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«Ο ρόλος της UNICEF στην προώθηση και την προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού»
Ουρανία Μακρή - Προϊσταμένη ενημέρωσης και συνηγορίας στα Δικαιώματα του Παιδιού στη UNICEF
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ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Προσέλευση

Αμφιθέατρο

"I love dyslexia. Holistic EFL workshop"
Αγγελική Παππά - Καθηγήτρια Αγγλικών - Ειδική παιδαγωγός

“Reading for Pleasure - workshop”
Βέρα Βορύλα
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Νίκος Σηφάκις

Αναπληρωτής καθηγητής της διδακτικής της αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς στο Ε Α Π

“ Έφηβοι και AIDS”
Καλλιόπη Τσεμπέρη - Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού,  Επιστημονικός Σύμβουλος Συνεργάτης 

του Κέντρου Οικογενειακού Προγραμματισμού της Β’ Πανεπιστημιακής κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθήνας
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Συζήτηση

Η έκθεση βιβλίου θα λειτουργήσει στο φουαγιέ.
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Αμφιθέατρο - 2ος όροφος
“Who says that Feedback can't be motivating, involving and exciting?”

Dimitris Primalis - EFL teacher, author and oral examiner

Αμφιθέατρο
2ος όροφος

«Word-O-saurs: Μία παρεμβατική μελέτη ενίσχυσης της 
ορθογραφίας και της αποκωδικοποίησης στην αγγλική γλώσσα 

μαθητών με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες»
Αθανάσιος Παπακώστας - Ειδικός Παιδαγωγός, 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνεδριακός χώρος
4ος όροφος

Teaching ESP, implementing CLIL and CALL 
in Vocational Education

Katerina Andritsaki
Εκπαιδευτικός Αγγλικής του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας

Αμφιθέατρο
2ος όροφος

« Χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης, αποδοχής και επικοινωνίας 
με τους εφήβους στο Σχολείο: Μια βιωματική προσέγγιση»

Δήμητρα Γ. Μπεχλικούδη
Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Περιφέρειας Πειραιά

Συνεδριακός χώρος
4ος όροφος

«Ψυχική υγεία των μαθητών και η σημασία της πρόληψης. 
Πως μπορεί να βοηθήσει ο εκπαιδευτικός;»

Χρυσάνθη Τσελίκα
Εκπαιδευτικός Αγγλικής Α/θμιας Εκπ/σης

«Προβλήματα εφήβων και συμβουλευτική προσέγγισή τους»
Ιωάννα K. Μάνου - Σύμβουλος Α΄ του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων

“Promoting learner’s 4 language skills in the primary while
preparing for Cambridge English exams with the help 

of free Internet resources”
Iάκωβος Δελατόλας-Σαβέρης

Υπεύθυνος αγγλικού τμήματος Εκπαιδευτηρίων Πασχάλη
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Editorial
Dear Colleagues,

It is with delight that I welcome you to the new issue of the Aspects today magazine.
As stated in the Welcome Note, the new PEKADE board wishes to sincerely thank all
past board members for their valuable contribution and welcomes all new members
in its team. Our primary goal shall be to continue offering educators of all subject
areas the opportunity to share- via Aspects today- their work either on their field of
scientific interest or on the ground of daily teaching practices. 

This current issue comprises of three articles, the first of which is written by Ms
Revekka-Athina Karabela and deals with the rationale for designing and piloting a
treasure-hunt digital game called ‘Andronikos’ about life and rituals in ancient
Macedonia. By presenting how the game helps learners develop cognitive, emotional,
media and information skills, the author makes a significant contribution towards
Game-Based Learning. The second article, whose author is Ms Alexandropoulou,
School Advisor for Corfu, Paxi and Lefkas, relates with the issue of effective classroom
management for sustaining meaningful learning. By referring to how constituents of
school environment (setting, teachers, students and the headmaster) affect behaviour,
by analyzing the factors that cause disorder and discipline problems and by
distinguishing treatment from prevention, the author makes useful remarks on how
to develop better school relationships that boost a more positive psychological climate
in the school community. Finally, the third article produced by Ms Voreopoulou
Angeliki and Ms Anastasiadou Alexandra, School Advisor for Central Macedonia,
illustrates how foreign language acquisition can be enhanced with the help of visual
art. By displaying a carefully planned and implemented framework for putting together
art and language practice, the authors provide a meaningful context for learners to
unfold their creativity, the ultimate of all cognitive skills in Bloom’s revised taxonomy. 

Last but not least, the current issue includes a needs-analysis questionnaire produced
by Mr Ventouris Ioannis, Executive Secretary in PEKADE, in an attempt to give all
members the opportunity to define the kind of training they require. The qualitative
and quantitative data selected will, thus, provide an insight for PEKADE to better
address its members’ needs and further provide high quality services. 

Finally, this issue includes all action taken by PEKADE the past months including
seminars and meetings with Education authorities. 

To conclude, from this current position I would like to invite all readers of the magazine
to take a more active role and support PEKADE, which is a rather living organism
calling all of us to cooperate so as to promote a community of learning where
knowledge and ideas get shared and spread out to shape a sustainable educational
framework for all.

Aggeliki Politi
Secretary General
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Δραστηριότητες της ΠΕΚΑΔΕ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Εφέτος, η ΠΕΚΑΔΕ διοργάνωσε τις καθιερωμέ-
νες πλέον ημερίδες της, δηλαδή μία τον Σεπτέμ-
βριο και μία τον Δεκέμβριο, πιστή στην παράδοση,
αλλά και με πνεύμα ανανέωσης. 

Την 5η Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε
στους πρόποδες του Λυκαβηττού η εκλογοαπολο-
γιστική ημερίδα της ΠΕΚΑΔΕ με τίτλο ‘Crossing
Educational Boundaries’, στο γνώριμο πλέον πε-
ριβάλλον της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Ειδι-
κότερα, το πρώτο μέρος της ημερίδας (9.30 –
11.00) περιελάμβανε τον απολογισμό του απερ-

χόμενου Δ.Σ., τη συζήτηση η οποία επακολούθησε

με τους παρευρισκόμενους συναδέλφους, την πα-

ρουσίαση των υποψηφίων για την ανάδειξη του

νέου Δ.Σ. της Ένωσης, ενώ το δεύτερο μέρος αφιε-

ρώθηκε εκ παραλλήλου στη διεξαγωγή των εκλο-

γών και σε εισηγήσεις πανεπιστημιακών και εκπαι-

δευτικών. 

Μετά το διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου

οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν

την έκθεση βιβλίου και εκπαιδευτικού υλικού,

ούτως ώστε να ενημερωθούν σχετικά, παρουσιά-

στηκαν άκρως ενδιαφέρουσες εισηγήσεις με το

φλέγον θέμα των αλλαγών στο λύκειο υπό τον

τίτλο: “ELT in the Lyceum: Contextual conditions,

pedagogic issues and proposals for improve-

ment, including the use of digital material”.

Συγκεκριμένα, η κα Βασιλική Δενδρινού, καθη-

γήτρια ΕΚΠΑ, σκιαγράφησε την πεμπτουσία της

αναβάθμισης του λυκείου, ενώ η κα Eυδοκία Κα-

ραβά, επίκουρη καθηγήτρια ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε

σε αλλαγές των παιδαγωγικών πρακτικών οι

οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση του λυκείου.

Στη συνέχεια, η κα Βασιλική Μητσικοπούλου,

αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕΚΠΑ, ανέπτυξε τα ψη-

φιακά σενάρια τα οποία αφορούν στο λύκειο.

Τέλος, η κα Μαρία Ανδριτσοπούλου, εκπαιδευ-

τικός Αγγλικής Α/θμιας Εκπαίδευσης, παρουσίασε

ένα μάθημα για τη διαφορετικότητα, το ρατσισμό

και τη σχολική βία μέσα από την πλατφόρμα moo-

dle, ενώ η κα Μαρία Μπαρμπέρη, εκπαιδευτικός

Αγγλικής Β/θμιας Εκπαίδευσης, έκλεισε την ημε-

ρίδα με το εκπαιδευτικό σενάριο για τη χρήση των

ποιημάτων haiku στη διδασκαλία της αγγλικής

γλώσσας. 

Την 5η Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε

κάτω απ’ την Ακρόπολη, η δεύτερη ημερίδα της

ΠΕΚΑΔΕ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού

έτους, με θέμα ‘Getting Together Better In-

formed’. Η εκδήλωση αυτή έλαβε χώρα σ’ ένα

απροσδόκητα διαφορετικό περιβάλλον επιφυλάσ-

σοντας ευχάριστες εκπλήξεις, σχεδόν τρεις εβδο-

μάδες πριν τις Γιορτές, στο Ιωνικό Κέντρο, το οποίο

βρίσκεται στην Πλάκα.

Συγκεκριμένα, την ημερίδα ξεκίνησε η κα Βαρ-

βάρα Βορύλλα (Μ.Εd), Εκπ/κός Αγγλικής και

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης στη Δ/νση

Α΄/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής, παρουσιάζοντας

καινοτόμα προγράμματα, τα οποία ενσωματώνουν

την ιδέα της αειφορίας με τη μέθοδο CLIL στο μά-

θημα της αγγλικής γλώσσας. Με παρόμοια προσέγ-

γιση, η κα Αντζελίνα Λαδά (M.Ed) και η κα Μαρία

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΚΑΔΕ, σας καλωσορίζω στο
φθινοπωρινό τεύχος 44 του Aspects today βαθιά συγκινημένος, καθώς έχει
περάσει μια ολόκληρη εικοσαετία από την άνοιξη του 1995, οπότε ξεκίνησα
να υπηρετώ τον κοινό μας σκοπό σ’ ένα ταξίδι ατελείωτο εφ’ ω ετάχθην.
Ταυτόχρονα, όμως, σας υποδέχομαι έντονα προβληματισμένος, αφού, αν
και χαλεποί, οι καιροί ου μενετοί. 

Στην αρχή του σχολικού έτους 2015-2016, το νέο Δ.Σ. της ΠΕΚΑΔΕ ανέλαβε
δράση κάτω από αντίξοες συνθήκες. Against all odds, λοιπόν, συνεχίζουμε
τις προσπάθειες τόσο για την προώθηση και την αναβάθμιση του μαθή-
ματος της αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, όσο και για την προ-
στασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων. Μέχρι
τώρα, αφενός μεν έχουμε διοργανώσει δύο ημερίδες και προετοιμάζουμε
μία διημερίδα, αφετέρου δε έχουμε συντάξει ερωτηματολόγιο με σκοπό τη
διερεύνηση των προσδοκιών σας σχετικά με τις ανάγκες του κλάδου για
επιμόρφωση. Τέλος, συναντήσαμε τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού
Εξετάσεων (ΕΟΕ), στο πλαίσιο της προσέγγισης των αρμόδιων φορέων με
απώτερο στόχο την εποικοδομητική συνεργασία μας. Για τη συνάντηση
αυτή έχουμε δημοσιεύσει δελτίο τύπου. 
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Ρέλλια (MA) παρουσίασαν διδακτικά σενάρια ολο-
κληρωμένης εκμάθησης γεωγραφικών και περι-
βαλλοντικών θεμάτων, τα οποία σχεδίασαν και
υλοποίησαν ειδικά για τα Ράλλεια Πειραματικά Δη-
μοτικά Σχολεία Πειραιά. Επίσης, η κα Νίνα Χαριτά-
του (PhD), Εκπ/κός Αγγλικής στην Α΄/θμια Εκπ/ση
παρουσίασε, αργότερα, διδακτικό σενάριο λογοτε-
χνικού περιεχομένου με θέμα τη «Χριστουγεννιά-
τικη Ιστορία» του Dickens, το οποίο είχε προσαρμό-
σει καταλλήλως για το γυμνάσιο και το λύκειο, ενώ,
αμέσως μετά, ο κ. Ιωάννης Χιωτέλης (PhD, MSc),
φυσικός, αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα στη σύν-
ταξη, την υποβολή και την αξιολόγηση των εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων ERASMUS+.

Εξάλλου, οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν σχετικά
με το ρόλο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR). Το επί-
καιρο αυτό ζήτημα παρουσίασε με έκδηλο ενθου-
σιασμό, ιδιαιτέρως επειδή απευθυνόταν σε ακρο-
ατήριο εκπαιδευτικών, η κα Σαββοπούλου Ευθυ-
μία, εκπρόσωπος του UNHCR. Κατόπιν, η κα Άννα
Πέδου, κοινωνιολόγος, εστίασε στη συνεισφορά

του εκπαιδευτικού ως ψυχοπαιδαγωγικού συμ-
βούλου για προβλήματα συμπεριφοράς των μα-
θητών. Τέλος, εκ μέρους του Δ.Σ. της ΠΕΚΑΔΕ, ο
κ. Ιωάννης Βεντούρης, Εκπ/κός Αγγλικής στη
Β΄/θμια Εκπ/ση, παρουσίασε ερωτηματολόγιο, το
οποίο στοχεύει στη διερεύνηση των επιμορφωτι-
κών αναγκών όλων των εκπαιδευτικών Αγγλικής
στη δημόσια εκπαίδευση. 

Οι συνάδελφοι, οι οποίοι συμμετείχαν στο σεμινά-
ριο, κλήθηκαν να συμβάλουν στην οριστικοποίηση
του ερωτηματολογίου αυτού με τη συμπλήρωσή
του και τυχόν παρατηρή-
σεις ή σχόλια, προτού
αποσταλεί στα σχολεία. 

Στη διάρκεια του διαλείμ-
ματος, η κα Μπαρμπέρη
Μαρία, εκπαιδευτικός Αγ-
γλικής, συντρόφευε τους
συναδέλφους παίζοντας
ποικιλία χριστουγεννιάτικης
μουσικής με το κανονάκι
της, καθώς στόλιζαν το χρι-
στουγεννιάτικο δένδρο στο

πλαίσιο ενός βιωματικού παιχνιδιού. Η εκδήλωση
έκλεισε με συζήτηση για τα θέματα τα οποία απασχο-
λούν τον κλάδο. Οι τελευταίοι παρευρισκόμενοι απο-
χώρησαν με τη γλυκόπικρη γεύση της χαρμολύπης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με ΕΟΕ 

Με αφορμή τη δημοσίευση επιστολής του κου Γ.
Δάσιου, προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής του Εθνι-
κού Οργανισμού Εξετάσεων, προς τις σχολές και τα
τμήματα της Γ΄/θμιας Εκπ/σης σχετικά με το σύστημα
εισαγωγής των αποφοίτων της Β΄/θμιας Εκπ/σης, η

ΠΕΚΑΔΕ επισκέφθηκε
τον ΕΟΕ και ενημέρωσε
τον κ. Δάσιο ως προς τις
θέσεις της στο θέμα
αυτό, τουλάχιστον όσον
αφορά στην Αγγλική
Γλώσσα ως εξεταζό-
μενο ειδικό μάθημα στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Στο πλαίσιο της συζήτη-
σης συμφωνήθηκε ότι η
ΠΕΚΑΔΕ θα καταθέσει
τις προτάσεις της γρα-

πτώς, αφού εξηγήθηκε η αναγκαιότητα να εξετάζεται
η συγκεκριμένη γλώσσα, όπως φαίνεται από τα στα-
τιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των υποψη-
φίων κάθε χρόνο και τον αριθμό των τμημάτων τα
οποία τη θεωρούν προαπαιτούμενο.

Περαιτέρω, η ΠΕΚΑΔΕ πρόκειται να επισκεφθεί
τόσο το ΙΕΠ όσο και το ΥΠΠΕΘ άμεσα, για να υπο-
βάλει τις προτάσεις της εφ’ όλης της ύλης, αλλά
και για τα φλέγοντα ζητήματα ιδιαιτέρως. 

Οι εξελίξεις διαφαίνονται δραματικές. Η ΠΕΚΑΔΕ
έδινε, δίνει και θα δίνει πάντοτε το «παρών» επιδει-
κνύοντας την απαιτούμενη σωφροσύνη και σοβαρό-
τητα, όπως ξέρει να κάνει όταν την καλούν οι περι-
στάσεις. Για να συνεχίσει να έχει την ίδια δύναμη στο
μέλλον χρειάζεται την υποστήριξη ολόκληρου του
κλάδου τον οποίο εκπροσωπεί και για τον οποίο μά-
χεται. Καλούμε όλα τα παλαιά μέλη μας, αλλά και
όλο και περισσότερα νέα μέλη, να στηρίξουν από
κοινού τον καλό, τον ωραίο και το δίκαιο αγώνα μας.

Με ευχές για καλή χρονιά 
γεμάτη υγεία και αγάπη!

Εκ μέρους του Δ.Σ. 
Παπαδάκης Δημήτριος
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λέξεις-κλειδιά: 
Ψηφιακό παιχνίδι, 

ΟpenSimulator, μάθηση,
Μακεδονία

Ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι 
για την αρχαία Μακεδονία

Ανδρόνικος

Το ψηφιακό παιχνίδι «Andronikos», είναι
ένα παιχνίδι «κρυμμένου θησαυρού» που

εκτυλίσσεται  στους βασιλικούς τάφους
των Αιγών και μέσω της ανακάλυψης

έχει σκοπό οι παίκτες-μαθητές να
γνωρίσουν βασικά στοιχεία της ζωής

στην αρχαία Μακεδονία (το ρόλο των
ανδρών και των γυναικών, τα ήθη κι
έθιμα, τις θρησκευτικές τελετές και τη

στρατιωτική οργάνωση μέσα από τους
αρχαιολογικούς θησαυρούς). Το

παιχνίδι δημιουργήθηκε στην
πλατφόρμα του OpenSimulator

(OpenSim) και είναι σχεδιασμένο με
βάση κυρίως την ανακαλυπτική θεωρία
προσέγγισης της γνώσης και τη θεωρία

του κονστρουκτιβισμού. Βασική
επιδίωξη του παιχνιδιού είναι η
ενθάρρυνση της μάθησης και το

ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και την
επιστήμη της ιστορίας με προσιτό και

διασκεδαστικό τρόπο. Το παιχνίδι
απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 9-
12 ετών και εφαρμόστηκε σε μαθητές Ε’
και Στ’ Δημοτικού. Τα αποτελέσματα από

τη μικρής κλίμακας έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σχετικά με τα
μαθησιακά αποτελέσματα και την

παιγνιακή εμπειρία είναι ενθαρρυντικά και
φαίνεται ότι ο μαθητής-παίκτης, όχι μόνο

έρχεται σε επαφή με τους αρχαιολογικούς
θησαυρούς της αρχαίας 

Μακεδονίας, αλλά ότι η δομή 
του παιχνιδιού βοηθά ώστε 

να παραχθεί γνώση. 
Η επιβεβαίωση των παραπάνω απαιτεί,

όμως, μεγαλύτερης κλίμακας έρευνα.
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Εισαγωγή

Ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά παίζουν, ιδιαίτερα,
τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά. Από πολύ
μικρή ηλικία, πια, το παιχνίδι με ψηφιακά μέσα έχει
τη δική του θέση στη ζωή των παιδιών (Νάκου,
2014). Τα ψηφιακά παιχνίδια προκαλούν και εξά-
πτουν τη φαντασία και την περιέργεια των παιδιών
(Prensky, 2009) και αυτό μπορεί, σύμφωνα με τη θε-
ωρία της GBL (Game-BasedLearning), στα πλαίσια
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων, να συμβάλ-
λει  στη μάθηση και μάλιστα σε διδακτικά αντικείμενα
που η οπτικοποίηση κρίνεται σημαντική, όπως αυτό
της ιστορίας. Τα παιχνίδια προσομοίωσης και ρόλων,
φαίνεται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δι-
δάξουν γεγονότα και αρχές, αλλά και να εκπαιδεύ-
σουν τα παιδιά στη στρατηγική σκέψη και στην επί-
λυση προβλημάτων, κινητοποιώντας τον παίκτη να
μάθει μέσα από τη δική του δράση και να ανακαλύψει
τις αρχές που διέπουν τη μάθηση (Κόμης, 2004).
Επιπλέον, οι κόσμοι αυτοί επιτρέπουν στα παιδιά να
παίξουν πολλούς διαφορετικούς ρόλους και να υπο-
δυθούν νέες ταυτότητες οι οποίες σε κανονικές συν-
θήκες θα τους ήταν απροσπέλαστες, κάτι που φαίνε-
ται να εντυπωσιάζει τους μαθητές και να αυξάνει τα
κίνητρά τους για μάθηση (Σταυρίδου, Καρασαββίδης,
2009). Η βιομηχανία των ψηφιακών παιχνιδιών, και
ιδιαίτερα η βιομηχανία των λεγόμενων «serious
games» (παιχνίδια σοβαρού σκοπού), έχει βοηθήσει,
από τη μεριά της, στη βελτίωση των «σοβαρών παι-
χνιδιών», και στην θετικότερη στάση των εκπαιδευτι-
κών έναντι αυτής της μορφής μάθησης, φροντίζοντας
να ενσωματώνουν στα παιχνίδια τους τα αποτελέ-
σματα των επιστημονικών ερευνών σχετικά με τη μά-
θηση και την ανάπτυξη του εγκεφάλου (Bushnell,
2013).

Έρευνες για ψηφιακό παιχνίδι

Στην ιστορία του ψηφιακού παιχνιδιού δεν είναι λίγα
εκείνα τα παιχνίδια που με το ιστορικό τους πλαίσιο
έκαναν γνωστές στους παίκτες διάφορες πτυχές πα-

λαιότερων πολιτισμών και
καταστάσεων. Παιχνίδια
όπως το “Age of Empires”,
“Call of Duty” και το “Hearts
of Iron” έχουν χρησιμοποι-
ηθεί κατά καιρούς και στην
εκπαίδευση σε μια προσπά-
θεια ανανέωσης της σχολικής
ιστορικής εκπαίδευσης και κατα-
νόησης της επιστήμης αυτής αλλά
κύριος στόχος τους ήταν η διασκέδαση.
Μια άλλη κατηγορία ψηφιακών παιχνιδιών –
προσομοιώσεων ιστορικού περιεχομένου είναι το
“World of Tanks”, το “Trojan” και το  “Grepolis” που
ανήκουν στην κατηγορία των MMORPG (Massively
Multiplayer Online Role-Playing Games). Στα παιχνί-
δια αυτά κύριο στοιχείο είναι η αλληλεπίδραση με-
ταξύ των παικτών και το γεγονός ότι προσελκύουν το
ενδιαφέρον μαζικά και ταυτόχρονα εγκαταλείπονται
με τον ίδιο τρόπο. Και σε αυτά τα παιχνίδια, όμως, τα
αποτελέσματα για τις ιστορικές γνώσεις που αποκο-
μίζει ο μαθητής είναι ιδιαίτερα επισφαλή (Σαλβάνου,

2013). Αντίθετα, σύμφωνα
με τις μελέτες που έχουν
πραγματοποιηθεί, θετικά
αποτελέσματα ως προς
τους μαθησιακούς και
παιδαγωγικούς στόχους

έχουν τα παιχνίδια εκείνα
που δημιουργήθηκαν εξαρ-

χής για να χρησιμοποιηθούν
ως εργαλεία μάθησης.

Ένα ψηφιακό παιχνίδι που δημιουργή-
θηκε με στόχο την ένταξή τους στη μαθησιακή

διαδικασία, στην Ελλάδα, είναι το παιχνίδι «Αναζη-
τώντας το Μέγα Αλέξανδρο», που δημιουργήθηκε
από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και στόχος, του
εν λόγω παιχνιδιού, είναι η διαφορετική αντιμετώπιση
του Αλέξανδρου από διαφορετικούς πολιτισμούς. Η
εφαρμογή ενός άλλου παιχνιδιού, του παιχνιδιού
«VRlerna», που αφορά την «Οικία των Κεράμων» και
είναι η προσομοίωση ενός οικισμού της εποχής του
χαλκού στην περιοχή Λέρνα, έφερε εντυπωσιακή με-

ταβολή των απαντήσεων των μαθητών δείχνοντας τη
θετική επίδραση των παιχνιδιού, όχι μόνο ως προς
τους παιδαγωγικούς, αλλά και τους διδακτικούς στό-
χους που είχαν τεθεί. Σημαντικό ρόλο και στα δύο
παιχνίδια φαίνεται ότι έχει η διέγερση της φαντασίας
των παικτών και το μυστήριο, ενώ η χρήση παιχνιδιών
προσομοίωσης βοηθά στη μεγαλύτερη εμβύθιση
(Μπαρμπάτσης, 2010). Τα ψηφιακά παιχνίδια - προ-
σομοιώσεις ιστορικού περιεχομένου είναι ιδιαίτερα
δημοφιλή και σε χώρους πολιτισμού, όπως τα μου-
σεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, που  μέσω των προ-
σομοιώσεων, κατορθώνουν να προσφέρουν ένα
πλούσιο, τρισδιάστατο εποπτικό υλικό προσφέροντας
μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης (Τρούλλου,
2012). Όπως αναφέρει ο Μανώλης (2010), υπάρ-
χουν οι εξής τύποι ψηφιακών παιχνιδιών σε ιστοσε-
λίδες ελληνικών μουσείων: 

 Δημιουργικό παιχνίδι, όπου ο παίκτης δημιουργεί
π.χ. μία εικόνα, ζωγραφιά. 

 Ξενάγηση, όπου η επιλογή του θέματος  από τον
επισκέπτη συνεπάγεται και τη βοήθεια ενός «ειδι-
κού» με τις κατευθύνσεις του οποίου  ακολουθείται
μια συγκεκριμένη πορεία με κατά βάση γνωστικό
στόχο. 

 Διαδραστικές παραπομπές, όπου ο επισκέπτης εξε-
ρευνά ένα θέμα που τον ενδιαφέρει επιλέγοντας
εικόνες και λέξεις οι οποίες αποτελούν συνδέ-
σμους και παραπέμπουν σε πληροφορίες.

 Παιχνίδια πάζλ και μυστηρίου, όπου ζητείται από
τον επισκέπτη-παίκτη να λύσει ένα μυστήριο ή να
ενώσει τα κομμάτια του παζλ.

 Παιχνίδια ρόλων, όπου o παίκτης επιλέγει μια ιστο-
ρία και ένα ρόλο και κατά την εξέλιξη της ιστορίας
καλείται να πάρει αποφάσεις και βλέπει τις συνέ-
πειες.

 Προσομοιώσεις, στις οποίες  χρησιμοποιείται ένα
μοντέλο και ο επισκέπτης επιλέγει και καθορίζει το
αποτέλεσμα.
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Η επιλογή της πλατφόρμας

Το OpenSimulator είναι μια πλατφόρμα που έχει
αρχίσει να χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς. Αν και στην πραγματικότητα είναι μια θέση για
να παίζεις, είναι κατάλληλο και για τη δημιουργία εκ-
παιδευτικών παιχνιδιών. Οι λόγοι για τους οποίους
προσφέρεται η ένταξη της συγκεκριμένης πλατφόρ-
μας στην εκπαιδευτική διαδικασία και η δημιουργία
ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών μέσω αυτής,
ακόμα και από ανθρώπους που δεν είναι προγραμ-
ματιστές, σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν κατά την
εκπόνηση της εργασίας αυτής, είναι οι εξής:    

Ως προς το δημιουργό του παιχνιδιού:

Το OpenSimulator είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώ-
δικα (open source) χωρίς οικονομική επιβάρυνση, υπάρ-
χουν ελεύθεροι κώδικες και αντικείμενα για χρήση. Δεν
απαιτείται ιδιαίτερη μνήμη και ταχύτητα υπολογιστή. Υπάρ-
χει επίσημη υποστηρικτική ιστοσελίδα για τη δημιουργία
του κώδικα (scripting language) που χρησιμοποιεί το
Opensim (hthtp://opensimulator.org/wiki/Main_Page),
καθώς και ιστοσελίδες που παρέχουν έτοιμους κώδικες
προς χρήση και υλικό (video tutorials, forum) που είναι

βοηθητικά τόσο για την εγκατάσταση, όσο και για τη δη-
μιουργία και διάδραση των αντικειμένων στον εικονικό
κόσμο με τα avatar. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα πολ-
λών διαφορετικών μορφών και υφών στα αντικείμενα και
τη γη (land) και δίνεται η δυνατότητα παραμετροποίησής
τους  

Ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα: 

I) Δίνεται η δυνατότητα για οπτικοποίηση και δημι-
ουργία μοντέλων και προσομοιώσεων. Το περιβάλ-
λον στο οποίο κινείται ο χρήστης – παίκτης είναι τρισ-
διάστατο (3D)περιβάλλον. Ο χρήστης μπορεί να αλ-
ληλεπιδράσει σε πραγματικό χρόνο με το παιχνίδι.
Ενισχύεται η ανακαλυπτική και βιωματική μάθηση.
Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη – παίκτη να βιώσει
εικονικά καταστάσεις που στην πραγματική ζωή θα
ήταν δύσκολο (π.χ. να κάνει με ασφάλεια κάποιο επι-
κίνδυνο πείραμα, να περιηγηθεί σε μια περιοχή που
διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να βρεθεί). Επιτρέπει
την εξερεύνηση και διερεύνηση του περιβάλλοντος
στο οποίο κινείται ο χρήσης- παίκτης   

II) Είναι σύμφωνο με την παιδαγωγική αρχή «Μα-
θαίνω παίζοντας» συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με
την εκπαίδευση. Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ταύτιση

και εμβύθιση με την επιλογή και παραμετροποίηση
της εμφάνισης του avatar, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η
δυνατότητα συνεργασίας με άλλα avatar.

Το σενάριο

Με την έναρξη του παιχνιδιού ο παίκτης βρίσκεται
στη Μακεδονική γη, έξω από τους Μακεδονικούς τά-
φους στις Αιγές. Εκεί ο παίκτης μπορεί, για πρώτη
φορά, να  αλληλεπιδράσει με το παιχνίδι και να δεχ-
θεί τις πρώτες οδηγίες οι οποίες τον κατατοπίζουν για
το πού βρίσκεται και ποιος είναι ο στόχος του παιχνι-
διού. Έτσι ο παίκτης ως εξερευνητής του τάφου και
συνεχιστής του αρχαιολόγου Μ. Ανδρόνικου που
ανακάλυψε τη νεκρόπολη, καλείται να βρει το σύμ-
βολο του αρχαίου Μακεδονικού βασιλείου των Τη-
μενιδών, που δεν έχει βρεθεί ακόμα από τις ανασκα-
φές. Μπαίνοντας στον τάφο ο παίκτης συναντά δύο
φρουρούς οι οποίοι αν διαπιστώσουν μέσα από ερώ-
τηση που κάνουν, ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα
avatar αποκαλύπτουν μια δεύτερη είσοδο,  ώστε αν
θέλουν οι παίκτες να μπορούν να χωριστούν. Μέσα
στη νεκρόπολη πραγματοποιείται ένα παιχνίδι κρυμ-

μένου θησαυρού. Ο παίκτης αλληλεπιδρά με τα α -
ντικείμενα μαθαίνοντας πληροφορίες για την καθη-
μερινή, κοινωνική, θρησκευτική ζωή της αρχαίας Μα-
κεδονίας. Κάθε αντικείμενο οδηγεί τον παίκτη σε κά-
ποιο άλλο που θα τον βοηθήσει να προχωρήσει. Για
να καταφέρει όμως να περάσει από τη μια πίστα στην
επόμενη (από τον ένα τάφο στον άλλο) πρέπει να
απαντήσει σε κάποια ερώτηση. Ο παίκτης μπορεί
πάντα να ανατρέξει σε όποιο αντικείμενο θέλει για να
θυμηθεί την πληροφορία που του έχει δώσει. Η νε-
κρόπολη αποτελείται από τέσσερις χώρους. Στον
πρώτο ο παίκτης συναντά αντικείμενα τα οποία τον
βοηθούν να κατανοήσει την καθημερινή ζωή των αρ-
χαίων Μακεδόνων, ο δεύτερος χώρος είναι ο τάφος
της βασίλισσας Ευρυδίκης μέσα από τον οποίο ο παί-
κτης θα ανακαλύψει τον κοινωνικό και θρησκευτικό
ρόλο που είχαν οι βασίλισσες της Μακεδονίας. Στη
συνέχεια ακολουθεί ένας προθάλαμος από τον οποίο
ο παίκτης μπορεί να γνωρίσει ορισμένους βασιλείς
της Μακεδονίας και να δει νομίσματα της εποχής, όσο
και να γνωρίσει τα ταφικά έθιμα της εποχής. Τέλος,
στον  τάφο του Φιλίππου ο παίκτης συγκεντρώνει
πληροφορίες για το στρατό των Μακεδόνων. Στον ίδιο
χώρο, στη λάρνακα που κρύβει η νεκρική κλίνη
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έπρεπε να βρίσκεται το σύμβολο των αρχαίων Μα-
κεδόνων, όμως λείπει. Ο παίκτης καλείται να το βρει.
Ο βοσκός που βρίσκεται έξω από τον τάφο είναι
αυτός που  θα του δώσει το σύμβολο αν λύσει ο παί-
κτης τον τελευταίο γρίφο.

Η παρέμβαση

Η εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε
στους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ και Στ΄ τάξης
του Δημοτικού σχολείου Σταμάτας. Στην παρέμβαση
έλαβαν μέρος 22 συνολικά μαθητές: 13 από την Ε΄
και 9 από την Στ΄. Το Δημοτικό σχολείο Σταμάτας δε
διαθέτει αίθουσα υπολογιστών και γι’ αυτό η εφαρ-
μογή του παιχνιδιού πραγματοποιήθηκε στο γραφείο
των δασκάλων από προσωπικό φορητό
υπολογιστή, λόγω της ιδιαιτερότητας της
πλατφόρμας που χρησιμοποιήθηκε. Η πα-
ρέμβαση κράτησε δύο εβδομάδες περίπου
και οι μαθητές προσέρχονταν στον υπολο-
γιστή σε ομάδες των 2-3 ατόμων.

Βασικό σκοπός της παρέμβασης με το
παιχνίδι Αndronikos είναι οι παίκτες, αλλη-

λεπιδρώντας με το λογισμικό, να αποκτήσουν γνώ-

σεις σχετικά με τη ζωή στην αρχαία Μακεδονία, έθιμα

και τελετές καθώς και πληροφορίες για το μακεδο-

νικό στρατό. 

Γνωστικοί στόχοι:   

Οι μαθητές:  

 Να γνωρίσουν το πολίτευμα και τους βασιλιάδες

της αρχαίας Μακεδονίας.

 Να ανακαλύψουν τη σημασία που κρύβουν τα

ονόματα των βασιλιάδων και βασιλισσών της αρ-

χαίας Μακεδονίας.

 Να γνωρίσουν την καθημερινή ζωή, θρησκεία, ήθη

κι έθιμα  και μύθους της αρχαίας Μακεδονίας.

 Να γνωρίσουν την ενδυμασία των ανδρών και γυ-
ναικών στην αρχαία Μακεδονία.

 Να γνωρίσουν το ρόλο των γυναικών και να κατα-
νοήσουν τη θέση της στη Μακεδονική κοινωνία.

 Να διαπιστώσουν την κοινή ρίζα της μακεδονικής
γλώσσας με τη σημερινή ελληνική.

 Να γνωρίσουν τον οπλισμό και τις πολεμικές τεχνι-
κές που ακολουθούσαν.

 Να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν το σύμβολο
της αρχαίας Μακεδονίας. 

Ψυχοκινητικοί και 
Συναισθηματικοί στόχοι:  

Οι μαθητές:  

 Να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας για την
επίτευξη αποτελέσματος. 

 Να αντιμετωπίσουν τη γνώση ως κάτι διασκεδα-
στικό.

 Να αισθανθούν τη χαρά της ανακάλυψης.  

Στόχοι Τεχνολογίας πληροφοριών 
και επικοινωνιών:   

Οι μαθητές:  

 Να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται για την
παραγωγή κοινού αποτελέσματος.  

 Να κατανοούν και να επεξεργάζονται οπτικοακου-
στικό υλικό.   

 Να αντιληφθούν τα τεχνολογικά μέσα ως εργαλεία
υποστηρικτικά στη μάθηση.

Αποτελέσματα παρατήρησης

Πραγματοποιώντας την εκπαιδευτική παρέμβαση με
το ψηφιακό παιχνίδι «Andronikos» στόχος ήταν οι μα-
θητές να γνωρίσουν στοιχεία για την κοινωνία της αρ-
χαίας Μακεδονίας και να αντιληφθούν τη σύνδεση και

τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού, μέσα από την
«ανακάλυψη» των αρχαιολογικών θησαυρών στο
«χώρο των ανασκαφών» στις Αιγές.  Ο ρόλος που δό-
θηκε στους μαθητές - παίκτες, να γίνουν οι συνεχιστές
ενός σημαντικού αρχαιολόγου και να ανακαλύψουν το
σύμβολο της αρχαίας Μακεδονίας, το οποίο σύμφωνα
με το παιχνίδι δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, διέγειρε
ιδιαίτερα τη φαντασία των παιδιών και συνέβαλε στην
εμβύθιση των παικτών στο παιχνίδι. Πατώντας στη φυ-
σική περιέργεια των παιδιών και την τάση τους να αγ-
γίζουν για να περιεργαστούν κάτι άγνωστο, το παιχνίδι
δε συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες, δίνοντας
μόνο ένα έναυσμα. Παρά την αρχική αμηχανία των μα-
θητών - παικτών, κάθε ομάδα βρήκε το δικό της τρόπο
να ανακαλύψει τους κανόνες του παιχνιδιού και τη μα-
κεδονική κοινωνία στα αρχαία χρόνια. Ιδιαίτερα θετικό
ήταν το γεγονός ότι η επιβράβευση των ενεργειών ερ-
χόταν ως φυσική συνέπεια των κινήσεων και των
απαντήσεων των παικτών. Όσο μεγαλύτερο ήταν το
ενδιαφέρον των παικτών για τα αντικείμενα της νεκρό-
πολης τόσο περισσότερη βοήθεια τους δινόταν, καθώς
ορισμένα από τα αντικείμενα τους «αποκάλυπταν» το
μέρος που έπρεπε να ψάξουν ή την απάντηση που
έπρεπε να δώσουν στους φρουρούς του τάφου. Εν-
διαφέρον είχε και το γεγονός ότι οι μαθητές - παίκτες
δεν αντιμετώπισαν τους φρουρούς του τάφου ως εξε-
ταστές ή εμπόδιο, καθώς αντιλήφθηκαν ότι οι φρουροί
τους επιβραβεύουν ταυτόχρονα με ένα «μυστικό» του
τάφου, αποκαλύπτοντας που έπρεπε να ψάξουν. Αν ο
παίκτης απαντήσει λάθος δεν υπάρχει αρνητική συνέ-
πεια. Φάνηκε, όμως, ότι ίσως χρειαζόταν ένας τρόπος
ενθάρρυνσης των μαθητών-παικτών που δεν ήταν
τόσο εξοικειωμένοι ή τόσο «δραστήριοι» στο παιχνίδι.

Ποσοτικά αποτελέσματα

Όπως παρατηρήθηκε από την ανάλυση των αποτε-
λεσμάτων των pre και post-test οι διδακτικοί στόχοι του
παιχνιδιού επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι στα pre - test τα παιδιά απάν-
τησαν σωστά σε ποσοστό 31,0% ενώ στο post - test σε▲ Παίζοντας το "Andronikos"

▲

Είσοδος τάφου Ευρυδίκης



>

18 19

>

TEACHING ISSUES TEACHING ISSUES

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 44 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ASPECTS TODAY ISSUE 44 SEPTEMBER-DECEMBER 2015

>

>

ποσοστό 76,3%. Στο post - test μόνο 3 παιδιά (13,6%)
έγραψαν το όνομα κάποιας βασίλισσας Μακεδονίας,
ενώ μετά την ενασχόλησή τους με το παιχνίδι 15 παιδιά
(68,2%) κατάφεραν να γράψουν το όνομα κάποιας
από τις βασίλισσες. Στην ερώτηση από που αφορά τον
τρόπο που έπαιρναν τα ονόματά τους οι Μακεδόνες
βασιλιάδες και βασίλισσες, στο pre - test δεν απάντησε
κανένα παιδί σωστά, ενώ στο post - test σωστά απάν-
τησαν τα 19 παιδιά (86,4%). Θετικό στοιχείο του παι-
χνιδιού, είναι η προώθηση της συνεργατικότητας και όχι
του ανταγωνισμού που προωθείται, όπως συχνά συμ-
βαίνει, στα ψηφιακά παιχνίδια και τις προσομοιώσεις.
Μέσω της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας που
υπήρξε στο παιχνίδι από τα μέλη των ομάδων, ακόμα
και παιδιά μη εξοικειωμένα με τέτοια παιχνίδια, βοηθή-
θηκαν στο να οργανώσουν την κίνηση και τη σκέψη
τους στο παιχνίδι όσο και να βελτιώσουν τις γνώσεις
τους. Η παρατήρηση αυτή, συμφωνεί και με όσα ανα-
φέρονται  για την κατάκτηση της γνώσης στην «πυρα-
μίδα της μάθησης». Η παρέμβαση με το ψηφιακό παι-
χνίδι έδειξε ότι η συμβολή του ψηφιακού παιχνιδιού
«Andronikos» ήταν σημαντική, καθώς βοήθησε στην
κατάκτηση των γνωστικών στόχων που είχαν τεθεί μέσα
από τη «δράση» του ίδιου του μαθητή. Για να απαντή-
σουν στο ερωτηματολόγιο οι μαθητές ανέτρεχαν νοερά
σε όσα είχαν κάνει στο παιχνίδι, κάτι που επιβεβαιώνει
τη θεωρία του Bloom και την «πυραμίδα της μάθησης»,
όπως αναφέρεται στη θεωρητικό κομμάτι της εργασίας
αυτής. Η αρχική επιφύλαξη που υπήρχε, μήπως το παι-
χνίδι θεωρηθεί από τους μαθητές «μάθημα μέσω υπο-
λογιστή» λόγω των ερωτήσεων και των γραπτών απαν-
τήσεων, όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά τα παιδιά
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να το ξαναπαίξουν,
κάτι που συμφωνεί και με την αξιολόγηση που έγινε
ως προς την παικτικότητα του παιχνιδιού. 

Διορθώσεις και προτάσεις 
για περαιτέρω εφαρμογή

Από τις παρατηρήσεις των μαθητών και  τα στοιχεία
από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψαν

ορισμένες διορθώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για
τη βελτίωση του ψηφιακού παιχνιδιού. Μια τροποποίηση
που θα μπορούσε να γίνει, είναι οι ερωτήσεις των φρου-
ρών να είναι πολλαπλής επιλογής και ο παίκτης να δίνει
την απάντηση που επιθυμεί με το «άγγιγμα» της αντίστοι-
χης λέξης ή φράσης. Επίσης, θα ήταν προτιμότερο ο παί-
κτης να μπορεί με ένα τράβηγμα (drag & drop) να  το-
ποθετήσει στη σειρά που επιθυμεί ονόματα ή χρονολο-
γίες. Μια άλλη αλλαγή που ζήτησαν οι μαθητές - παί-
κτες, είναι οι πληροφορίες που δίνουν τα αντικείμενα να
ακούγονται, κάτι που θα βελτίωνε τη παιγνιακή εμπειρία.
Επίσης, θα μπορούσαν μελλοντικά να προστεθούν κι
άλλοι χώροι και αντικείμενα που μέσω της διάδρασης
των παικτών με αυτά, να επιτρέπουν την καλύτερη κι εν-
δεχομένως σφαιρικότερη γνώση για τη ζωή στην αρχαία
Μακεδονία το ίδιο διάστημα ή σε προγενέστερη ή με-
ταγενέστερη χρονική περίοδο. Τέλος, κάτι που θα βελ-
τίωνε την παιγνιακή εμπειρία και θα ενθάρρυνε τη δράση
των παικτών, είναι η καταμέτρηση πόντων στο παιχνίδι
(σκορ) αλλά και η χρήση μιας πλατφόρμας παιχνιδιού
που να δίνει στον παίκτη τη δυνατότητα της προσομοί-
ωσης μιας ανασκαφής. Η ύπαρξη ενός άλλου avatar δε
θα βοηθούσε κατά πάσα πιθανότητα το γνωστικό τομέα,
όμως θα ενίσχυε τη συνεργατικότητα και την αίσθηση
ότι «μαζί μπορούμε καλύτερα». Οι βελτιώσεις που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω είχαν συμπεριληφθεί και στον αρ-
χικό σχεδιασμό του παιχνιδιού. Οι δυσκολίες, όμως, που
υπήρξαν, είτε γιατί δε δίνεται η δυνατότητα από την πλατ-
φόρμα του Open Simulator, είτε λόγω έλλειψης γνώ-
σεων σχετικά με την πλατφόρμα δεν κατέστησαν δυνατό
να πραγματοποιηθούν. Ο σχεδιασμός του «Andronikos»
έχει γίνει, όπως ήδη αναφέρθηκε, με βάση τα νέα ΑΠΣ
και ΔΕΠΠΣ για το Δημοτικό Σχολείο, η ένταξή του στη
σχολική τάξη, όμως, δεν καθιστά αναγκαία κάποια προ-
ϋπάρχουσα γνώση. Αντίθετα, στόχος είναι το παιχνίδι να
μπορεί να αποτελέσει ανεξάρτητη πηγή, μέσα από την
οποία ο παίκτης να μπορέσει να γνωρίσει τη μακεδονική
κοινωνία.  Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι πολύ
μικρής κλίμακας. Για να μπορούμε να έχουμε ασφαλή
συμπεράσματα είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν
επιπλέον έρευνες μεγαλύτερης κλίμακας.
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Introduction

The issue of rule establishment and prevention of
discipline problems is one of the biggest problems
teachers face nowadays.  They all encounter disruptive
behavior by a particular student or a group of students
and these outbursts are usually hostile to the teacher, but
also to other students and can prove very difficult to deal
with. Disruptive behavior is not confined to one age
group. Elementary school students can be incredibly
noisy, talking and laughing to each other, drinking and
eating in class, asking to go to the toilet, dropping things,
even fighting or teasing each other when teachers

struggle to explain something or teach.

Adolescents, on the other hand, can become

completely unresponsive or uncooperative. They

might be interested in their mobile phones, sending

messages to each other, or just looking around

indifferently. Moreover, they might argue with

teachers or try to challenge them by becoming the

class character to the detriment of their peers. A

key factor that can influence student behavior and

class management is the psychological and social

class environment and the relations it creates in the

school community (Borger et al, 1985).

1. School psychological 
and social environment

The constituents of the psychological and social
environment of the school (school culture) are the
role of the Headmaster, the psychological climate
of the class, the teacher behavior style and
students’ relationships and it is believed that they
all affect child learning and development by
providing motivation, embedding values and
stances, deploying socio-cognitive skills and
contributing to the rhythm and orientation of
development (Μαλικιώτη-Λοΐζου, 1993).

Marianthi Alexandropoulou
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According to Ματσαγγούρας (1999)  classroom management
refers to the actions of programming, organizing, directing and
monitoring the class environment aiming at facilitating student
involvement in the learning process and at establishing and
maintaining school discipline and order. Effective classroom
management  sustains an orderly environment in the classroom,
increases meaningful learning, facilitates social and emotional
growth and decreases negative behaviors. It is a process of
maintaining appropriate behavior  in classroom settings and as
such it has always been a major issue of concern by the teaching
community due to incessant problems of  behavior in all kinds of
classes and ages.  However, many consider that there are ways of
changing the situation by focusing on the potential of the class
environment, the positive psychological climate and preventative
actions that can enhance relationships. The purpose of this paper
is to analyze the constituents of the school environment and how
they affect behavior, discuss disorder and its causes and show
how class management can be effective through some
suggestions which aim at developing school relationships.
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1.1. The role of the Headmaster

Pain (1998) holds the Headmaster responsible
for the 1/3 to the 1/2 of the quality of the collective
climate in a school. However, there are other factors
influencing this parameter such as the teaching
staff, school advisors, the administration, the
curriculum, the local society and the infrastructure
of the school. The Head as leader of the school
should be able to take important decisions, to co-
ordinate all school actions, to direct staff, students
and parents towards set goals and to help and
support when needed (Telford, 1995).  Other
qualities a Head should possess are an increased
empathy for the staff’s personal issues, a vision for
the school and an ability for organizing and long-
term programming, thus moving from the
transactional type of leader focusing in
effectiveness to the transformational type focusing
in pedagogy and relationships. Κάντας (1997)
regards these two types of leader as the most
common and believes that the transformational
type of Head is the one who aims at creating a

culture of collective visions and goals, enhancing
collective autonomy perception, listening to dissent
voices, establishing communication channels
among staff members and with parents, creating
the sense of belonging to students, organizing
discipline procedures, promoting self-discipline, set
child learning and development as primary goal
and take care of the school premises. 

1.2. The psychological climate of the school
and the class

According to a research carried out about the
climate of the Greek Primary school (Καβούρη,
1998) there are three types of school climate: the
‘open’ school climate (37,7%) with a full co-
operation between Head and staff, the ‘closed’
school climate ( 19,1%) where the Head directs and
orders rather than encourages and supports staff’s
initiatives and the ‘ almost closed’ school climate
(30,9%)where Head and staff show signs of
indifference and isolation with the remaining
percentage not really coming under any type. On

the other hand, according to the Learning
Environment Inventory (Fraser, Anderson and
Walberg, 1991), in a class the psychological climate
consists of the following parameters: emotional
domain (cohesiveness, friction, cliqueness,
satisfaction, apathy), social organization domain
(democracy, competitiveness, favoritism, diversity)
and the work domain (goal direction, material
environment, formality, difficulty, speed,
disorganization). Moreover, research ( Wayson and
Pinell, 1982) shows that class management
problems are connected more to the psychological
climate and the organization of the school rather
than personality traits of individuals. 

1.3. The teacher

Teachers act as role models, therefore, students
are influenced by their manners, attitude, mentality
as well as their standard of expertise on the subject
they ought to teach, the degree of preparation for
the lesson, the methodology they use and the
motives they give their students, the kind and

quantity of work they demand from them, their
tone of voice as well as their appearance altogether
even regarding the way they dress or do their hair!
On the whole, teachers’ styles shape relationships
with their students. Whether authoritative or
democratic or laissez-faire, teachers affect learning
results and if they try to motivate, encourage and
involve the student in the teaching-learning
procedure, then a positive cognitive and emotional
climate will have been created. The personality of
teachers plays an important role in regulating
things, people, situations and emotions. Successful
teachers show dedication to their work, pleasant
manners, emotional balance, patience and
persistence, impartiality, friendliness, self-control,
willingness to deal with their students’ problems
and consistency in behavior issues and their
professional obligations. Their educational status
originates from four different sources as Levin and
Nolan (1991) state: firstly, the love and devotion
they earn by showing genuine interest to their
students, secondly, their expertise in the specific
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cognitive area they teach, thirdly, their position in
the school system and fourthly, their authority
regarding the penalty system of the school. 

1.4.  Students’ relationships

As Vygotsky (1896-1936) has claimed, learning
and development are promoted through
interpersonal communication and the relations it
expresses, in a positive, stress-free school
environment. Students are involved in two main
categories of interpersonal relations: between
teacher-students and between students-students. 

1.4.1. Teacher-student relations

This type of relations is claimed to be one of the
crucial factors in establishing good results in the
learning and social behavior of students and in their
long-term development. Through these relations
the basic needs of students are satisfied (Maslow,
1968), thus leading to less student delinquency,
higher self-esteem, increased intercultural
sensitization and empathy towards stereotypes,
special needs classmates and minorities. Teachers
need to have high transmission and reception
message skills and work through simple
questionnaires on the image and attitude they show
their students. Moreover, they should try to create
a positive climate, to explain bad behavior and its
consequences, to involve students in extra-
curricular programmes which will motivate them,
to show interest in their feelings by discussing with
them during breaks, to accompany them on day
trips or excursions. 

During school years it is of the utmost importance
for students to ensure the social acceptance of
their peers. The relations with peers help children
as they feel that their friends are a substitute for
their parents, regarding the emotional support they
offer and the influence they exert on the way they

think and the advice they give. The team of peers
contributes to establishing personal identity.
Although at that age parents-children relations are
equally important regarding mostly school and
study matters and decisions, relations with peers
offer the chance to discuss private matters, such as
feelings and decisions about their present situation,
as well as entertain themselves and spend time
together. Moreover, relations with peers promote
social skills, provide emotional support, develop
character and attitudes and reinforce self-esteem.
It is proved that through this interaction children
learn more effectively and have fewer chances of
marginalization and isolation. On the whole, it
seems that these relations supplement the role of
parents by providing a favorable framework of
experimentation in areas where parents’ influence
is limited. However, in reality, student-student
relations are not always smooth and a lot of
behavior problems arise in all kinds of classes.  

2. Disorder in class

2.1. Definition and nature of disorder

Disorder is considered to be any form of student
behavior which contradicts the circumstances,
procedure and ethos of education (Σκαύδη, 1995).
Teachers usually regard as disorder anything that
disrupts the flow of teaching, creates an obstacle
to learning, is dangerous to the school community
and can damage school property (Burden, 1995).
Thus, it may include from an expected reaction,
such as talking, laughing, murmuring, playing,
throwing things at each other and hyperactivity
during the lesson to more delinquent forms of
behavior, such as smoking, aggression towards
peers, thefts, vandalism, sit-ins. Depending on the
cause, the age and the situation, disorder covers a
wide range of types of behavior starting from late
arrival and negligence to more delinquent actions.  

2.2. Types of student disorder

Concerning the lesson, the usual types of disorder
consist of instances when the student does not pay
attention to the lesson, or do the activities required,
or follow the teacher’s instructions or bring any
books or notebooks. Typical examples of bad
behavior in the classroom are when the student
interrupts all the time, talks to his/her peers, annoys
other students, does not co-operate when pair or
group work is required, acts silly and tells jokes,
throws things to others, comes late in class, asks to
go out all the time, uses foul language or uses the
mobile phone. Moreover, there are problems
concerning relationships in and outside the class,
such as arguments, violent outbursts, lies, thefts,
sexual harassment or bullying.  Sometimes there
might be instances of improper attire or hairstyle,
smoking, alcohol consumption, drugs or possession
of dangerous objects. In some cases there is even
group or class disorder according to teachers, as
there is friction, aggression, lack of interest or
motivation for school, noise, low morale and a
discrediting attitude towards education (Burden,
1995). 

2.3. Causes of discipline problems

Discipline problems occur, according to the theory
of deficiency (Μακρυνιώτη, 1997), due to the
developmental failure of the child to organize and
express itself. Others believe that the theory of
needs affects child behavior in the sense that if a
child’s vital needs are not satisfied, it protests in any
way it can (Fontana, 1996). Other factors include
pathology and hereditary problems, the society
itself and the school. There are children with special
problems who cannot concentrate or are
hyperactive. Moreover, differences in attitudes, roles,
needs and values in society as expressed through
the social media during the past decades have
created new forms of behavior which might
contradict school ethics. Parents also have

management problems concerning their children
and sometimes feel incapable of dealing with them.
School also seems hostile and a centre of
antagonism, authority and sometimes useless
learning to many children. 

3. Treatment versus prevention

3.1. Treatment 

According to the Greek law concerning the
conduct of students in secondary education which
is characterized at the end of the school year as
very decent, decent and reprehensible in schools
(P.D.104/79 No. 27), the following sanctions are
usually imposed by teachers, the Head and the
teachers body:

a) remarks,
b) reprimand,
c) hourly removal of learner from the lesson,
d) forbidding to attend courses up to three days,
e) forbidding to attend courses up to 5 days,
f) changing schools.

Respectively, as in primary education according
to the law (P.D. 201/98 Article 8) there is no
characterization concerning the conduct of
younger students, they are encouraged to
participate actively in solving problems as they
occur and the basic principle of respecting the
child’s personality and rights is taken into
consideration. On the whole, such issues are
resolved through the collaboration of principals,
staff, school advisors and parents to the benefit of
the children.  

However, problems remain and teachers’ beliefs
towards punishment and disorder have not really
changed over the years. Although most of them
react pedagogically to their students’ mistakes
seeking the cause of their learning difficulties, in the
case of behavior diversions they react critically and
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punitively (Jones & Jones, 1998).

3.2. Prevention 

Modern pedagogy regards punishment and
disorder as an organic part of the child’s behavior
who is immature and is bound to make mistakes.
Therefore, the school needs to be able to ensure
there is order in class for teaching and learning and,
at the same time, strive to develop the socio-ethical
autonomy of students and their democratic skills.
Within this context, there are approaches which
help establish rules as well as a framework of
security and guidance. One way of incorporating
and applying these ideas in class is by drawing up
a ‘class contract’ which will include regulations and
bind students and teachers. At the beginning of the
school year it is the teachers’ duty to organize
activities which will help students get to know each
other especially if it is a transition year (1st year of
Junior or Senior High). The teachers’ role is
important in this case because after presenting
themselves and explaining their expectations and
style of work they have to diminish fears and
anxiety of students. In fact, according to research,
due to these negative feelings an increased
percentage of behavior problems occurs at the
beginning of the school year and its duration
depends on the ability of teachers to intervene
(Doyle, 1979).   The steps to follow for this approach
could take two teaching periods and are the
following ( Πολέμη-Τοδούλου, 2005, Σακκάς &
Μπαρδάνης, 2011): 

1st teaching period:  Getting to know each
other- forming groups
Aim: create a positive emotional climate

 Teachers welcome students and introduce
themselves by giving some personal facts, e. g.
place of birth, family situation, where they live,
subject they will teach.  Students also have to

do the same or, if there are family difficulties
teachers are already aware of, they can simply
present themselves and say their name, where
they are from and  their age.

 Teachers explain to students that they will form
groups because a lot of work in class will require
this arrangement and because it will be a way
to get to know each other better. There are
many ways to form groups randomly, e. g. the
teacher can have the list of names of the
students in an alphabetical order and ask the
first 4-5 students to form the first group, the
next 4-5 names to form the 2nd group etc.
Another way is to have all the names written in
cards or small pieces of paper and ask a
student to draw  4-5 who will make the first
group, another 4-5 who will make the 2nd

group etc.

 Teachers ask students in groups to recapitulate

their personal details, think of a positive
moment or situation from their school years so
far and share it among them. They will also
appoint a member of their team who will
present their findings in class and give a name
to their group. 

 Teachers conclude by summing up the

elements that unite the class and ask students
to reflect on what they have done. 

2nd teaching period:
Aim: form the ‘class contract’ 

 Teacher greets students and asks them to

express a feeling for that day. They will form the
same groups and the teacher explains what
they are going to do.  Then s/he asks students
to think of the characteristics of a good class
and the characteristics of a bad class in their
groups. 

 Students present their views and the teacher
writes what is said on the board creating two
lists respectively. 

 The class has to propose rules which will make
it more effective. Students produce their
suggestions in groups and the teacher
synthesizes their proposals.  This is the ‘class
contract’ they all have to respect and follow.
The teacher stresses the importance of such an
agreement of learning and co-operation and
the importance of group work which takes
advantage of knowledge, experience and
emotion in the class. (Γουρνάς, 2011) .

Another idea following the same rationale is the
Program of the Evaluation of Educational Work
(Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου) which
constitutes a dynamic procedure of self-
assessment incorporated in schools. This process
includes the evaluation of the current situation in
the school, linked with the overall educational
planning and development of specific actions to
improve the quality of work in the fields chosen by
each school according to its challenges
(http://aee.iep.edu.gr). Moreover, the support of
special services is essential, such as  Youth Advisory
Stations (Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων) aiming  to
cover the psychosocial needs of schools and
strengthen the role of School Counseling, Medical
Pedagogic Centers (Ιατροπαι δαγωγικά Κέντρα)
promoting  the mental health of children,
adolescents and their families,  Centers of
Differential Diagnosis and Support (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.),
offering diagnostic services, evaluation and support
of students and especially those who have special
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educational needs. There are also programs such
as the international program "WeC.A.R.E."
(http://www.connecting4caring.gr/content/wecare-
2012-13 ) for teacher training and intervention for
the promotion of a positive climate and resiliency
in the school community, or the Welfare Officers
program certain schools have which aims at
welcoming new students especially at transition
stages and creating a feeling of support and
solidarity, and also programs such as the Erasmus
+ programs (http://www.iky.gr/erasmusplus) for
students and teachers, providing funding for
partnerships between educational institutions,
youth organizations, etc aiming to modernize
education and training and to promote innovation,
entrepreneurship and employability.

Conclusion 

As shown, class management and disorder are
interlinked in the minds and practices of the  school
community. Although they are difficult issues to

handle, research shows that good relations and a
positive class and school climate affects both of
them. It is true that limits and rules have to be
initiated in all classes concerning teachers and
students as parts of the same school microcosm,
but the school’ s concern should also be to create
strong bonds and good relations and not just good
educational results. Teachers need to be on the
one hand flexible focusing on their students’ needs
and building trust, but also consistent in their
decisions. They should aim at controlling disorder
from a recovery and a choice perspective and
adopting approaches which will offer positive
learning experiences to students. 

On the other hand, students need to
communicate with their teachers more and benefit
from positive school practices, know the limits and
consequences of their behavior and be ready to
create interpersonal relations with their peers and
teachers in order to adopt an autonomous
behavior pattern  which will lead them to better
results and a self-directed  personality.
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Creativity in the advent 
of the 21st century

Creativity has recently been considered as one of the
most valuable skills in the 21st century (Piirto, 2011).
Many different countries prioritise creativity development
in education. In 2008 British secondary school curricula
were revised with a view to emphasizing student
improvisation. The European Union designated the year
2009 as the European Year of Creativity and Innovation.
Conferences were held on the neuroscience of creativity
and at the same time teacher training programmes were
funded. Similarly, Chinese schools are adopting a
problem-based learning approach while trying to
eliminate the ‘drill-and-kill’ teaching method (Bronson &
Merryman, 2010).

In the Revised Bloom’s Taxonomy we can see that

creativity holds the highest position in the Order of
Thinking Skills far beyond understanding and
memorising (Krathwohl, 2002).                     

Children who are creative have more
chances to succeed in the challenges of the
forthcoming decades since the world
needs people who will be able to deal
with the international financial crisis,
world hunger, immigration, poverty
and lack of energy resources.  As
Jean Piaget (1968, cited in
h t t p : / / t h i n k e x i s t . c o m /
quotes/jean_piaget/) said in
one of his famous quotes
“The principle goal of
education is to
create men who

are capable of doing new things, not simply of
repeating what other generations have done- men

who are creative, inventive and discoverers.”

In this line of thought, our duty as
language teachers is to nurture and cater

for creativity at every opportunity by
offering our students the chance to

express themselves freely and allow
them to experiment without the

fear of making mistakes
because as Sir Ken Robinson

states in his famous TED
talk (2006) ‘if you’re not

prepared to be wrong,
you’ll never come up

with anything
original’.
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2nd Primary School of Polikastro-Kilkis
avoreopoulou@hotmail.com
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Regional Directorate of Education 
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Creativity and art have always been
interrelated but when they are both
combined into language teaching, they can
liven up the lessons and boost language
acquisition. This article focuses on simple
activities related to ‘looking at’ and
‘creating’ visual art  that enhance students’
language development, creativity and self-
fulfilment. For our discussion, it should be
clarified that visual arts include painting,
sculpture and engraving. The focus of the
present article will be on painting, therefore,
when the term visual art is used it refers to
painting.

CreArt
your English Language Classroom
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Why use visual art 
in the classroom?

Creativity and art have strong bonds and along
with language itself, they can provide unique
opportunities for teaching. This article attempts to
shed light on visual art as a medium to be used
during the lesson because it can be very stimulating
and can lead to many different activities. Painting
triggers both imagination and emotion as it provides
variety and spices up the routine pace of the
classroom procedure.    In fact, this specific form of
visual art can work as a springboard to learning
because it arouses curiosity and leads us to
journeys of discovery and self-fulfilment, while
unlocking creative thought and critical thinking
(Keddie, 2010). Since language classrooms do not
incorporate any form of art in most cases, teachers
can create a learning environment that depicts
reality when introducing visual art in the learning
process.  Above all, art is communication of ideas,
feelings, impressions and dreams. Our students
may not have the capacity to find all the hidden
messages and the implicit symbolism that every
piece of painting conveys.  Nevertheless, their
cognition is enhanced when they strive to extract
meaning from art, thus they are offered the
opportunity to develop their critical thinking.
Furthermore, they can look at a piece of art and
share the thoughts and emotions that it elicits,
achieving, in this way, socialisation through
collaboration. 

In addition, as regards their linguistic competence,
the emphasis can be shifted from accuracy to
fluency since students can have the opportunity to
express themselves without the fear of making
mistakes as no form of assessment is involved
(Keddie, 2010). 

Finally, it should be mentioned that the benefits
of visual art can be applied into teaching all levels
and all topics.  Colours, shapes, simple objects,

numbers, food and parts of the family are but a few
of the thematic areas that a teacher can exploit
with a beginners’ class.  Likewise, intermediate and
more advanced students can produce more
complex structures and develop speaking and
writing skills while familiarising themselves with a
famous work of art. So…

How can we reap the benefits 
of visual art as a tool to practise 
English as a foreign language?

The most appropriate method to turn a simple art
activity into a lesson that will both encourage
foreign language learning and creativity is by
creating art experiences in the same way educators
choose educational toys for children. These toys

should promote experiential, active learning while
fostering imagination growth and offering
alternative options for their use. (Szyba, 1999).

A. Create a selection of paintings

The first step that English language instructors
should take is to create a selection of paintings
suitable for the target language they want to teach.
For example, Portrait of a Young Woman  by
Modigliani can be used to teach the parts of the
face, while Lady Jean by George Bellows which is
the portrait of his nine - year - old daughter can be
used to shed light on other parts of the body like
arms, hands, chest, legs and feet.  Likewise, Portrait
of the Copley family by John Singleton Copley would
be ideal to teach and revise family members. To this
end, the internet will be a strong ally in the search

for the best painting for our lessons since almost
all famous works of art can be found there and the
list of available pieces of art is inexhaustible.

B. Look at and respond to a piece of art

There is a great variety of activities that students
can accomplish just by looking at and responding
to a piece of art.  Following there are but a few.
Moreover, a creative and innovative teacher can
adapt and adjust them according to his/her
students’ needs and interests.

The teacher can ask students to observe the
painting and describe it with the aim of naming
different objects, using action verbs and practising
present or past tenses.  Then, the picture can be
hidden and students can capitalise on questions
and answers related to what they have seen.  As a
follow up activity students could be asked to draw
their own picture and describe it to their partner
who will try to reproduce the picture following their
fellow student’s instructions.  This task has a triple
target: a) the students practise speaking in real-life
situations whereby each student possesses different
pieces of information and there is information gap
between them (Nation, 1989). Since
communication requires exchange of information,
the information gap is vital in speaking activities as
each interlocutor conveys information that his/her
partner is not aware of, providing thus a reason to
collaborate in order to reach an outcome. b) The
learners become creative by producing their own
picture and at the same time they enhance their
“visual intelligence” (Gardner, 1983, 1999) by
exploiting their visual schemata. c) As this activity
is a problem-solving one, it empowers students to
work in a challenging learning environment and
simultaneously develop their ‘logico-mathematical”
intelligence by managing to reformulate their
partner’s picture. 
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Students can work on the artists’ biographies
from online galleries and encyclopaedias and
prepare interviews, which can be role-played and
presented in class promoting in this way the
learners’ “kineasthetic’ intelligence (Gardner,
1983) and creativity. As a follow up, students can
write an article for their school magazine reporting
on the interview with the famous artist. Therefore,
all skills are integrated in the lesson, namely
reading the biography, listening and speaking in
dramatization and finally writing in the production
of the article. Additionally, the students’ creativity
is boosted as they practise selecting and
processing the appropriate information from the
Internet. 

Two paintings with similar topics are shown to the
students in order to compare them by using
comparative form of adjectives and/or adverbs.  At
the same time, pupils will have the opportunity to

practise their writing and/or speaking skills and
develop their critical thinking. 

Students get into groups and visit online galleries.
Their aim is to design a quiz about the works of art
they see and then swap it with the other groups.  At
the end, the group with the most correct answers
will be the winner.  During this activity students will
have to activate both their imagination as well as
their critical thinking so as to creatively produce a
series of questions that will help their classmates
collect adequate information to get through the
treasure hunt. An activity like this benefits both the
students who create the quiz as well as those who
solve it, because all the participants have to
collaborate as a team, read, write and respond to
questions that will offer them a prize! What is more,
the interaction with the other learners activates
their “interpersonal intelligence” (Gardner, 1983). 

Students can write a story involving the characters

in the painting. What could have happened before

or after the artist had painted the picture? More

simply, they can use the scenery of the work of art

and add heroes of their own choice or even

themselves and develop the plot. There are also

interactive animations of famous paintings like The

Starry Night by Van Gogh on Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=91mSLGOfH2E

that are accompanied by music and can provide

even more vivid stimulation.  Student imagination

will be fired and they will have the opportunity to

fully exploit this masterpiece!

Portraits can provide an abundant source of
activities. Students can talk and write about
character traits, physical characteristics, feelings and
thoughts. Therefore, if we bring in two portraits,
then students can produce dialogues between the
people depicted on them.  For instance, it would be
interesting to have students create a dialogue
between Mona Lisa and the portrait of Marilyn
Monroe by Andy Warhol. They could talk about the
age they lived in, their clothes and habits, even their
feelings while they were having their portraits made.

C. Create art

Teachers acknowledge the necessity to have more activities than the ones their coursebook can provide
(Anastasiadou, 2003; Tragoudara, 2014). The wealth of recourse books and internet sites that offer extra
materials to language teachers is the proof to this need.  Therefore, we can promote students’ creativity by
‘thinking out of the box’ and preparing hands-on-activities that allow students to express themselves while
using their creations. 

For this activity, the teacher could give students brushes and water-colours and ask them to make their
self-portraits. When the painting is complete, students should accompany it with a self-portrait poem. The
teacher can provide the model of a self-portrait poem (there are many readymade samples on the internet)
according to which students can produce their own. It is an activity that allows students to express
themselves and possibly give details about their inner thoughts and emotions. It could also serve as an
excellent ice breaker for the beginning of the school year.  Finally, the poems can be added at the bottom
of the drawings and decorate the classroom or the corridors of the school.

Line 1 Write your first name. 
Line 2 Write four (4) words about you, 
Line 3 Write Brother or Sister of and then list your brother

or sister's name, 
Line 4 Write Lover of and then three (3) things you love, 
Line 5 Write Who feels and then three (3) things and how

you feel about them, 
Line 6 Write Who needs and then three (3) things you need, 
Line 7 Write Who gives and then three (3) things you give to

others,

Line 8 Write Who fears and then three (3) things that scare
you, 

Line 9 Write Who would like to see and three (3) things you
want to see, 

Line 10 Write Resident of and then the city you live in, then
your street name, 

Line 11 Write your last name. 

That's it! You've created your own poem. Congratulations!

Based on http://www.tnellen.com/cybereng/portrait.html

Sample model of a Self - Portrait Poem



>

36 37

>

TEACHING ISSUES TEACHING ISSUES

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 44 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ASPECTS TODAY ISSUE 44 SEPTEMBER-DECEMBER 2015

>

>

More simply, the teacher could ask students to

draw themselves and provide clues next to their

drawings about themselves without mentioning

their names.  

The rest of the classmates should guess whose

the portrait is. Consequently, the element of

discovery activates creativity, imagination and

motivation for completion of the activity while

engaging students to use the foreign language.
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Various studies have highlighted the contribution
of educational technology ( Vlachos, 2002; Takou,
2007; Drakopoulou, 2010; Kontodimou, 2012). In
this vein, it would be very interesting to ask students
to practise and experiment with the vocabulary they
have been recently taught while using online
programs like Tagul ,Wordle or Tagxedo. They could
easily create word clouds in many forms and
shapes (including their portrait if they upload their
picture) and they could print them on different
objects ranging from paper to T-shirts and mugs.
Needless to mention that the teacher should always
monitor students when they use educational sites
in the classroom.

Conclusion

Creativity and visual art can enhance the
students’ language learning process and promote
their critical reasoning.  It is at the hands of a
creative teacher to take advantage of the immense
possibilities that art can provide to language
teaching and lead his/her students into the journey
of learning with an artful touch! 

Sources of art pictures

Art wall calendars, Art postcards, Art books, Art
posters can be brought into classroom but they
tend to be pricy and sometimes difficult to

purchase.  Alternatively… there is art online.

National galleries, newspapers and of course image

search engines can provide a wealth of images and

information about them, that serve teacher

purposes and will definitely make a difference.

Always observe instated copyright laws and ensure

that permission for educational use is sought.

www.tate.org.uk, http://www.nationalgallery.org.uk/

http://www.nationalgallery.gr/

www.guardian.co.uk/artanddesign

http://images.google.com/
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Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας της Ένωσης είναι τα εξής με σειρά
εκλογιμότητας:

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι εξής:

1. Μαρώτη Διονυσία 3. Βενέτη Φωτεινή
2. Κίτσου Σοφία

Εξελεγκτική Επιτροπή:

1. Ακρίβου Ευθυμία 2. Μυρωνίδου Ελένη

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2015 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε., που
αναδείχθηκε από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2015 και
συγκροτήθηκε με την κάτωθι σύνθεση:

Δημήτρης Παπαδάκης Πρόεδρος

Κοσμάς Βλάχος Αντιπρόεδρος

Αγγελική Πολίτη Γεν.  Γραμματέας

Ιωάννης Βεντούρης Ειδ.  Γραμματέας

Ράνια Κορομηλή Οργαν.  Γραμματέας

Ιωάννα Ψίνα Ταμίας

Κωνσταντίνα Κώτση Βοηθός  Ταμία

Μαργαρίτα Αντωνίου Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Νίνα Χαριτάτου Έφορος  Βιβλιοθήκης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το νέο Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. σας απευθύνει θερμό χαιρετισμό και σας
εύχεται μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.
απευθύνεται προς όλους τους συναδέλφους με την επιστημονική ιδιό-
τητά της και αντλεί δύναμη από τα μέλη της.

Συνεπώς, η συνεχής παρουσία σας και η ενεργή συμμετοχή σας στις
διάφορες ημερίδες, εκδηλώσεις και επιμορφωτικές δράσεις που διορ-
γανώνει είναι σημαντική. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέες ιδέες και προ-
τάσεις που πιστεύετε ότι θα ενισχύσουν την Ένωσή μας και θα προβά-
λουν το εκπαιδευτικό έργο σας.

Απευθύνουμε, λοιπόν, ανοιχτή πρόσκληση στους συναδέλφους μας
για μια πιο δυναμική παρουσία και ελπίζουμε σε μια καλή συνεργασία
προς όφελος του κλάδου μας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε  το απερχόμενο Δ.Σ. για την πολύτιμη
προσφορά του και ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στις νέες  επιστημο-
νικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις και απαιτήσεις.

Επίσης, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα μέλη της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. που συμμε-
τείχαν στις εκλογές μας και τίμησαν με την ψήφο τους το παρόν Δ.Σ.

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για τα τεκταινόμενα του
κλάδου μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pekade.gr. Μπορείτε
επίσης να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook και να αποστέλ-
λετε στο info@pekade.gr τα άρθρα σας για δημοσίευση στο  περιοδικό
μας Aspects today.

Με εκτίμηση,  
Τα μέλη του Δ.Σ.

Αποτελέσματα εκλογών ΠΕΚΑΔΕ 2015

1. Αντωνίου Μαργαρίτα
Κώτση Κωνσταντίνα
Πολίτη Αγγελική

4. Βλάχος Κοσμάς
5. Παπαδάκης Δημήτριος

6. Ψίνα Ιωάννα
7. Χαριτάτου Νίνα
8. Βεντούρης Ιωάννης
9. Ουρανία Κορομηλή
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Α) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ  - 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΠΕΚΑΔΕ διοργάνωσε τις εξής ημερίδες στην

Αθήνα  

 “Experiential Learning and Teaching” ήταν η

πρώτη ημερίδα που διοργάνωσε το νεοσύστατο

Δ. Σ στις 07 Σεπτεμβρίου 2013 στην Ελληνοα-

μερικανική Ένωση, 

 Στις 14 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η

καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη ημερίδα με τίτλο

“Festive Season” στο φιλόξενο 9ο ΓΕΛ Αθήνας 

 Την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 έγινε συνάν-

τηση  στον όμορφο κήπο του Black duck Athens

City Museum Bistrot στο κέντρο της Αθήνας

όπου οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να αν-

ταλλάξουν εμπειρίες, να κάνουν τον απολογισμό

της σχολικής χρονιάς που έληγε καθώς και να

ανανεώσουν το ραντεβού για την επόμενη συ-
νάντηση.

 Στις 13 Σεπτεμβρίου  2014 πραγματοποιήθηκε η
καθιερωμένη ημερίδα με τίτλο “Educational Is-
sues 2014–2015” στην Ελληνοαμερικανική
Ένωση 

 “Art and Music in ELT”  ήταν ο τίτλος της επόμε-
νης ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δε-
κεμβρίου 2014 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση
στην οποία ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό οι
συνάδελφοι παρά την ιδιαιτερότητα της συγκε-
κριμένης ημερομηνίας.

 Στη συνέχεια διοργανώθηκε η ημερίδα «Εκπαι-
δευτικός και Σχολική Ζωή» , 14 Μαΐου 2015  για
πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις του ALba Gra-
duate Business School. 

 “Crossing educational boundaries” τέλος, είναι
ο τίτλος της σημερινής (5 Σεπτεμβρίου)  εκλογο-

απολογιστικής ημερίδας 2015 στην Ελληνοαμε-
ρικανική Ένωση.

Β) ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΣΤΟ ΥΠΑΙΘ/ΥΠΟΠΑΙΘ

 Ο Πρόεδρος και  ο Αντιπρόεδρος κατέθεσαν
Υπόμνημα με τις προτάσεις για τη διδασκαλία της
Αγγλικής στο Νέο Λύκειο στις Γραμματείες του
Υπουργού του Υ.ΠΑΙ.Θ κ. Αρβανιτόπουλου, των
Υφυπουργών κ. Γκιουλέκα και κ. Κεδίκογλου
καθώς και του Γενικού Γραμματέα, κ. Κυριαζή.
Συνομίλησαν με συνεργάτες των Υπουργών και

του Γενικού Γραμματέα και ανέπτυξαν τη σχετική
επιχειρηματολογία που περιλαμβάνει το Υπό-
μνημα- 5 Αυγούστου 2013

 Συνάντηση Προέδρου, Αντιπροέδρου, με τον
Υφυπουργό κο Κεδίκογλου   με θέμα: «Προτά-
σεις της ΠΕΚΑΔΕ για τη διδασκαλία της αγγλικής
γλώσσας στο νέο Λύκειο» – 8  Αυγούστου 2013 

 Συνάντηση Αντιπροέδρου, Γ. Γραμματέα, Εφόρου
Δημοσίων Σχέσεων με το Διευθυντή του Υπουρ-
γού κ. Βασιλόπουλο  με θέματα τις απαιτούμενες
ώρες για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας
στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, τη σύνδεση Κπγ με
το δημόσιο σχολείο, τις μετατάξεις – κατάθεση

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ο απολογισμός των πεπραγμένων της ΠΕΚΑΔΕ κατά τη διετία 2013-2015
αφορά στις προσπάθειες  όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να
ανταποκριθούν στις προσδοκίες των συναδέλφων, όπως καταγράφονταν  κάθε φορά
που επικοινωνούσαν μαζί μας εκφράζοντας την καλόπιστη κριτική,  τους
προβληματισμούς, τις ανάγκες τους και κυρίως τις προτάσεις τους. 

Παρά τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας, το Δ. Σ.
διοργάνωσε επιμορφωτικές ημερίδες στις οποίες οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν
θερμά, προσπάθησε να βελτιώσει το περιοδικό  Aspects today και να εμπλουτίσει
την ιστοσελίδα. 

Παράλληλα, συνεργάστηκε με διάφορους φορείς της εκπαίδευσης (Υπουργείο,
ΙΕΠ, πανεπιστήμια, σχολικούς συμβούλους, επιστημονικές ενώσεις)  στοχεύοντας
στη στήριξη της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο.  

Πιο συγκεκριμένα:

Απολογισμός πεπραγμένων 2013-2015
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προτάσεων - 22 Αυγούστου 2013 

 Ο Πρόεδρος συμμετείχε από κοινού
με τις προέδρους των  Επιστημονικών
Ενώσεων  εκπαιδευτικών Γαλλικής και
Γερμανικής γλώσσας σε παράσταση
διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΙΘ με θέμα τη β’
ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας –
12 Σεπτεμβρίου 2013

 Η Γ. Γραμματέας, η Ειδική Γραμματέας και
η Έφορος Δημοσίων Σχέσεων συνάντη-
σαν την κ. Καρτσιώτου,  Διευθύντρια  του
γραφείου του Υφυπουργού κ. Δερμεντζό-
πουλου με θέματα τη διδασκαλία της αγ-
γλικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση, τη  β’  ανάθεση του μαθήματος
της Ιστορίας και την επιμόρφωση ΤΠΕ Β και
Β1 επιπέδου - 5 Αυγούστου 2014

 Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, η Γ. Γραμμα-
τέας, η Ταμίας, η Οργανωτική Γραμματέας
και η Έφορος Δημοσίων Σχέσεων συναντή-
θηκαν με τον κ. Χρηστάκη, Διευθυντή του
γραφείου του Υπουργού κ Λοβέρδου, και
κατέθεσαν τις προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για τη
δημιουργία προγράμματος Β’ επιπέδου στις
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοι-
νωνίας (Τ.Π.Ε), την ενσωμάτωση και συστη-
ματική αξιοποίηση της Λογοτεχνίας στη διδα-
σκαλία της Αγγλικής σε όλες τις βαθμίδες της εκ-
παίδευσης,  τη δημιουργία τμημάτων προετοιμα-
σίας των μαθητών του Λυκείου για την εξέτασή
τους στην Αγγλική ως ειδικό μάθημα, την εξά-
πλωση των προγραμμάτων ΠΕΑΠ σε όλα τα δη-
μοτικά σχολεία της επικράτειας καθώς και την
επαναφορά της διδασκαλίας της Αγγλικής σε όλες
τις ειδικότητες στα ΙΕΚ 2014 – Ιανουάριος 2015 

Γ) ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

 Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων στη Βουλή

των Ελλήνων για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο

για το Νέο Λύκειο – 26 Αυγούστου 2013

 Συμμετοχή στην Πανελλαδική συγκέντρωση που

οργάνωσε  η ΟΛΜΕ- 10 Σεπτεμβρίου 2013

 Συμμετοχή στη παράσταση διαμαρτυρίας από κοι-

νού με  τις υπόλοιπες Επιστημονικές Ενώσεις εκ-

παιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας

σε παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΙΘ με θέμα

τη β’  ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας – 12

Σεπτεμβρίου 2013

 Συνάντηση με τον κ. Μάραντο, προϊστάμενο του

Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών
Β΄ του ΙΕΠ για να συζητηθούν  οι προτάσεις μας

σχετικά με τις εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας
στο Νέο Λύκειο- 23 Οκτωβρίου 2013 

 Συνάντηση με τον κ. Μάραντο, προϊστάμενο του
Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών
Β΄ του ΙΕΠ  για να συζητηθούν οι προτάσεις της

ΠΕΚΑΔΕ για το Λύκειο και τη β’ ανάθεση – 11
Ιουλίου 2014

 Συνάντηση με τον κ. Μανωλόπουλο, Τεχνικό
Σύμβουλο για το σχεδιασμό επιμόρφωσης Τ.Π.Ε.
Β΄ επιπέδου, για το θέμα της επιμόρφωσης των

εκπαιδευτικών Αγγλικής στις  Τ.Π.Ε. Β΄
επιπέδου - 11 Ιουλίου 2014

 Συνάντηση με τον κ. Γιαγκάζογλου,
Προϊστάμενο Γραφείου Έρευνας, Σχεδια-
σμού και Εφαρμογών Α’ (Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης), στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ) με τον οποίο έγινε γόνιμος
διάλογος – 8 Αυγούστου 2014

 Συμμετοχή  του Αντιπροέδρου σε συνέ-
δριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα
«Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμά-
των»  - 8 Νοεμβρίου 2014 

 Συνάντηση με τον κ. Γιαγκάζογλου, Προ-
ϊστάμενο Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και
Εφαρμογών Α’ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης), στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(ΙΕΠ) με θέμα τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας
στην εκπαίδευση – 25 Μαΐου 2015

Δ) ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 Δελτίο τύπου για την κατάργηση των ειδι-
κοτήτων Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας – 17
Ιουλίου 2013

 Δελτίο τύπου και ψήφισμα για το Νέο Λύκειο

– 5 Αυγούστου 2013 

 Υπόμνημα για το Νέο Λύκειο - 5 Αυγούστου

2013

 Κατάθεση Υπομνήματος στην Επιτροπή Μορφω-

τικών Υποθέσεων στη Βουλή των Ελλήνων -19

Αυγούστου 2013 

 Ενημερωτική επιστολή προς Υπουργό και Υφυ-

πουργό ΥΠΑΙΘ με θέμα τις μετατάξεις εκπαιδευ-

τικών – Αύγουστος 2013

 Αίτημα ανακοίνωσης  των πινάκων μοριοδότησης

των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν μετάταξης –

Σεπτέμβριος 2013
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 Ανοικτή επιστολή απορίας και διαμαρτυρίας στον
Υπουργό Παιδείας από Επιστημονικές Ενώσεις
Εκπαιδευτικών Γαλλικής, Αγγλικής και Γερμανι-
κής Γλώσσας (β Αναθέσεις) – 9 Σεπτεμβρίου
2013

 Δελτίο Τύπου για κινητοποίηση ΠΕ05-06-07 –
12 Σεπτεμβρίου 2013

 Δελτίο διαμαρτυρίας προς Υ.ΠΑΙ.Θ και Ι.Ε.Π. για
τον αποκλεισμό των εκπαιδευτικών Αγγλικής από
την επιμόρφωση Β’ Επιπέδου – 5 Φεβρουαρίου
2014

 Υπόμνημα με τις προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για την
Τράπεζα θεμάτων Α’ Λυκείου – 7 Μαρτίου 2014

 Υπόμνημα «Προτάσεις για τη διδασκαλία της αγ-
γλικής γλώσσας στο ΓΕΛ – Εσπερινό Λύκειο –
ΕΠΑΛ» - 11 Ιουνίου 2014

 Υπόμνημα «Η θέση της ΠΕΚΑΔΕ για τη β’ ανά-
θεση μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς αγγλικής
γλώσσας» - 10 Ιουλίου 2014

 Υπόμνημα « Προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για τη συμ-
μετοχή των εκπαιδευτικών  αγγλικής γλώσσας
στην επιμόρφωση ΤΠΕ Β’ επιπέδου» - 25 Ιου-
λίου 2014

 Υπόμνημα «Προτάσεις για τη διδασκαλία της  αγ-
γλικής γλώσσας στη ΔΕ και την ΤΕ καθώς και την
β’ ανάθεση» - 1 Αυγούστου 2014

 Δελτία Τύπου για συνάντηση με εκπροσώπους
του ΥΠΑΙΘ και του ΙΕΠ – 15  Ιουλίου και 5 Αυ-
γούστου 

 Υπόμνημα «Η θέση της ΠΕΚΑΔΕ για το ζήτημα
της επάρκειας» 15 Οκτωβρίου 2014

 Υπόμνημα «Προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για την εν-
σωμάτωση της Λογοτεχνίας στη διδασκαλία της
αγγλικής γλώσσας στο Δημοτικό» - 14 Ιανουα-
ρίου 2015

 Υπόμνημα «Προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για την εν-

σωμάτωση της Λογοτεχνίας στη διδασκαλία της
αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ»
- 14 Ιανουαρίου 2015

 Έγκριση των προτάσεων της ΠΕΚΑΔΕ για τη Λο-
γοτεχνία – 3 Φεβρουαρίου 2015

 Δελτίο Τύπου «Η θέση της ΠΕΚΑΔΕ για τις μετα-
τάξεις εκπαιδευτικών» 11 Φεβρουαρίου 2015

 Επιστολή προς ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα: «Μοριοδό-
τηση των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών για θέ-
σεις ευθύνης» - 4 Μαΐου 2015 

 Άριστη συνεργασία με τα Πανεπιστήμια (ΕΚΠΑ,
ΑΠΘ, ΕΑΠ)

 Άριστη συνεργασία με Συμβούλους Αγγλικής
τους οποίους ευχαριστεί για την υποστήριξη και
προώθηση των δράσεων της ΠΕΚΑΔΕ

 Άριστη συνεργασία και επικοινωνία με Ενώσεις
Εκπαιδευτικών Αγγλικής ανά την Ελλάδα 

 Βήμα σε συναδέλφους να παρουσιάσουν τις
καλές πρακτικές τους

 Διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων των δρά-
σεων βάσει της αποδελτίωσης των ερωτηματο-
λογίων αξιολόγησης των ημερίδων με το συν-
δυασμό  παρουσιάσεων και βιωματικών εργα-
στηρίων 

 Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας

Το απερχόμενο Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους
για τη συνεργασία και υποστήριξη και καλεί το
Σώμα της  Συνέλευσης να εγκρίνει τα πεπραγ-
μένα.  
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Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των 
Εκπαιδευτικών Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ06) Δημόσιας Εκπαίδευσης
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1. ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

(ερωτήσεις 1-6)

Το προφίλ του ‘μέσου’ εκπαιδευτικού που συμ-

πλήρωσε το πιλοτικό ερωτηματολόγιο είναι: 

Γυναίκα, 41-50 ετών, με διδακτική υπηρεσία 11-

25 χρόνια (δηλαδή στο μέσο περίπου της επαγγελ-

ματικής της  διαδρομής), με πολύ καλό επίπεδο

σπουδών (κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού

τίτλου) και με καλό επίπεδο γνώσης ΤΠΕ.

7. ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ/

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι εκπαιδευτικοί προκρίνουν κατά σειρά προτε-

ραιότητας: α) Σχεδιασμός & Υλοποίηση Εκπαιδευτι-

κών Προγραμμάτων και Καινοτόμων Δράσεων, β)

Στρατηγικές διαχείρισης εργασιακού άγχους, γ) Δια-

χείριση προβλημάτων σχολικής τάξης, δ) Ψυχοπαι-

δαγωγική και ε) Αντιμετώπιση κρίσεων, περιστατι-

κών ενδοσχολικής βίας, εκφοβισμού.

Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί δεν προκρίνουν την

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και την Αξιολό-

γηση μαθητών.

8. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι εκπαιδευτικοί προκρίνουν κατά σειρά προτε-
ραιότητας: α) Διαφοροποιημένη διδασκαλία, β) Έν-
ταξη και διδακτική της λογοτεχνίας στη μαθησιακή
διαδικασία, γ) Αξιοποίηση των τεχνών στη διδακτική
πράξη και δ) Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις.

Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί δεν προκρίνουν την Δι-
δακτική/διδασκαλία αγγλικής ορολογίας (προφανώς
λόγω περιορισμένου αριθμού από ΕΠΑΛ).

ΣΧΟΛΙΑ: α) Το δείγμα προτιμά σύγχρονα, καινο-
τόμα θέματα αιχμής, πέρα από τα κλασσικά και κα-
θιερωμένα, έξω δηλ. από την πεπατημένη. Αυτό
ίσως οφείλεται στο υψηλό δείκτη τυπικών προσόν-
των. β) Το δείγμα δείχνει υψηλή προτίμηση για πολ-
λές θεματικές ενότητες, ίσως λόγω του υψηλού
βαθμού κινήτρου για επιμόρφωση σε πολλούς το-
μείς. 

9. ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δεν ξεχωρίζει κάποιο συγκεκριμένο είδος. Σχε-
δόν όλα τα είδη τυγχάνουν υψηλής αποδοχής. 

10. ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Είναι ξεκάθαρη η προτίμηση των εκπαιδευτικών
για ‘Σεμινάρια/workshops (ολιγομελή)’ καθώς δίνε-
ται η ευκαιρία για πιο συμμετοχική, αναλυτική επι-
μόρφωση. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προτίμηση για
‘Μεικτό σύστημα (δια ζώσης σεμινάρια και εξ απο-
στάσεως επιμόρφωση με χρήση νέων τεχνολο-
γιών)’, η οποία μάλλον εξηγείται από το πολύ καλό
επίπεδο γνώσης ΤΠΕ του δείγματος. Υψηλό ποσο-
στό εκπαιδευτικών επέλεξε και τις  ‘‘Διαδραστικού’
τύπου παρουσιάσεις’.

11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προκρίνονται σχεδόν όλα εκτός από το ‘παραδο-
σιακό’ μοντέλο της ‘Παρουσίασης θεωρητικών εξε-
λίξεων’, ενώ διχασμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί όσον
αφορά την ‘Ενεργητική συμμετοχή με παραγωγή ερ-
γασιών ή/και διεξαγωγή δειγματικών διδασκαλιών’.

12. Α. Ημέρες της εβδομάδας/Συχνότητα

Είναι εμφανής η προτίμηση για τα σαββατοκύ-
ριακα. 

Όσον αφορά τη συχνότητα, φαίνεται ότι προκρί-
νονται οι  πιο ‘εντατικές’ και ‘συμπυκνωμένες’ επι-
λογές.

12. Β. Περίοδος του έτους

Είναι ξεκάθαρη η προτίμηση για την περίοδο 1-15
Σεπτεμβρίου. Η περίοδος 15-30 Ιουνίου είναι επι-
λέξιμη μόνο από τους συναδέλφους της Α’/θμιας.

13. Διαθέσιμος χρόνος

Οι εκπαιδευτικοί προτιμούν τις επιλογές με τον
περισσότερο χρόνο (50 ώρες, 30 ώρες). Ίσως δι-
καιολογείται από τη σύσταση του δείγματος (βλ. πα-
ραπάνω).

14. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαφαίνεται η προτίμηση των εκπαιδευτικών για
προγράμματα βιωματικού τύπου, σε μικρές ομάδες
εργασίας, όπου θα δίνεται η ευκαιρία για ανταλλαγή
απόψεων και εμπειριών και θα αντιμετωπίζονται
πρακτικά προβλήματα και θα εφαρμόζονται σύγχρο-
νες προσεγγίσεις, μέθοδοι, τεχνικές διδασκαλίας.

Η ανάλυση του παρόντος ερωτηματολογίου βα-
σίζεται σε δείγμα πολύ μικρής εμβέλειας και απο-
τελεί προσχέδιο για την τελική διανομή ερωτηματο-
λογίου το οποίο θα διατεθεί ηλεκτρονικά και ανα-
λογικά για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκπαιδευ-
τικούς αγγλικής γλώσσας προκειμένου να εξαχθούν
συγκεντρωτικά αποτελέσματα αντιπροσωπευτικά ως
προς το δείγμα συμμετεχόντων.

Σύντομη ανάλυση των απαντήσεων
των εκπαιδευτικών στο πιλοτικό ερωτηματολόγιο 
για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών τους
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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 Δημήτρη Παπαδάκη) 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.

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)
με τα πλήρη στοιχεία σας προκειμένου να μας διευκολύνετε στην ολοκλήρωση 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 2015-2016.

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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