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ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΚΑΔΕ
Το απερχόμενο Δ.Σ. της ΠΕΚΑΔΕ καλεί κι ενθαρρύνει τα μέλη να συμμετέχουν
στις αρχαιρεσίες του και να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους μέχρι και την
Παρασκευή 28/8/2015 για το νέο Δ.Σ. που θα αναδειχθεί από τις εκλογές της
5/09/2015 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. 

Δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποι-
ημένα για το 2015 τακτικά μέλη. 

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν υποψηφιότητα τους παρακαλούν-
ται όπως συμπληρώσουν την παρακάτω σχετική αίτηση, η οποία έχει αναρτηθεί
και στην ιστοσελίδα της ΠΕΚΑΔΕ και την αποστείλουν στο info@pekade.gr.

Η ενεργή παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση κι η συμμετοχή σας για την ανά-
δειξη κι ανανέωση του Δ.Σ. με εκπαιδευτικούς, που διαθέτουν όρεξη και μεράκι,
είναι απαραίτητα για τη συνέχιση των προσπαθειών όλων μας για την ποιοτική
αναβάθμιση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στη χώρα μας.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Όνομα:

Τόπος Κατοικίας:

Αριθ: Τ.Κ.:

Δ/νση Ηλ. ταχυδρομείου:

Βαθμίδα Εκπ/σης:

Βιογραφικά στοιχεία:

Επώνυμο:

Οδός:

Τηλ. επικοινωνίας (σταθ., κινητό):

Οργαν. Θέση:

Thessaloniki
The MET Hotel

26th October 48

Saturday 29 August 2015
10.00 - 18.00

Sunday 30 August 2015
10.00 - 17.00

Athens
Divani Caravel Hotel

Vas. Alexandrou Ave 2

Saturday 5 September 2015
10.00 - 18.00

Sunday 6 September 2015
10.00 - 18.00

Certificate of Attendance will be Provided

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

€ 30

SATURDAY, 29 AUGUST 2015, 18.00 - 21.00
THE MET HOTEL, ZEPHYROS ROOM, THESSALONIKI

SATURDAY, 5 SEPTEMBER, 18.00 - 21.00
DIVANI CARAVEL HOTEL, MYCENAE ROOM, ATHENS

SUNDAY, 30 AUGUST 2015, 17.00 - 20.00
THE MET HOTEL, ZEPHYROS ROOM, THESSALONIKI

SUNDAY, 6 SEPTEMBER, 18.00 - 21.00
DIVANI CARAVEL HOTEL, MYCENAE ROOM, ATHENS

BUILDING 
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Editorial

Dear Colleagues,

I hope you have enjoyed your summer holidays and you are
ready to face the challenges of the new school year.

Ms Maria Karteri highlights the importance of school integration
of students with special educational needs and the benefits of
this integration  for all those involved in the educational process.
Ms Aggeliki Politi discusses Media Education and describes ways
of implementing it in the EFL classroom, more particularly by
producing radio ads with the students of Leonidio Upper High
School. 

Ms Maria Barberi, on the other hand, introduces the use of
haiku poetry in the EFL classroom in order to promote creative
thinking and writing and presents a relevant project. Last but
not least, Ms Irene Voidakou suggests activities which were
applied for the celebration of the European Day of Languages
in an EFL Primary classroom. 

… And don’t forget the P.E.K.A.D.E. event on September 5th. Be
there and participate in the elections for the new Board. 

Konstantina Kotsi
Secretary General

“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight
you, then you win. ”

Mahatma Gandhi
(Indian politician, thinker and revolutionary activist, 1869-1948)

▲

▲
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Δραστηριότητες της ΠΕΚΑΔΕ

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος της ημερίδας
(9.30-11.00) θα γίνει ο απολογισμός του απερ-
χόμενου Δ.Σ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει
συζήτηση καθώς και οι  παρουσιάσεις των
υποψηφίων για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. 

Επειδή η διαθεσιμότητα του χώρου είναι πε-
ριορισμένη, οι συνάδελφοι που θέλουν να συμ-
μετέχουν στις εκλογές θα μπορούν να ψηφίζουν
από τις 11.00 έως τις 14.00 στο συνεδριακό
χώρο του 4ου ορόφου. 

Μετά το διάλειμμα, στο αμφιθέατρο θα  πα-
ρουσιαστούν οι αλλαγές στο Λύκειο με την ει-
σήγηση: “ELT in the Lyceum: Contextual con-
ditions, pedagogic issues and proposals for
improvement, including the use of digital ma-
terial”. 

Πιο συγκεκριμένα, η κα Βασιλική Δενδρινού,
καθηγήτρια ΕΚΠΑ, θα ανακοινώσει τις αποφά-

σεις για την αναβάθμιση του Λυκείου, ενώ η  κα

Eυδοκία Καραβά, επίκουρη καθηγήτρια ΕΚΠΑ,

θα παρουσιάσει τις αλλαγές στις παιδαγωγικές

πρακτικές που θα συμβάλουν στη βελτίωση του

Λυκείου. 

Στη συνέχεια, η κα Βασιλική Μητσικοπούλου,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, θα αναφερ-

θεί στα ψηφιακά  σενάρια  που αφορούν στο

Λύκειο. Αμέσως μετά, η κα Μαρία Ανδριτσο-

πούλου, εκπαιδευτικός Αγγλικής Α/θμιας Εκπαί-

δευσης,  θα παρουσιάσει ένα μάθημα για τη δια-

φορετικότητα, το ρατσισμό και τη σχολική βία

μέσα από την πλατφόρμα moodle. 

Την ημερίδα θα κλείσει η κα Μαρία Μπαρμ-

πέρη,  εκπαιδευτικός Αγγλικής Β/θμιας Εκπαί-

δευσης,  με το εκπαιδευτικό σενάριο για τη

χρήση των ποιημάτων haiku στη διδασκαλία της

αγγλικής  γλώσσας.   

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη διοργάνωση της εκλογικής
διαδικασίας, καλούνται οι συνάδελφοι που επι-
θυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα να συμ-
πληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση που
δημοσιεύεται τόσο στο παρόν τεύχος αλλά είναι
αναρτημένη και στο site της ΠΕΚΑΔΕ έως την
Παρασκευή 28/08/2015 στο info@pekade.gr. 

Η ενεργή συμμετοχή όλων μας στις εκλογές
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. θα ενισχύσει τη
δυναμική της Ένωσης και το λόγο της στα τεκται-
νόμενα και εκπαιδευτικά δρώμενα. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, το απερχόμενο Δ.Σ. σας
ευχαριστεί για τη στήριξη που μέχρι τώρα έχετε

δώσει στην ΠΕΚΑΔΕ και σας καλεί να συμμετέ-
χετε ενεργά στις επικείμενες εκλογές είτε ως
υποψήφιοι για την εκλογή σας στο Δ.Σ ή ως
απλά μέλη της Ένωσης. Η θετική ανταπόκριση
όλων μας στο κάλεσμα της ΠΕΚΑΔΕ θα δώσει
δύναμη, κουράγιο και θετική ενέργεια στο νέο
ΔΣ, ώστε να μπορεί συνεχίσει το απαιτητικό αλλά
τόσο δημιουργικό έργο έχει αναλάβει να ολο-
κληρώσει. 

Με τις θερμότερες ευχές 
για τη νέα σχολική χρονιά,

Εκ μέρους του ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ
Ο Πρόεδρος

Κοσμάς Βλάχος

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο τεύχος 43 του Aspects today, το οποίο
κυκλοφορεί πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνοα-
μερικaνική Ένωση η εκλογοαπολογιστική ημερίδα της ΠΕ-
ΚΑΔΕ με τίτλο ''Crossing Educational Boundaries'' και θα πε-
ριλαμβάνει εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτι-
κούς, αλλά και τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ, την υπο-
βολή υποψηφιοτήτων και την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Ένω-
σης.
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Mαρία Καρτέρη
mkarteri@hotmail.com

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα
που απασχολεί τη σύγχρονη

παιδαγωγική είναι η ενσωμάτωση των
μαθητών με ειδικές ανάγκες στα

«κανονικά» σχολεία. Παρά το γεγονός
ότι η σχολική ενσωμάτωση των

μαθητών με ειδικές ανάγκες
υποστηρίζεται από το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο στη χώρα μας, υπολείπονται

να γίνουν ακόμα πολλά για να
φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για

ισότιμη συμμετοχή των ατόμων αυτών
στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αλλά

και στην κοινωνία γενικότερα. Στο
παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να

αναδείξουμε τη σημασία και τα οφέλη
της σχολικής ενσωμάτωσης των
μαθητών με ειδικές ανάγκες για
όλους όσους εμπλέκονται στην

εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά, θα
αναλύσουμε τον όρο ενσωμάτωση και

στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα
οφέλη της για τον ίδιο τον μαθητή με

ειδικές ανάγκες, την οικογένειά του,
τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές

και την κοινωνία γενικότερα.

λέξεις-κλειδιά: 
ενσωμάτωση, μαθητές με

ειδικές ανάγκες, 
κανονικό σχολείο, οφέλη,

ισότιμη εκπαίδευση

Η σημασία της ενσωμάτωσης 
των μαθητών με ειδικές ανάγκες 
και τα οφέλη της
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Εισαγωγή

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να παρου-
σιάσουμε τα οφέλη της σχολικής ενσωμάτωσης μα-
θητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για όλους
όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Αρχικά θα αναλύσουμε τον όρο ενσωμάτωση και
στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα οφέλη της για
τον ίδιο τον μαθητή με ειδικές ανάγκες, την οικογέ-
νειά του, τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές και την
κοινωνία γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραί-
τητο να διευκρινίσουμε ότι με τον όρο άτομα με «ει-
δικές ανάγκες» αναφερόμαστε «σε κάθε κατηγορία
μαθητών που για λόγους φυσικής, νοητικής ή μα-
θησιακής υστέρησης αντιμετωπίζουν αυξημένες δυ-
σκολίες μάθησης και με την παρουσία τους στην
«κανονική» τάξη διευρύνουν την ανομοιογένειά της»
(Ματσαγγούρας, 2005, σ. 154-155). Επιπλέον,
όπως προαναφέραμε, θα εξηγήσουμε τι εννοούμε
με τον όρο ενσωμάτωση, καθώς αυτός μπορεί να
διαφοροποιείται στο εκάστοτε κοινωνικό, πολιτικό ή
εκπαιδευτικό περιβάλλον και ως εκ τούτου, στη σχε-
τική βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι ορισμοί. Έτσι,
για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου με τον όρο
σχολική ενσωμάτωση εννοούμε:

όλες τις προσπάθειες που μπορούν  να γί-
νουν για να βοηθηθούν τα παιδιά και οι
έφηβοι με αναπηρία και ειδικές ανάγκες να
αναπτύξουν τις ικανότητες και την προσω-
πικότητά τους ώστε να εκπληρώσουν το
ρόλο τους στην κοινωνία με το μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό αυτονομίας ...
Κατά άλλη έννοια, η ενσωμάτωση ως με-
θοδολογικό διάβημα επιτρέπει την παροχή
ιδιαίτερης παιδαγωγικής υποστήριξης, χωρίς
διαχωρισμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
ευνοώντας στο μέγιστο βαθμό την κοινή
διαβίωση και συνεργασία μαθητών με και
χωρίς ειδικές ανάγκες, για παράδειγμα, υπό
τη μορφή εκπαίδευσης μέσα στην ίδια τάξη
(Πολυχρονοπούλου, 2012, σ. 311-312).

Βέβαια εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι στην ελ-
ληνική βιβλιογραφία, βρίσκουμε τους όρους έν-
ταξη (integration) και ενσωμάτωση (incorporation
and mainstreaming) να χρησιμοποιούνται «σχεδόν
ως ταυτόσημοι» (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998, σ. 127). Για
τον Τσιναρέλη (2011, σ. 214-215), «η χρήση των
όρων ένταξη και ενσωμάτωση γίνεται με διαφορε-
τικό εννοιολογικό και χρονικό περιεχόμενο, διότι
ως κοινωνικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες δια-
φέρουν τόσο εννοιολογικά όσο και χρονικά και ο
δεύτερος προϋποθέτει τον πρώτο» (όπως αναφέ-
ρεται στην Πολυχρονοπούλου, 2012, σ. 307). Τε-
λευταία, στην βιβλιογραφία, εμφανίζεται και ο όρος
«συνεκπαίδευση» (inclusive education) σε σύγ-
κριση με την «ένταξη» και την «ενσωμάτωση». Μά-
λιστα, ο όρος «ενσωμάτωση» χρησιμοποιείται πολ-
λές φορές εναλλακτικά με τον όρο «ένταξη» και

τον όρο «συνεκπαίδευση» στην ελληνική βιβλιο-
γραφία, σε αντίθεση με άλλα κράτη που χρησιμο-
ποιούσαν αρχικά τον έναν από τους δύο όρους,
όπως για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες,
όπου είχαν υιοθετήσει τον όρο «ενσωμάτωση»
(Πολυχρονοπούλου, 2012, σ. 306).  

Τα οφέλη της ενσωμάτωσης 
για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες

Έχοντας αποσαφηνίσει τι εννοούμε με τον όρο εν-
σωμάτωση, πρέπει να παραδεχθούμε ότι η ενσω-
μάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε «κανο-
νικό» σχολείο έχει πολλαπλά και αξιόλογα οφέλη
για το ίδιο το παιδί. Πρώτιστα, η ενσωμάτωση παρέ-
χει «αυξημένες ευκαιρίες για μάθηση», καθώς και

«πρόσβαση σε περισσότερες πηγές και υπηρεσίες»
που είναι ένα σημαντικό όφελος τόσο για το ίδιο το
παιδί όσο και για την οικογένεια (Τσιμπιδάκη, 2007,
σ. 137). Ανοίγονται νέοι ορίζοντες και δίνονται ευ-
καιρίες απαραίτητες για το μέλλον και την κοινωνική,
επαγγελματική ένταξη και την αυτονομία των παι-
διών αυτών.

Tα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν συνήθως χα-
μηλή αυτοεκτίμηση και θα πρέπει «να ενισχυθούν
οι μηχανισμοί [μέσω της ενσωμάτωσης] που θα επι-
τρέψουν στο παιδί να εδραιώσει μια θετική αυτοει-
κόνα» (Λιβανίου, 2004, σ. 238). Mέσω της εξατο-
μικευμένης διδασκαλίας και της ομαδοσυνεργατικής,
αλλά και της χρήσης νέων διδακτικών τεχνικών
όπως οι υπολογιστές στη διδασκαλία, οι μαθητές
αυτοί μπορούν να συμμετέχουν στη μάθηση και
στην επίτευξη μαθησιακών στόχων σε ένα «κανο-
νικό» σχολείο και να ενισχύσουν σταδιακά την αυ-
τοεκτίμησή τους. Θα πρέπει να θέτουμε μικρούς και
εύκολα υλοποιήσιμους στόχους αρχικά, ώστε να
είναι δυνατή η επίτευξή τους. Όταν αυτοί οι μαθητές,
που συχνά αρνούνται να συμμετάσχουν σε μια δρα-
στηριότητα γιατί φοβούνται ότι θα αποτύχουν ή ότι
δεν έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες, συνειδητο-
ποιήσουν ότι μπορούν να πετύχουν τους στόχους
που θέτουμε ή ότι συνέβαλαν ουσιαστικά στην επί-
τευξη μιας ομαδικής εργασίας, θα ενισχυθεί η αυ-
τοεκτίμησή τους αλλά και η διάθεσή τους για συμ-
μετοχή στη μάθηση γενικότερα. Επίσης, σύμφωνα
με την Λιβανίου (2004, σ. 202), «[...] χαρακτηριστικό
στοιχείο της μαθησιακής αποτυχίας είναι η έλλειψη
αναγνώρισης της προσπάθειας, καθώς και η ανε-
παρκής ενθάρρυνση και επιβράβευση». Όταν ο μα-
θητής δεν ενθαρρύνεται και δεν επιβραβεύεται έστω
και για την προσπάθειά του ενισχύεται η «αρνητική
αυτοαντίληψη και [η] χαμηλή αυτοεκτίμησή» του και
συνήθως απομονώνεται και αρνείται να συμμετάσχει
σε δραστηριότητες (Ματσαγγούρας, 2005, σ. 160).
Η Μαριδάκη -Κασσωτάκη (2011α, σ. 163-164) το-
νίζει ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν
«...ανάγκη από ενίσχυση, ψυχολογική στήριξη και
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προσαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας στο δικό

τους ρυθμό μάθησης» ώστε να έχουμε οφέλη από

την ενσωμάτωση. Επομένως, είναι σημαντικό να

αναγνωρίζεται η προσπάθεια και η συμμετοχή στη

μάθηση και να επιβραβεύονται τα παιδιά ακόμα και

για την επίτευξη μιας μικρής σχολικής δραστηριότη-

τας τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους

συμμαθητές τους, γιατί αυτό θα συμβάλλει στη θε-

τική αυτοεικόνα τους. Οι Ault, Wolery, Doyle, & Gast

(1989), βασιζόμενοι σε έρευνες που διεξήγαγαν,

αναφέρουν ότι «...η ενίσχυση και η υποστηρικτική

παρότρυνση των ατόμων με δυσκολίες μάθησης

συμβάλλουν στην άμβλυνση των προβλημάτων

τους» (όπως αναφέρονται στην Μαριδάκη -Κασσω-

τάκη, 2011α, σ. 166).     

Στο παρελθόν, ειδικά κάποιες περιπτώσεις παιδιών

με ειδικές ανάγκες βίωναν περιθωριοποίηση καθώς

είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση μόνον σε ειδικά

σχολεία ή έκαναν κατ' οίκον εκπαίδευση. Μέσω της

ενσωμάτωσης σε ένα «κανονικό» σχολείο, ένα παιδί

με ειδικές ανάγκες, όχι μόνο διευρύνει τις γνώσεις

του, αλλά και παράλληλα μαθαίνει να συμβιώνει και

να συνεργάζεται με άλλους στα πλαίσια της κοινω-

νικοποίησης. Αναπτύσσει σημαντικές κοινωνικές δε-

ξιότητες, όπως να συνεργάζεται με άλλους μαθητές

σε «...ομάδες με άτομα διαφορετικής ικανότητας» για

την επίτευξη ενός κοινού στόχου (Μαριδάκη -Κασ-

σωτάκη, 2011α, σ. 165-166). Μαθαίνει πώς να συμ-

περιφέρεται μέσα σε μια ομάδα, να λειτουργεί με

κανόνες, να έχει ένα σημαντικό ρόλο και να προ-

σπαθεί ισότιμα για την επίτευξη των στόχων ή των

υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό τον ρόλο.

Κατά τον Ματσαγγούρα (2005, σ. 161), με την συ-

νεργατική μορφή «...αυξάνεται το συναίσθημα αμοι-

βαίας αποδοχής και εμπιστοσύνης μεταξύ των

μελών της ομάδας, καθώς επίσης και το αίσθημα της

ασφάλειας».  Έτσι, το παιδί με ειδικές ανάγκες όχι

μόνο αναπτύσσει τις απαραίτητες για το μέλλον του

επικοινωνιακές δεξιότητες δουλεύοντας μέσα σε

ομάδες, αλλά υποσυνείδητα ικανοποιεί και την

ανάγκη «του ανήκειν» σε ένα σύνολο και το συναί-

σθημα της ασφάλειας.   

Τα οφέλη της ενσωμάτωσης 

για την οικογένεια

Για να επιτύχουμε την ενσωμάτωση των παιδιών

με ειδικές ανάγκες σε ένα «κανονικό σχολείο» είναι

απαραίτητη η συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων

μερών και ιδιαίτερα της οικογένειας. Επειδή οι γονείς

παρέχουν φροντίδα στα παιδιά, περνούν μαζί τους

τον περισσότερο χρόνο και αναμφισβήτητα τα γνω-

ρίζουν καλύτερα και έτσι μπορούν να έχουν μια πιο

ολοκληρωμένη εικόνα του παιδιού. Παράλληλα,

όπως αναφέρουν οι Woofson (1991) και οι Stanh-

ope & Bell (1981) βασιζόμενοι σε μελέτες, τα αδέλ-

φια αυτών των παιδιών, «...μπορούν να βοηθήσουν

σε ένα μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων φροντί-

δας [αυτών των παιδιών] ... και να λάβουν μέρος

αποτελεσματικά σε πολλά προγράμματα και να

συμμετέχουν ως «συν-θεραπευτές», ωστόσο οι γο-

νείς είναι εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη

για την ανάπτυξη του παιδιού» (όπως αναφέρονται

στην Τσιμπιδάκη, 2007, σ. 138). 

Ο ρόλος της οικογένειας δεν θα πρέπει να περιορί-

ζεται στη «γονεϊκή εμπλοκή» δηλαδή σε ένα ρόλο πα-

ρατηρητή «...δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, τις

οποίες διοργανώνει το σχολείο για αυτούς ή στην εκτέ-

λεση δραστηριοτήτων που περιγράφονται ως ''γονεϊκά

καθήκοντα''» (Τσιμπιδάκη, 2007, σ.132). Η οικογένεια

θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη σχολική ζωή ως

βοηθητικό προσωπικό στην τάξη, σε σχολικές οργα-

νώσεις, στον σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση σχο-

λικών προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η Τσιμπιδάκη

(2007) κάνει λόγο για «γονεϊκή συμμετοχή» που: 

...ισοδυναμεί με την ισότητα ανάμεσα στα
συμβαλλόμενα μέρη (εκπαιδευτές και γο-
νείς) και προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό,
ανταλλαγή πληροφοριών, αισθημάτων,
καθώς και την από κοινού συμμετοχή στη
διοίκηση του σχολείου και τη λήψη αποφά-
σεων  σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης
[γιατί τότε μόνο] μπορούμε να αναφερ-
θούμε σε "συνεργασία (partnership) σχο-
λείου-οικογένειας (σ. 132). 
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Όταν υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ οικογέ-
νειας-σχολείου, αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ γο-
νιών και εκπαιδευτικών και γίνεται ανταλλαγή από-
ψεων και σκέψεων πάνω σε θέματα που αφορούν
το παιδί, είναι σημαντικά τα οφέλη γιατί δημιουργείται
μια κατάσταση σταθερότητας και συναισθηματικής
ασφάλειας για το ίδιο το παιδί και περαιτέρω για την
οικογένεια. Η Τσιμπιδάκη (2007) επισημαίνει ότι:

τα  παιδιά έχουν ανάγκη να βλέπουν γονείς
και εκπαιδευτικούς δεσμευμένους σε μια συ-
νεργατική δράση για το δικό τους καλό ... ώστε
... να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλ-
λον. Αντίθετα, οι συγκρούσεις προκαλούν επι-
πλέον προβλήματα στα παιδιά... και επιφορτί-
ζουν το παιδί με το ρόλο του «πρωταρχικού
φορέα επικοινωνίας» ανάμεσα στο σχολείο και
το σπίτι (σ. 136).  

Στόχος, λοιπόν, είναι να θεμελιωθεί μια συνεργα-

σία ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο και να
στηριχθεί από την οικογένεια το εκπαιδευτικό έργο,
ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας για το
παιδί κατάλληλο για να επιτευχθεί η μάθηση.  

Μέσω της ενσωμάτωσης, ένα από τα σημαντικό-
τερα οφέλη που λαμβάνει η οικογένεια είναι η ψυ-
χολογική και συμβουλευτική στήριξη, αλλά και η
πρακτική βοήθεια που μπορούν να έχουν κυρίως οι
γονείς από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από άλ-
λους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Τσιμπιδάκη, 2007, σ.137). Απαραίτητη
είναι η τακτική ενημέρωση της οικογένειας για την
ευρύτερη πορεία του παιδιού από το σχολείο. Με
αυτό τον τρόπο μπορούν να λυθούν προβλήματα
και να ξεπεραστούν εμπόδια με τη βοήθεια του σχο-
λείου και οι γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τις
ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού τους. Για
παράδειγμα, είναι απαραίτητη η ενημέρωση των γο-
νέων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για το ποιο

μέρος της ύλης και πώς θα πρέπει να το διαβάσει
αυτό το παιδί στο σπίτι καθώς και η παροχή «βοή-
θειας [με] συνιστώμενες τεχνικές μελέτης και απο-
μνημόνευσης» όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (Λι-
βανίου, 2004, σ.229). 

Τα οφέλη της ενσωμάτωσης 
για τους εκπαιδευτικούς

Ένα σημαντικό όφελος για τον εκπαιδευτικό είναι
ότι μαθαίνει να συνεργάζεται με άλλους, όπως γο-
νείς και ειδικούς, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει
στις απαιτήσεις του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί
πολλές φορές αντιδρούν στην παρουσία των γο-
νέων μέσα στο σχολείο και θεωρούν ότι μπορούν
μόνοι τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εκ-
παίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες.   Μόνο μέσα
από το διάλογο και την επικοινωνία με την οικογέ-
νεια μπορεί να δημιουργηθεί μια συνεργασία, που
στόχο της θα έχει το ίδιο το παιδί. Ο εκπαιδευτικός
πρέπει «...να ενημερώνει σε τακτά και τακτικά δια-
στήματα τους γονείς για τη μαθησιακή εικόνα του
παιδιού και τη συμπεριφορά του στην τάξη, καθώς
και για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο ίδιος» (Λι-
βανίου, 2004, σ. 229) και να «[συλλέγει] πληρο-
φορίες» από τους γονείς, ώστε να κατανοεί καλύ-
τερα τις «ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού» και να προ-
σαρμόζει το μάθημά του (Τσιμπιδάκη, 2007, σ. 137).
Εκτός από την οικογένεια, ο εκπαιδευτικός είναι απα-
ραίτητο να συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς ειδικής
αγωγής, ψυχολόγους και σχολικούς συμβούλους,
καθώς και «βοηθούς δασκάλου» ή «παραδιδακτικό
προσωπικό στήριξης του προγράμματος», που θα
«συνεπικουρούν» το έργο του μέσα από το «συλ-
λογικό προγραμματισμό» και την «αλληλοανατρο-
φοδότηση» (Ματσαγγούρας, 2005, σ. 159). Μέσα
από τη συνεργασία με συναδέλφους και λαμβάνον-
τας υπόψη την επαγγελματική τους άποψη μπορεί
να σχηματισθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για το
παιδί και να επιλεχθεί η κατάλληλη διδακτική προ-
σέγγιση και μεθοδολογία.   

Ένα άλλο όφελος για τους εκπαιδευτικούς που
εφαρμόζουν την ενσωμάτωση είναι ότι, παρόλο
που πιέζονται από την ύλη και το χρόνο, γίνονται πιο
ευέλικτοι και εξοικειώνονται  με την  διαφοροποι-
ημένη και εξατομικευμένη μάθηση καθώς και με
την ομαδοσυνεργατική αναπροσαρμόζοντας το μά-
θημά τους στις δυνατότητες, ικανότητες και τις ανάγ-
κες των μαθητών της τάξης. Οι Νήμα & Καψάλης
(2002, σ.162) υποστηρίζουν ότι «όταν η διαφορο-
ποίηση παίρνει την απόλυτη μορφή της προσαρμο-
γής της στις ανάγκες, στις κλίσεις και στα ενδιαφέ-
ροντα κάθε μαθητή ξεχωριστά, τότε μιλούμε για
εξατομίκευση της διδασκαλίας [...] διότι καταφέρνει
να δώσει κίνητρα μάθησης σε όλους τους μαθητές
και να τους βάλει σε ενεργό δράση και συμμετοχή
στο μάθημα». Στις τάξεις πάντοτε υπάρχει ανομοι-
ογένεια λόγω του ότι όλοι οι μαθητές έχουν διαφο-
ρετικούς ρυθμούς μάθησης, αντίληψης και μοναδι-
κές δυνατότητες. Άρα, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός
οφείλει να «...τροποποι[εί] κατάλληλα τη διδακτική
ύλη και την όλη διδασκαλική [τ]ου στρατηγική προ-
σέγγιση, προσαρμόζοντάς τες γύρω από τις ανάγκες
... των παιδιών ... [να διδάσκει] με τρόπο που μαθαί-
νουν όλα τα παιδιά και όχι με τον τρόπο που μαθαί-
νουν τα περισσότερα παιδιά ή αυτόν που διευκο-
λύνει [τον] εκπαιδευτικό» (Λιβανίου, 2004, σ. 204).
Είναι απαραίτητο να αναγνωρίσει και να εστιάσει στο
συγκεκριμένο πρόβλημα/δυσκολία του παιδιού,
θέτοντας ρεαλιστικούς και πραγματοποιήσιμους
στόχους μαθήματος, να προλαμβάνει πιθανές κα-
ταστάσεις και προβλήματα, να κάνει συγκεκριμένες
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις όταν αυτές απαιτούνται,
να χρησιμοποιεί πιο απλό λεξιλόγιο, μικρότερες
δραστηριότητες καθώς και συγκεκριμένες τεχνικές,
όπως συχνές επαναλήψεις, να μιλάει πιο αργά, να
δίνει αναλυτικότερες διευκρινήσεις και περισσότερο
χρόνο (Λιβανίου, 2004, σ.204, 218; Μαριδάκη-
Κασσωτάκη, 2011β, σ.526). Παράλληλα, η χρήση
οπτικο-ακουστικών μέσων και ομαδικών δραστη-
ριοτήτων ή εργασιών συμβάλλει στο να γίνεται πιο
ενδιαφέρον το μάθημα και να συγκεντρώνουν την
προσοχή τους σε αυτό οι μαθητές, χωρίς ο εκπαι-
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δευτικός να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια. Επι-
πλέον, η Λιβανίου (2004, σ.199) τονίζει ότι η διδα-
σκαλία σε ομάδες και «...[προωθεί] ένα κλίμα αλ-
ληλεγγύης, συνεργασίας  και υγιούς άμιλλας με-
ταξύ των παιδιών» και το παιδί με ειδικές ανάγκες
μπορεί ευκολότερα να «ενσωματωθεί στον κοινω-
νικό του περίγυρο», να «[ενθαρρυνθεί στο να συ-
νάψει] σχέσεις ... με τα άλλα παιδιά» αλλά και να
«[δημιουργηθούν οι]  κατάλληλες προϋποθέσεις
για την ομαλή ένταξή του ... στην «ομάδα»», ώστε
να καταπολεμηθεί η περιθωριοποίηση που βιώ-
νουν συχνά αυτοί οι νέοι άνθρωποι.    

Οι εκπαιδευτικοί, ειδικά όσοι συμμετέχουν σε προ-
γράμματα ενσωμάτωσης, είναι απαραίτητο να επι-
μορφώνονται τακτικά και να παρακολουθούν προ-
γράμματα ειδικής κατάρτισης καθώς και τις εξελίξεις
στον παιδαγωγικό χώρο και να τις εφαρμόζουν. Η
επιμόρφωση βοηθάει στην βελτίωση και ανάπτυξη
του εκπαιδευτικού και ειδικότερα όταν συνδυάζεται
με τακτική «...πληροφοριακή ανατροφοδότηση (fe-
edback) από τα παιδιά για τον εαυτό του και τις δικές
του «επιδόσεις» ως εκπαιδευτικού και [λαμβάνει]
σοβαρά υπόψη [του] τις παρατηρήσεις  τους» (Λιβα-
νίου, 2004, σ.220-221). Μέσω, λοιπόν, της επι-
μόρφωσης όσο και της ανατροφοδότησης, οι εκπαι-
δευτικοί έχουν προσωπικό όφελος γιατί βελτιώνον-
ται οι ίδιοι, αλλά και παράλληλα συμβάλλουν στην
παροχή καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης.

Τα οφέλη της ενσωμάτωσης 
για τους άλλους μαθητές

Ένας από τους πολλαπλούς στόχους του σχολείου
είναι η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων,
ώστε να «...δημιουργηθεί ένα κοινωνικό πλαίσιο
αποδοχής, συνεργατικότητας και ενθάρρυνσης, το
οποίο εξασφαλίζουν οι διάφορες μορφές ομαδοσυ-
νεργατικής διδασκαλίας» (Ματσαγγούρας, 2005, σ.
159). Οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται με
άτομα με διαφορετικές ικανότητες και γνώσεις και να
προσαρμόζονται, ώστε να πετύχουν το στόχο της

ομάδας τους. Συχνά χρησιμοποιούνται διδακτικές τε-
χνικές όπως «η ανάθεση σε κάποιο μαθητή να δι-
δάξει σε άλλον ένα αντικείμενο, διαδικασία μέσα
από την οποία μαθαίνει και ο ίδιος» (Μαριδάκη-Κασ-
σωτάκη, 2011α, σ.166). Οι μαθητές στην προσπά-
θειά τους να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους με
ειδικές ανάγκες, επεξηγούν, απλοποιούν και μετα-
σχηματίζουν δεδομένα και ζητήματα αναπτύσσοντας
έτσι ασυναίσθητα πολύτιμες δεξιότητες για την με-
τέπειτα ζωή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μαθη-
τές που φοιτούν σε σχολεία με άλλους μαθητές που
έχουν ειδικές ανάγκες να αναπτύσσουν «...μεγαλύ-
τερο βαθμό κοινωνικοποίησης ... και ταχύτερη νοη-
τική ανάπτυξη» (Ματσαγγούρας, 2005, σ. 161).

Άλλο ένα σημαντικό όφελος της ενσωμάτωσης
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα

«κανονικό» σχολείο είναι η εξοικείωση των υπόλοι-
πων μαθητών με τη διαφορετικότητα. Σε μια κοινωνία
που συνεχώς αλλάζει και όπου όλοι έχουν ίσα δι-
καιώματα, είναι απαραίτητο εφόδιο η εξοικείωση και
η αποδοχή της διαφορετικότητας από μικρή ηλικία.
Οι μαθητές μαθαίνουν από νωρίς να αναπτύσσουν
πολύτιμες επικοινωνιακές δεξιότητες στα πλαίσια της
κοινωνικοποίησής τους και να αποδέχονται το «δια-
φορετικό», συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη δη-
μιουργία μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για όλους.  

Τα οφέλη της ενσωμάτωσης 
για την κοινωνία

Σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα όπου ενυπάρχουν
οι έννοιες της ελευθερίας και της ισότητας για όλους,

τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν ισό-
τιμο δικαίωμα συμμετοχής σε όλο το φάσμα της εκ-
παίδευσης από το «νηπιαγωγείο μέχρι την επαγγελ-
ματική αποκατάστασή» τους (Λιβανίου, 2004, σ.
193). Ο Ματσαγγούρας (2005, σ.155) αναφέρει ότι
«η διακήρυξη της Σαλαμάνκας (UNESCO 1994)
προτείνει τη μετατροπή των «κανονικών» σχολείων
σε σχολεία συνεκπαίδευσης παιδιών... (inclusive
schools) [που] θεωρούνται το κατάλληλο πλαίσιο
για επίτευξη του στόχου ''εκπαίδευση για όλους''».
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει η πολι-
τεία και ο κρατικός μηχανισμός να διευκολύνουν
αυτή την αλλαγή με μια σειρά από ενέργειες, όπως
η ψήφιση νόμων, που θα ενισχύουν και θα ενθαρ-
ρύνουν τη διαφορετικότητα μέσα στις σχολικές μο-
νάδες, την επάνδρωση των σχολικών μονάδων με
εκπαιδευτικούς ειδικών τάξεων και ψυχολόγους
που θα βοηθούν τον εκπαιδευτικό στο έργο του, τη
δημιουργία ειδικού διδακτικού υλικού, την τακτική
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με σεμινάρια, τη
μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, καθώς
και την εξασφάλιση ικανοποιητικών οικονομικών
κονδυλίων για τη δημιουργία, τον εξοπλισμό και λει-
τουργία χώρων μέσα στο σχολείο που θα έχουν
πρόσβαση όλοι οι μαθητές. Οι Zigler & Hall (1986)
υποστηρίζουν «...ότι η ενσωμάτωση σε κάποιο κα-
νονικό σχολείο μετριάζει τον στιγματισμό του διαχω-
ρισμένου περιβάλλοντος και αυξάνει το επίπεδο
αποδοχής των μαθητών» (όπως αναφέρεται στο Na-
buzoka, 2004, σ.50). Η ενσωμάτωση μαθητών με
ειδικές ανάγκες σε ένα «κανονικό» σχολείο θα συν-
τελέσει σημαντικά τόσο στην εξοικείωση των υπό-
λοιπων μαθητών με τη διαφορετικότητα όσο και στην
κοινωνικοποίησή των ίδιων των μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, επιτυγχάνοντας την ομαλή
ένταξή τους στην κοινωνία. Έτσι, τους δίνεται η ευ-
καιρία να καλλιεργήσουν απαραίτητες ικανότητες και
δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να επιβιώσουν
ως ισότιμα μέλη στην κοινωνία ως ενήλικες. 

Σύμφωνα με τον Θανόπουλο (2005, σ. 27) «τα
«κανονικά» σχολεία, συνιστούν το αποτελεσματικό-
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τερο μέσο κατά των διακρίσεων, δημιουργώντας
κοινότητες που σέβονται τη διαφορετικότητα και επι-
τυγχάνουν έτσι την «Εκπαίδευση για Όλους» ...πα-
ρέχουν αποτελεσματικότερη εκπαίδευση για την
πλειοψηφία των παιδιών και βελτιώνουν την από-
δοση και τελικά το ανταποδοτικό κόστος του εκπαι-
δευτικού συστήματος». 

Στόχος της κοινωνίας θα πρέπει να είναι, όχι η
απλή χωροταξική ενσωμάτωση στα σχολεία αυτών
των παιδιών, αλλά η κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

Συμπεράσματα

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θανόπουλος
(2005, σ. 28) ένα «...''ειδικό'' παιδί είναι ... ένα αν-
θρώπινο ον, με ικανότητα εξέλιξης και δυνατότητα
μάθησης» ειδικά στην σύγχρονη εποχή που υπάρχει
η ''Εκπαίδευση για Όλους''». Τα οφέλη από την εν-
σωμάτωση ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες σε ένα

«κανονικό» σχολείο είναι πολλαπλά, όπως τα απα-
ριθμήσαμε στο παρόν άρθρο, τόσο για το ίδιο το
παιδί και την οικογένειά του όσο και για τον εκπαι-
δευτικό που συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα,
τους υπόλοιπους μαθητές και την ίδια την κοινωνία.
Η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο
«κανονικό» σχολείο μόνο στην βελτίωση της εκπαί-
δευσης και τη δημιουργία μιας κοινωνίας με λιγότε-
ρες διακρίσεις, αποδοχή της διαφορετικότητας και
ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα για όλους μπορεί να
οδηγήσει.
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1. Εισαγωγή

Στην εποχή της κυριαρχίας των νέων Μέσων είναι απα-

ραίτητο να μειωθεί η απόσταση σχολείου - κοινωνίας,

υπαρκτή απόσταση σε επίπεδο ψηφιακού εγγραμματι-

σμού, ενώ κρίνεται αναγκαίο να συμβάλει η τυπική και

μη τυπική μάθηση στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου

των Μέσων για την κοινωνική ζωή των νέων και
την ενεργό συμμετοχή τους ως μελλοντικών πολι-
τών (Κούρτη, 2012). Καθώς όμως η Εκπαίδευση
στα Μέσα παραμένει ακόμα ένα πεδίο το οποίο δεν
εντάσσεται και δεν συνδέεται άμεσα με το Αναλυ-
τικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ελλάδας (Kosmi-
dou-Hardy στους Hart & Süss, 2002: 59-60),

κρίνεται σκόπιμο να ξεκινήσει μια πρακτική μελέτη
του τρόπου που ο Αλφαβητισμός στα Μέσα θα
μπορούσε να αναπτυχθεί ως σοβαρό εκπαιδευτικό
και μεθοδολογικό εργαλείο σε συνάρτηση με τους
στόχους του Διαθεματικού Προγράμματος Σπου-
δών και τους στόχους του κάθε γνωστικού αντικει-
μένου. 

Λέξεις-κλειδιά: 
Εκπαίδευση στα Μέσα, 
ραδιόφωνο, αγγλική
γλώσσα,  εγγράμματοι 
κοινωνοί νέας πληροφορίας

Σχεδιάζοντας ραδιοφωνικές διαφημίσεις με τη χρήση Web 2.0 εργαλείων
για την ανάπτυξη γλωσσικού και τεχνολογικού εγγραμματισμού

Εκπαίδευση στα Μέσα:

Η παρούσα εργασία μελετά τον τρόπο που επιτυγχάνεται η «Εκπαίδευση
στα Μέσα» και διασυνδέεται με τους μαθησιακούς στόχους διδασκαλίας

της αγγλικής γλώσσας. Ο όρος «Εκπαίδευση στα Μέσα» αφορά στην
ανάπτυξη της ικανότητας για πρόσβαση, ανάλυση και διαμοιρασμό

μηνυμάτων που προωθούν τα μέσα επικοινωνίας (Rubin, 1998 στον
Buckingham, 2007), ενώ σημείο αλφαβητισμού στα μέσα συνιστά η

απόκτηση γνώσης των χαρακτηριστικών που διέπουν τα μέσα
επικοινωνίας, η υιοθέτηση κριτικής στάσης ως προς το περιεχόμενό

τους σε αντιδιαστολή με το υπαρκτό κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο
ζουν οι χρήστες-αποδέκτες μιντιακού υλικού (Brown & Buckingham,

1998 στους Νίκα & Ντάβου, 2008: 2). Προς αυτή την κατεύθυνση, οι
μαθητές/τριες ενός γενικού λυκείου ημιαστικής περιοχής εμπλέκονται

με το ραδιόφωνο, ως τεχνολογικό μιντιακό μέσο, προκειμένου να
μελετήσουν το πώς νοήματα, μηνύματα και αναπαραστάσεις

δημιουργούνται μέσα από αυτό. Στη συνέχεια καλούνται να παράγουν
το δικό τους μιντιακό υλικό, μια ραδιοφωνική διαφήμιση στην αγγλική

γλώσσα, ενταγμένη στο δικό τους αναπτυξιακό, ηλικιακό και
μαθησιακό προφίλ, ώστε να αποκτήσουν μια προσωπική εικόνα του

μιντιακού μέσου και των δυνατοτήτων του, να καταστούν κριτικοί
αναγνώστες της λειτουργίας του, να το εντάξουν δημιουργικά στο

επικοινωνιακό, γνωστικό περιβάλλον τους για την εξυπηρέτηση των
δικών τους αναγκών και προτιμήσεων κι έτσι να καταστούν

εγγράμματοι κοινωνοί της νέας πληροφορίας.

Αγγελική Πολίτη
politiagel1@yahoo.gr
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Με αυτό το γνώμονα, δύναται η πιλοτική ένταξη
του αντικειμένου της Οπτικοακουστικής Έκφρασης,
όπως έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του «Νέου Σχο-
λείου» με αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών για όλες
τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κι αντί-
στοιχο Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό με δραστηριό-
τητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της
διαθεματικής ζώνης και σε συνάρτηση με το εκά-
στοτε γνωστικό αντικείμενο, γεγονός που κατά τον
Θεοδωρίδη (2011, 2012, 2013) αποτελεί ένα υπαρ-
κτό μαθησιακό προηγούμενο. 

2. «Εκπαίδευση στα Μέσα» 
ή «Αλφαβητισμός στα Μέσα»

Η διατύπωση ενός και μόνο ορισμού της έννοιας
«Εκπαίδευση στα Μέσα», ή «Αλφαβητισμός στα
Μέσα» ή «Οπτικοακουστική Παιδεία / Οπτικοακουστι-
κός Γραμματισμός» εξαρτάται κατά πολύ από τις δια-
φορετικές προσεγγίσεις, θεωρήσεις και ιδεολογικές
κατευθύνσεις διαφορετικών επιστημονικών κλάδων.
Πράγματι, κατά τον Rubin (1998 στους Νίκα & Ντά-
βου, 2008: 2) με τον όρο αυτό νοείται η ανάπτυξη
της ικανότητας για πρόσβαση, ανάλυση και διαμοιρα-
σμό μηνυμάτων που προωθούν τα Μέσα Επικοινω-
νίας. Από τους Lewis και Jhally (1998 στους Νίκα &
Ντάβου, 2008: 2) έμφαση δίνεται στην αντιληπτική
ικανότητα να κατανοήσει ο δέκτης τα πολιτισμικά, οι-
κονομικά, πολιτικά και τεχνολογικά στοιχεία που διέ-
πουν το σχεδιασμό και τη διάδοση των μιντιακών μη-
νυμάτων. Σε επίπεδο ανάπτυξης κοινωνικών δεξιο-
τήτων, η Οπτικοακουστική Παιδεία αποτελεί «ένα επι-
κοινωνιακό εφόδιο που θα επιτρέψει στους πολίτες
να παρακολουθούν σύνθετα οπτικοακουστικά κεί-
μενα, να διατυπώνουν τις δικές τους σκέψεις με επι-
κοινωνιακά μέσα πέραν του γραπτού λόγου, να εκ-
φράζουν τις ανησυχίες και τα οράματά τους με μη λε-

κτικά μέσα και να απολαμβάνουν τα οπτικοακουστικά
κείμενα της καλλιτεχνικής Οπτικοακουστικής Έκφρα-
σης» (Θεοδωρίδης, 2012: 110). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο,
ο Hobbs (1998: 22-23 στους Νίκα & Ντάβου,
2008) θέτει ως βασικό στόχο της «Εκπαίδευσης στα
Μέσα» την επίγνωση από πλευράς του μαθητή ότι η
γνώση αποτελεί ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, άρα
και καλεί το μαθητή να αμφισβητήσει την αυθεντικό-
τητα αυτού του κατασκευάσματος. Επιπλέον, ο Rubin
(1998) θέτει ως βασικό στόχο να κατανοήσει ο μα-
θητής τις πηγές και τα τεχνολογικά μέσα, την κωδικο-
ποίηση των τελευταίων για την παραγωγή μηνυμάτων
και την επίδραση αυτών σε άλλους δέκτες. 

Πιο συγκεκριμένοι ως προς τους στόχους του
«Αλφαβητισμού στα Μέσα» φαίνονται να είναι οι
Brown (1998) και Buckingham (2003), που απο-
ζητούν από το μαθητή να αναπτύξει κριτική στάση
ως προς το παραχθέν μιντιακό υλικό και μέσα από
την επεξεργασία πληροφορίας, αξιολόγησής του και
συσχέτισής του με πληροφορίες και γνώσεις που
ήδη κατέχει να μπορέσει να εμβαθύνει σε νοήματα
και σημασίες, να αποδεχτεί ή όχι ιδέες και στάσεις
και να ερευνήσει θέματα αξιοπιστίας και εγκυρότη-
τας πληροφοριών που μεταδίδουν τα Μέσα Επικοι-
νωνίας. Συχνά, δε, ο μαθητής καλείται να προβεί στη
δημιουργία δικού του μιντιακού υλικού, ώστε να κα-
ταλήξει σε δικά του συμπεράσματα. 

3. Η «διαφήμιση» ως μέσον 
Αλφαβητισμού στα Μέσα

Η παρούσα εργασία ακολουθεί τις επιταγές της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής1 αναφορικά με το γραμματισμό
στα νέα ψηφιακά μέσα, που καλύπτει μεταξύ άλλων
και στόχους εμπορικής επικοινωνίας όπου και εντάσ-
σεται η έννοια της «διαφήμισης». Έμφαση, επιπλέον,
δίνεται στο γραμματισμό αυτό που εντός επιγραμμι-

κού περιβάλλοντος ωθεί τους πολίτες σε μια καλύ-
τερη γνώση των ψηφιακών μέσων, της λειτουργίας
τους και των δυνατοτήτων τους. Κατ’ επέκταση, επι-
χειρείται η προσέγγιση και των δύο αυτών αξόνων,
καθώς μέσα από την ανάθεση δημιουργίας μιας ρα-
διοφωνικής διαφήμισης σε κοινό θεματικό πεδίο επι-
χειρείται να κατανοήσουν οι νέοι πως ο γραμματισμός
αναπτύσσεται σε διαφορετικά ψηφιακά μέσα για εμ-
πορική επικοινωνία και χρήση. Η επιλογή της «δια-
φήμισης» δε, ως μέσον ανάπτυξης δεξιοτήτων γρα-
πτής και προφορικής επικοινωνίας δεν είναι τυχαία,
αλλά οφείλεται στο ότι «το διαφημιστικό κείμενο, γε-
νικότερα, διακρίνεται από την τάση του να αφομοιώνει
στοιχεία από άλλα κειμενικά είδη με υβριδικό τρόπο
και να μιμείται ποικίλα οργανωτικά σχήματα… το κυ-
ρίως κείμενο της διαφήμισης μπορεί να διαθέτει μια
σαφή αφηγηματική δομή, να στηρίζεται στην απεικο-
νιστική περιγραφή μιας εικόνας ή να αντλεί από το
σχήμα πρόβλημα-λύση…» (Γεωργακοπούλου &
Γούτσος, 1999: 241). Όταν δε αυτό το διαφημιστικό
κείμενο εκδηλώνεται με γραπτό και ηλεκτρονικό
τρόπο τότε «αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο αλληλεπί-

δρασης των κειμενικών ειδών και δυναμικής σύνθε-
σης του αφηγηματικού και μη αφηγηματικού λόγου»
(Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999: 240).

Καθώς, όμως, οι σημερινοί νέοι πολίτες καλούνται
να μην είναι απλοί παθητικοί αναγνώστες, αλλά κριτικοί
αναγνώστες και ενσυνείδητοι καταναλωτές των μέσων
επικοινωνίας, τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν τις
δικές τους διαφοροποιημένες επιλογές, ώστε να δημι-
ουργήσουν ένα δικό τους διαφημιστικό, ψηφιακό προ-
ϊόν, για το σχεδιασμό του οποίου χρειάζεται να κάνουν
ουσιαστική χρήση του διαδικτύου, απαιτούμενος επι-
πλέον στόχος της προσέγγισης της έννοιας γραμματι-
σμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμμετοχή των
νέων στην παραγωγή φέρει κι ένα επιπλέον χαρακτη-
ριστικό, αυτό της διαπροσωπικότητας των μέσων, η
οποία επιτυγχάνεται όταν το κοινό εμπλέκεται στη δια-
δικασία παραγωγής μιντιακού περιεχομένου, το οποίο
με τη σειρά του ενεργοποιεί διαδικασίες εμπλουτισμού
του ίδιου του μέσου από τους παραγωγούς (Allen
Hendricks, 2010).  Έτσι οι συμμέτοχοι της διαδικασίας
παραγωγής επηρεάζουν τα ίδια τα μέσα, εκπαιδεύονται
στα μέσα και λειτουργούν ως εκπαιδευτές των μέσων. 

1 Ο ορισμός της έννοιας του γραμματισμού και του τρόπου με τον οποίο ορίζεται η παιδεία για τα μέσα επικοινωνίας
περιγράφονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρθρο 211 δημοσιευμένο στις 29/8/2009.

▲
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4. Σχεδιάζοντας διαφημίσεις 
για το ραδιόφωνο

4.1. Μαθησιακή Στοχοθεσία

Βασικός στόχος του σχεδίου εργασίας (project)
που υλοποιήθηκε ήταν να ενταχθούν οι συμμετέ-
χοντες μαθητές σε ένα επιγραμμικό περιβάλλον
απόκτησης καλύτερης γνώσης των ψηφιακών
Μέσων, της λειτουργίας τους και των δυνατοτήτων
τους, κριτικής ενασχόλησης με τον τρόπο παραγω-
γής μιντιακού υλικού κι αξιολόγησής του. Προκει-
μένου να επιτευχθεί ο ευρύτερος αυτός στόχος οι
νέοι κλήθηκαν να γνωρίσουν αρχικά τον τρόπο λει-
τουργίας των μέσων και συγκεκριμένα τον τρόπο
απεικόνισης μιας διαφήμισης μέσω ραδιοφώνου, να
κατανοήσουν τον τρόπο που κατασκευάζεται το κοι-
νωνικό μήνυμα για να μεταφέρει συγκεκριμένα νοή-
ματα στους ακροατές - καταναλωτές. 

Στη συνέχεια, με γνώμονα την κατανόηση λειτουρ-
γίας μιας ραδιοφωνικής διαφήμισης, κλήθηκαν οι
μαθητές/-τριες να παράγουν μια δική τους ραδιο-
φωνική διαφήμιση, προσαρμόζοντάς την στο δικό
τους αναπτυξιακό, ηλικιακό και μαθησιακό προφίλ,
ώστε να εκτιμήσουν ατομικά ο καθένας τις δυνατό-
τητες και την επικοινωνιακή δυναμική του μέσου, να
αποκτήσουν μια κριτική τοποθέτηση προς αυτό, να
το αξιολογήσουν κριτικά και να τα εντάξουν δημι-
ουργικά στο επικοινωνιακό, γνωστικό περιβάλλον
τους για την εξυπηρέτηση των δικών τους αναγκών
και προτιμήσεων. Μέσα από αυτή την ενασχόληση
οι μαθητές/-τριες κλήθηκαν να κάνουν ρεαλιστική
χρήση αυθεντικού γραπτού και προφορικού λόγου
στην αγγλική γλώσσα, αναπτύσσοντας πολλαπλές
γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες, ενώ παράλ-
ληλα ενεπλάκησαν ενεργά με τις νέες τεχνολογίες
όχι μόνο σε επίπεδο πρόσληψης πληροφορίας,
αλλά και χρήσης τεχνολογικών εργαλείων και δια-
δικτύου για το σχεδιασμό του μιντιακού υλικού,
καθώς και την αναμετάδοσή του. Τέλος, απώτερος
στόχος ήταν ο διαμοιρασμός και η διάχυση της πλη-
ροφορίας προς το σύνολο της σχολικής κοινότητας

που συνοδευόταν από αυτο-αξιολόγηση και αλ-
ληλο-αξιολόγηση. 

4.2. Κοινωνιόγραμμα 
Μαθητικού Δυναμικού

Την ομάδα υλοποίησης του σχεδίου εργασίας, που
υλοποιήθηκε μέσα σε 14 διδακτικές ώρες, αποτέ-
λεσε το σύνολο των μαθητών/-τριών (15-18 ετών)
όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου Λεωνιδίου,
που εδρεύει σε πληθυσμιακά μικρή ημι-αστική πε-
ριοχή στην περιφέρεια. Οι εν λόγω μαθητές επιλέχ-
θηκαν με κριτήριο την καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας σε επίπεδο Β2 και Γ1, δηλαδή πιστοποι-
ημένης καλής και πολύ καλής γνώσης, με κριτήριο
την πρότερη μερική εξοικείωσή τους με τα τεχνολο-
γικά μέσα για την εκπόνηση μιας εκπαιδευτικής ερ-
γασίας, καθώς και με κριτήριο την άποψη της πλει-
οψηφίας του διδακτικού προσωπικού ότι οι σημερινοί
νέοι, αν και συστηματικοί χρήστες της τεχνολογίας,
δεν κατέχουν τον τρόπο διαχείρισης περιεχομένου
που προσφέρουν τα νέα μέσα και άρα σε ενδεχό-

μενες εργασίες που τους ανατίθενται καταλήγουν σε
μια στείρα αναπαραγωγή πληροφορίας ανακτημένης
από το διαδίκτυο, που δεν εμπίπτει όμως στις ανάγκες
της εργασίας που τους έχει ανατεθεί.  

4.3. Ο μαθητής ως κριτικός 
αναγνώστης του ραδιοφώνου

Για την κριτική προσέγγιση της λειτουργίας του ρα-
διοφώνου απαραίτητη ήταν η επισήμανση των ίδιο-
χαρακτηριστικών του μιντιακού μέσου, των εκφρα-
στικών δηλαδή μέσων που χρησιμοποιεί, του εμπο-
ρικού του στόχου (συμφέροντα του σχεδιαστή της
διαφήμισης) και του κοινού στο οποίο εστιάζουν, του
επικοινωνιακού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσον-
ται και των αναγκών του πομπού και δέκτη. Αυτές οι
πληροφορίες κατασκευής νοήματος και συγκεκρι-
μένων επικοινωνιακών μηνυμάτων, όπως διαφορο-
ποιούνται αναλόγως του πλαισίου, δίνουν τα εφόδια
στους μαθητές, ώστε να προβούν στη δημιουργία
του δικού τους ηχητικού μιντιακού κειμένου για το
ραδιόφωνο. Έτσι, οι μαθητές θα είναι σε θέση να

αποκτήσουν μια «ολοκληρωμένη γλωσσική συνεί-
δηση» μέσα από μια «ολοκληρωμένη οπτικοακου-
στική συνείδηση» (Θεοδωρίδης, 2012), προκειμέ-
νου να κατασκευάσουν τα δικά τους μιντιακά νοή-
ματα και μηνύματα και να αντιληφθούν με ενεργό,
βιωματικό τρόπο το πώς δομείται η μιντιακή πληρο-
φορία και το πώς αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με
το μέσο, τους στόχους και το κοινό.  

Για την κατανόηση, επομένως, της λειτουργίας και
των χαρακτηριστικών του ραδιοφώνου οι μαθητές/
-τριες μελέτησαν κείμενα, παρακολούθησαν βίντεο
και άκουσαν αληθινές ραδιοφωνικές διαφημίσεις
στην αγγλική γλώσσα, ώστε να ξεχωρίσουν τα στοι-
χεία μιας επιτυχημένης διαφήμισης από πλευράς χρο-
νικής διάρκειας, τρόπου σύνταξης, παραγωγής και εκ-
φώνησης με σκοπό να κεντρίσουν το αγοραστικό εν-
διαφέρον του καταναλωτικού κοινού. Το υλικό αυτό
που χρησιμοποιήθηκε, ανακτήθηκε από τη διδά-
σκουσα κυρίως μέσω διαδικτύου και τροποποιήθηκε
για να εντάσσεται στο γλωσσικό επίπεδο των μαθη-
τών/-τριών, ενώ σχεδιάστηκε έτσι ώστε αφενός να
ανακτούν οι μαθητές/-τριες στοχευμένη πληροφορία,
αλλά και να εξασκούν δεξιότητες κατανόησης γρα-
πτού και προφορικού λόγου (βλ. Παράρτημα Ι). Το
υλικό που περιελάμβανε, όμως, αυθεντικές διαφημί-
σεις χρησιμοποιήθηκε αυτούσιο στο τέλος, ώστε να
προβούν οι μαθητές/-τριες σε αξιολόγηση του τρό-
που σχεδιασμού της διαφήμισης και κριτική της επι-
κοινωνιακής του επιτυχίας. Οι αληθινές διαφημίσεις -
KFC Radio spot, Don Pepe Mexican Restaurant- επι-
λέχθηκαν με κριτήριο το διαφημιζόμενο προϊόν (φα-
γητό/ ποτό) να συμπίπτει με αντίστοιχο προϊόν που θα
καλούνταν να διαφημίσουν οι μαθητές/-τριες.  

4.4. Ο μαθητής ως παραγωγός 
του ραδιοφώνου

Έχοντας, επομένως, κατανοήσει οι μαθητές/-τριες
τα στοιχεία που διέπουν μια επιτυχημένη ραδιοφω-
νική διαφήμιση, ξεκίνησε η διαδικασία παραγωγής
δικού τους μιντιακού ηχητικού υλικού με βάση ένα
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κοινό σενάριο (βλ. Παράρτημα ΙΙ) που προσαρμοζό-
ταν στο επικοινωνιακό περιβάλλον που ζούσαν. Συγ-
κεκριμένα, οι μαθητές/-τριες καλούνταν να αναλά-
βουν ρόλο ραδιοφωνικού παραγωγού, που θα δια-
φήμιζε στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, στην αγ-
γλική γλώσσα, ένα καινούριο ή ήδη υπάρχον εστια-
τόριο. Οι μαθητές/-τριες είχαν ευελιξία ως προς τον
τύπο εστιατορίου, το αγοραστικό κοινό και τον τρόπο
διαφήμισης, αλλά ο τρόπος παρουσίασης σεναρίου
έπρεπε να περιλαμβάνει δύο αφηγηματικά σκέλη,
διάλογο και περιγραφή, κατάλληλη μουσική επέν-
δυση και ηχητικά εφφέ που θα συμπλήρωναν το σε-
νάριο. Για την εκπόνηση της εργασίας οι μαθητές/
-τριες χωρίζονταν σε ομάδες, αναλάμβαναν το δια-
μοιρασμό εργασιών, έγραφαν το σενάριο (βλ. Πα-
ράρτημα ΙΙΙ) και το ηχογραφούσαν, προσθέτοντας την
αντίστοιχη μουσική και εφέ, ενώ στη συνέχεια κα-
λούνταν να παρουσιάσουν τη διαφήμισή τους, τον
σκοπό και τον τρόπο σχεδιασμού της ενώπιον των
συμμαθητών/-τριών τους (powerpoint) (βλ. Παράρ-
τημα ΙV), προκειμένου να αξιολογηθούν τόσο από τη
διδάσκουσα όσο και από τους συμμαθητές/-τριές τους. 

Για την παραγωγή του μιντιακού υλικού τους, δη-
λαδή την κατασκευή περιεχομένου, την ηχογρά-
φηση κι αναμετάδοσή του, οι μαθητές/-τριες εξοι-
κειώθηκαν με τη χρήση του διαδικτύου, ενώ έκαναν
ουσιαστική χρήση ψηφιακών Web 2.0. εργαλείων.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές/-τριες χρησιμοποίησαν: 

Α. Τη δωρεάν προσβάσιμη κοινωνική διαδραστική
πλατφόρμα Edmodo, που συνιστά έναν εκπαιδευ-
τικό ιστότοπο που προσομοιάζει αρκετά σε αυτό
του Facebook, με το οποίο είναι ευρέως εξοικειω-
μένοι οι μαθητές. Η πλατφόρμα αυτή δίνει τη δυ-
νατότητα στον εκπαιδευτικό να διαμοιράζεται σε
υπαρκτό χρόνο εντός και εκτός σχολικής κοινότη-
τας εκπαιδευτικό υλικό με τους μαθητές του, να
τους μεταφορτώνει εργασίες και βαθμολογία και
να κρατά διαδικτυακά ενήμερους και τους γονείς
τους. Μέσα, λοιπόν, από αυτό το εργαλείο οι μα-
θητές είχαν στη διάθεσή τους οδηγίες, πληροφο-
ρίες και κατάλληλο υλικό, μεταφόρτωσαν τις δικές

τους διαφημίσεις και υποστηρίζονταν ανά πάσα
στιγμή στην εκπόνηση της εργασίας τους.

Β. Το δωρεάν προσβάσιμο λογισμικό Audacity, που
αποτελεί έναν Ελεύθερο Επεξεργαστή και Ηχο-
γράφο Ήχου, ο οποίος λαμβάνεται διαδικτυακά
από τον υπολογιστή κάθε μαθητή ανεξαρτήτως
των προδιαγραφών του. Με αυτό το λογισμικό η
κάθε ομάδα μπόρεσε να ηχογραφήσει το σενά-
ριο της διαφήμισης, να εισάγει αρχεία μουσικής
και ηχητικών εφέ, να τα επεξεργαστεί σε ένα συ-
νολικό ηχητικό προϊόν και να το εξάγει ως αρχεία
ήχου. Αρχικά η παρουσίαση χρήσης της λειτουρ-
γίας αυτού του εργαλείου έγινε στη σχολική αί-
θουσα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, που οι μα-
θητές/-τριες δυσκολεύονταν στην τεχνολογική
χρήση του, το σενάριο ηχογραφήθηκε και η επε-
ξεργασία του πραγματοποιήθηκε στο σχολείο.

Γ. Το δωρεάν προσβάσιμο και άκρως δημοφιλή διαδι-
κτυακό τόπο του YouTube, μέσω του οποίου οι μα-
θητές παρακολούθησαν ζωντανές διαφημίσεις ρα-
διόφωνου, για να ανακαλύψουν την κατάλληλη μου-
σική και τα ειδικά εφέ για τη δική τους διαφήμιση.

Δ. Την εφαρμογή Powerpoint, που αποτελεί εργα-
λείο παρουσίασης οπτικοακουστικού υλικού.
Προκειμένου, δε, η παρουσίαση να είναι εύκολα
κατανοητή, δόθηκαν θεματικές ενότητες που οι
μαθητές/τριες έπρεπε να συμπεριλάβουν στην
παρουσίαση (advertisement’s goal and profile,
scenario, music and sound effects, team work).    

5. Μεθοδολογία-Αξιολογικό Πλαίσιο

Η εργασία ακολούθησε τις επιταγές της Εποικο-
δομιστικής θεώρησης της γλώσσας και της Κοινω-
νιο-πολιτισμικής θεώρησής της, έκανε χρήση της
μεθόδου του πρότζεκτ (Fried-Booth, D.L., 1986),
δηλαδή του σχεδίου εργασίας, μέθοδο που συνιστά
μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία το σύ-
νολο των μαθητών καλείται σε συγκεκριμένο χρόνο
μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και με ισότιμο
τρόπο να συμμετάσχουν στην υλοποίηση και τελική
παραγωγή ενός «προϊόντος» (Frey, 1998). Μέσα από
μια ολιστική, μαθητοκεντρική προσέγγιση της γλώσ-
σας σε «ζωντανά περιβάλλοντα μάθησης» και με

άξονα την ομαδοσυνεργατική μέθοδο (όπως ρητά
προτείνεται για την Οπτικοοακουστική Έκφραση, Θε-
οδωρίδης, 2013: 26), οι μαθητές κλήθηκαν να συμ-
μετάσχουν ενεργά, αποφασίζοντας τη θεματική, τον
τρόπο υλοποίησης και τελικής έκβασης του πρό-
τζεκτ, την τελική του παρουσίαση και την αλληλο-
αξιολόγησή του από τους ίδιους και τους συμμαθη-
τές τους. 

Η αξιολόγηση είχε διαμορφωτικό και τελικό χα-
ρακτήρα, καθώς η όλη διαδικασία καταγράφηκε σε
φόρμες επιτόπιας παρατήρησης, αξιολογήθηκε μέσα
από ημι-δομημένα ερωτηματολόγια όπου οι μαθη-
τές αξιολόγησαν την εμπειρία τους, ενώ υπήρξε και
τελική παρουσίαση του συνόλου του πρότζεκτ ενώ-
πιον των συμμαθητών/-τριών τους. Κατά την εκπό-
νηση του συγκεκριμένου πρότζεκτ, ο ρόλος του εκ-
παιδευτικού ήταν καθοδηγητικός, συμβουλευτικός,
οργανωτικός και διαχειριστικός όπου χρειαζόταν. 

6. Μαθησιακά Αποτελέσματα

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, της επι-
τόπιας παρατήρησης και τη διαδικασία της ετερο-
αξιολόγησης προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

Οι μαθητές/-τριες στην πλειοψηφία τους (82% επί
των ερωτηθέντων) αναφέρουν ότι κατανόησαν σε
επαρκή βαθμό τη διαδικασία παραγωγής μιντιακού
περιεχομένου για το ραδιόφωνο σε συνάρτηση με
το καταναλωτικό κοινό, το επικοινωνιακό πλαίσιο και
το στόχο του διαφημιζόμενου προϊόντος. Πιο ανα-
λυτικά, οι μαθητές/-τριες ανέπτυξαν προσωπική αν-
τίληψη του πώς ένα μιντιακό προϊόν δύναται να το
προσεγγίσει ο δημιουργός διαφορετικά, να το δο-
μήσει με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός
διαφορετικού κοινού (εν προκειμένω του ραδιοφω-
νικού κοινού). 

Επιπλέον, επισημαίνουν ότι η ενασχόλησή τους με
τη διαδικασία κατασκευής μιντιακού περιεχομένου,
τους βοήθησε να εξασκήσουν και να βελτιώσουν
γλωσσικές δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής
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λόγου στην αγγλική γλώσσα, ενώ στη συντριπτική
τους πλειοψηφία (94% επί του συνόλου) δηλώνουν
ότι κατανόησαν πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνια-
κούς κι εμπορικούς σκοπούς. Η ενεργή εμπλοκή
τους με τη διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας
του ραδιοφώνου και τη συμμετοχή τους στην αλ-
ληλο-αξιολόγηση των ραδιοφωνικών διαφημίσεων
που παρήγαγαν οι άλλες ομάδες οδηγεί σε μια θε-
τική αποτίμηση της όλης διαδικασίας με ανάπτυξη
ατομικής και συλλογικής κριτικής σκέψης, νοητικής
και συναισθηματικής αντίληψης των ψηφιακών
μέσων της επικοινωνίας και ικανοτήτων κοινωνικής
δικτύωσης για μαθησιακούς σκοπούς. Μέσα από τη
δημιουργία ποιοτικά αναβαθμισμένων δικών τους
προϊόντων, ανέπτυξαν καλλιτεχνική οπτικοακουστική
έκφραση, ενώ έμαθαν να διαχειρίζονται διαφορετι-
κές μορφές επικοινωνίας (γραπτός και προφορικός
λόγος, ήχος, εικόνα) με τη χρήση διαφορετικών τε-
χνολογικών εργαλείων κι έτσι να δύνανται να επι-
λέγουν μελλοντικά τα δικά τους μέσα για την μετά-
δοση των δικών τους μηνυμάτων.

7. Συμπεράσματα-Συζήτηση

Η παρούσα εργασία πραγματεύτηκε την κριτική
προσέγγιση των οπτικοακουστικών κειμένων και

συγκεκριμένα της διαφήμισης ως μιντιακού μέσου,

με το οποίο οι μαθητές έρχονται καθημερινά σε

επαφή μέσα από το ραδιόφωνο με στόχο τη  συμ-

μετοχή τους στη διαδικασία παραγωγής δικών τους

μιντιακών διαφημιστικών μηνυμάτων. Η παρούσα

εκπαιδευτική εφαρμογή –αν και μικρή σε εμβέλεια–

αποσκοπεί να απαντήσει στην έλλειψη διασύνδεσης

του «αλφαβητισμού στα Μέσα» με το Αναλυτικό

Πρόγραμμα Σπουδών της Ελλάδας (Kosmidou-

Hardy στους Hart & Süss, 2002: 59-60). Αποτελεί,

επομένως, μια πιλοτική μελέτη προς όφελος των

μαθητών/τριών και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτι-

κών, αλλά και των συντακτών Προγραμμάτων

Σπουδών, κάνοντας κατανοητό ότι η ανάπτυξη μιν-

τιακού και ψηφιακού εγγραμματισμού εμπλέκονται

ολοένα και πιο ενεργά με τους στόχους του εκά-

στοτε διδακτικού αντικειμένου.

Κρίνεται, όμως, σκόπιμο να ακολουθήσουν επι-

πλέον μελέτες που να παρουσιάζουν το πώς οι νέοι

μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στη σύγχρονη κοι-

νωνία της πληροφορίας ως επικοινωνιακά εγγράμ-

ματοι άνθρωποι, ως κοινωνοί της πληροφορίας,

αρωγοί επικοινωνιακών μηνυμάτων και «γνωστικοί

εταίροι» (Κούρτη, 2012) των Μέσων, βασιζόμενοι

στην κουλτούρα των Μέσων και στη δική τους

γνώση και επίγνωση της κουλτούρας αυτής.
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Βιβλιογραφικές Αναφορές

Η Αγγελική Πολίτη είναι εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας στο ΓΕΛ Λεωνιδίου, με
δεκαετή διδακτική εμπειρία στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση. Είναι απόφοιτος του τμήματος
αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας του ΕΚΠΑ (κατεύθυνση Γλωσσολογία), κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου MA in Applied Linguistics και κατά το παρόν μεταπτυχιακή
φοιτήτρια στο τμήμα «Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση», Τ.Ε.Α.Π.Η. του Ε.Κ.Π.Α. Είναι
αξιολογήτρια προφορικού λόγου στο ΚΠγ από το 2005 ενώ από το 2011 συμμετέχει ως
εκλεγμένο μέλος στην ΠΕΚΑΔΕ. Συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες με
πιλοτικές εφαρμογές και δράσεις που αφορούν στη διασύνδεση της διδασκαλίας της
αγγλικής γλώσσας με την ‘Εκπαίδευση στα Μέσα’, στην παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ
και στην πρόληψη κι αντιμετώπιση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού. Ιδιαίτερο
ερευνητικό ενδιαφέρον της αποτελεί η δημιουργία παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού,
δηλ. διδακτικών σεναρίων σε περιβάλλοντα επαυξημένης πραγματικότητας.
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Φύλλα εργασίας για το σχεδιασμό ραδιοφωνικών εκπομπών

LEONIDIO UPPER HIGH SCHOOL READING COMPREHENSION

HOW TO CREATE A RADIO AD

A successful advertisement gets a consumer to buy a product or service. This product or service can be a ne-
cessity, such as auto insurance, or an indulgence, like the new triple cheeseburger at the local fast food restau-
rant. Either way, the ad must motivate and ultimately lead to action by the consumer. To write a radio ad that
achieves this, you need to ensure that you overcome the lack of visual elements and capture your audience's
attention with words and sound.

TASK: How can anyone create a radio advertisement? Read the above tips to find out and decide whether

the following statements are TRUE or FALSE. 

1. The primary goal of an advertisement is to urge the consumer buy the product

T F

2. The lack of visual elements can be dealt with multiple audio effects

T F

3.  It is not necessary for the consumer to understand why to spend money on the product

T F

4. The product’s name should be heard at least four times during the advertisement
T F

5. Extending the radio advertisement’s time length beyond 30 sec is not advisable
T F

REFERENCE: http://www.wikihow.com/Write-a-Radio-Ad

LEONIDIO UPPER HIGH SCHOOL TEAM- WORK PROJECT
Making a radio advertisement Listening Comprehension

TASK: What makes a commercial stand out? Listen to a radio advertisements expert to find out.

1. What does the speaker imply about most radio commercials?
a. radio commercials are always successful
b. radio commercials’ success is not important
c. most radio commercials do not meet high standards

2. Radio producers usually know how to make a successful advertisement.
YES NO

3. What should a good commercial do?
a. to entertain
b. to win awards
c. to motivate listeners to act

4. In the advertisement the target is about
a. the owner of the shop
b. the client
c. the restaurant

5. The restaurant should advertise
a. the food served
b. the personnel working there
c. the overall experience the client gets

Παράρτημα ΙΙ

Φύλλο εργασίας για την παραγωγή ραδιοφωνικού σεναρίου

WORKING SCENARIO

Παράρτημα Ι

Understand what the product or service does and how it can be helpful to the consumer before you write
a radio ad.

Think about the target audience for your product. To whom are you marketing the product or service? 

Describe who the company is, what the product or service is, where it is being sold, when it is or will be
available, and why the consumer should spend money on the product or service. 

Use multiple aspects of sound to create a desire for the product or service. For instance, if you are selling a
beverage, hearing the bottle open can be enticing. 

Mention the name of the product or service at least three times in your advertisement. 

Time your ad copy. As you learn how to write a radio ad you want to make sure that it can be performed in
10, 15 or 30 seconds which are common lengths for ads on the radio. 

You are a radio producer owning a small but popular local radio station. Your uncle John has recently asked
you to make a radio advertisement for his tavern. Your goal is to create such an advertisement in order to at-
tract more foreign clients in summer.
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Παράρτημα ΙΙΙ

Ενδεικτικό Σενάριο

Τάξη: Γ2 Διαφήμιση: Εστιατόριο ‘Healthy Town’

Σενάριο:
player: Oh my god!!! coach I can’t stand any more diet to lose weight for the big game.

coach: What do you mean player?

player: You see I try to lose weight as you asked me, but I don’t feel healthy at all, and
I don’t have enough energy.   

coach: Well player, you should know that when I asked you to lose weight, you have to
consider your physical condition. So I suggest you to go to “Healthy Town” a restaurant
on the center of the town, which combines meat and vegetables, boiled and baked,
and many varieties, of delicious dishes. It also has low prices, and experts who can help
you choose your meals without charge.  

player: But coach I don’t live nearby the center of the town. How…

coach: Don’t worry player. They provide delivery in the whole town too.

player: So why we are still thinking of it. Let’s call.

speaker: “For a healthy meal, come to our restaurant on downtown on the 4th street
Avenue, or call as for delivery on: 2345791268”

Παράρτημα ΙV

Αξιολόγηση ραδιοφωνικών διαφημίσεων

RADIO COMMERCIAL ASSIGNMENT: 
GRADESHEET
Here you can see your final grade as well as the exact way your final work has been assessed. Please read
it carefully and if time permits it and you want to get a better grade, make the appropriate changes and
deliver it within a week.  

Name of advertisement: 
Date delivered: on time/ within new deadline
Team: 

PROJECT REQUIREMENTS

PROJECT MANAGEMENT

 Choose your colleagues wisely. Make sure there are at least 2-3 students who know good English to write
the plot and at least 1 colleague who is good at picking music and adding special effects.

 Firstly, look up the ΥouΤube channel for radio advertisements about restaurants. Pay attention to the language
they use, the music or sounds included and the time needed.

 Then write on paper the radio advertisement, pick suitable music or sound effects.

 Use a voice recorder or an MP3 to record the advertisement.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ ΗΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ INTERNET

 Ανοίγω το computer

 Φτιάχνω στην επιφάνεια εργασίας μου ένα κίτρινο φάκελο με όνομα SOUNDS

 Μπαίνω στο Internet

 Πάω στο Google 

 Ενδεικτικά links for sound effects

www.mediacollege.com/downloads/sound-effects/

www.grsites.com/archive/sounds/category/3/?offset=24

 Πατάω enter

 Βρίσκω ήχο. Ανοίγοντας τον ήχο κάνω αποθήκευση αρχείου στον κίτρινο φάκελο.

1. You need to work in a 5-member team 
2. Deadline: up to 20/10/13 
3. The project will be handed in an MP3 version, and the scenario in written form either on pencil or better

in a computer document.
4. Make sure you find music by freely downloading it.



>

36 37

>

TEACHING ISSUES TEACHING ISSUES

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 43 ΜΑΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ASPECTS TODAY ISSUE 43 MAY-AUGUST 2015

>

>

ASSESSMENT BY TEACHER ASSESSMENT BY CLASSMATES

FINAL MARK ASSESSED:              / 320

200

cafe

cafe
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Introduction

This paper is based on a project undertaken in the B

class of the 1st Junior High School in Mandra. The rationale

behind the scenario was firstly to cultivate students’

creative  response towards the poetic form and content

of haikus  while making them aware of a product of a

culture totally unknown to them. Secondly, to urge

students to unfold  their inner voice  and express it

verbally, to the degree it can be expressed, through

creative writing (Vygotsky, 1986). In the first stage
students were exposed to the new poetic form and
through content analysis, word-play and visualization
activities managed to write their own haikus. 

In the second stage students were asked to give
their own interpretation to haikus written by the
poet and educator Rakesh Bhanot, using their
imagination. Their interpretations came in the form
of short snapshot stories. The  snapshot stories
became the source of more student generated

haikus.  The work was done face to face in class.

The reason was that I needed to monitor the

students’ affective response throughout the various

stages. By affective response I refer to all those

factors that influence language acquisition such as

positive or negative attitude towards the new

material, emotions, interest, motivation, self-

confidence and degree of anxiety about one’s

performance throughout the various stages of the

project (Krashen, 1985).     

Key words: 
haiku poetry, creative thinking, 
creative writing, students’ 
affective response
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In this article I suggest how you can introduce
and exploit haiku poetry in the EFL classroom
through a teaching scenario. A haiku is an
epigrammatic poem, Japanese in origin,
containing 3 lines. Each line counts 5-7-5
syllables respectively. The general two-fold aim
behind the implementation of such a scenario
is to promote appreciation of this  particular
poetry form and prompt creative thinking and
writing. Included in this paper there is an
evaluation on whether the particular project
managed to motivate and inspire students to
creatively express their inner voice through
writing. To reach a safer conclusion concerning
the success of the whole project, an effort to
closely monitor students’ affective response
towards it was made.
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Stage I

Introduction to Haiku poetry

First creative writing poetry attempts 

Haiku is a poetic form or genre developed in Japan
in 15th and 16th century. It is a short three-line poem
following a 5-7-5 syllabic pattern. It may contain a
cutting word which prompts reflection or surprise on
the part of the reader thus leaving room for personal
interpretation (Lida, 2010). In its classical form, a
haiku is mostly a poem where words carry pictures
and includes a seasonal reference. Haiku poets tend
not to use metaphors; instead they focus on
describing a scene or action that carries an
emotional impact (Bloemendal, 2014). Below is an
example of a classical haiku written by Matsuo
Bashō, one of the greatest Japanese haiku poets.
Here, we can say that the ellipsis play the role of the
cutting word and there is more of an element of
marvel rather than an element of surprise but then
again the poem is open to personal interpretation.

«April's air stirs in 

Willow-leaves...a butterfly

Floats and balances» 

- Matsuo Bashō, Japanese Haiku. 

In this stage of the project, with the aid of a
power point presentation, students were first
presented with the classical form of haiku poetry,
accompanied by an explanation of the nature and
history of it. They were then asked to silently
ponder on the haikus included in the presentation.
The  first haiku was the aforementioned by Matsuo
Bashō. The presentation also included a haiku by
the Greek poet G. Seferis in Greek. Then, a
number of haikus written by students all over the
world followed. These haikus were illustrated with
pictures the students themselves had drawn. This
was a very important part of my presentation as it
showed my students that writing a haiku poem is
something that can be attained by them as well.
A content analysis on the presented haikus

followed. Students were called to recognize and
reflect upon the  haikus presented, recognize the
subject of the poems, the season they referred to,
and the element of surprise or subversion within
the poem. Finally, they were asked to choose the
poem they best liked and say why they liked it or
how the poem made them feel. They were made
aware that the images the poem conveyed, were
closely connected to the cause of their feelings. It
is this characteristic of haiku poetry to
communicate feelings, scenes, action with picture
words that facilitates the formation of mental
pictures in the minds of students. The silent
reflection on the haiku word pictures as well as the
visualization activities that I will describe encourage
an inner dialogue that resembles Vygotsky’s inner
speech description and which is the source of
creativity (Tomlinson, 2001). During the
visualization activities students were urged to think
how they would describe  feelings of sadness or
happiness using images. A bird outside the
classroom window might signify joy for example.
The teacher can also read haiku lines and inquire

about the situation hidden behind the pictures e.g.
“coins on a homeless man’s cap” might suggest
poverty, “empty streets” loneliness. Reference to
seasons can be made through images; “a hole in
the sweater” could probably mean it is cold outside
and is probably wintertime. They were also asked
to transfer themselves mentally outside the
classroom in a particular moment in time at a
particular place, to the woods or to the seaside and
to describe what they see, hear or feel and were
invited to focus on the here and now of the image,
the time and place. Alternatively, the teacher can
show a work of art, e.g. a painting, and ask the
students to write what they see, hear or feel about
it. Everything is written on the blackboard.  

The final step of the first stage was to engage
students into writing haikus. They were given the
choice to do that collaboratively or alone. They were
advised to concentrate on a feeling or emotion they
wanted to convey poetically; for this is what one
needs to have to start composing haikus, this lyric
poetic form (Ushida, 2002 ).
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Love

a vase of flowers

If it breaks it can never

Be fixed again

(collaborative work)

Tyranny

And I beseech the king

“What is this curse that has befallen us?”

He offers no answer

(Jason, 14)   

Spring

Tiny butterfly

Flies out of the old rucksack

Looking for flowers

(collaborative work)

One of the anticipated difficulties students
encountered writing haikus in English was  following
a  syllabic pattern they were not familiar with and
which bears no resemblance to the syllabic pattern
of the Greek words. Some found this fact disturbing,
others found it challenging. The teacher, however,
should not be so strict about the exact number of
syllables within a line at least in the initial stage. 

Stage II

Connecting to the poet

The Narrative Behind the Haiku

‘To give an Author to a text is to impose upon that
text a stop clause, to furnish it with a final
signification, to close the writing’ (Barthes, 1967).
In his essay, ‘The death of the author’ (1967)

Roland Barthes redefines the relationship between
author and reader arguing that the author cannot
insist on a single interpretation of his/her own
writing. The reader can recreate the original
author’s text by interpreting it in his her own way. In
the second part of this scenario students are
exposed to haikus written by the poet and educator
Rakesh Bhanot and are asked to construct short
snapshot stories that might be  hidden behind
them. In other words, they are invited to recreate
their own interpretation of the poems, and at the
same time build a relationship with the poet. To do
that they were asked to work in groups. Rakesh
Bhanot’s haikus come in the form of cards with
visuals by Magdolna Terray. Each group received a
haiku card and they were asked to construct a story. 

Rakesh Bhanot’s haikus are of a more modern

version. They are characterized by a free choice of

subject. In fact, as the particular  poetic genre has

gained popularity with a large number of poets all

over the world , the norms governing haiku poetry

have been disregarded e.g. the reference to a

season. Even the classical metrical scheme has

been disregarded to some extent (Savina, 2002). 

Below is an example of the collaborative work of

a group of  students.

The short story behind the sci-fi-haiku

It was late summer when the rival army

headed towards us. Their intention was to

besiege our village and this is  what they

did. The people were totally unprepared.
In fear, they started looking for places to
hide. Me, my friends and my siblings hid
in the basement of our house. Not long
after that we smelt smoke and a strange
odour of blood. We decided to slowly
come out to see what was going on. It was
terrible! People were running in panic. My
brother screamed at the site of everything
being devastated. We realized we had
been left without food, water and shelter
in the mercy of our enemies.

The  second step of this procedure was to redistribute
the short stories, so that each group received a short
story other than the one they had written. This time,
each group was asked to write collaboratively a haiku
based on the story in front of them. 

The haiku inspired by this short story written by
another group is the following:

What a cold black night

But why do I feel warm?   

The Sun knows our pain…

Students’ haikus were redistributed one more
time so that each group received a haiku other than
the one they had written. Now, each group also
received an A3 size photocopy of all the haiku
cards. They were asked to match their own haikus
with the poet’s original haikus and find similarities
or differences. A fruitful discussion on their own
students’ ideas and the ideas of the poet arose. 

An anticipated problem in this stage was some
difficulty on the part of some students in grasping the
central idea behind some of the haikus. The teacher
can facilitate understanding  by eliciting the main idea
behind these ‘difficult’ haikus through questions.

▲
The original haiku card (words by Rakesh Bhanot, visuals by Magdolna Terray)
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Students’ Evaluation   

Students’ attitude towards the whole project was
closely monitored . In the initial stage a female student
objected to the idea that she should narrow her
feelings down to lines containing a specific number
of syllables. However, a number of students
welcomed the idea and thought that it was
particularly challenging. The fact that, during the
whole project, they had  the chance to read aloud
their haikus in front of the class proved highly
engaging. In the second part, collaborative writing
brought out the ability they had in quickly assigning
roles and the high degree of concentration in the
given task. Collaborative work encouraged self-
confidence and safety and this was manifested in the
inclusiveness the members of each group exhibited
towards weaker students by helping them through
translation or asking for their opinion on various tasks.
The whole process was highly therapeutic; students
expressed feelings of calmness, joy and satisfaction.
Finally they were asked to rate and evaluate the whole
project and write their feelings. Evaluating the extent
to which they developed the expression of their inner
voice was difficult. We know that activities which
prompt creativity in general help students develop
their inner voice, the inner dialogue which is the
source of creativity. This inner dialogue does not have
to be in L2. It can be in L1 and still help the
development of creative thought in L2 (Tomlisson,
2001). During the collaborative work  students often
had recourse to L1. There were times that, especially
in stage one, when there was a lapse of
communication between the members of the group,
an individual member withdrew to compose a haiku

in isolation which is  a proof of this inner creative
dialogue that finally gave way to his own unique voice.
Time is also another issue. The required time would
be 2 classroom hours for the first stage to unfold, but
2-3 classroom hours for the second stage.

Conclusion

In this paper I have suggested a pedagogical way to
exploit haikus in teaching in such a way as to stimulate
students’ creative thinking. The selection of haiku
language games, visualization activities, Rakesh
Bhanot’s haikus all served but one purpose: to
develop an “imaginative interaction in the learners”
which can allow  for an “element of creativity” and for
“an affective element” which can, in turn, prompt
“subjective, personal development”. Language
competence will follow naturally as Mc Rae argues
(Mc Rae, 1996). This “imaginative interaction” is an
inner dialogue which resembles the inner voice and
can find one of its expressions in creative writing in
general and poetic writing in particular (Vygotsky,
1962). For creativity to flourish it is important for the
teachers to know that any creative process should be
guarded against injury. New writers are very vulnerable.
The teacher’s role is to help their confidence grow by
creating the right environment within which “a passion
for writing and creating will be sustained, an
environment within which excitement and pleasure in
writing creatively will be pursued” (Dunlop, 2007).
After all, language learning is not only about acquiring
the mechanics of a language, it is about “rediscovering
imagination and using it as a real learning resource as
it is  in art or music” (Mc Rae, 1996 ).
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CELEBRATING 
THE EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 

IN CLASS
Irene Voidakou
evoidakou@hotmail.gr

The European Day of Languages, celebrated annually on the 26th of September, is a valuable
opportunity for teachers to praise the importance of foreign language learning and a chance
for students to see themselves as part of a large linguistic family, of a large ethnic mosaic.
Within the context of this anniversary, foreign language learners can be led to work on
activities that contribute to the raising of their intercultural and interlingual awareness as
well as to their sense of belongingness to the large European family.

Key words: 
European Day of Languages,
intercultural and interlingual
awareness, identity, 
cross-curricular

NB: The lesson plan and the accompanying
material (posters, worksheet) have been pre-
viously published on the website of the Euro-
pean Centre for Modern Languages.
http://edl.ecml.at/Teachers/Teachingmateri-
als/tabid/3097/language/en-GB/Default.aspx
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Introduction

Raising the intercultural and
interlingual awareness of students is an
imperative element of sound foreign
language teaching. Either because of
realising that all cultural systems are of
the same status (Carlo, 1998) or
because of the fact that their individual
identity meets the collective identity
(Kalliabetsou, 1995) thus being led to
the shaping of a common European
morality (Kalliabetsou, 2004), students
who are helped to broaden their
intercultural and interlingual
competence have always benefits to
gain. Besides, the particular dimension
in teaching leads to a better
understanding and respect of the Other
(Kαγκά, 2002, CEFR, 2001), paving
the road for a smoother European
mobility, mutual understanding,
cooperation and tolerance. (CEFR,
2001).

Τhe European Day of Languages,
celebrated on September 26 every
year since 2001 at the initiative of the
Council of Europe in Strasbourg,
constitutes a valuable opportunity for all students
across Europe to realise their being part of a large
multinational and multilingual group. Moreover, it
is a chance for their foreign language teachers to
praise the importance of language learning and –
why not? – to speculate with their students on
different learning techniques that could be applied
either within the context of a class or on an
individual basis. Thus, students understand that
foreign language learning can and perhaps should
be revisited as a lifelong process for all citizens not
strictly European ones but of the whole world.

Below follows a lesson plan as it was applied in

an English class of a Greek primary school on the

occasion of the European Day of Languages. The

compilation of the accompanying material

(worksheet and posters) is consonant with an

eclectic approach, whereas its pedagogical

orientation bears elements of differentiated and

cross-curricular teaching.

‘SEPTEMBER 26: CELEBRATING THE 

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES’

LESSON PLAN

Lesson topic: European Day of Languages (EDL)

Class: 5th grade of primary school- 

CEFR level: A2-

No of students: 52 students (two classes)

No of sessions: 2

Type of approach: Eclectic approach (elements

of task-based and communicative approach)

Pedagogical orientation: Differentiated and

cross-curriculum teaching

Main Objectives: By the end of the sessions

students are expected to 1. have seen deeper into

the importance of foreign language learning as

well as to its relevance to our everyday life, thus

realising the value of plurilingualism 2.
to have had a sense of belongingness
to the broad ‘European Family’ (since
this day is celebrated on a European
basis by thousands of people, from all
walks of life) 3. to have been
introduced to various forms of
autonomous learning 4. to have
realised that classical music can
function as a symbol of values (of unity,
cooperation, co-existence, peace)

Primary skills involved: Writing,
Speaking, Listening, Reading 

Secondary skills involved:
Crafting/Drawing

School subjects involved: English,
Music, Geography, Arts

Worksheets supplied: One fill-in
activity 

Materials/Resources: CDs, CD player,
Laptop, OHP, drawings/pictures of
European flags, a picture of Ludvig Van
Beethoven, paperboard, glue, markers,
map of Europe.

Board plan (session 2): 

• Why learn a foreign language?

• How can you learn foreign languages?
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Session  1

Stage
Warm-up
stage

Presentation

Practice
(1)

Time
1-2 mns  

6-8 mns 

10-15 mns

5-10 mns    

1-2 mns           

Resources
Board

Video-clip
Laptop
OHP

Board

Worksheet

Procedure
The teacher writes on the board September 26 asking the
learners whether they know what is celebrated on that day.
Students reply, making guesses. 

Then the teacher informs students that they are going to
watch a video-clip (prepared by the European Centre for
Modern Languages, celebrating September 26) and that they
are expected to answer to her initial question (What is
celebrated on that day?). She asks students to note down
anything that they understand from the clip in relation to that
day, stressing that ALL learners can write or say something. 
http://edl.ecml.at/Events/PictureGallery2013/EDLvideo/

Students respond individually to the previous request. Then
they are allocated some extra time (approx. 1 minute) to work
in pairs or in small groups and finally state the object(s) of the
celebration in question. The teacher then records key words
(level appropriate) from the clip on the board (foreign
languages, communicate ,Europe, good event, celebrate
languages, 6000 languages around the world, new
friendships, all ages, discover new cultures, borders, Canada,
Brazil, societies, minds, cultures, translate, schools, fixed date),
inviting students to supply their meaning. The latter record the
relevant language in their notebooks. (Students having issues
with understanding English can copy the simpler words.)

The teacher then hands out a worksheet on facts about
language learning and languages generally. Students work in
groups or in pairs, deciding together on the answers. The
teacher monitors and provides help when necessary, finally
drawing students’ attention to the logo pasted below the
activity. (Questions: What you see in this logo? Why do you
think that this is the logo of the EDL?) Students reply.

Finally the teacher asks the class whether interested in making
a poster for celebrating this particular day. In case of a positive
answer, she asks them to bring or draw flags from European
countries, photographs illustrating European cities or anything
that they consider relevant to the EDL. Finally she asks for a
picture of Beethoven (without supplying further explanations).

Session  2

Stage
Practice 
(2)

Production

Time
12-15 mns

2-3 mns

3-5 mns

15-20 mns

Resources
Board 

CD, CD
player

CD, CD
player

Paper-
board/flags
/Picture of
Beethoven/
Markers/
Glue/Euro-
pean Map

Procedure
The teacher asks the class whether they remember what is
celebrated on September 26. Students reply. She then writes
on the board the question Why learn a foreign language?, inviting
learners to brainstorm possible answers. (The teacher makes
allowances for those students who have difficulties with the
English language, thus she accepts responses in L1, too). The
teacher writes students’ answers on the board (all in L2) and
then asks them to  make a final comment on the importance of
plurilingualism (questions:So how important is to speak foreign
languages? Is one foreign language enough?). Students reply
and then they copy the diagram in their notebooks. The same
procedure is followed for the next question: How can we learn
foreign languages?  The teacher invites learners to reflect upon
autonomous foreign language learning (question: Which of the
methods do you follow yourselves?)

Then students are asked to play a guessing game: They listen
to different bits of foreign languages and guess their origin.
(Bits of German, Swedish and French are included in the
recording). 

Students then listen to short versions of the Ode to Joy of
Ludvig Van Beethoven. The teacher informs them that this
music is known to symbolise Europe and the European Union.
Then she asks them if they understand why this is so
(Question: Name something ‘European’ this music symbolises.
Possible answers: unity, different peoples, various languages,
peace, cooperation)

Finally the teacher invites class volunteers to make the poster:
The key questions elaborated previously function as the heart
of the poster. Different tasks (pasting of the flags, copying of
the diagrams) are assigned to different students by the class
(brief voting). The teacher meanwhile invites the rest of the
class to guess on the correspondence between flags and
countries. Finally the relevant countries are spotted on a
European map by students.
The poster is posted on a class wall.
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September 26: European Day of Languages

English Class activity

Work in pairs and try to fill-in the gaps of the sentences below, using the words from the box.

French, countries, languages, watch, 

communicate, September

Facts about languages, language learning, and Europe.

1. There are about 220 European ……………………… today.

2. The most widely-used languages in Europe are English, German, ……………, Russian and Italian. 

3. All European …………….. are about 50.

4. The European Day of Languages is celebrated on …………………… 26.

5. One way to learn English is to .............................. with English-speaking students through e-mails and 
.......…………. films without subtitles.

Το σήμα της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών.

© edl.ecml
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Στατιστικά στοιχεία για τα Ειδικά Μαθήµατα 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (οµάδα Β)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Στατιστικά στοιχεία για τα Ειδικά Μαθήµατα 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2015 ΕΠΑΛ (οµάδα Α)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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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 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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