εναλλακτικές
οπτικές. Η επαφή με τα έργα τέχνης, τα οποία πε-

ριέχουν τεράστιο πλούτο στοιχείων που ταιριά-
ζουν στον τρόπο λειτουργίας αυτού του ημι-

σφαιρίου (εικόνες, αλληγορίες, πα-
ρομοιώσεις, αναλογίες, παραλ-

λαγές, διφορούμενα, παρά-
δοξα κ.ά.) συντελεί κατα-
λυτικά στην ενεργοποίησή

του και ενδυναμώ-
νει τη δυνατό-

τητα να σκεφτόμαστε δημιουργικά και κριτικά.

Μια ακόμα σημαντική προσέγγιση του ρόλου
της τέχνης στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
πραγματοποιήθηκε από τους στοχαστές της Σχο-
λής της Φρανκφούρτης, κυρίως από τον Adorno
(1953 /1984, 1970 /2000). Ο πυρήνας του συλ-
λογισμού τους ήταν ότι το πνευματικό περιεχό-
μενο και η δομή των σημαντικών έργων τέχνης
περιέχουν χαρακτηριστικά που σπάνια συναντών-
ται στους μηχανισμούς της κοινωνικής πραγματι-
κότητας, οι οποίοι κυριαρχούνται από εργαλειακή
ορθολογικότητα και κομφορμισμό. Συνεπώς, η
επαφή με την τέχνη λειτουργεί σαν ένα πεδίο
όπου καλλιεργείται ένας τρόπος σκέψης που
εναντιώνεται στις αλλοτριωτικές νόρμες της κοι-
νωνικής καθημερινότητας. Προσφέρει κριτήρια
που μας βοηθούν να απεγκλωβιζόμαστε από τις
κυρίαρχες νόρμες και να αμφισβητούμε τις παρα-

δοχές που είναι εγκαθιδρυμένες στις κοινωνικές
και παραγωγικές σχέσεις.

Προσεγγίσεις στο πλαίσιο της 
Μετασχηματίζουσας Μάθησης

Σε ό,τι αφορά στη θεωρητική προσέγγιση του
μετασχηματισμού των προβληματικών αντιλήψεων
μέσα από τη μάθηση, ο Freire (1970) ήταν ο πρώ-
τος στοχαστής που ανέπτυξε την έννοια της κριτι-
κής συνειδητοποίησης. Στη συνέχεια ο Jack Mezi-
row εκκινώντας από την επεξεργασία της Φρεϊρι-
κής έννοιας ανέπτυξε από το 1978 τη θεωρία της
μετασχηματίζουσας μάθησης, την οποία προσδιό-
ρισε σαν τη «διεργασία μέσω της οποίας μετασχη-
ματίζουμε προβληματικά πλαίσια αναφοράς
(δομές σκέψεων, νοητικές συνήθειες, νοηματικές
προοπτικές) – δομές παραδοχών και προσδοκιών
– έτσι ώστε να τις κάνουμε πιο περιεκτικές, ευδιά-

8
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κριτες, ανοικτές, στοχαστικές και συναισθηματικά
δεκτικές στην αλλαγή» (Mezirow, 2009, σ.92).
Βαθμιαία, πολλοί σημαντικοί στοχαστές υιοθέτη-
σαν την έννοια της μετασχηματίζουσας μάθησης
και εμπλούτισαν τη θεωρία με τις δικές τους αντι-
λήψεις και προοπτικές (Belenky, Boyd, Brookfield,
Cranton, Daloz, Dirx, Elias, Kasl, Kegan, Marsick,
Newman, Taylor κ.ά.). Σήμερα, η θεωρία της μετα-
σχηματίζουσας μάθησης βρίσκεται σε δυναμική
εξέλιξη και συγκεντρώνει το αυξανόμενο ενδια-
φέρον των μελετητών, των εκπαιδευτικών και των
εκπαιδευτών ενηλίκων.

Στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης
έχει αναπτυχθεί πολύ η συζήτηση σχετικά με τη
χρήση της τέχνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς
(Cranton, 20062· Dirkx, 2000, 2001· Mezirow,
1990, 1998, 2009· Taylor, 2000 κ.ά.) και ακο-
λούθησε τρεις τάσεις.

Η πρώτη τάση θέτει ως αντικείμενο παρατήρη-
σης διάφορα έργα της μαζικής κουλτούρας, με
στόχο να εξεταστούν κριτικά τα στερεότυπικα μη-
νύματα που περιέχουν (ενδεικτικά: Dass – Brail-
sford, 2007· Daine, 2009· Tisdell, 2008).

Στο πλαίσιο της δεύτερης τάσης χρησιμοποιού -
νται έργα τέχνης ως εναύσματα για την ενδυνά-
μωση της κριτικής σκέψης επάνω σε διάφορα θέ-
ματα. Τα έργα τέχνης επιλέγονται με γνώμονα ότι
προσφέρουν κατάλληλα εναύσματα για την κρι-
τική ανάλυση των εξεταζόμενων θεμάτων, χωρίς
όμως να λαμβάνεται με έμφαση υπόψη το κριτήριο
της αισθητικής τους αξίας. Έτσι, επιλέγονται έργα
που δε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προσφέ-
ρουν εναύσματα για κριτική σκέψη. Για παρά-
δειγμα, η Roden αναφέρει (2005) ότι χρησιμο-
ποιεί εμπορικά δημοφιλή κινηματογραφικά έργα
όπως το Chicken Run και το Thelma and Louise,
ενώ η Jarvis (2012) χρησιμοποιεί το Sixth Sense.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κριτική ανάλυση των
μηνυμάτων που περιέχουν τα έργα με αυτά τα χα-
ρακτηριστικά μπορεί να συμβάλει στην ευαισθη-

τοποίηση των αποδεκτών επάνω σε ορισμένα ζη-
τήματα. Όμως, το γεγονός ότι δεν αξιοποιούνται
έργα αυθεντικής τέχνης στερεί από το εγχείρημα
το πλεονέκτημα του να εξετάζονται τα ζητήματα
διαλεκτικά, πολύπλευρα και κριτικά.

Η τρίτη τάση επιχειρεί να συνδυάσει τον κριτικό
στοχασμό με την αισθητική εμπειρία, εμποτίζοντας
τη μαθησιακή διεργασία με τη συχνή αξιοποίηση
σημαντικών έργων τέχνης. Θα πρέπει, ωστόσο, να
επισημανθεί ότι στη βιβλιογραφία υπάρχουν ελά-
χιστες αναφορές στην προσέγγιση αυτού του εί-
δους (Greene, 1990· Kegan, 2000 – ίσως υπάρ-
χουν και μερικά ακόμα παραδείγματα). Επίσης, δεν
υπάρχουν αναφορές στις προσεγγίσεις των στοχα-
στών του Palo Alto σχετικά με την ολιστική παρα-
τήρηση των έργων τέχνης, Τέλος, υπάρχουν ελά-
χιστες αναφορές στην αισθητική θεωρία του
Adorno (Greene, 1990· Tisdell, 2008). Παρόλα
αυτά, πιστεύω ότι η ενσωμάτωση όλων αυτών των
στοιχείων στη θεωρία και στην πρακτική της μετα-
σχηματίζουσας μάθησης θα της προσέδιδε πρό-
σθετη δυναμική.

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται μια μέθο-
δος που έχει διαμορφώσει ο υπογράφων, μέσω
της οποίας επιχειρείται να προσφερθεί στους εκ-
παιδευτές ενηλίκων ένα εργαλείο, που να επιτρέ-
πει την κριτική προσέγγιση των θεμάτων μέσα από
την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας.

2. Παρουσίαση της Μεθόδου 
«Μετασχηματίζουσα Μάθηση 
μέσα από την Τέχνη»

Η μέθοδος περιλαμβάνει έξι Στάδια.

Τα Στάδια

Το πρώτο στάδιο (προσδιορισμός της ανάγκης
για κριτική διερεύνηση ενός θέματος) αποτελείται
από τον προσδιορισμό της ανάγκης για κριτική εξέ-
ταση των στερεότυπων παραδοχών των συμμετε-
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χόντων που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα.

Στο δεύτερο στάδιο (έκφραση των απόψεων
των εκπαιδευομένων) ο εκπαιδευτής διευκολύνει
μια διεργασία, στο πλαίσιο της οποίας: οι εκπαι-
δευόμενοι καταγράφουν (γραπτά) τις απόψεις τους
επάνω σε ένα θέμα υπό τη μορφή μικρής εργα-
σίας. Η καταγραφή αυτή σκόπιμο είναι να απαντά
σε ένα ανοικτό ερώτημα: «Τι σκεφτόμαστε για το…
(θέμα);». Αυτό γίνεται ατομικά ή σε μικρές ομάδες.

Στο τρίτο στάδιο, γίνεται προσδιορισμός α) των
υποθεμάτων που θα εξεταστούν και β) των κριτικών
ερωτημάτων επάνω στα υποθέματα. Για παρά-
δειγμα, για το θέμα «Η Σχέση του Ανθρώπου με
το Περιβάλλον» κριτικά ερωτήματα μπορεί να είναι:

1. Γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει το φυσικό περι-
βάλλον ενώ γνωρίζει ότι αυτό επηρεάζει αρνη-
τικά την υγεία του;

2. Ο άνθρωπος έχει όφελος από την εκμετάλ-
λευση του φυσικού περιβάλλοντος;

Στο τέταρτο στάδιο (επιλογή των έργων τέχνης
και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα) ο εκ-
παιδευτής επιλέγει διάφορα σημαντικά έργα τέ-
χνης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως ερέθισμα
για την επεξεργασία των υπο-θεμάτων (τα μηνύ-
ματα των έργων τέχνης συνδέονται με τα υπο-θέ-
ματα). Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί έργα από τη
ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία, τη λογο-
τεχνία, την ποίηση, το θέατρο, τον κινηματογράφο,
το χορό, τη μουσική κλπ.

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής διαμορφώνει έναν
Πίνακα Συσχέτισης ο οποίος αποτυπώνει τον
τρόπο με τον οποίο το νόημα των έργων τέχνης
συσχετίζεται με το περιεχόμενο των κριτικών ερω-
τημάτων (βλ. παρακάτω ένα παράδειγμα).

Το πέμπτο στάδιο (επεξεργασία των έργων τέ-
χνης) έχει δύο διακριτά μέρη:

Στάδιο 5α: Ο εκπαιδευτής διευκολύνει μια διερ-
γασία, η οποία στοχεύει στο να γίνει η επεξεργασία

καθενός επιλεγμένου έργου τέχνης. Ο εκπαιδευ-
τής προτείνει στους εκπαιδευόμενους ορισμένα
έργα τέχνης και τους καλεί να επιλέξουν εκείνα
που θα αναλυθούν. Οι συμμετέχοντες θα μπο-
ρούσαν επίσης να προτείνουν έργα τέχνης και να
προσδιορίσουν τη σειρά με την οποία θα γίνει η
επεξεργασία τους. Χρησιμοποιούνται εναλλακτικά
οι τεχνικές: α) Οι τέσσερις φάσεις της τεχνικής του
D. Perkins ή β) Η τεχνική “Visible Thinking”.

Στάδιο 5β: Όλες οι ιδέες που προέκυψαν στο
στάδιο 5α συσχετίζονται (με εργασία σε ομάδες)
με το/τα κριτικό/ά ερώτημα/τα, ενδεικτικά ως εξής
«Όλα όσα συζητήσαμε σχετικά με το/τα έργο/α τέ-
χνης τι έχουν να μας ‘πουν’ προκειμένου να επε-
ξεργαστούμε το/τα κριτικό/ά ερώτημα/τα που
έχουμε επιλέξει;». Στόχος είναι να αποκαλυφθούν
όσο το δυνατόν περισσότερες διαστάσεις του/των
κριτκού/ών ερωτήματος/των ώστε να δοθεί στους
εκπαιδευόμενους η ευκαιρία να επανεξετάσουν
τις αρχικές τους παραδοχές.

Στο έκτο στάδιο πραγματοποιείται κριτικός ανα-
στοχασμός:

 Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν την ίδια μικρή
εργασία που εκπόνησαν στο 2ο Στάδιο.

[Εάν είχαν εργαστεί σε ομάδες στο 2ο Στάδιο,
τώρα πρέπει πάλι να εργαστούν στις ίδιες ομάδες.]

 Γίνεται αποτίμηση της ανάπτυξης της σκέψης
των εκπαιδευομένων με βάση «Κλίμακα
Αξιολόγησης»

[Αυτό γίνεται αφού ο διδάσκων μελετήσει όσα
έγραψαν οι εκπαιδευόμενοι.]

 Γίνεται σύνθεση και αντλούνται συμπερά-
σματα.

Παράδειγμα 3ου-5ου Σταδίου

Για παράδειγμα, επάνω στο θέμα “Σχέσεις των
δύο φύλων” δημιουργούνται στο 3ο Στάδιο κριτικά
ερωτήματα που διευκολύνουν την κριτική προσέγ-
γισή του, όπως είναι τα παρακάτω:

Κριτικά Ερωτήματα

α. Πώς αντιλαμβανόμαστε την μη αμειβόμενη ερ-

γασία στο σπίτι;

β. Πώς αντιλαμβάνονται οι άνδρες την κατάσταση

της ανισότητας των ρόλων άνδρα – γυναίκας;

γ. Τι σκέφτονται οι άνδρες όταν κατανοούν ότι οι

γυναίκες στην πραγματικότητα εργάζονται πε-

ρισσότερο; Και πώς εξηγούν αυτή την κατά-

σταση;

δ. Γιατί υπάρχει η ανισότητα των κοινωνικών

ρόλων του άνδρα και της γυναίκας;

ε. Τι σκεφτόμαστε όταν οι άνδρες αναλαμβάνουν
γυναικείο ρόλο (οικιακές εργασίες, μεγάλωμα
των παιδιών κλπ.);

στ. Τι σκεφτόμαστε για το “μυστήριο” της γυναίκας
στις μέρες μας;

ζ. Ο ανδρισμός κινδυνεύει στις μέρες μας;

η. Πώς επιδρά η ανισότητα των φύλων στην αγάπη
και τη σεξουαλικότητα;

Στο 4ο Στάδιο επιλέχθηκαν έργα τέχνης και
ύστερα κάθε κριτικό ερώτημα συσχετίζεται με τα
έργα τέχνης, όπως φαίνεται στον Πίνακα Συσχέτισης.

Έργα Τέχνης Κριτικά Ερωτήματα

α β γ δ ε στ ζ η

1. Κορίτσι που ξεφλουδίζει λαχανικά,
Jean-Baptiste-Simeon Chardin

    

2. Η πλύστρα, Stefan Luchian     
3. Ανάπαυση στον αγρό, Camil Ressu    
4. Ζωή, Pablo Picasso  
5. Το κύμα, Camille Claudel 
6. Ο βιασμός, Edgar Degas  
7. Ο Ντιέγκο και Εγώ, Frida Kahlo     
8. Αλί: Ο φόβος τρώει τα σωθικά, απο-

σπάσματα από την ταινία του Reiner
Werner Fassbinder

  

9. Κυνόδοντας, αποσπάσματα από την ται-
νία του Γιώργου Λάνθιμου

 

10. Ginger και Fred, αποσπάσματα από την
ταινία του Federico Fellini

 

11. Αναπαράσταση, αποσπάσματα από την
ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου

     

12. Τα μάτια των φτωχών, ποίημα σε πεζό
του Charles Baudelaire

  

13. Η ελεύθερη ένωση, ποίημα του 
André Breton



14. Eveline, αποσπάσματα από το διήγημα
“Dubliners” του James Joyce
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Ο Αλέξης Κόκκος είναι Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος της Επιστημονικής
Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το
ζήτημα της αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαίδευση. Η μέθοδος
"Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Τέχνη" που
επεξεργάστηκε ήδη εφαρμόζεται στην Ελλάδα ( πάνω από 2000
εκπαιδευτικοί), καθώς και στη Δανία, Ρουμανία και Σουηδία.
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1. Η ετερογένεια στη σχολική τάξη

Η ετερογένεια αποτελεί αδιαμφισβήτητα χαρακτηριστικό
γνώρισμα της σχολικής τάξης. Η διαφορετικότητα αυτή αφορά,
ανάμεσα σε άλλα, την κοινωνικοπολιτιστική προέλευση των
μαθητών, τo μαθησιακό προφίλ, τη δική τους στάση απέναντι
στο σχολείο. Η στάση των μαθητών επηρεάζεται από τα δια-
φοροποιημένα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα  των παιδιών και
από το νόημα που αποδίδουν σε αυτό που γίνεται στο σχολείο
(προσδοκίες μαθητών). (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικών, Τόμος Β: 20). Οι μαθητές μας έρχονται στο

σχολείο φέρνοντας μαζί τους καθημερινά, εκτός από τον

απαραίτητο σχολικό εξοπλισμό, και ένα πλήθος άλλων

στοιχείων τα οποία συνθέτουν τη μοναδικότητα του κα-

θενός. Οι μαθητές μας δεν προέρχονται απαραίτητα από

την ίδια χώρα, δεν έχουν την ίδια μητρική γλώσσα, δεν

μαθαίνουν με την ίδια ταχύτητα, δεν διαβιούν σε ένα

είδος οικογενειακού περιβάλλοντος, δεν αντιλαμβάνο -

νται τη ζωή με τον ίδιο τρόπο, στοιχεία τα οποία καθρε-

φτίζουν κατ' επέκταση την διαφορετικότητα στην ίδια την

κοινωνία. 

Οι εκπαιδευτικοί επομένως καλούμαστε στην καθη-

μερινή μας πραγματικότητα να αντιπαραβάλλουμε

αυτόν τον μεγάλο όγκο αρνητικών  δεδομένων με το

μόνο κοινό χαρακτηριστικό των μαθητών μας-το γεγο-

νός ότι είναι παιδιά.  Παιδιά που όμως έχουν ξεχάσει

πως είναι παιδιά, έχουν ξεχάσει να παίζουν, έχουν ξε-

χάσει τί σημαίνει ξεγνοιασιά διότι είναι επιφορτισμένα με

ατελείωτες σχολικές υποχρεώσεις (και όχι μόνο).

Είναι αυτή ακριβώς η πραγματικότητα η οποία  υπο-

γραμμίζει την ανάγκη αλλά και την σπουδαιότητα της

Λέξεις-κλειδιά: 
ενίσχυση ατομικής πορείας, πολυαι-
σθητηριακή ανάπτυξη γλωσσικής 
ευχέρειας, αυτοενθάρρυνση δημι-
ουργικότητας, βελτίωση αυτοεικόνας
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Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το παιχνίδι ρόλων
ως θεατρική τεχνική, η οποία  εφαρμόστηκε κατά το
σχολικό έτος 2013-2014 στα πλαίσια της διδασκαλίας
της αγγλικής γλώσσας με τους μαθητές ενός τμήματος
της Γ τάξης του 1ου Πρότυπου Πειραματικού
Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Η εφαρμογή
της παραπάνω τεχνικής μπορεί να προσφέρει
συνθήκες για ουσιαστική ενίσχυση της ατομικής
πορείας κάθε μαθητή για την εποικοδόμηση της
γνώσης, την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων
συντελώντας και την πολυαισθητηριακή ανάπτυξη της
γλωσσικής ευχέρειας. Στην εργασία περιγράφονται τα
χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου και αποδεικνύεται
ότι το θέατρο αποτελεί σημαντικό όχημα για την
αποδοχή του άλλου και κινητήρια δύναμη για την
αυτοενθάρρυνση της δημιουργικότητας και τη
βελτίωση της αυτοεικόνας των μικρών μαθητών.
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δημιουργίας, ενός παιδαγωγικού κλίματος ευχαρίστη-
σης και εμπιστοσύνης, ενός φιλικού μαθησιακού περι-
βάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσματα, στα πλαίσια του
οποίου οι μαθητές δημιουργούν, μαθαίνουν να συνερ-
γάζονται, μοιράζονται ιδέες και συναισθήματα, γεγονός
το οποίο ενεργοποιεί τον ενθουσιασμό τους, βοηθά να
διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον τους ικανοποιώντας
την ανάγκη τους να νιώσουν παιδιά, προκειμένου αυτοί
να συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία διδασκα-
λίας-μάθησης χωρίς την αγωνία του λάθους, αναπτύσ-
σοντας έτσι θετική στάση απέναντι στην αγγλική
γλώσσα. Όπως αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογρα-
φία, τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες που αναπτύσ-
σουν τα παιδιά είναι το αποτέλεσμα πολυσύνθετων αλ-
ληλεπιδράσεων μεταξύ έμφυτων ικανοτήτων και περι-
βαλλοντικών ερεθισμάτων και εμπειριών. (Shorrocks,
D. in Brumfit, C., Moon, J. & Tongue, R., 1991:260) Αυτό
ακριβώς το πλαίσιο λειτουργίας το εξασφαλίζει το σχο-
λικό εγχειρίδιο αγγλικής γλώσσας για την Γ Δημοτικού
Magic Book 2, αξιοποιώντας τις 7 αρχές (σχέσεις, κα-
νόνες, συνήθειες, δικαιώματα, υποχρεώσεις, σεβασμός
και ανταμοιβές) που η Red (2005) προτείνει για τη δη-
μιουργία ενός ευχάριστου, θετικού για μάθηση και δη-
μιουργία περιβάλλοντος τάξης (Δενδρινού, 2013: 90).

2. Παιχνίδι ρόλων

Στη διεθνή βιβλιογραφία η διδασκαλία ορίζεται ως η
διευκόλυνση της μάθησης. Προκειμένου αυτή να είναι
αποτελεσματική οφείλουμε οι εκπαιδευτικοί να ανακα-
λύψουμε τι είναι αυτό που γνωρίζουν και μπορούν να
κάνουν τα παιδιά και στη συνέχεια να αρχίσουμε να οι-
κοδομούμε πάνω σε αυτό παρέχοντας υποστήριξη σε
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας (Shorrocks, D. in Brum-
fit, C., Moon, J. & Tongue, R., 1991:271-272). Όσο πιο μι-
κροί είναι οι μαθητές μας τόσο πιο ολιστικά προσεγγίζουν
τη γνώση. Για τους μικρούς μαθητές ‘η εκμάθηση της
ξένης γλώσσας στοχεύει στην εκμάθηση ενός άλλου
κώδικα επικοινωνίας: θέλουν να τη μάθουν για να κα-
ταλάβουν και να επικοινωνήσουν όχι γιατί τους ενδια-
φέρει η γραμματική ή η σύνταξη της γλώσσας (Δενδρι-
νού, 2013: 117). 

Ομολογουμένως, οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να
εκτιμούμε πάντα την καταλληλότητα των συνθηκών, των
ρυθμών πριν προβούμε στην αξιοποίηση της ικανότητας
των παιδιών να παίζουν. Θεωρώ πως είναι σημαντικό,
όταν κάνουμε κάτι, να έχουμε λόγο για να το κάνουμε.
Να έχουμε δηλαδή κάτι που θέλουμε να πούμε. Να

υπάρχει ένα νόημα για την πράξη μας. Το σχολικό εγ-
χειρίδιο Αγγλικής Γλώσσας για τη Γ δημοτικού Magic
Book 2 μέσα από 10 ιστορίες κοινωνεί 10 διδάγματα
στους μαθητές. Το παιχνίδι ρόλων εξασφαλίζει με άρτιο
τρόπο την εμπέδωση αυτών των διδαγμάτων βιωματικά
καθώς τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, αλληλεπιδρούν,
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη γλώσσα στόχο χωρίς
να εμπλέκονται σε διαδικασίες συνειδητής ανάλυσης
αυτής και αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής (Khan, J. in
Brumfit, C., Moon, J. & Tongue, R., 1991:144). Ό, τι κά-
νουμε, πρέπει να έχει νόημα για τα παιδιά. Οι δραστη-
ριότητες πρέπει να έχουν παιδαγωγική σκοπιμότητα, να
προσφέρουν πολλαπλές διαδρομές μάθησης  για όλους
τους τύπους μαθητών (Δενδρινού, 2013: 85, 89), διότι
διαφορετικά μετατρέπονται σε ένα αγχωτικό μάθημα. Και
φυσικά δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι όλα αυτά
μπορούν να εφαρμόζονται καθημερινά. Κάτι τέτοιο θα
οδηγούσε στην πλήρη εξάντλησή μας ως εκπαιδευτι-
κών. ‘Τόσο όσο’ θεωρώ ότι είναι η φράση που θα βοη-
θήσει τον καθένα από εμάς να αποφασίσει για την συ-
χνότητά που τον εξυπηρετεί να αναδιατάσσει τα δεδο-
μένα του.  

Το παιχνίδι ρόλων συγκαταλέγεται στις παιδαγωγικές

πρακτικές τις οποίες προωθεί το Magic Book 2 μέσω του
ΠΕΑΠ (Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη
παιδική ηλικία) και οι οποίες αποβλέπουν στην ανάπτυξη
του σεβασμού για τον εαυτό και τον Άλλο, στην αγάπη
για την αγγλική γλώσσα, καθώς και στην ανάπτυξη της
κοινωνικότητας και εν τέλει στην αφύπνιση της δημιουρ-
γικής έκφρασης μέσω της αγγλικής γλώσσας. Στο πλαί-
σιο της σύγ χρονης γλωσσοπαιδα γωγικής και μαθησιο-
κεντρικής προσέγγισης (learning by doing approach), την
οποία εξασφαλίζει το ΠΕΑΠ, το παιχνίδι ρόλων ενισχύει
την ανάπτυξη θετικής στάσης των μικρών μαθητών απέ-
ναντι στην αγγλική γλώσσα και προάγει την ανάπτυξη
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων.

Το σχολικό έτος 2013-2014 χρησιμοποίησα αυτήν τη
θεατρική τεχνική με τη μορφή δομημένου αυτοσχεδια-
σμού με ένα τμήμα της Γ τάξης.  Η ομάδα στόχος απο-
τελούνταν από 22 μαθητές ηλικίας 8 ετών, 8 κορίτσια
και 14 αγόρια. To εν λόγω τμήμα αποτελούσε χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα mixed ability class καθώς σε αυτό
ενυπήρχαν μαθητές με διαφορετικό μαθησιακό προφίλ,
διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ένας με
διαγνωσμένο ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσο-
χής και Υπερκινητικότητας), δύο αλλόγλωσσοι.  Έπειτα



>

20 21

>

TEACHING ISSUES TEACHING ISSUES

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 41 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ASPECTS TODAY ISSUE 41 SEPTEMBER-DECEMBER 2014

>

>

από συζήτηση που επιδίωξα να έχω με τη συνάδελφο
δασκάλα, η οποία συνεργάστηκε με τους συγκεκριμέ-
νους μαθητές στην Α και Β τάξη συμπέρανα ότι θα ξεκι-
νούσα μια συνεργασία με υπερενθουσιώδη παιδιά, αρ-
κετά θορυβώδη, τα οποία βαριούνται γρήγορα, έχουν
ανάγκη να κινούνται μέσα στην τάξη, μαλώνουν μεταξύ
τους χωρίς ιδιαίτερο λόγο, μερικά είναι πολύ ευαίσθητα,
κάποια ανταγωνίζονται το ένα το άλλο (Brumfit, C. Moon,
J. & Tongue, R., 1991: 20). Στο σχολείο μου τα παιδιά δι-
δάσκονται αγγλικά από την Α τάξη. Στην πρώτη μας συ-
νάντηση κάποια δήλωσαν με υπερηφάνεια, επιδιώκο -
ντας να εντυπωσιάσουν, ότι κάνουν μαθήματα αγγλικών
και εκτός σχολείου.  Στη αρχή του σχολικού έτους αφιε-
ρώσαμε αρκετές διδακτικές ώρες σε θεατρικό παιχνίδι
σε μια προσπάθεια καλύτερης γνωριμίας των μαθητών
μεταξύ τους και διαμόρφωσης της αίσθησης της ομάδας
μέσα στο τμήμα, μια προσπάθεια η οποία αν και υπήρξε
χρονοβόρα, με αρκετό θόρυβο και αναστάτωση στην
οργάνωση της τάξης (θέσεις θρανίων κλπ), ωστόσο είχε
αποτέλεσμα διότι απέδειξε ότι τελικά η μεγαλύτερη
απειλή ενός καλά οργανωμένου μαθήματος δεν είναι
τόσο ο θόρυβος που εμπεριέχεται σε κάποιες δραστη-
ριότητες αλλά η έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά
των μαθητών για την όλη διαδικασία του μαθήματος. Στο
τέλος κάθε ενότητας και πάντα σε εθελοντική βάση δο-
κιμάζαμε χορωδιακά να επαναλαμβάνουμε τους διαλό-
γους της κάθε ιστορίας και συζητούσαμε το νόημα που
θέλει να μας περάσει η ιστορία. Μετά από διαλογική συ-
ζήτηση με τους μαθητές για τις ανάγκες κάθε σκηνής,
φτιάχναμε στην τάξη μικρές κατασκευές/ζωγραφιές και
όποιοι επιθυμούσαν και είχαν τη δυνατότητα, έφερναν
από το σπίτι υφάσματα, κοστούμια, ρούχα και μικρο -
αντικείμενα προκειμένου να κατασκευάσουμε ένα στοι-
χειώδη χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σκηνικό χώρο. Οι
ρόλοι δίνονταν ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέρον-
τος αφού προηγούνταν μια προσπάθεια εμβάθυνσης
αυτών και διερεύνησης των σημασιών που ήταν απα-
ραίτητες για την φανταστική κατάσταση προκειμένου οι
μαθητές να συμμετάσχουν με ενεργητικές όλες τους τις
αισθήσεις, να συναισθανθούν και να κατανοήσουν τους
περιορισμούς που επιβάλλουν οι ρόλοι και οι καταστά-
σεις και να αναλάβουν την ευθύνη για τη συμπεριφορά
τους, να προσαρμόσουν τη δράση τους στις απαιτήσεις
που απορρέουν από το μυθοπλαστικό περιβάλλον (Πα-

παδόπουλος, 2010: 213). Αν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για τον ίδιο ρόλο, οι μαθητές ψήφιζαν εάν θα δοθεί
σε όλους τους ενδιαφερόμενους ή εάν θα τραβούσαν
κλήρο. Τους διστακτικούς μαθητές τους ενέπλεκα σε ρό-
λους πλήθους, σκέψης κλπ. Στο τέλος της σχολικής χρο-
νιάς οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα σύ -
ντομο ανώνυμο ερωτηματολόγιο ανοιχτών και κλειστών
ερωτήσεων ώστε να αξιολογήσουν την όλη διαδικασία.
Παρατίθενται κάποια σχόλια από τις απαντήσεις που
έδωσαν:

 «Εμένα μου άρεσε πολύ που παίξαμε θέατρο.»

 «Στην αρχή ντρεπόμουν λίγο, αλλά δεν το είπα σε
κανέναν. Μετά πέρασα τέλεια.»

 «Θέλω και του χρόνου να παίζουμε θέατρο στο μά-
θημα των αγγλικών.»

 «Μακάρι να παίζαμε θέατρο σε όλα τα μαθήματα.»

 «Όταν μεγαλώσω θα γίνω ηθοποιός.»

 «Δεν μου άρεσε που δεν έγινα βασιλιάς,  αλλά γέ-

λασα πάρα πολύ όταν ο βασιλιάς βγήκε χωρίς ρούχα.»

 «Ήταν πολλά τα λόγια αλλά με βοήθησε ο Δήμος.»

 «Χάρηκα πολύ που η Ιφιγένεια μου έδωσε το
στέμμα που έφτιαξε.»

Με όχημα τις περιστάσεις επικοινωνίας τις οποίες προ-
σφέρουν οι 10 ενότητες του Magic Book 2 για την αξιο-
ποίηση της συγκεκριμένης θεατρικής τεχνικής, και οι
οποίες αποτελούν ιδιαίτερα δυναμικά γλωσσικά περι-
βάλλοντα (Παπαδόπουλος, 2010: 148), δόθηκε η ευ-
καιρία στους μαθητές να λειτουργήσουν ομαδοσυνερ-
γατικά, να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές και δημιουρ-
γικές τους δεξιότητες και να παράγουν προφορικό λόγο
μέσα από την ανάπτυξη της βιωματικής και συνεργατικής
μάθησης. Η έμφαση επικεντρώθηκε στην απόκτηση
γλωσσικής ευχέρειας και όχι στην εξάσκηση μορφοσυ -
ντακτικής ακρίβειας. Για το λόγο αυτό η εκπαιδευτικός
έκανε κάθε φορά όσο το δυνατόν λιγότερες διορθώσεις,
προκειμένου η ατμόσφαιρα να είναι άτυπη και μη αντα-

γωνιστική (Wendy, A. Scott, & Lisbeth, H. Ytreberg,
1990: 42). Οι μαθητές ενεπλάκησαν σε πραγματικές
καταστάσεις επικοινωνίας, δημιούργησαν, έμαθαν να συ-
νεργάζονται, μοιράστηκαν ιδέες και συναισθήματα, καλ-
λιέργησαν κριτική και δημιουργική σκέψη, γεγονός το
οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και
στην επίτευξη αυτονομίας στη μάθηση. Κάνοντας πράγ-
ματα με ενδιαφέροντα τρόπο, μεταφέροντας τις γνώσεις
και τις ικανότητές τους από ένα περιβάλλον και προσαρ-
μόζοντας τα σε ένα διαφορετικό- βγάζοντας δηλαδή κάτι
έξω από το οικείο του περιβάλλον και κάνοντάς το να
λειτουργήσει σε ένα άλλο,  το παιχνίδι ρόλων έδωσε
την ευκαιρία στους μαθητές να λειτουργήσουν αποτε-
λεσματικά σε διαφορετικές καταστάσεις και περιστάσεις
επικοινωνίας, να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη
γλώσσα στόχο (σε προσομοίωση) όπως ομιλείται σε συ-
νήθεις περιστάσεις διαπροσωπικής επικοινωνίας, μετα-
φέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αυτό που έμαθαν στη
δική τους πραγματικότητα (Οι Ξένες Γλώσσες στο Σχο-
λείο, 2011: 61). Το βίωμα ρόλων,  τους έδωσε τη δυνα-
τότητα να αλλάξουν αντιλήψεις για καταστάσεις (Παπα-
δόπουλος 2013: 214).

Οι μαθητές έπαψαν να είναι παθητικοί δέκτες της νέας
γνώσης. Αντιθέτως, συμμετείχαν πιο ενεργητικά στη δια-
δικασία διδασκαλίας-μάθησης της αγγλικής γλώσσας.
Έμπαιναν στη διαδικασία της μάθησης με προσωπικό εν-
θουσιασμό και θέληση, μάθαιναν πολύ πιο γρήγορα και
κατανοούσαν βαθύτερα από ότι εάν αναγκάζονταν να το
κάνουν (Woolland, 2010: 49). Ο χαρακτήρας του μα-
θήματος έγινε περισσότερο μαθητοκεντρικός.

‘Ένα τέτοιο μαθητοκεντρικά  οργανωμένο περιβάλλον,
το οποίο επιτρέπει στον κάθε μαθητή να χρησιμοποιεί τις
δικές του μαθησιακές διαδρομές, τους δικούς του τρό-
πους και στρατηγικές απόκτησης γνώσεων αλληλεπι-
δρώντας με τους άλλους, συμβάλλει στην σχολική κοι-
νωνικοποίηση και διασφαλίζει την επιτυχία της εκμάθη-
σης της ξένης γλώσσας’ (Δενδρινού, 2013: 45). Εξάλ-
λου, όταν το διδακτικό υλικό συσχετίζεται άμεσα με την
πραγματική ζωή, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας
εξελίσσεται σε μια ευχάριστη, αυτόματη και σχετικά εύ-
κολη διαδικασία και η νέα γνώση αποθηκεύεται στη
μνήμη για μεγάλο χρονικό διάστημα (Μείζον Πρό-
γραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Τόμος Β,
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2011:35). Αυτό με τη σειρά του επιτρέπει να ισχυροποι-
ηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες κάθε μαθητή και δίνει
τη δυνατότητα στον καθένα να συνειδητοποιήσει την ιδι-
αιτερότητα της δικής του προσέγγισης και των δικών του
στρατηγικών μάθησης (Meirieu P., La Pedagogie entre
le dire et le faire, ESF Paris, 1999. Στο Σφυρόερα, 2004:
40-41).

3. Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ατομικότητα κάθε παι-
διού, διαπιστώνει κανείς ότι η εμπλοκή των παιδιών σε
δραματικά περιβάλλοντα εξασφαλίζει μια πιο ενεργό
συμμετοχή αυτών στη μάθηση. Τους οδηγεί σε μια κα-
τάσταση βιωματική καθώς ζούνε γεγονότα και κατα-
κτούνε τη γλώσσα μέσα από ρόλους και όχι μέσα από
γραμματικοσυντακτικές πληροφορίες (Halliwell, 1992:7).
Το παιχνίδι ρόλων συντελεί στην επίτευξη τόσο των γε-
νικών παιδαγωγικών  όσο και των επιμέρους γνωστικών
στόχων τους οποίους υπηρετεί το ΠΕΑΠ. Λειτουργεί ως
εργαλείο εξασφάλισης κινήτρων μάθησης και είναι αυτό
που θα αναδείξει και θα αξιοποιήσει κατά τη διαδικασία
διδασκαλίας-μάθησης εκείνα τα στοιχεία που ενώνουν
και όχι αυτά που διαχωρίζουν τους μαθητές. Μερικά από
αυτά τα κοινά γνωρίσματα των μικρών μαθητών είναι το
γεγονός ότι διαθέτουν πλούσια φαντασία, απολαμβάνουν
να μιλούν και να κινούνται, αντιλαμβάνονται νοήματα
χωρίς απαραίτητα να κατανοούν κάθε λέξη μαθαίνουν
ευκολότερα/ πιο ευχάριστα με πλάγιες μεθόδους κλπ. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το παιχνίδι ρόλων
στη διαδικασία διδασκαλίας μάθησης της αγγλικής
γλώσσας συμβάλλει στην καθιέρωση ενός αποτελε-
σματικού γλωσσικού περιβάλλοντος στο σχολείο καθώς
δίνει έμφαση στη χρήση της γλώσσας, και, επομένως,
στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των παι-
διών βοηθώντας τα να χρησιμοποιούν το λόγο σε κάθε
περίσταση με δημιουργικό και στοχαστικό τρόπο. Επι-
πλέον, ενθαρρύνει την πολυμορφία σε τρόπους έκφρα-
σης, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν πραγματικά,
να εκδηλώσουν προσωπικές ανάγκες και παρορμήσεις
χωρίς την αγωνία οποιασδήποτε κριτικής (Παπαδόπου-
λος 2007: 221). 

Αυτή η διαπίστωση καταδεικνύει ότι  το θέατρο γενικά
καλλιεργεί ψυχοπνευματικά τους μαθητές, αναπτύσσει
ολοκληρωμένα την προσωπικότητά τους (Γραμματάς
2013: 24), ενισχύει την  ικανότητα αυτοέκφρασής τους,
αποτελεί ένα σημαντικό όχημα, μια κινητήριο δύναμη για
την αυτοενθάρρυνση της δημιουργικότητας των μικρών
μαθητών. Στοχεύει στην ψυχαγωγία, τη συναισθηματική
και ψυχοκινητική ανάπτυξη και αισθητική καλλιέργεια του
παιδιού. Με βασική προτεραιότητα την απόλαυση του
παιχνιδιού, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της φαντασίας, την
καλλιέργεια της επικοινωνίας στην ομάδα και στην κα-
τανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας. Προτάσσει,
λοιπόν, την ευχαρίστηση, τον αυθορμητισμό και την ανά-
πτυξη της κοινωνικής ευαισθησίας και, καταυτόν τον
τρόπο καθίσταται εξαιρετικό παιδαγωγικό μέσο (Παπα-
δόπουλος, 2007).

Η Γεωργία Κοσμά είναι εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχο-
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Συμμετέχει με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, επιμορφωτικές ημερίδες και παιδαγωγικά
σεμινάρια. Το 2001 διετέλεσε μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διαβαλκανικού εκπαιδευτικού
συμποσίου από την Ε.Κ.Α.Δ.Ε. Αν. Μακεδονίας & Θράκης και τη Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής
και Εκπαίδευσης. Το 2006 συμμετείχε ως επιμορφώτρια ΠΕΚ στο Υποχρεωτικό Πρόγραμμα Εισαγω-
γικής Επιμόρφωσης. Το 2013 συμμετείχε ως αξιολογήτρια στο Θεσμό Αριστείας και ανάδειξης καλών
πρακτικών στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. Το 2013 άρθρο της με τίτλο ‘Creativity in the EFL class-
room’ δημοσιεύτηκε στο ‘Nature Inspires and gives’ (ISSN-L= 2247-6474). Είναι εγγεγραμμένη στο
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This paper focuses on the integration of Forensics
into the State School System, as a way to address the
need for interdisciplinary learning and skill
building (teamwork, social, interpersonal and
communication skills), as well as the need to
enhance language skills by “doing rather than by
being taught”. Forensics acknowledges the different
types of intelligence and students, tired of a “chalk
and talk” approach, welcome the challenge to
interact and compete. It is an innovative and highly
motivational way for students and teachers alike to
overcome the numerous hurdles of the State School
System that torment both parties. The analysis is
based on the Anavryta Experimental High School’s
experience in the past academic year.

The aim of this paper is to propose a framework of
integrating Forensics into the Greek State School
System based on the Anavryta Experimental High
School’s experience in the past academic year. Firstly
it is imperative to define the term Forensics and show
how much it has already gained popularity in Greece.
Secondly, bearing in mind the Greek State School
syllabus restrictions and relative constraints, the
incorporation of Forensics will be proposed as an
innovative way to circumvent these problems. Forensics
can enhance participants’ English language skills while
improving their teamwork, social, interpersonal and
communication skills. Another important aspect is that
their motivation and level of dedication are immense,
as illustrated through both Needs Analysis and a

posteriori feedback. It is common knowledge that

students nowadays cannot tolerate educators

who use a sterile, “chalk and talk” teaching

method (Scrivener, 1994). Forensics’ action,

interaction and competitiveness are greatly

appreciated by the participants2.  Last but not

least, teachers’ development can be achieved

simultaneously in the sense that teachers
abandon their traditional role and become co-
coordinators, coaches, advisors and
administrators so as to successfully handle the
Forensics undertaking.    

Firstly, we need to explain that Forensics as a term
is mainly used in criminology. It is derived from the
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Integrating Forensics
into the State School System1

1 I would like to acknowledge the support of the Principal of the Anavryta Experimental High School Dr. Manuil Kioulafas and
of the rest of my colleagues in this endeavour. Special thanks to my husband, Kleanthis Kyriakidis for volunteering and
bringing in his expertise and to my colleague Mrs. Evangelia Karagiannidou for lending a helping hand. Most of all, I would
like to commend the Anavryta Forensics team members for their dedication.

2 Actually, “young learners, especially, have such a high competitive spirit that nearly any type of practice can become a
contest in which participants learn, almost without realising what is happening to them”. (Dorry, 1966 cited in Palmer, 1983)

▲
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Latin word forum, turned into forensic and later on
forensics and is used as an umbrella term for the
following six events: Debate, Group Discussion,
Impromptu Speaking, Original Oratory, Duet
Acting (comic and dramatic) and Oral Interpretation
of Literature (comic and dramatic as well). All the
aforementioned events, except debate, are called
sweepstakes events. Briefly, in group discussion there
is a predetermined topic and the students discuss
trying not only to build their argumentation, but also
alliances. The rationale behind original oratory is for
a student to think of an original topic or to present an
original and convincing point of view about an
ordinary topic. The impromptu speaking is for born
communicators. The student has 30 seconds to
choose a topic out of the three given, 1 minute to
gather her/his thoughts and then speak eloquently
for 3 minutes. This is a combination of rhetoric and
logic building accompanied by a memorable delivery.
Oral interpretation of literature involves the
communication of the intellectual and emotional

content of a piece of literature through the effective
use of voice and body. Duet acting consists of a 9-
minute acting segment by a pair. Both the former and
the latter require a combination of artistic and
language skills.  

The crowning event, for which distinct societies exist,
is the debate. There is a plethora of debate
tournaments for high school students all year round,
for example Saint Catherine’s, the bi-annual Deree
Invitational and the Moraitis Cup. The two most
common debating forms are quite different as regards
their rules and regulations. The world schools’ one
which is used in the Pan-Hellenic Forensics
Association Tournament consists of two 3-member
competing teams, the Government and the
Opposition. The British parliamentary style includes
four 2-member teams, pro and con introducing and
concluding respectively. There are also presidential
debates or 1-1 debates which have not been
introduced to Greece yet, and could be the
contribution of the Greek state schools to the

debating society. At this point it is worth mentioning
that the recent successes of the Law School of
Athens, for instance in the Moot Court3, have brought
debate in the limelight and they have greatly
contributed to its growing popularity4. 

The linguistic merits of debate are undeniable. The
members of the debate teams have to utilize all four
basic language skills, while practicing for forthcoming
contests and during the events themselves. For
instance, teams have to listen attentively to and note
down in detail the arguments of the opposing team(s)
so as to rebut their contentions. Furthermore, writing
is an integral part of the brainstorming, in the
preparation phase, so as to compile debate scripts.
Extensive reading is required, not only in case the
debate motion is set in advance, but also to build a
good background knowledge regarding
contemporary issues so as to put forward arguments
buttressed by solid facts.  Moreover, each speaker has
to deliver a 6-7 minutes speech with a clear structure
so as to fulfill the task of his/her assigned position and
convince the judges. As highlighted by Krieger
(Krieger, 2005, p.25) “debate is an excellent activity
for language learning because it engages students in
a variety of cognitive and linguistic ways. In addition
to providing meaningful listening, speaking and writing
practice, debate is also highly effective for developing
argumentation skills for persuasive speech and
writing”.

Therefore, it is imperative to emphasize that no
matter how fluent a speaker may be, if his/her speech

lacks structure (e.g. no signposting, no recapping) and
if he/she does not fulfill the task of their assigned
position (e.g. the prime minister, has to define the
motion and suggest method(s) of implementation if
applicable), the adjudicators will definitely penalize
them for it. Furthermore, arguments have to be
validated and the cause - effect correlation to be
illustrated.  As Nisbett points out “debate is an
important educational tool for learning analytic
thinking skills and for forcing self-conscious reflection
on the validity of one’s ideas” (Nisbett, 2003, cited in
Krieger, 2013, p.1). Therefore, debating is a great way
for adolescents to hone their communication and
persuasion skills.  

Concerning the sweepstakes events, different skills
may be more in the foreground but once again the
linguistic benefits are enormous. For instance, the
speaker in original oratory would have to draft and re-
draft his text numerous times, until she/he is satisfied
with the final version. Similarly, both duet acting and
oral interpretation of literature not only require
extensive research so as to choose the right piece,
but also months of rehearsals.  

The Anavryta School had never had any debate or
theatrical team in English. What is even more
important, the Pan-Hellenic Forensics Association
consisted of 17 schools, all of them, private; hence,
Anavryta’s integration was a Herculean task.
Furthermore, Forensics is of paramount importance
for the most prestigious private schools, which have
at their disposal abundant resources and teams of

3 On May 18, 2014 an Athens Law School team won the final debate in the global Moot Court Competition against
Harvard University. The Greek students were granted scholarships for various summer courses on international
economic law, as well as job offers at big firms.

4 As an example, we mention the Aristotle University of Thessaloniki Rhetoric Society, the Athens University of
Economics and Business Debating Society, the Athens Law School Debating Club, the University of Patras
Debating Club and the Deree College Debating Club. There is also the Debating Society of Greece which
organizes tournaments and cooperates with the aforementioned societies/clubs. Furthermore, more and more
private schools such as Arsakeion that joined PFAT along with Anavryta, are expressing an interest in Forensics. 

▲



>

28 29

>

TEACHING ISSUES TEACHING ISSUES

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 41 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ASPECTS TODAY ISSUE 41 SEPTEMBER-DECEMBER 2014

>

>

experienced coaches. In contrast, Anavryta’s team
was formed a few months prior to the PFAT (Pan-
Hellenic Forensics Association Tournament) but it
took part in all six events. Moreover, while last May
only one of Anavryta’s debate teams participated in
the XLVII Deree Invitational Debate Tournament, this
November six teams took part in the aforementioned
contest, proving beyond any doubt that the entire idea
is feasible. Additionally, the tab results of all contests
have been encouraging as the participants rose to the
occasion and fared quite well. For instance an original
orator came 13th out of 43 in PFAT, while an Anavryta
debate team ranked 24th out of 80 teams in the
most recent Deree Invitational Debate Tournament.  

One though could wonder about the usefulness of
Forensics. A valid argument in favour is that Greek
State School teachers face a plethora of constraints,
most of which are identified by Gaies and Bowers
(Gaies and Bowers, 1990 cited in Beaumont at al,
2005) The curriculum is still very much outdated,
“exam –oriented” and it is accompanied by poor
quality, unattractive textbooks in Junior High Schools.
The English language is often a victim of an
anachronistic, content-driven curriculum, a clear
example of the classical humanism school of thought,
in the sense that it neither stresses the growth and
self-realization of the individual nor does it regard
education as an instrument of change (White, 1988).
Moreover, there is a vicious circle regarding the
mentality of the entire educational system (Ministry
of Education – School teachers – Parents –
Students) that English is mainly learned outside the
school premises. Therefore, its legitimacy as a school
subject is undermined. Another hurdle is the inability
to make full use of Information Technology in many
schools for various reasons. What is even worse, there
is inadequate time (actually only two teaching hours
throughout junior and senior high school) and many

times English classes fall prey of other activities;
therefore, extracurricular activities, such as a
Forensics after school club, can compensate for the
insufficient time allocated. In effect, it can be a further
two-hour session every week for those students who
would welcome the challenge5. Furthermore,
condensed and/or simplified versions of debate,
group discussion and impromptu speaking could also
be incorporated in the mainstream curriculum as
Communicative Language Teaching Games (CLTG),
whenever the teacher feels it is appropriate6. It has
been shown that if used in conjunction with other
instructional activities, can “maximize the learning and
attendant affect for a wide variety of student types”
(Palmer, 1983, p.15). Actually, Timothy Stewart found
in his research that 3 out of 4 of his reserved students
found debate motivating and ranked it as their most
favorite classroom activity (Stewart, 2003). 

In this milieu, students have no control over the

lesson and as a result get little satisfaction from

schoolwork which either way regard as of little interest

or relevance to their own lives (Thompson et al,
2006).  Participating in Forensics events is about

them. They have the control, they speak their mind,

they grapple with issues that do matter to them. As
Clark (Clark, 1987, p.50) points out, the students are

learning by “doing rather than by being taught”.

Students see their participation as a project which

apart from its linguistic value that includes
argumentation and refutation vocabulary building and

pronunciation, it acknowledges the different kinds of

intelligence and provides them with an opportunity to
showcase their specific abilities and gifts (Vaiou,

2008). Debate and group discussion are in effect

simulations which put students in a situation in which

they are involved first and foremost as people, rather
than as learners. Their engagement focuses on the
social and human aspects of the situation (Crookall,
1984). Hence, Forensics not only stands out due to
its ability to highly motivate the students and promote
more positive attitudes towards learning, but it also
holds great appeal to those students who possess
different types of intelligence, namely interpersonal,
linguistic, logical/mathematical, or existential. 

The original Needs Analysis highlights the students’
perception towards English language courses in State
Schools. Students acknowledge that “English is
useful” (73% considered it “absolutely necessary”
and 27% “very useful”) but the majority “does not
really” like their classes (66%). They attribute their
dislike to the “classroom atmosphere”, “homework”
and “exams”.  Among their most preferred techniques
in order to learn were “games” (18%), “songs” (11%),
“movies” (19%), “internet search” (23%) and “acting
out a role play” (17%). Other techniques like “seeing
something written”, “repeating”, “listening to
information” had practically no appeal (less than 5%
each). Hence, we can observe what theoretically
stimulates the students of this generation. Forensics
can motivate as it combines three of their most
preferred activities: internet research, games and
role-play. Students however realize that “the story
should be in the foreground and the technology in
the background” (Bull & Kajder, 2004, p.47).
Therefore, they try to convince or elicit emotions via
the power of their intellect and oratory skills.  

The feedback questionnaire administered to the
Anavryta High School team members examines if the
aforementioned framework achieves the desired

6 As a matter of fact on page 80 of “Think Teen 2” (Advanced) students are invited to debate the following motion:
“Teachers cannot be replaced by computers”. Furthermore, the mini-project on page 18 of the aforementioned
State-issued course book for Year 8 students (second class of Junior High School) could become a debate motion:
“T(his) H(ouse) B(elieves) that there is no unity in diversity”, or inspired by the extract on page 59 of the same book
the teacher could set the following motion: T(his) H(ouse) W(ould) legalize performance enhancing drugs. 

▲

5 The Forensics after-school club could qualify as a “Cultural programme”.

▲
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motivation. 53% of the students said that they
enjoyed the tournaments “very much” and 47%
“much”. 46% believed that they improved their
communication skills “very much”, 40% “much” and
only 7% answered “a little” (with the last 7%
answering “not at all”).  As regards language skills,
60% answered that they improved them “very
much”, 27% “much” and only 13% “a little”. Last but
not least 100% would recommend Forensics to their
friends and 80% would continue being part of the
team (the rest, which is a significant 20%, stated that
they would have to stop because of the preparation
for the Pan-Hellenic exams). All the above illustrate
the students’ firm belief that Forensics is useful and
that through their participation, they improve a wide
range of qualities. Last but not least, the
overwhelming majority (93%) stated as a source of
motivation the fun factor of it.

Moreover, the team members are motivated
because they develop a “strong mutually supportive
relationship in working together on a common task”
(Palmer, 1983, p.5). It is worth noting that 73% of
them expressed a great appreciation of the teamwork
involved. Furthermore, the vast majority (87%) valued
the feedback given during the training sessions and
the first three rounds of debate tournaments which
help them analyze their performance (as individuals
and as a team) and devise corrective strategies.
Regarding extrinsic motivation the tangible
improvement of their language skills7 as well as the
knowledge that Forensics can be one’s ticket to Ivy
League Universities have both inspired and intrigued
students. Therefore, it comes as no surprise that the
Anavryta’ s Forensics Club has almost tripled in size
this academic year.

Someone could counter argue that the Anavryta
Experimental High School case study is a sui generis

and the expected outcomes cannot be implemented
in an ordinary high school. This is a valid argument
and it is true that Forensics cannot be suddenly
integrated in all state high schools. Nevertheless, it
can easily be introduced to all experimental state high
schools and to the rest of the high schools as long as
there is a number of students who do not abide by
the notion of “the less the better” but they actually
like challenges. Would the introduction of Forensics
to the Greek state school system contradict its aim?
On the contrary. The nominal syllabus aim is to “cater
for effective development of the students’
communication and management skills so as to be
able to function as informed and responsible citizens
in social and professional contexts” (Koziori, 2007,
p.16). Nothing can promote the aforementioned
objective better than Forensics.  

Understandably, not everything is perfect about
Forensics. Regarding teachers, Forensics is
exhausting, time-consuming with no material reward
whatsoever. Success requires highly motivated
individuals (both teachers and students), willing to
sacrifice some of their invaluable free time. I could
only counter-argue that both teachers and students
will reach the tip of Maslow’s pyramid.

However, the pivotal role of the teacher in the
success of the entire endeavour ought to be
highlighted. Firstly, all teachers as Forensics coaches
should embrace the concept of change and exercise
true leadership, thus being more facilitators than
evaluators. Secondly, Forensics is a golden
opportunity for teachers to promote among others,
student – teacher learning partnerships, peer
support, student engagement with the community
and more inclusive education (Fielding, 2011).
Therefore, teachers abandon the safety of their role
as “sage in the center” and address the need for a

different model of instruction (Wright, 2000). Their
involvement in Forensics can contribute to their
personal and professional growth, as they have to
reflect, self-evaluate and self-motivate themselves. It
requires an attitude change regarding learning and
the role they can play in it.  

Concluding, Forensics could draw timid students
out of their shell and make extrovert students more
focused and organized. It can accommodate all
types of intelligence and it is the epitome of
interdisciplinary learning and skill building. Therefore,
it is worth a try!
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A widespread plague nowadays, bullying and
any kind of victimization that involves recurring
assaults and violence is considered to be a global

phenomenon which concerns all societies and
educational institutions (Κουρκούτας, 2008 as

cited in Γιοβαζολιάς, 2011). However, the question
that arises is whether the issue of bullying is a

recent one indeed or whether it has gained
popularity in the last decades mainly due to the
emergence of cyberbullying. There is substantial
research evidence that bullying has existed long
before experts had pinpointed its repercussions

on the emotional welfare of the bullied victims. In
a meta-analysis of cross-sectional studies of

bullying carried out between 1978 and 1997,
Hawker and Boulton found that the experience

of being bullied was positively associated with
feelings of depression, loneliness and low 
self-esteem among victims (Cowie, 2013). 

This article hence aims to reflect on the
psychological aspects of bullying for both

perpetrators and victims; it is an endeavour to
delve into the intricate psychological

mechanisms that define the behavior of the
parties involved in bullying which has been

defined as a symptom and a disease at the same
time (Kuykendall, 2012). It is further intended to
sensitize the ‘significant others’ in children’s life,

namely their parents and teachers, the scope
being to promote their collaboration in order to

induce them to deal with the situation effectively
for the children’s sake. 

key-words: 
bullying, cyberbullying, 

emotions, violence, 
restorative justice, 

empathy, genuine values

Can I bully you into 
being a bully?
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The  notion of bullying has been defined as ‘the
systematic abuse of power’ (Smith & Sharp, 1994
as cited in Rigby, 2002); needless to say that such
power abuse requires power imbalance and
aggressiveness which are behavior patterns that
are often detected among peer groups in
classroom settings (Smith, 2012). Since research
endeavors have pinpointed that positive emotions
and humanistic values are deemed indispensable
in a learning environment (Μαλικιώση-Λοϊζου,
2001), any kind of negative emotions that thrive
under stressful conditions should be eliminated.
What is more intimidating is the sheer fact that
neurologists have identified changes in the brain
that occur when children are exposed to chronic
violence- changes that impact the rest of their life
(Kuykendall, 2012). Hence, given the long term
repercussions of bullying it is evident that it can
no longer be overlooked or downplayed.

But how does bullying manifest itself? When
most people think of bullying, they think of
physical bullying. However, bullying goes beyond
the physical and can encompass a number of
forms by which ‘bullies’ can terrorize their victims.
For instance, there is also verbal bullying
(offensive language, threats, demeaning
comments, etc), as well as emotional bullying
which, in a nutshell, entails social exclusion and
psychological distress through peer rejection
(Γιοβαζολιάς, 2011). Of course, a sign of our
times, cyberbullying enables students to access
digital equipment thus transferring behavior
patterns -previously expressed in a natural
context- to communication technology and
informatics (Καπατζιά & Συγκολλίτου, 2012). It
can therefore be deduced that bullying is a multi-
faceted form of violent behavior that calls for
intervention in multiple ways and by all parties
involved, namely parents, teachers and students
themselves.

Prior to any intervention, one should have a

closer look at the profile of victims and the
perpetrators since, as mentioned earlier, the
scope of our presentation is to examine the
psychological turmoil caused by such a violent
behavior. To begin with, bullied students who may
be physically or mentally challenged, loners,
obese or immigrants (to mention but a few
categories) usually suffer from low self esteem,
anxiety and depression (Smith, 2012), thus being
an easy target for any predator who lurks to
impose his or her power on helpless prey. But are
we sure that the bullies are the most powerful
and invincible students of all? At an interpersonal
level, researchers have found that bullies may
come from abusive families, without any
compassion, where violence and inconsistent
discipline practices prevailed or may have been

rejected by peers in earlier school years (Smith,
2012). Having viewed both profiles we can reach
the conclusion that both parties suffer
psychological distress; what is more stunning is
that the perpetrators themselves feel exactly the
same as their victims, namely anxious, self-
conscious and depressed since they are
emotionally distressed and need help too. Bullies
should be ‘punished’  by ‘restorative justice’; on
the basis of empathy and social responsibility,
bullies should be given the chance to realize the
consequences of their acts so that they can make
up for the harm they have caused, the aim being
to promote genuine interest and empathetic
understanding (Κωνσταντίνου & Ψάλτη, 2012). As
contended by the same researchers any other
form of punishment increases the risk of revenge

and may reinforce bullying. 

The question that arises however is whether
bullying is always noticeable so that it can be
confronted. Research, conducted in Greek
schools, has shown that in many cases parents
may not be aware of the incidence of bullying that
take place in their child’s school, whether the
child is the perpetrator or the victim
(Νακοπούλου & Γαλάνη, 2012). The same
research has shown that the teachers may not
notify the parents or may not be knowledgeable
of the incidences; students, on their part, when
victimized tend to conceal it as they feel
distrustful towards their ‘significant others’ fearing
that if parents and teachers knew the truth this
would lead to an increase of the bullying acts
against them (Olweus, 1993 as cited in
Νακοπούλου & Γαλάνη, 2012). From a
psychological perspective, one might therefore
infer that both parents and teachers may overrate
physical bullying and underestimate verbal and
emotional bullying simply because the impact of
the latter is not easily noticeable, as the pain
inflicted is psychological and not physical. 

Taking into account all the above, it seems
necessary to establish a safe school environment
which would be oriented towards forging social
skills among students, teachers, parents but also
the entire educational community as well
(Κωνσταντίνου & Ψάλτη, 2012). For instance,
teachers should become aware of their role in
preventing bullying by providing a supportive and
understanding environment to the students. This
entails a series of educational actions such as
social skills training and emotional perspective
training to name but a few (Cohen, 1991 as cited
in Γιοβαζολιάς, 2011). Since perpetrators tend to
resort to aggression simply because they are not
aware of how to handle conflicts otherwise, social
skills training would aim to teach socially
acceptable patterns of interaction among peers
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that would eventually replace violent behavior. By
doing so, teachers should definitely praise and
reinforce any positive behavior that the
perpetrators may manifest, and at the same time
stress that the violent behavior of the latter may
plunge their victims into abject misery. Emotional
perspective training, on the other hand, as the
term suggests, involves empathetic understanding
which in turn affects social interaction. This would
teach the students to acknowledge that other
individuals may have a different perspective of the
world, which ideally might stimulate the
youngsters to modify their own-erroneous-
perspective. Such interventions involve tasks such
as drama and role-playing, the purpose being to
enable the students to function in a less self-

centered manner in simulated social conditions.
In a nutshell, teachers should be trained in
counseling and crisis management, so that they
could in turn train the students to deal with such
situations on their own (Αθανασιάδου & Ψάλτη,
2012). Concerning parents, their role is pivotal in
instilling genuine and humane values into their
offspring; together with the teachers they can
also be trained and counseled by experts, thus
functioning systemically as an alliance with view
to combating bullying and its adverse effects on
students’ psychological wellbeing. As long as
parents and teachers are committed to a
common cause working together with respect
and trust, the threat of bullying is likely to recede
since the prevailing school atmosphere would be
unwelcoming for the manifestation of any
aggressive behavior whatsoever (Γιοβαζολιάς,
2011).

For further information and research on
bullying, readers may consult the following
websites:

 http://www.antibullyingnetwork.gr/Default.aspx

 http://www.e-abc.eu/gr/sholikos-ekfovismos

 http://www.education.com/topic/school-
bullying-teasing

 http://www.apa.org/topics/bullying
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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 2014-2015.

Το AspecTs today, περιοδικό που εκδίδε-
ται 3 φορές το χρόνο με την ευθύνη της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής της
Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ), φιλοξενεί
ποιοτικές συνθετικές εργασίες, μελέτες και
παρουσίαση ερευνών εκπαιδευτικού περιεχο-
μένου στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Ιδιαίτερο
εκδοτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα
εφαρμογών, μεθοδολογίας και διδακτικής που
άπτονται σύγχρονων προσεγγίσεων. Το περιο-
δικό απευθύνεται στους μαχόμενους εκπαι-
δευτικούς, 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 (συμπεριλαμβανομένων των βιβλιογραφι-
κών αναφορών και των παραρτημάτων). Το
περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέφει
άρθρα που υπερβαίνουν αυτό το όριο των σε-
λίδων. Η κάθε σελίδα θα πρέπει να είναι με-
γέθους Α4 με γραμματοσειρά Times New
Roman, μέγεθος 11. Η πρώτη σελίδα περιλαμ-
βάνει ένα σύντομο τίτλο του άρθρου, το
όνομα και την ιδιότητα του συγγραφέα και την
ηλεκτρονική του διεύθυνση. Μία σύντομη πε-
ρίληψη του άρθρου (περίπου 100-150 λέξεις)
με λέξεις-κλειδιά προτάσσεται του άρθρου.
Ένας κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών
ακολουθεί μαζί με μία πολύ σύντομη βιογρα-
φική σημείωση του συγγραφέα στο τέλος του
άρθρου.

Συνιστάται στους συγγραφείς και
στους συνεργάτες του πε-
ριοδικού τόσο για τις

βιβλιογραφικές αναφορές όσο και για τη συγ-
γραφή και διόρθωση των άρθρων γενικότερα,
να ακολουθούν τις Οδηγίες συγγραφής επι-
στημονικών εργασιών του Α.Ρ.Α. (publication
Manual of the American psychological Asso-
ciation).

Τα άρθρα κρίνονται από τη Συντακτική Επι-
τροπή του Περιοδικού (εξωτερικούς αξιολο-
γητές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΠΕΚΑΔΕ), η οποία και αποφασίζει για την
τελική δημοσίευσή τους.

Τα πρώτα δοκίμια των άρθρων αποστέλ-
λονται στους συγγραφείς προς διόρθωση.

Ο κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών,
ο οποίος περιλαμβάνει όσες παραπομπές
χρησιμοποιήθηκαν, παρατίθεται στο τέλος του
άρθρου ενιαία, μαζί ελληνόγλωσση και ξενό-
γλωσση, 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 psychological research: The good-enough
principle. American psychologist, 40, 73-83.

Τα άρθρα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: info@pekade.gr
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