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Editorial

Dear Colleagues,

You are going to receive the current issue a little before the new school year. I hope
you have enjoyed your summer holidays and you are ready to face the challenges
of the new school year.

Members of the Board of our Association contacted the Ministry of Education and
the Institute of Educational Policy (IEP) and expressed our views and suggestions
regarding the teaching of English in Secondary Education (Gymnassio and Lykeio),
the teaching of History and European Civilization as well as the B level training in
ICT. The details are cited in the Activities column written by the Chair, Mr. Vlachos.
Petitions on the aforementioned issues were submitted to all the stakeholders.      

The current issue starts with the petition on the teaching of English in Lykeio. In
addition, the petition on the teaching of History and European Civilization by the
teachers of English is presented. Two more petitions are published next, one in-
cluding analytical suggestions referred to the first petition; the other comprising
suggestions on the B level training in ICT. 

Ms Efthymia Koufadi discusses the benefits of using wiki as a web tool in order to
motivate learners in the EFL classroom and describes the stages of its successful
implementation. Ms Sevasti Papadopoulou, on the other hand, presents a case
study in Primary Education aiming at enhancing Writing through digital storytelling.
Futhermore, Mr Isaak Papadopoulos and Ms Varvara Peiou demonstrate the
process of a task based project which combines the learning of English with Greek
traditional dances. Last but not least, Ms Katerina Boutsia introduces the new Eu-
ropean project Erasmus + and offers useful information regarding the process of
participation in it.

… And don’t forget the P.E.K.A.D.E. event on September 13th. Be there and share
with colleagues the expectations of the new school year.

Konstantina Kotsi
Secretary General

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

Albert Einstein
(Theoretical physicist 1879-1955)

▲

▲
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ σας καλωσορίζει στο τεύχος 40 του ASPECTS
με την έναρξη του σχολικού έτους 2014-2015. Στη διάρκεια του
καλοκαιριού η ΠΕΚΑΔΕ  προχώρησε σε ενέργειες που
αποσκοπούσαν στην ενίσχυση του μαθήματος της Αγγλικής
γλώσσας και στη στήριξη των εκπαιδευτικών στη δημόσια
εκπαίδευση. Παράλληλα οργάνωσε συνάντηση με μέλη της
Ένωσης  που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Ιουνίου
2014 σε εστιατόριο-αναψυκτήριο της Αθήνας. Επιπλέον,
σχεδίασε δύο ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν στην
Ελληνοαμερικάνικη Ένωση το Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο
αντίστοιχα, με στόχο την ενημέρωση σε εκπαιδευτικά ζητήματα
και τη βελτίωση του παρεχόμενου παιδαγωγικού μας έργου.

▲

▲

Δραστηριότητες της ΠΕΚΑΔΕ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 
ΜΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘ & ΤΟ ΙΕΠ

Όπως προκύπτει  μέσα από τα δελτία τύπου και τα σχετικά
υπομνήματα που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Ένωσης,
το ΔΣ επεδίωξε και πραγματοποίησε μια σειρά από συναντή-
σεις και συνεργασίες με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής (ΙΕΠ). Τα θέματα στα οποία δόθηκε προτεραιότητα ήταν η
β’ ανάθεση μαθημάτων, η επιμόρφωση Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ
και μια σειρά ζητημάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση των
συνθηκών εκμάθησης της Αγγλικής και των συνθηκών εργα-
σίας των εκπαιδευτικών. 

Ειδικότερα, σχετικά με την ανάθεση διδασκαλίας των μαθη-
μάτων της Ιστορίας και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, υποστη-
ρίξαμε σθεναρά και επιμείναμε ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 αφε-
νός, κατέχουν την απαραίτητη κατάρτιση και αφετέρου,  έχουν
αναπτύξει μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της Ιστορίας στη
διάρκεια όλων αυτών των ετών που διδάξαμε Ιστορία στη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση.   Επιπλέον επιμείναμε ότι η εμπειρία
μας σε σύγχρονες μορφές μάθησης και μεθοδολογίες όπως η
εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects)  μας δίνουν τη δυνατό-
τητα να διδάσκουμε την ιστορία με τρόπους προσφιλείς  προς

τους μαθητές καθώς και να τους βοηθούμε να καλλιεργούν την
κριτική τους ικανότητα. Σε σχέση με το μάθημα του Ευρωπαϊκού
Πολιτισμού εξηγήσαμε ότι οι απόφοιτοι των Ξένων Φιλολογιών
είμαστε οι κατεξοχήν ειδικοί για να διδάξουμε αυτό  το μάθημα
λόγω των σπουδών μας, των ενδιαφερόντων μας αλλά και των
εμπειριών που έχουμε αποκτήσει με την ενασχόλησή μας με
ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Το ζήτημα της επιμόρφωσής μας στις ΤΠΕ Β’ επιπέδου είναι
ένα φλέγον θέμα που αφορά πολλούς από τους συναδέλφους
μας που επιθυμούν να έχουν το δικαίωμα της επιμόρφωσης
στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Δικαίωμα
που έχει δοθεί σε πολλές άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών, οι
οποίοι έχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης και φυσικά σχετικής
μοριοδότησης σε περίπτωση κρίσεων για θέσεις ευθύνης. 

Στη διάρκεια των συναντήσεών μας με στελέχη του Υπουρ-
γείου και του ΙΕΠ εξηγήσαμε ότι η επιμόρφωση Β1, την οποία
σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η πολιτεία από το τρέχον σχο-
λικό έτος,  θα απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες και θα
εστιάζει το ενδιαφέρον μόνο στο χειρισμό εργαλείων των ΤΠΕ
και όχι στην αξιοποίησή τους στο εκάστοτε μάθημα (πχ στα
Αγγλικά). Συνεπώς, αφού θα είναι μικρότερης διάρκειας, θα
μοριοδοτείται με λιγότερα μόρια από την πιστοποίηση Β’ επι-
πέδου. Επιπλέον, δε θα καλύπτει τις διδακτικές  ανάγκες των

εκπαιδευτικών Αγγλικής, για τους οποίους είχε προβλεφθεί
επιμόρφωση Β’ επιπέδου στην αρχική σχετική προκήρυξη
(βλέπε Υπόμνημα της ΠΕΚΑΔΕ Αρ. Πρωτ. 14/25-06-2014).
Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ειδικότητες που έχουν ήδη επι-
μορφωθεί στις ΤΠΕ Β’ επιπέδου θα μπορούν να συμμετέχουν
και στην επιμόρφωση Β1, καταλαμβάνοντας με αυτόν τον
τρόπο θέσεις εκπαιδευτικών που δεν έχουν επιμορφωθεί.  

Τα υπομνήματά μας κατατέθηκαν σε όλους τους αρμόδιους
και μέσα από τις δια ζώσης συναντήσεις,  αναπτύξαμε τις θέ-
σεις μας και ζητήσαμε να δίνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλι-
κής η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επιπέδου Β’ με τη βοή-
θεια μελέτης εξ’ αποστάσεως υλικού όπως επίσης και πιστο-
ποίησης στις ΤΠΕ Β’ επιπέδου. Φυσικά συνεργαζόμαστε με
μέλη ΔΕΠ του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του ΕΚΠΑ και του Κέντρου Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων
Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας στην προσπά-
θεια εξεύρεσης ολοκληρωμένης λύσης για το σχετικό ζήτημα.  

Επιπροσθέτως, στις συναντήσεις μας με στελέχη του Υπουρ-
γείου και του ΙΕΠ προτείναμε τη δημιουργία τμημάτων προετοι-
μασίας των μαθητών της Γ’ Λυκείου για τις εξετάσεις της Αγγλι-
κής ως πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα. Παρουσιάσαμε επι-
χειρήματα υπέρ της εισαγωγής της εξέτασης του προφορικού
λόγου καθώς και υπέρ της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας  σε
όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος, ζητή-
σαμε  τη θέσπιση Ειδικού Συμβούλου Αγγλικής γλώσσας στο
Υπουργείο Παιδείας, τη διανομή δωρεάν μαθησιακού υλικού
στο Λύκειο, την αύξηση των ωρών διδασκαλίας στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση, όπως επίσης και τη δυνατότητα δημιουρ-
γίας αγώνων αντιλογίας στην Αγγλική υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας.  Οι προτάσεις και η επιχειρηματολογία
που αναπτύξαμε κατά τις διαβουλεύσεις βρίσκονται αναρτημέ-
νες στην ιστοσελίδα της Ένωσης ενώ δημοσιεύονται και στο
παρόν τεύχος σε σχετικά υπομνήματα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Στις  13 Ιουνίου 2014 συνάδελφοι και τα μέλη του ΔΣ συναν-
τηθήκαμε σε κεντρικό εστιατόριο-αναψυκτήριο της Αθήνας και
ανταλλάξαμε απόψεις στο πλαίσιο του απολογισμού του σχο-
λικού έτους 2013-2014 και του προγραμματισμού δράσεων για
το έτος 2014-2015. Στη συνάντηση που παρευρέθησαν και Σχο-
λικοί Σύμβουλοι σε φιλικό και χαλαρό κλίμα συζητήθηκαν θέ-
ματα που μας προβληματίζουν και εκφράστηκαν  προτάσεις που
το ΔΣ έλαβε σοβαρά υπόψη του στη σύνταξη των υπομνημάτων
και στο σχεδιασμό των κινήσεων της Ένωσης.  

Όπως προαναφέρθηκε, το ΔΣ ετοίμασε με μεγάλη προσοχή
και ενδιαφέρον την ημερίδα με θέμα «Educational Issues 2014-
2015» που θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνοαμερικάνικη
Ένωση το Σάββατο στις 13 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη του νέου
σχολικού έτους. Στην Ημερίδα, η οποία θα περιλαμβάνει ειση-
γήσεις και βιωματικά εργαστήρια, θα συμμετέχουν Πανεπιστη-
μιακοί δάσκαλοι, Σχολικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί Επιστήμονες αλλά
κυρίως ενεργοί εκπαιδευτικοί Αγγλικής που θα παρουσιάσουν
πρωτοποριακές πρακτικές και ιδέες. Το ΔΣ θα βρίσκεται στο
πλευρό των συναδέλφων για να συζητήσει και να καταγράψει
προβλήματα και ζητήματα που μας απασχολούν, όσο και προ-
τάσεις που θα μεταφερθούν στην ηγεσία του Υπουργείου. Το
αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας βρίσκεται αναρτημένο στο
τεύχος του ASPECTS που βρίσκεται στα χέρια σας.  

Επιπλέον, έχει δρομολογηθεί και δεύτερη ημερίδα για το σχο-
λικό έτος 2014-2015 που θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνοα-
μερικάνικη Ένωση το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 και στη
διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν τόσο ιδέες για εορταστι-
κές δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην
τάξη όσο και εισηγήσεις που θα αφορούν σε θέματα παιδαγω-
γικής, ψυχολογίας, γλώσσας, επικοινωνίας κλπ. Το πρόγραμμα
της ημερίδας του Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί σύντομα στην
ιστοσελίδα της ΠΕΚΑΔΕ ενώ το ΔΣ της Ένωσης θα δέχεται μέχρι
το τέλος Σεπτεμβρίου γραπτές προτάσεις συναδέλφων και Ει-
δικών Επιστημόνων για εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια.          

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Η ΠΕΚΑΔΕ βρίσκεται πάντα στο πλευρό των εκπαιδευτικών
του κλάδου μας με ενθουσιασμό, σθένος, αφοσίωση και με-
ράκι. Η Ένωση, που πολλοί από εμάς έχουν υπηρετήσει είτε
ως μέλη του ΔΣ είτε ως απλά μέλη, μας εκπροσωπεί στην κατά
καιρούς ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, συνεργάζεται με
όλους τους φορείς,  προάγει την εκμάθηση της Αγγλικής και
δίνει  λύσεις σε πολλά ζητήματα που κατά καιρούς προβλη-
ματίζουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06, μαθητές και γονείς.   Σας
καλούμε να την ενισχύσετε και να τη στηρίξετε με την παρουσία
σας και την ενεργή συμμετοχή σας, ώστε να αναδεικνύεται η
σημασία της εκμάθησης της Αγγλικής στην Ελλάδα και ο ρόλος
που της αναλογεί στην εκπαίδευση.       

Το ΔΣ σας στέλνει τις θερμότερες ευχές του για ένα νέο δη-
μιουργικό σχολικό έτος καθώς και για προσωπική και επαγγελ-
ματική επιτυχία!

Εκ μέρους του ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ
Ο Πρόεδρος

Κοσμάς Βλάχος
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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της
Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) δραστηριοποι-
είται στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης επί 35
συναπτά έτη. Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση
της εκπαίδευσης του μαθητή και η απόκτηση
υψηλού επιπέδου γνώσεων στην αγγλική
γλώσσα. Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι
να σας γνωστοποιήσουμε εκ νέου τις θέσεις και
προτάσεις της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη διδα-
σκαλία του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στο

ΓΕΛ-Εσπερινό Λύκειο-ΕΠΑΛ.

Δεδομένου ότι: 

η αγγλική είναι η κοινή γλώσσα εργασίας στην

Ευρώπη, η οποία στηρίζει την πολυγλωσσία

και παράλληλα προωθεί την αγγλική ως τη

γλώσσα που αποδεδειγμένα συνιστά σημαν-

τικό παράγοντα κινητικότητας για εξεύρεση ερ-

γασίας. Με βάση την έκθεση του Δικτύου Ευ-

ρυδίκη για τη διδασκαλία των γλωσσών στα

σχολεία στην Ευρώπη το 2012, στην Ευρω-

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

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

Αρ. Πρωτ. 10
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014

Προς:
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο
κ. Κωνσταντίνο Κουκοδήμο

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

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για τη διδασκαλία της αγγλικής
γλώσσας στο ΓΕΛ-Εσπερινό Λύκειο-ΕΠΑΛ
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παϊκή Ένωση στις περισσότερες περιπτώσεις η
αγγλική είναι η πρώτη γλώσσα που μαθαίνουν
υποχρεωτικά οι μαθητές. Στην πλειονότητα των
κρατών μελών της ΕΕ τουλάχιστον το 90% των
μαθητών μαθαίνουν αγγλικά σε επίπεδο ISCED
2 και 3, είτε αυτά είναι υποχρεωτική γλώσσα
είτε όχι, επιβεβαιώνοντας ότι είναι η πιο διαδε-
δομένη γλώσσα που μαθαίνουν οι μαθητές στα
επίπεδα αυτά. Επίσης, στα κράτη μέλη της ΕΕ οι
μαθητές θεωρούν ότι τα αγγλικά είναι πιο χρή-
σιμη γλώσσα από άλλες ξένες γλώσσες για τη
μελλοντική τους εκπαίδευση και την εργασία·

το επιτακτικό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας και
της οικογένειας είναι να μειωθεί η δαπάνη εκμά-
θησης της αγγλικής γλώσσας από τα παιδιά και
να προσφέρεται η δυνατότητα κατάκτησης της
αγγλικής σε επίπεδο «Πολύ καλής γνώσης» (Γ1)
ή «Άριστης γνώσης» (Γ2) μέσα στο δημόσιο σχο-
λείο και ειδικότερα στο ΓΕΛ-Εσπερινό Λύκειο-
ΕΠΑΛ λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο γνώ-
σης Β2 «Καλή γνώση» μπορεί να επιτευχθεί με
αύξηση των ωρών διδασκαλίας στο Γυμνάσιο·

η αγγλική αποτελεί τη γλώσσα του διαδικτύου
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επί-
σης η εκπόνηση της Ερευνητικής/Συνθετικής
Εργασίας (project) στο Λύκειο, αφενός απαιτεί
το χειρισμό πληροφοριών από αγγλόφωνες
ποικίλες πηγές και αφετέρου περιλαμβάνει τη
δυνατότητα ο μαθητής να συγγράψει την εργα-
σία στην αγγλική. Συνεπώς, η συνέχιση της εκ-
μάθησης της αγγλικής και η ανάπτυξη ειδικών
δεξιοτήτων μέσω αυτής στο Λύκειο είναι απα-
ραίτητη, όπως α. επεξεργασία ηλεκτρονικών
πηγών με επιστημονικό γνωστικό περιεχόμενο,
σύνθετες γλωσσικές και συντακτικές δομές και
εξειδικευμένο λεξιλόγιο, και β. διαμεσολάβηση
ανάμεσα στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα, ώστε κείμενα με σύνθετο περιεχό-
μενο να μπορούν να μεταφέρονται από τη μια
γλώσσα στην άλλη·

η αγγλική γλώσσα είναι πανελλαδικώς εξετα-
ζόμενο, ειδικό μάθημα για την εισαγωγή τελει-
οφοίτων και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε 20
σχολές (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 2 επιστημονικών πεδίων (1ου
και 5ου)·

από το 2009 έως το 2013 αυξάνεται διαρκώς
ο αριθμός των μαθητών-τριών που επιλέγουν
να εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα ως ειδικό
μάθημα (6780-11502) σε ποσοστό που ανέρ-
χεται στο 41,05%. Ταυτοχρόνως, υπάρχει αι-
σθητή αύξηση του ποσοστού (31,04%), όσων
επιτυγχάνουν βαθμολογίες από 15-20 στο συγ-
κεκριμένο ειδικό μάθημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και κυρίως την
αυξημένη ζήτηση της ολοκληρωμένης εκμάθησης
της αγγλικής γλώσσας για εκπαιδευτικούς και
επαγγελματικούς σκοπούς η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε προτείνει
για το ΓΕΛ-Εσπερινό Λύκειο-ΕΠΑΛ: 

1) τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της αγ-
γλικής γλώσσας ως ειδικού μαθήματος με ελάχι-
στο αριθμό μαθητών (10), έτσι ώστε να καλύπτον-
ται οι ανάγκες και των ακριτικών και απομακρυ-
σμένων σχολείων από το ένα εκ των δύο ή/και
από τα δύο επιστημονικά πεδία, ώστε να ενθαρ-
ρύνονται οι μαθητές/τριες να συμμετέχουν στις
εξετάσεις και να μη στερούνται επιλογών και ευ-
καιριών για σπουδές·

2) τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της αγ-
γλικής γλώσσας για την κατάλληλη προετοιμασία
των ενδιαφερομένων μαθητών προκειμένου να
εισαχθούν στις σχετικές σχολές της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή και για να αποκτήσουν πιστοποίηση
γλωσσομάθειας με βάση την Υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ2996/τ.Β΄/25-11-2013) για την «Οργάνωση
και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης
2013-2014»·

3) την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της αγ-
γλικής γλώσσας στην Α΄ ΓΕΛ-Εσπερινού Λυ-
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κείου-ΕΠΑΛ-Μουσικού Λυκείου και Καλλιτεχνι-
κού Γενικού Λυκείου καθώς και στη Β΄ τάξη
ΓΕΛ, Μουσικού Λυκείου και Καλλιτεχνικού Γενι-
κού Λυκείου σε 3 ώρες ως μαθήματος Γενικής
Παιδείας, ώστε α) να συνάδει με τις απαιτήσεις της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας
και των βασικών στόχων του Στρατηγικού Πλαι-
σίου για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (ΕΤ
2020), β) να προάγει την αριστεία και να οδηγεί
στην κατάκτηση επιπέδου Γ1-Γ2 μέσω της δυνα-
τότητας για διασύνδεση του Κρατικού Πιστοποι-
ητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) με το δημόσιο
σχολείο, ώστε μαθητές και γονείς να μην αναγ-
κάζονται να καταφεύγουν στην ιδιωτική εκπαί-
δευση (Φροντιστήρια) και γ) να διασφαλίζει την
ισότιμη γλωσσική κατάρτιση των μαθητών·

4) την υποχρεωτική και οργανωμένη διδασκα-
λία στην αγγλική γλώσσα ενός ή περισσοτέρων
επιλεγόμενων λογοτεχνικών έργων από τα διά-
φορα λογοτεχνικά είδη (πεζός λόγος, ποίηση, θέ-
ατρο) σε ενιαία ή/και αποσπασματική μορφή
καθώς και την ενθάρρυνση της δημιουργικής
γραφής για την προαγωγή της κριτικής σκέψης
κατά την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε
όλες τις τάξεις του ΓΕΛ δεδομένου ότι η πλειονό-
τητα των εκπαιδευτικών ΠΕ06 ήδη χρησιμοποιεί
τη Λογοτεχνία στη διδασκαλία της αγγλικής·

5) την επισημοποίηση της υποχρεωτικής ενσω-
μάτωσης ολιγόλεπτης προφορικής συζήτησης-
εξέτασης ή/και ακουστικής εξέτασης στην αγγλική
γλώσσα σε όλες τις τάξεις ΓΕΛ-Εσπερινού Λυ-
κείου-ΕΠΑΛ, η οποία να αποτελεί ένα ποσοστό
στην προφορική βαθμολογία κάθε τετραμήνου
και να συνυπολογίζεται στην τελική των τετραμή-
νων. Στόχος είναι η μεγαλύτερη ενθάρρυνση των
μαθητών με διαφορετικές ικανότητες και μαθη-
σιακές δυσκολίες μέσω της παροχής περισσότε-
ρων ευκαιριών και εναλλακτικών λύσεων, δεδο-
μένου ότι το εξεταστικό σύστημα βασίζεται κυ-
ρίως στις γραπτές εξετάσεις για την πλειονότητα

των μαθητών, παραγνωρίζοντας όχι μόνον άλλες
ικανότητές τους, αλλά και την πρωταρχική σημα-
σία της ακουστικής κατανόησης και παραγωγής
προφορικού λόγου απ’ όλους στην εκμάθηση
μιας ξένης γλώσσας·

6) την ανάθεση 2 ωρών εβδομαδιαίως στους
εκπαιδευτικούς ΠΕ06 που υπηρετούν στα Λύ-
κεια στο πλαίσιο των συνθετικών/ερευνητικών
εργασιών, διότι η συμβολή του εκπαιδευτικού
ΠΕ06 μπορεί να είναι σημαντική για τους λόγους
που ήδη εξηγήσαμε·

7) την εισαγωγή προγράμματος αγώνων λόγου
(επιχειρηματολογία – αντιλογία – ρητορική – αυ-
τοσχέδιος λόγος – πρωτότυπη αφήγηση – ομα-
δική συζήτηση) στην αγγλική γλώσσα και για
όλες τις τάξεις του Λυκείου. 

Κύριε Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε τις προ-
τάσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν προϊόν μακρο-
χρόνιας συνεργασίας και έρευνας ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς. Ακολουθούν
δε τις σύγχρονες επιταγές απόκτησης γλωσσομά-
θειας σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας.
Πιστεύουμε ότι συμφωνείτε μαζί μας πως στις
ημέρες της οικονομικής κρίσης η Δημόσια Εκπαί-
δευση οφείλει να δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα
ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων στα υψηλό-
τερα επίπεδα εκμάθησης της αγγλικής (Γ1-Γ2)
χωρίς να απευθύνεται σε ιδιωτικούς φορείς. Η
Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είναι πάντα στη διάθεση της πολιτείας
για να προσφέρει ό,τι μπορεί για την επίτευξη του
κοινού μας στόχου που είναι η καλύτερη εκπαί-
δευση των μαθητών μας.

Με Εκτίμηση
Για το Δ. Σ. της  ΠΕΚΑΔΕ

Ο Πρόεδρος ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Η θέση της ΠΕΚΑΔΕ για τη β΄ ανάθεση μαθημάτων 
σε εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της από κοινού γραπτής επιστο-
λής-διαμαρτυρίας με ημερ. 8/9/2013 που κα-
τέθεσαν οι επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτι-
κών ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, η Πανελλήνια
Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκ-
παίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) επιθυμεί να εκφράσει την
έντονη αντίθεσή της απέναντι α) στην άρση του
δικαιώματος των εκπαιδευτικών αγγλικής
γλώσσας να διδάσκουν σε β’ ανάθεση το μά-

θημα της Ιστορίας και β) στον αποκλεισμό των
εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας από τη διδα-
σκαλία σε β’ ανάθεση του μαθήματος επιλογής
του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού,
σύμφωνα με την Υ.Α. 124062/Γ2/6-9-2013
«Τροποποίηση και συμπλήρωσή της με Υ.Α.
118842/Γ2/17-09-2008  (ΦΕΚ 1984 Β’)
«Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού

Αρ. Πρωτ. 12
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2014

Προς:
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο
κ. Κωνσταντίνο Κουκοδήμο

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

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

Χαριλάου Τρικούπη 14 – 10679 Αθήνα – Τηλ/Φαξ 210-3619500
Web site: http://www.pekade.gr    e-mail: info@pekade.gr
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Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει. Επιθυμούμε, δε, όπως η προ-
σωρινή παραχώρηση της διδασκαλίας του
μαθήματος της Ιστορίας για το σχολικό έτος
2013-14 αντικατασταθεί με την επαναφορά
της ορθής πρακτικής ανάθεσης του αντικειμέ-
νου, όπως έχει άλλωστε θεσπιστεί με την Υ.Α.
69598/Γ2/10-07-2006 (ΦΕΚ 1050 Β’). 

Σε σχέση με την αναγκαιότητα επαναφοράς και
διατήρησης του δικαιώματος β’ ανάθεσης του
αντικειμένου της Ιστορίας θα θέλαμε να επιση-
μάνουμε πως:

Α) η πρακτική αυτή στηρίζεται στις επί σειρά ετών
πρότερες, επιστημονικά τεκμηριωμένες γνω-
μοδοτήσεις από τα ξενόγλωσσα πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα και άλλα επιστημονικά όρ-
γανα της Πολιτείας που αναγνωρίζουν την
επιστημονική και διδακτική επάρκεια των ξε-
νόγλωσσων τμημάτων να αναλαμβάνουν οι
απόφοιτοί τους τη διδασκαλία του μαθήματος
της Ιστορίας στο Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο,
ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. 

Β) η ανάθεση αυτή πραγματοποιείται συμπλη-
ρωματικά για την κάλυψη του υποχρεωτικού
ωραρίου των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσ-
σας, δεν υπερβαίνει τις δέκα στο σύνολο δι-
δακτικές ώρες (Υ.Α. 23464/Γ2/6-3-
2012/ΥΠΔΒΜΘ) και στηρίζεται στην Υ.Α.
82154/Γ2/11-8-2006 που ορίζει ότι οι εκ-
παιδευτικοί συμπληρώνουν το υποχρεωτικό
τους ωράριο στο σχολείο που τοποθετούνται
οργανικά ή προσωρινά με μαθήματα α’ και β’
ανάθεσης. Επιπλέον η ανάθεση σε εκπαιδευ-
τικούς αγγλικής δεν παρεμβαίνει στο έργο
των καθ’ ύλην αρμόδιων εκπαιδευτικών, κλ.
ΠΕ02 Φιλολόγων να διδάξουν το αντικεί-
μενο σε α’ ανάθεση, αλλά αντιθέτως πραγ-

ματοποιείται μόνο στην περίπτωση που έχουν
συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο
με μαθήματα ειδικότητάς τους. 

Γ) η έως τώρα ανάθεση διδασκαλίας του αντι-
κειμένου της Ιστορίας σε εκπαιδευτικούς αγ-
γλικής γλώσσας έχει αποδώσει στους εκπαι-
δευτικούς πολύτιμη εμπειρία διδακτικής προ-
σέγγισης του απαιτητικού αυτού μαθήματος,
γεγονός που οφείλει να λειτουργεί προς
όφελος των μαθητών και να μην αγνοείται.

Δ) επιπλέον, η β’ ανάθεση αντικειμένου σε εκ-
παιδευτικούς αγγλικής δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, προς συμπλήρωση του υποχρε-
ωτικού τους ωραρίου, διευκολύνει στην
ομαλή και εύρυθμη διοικητική λειτουργία του
σχολείου όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί παρα-
μένουν στο ίδιο σχολείο, δεν διαχέονται σε
άλλα σχολεία προς συμπλήρωση ωραρίου
και τέλος δεν κινδυνεύουν με το χαρακτηρι-
σμό τους ως υπεράριθμοι ή και πλεονάζον-
τες, γεγονός που ωθεί σε συγκρούσεις με
άλλες ειδικότητες, ενώ σε επίπεδο διεύθυν-
σης η πρακτική της β’ ανάθεσης δεν επιφορ-
τίζει τη διοίκηση με την ανάγκη πρόσληψης
επιπλέον εκπαιδευτικού προσωπικού για την
κάλυψη της διδασκαλίας του αντικειμένου.

Ως προς την β’ ανάθεση του μαθήματος επι-
λογής του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολι-
τισμού θα θέλαμε να επισημάνουμε πως: 

Α) το περιεχόμενό του καλύπτεται από το επι-
στημονικό και διδακτικό αντικείμενο των τμη-
μάτων των ξενόγλωσσων Φιλολογιών ώστε
να το διδάσκουν οι απόφοιτοί τους στο Λύ-
κειο.                

Β) η ανάθεσή του πραγματοποιείται συμπληρω-
ματικά για την κάλυψη του υποχρεωτικού

ωραρίου των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσ-
σας βάσει των Υ.Α. 23464/Γ2/6-3-
2012/ΥΠΔΒΜΘ) και Υ.Α. 82154/Γ2/11-8-
2006 διασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχεί-
ριση των εκπαιδευτικών των κλάδων που
δύνανται να το διδάξουν.

Γ) η β’ ανάθεση του αντικειμένου αυτού στους
εκπαιδευτικούς αγγλικής της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού τους ωραρίου διευκολύνει την
απρόσκοπτη και χωρίς κόστος διοικητική λει-
τουργία του σχολείου και την αποφυγή χα-
ρακτηρισμού των εκπαιδευτικών ΠΕ 06 ως
υπεραρίθμων ή και πλεοναζόντων. 

Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι είναι επι-
τακτική η ανάγκη καθολικής επαναφοράς και
επαναχορήγησης του δικαιώματος β’ ανάθε-
σης του μαθήματος της Ιστορίας σε εκπαιδευ-
τικούς αγγλικής γλώσσας. Εξίσου σημαντικό
παραμένει να αφαιρεθεί ο χαρακτηρισμός
«κατά προτεραιότητα» ανάθεσης του αντικει-
μένου της Ιστορίας σε άλλες ειδικότητες
(ΠΕ10, ΠΕ13) που δημιουργεί αδικαιολόγητους
διαχωρισμούς μεταξύ επιστημονικών κλάδων
και προνομιακής μεταχείρισης. Επίσης, είναι εύ-
λογη και ουσιαστική η β’ ανάθεση του μαθήμα-
τος επιλογής του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού
Πολιτισμού σε εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσ-
σας. 

Κύριε Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε τις
προτάσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι συμφωνείτε
μαζί μας πως στις ημέρες της οικονομικής κρίσης
η Δημόσια Εκπαίδευση οφείλει όχι να αποδυ-
ναμώνει αλλά να επιβραβεύει τη συστηματική

προσπάθεια εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν
με πληρότητα και επάρκεια στα έως τώρα κα-
θήκοντα (α’ και β’ ανάθεσης) που τους αναλο-
γούν. Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είναι πάντα στη διάθεση της
πολιτείας για να προσφέρει ό,τι μπορεί για την
επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι η κα-
λύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.

Με Εκτίμηση
Για το Δ. Σ. της  ΠΕΚΑΔΕ

Ο Πρόεδρος 
ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια του από 5/02/2014 δελτίου διαμαρ-

τυρίας και του από 15-7-2014 δελτίου τύπου, η Πα-

νελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημό-

σιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) επιθυμεί να εκφρά-

σει για άλλη μια φορά την επιθυμία της να συμπε-

ριληφθούν οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας

στη διαδικασία της ολοκληρωμένης επιμόρφω-

σης ΤΠΕ Β’ Επιπέδου. Επίσης, επιθυμεί να εκ-

φράσει προτάσεις αναφορικά με την καλύτερη

δυνατή υλοποίηση της προγραμματισμένης εισα-

γωγικής επιμόρφωσης Β1 επιπέδου για όλους

τους εκπαιδευτικούς κλάδους. 

1) Αναφορικά με το ζήτημα της συμμετοχής των εκ-

παιδευτικών αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα
ολοκληρωμένης επιμόρφωσης ΤΠΕ Β' Επιπέ-
δου, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: 

α) Στο πρόγραμμα αυτό, διάρκειας 96 διδακτι-
κών ωρών, ενώ είχε αρχικά ανακοινωθεί
( h t t p : / / b - e p i p e d o 2 . c t i . g r / e l -
GR/typography/about-project-bepipedo-m), δεν
υλοποιήθηκε η πρόβλεψη για συμμετοχή των
καθηγητών αγγλικής γλώσσας στην επιμόρ-
φωση και πιστοποίηση Β’ επιπέδου ΤΠΕ στο
πλαίσιο του έργου με τίτλο «επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» («Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013). 

β) Δεδομένου ότι η πιστοποίηση Β’ Επιπέδου
συνιστά «ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την
αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική
πράξη», η μη συμμετοχή σε αυτό περιορίζει τους
εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας, που είναι κά-
τοχοι πιστοποίησης Α’ επιπέδου σε μια βασική
γνώση περί των λειτουργιών των υπολογιστών,
αποκλείοντάς τους από την όποια απόκτηση
γνώσης περί της εφαρμογής διδακτικών πρακτι-
κών με την παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών
μέσων. 

γ) Η κατάλληλη ένταξη των ΤΠΕ στην ξενό-
γλωσση εκπαίδευση περιλαμβάνεται στον
Οδηγό Εκπαιδευτικού Ξένων Γλωσσών (κεφ. 5)
και άρα επιτάσσει την επαρκή γνώση της διαχεί-
ρισης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες
τεχνολογίες.

δ) Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκα-
λίας, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ θεω-
ρείται ότι συμβάλλει στη βελτιστοποίηση του
σχεδιασμού και στην καλύτερη διεξαγωγή και
εμπέδωση της νέας γνώσης, γεγονός που απο-
τελεί επιπλέον αξιολογικό κριτήριο (άρθρο 14)
κατά την εφαρμογή του Π.Δ. 152 (ΦΕΚ 240, τ.Α',

5-11-2013) για την αξιολόγηση του εκπαιδευτι-
κού έργου.

ε) Έως τώρα, ο αποκλεισμός των ξενόγλωσ-
σων εκπαιδευτικών από τη διαδικασία της επι-
μόρφωσης και πιστοποίησης ΤΠΕ Β’ Επιπέδου
δε διασφαλίζει ένα ενιαίο, αξιόπιστο σύστημα
μοριοδότησης για όλους τους εκπαιδευτικούς,
γεγονός που σε περιπτώσεις μοριοδότησης για
θέσεις ευθύνης καταστρατηγεί την αρχή της ισο-
τιμίας. 

2) Αναφορικά με το ζήτημα της συμμετοχής των
εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας στο πρό-
γραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης ΤΠΕ Β1’ Επι-
πέδου, διάρκειας 36 διδακτικών ωρών, θα θέ-
λαμε να προτείνουμε τα εξής: 

α) να περιλαμβάνεται η επιμόρφωση σε όλα
τα πεδία αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων,
εφαρμογών, διαδικτύου, υπηρεσιών web 2.0 και
λογισμικών, όπως αυτά περιλαμβάνονται και στο
ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης

β) να συνάδει η παιδαγωγική και διδακτική
προσέγγιση του προγράμματος με αυτή του Ενι-
αίου Προγράμματος Σπουδών για τις ξένες
γλώσσες (ΕΠΣ- ΞΓ) ώστε να εξειδικεύεται στο
κάθε διδακτικό αντικείμενο

γ) να ολοκληρώνεται η επιμόρφωση από μέ-
ρους του εκπαιδευόμενου με τη δημιουργική
ανάσυρση πληροφοριών και την εκπόνηση σχε-
δίου εργασίας μέσα στην τάξη ή τη χρήση των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ανάπτυξη
της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών ή τη
χρήση πολυμεσικών εφαρμογών για την αφο-
μοίωση της ξένης γλώσσας. Τόσο το Κέντρο
Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και
την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL) του

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

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

Αρ. Πρωτ. 14
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014

Προς:
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο
κ. Κωνσταντίνο Κουκοδήμο

Κοιν.:
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πρόεδρο κ. Σ. Γκλαβά - Αντιπρόεδρο κ. Ι. Κουμέντο
ΚΕΣΕ (Κεντρική επιτροπή συντονισμού του έργου
«επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και
εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»)
ΟΛΜΕ,  ΚΕΜΕΤΕ
Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ06

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Προτάσεις για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
αγγλικής γλώσσας στην επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου
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ΕΚΠΑ όσο και το ΕΑΠ διαθέτουν ανάλογο
υλικό το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποι-
ηθεί από τους επιμορφούμενους αγγλικής
γλώσσας  

δ) να μοριοδοτείται η πιστοποίηση στο πρό-
γραμμα αυτό εξίσου με το πρόγραμμα ολο-
κληρωμένης επιμόρφωσης, δεδομένου ότι οι
εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας είχαν αρχικά
περιληφθεί στους συμμετέχοντες κλάδους επι-
μόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποί-
ηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική
πράξη. Προτείνουμε να δίνεται η δυνατότητα
στους εκπαιδευτικούς αγγλικής να πιστοποι-
ηθούν μέσω εξετάσεων στο Β’ Επίπεδο, ακόμα
κι αν δεν το έχουν παρακολουθήσει, όπως είχε
συμβεί και με το Α’ Επίπεδο. Τα θέματα για την
εξέταση στο Β’ επίπεδο θα αντλούνται από το
Β1. 

Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη να
συμπεριληφθούν και οι εκπαιδευτικοί αγγλι-
κής γλώσσας στη διαδικασία της ολοκληρω-
μένης επιμόρφωσης των 96 ωρών, εκτός της
συμμετοχής τους στην εισαγωγική επιμόρ-
φωση των 36 ωρών, ενώ κρίνεται εξίσου
απαραίτητο η μοριοδότηση αυτών των επιμορ-
φώσεων να είναι ενιαία και ισότιμη για τους
εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων. 

Κύριε Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε τις προ-
τάσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι συμφωνείτε μαζί μας
πως την εποχή των νέων τεχνολογιών, της γρή-
γορης πρόσκτησης, επεξεργασίας, διάδοσης της
πληροφορίας και της γνώσης, καθώς και της κα-
τάλληλης εκπαιδευτικής αξιοποίησής τους, με
στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη κάλυψη των
εξατομικευμένων αναγκών του κάθε μαθητή, η

Δημόσια Εκπαίδευση οφείλει να δίνει ισότιμα τη
δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτικό να ανταποκρι-
θεί στις νέες αυτές απαιτήσεις ώστε να μπορούν
οι μαθητές να ενταχθούν καλύτερα στη σύγχρονη
κοινωνία της πληροφορίας.

Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είναι πάντα στη διάθεση της πο-
λιτείας για να προσφέρει ό,τι μπορεί για την επί-
τευξη του κοινού μας στόχου που είναι η καλύ-
τερη εκπαίδευση των μαθητών μας.

Με Εκτίμηση
Για το Δ. Σ. της  ΠΕΚΑΔΕ

Ο Πρόεδρος 
ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
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Θέμα: Προτάσεις για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας 
στη ΔΕ  και την ΤΕΕ, καθώς και για τη β΄ ανάθεση

Σε συνέχεια του υπομνήματος (αρ. πρωτ. 10/11-06-
2014), που κατατέθηκε στο ΥΠΑΙΘ, η ΠΕΚΑΔΕ επιθυμεί
να υποβάλει αναλυτικά τις ακόλουθες προτάσεις της:

Α) όσον αφορά στην αγγλική γλώσσα ως πανελ-
λαδικώς εξεταζόμενο, ειδικό μάθημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

α) η αγγλική γλώσσα είναι πανελλαδικώς εξεταζό-
μενο, ειδικό μάθημα για την εισαγωγή τελειοφοίτων
και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε 20 σχολές (ΑΕΙ,
ΤΕΙ) 2 επιστημονικών πεδίων (1ου και 5ου) 

β) ο αριθμός των μαθητών-τριών που επιλέγουν να
εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα ως ειδικό μάθημα αυ-
ξάνεται διαρκώς – και συγκεκριμένα από 6.780 το έτος

2009 σε 11.502 το έτος 2013 – σε ποσοστό 41,05%.
Ταυτοχρόνως, υπάρχει αισθητή αύξηση του ποσοστού
(31,04%), όσων επιτυγχάνουν βαθμολογίες από 15-20
στο συγκεκριμένο ειδικό μάθημα και 

γ) υπάρχει αυξημένη ζήτηση της ολοκληρωμένης
εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για εκπαιδευτικούς
και επαγγελματικούς σκοπούς,

η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε προτείνει για το ΓΕΛ-Εσπερινό Λύκειο-
ΕΠΑΛ: 

Την πάγια και έγκαιρη δημιουργία τμημάτων διδα-
σκαλίας της αγγλικής γλώσσας ως ειδικού μαθήματος
για το σχολικό έτος 2014-2015, από το Σεπτέμβρη, για
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την κατάλληλη προετοιμασία των ενδιαφερομένων μα-
θητών προκειμένου να εισαχθούν στις σχετικές σχολές
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή και για να αποκτήσουν
πιστοποίηση γλωσσομάθειας με βάση την Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 2996/τ.Β’/25-11-2013) για την «Οργά-
νωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης
2013-2014». Τα τμήματα αυτά δύνανται να δημιουργη-
θούν με ελάχιστο αριθμό μαθητών (10) έτσι ώστε να κα-
λύπτονται οι ανάγκες και των ακριτικών και απομακρυ-
σμένων σχολείων από το ένα εκ των δύο ή/και από τα
δύο επιστημονικά πεδία, να ενθαρρύνονται οι
μαθητές/τριες να συμμετέχουν στις εξετάσεις και να μη
στερούνται επιλογών και ευκαιριών για σπουδές. 

Την αποστολή διευκρινήσεων για τη συνέχιση ή όχι της
λειτουργίας της ΠΔΣ, ή για την παράλληλη λειτουργία της
μαζί με τα «τμήματα ενίσχυσης» όπως προβλέπονται στο
νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α'/17-09-2013) για το σχο-
λικό έτος 2015-2016. Το άρθρο 2 παράγραφος 3 προ-
βλέπει ότι «για την άσκηση των υποψηφίων για την εισα-
γωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται
και εξέταση σε ‘ειδικά μαθήματα’ δύνανται να λειτουργούν
σε επίπεδο διεύθυνσης Δ.Ε. και σε ώρες εκτός πρωινής
λειτουργίας σχολείων ‘Τμήματα ενίσχυσης’ στο ελεύθερο
και γραμμικό σχέδιο, στα ισπανικά και στα ιταλικά. Με από-
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δη-
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται
τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, θέματα οργά-
νωσης και λειτουργίας των «Τμημάτων ενίσχυσης», καθώς
και κάθε αναγκαία ρύθμιση εφαρμογής.»

Συνεπώς, ζητούμε τη δημιουργία τμημάτων ενίσχυσης
και για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ειδικό μάθημα ώστε
να καλυφθούν πλήρως και εγκαίρως οι ανάγκες του με-
γάλου αριθμού υποψηφίων μέσω ειδικής ρύθμισης.   

Τη συγγραφή ειδικού εγχειριδίου για τη διδασκαλία της
αγγλικής ως ειδικού μαθήματος που θα διανέμεται στους
ενδιαφερόμενους υποψήφιους στην αρχή του σχολικού
έτους.

Β) όσον αφορά στην εισαγωγή της προφορικής συ-
ζήτησης-εξέτασης ή/και ακουστικής εξέτασης στην αγ-

γλική γλώσσα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου-ΓΕΛ-
Εσπερινού Λυκείου-ΕΠΑΛ. 

Τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής ενσωμάτωσης ολι-
γόλεπτης προφορικής συζήτησης-εξέτασης ή/και ακουστι-
κής εξέτασης στην αγγλική γλώσσα σε όλες τις τάξεις του
Γυμνασίου -ΓΕΛ-Εσπερινού Λυκείου-ΕΠΑΛ, η οποία να
αποτελεί ένα ποσοστό στην προφορική βαθμολογία κάθε
τριμήνου και τετραμήνου και να συνυπολογίζεται στην τε-
λική βαθμολογία των τριμήνων και τετραμήνων. Δεδομέ-
νου ότι το εξεταστικό σύστημα βασίζεται κυρίως στις γρα-
πτές εξετάσεις για την πλειονότητα των μαθητών, παρα-
γνωρίζοντας όχι μόνον άλλες ικανότητές τους, αλλά και
την πρωταρχική σημασία της ακουστικής κατανόησης και
παραγωγής προφορικού λόγου απ’ όλους στην εκμάθηση
μιας ξένης γλώσσας, στόχος είναι: α) η μεγαλύτερη εξοι-
κείωση όλων των μαθητών με την ακουστική κατανόηση
της αγγλικής και την προφορική της παραγωγή και β) η εν-
θάρρυνση των μαθητών με διαφορετικές ικανότητες και
μαθησιακές δυσκολίες μέσω της παροχής περισσότερων
ευκαιριών και εναλλακτικών λύσεων που προσφέρουν η
ακουστική κατανόηση και η προφορική συζήτηση.

Τα θέματα της προφορικής συζήτησης και της ακουστι-
κής κατανόησης μπορούν να αντληθούν για το Γυμνάσιο
και το Λύκειο από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και
την ύλη των βιβλίων που διδάσκονται. Επιπλέον, σχετικό
υλικό ερωτήσεων μπορεί να αναζητηθεί και από το ΚΠγ
όπως επίσης και τα σαφή κριτήρια αξιολόγησης, η σχάρα
αξιολόγησης και το ατομικό φύλλο αξιολόγησης του μα-
θητή για τα προφορικά που καλύπτουν όλα τα επίπεδα
και θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο βαθμολογικό
σύστημα του Γυμνασίου και του Λυκείου αντιστοίχως. Η
προφορική συζήτηση – εξέταση ή/και ακουστική εξέταση
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των τριμήνων και των
τετραμήνων ως κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας στην
τάξη. Δεν πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των τελικών
εξετάσεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Η σχετική
ενημέρωση των εκπαιδευτικών μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τους
Σχολικούς Συμβούλους. 

Γ) όσον αφορά στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο

Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Την υποχρεωτική και οργανωμένη διδασκαλία στην αγ-
γλική γλώσσα ενός ή περισσοτέρων επιλεγόμενων λο-
γοτεχνικών έργων από τα διάφορα λογοτεχνικά είδη
(πεζός λόγος, ποίηση, θέατρο) σε ενιαία ή/και αποσπα-
σματική μορφή καθώς και την ενθάρρυνση της δημιουρ-
γικής γραφής για την προαγωγή της κριτικής σκέψης κατά
την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις
του Γυμνασίου και του ΓΕΛ δεδομένου ότι η πλειονότητα
των εκπαιδευτικών ΠΕ06 ήδη χρησιμοποιεί τη Λογοτεχνία
στη διδασκαλία της αγγλικής. Το λογοτεχνικό έργο ή τα
λογοτεχνικά έργα που θα επιλεγούν από τον εκπαιδευτικό
μπορεί να εγκρίνονται από το ΥΠΑΙΘ και δεν θα περιλαμ-
βάνονται στην ύλη για τις εξετάσεις των μαθητών.

Δ) όσον αφορά στη β’ ανάθεση μαθημάτων σε εκ-
παιδευτικούς ΠΕ 06.

Σύμφωνα με το υπόμνημα της ΠΕΚΑΔΕ (αρ.
πρωτ.12/10-07-2014) για τη β’ ανάθεση μαθημάτων σε
εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα των μα-
θημάτων της ιστορίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τα
οποία συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών
των ξενόγλωσσων φιλολογιών των Πανεπιστημίων, προ-
τείνουμε ο σύλλογος διδασκόντων να μπορεί να αναθέτει
τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος σε εκπαι-
δευτικούς αγγλικής γλώσσας.

Ε) όσον αφορά στη διανομή βιβλίου δωρεάν  στο
Λύκειο. 

Όπως έχουμε υποστηρίξει και σε προηγούμενα υπο-
μνήματά μας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διανέμεται δω-
ρεάν έντυπο μαθησιακό υλικό σε όλους τους μαθητές του
Λυκείου που επιθυμούν να συνεχίσουν την εκμάθηση της
Αγγλικής, ώστε το μάθημα να μην υποβαθμίζεται και να
μην απαξιώνεται. 

ΣΤ)  όσον αφορά στη διδασκαλία μαθητών με μαθη-
σιακές δυσκολίες. 

Τη δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού στην αγ-
γλική γλώσσα αποκλειστικά για τη διδασκαλία μαθητών
με διαφορετικές μαθησιακές δυσκολίες σε όλες τις τάξεις

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το υλικό αυτό θα συ-
νοδεύει το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιεί ο εκπαι-
δευτικός και θα καλύπτει μέσω της διαφοροποιημένης δι-
δασκαλίας και τις ανάγκες των μαθητών αυτών.

Ζ) όσον αφορά στη θέσπιση θέσης ειδικού συμβού-
λου αγγλικής γλώσσας στο ΥΠΑΙΘ.

Ο προγραμματισμός και οι ανάγκες της διδασκαλίας της
αγγλικής γλώσσας στο Δημόσιο Σχολείο χρειάζονται ορ-
γάνωση και άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση από τη θέση
του ειδικού συμβούλου αγγλικής γλώσσας στο ΥΠΑΙΘ
ή/και στο ΙΕΠ.    

Κύριε Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε τις προτάσεις
αυτές, οι οποίες αποτελούν προϊόν μακροχρόνιας συνερ-
γασίας και έρευνας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και ακα-
δημαϊκούς. Ακολουθούν δε τις σύγχρονες επιταγές από-
κτησης γλωσσομάθειας σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα
εργασίας. Πιστεύουμε ότι συμφωνείτε μαζί μας πως σε
περιόδους οικονομικής κρίσης η Δημόσια Εκπαίδευση
οφείλει να δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα ανάπτυξης
γνώσεων και δεξιοτήτων στα υψηλότερα επίπεδα εκμά-
θησης της αγγλικής (Γ1-Γ2) με την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του έμψυχου και υλικού δυναμικού της εκ-
παίδευσης χωρίς να απευθύνεται σε ιδιωτικούς φορείς. Η
Δημόσια Εκπαίδευση οφείλει να επιβραβεύει τη συστη-
ματική προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν
με πληρότητα και επάρκεια στα έως τώρα καθήκοντα (α'
και β' ανάθεσης) που τους αναλογούν. Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είναι
πάντα στη διάθεση της πολιτείας για να προσφέρει ό,τι
μπορεί για την επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι
η καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.

Με Εκτίμηση
Για το Δ. Σ. της  ΠΕΚΑΔΕ

Ο Πρόεδρος 
ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ
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The present article pertains to the widely-
acknowledged potential of new technologies
and Computer-Mediated Communication
(CMC) tools to trigger students’ motivation
while creating fruitful conditions for the
development of 21st century skills, namely
cognitive, metacognitive, social and
communication skills. Additionally, it seeks to
shed due light on CMC’s unique potential to
promote Intercultural Awareness (CA) and
Intercultural Communicative Competence
(ICC) on behalf of our students while
subconsciously paving the way towards
deconstructing stereotypical attitudes and
refraining from racism.

Introduction

New technologies and the Internet have emerged as a
prominent and well established part of contemporary
societies. Their increased prominence has pervaded all
aspects of life ranging from academia to entertainment.
Undoubtedly, their advent changes the way we traditionally
perceive education, sparking new dimensions to Foreign
Language Learning (FLL). A gradual shift from employing
online communication as a pedagogical tool towards
seeing it as a legitimate medium of literacy and
communication in its own right is now paved through
(Warschauer, 1999; Warschauer, 2001; Warschauer &
Kern, 2000; Warschauer & Meskill, 2000). The role of
educational technology has gradually been transformed

Key words: 
Computer-Mediated Communication, 
Computer-Mediated Intercultural 
Communication (CMIC) Web 2.0 technologies,
Wiki, Motivation, 21st century skills, 
Autonomy, Higher-order thinking, 
Intercultural Communicative Competence

Koufadi Efthymia
ekoufadi@yahoo.gr

Employing the wiki as a real-life tool 
to foster students’ 21st century skills

from that of a tutor to that of a tool (Warschauer, 1996)
affording a constellation of ways of communication
among students acting as active members of online
discourse communities (Vlachos, 2006a&b). 

Relevant literature on the field and research studies
conducted worldwide (Davis et al, 1997; Fustenberg,
1997; Kotter, 2003; Lin Ho, 2000; Meloni et al., 2001;
Skourtou & Kourtis-Kazoullis, 2002; Zamel, 1985)
suggest a pattern of positive effects on students’
attitudes and engagement, skills development, and their
computer literacy (Blake, 2000; Felix, 2005;  Lin Ho,
2000; Liu et al, 2002; Singhal, 1998; Zeiss & Garcia,
2005; Zeng &Takatsuka, 2009). Equally importantly,
Cultural Awareness and Intercultural Communicative

Competence arise as valuable assets deriving from the
incorporation of online networking in the FLL process
(Abrams, 2002; Belz, 2002; 2003; Kellner, 2005;
Osuna, 2000; Sellami, 2000; Vlachos, 2007&2010).

It should be stressed, though, that in the Greek
educational context, it still constitutes a novice practice
regarding both research available and even more
importantly its dissemination as an everyday EFL
teaching practice (Skourtou, 2002; Vlachos, 2006b;
Daskalogiannaki, 2011; Drakopoulou, 2010; Vranos,
2009; Georgopoulou, 2012; Mpakola, 2012). Serving
current research needs, a case study was conducted
aiming at exploring the potential of wikis in the FLL
process in Greek State secondary education towards
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the enhancement of motivation, higher-order thinking,
21st-century skills development, learner autonomy and
Intercultural Communicative Awareness and
Competence with the view of offering valuable practical
recommendations to all EFL educators that share the
same quests and pursuits.

1. Literacy in the Web-Era

A common criticism often expressed against
computer use in the educational process pertains to its
anti-social nature (Pennington, 1996:10). However,
nothing could be much further from the truth.
Paradoxically, as Gonzalez & Louis (2008, p.28)
contend -through a very strong poetic metaphor of the
‘Learner technology worm’- that ‘autonomy and
technology suggest communication and union and not
separation and isolation. Even more practically, the very
fact that social sites like YouTube, Myspace, Facebook
and Twitter are gaining growing popularity among
youngsters proves exactly the opposite (McLoughlin &
Lee, 2007; Pempek et al., 2009; Wu & Hsu, 2011);
CMC has introduced a new era of digital socialization
(Downes, 2004; Lenhart & Madden, 2005). It goes
without saying that the growth in popularity of social
computing applications necessitates changes in
pedagogy towards greater learner control, agency, peer-
to-peer sharing and Learner-Generated Content (LGC)
(O’Reilly, 2005; Williams & Jacobs, 2004). New
affordances of Web 2.0 are now making learner-
centred education a reality and a shift is initiated away
from the production of web content by “authoritative”
sources towards content generated by users themselves
(Cross, 2006; Karren, 2006; Lee, 2000; Rosen,
2006). The notion of “students as audience”i gave way
to “students as producers” indicating greater autonomy
and creativity (Klamma et al., 2007; Lenhart & Madden,
2005). The traditional notion of “literacy”, also known
as “foundational literacies”ii (Vlachos, 2009) though
crucial, falls short to meet the requirements of the
rapidly changing information and communication
societies. To keep pace, foreign language pedagogists
should live up to current societal requirements and pave

the way for the development of “new literacies”. 

“New literacies” expand the language-based view of
literacy to take into account the diverse linguistic and
cultural makeup of contemporary societies. As a term,
it refers to knowledge, skills and strategies students
progressively built in order to be able to adapt to the
changing ICT learning contexts (Bruce, 2003; Guth &
Helm, 2010 & 2012; Lamy and Hampel, 2007; Leu et
al., 2004; New London Group, 1996, 2000; Vlachos,
2006a & 2010). 

So what is literacy after all?  It appears to be a shifting
target; In the Web-era, we cannot but admit that the
ability to read, write, and communicate effectively over
computer networks is the cornerstone of success in all
spheres of life. Our main challenge is ‘to prepare our
students for their future rather than their past’ (Shetzer
and Warshauer, 2000).

2. Theoretically grounding 
Web 2.0 tools’ integration 
in the EFL education

Computer Assisted Language Learning (CALL) has
been at the forefront of FLE for decades. Nowadays,
however, a socio-cognitive approach to CALL (Vlachos
& Papaefthymiou-Lytra, 2008) along with the
intercultural theory reinforced by the ‘participation’ and
‘knowledge creation’ metaphors of learning are being
promoted as pedagogical models.

As widely known, the sociocognitive and sociocultural
approaches emphasize the social and cultural aspects
of language acquisition achieved through the
socialization into particular discourse communities and
sociocultural environments (Gee, 1996; Kasper, 2001;
Norton & Gao, 2008; Schieffelin & Ochs, 1986; Wu &

Hsu, 2011). Learners are treated as individuals and
social beings; as independent and interdependent, who
construct meaning and discover learning through
experience (experiential learning). Social Networking
Sites (SNS) undoubtedly exhibit great potential for self-
expression, community participation, and knowledge
sharing (Byram, 1999; Guth & Helm, 2012; O’Dowd,
2007); 

Interesting, also, to note Sfard’s (1998) distinction
between the two metaphors of learning namely, the
‘acquisition metaphor’ and the ‘participation metaphor’.
The former represents the receptive view to learning.
Alternatively, the latter conceptualizes learning as a
process of participating in multiple networks of cultural
and shared learning practices. The focus shifts from the
outcomes and products to the process itself (Brown et
al., 1989). 

Nowadays, however, learners take greater control of
their learning by generating ideas and knowledge
through inquiry. In order to keep pace with the Net
Generation, Paavola & Hakkarainen (2005) propose
the ‘knowledge creation metaphor’ (Figure 1). Within
this conceptualization, learning is acquired by becoming
part of a community, through the creation and
contribution of learning resources. Students, both
consumers and producers (“prosumers”), do not only
acquire knowledge and skills through their interaction
with experts, but they now take the responsibility of
becoming generators of ideas, resources and
knowledge (Eustace & Hay, 2000; Lee et al., 2005; Lee
& McLoughlin, 2007).

3. The potential benefits of 
Web 2.0 tools and the wiki

Research has shown that Network-Based Language
Teaching (NBLT) promotes learners’ intrinsic
motivation, as it allows real-world communication upon
topics beyond classroom-based ones (Dornyei,
2001a&b & 2003; Fox, 1998; Kern &Warschauer,
2000; Meloni et al., 2001; Vlachos, 2006a&b
Warschauer & Grimes, 2007), thus the

Figure 1: Three metaphors of Learning   (Paavola and Hakkarainen, 2005)

▲



>

26 27

>

TEACHING ISSUES TEACHING ISSUES

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 40 ΜΑΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ASPECTS TODAY ISSUE 40 MAY-AUGUST 2014

>

>

decontextualization of the learning situation and the
‘disturbance of routine’ are naturally achieved (Davis et
al., 1997). Undoubtedly, the wiki, as a platform of
authentic and purposeful interaction, strongly supports
socialization and students’ independence while boosting
motivation (Arthur et al., 2006; Pempek et al., 2009;
Warschauer, 1996; Wu & Hsu, 2011). 

Living in the 21st century, the maintenance of the
‘traditional classroom’, where teachers are the purveyors
of knowledge and the wielders of power, and learners
are seen as ‘containers’ to be filled with knowledge
seems futile and outdated (Benson & Voller, 1997,
p.20). At this point, authenticity comes strongly into
play both in terms of the resources available at the click
of a button as well as in terms of the unprecedented
opportunities for real purposeful interaction both
synchronously (in real time) or asynchronously (delayed
time) (Chapelle, 2000; Gonzalez & Louis, 2008). The
provision of an immediate natural audience and an
authentic communication purpose elevates
communicative, social and thinking skills.
Socialization, sharing and identification have proved
to be among the most important attributes of CMC.
Consequently, a spirit of creativity and collaboration is
cultivated through the engagement of learners in
situated learningiii, as they collaborate towards the
creation, support and justification of arguments and
genuine products (Debski et al., 1997 in Vlachos
2006a&b; Fustenberg, 1997). Additionally, thought
exchange and meaning negotiation promote
metacognitive and metalinguistic awareness
(Sengupta, 2001), social and higher-order thinking
skills (Skourtou & Kourtis-Kazoullis, 2002), peer
interaction and feedback, reciprocity and ultimately
autonomy (Kotter, 2003). 

Following social-constructivist pedagogy, students’
individual learning styles and varied cognitive needs
are being respected and catered for (Gonzalez &Louis,
2008; Vlachos, 2010) and consequently within the
anxiety-free wiki-context, learners develop their own
personal styles and intelligences and ultimately develop
the necessary skills and strategies which pave the way
to their autonomy and lifelong learning (Beatty &

Numan, 2004; Vlachos, 2005; Warschauer, 2001 &
2005; Williams, 2002). 

Furthermore, acknowledging the fact that language
learning is not merely an issue of mastering a linguistic
system of signs and symbols but a complex social
practice (Norton & Toohey, 2002), we cannot but admit
that when language learners interact via the computer
they are seeking for more than words and phrases;
instead they are trying to make themselves understood
and be recognized by their interlocutors (Ghazvini &
Khajehpour, 2011). Consequently, social networking
tools appear as ideal places for EFL learners to access,
use and acquire the target language while refining their
communicative competenceiv (Reihardt & Zander,
2011; Yu et al., 2010). Communicative competence
involves appropriate language use given the social
context; the focus is on language not as an end in itself
but rather as a means to function as social beings
(Alptekin, 2002; Baker, 2012; Karavas and
Manolopoulou-Sergi, 2004).

A timely issue in FL pedagogy is that of Intercultural
Awareness. Until recently the native speaker (NS)

constituted the model to aspire to and the one against
which learners’ linguistic performance was gauged
(Alvarez, 2007; Coulmas, 1981; Davies, 1991 & 2003;
Timmis, 2002). Recently, however, the supremacy of an
abstract and ideal native-speaker model and the
purported native-speaker competence as the
benchmark of perfection have been severely criticized
(Alptekin, 2002; Bennett, 1986; Conrick, 1999; Kachru,
1992 & 1996; Kramer-Dahl, 2003; Phillipson &
Skutnabb-Kangas, 1999). Consequently, new norm-
reducing, culturally informed paradigmsv were put to
the fore which prioritize plurilingualism and
multiculturalism and thus successfully uphold English
as an instrument for intercultural awareness and
communication among people around the world
(Crystal, 1997; Fay, 1999; Sifakis, 2001; Tomalin &
Stempleski, 1993). Resonating Edward Hall’s view that
‘culture is communication and communication is
culture’ (Hall, 1990, p.186), culture is viewed as a small
emergent phenomenon and a ‘third space’ in which
intercultural communication occurs (Bhabha, 1994 &
1995). Similarly, communication is viewed as an
intercultural process of facework in which the unique

and complex ‘cultural baggage’ of the interactants is
mediated (Cupach & Metts, 1994; Grundy, 2004;
Porter and Samovar, 1994). An ethnorelativevi

orientation in teaching language and culture is put
forward where intercultural communication among
non-native speakers of English is prioritised, the
effectiveness of which is gauged on the basis of the
participants ability to negotiate a mutually-acceptable
communication given their differences (Corbett, 2003;
Llurda, 2004; Mckay, 2002 & 2004; Sifakis, 2004). 

Ideally, the foreign language classroom can serve as
a ‘neutral’, non-threatening ‘intercultural third space’ of
self-expression, self- and other-exploration and a
means of raising learners’ Intercultural awareness and
developing Intercultural Communicative Competence
(McKay, 2002 &2004; Sifakis, 2004 & 2009). Maybe
the potential of Computer-Mediated Intercultural
Communication (CMIC) lies in that language learning is
placed within a more broadly-scoped learning
experience (Kern et al, 2004). Within virtual discourse
communities, students disclose their cultural identities,
exchange information on cultures and lifestyles and
consequently realise and accept culturally influenced
differences and similarities between their mindset and
that of others. In this way, pupils’ languages and cultures
are legitimated and brought in the frontline. This allows
for the flow of new cultural schemata, perceptions and
experiences in the EFL classroom and thus resulting in
a gradual shift from an ethnocentric outsider
perception to an insider cultural understanding
(Baker, 2000; Byram, 1989; Elsen and St. John, 2007;
Gaitartzi, 2009; Joinson, 2001; Pulverness, 1999;
Vlachos, 2005 & 2007& 2008 & 2009; Vlachos &
Athanasiadis, 2005). 

L2 communication should be perceived as a cross-
cultural process and learners should become aware of
the culturally-informed nature of communication
(Risanger, 2007). Recently, sociocultural knowledge
(Hymes, 1972) has given way to critical Cultural
Awareness and Intercultural Communicative
Competencevii (Byram, 1999; Guth &Helm, 2012;
Vlachos & Papaefthymiou, 2008). CMC platforms and
the wiki in particular can ideally function as collaborative
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related schemata (White and Arndt, 1991), while
familiarising students with the new technology to be
employed and the conventions of online
communication in order to speculate on ‘what is
sayable, when and how’ (Swales, 1990). 

Moving on to the implementation stage, being the
most interesting one, the students –divided into
groupsix- inaugurated the new communication channel

by preparing and posting ‘hello’ messages, their profiles
and group presentations. The following sessions were
devoted to a close cooperation between
correspondent groups while searching, retrieving,
collecting, evaluating and synthesizing information, thus
enhancing their research and critical skills on the one
hand and higher-order thinking and independent
action on the other (Brandl, 2002; Coiro, 2003;
Dodge, 1998 & 2001; March, 2003/2004 & 2007;
Mike, 1996; Slaouti, 2005; Vlachos, 2009). To facilitate
and guide students, worksheets were prepared offering
guidelines on each one of the topics, while the teacher
acted as a facilitator, counselor and guide (Tsotsoli,
2004 as cited in Bouboureka, 2005; Warchauer,
2001). 

Theoretically grounding the project, the Internet was
employed as a pedagogical tool in two ways, namely,
‘search for and receive’ and ‘publish and provide’ x (Grey,
1999), covering all three areas of electronic literacies
namely, communication, construction, and researchxi

(Shetzer & Warschauer, 2000). Moreover, according to
Brandl’s (2002) classificationxii, the particular project
fell somewhere in-between ‘teacher-facilitated’ and
‘learner-determined’ approach to lesson design. Lastly,
a topic-based instructionxiii was employed; having
language and content well integrated providing a strong
link with reality and students’ background knowledge
and recreational activities (Brinton et al.,1989;
Flowerdew, 1993; Scott & Ytreberg, 1990; Vlachos,
2006a). 

5. Research findings and 
pedagogical implications

Hopefully, the findings of the research based on the
project previously discussed did prove rather
encouraging reinforcing relevant literature, thus casting
another stone in favour of the integration of Web 2.0
technologies and CMC in the EFL educational process. 

For purposes of economy, these can be briefly
summarized under the following broad categories:

platforms among partner classes from different parts
of the world with the aim of fostering cultural awareness,
mediation skills and ultimately intercultural
communicative competence. Here lies a dual gain: on
the one hand, language learning and consolidation are
naturally achieved, while, on the other, students acquire
intercultural awareness and subconsciously develop
their intercultural communicative competence,
considered an important asset of a 21st century citizen
functioning in a cosmopolitan international society
where the vast majority of interactions are  in English
with people being native speakers of many other
languages (Baker, 2012; Chapelle, 2000; Cummins,
2000;  Shetzer & Warschauer, 2000; Vlachos &
Athanasiadis, 2005;Kormos & Csizer, 2008; Lamb,
2004; Su, 2006; Wu et al., 2011; Yashima et al., 2004). 

To summarise, web 2.0 technologies inherently bear
affordances that open new, much-promising prospects
for FLE potentially yielding rewarding outcomes.
However, their employment per se does not guarantee
their purported benefits; instead their successful
integration is a key parameter. 

4. Translating theory into practice: 
An intercultural wiki project

The particular researchviii, the purpose of which is
stated at the introduction, was based on an intercultural
project which entailed an online collaboration between
two different- nation groups on a wiki where students
collected and exchanged information on mutually
agreed topics concerning their life and culture. A Greek
group of twenty two 15 to 16 year-old students
attending the 1st and 2nd grade of High school and a
German group of fifteen students of the same age
formed the participants groups. The whole endeavour
was divided in three stages, namely, the planning stage,
the warm-up/preparatory stage and the implementation
stage. 

The planning stage entailed the transformation of the
project from a theoretical conception into a project ‘in
the flesh’ comprising all the specifications concerning

the aims, the duration, the course of action, the session
materials, and the construction of the wiki itself. After
all, ‘Our Intercultural Corner’ wiki took its final shape
as shown in figure 2 (http://ourinterculturalcorner.
wikispaces.com).

During the warm-up/preparatory stage, a series of
sessions prepared aimed at arousing interest, activating
background knowledge and relevant content and topic-

Figure 2: The homepage of ‘Our Intercultural Corner’ wiki

▲
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opinion they held about each other after the
intervention of the project; learners were observed to
gradually question and deconstruct stereotypical
knowledge, which led to cultural segregation and
stigmatization and move gradually from an
ethnocentric to an ethnorelative perspective (Hofstede,
1980; 1986; 1991/1994). Thus, it can be safely argued
that students have developed both cultural and
crosscultural awareness (Broady, 2004; Quappe and
Cantatore, 2007; Tomlinson and Masuhara, 2004;
Tseng, 2002) and have unconsciously developed a
combination of knowledge and skills that make up
intercultural communicative competence (Davcheva et
al, 1999; Lambert, 1999; Seelye, 1993; Vlachos,
2005).

Conclusively, the FL classroom enriched by
intercultural-communication web 2.0 tools has
undoubtedly been found to serve as a ‘intercultural third
space’ of self-expression, self- and other-exploration
and a means of raising learners’ intercultural awareness
and developing intercultural communicative
competence, while drawing innovative connections
among languages and cultures (Lytra, 2007; McKay,
2002 & 2004; Moje et al, 2004; Sifakis, 2004 &
2009; Vlachos 2008 & 2009).

6. Suggestions for further 
research and action

Acknowledging that the particular research along with
its positive findings was a small scale research,
reservations should be held concerning the
generalisability and transferability of the findings to the
whole population of Senior High education. Given the
fact, though, that students were thrilled by the
employment and the immediacy of Web 2.0 tools,
intercultural crosscurricular projects, combining
students’ interests, background knowledge and various
scientific areas, would also be recommended which
would undoubtedly open up new educational
perspectives within a 21st century school.

Furthermore, heading for the normalization (Bax,
2003) of new technologies in language learning, wikis
and blogs can serve as communication platforms
among students and teachers allowing for teacher and
peer scaffolding drawing internal and external
connections both within and out of school teaching
hours.

Leaving the outdated lecture-memorization teaching
paradigm behind, innovative educators are provided
with the great asset of harnessing new technologies and
students’ recreational activities to build bridges and draw
new connections among languages and cultures, thus
keeping pace with plurilingualism and multiculturalism,
which undoubtedly constitute the hallmarks of the 21st
century societies. 

To make a step further, special allusion has for
decades been made to the development of students’
social and communication skills, but inasmuch as most
of the encounters, nowadays, involve participants from
varied linguistic and cultural backgrounds,
communication cannot but be viewed as a complex
intercultural process of facework (Cupach & Metts,
1994; Grundy, 2004; Porte and Samovar, 1994). We,
as EFL teachers, shall aspire to transforming the foreign
language classroom to a ‘neutral’, non-threatening
‘intercultural third space’ aspiring to raise our students’
intercultural sensitivity, awareness and competence in
communication.

5.1  Motivation

Thanks to game-like nature, the wiki, as a Social
Networking Site (SNS), was found to instill the language
classroom with immediacy and creativity which affected
students’ intrinsic motivation and attitudes for the better
compared to the traditional pen-and-paper mode.
Students were delighted by the employment of the
internet, being a modern, useful, and real life tool, which
they anyway use in their personal life and considered it
an enjoyable breaking-through teaching method. Within
an enjoyable, anxiety-free atmosphere, learners
indulged their ability to interact with people worldwide
at a touch of a button from anywhere at any time, which
as a fact rendered learners more receptive and self-
confident, and consequently learning more effective
(Moras, 2000; Pennington, 2004; Vlachos, 2010).

5.2  21st century skills and autonomy

The wiki, falling within current technological
applications, proved to have the potential to transform
traditionally passive and demotivated students into
engaged and interactive learners who managed to
equip themselves with knowledge, skills and strategies.

Concerning 21st century skills development and the
much-discussed autonomy edifice, it can be safely
argued that the hyper-textual world and consequently
reading online –due to the non-linear, multimedia and
interactive presentation of information (Coiro, 2003) –
was found to benefit students by enhancing higher-level
reading skills and strategies (skim, scan, process, select,
evaluate) (Cobb and Stevens, 1996; Grabe, 1991).
Through their engagement in active reading, students’
research and critical skills became more elaborate and
they were observed to have become more selective
towards content; not passive consumers anymore, but
instead active readers and co-constructors of meaning
through reflection and decision-making (Shetzer &
Warschauer, 2000; Landow, 1992; Singhal, 1998;
Facione, 1999; Wegerif, 2002)

Interestingly, also, thought exchange and meaning
negotiation on the wiki platform appeared to promote
students’ metacognitive and metalinguistic awareness

(Sengupta, 2001), while refining their social and

collaboration skills (Skourtou & kourtis-Kazoulis, 2002).

Last but surely not least, as students themselves

disclosed; their being equipped with 21-century skills

had a strong bearing on their self-esteem and

confidence concerning their capabilities and

communication competency as L2 users. As observed,

students gradually managed to emancipate from the

teacher and set on their feet, thus subconsciously

setting the touchstone towards autonomous, self-

directed learning.

5.3 Intercultural communicative
competence

According to the research findings, within the wiki

virtual community, students came closer, disclosed their

cultural identities and in the process of co-constructing

their intercultural space, realized and accepted culturally

influenced differences and similarities between their

mindset and that of others. This, as revealed, urged

students to modify existing schemata and monocultural

awareness and develop understanding and empathy

towards 'other' (Byram, 1989). 

Interestingly, there was an undeniable shift in the
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Concluding remarks

To put it in a nutshell, the particular article hosted a
brief presentation of a research project that attempted
an amalgam of the educational, technological, social
and cultural milieu to further lend support to the
potential of new technologies to reshape both the
content and the processes of language learning. It is
fervently believed that the judicious and informed
employment of Web 2.0 technologies allows for a
thorough integration of language, content and culture
and provides students with unprecedented

opportunities for autonomous learning.

We shall conclude our discussion by quoting
Warschauer and Meskill’s words (2000, p.15):

‘…Language learning is an act of creativity,
imagination, exploration, expression, construction,
and profound social and cultural collaboration. If
we use computers to fully humanize and
enhance this act rather than to try to automate
it, we can help bring out the best that human and
machine have to offer…’

i The notion of “students as audience” points to a traditional teacher-centered
approach to learning characterized by instructor-expert generated learning which
casts students as passive consumers of information and knowledge (Dalsgaard,
2006; Downes, 2005 & 2007).

ii “Foundational literacies” include phonemic awareness, knowledge of grammar
and syntax, word recognition and vocabulary knowledge, decoding knowledge,
comprehension, inferential reasoning, the writing process, responding to literature
etc.

iii In situated learning learners engage in meaningful tasks and work towards the
solution of meaningful problems that are within the scope of their interests and
can be applied in multiple real life contexts.

iv Communicative competence is a complex construct which comprises a number
of competences (linguistic, pragmatic, strategic, sociolinguistic and intercultural),
skills and knowledge that learners gradually built through the various linguistic,
social and intercultural experiences they gain through the course of their life
(Vlachos, 2010).

v Culturally-informed paradigms view the English language as an international
language or as the international lingua franca serving primarily communicative
purposes with an emphasis on intercultural interaction and communication
(Prodromou, 2000; Sifakis, 2003).

vi Ethnorelativism, as opposed to ethnocentrism, is the interculturally-desired state
of mind in which no one way of understanding the world is seen as being inherently
better, more natural, or more normal than any other worldview.

vii Intercultural Communicative Competence (ICC) can be defined as the knowledge,
skills and strategies that allow learners to communicate effectively with people
from other cultures different than their own using the target language. 

viii The methodology of the research and the research tools employed do fall within
the scope of interests of the particular article. Extensive analysis on the research
can be found in my M.Ed dissertation hosted at the library of the Hellenic Open
University. 

ix More information on the criteria that informed the group classification as well as a
detailed description of the stages and the worksheets prepared can be found in
the M.Ed dissertation (section 3.6, p.35, Appendices IX-XV, pp. 122-164
respectively). 

x Grey (1999) puts forward four basic ways in which the Internet can be used in
ESL/EFL classrooms: 1) ‘Search for and receive’, 2) ‘Publish and provide’, 3) ‘Talk
to and reply’, and 4) ‘Collaborate and learn’. The ‘search for and receive’ category
comprises activities that are based on using the Internet as a huge virtual library.
In these activities students search for and retrieve information which they are to
use somehow in another activity or task. The ‘publish and provide’ entails activities
which do not involve the retrieval, but the publication of information.  

xi Shetzer and Warschauer (2000) have categorized electronic literacies in three
areas: communication, construction, and research. Communication involves
Internet-based activities allowing people converse with individuals or groups which
entails mastering the pragmatics of various forms of synchronous and
asynchronous communication. Construction involves the ability to work individually
or collaboratively to write and publish information on the internet and includes
mastery of hypermedia authoring.  Research encompasses a range of navigation,
reading, and interpretation skills, including how to effectively search the Internet,
consider critically and evaluate information.

xii Brandl (2002) presents three approaches to lesson design: Teacher-determined,
Teacher-Facilitated and Learner-Determined. In the Teacher-Determined
approach the teacher selects all the material, designs the tasks and guides the
students throughout the whole process, which results in limiting learners’
involvement, independence and autonomy. In the Teacher-Facilitated approach
the teacher determines the topic and gives a set of materials and sites. Within a
particular task environment, the teacher acts as a facilitator in the reading process
guiding learners to explore a variety of pre-selected materials and resources, thus
providing a clear goal to be achieved. Students are allowed a degree of
independence as they can freely explore the contents themselves. In the Learner-
Determined approach everything is left upon learners to decide (process, product,
goals, resources, etc). It is a purely student-centered highly motivating approach
enhancing cooperation, content learning, cognitive abilities and language skills while
building students’ self-confidence and autonomy. 

xiii Topic-based instruction emphasizes the role of learners’ interests, experiences
and knowledge of the world. Calling upon students’ background knowledge and
schemata facilitates the learning process by providing the basis and the starting
point to associate situations, language functions, structures and vocabulary with
the topic in question and consequently with the task (Scott & Ytreberg, 1990;
Vlachos, 2006a).
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Educational Technology provides both teachers
and learners with the opportunity to make
language learning flexible, motivating, effective
and enjoyable. This can be achieved through
making, doing and creating with technology
(Schaffhauser, 2011). The writer of this article
uses a case study in Primary Education. Her
aim is to promote young learners’ ‘learning to
write’, a more top-down learner-centered
approach to the teaching of writing. Since
learners feel rather dull and uninterested
towards the writing skill, she integrated Digital
Storytelling in her lessons in order to change this
negative attitude.

Theoretical background

1. The emergence 
of Digital Storytelling

Thanks to Joe Lambert and Dana Atchley, the co-founders

of the Center for Digital Storytelling (CDS), a non-profit,

community arts organization at U.C. Berkley in Berkeley,

California in 1993 (Bull & Kajder, 2004; Chung, 2007;

Robin, 2008), Digital Storytelling has not been a new

concept in multimedia technology.

Digital Storytelling is the practice of using ICT tools,

Internet downloaded or hand-drawn images, photographs,

graphics, texts, recorded audio, music, sound effects not to

mention the learners’ own voice in narrating to tell stories.

In the beginning, learners follow the traditional processes

of choosing a topic, writing the script and developing

engaging stories. Then they supplement them with

multimedia tools. In the end, the digital stories can be

uploaded on a web-site or burned on a DVD.

1.1 Elements of Digital Stories 

The Center for Digital Storytelling is known for

developing the Seven Elements of Digital Storytelling.

Lambert (2007: 9-19) addresses the following digital

story traits:

1. Point of View – the author’s perspective

2. A Dramatic Question – a question answered by

the end of the story

3. Emotional Content – serious issues spoken in a

personal and powerful way

4. The Gift of your Voice – how the story is told so

that the audience can understand the context

5. The Power of the Soundtrack – music or sound

effects to accompany the story

6. Economy – put as simply as possible so that the
viewer is not overloaded with unnecessary
information

7. Pacing – the slow or quick progress of the story
(also cited in Bull and Kajder, 2004, 2006, Barrett,
2006, Satterfield, 2007 and Dreon et al, 2011).

As Lowenthal (Preprint) claims these elements
coupled with the short duration differentiate a digital
story from other types of stories or other media, for
instance a film, TV, YouTube or blogging; however, a
digital story may include many, if not all the seven
elements.

Nevertheless, later Houston University, after
excluding the emotional content one, has expanded
and modified these traits into four more ones: 

• the overall purpose of the story, 

• the choice of content, 

• the quality of the Images and 
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• the good grammar and language usage (Robin
and Pierson, 2005 and Αποστολίδου, 2012). 

This modified set of elements provides learners with
a purpose and set of guidelines. Learners use them
as they find, make or take pictures on their topic,
prepare a storyboard consisting of their ideas, and
complete an engaging digital story that manifests the
understanding and point of view of the topic they
have chosen (Robin and Pierson, 2005).

1.2 Digital Storytelling tools

As Robin and Pierson (2005) recommend, there
are many not very expensive and user-friendly
applications to create digital stories of high quality.
Depending on the elements included in the digital
story, peripheral tools such as a recording device or
microphone, hardware and software to manipulate
images and video, or tools to take pictures and video
might be needed. The table below highlights some
popular software programs useful for digital
storytelling, according to Robin and Pierson (2005)
and Microsoft’s Digital Storytelling Learning Projects
(p.10).

1.3 Digital Storytelling as an effective
instructional tool

Digital Storytelling has become a powerful
instructional tool for both learners and teachers.
Digital stories let learners “express themselves not
only with their own words but also in their own voices,
fostering a sense of individuality and of ‘owning’ their
creations” (Educause Learning Initiative, 2007:12).
Their impact on learners is also shown through the
learners’ critical thinking of which combinations of
audio and visual elements will be effective.

Besides, Figure 1 overtly presents the convergence
of Digital Storytelling in education. Apparently, when
learners take part in designing, creating and
presenting their digital stories, they are engaged in
the following skills:

• Research skills: locating and analysing necessary
information; 

•Writing Skills: going through planning, revising and
giving or receiving feedback when learners develop
a script;

• Organization Skills: managing the materials they
want to use and the time to complete it;

• Technology Skills: using different
types of tools like digital cameras,
scanners, microphones and
multimedia authoring software;

•Presentation Skills: coming up with
the best presentation of the story;

• Interview Skills: deciding on which
questions to use in an interview;

•Interpersonal Skills: the members
of a group have different roles;

•Problem-Solving Skills: discussing
and deciding how to avoid possible
problems they may face throughout
their work and

• Assessment Skills: by evaluating
their own and others’ work and
making suggestions for improvements
(Robin, 2006).

2. The development of writing skills

The process of digital storytelling starts as the
‘traditional’ writing process including brainstorming,
drafting, peer-editing and re-drafting and it is not a
solitary act carried out by an author but a
collaborative social effort that is continuous. After that
stage, learners construct a story map and/or a
storyboard1 to visualize their story.

Additionally, digital storytellers can become
‘producers’ (Sheridan and Rowsell, 2011) by
designing and producing a written text that combines
images and graphics with sound and movement on
screen. Moreover, they can become ‘meaning makers’
because a good story stands out for its content and
not for its accompanied technological tools. In other
words, the story should be in the foreground and
technology in the background, serving as a tool for

Figure 1. 
Adapted from Robin’s (2008:223) article: Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool
for the 21st Century Classroom

1 A storyboard is an ordered presentation of visual elements (drawings or photos) and keeps the events of the story
in order; it shows the flow of story motion. On the other hand, the story map is a one-page diagram demonstrating
the necessary components of a story. It ensures that the sequence of events supports the story by showing the flow
of its emotion enabling both learners and teachers to detect any weak story elements in the planning stage (Ohler,
2008:78, 122, 2005/2006:45).
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the final publication and sharing (Bull and Kajder,
2004:47); a story “should be remembered for its
soul, not the bells and whistles of the technology
tools” (Porter, 2006:31). Therefore, from the initial
investigation to rough draft and through the polishing
and improvement of draft after draft, writing takes
most of the lessons’ time. 

Moreover, Pennington’s model (1996) of Writing
Differently is promoted. According to this model,
writing is viewed in evolutionary terms and as
requiring redrafting (cognitive/affective effects) and
learners are involved in drafting and revising cycles,
they generate and process content (process
effects). In addition, they produce more
intermediate drafts with more content and their
creativity is manifested by the difference between
their initial and final drafts (product effects), (Slaouti,
2005:98). Consequently, Digital Storytelling can
serve as a way for learners to Write Differently,
promoting Pennington’s model and taking
advantage of its potential.

3. The Teaching/Learning Framework:
A case study approach

The research lasted from October till April and took
place in the same school unit, a State Primary school
in a southern suburb of Athens. 69 learners of two
different grades, the 5th and the 6th, consisting of
two classes each, participated. According to the
Common European Framework (CEF) classification,
learners fell roughly into A2 of the Basic level, the
so-called, “Waystage” (Council of Europe, 2011 as
cited in Sifakis, 2004). They were also computer
literate by being familiarized with keyboard layout,
mouse dexterity and basic features of Microsoft
Word. 

The researcher, taking into account the learners’

background knowledge, implemented a series of
lessons divided into three different stages conducted
from October till April. She involved learners in a
teaching process dealing with fables2 from different
civilisations with the same moral.

3.1 Preparing for Digital 
Storytelling lessons

The proposed lessons started in mid-October and
actually ended in March. The lessons in stage A
aroused learners’ interest in fables through reading a
German fable, “The fisherman and his wife’ on the
computer screen. In stage B, the researcher carried
out lessons on a fable in digital format, ‘the
Stonecutter’; viewing, comprehending and then
writing it.

By and large, in these two stages, learners were able
to understand that Digital Storytelling can be used for
educational purposes. Besides, the researcher
regarded the strategy ‘vision before application’
(Robin and Pierson, 2005) as very successful since
learners were familiarised with the potential of
technology integration. By comparing and contrasting
these example fables, learners’ interest in creating
such moving images by themselves, was generated.

3.2 Implementing Digital Storytelling

With regard to stage C, it was the core stage of the
research and lasted longer than the previous ones;
from January till March. The researcher produced a
five-phase framework after having taken into account,
Barrett’s (2007, 2009), Jakes and Brennan’s (2005),
Banaszewski’s, Microsoft’s and mainly Ohler’s
(2008:133-135) proposals of the digital storytelling
process.

Diagrammatic representation of the Learning/Teaching framework in Stage C

Writing an Aesop’s fable in digital mode

Initially, the teacher brainstormed which Aesop’s
fables dealt with power, strength or greediness in
order to connect the topic of this stage with that of
the other two. After voting, the 6th grade decided to
write about ‘the goose or hen with the golden eggs’
whereas the 5th grade ‘the wind and the sun’. Then,
learners were led through a process of planning,
drafting their script, revising, editing and
storyboarding. 

While storyboarding, learners were responsible to

break their stories into components and place them
on each page by combining their script with their
images and music before they began making their
digital stories. By showing each scene, they could
visualize how their stories would be pulled together
and correct any defects detected. 

Then participants created and scanned or located
their media elements including still-frame images,
sound effects, music to communicate certain feelings
and mood, and audio recordings; some2 short stories made up to explain values incorporating plot, setting and characters
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supplemented their script by locating digital images
and sound files from online resources while others
composed and recorded their own music or drew
their images by hand. After that, they selected the
elements that best fitted their stories and conveyed
the intended meaning and stored them in a file on
the hard drives of the computers in the school
laboratory. 

As soon as the digital elements were saved and
organized, learners, with the aid of a worksheet of the
steps how to use Windows MovieMaker, assembled
their digital fables. Their end products ranged from 2
to 3 minutes and included still pictures, narration,
music, sound effects and written text. Although
narration and its recording were time-consuming, it
was worthwhile since learners were able to express
themselves not only with their own words but also in
their own voices, fostering a sense of individuality and
of ‘owning’ their creations. What is of utmost
importance to be noted is that all learners, even the
weakest ones, willingly participated by selecting what
they could actually narrate.

By the time learners were aware of their stories
being uploaded on a wiki3, the quality of their work
increased. Besides, by publishing their product,
learners acquired ownership and responsibility since
their stories became significant on the Internet and
did not only exist on paper for the teacher’s eyes.
Apart from that, learners meticulously created an
invitation for the whole school to watch their digital
fables being live presented in the Assembly Hall.

4. Benefits acquired through 
Digital Storytelling experience

After the use of both quantitative – two
questionnaires, an initial and a post-meant one - and
qualitative - an observation checklist and semi-

structured interviews - research tools, the collection
and analysis of their data, it was deduced that
learners were greatly benefited by Digital Storytelling
lessons. 

Learners throughout this process were involved in
problem-solving tasks that promoted process writing
- “what we learn should bear equal weight as how we
learn” (Bruner as cited in Bouniol, 2005:95), that is,
emphasis was given on both the final product (the
Aesop’s fable) and the process.

4.1. Promotion of writing skills 

By and large, learners produced authentic and
engaged writing. In fact, they could overcome their

possible fear of writing and writing was promoted as

a process. All groups discovered the art of writing.

More specifically, they chose their words well, found

their voice, created a purpose for writing and showed

ownership in their stories. Additionally, they were

involved in authentic writing because their words,

voice, music, and images were honored in the end

product.

Besides, throughout the research, the story was

emphasized, technology was secondary. The process

began similarly to the traditional writing process and

included brainstorming, topic selection and drafting.

In the drafting stage of the lessons in Stage B and C

- Phase I, as soon as learners got feedback, they

rewrote their drafts until they had a satisfactory final

product. Moreover, learners judged how well it stuck

to the original plan, made suggestions on how to

improve the other group’s version or even got

additional ideas when they commented on the other

group’s first draft.

In the revising stage, peer feedback was form-

focused feedback, targeting grammar errors,

elements that should have been present in the text

(e.g. linking words, time connectors) or the mechanics

of writing and entailed constructive comments or

proofreading symbols, requiring readers to pinpoint

the exact source of the anomaly observed and

providing tangible help for the writers. 

The whole writing process, as Raimes (1985:229)

comments, was “not linear at all” but “recursive” since

while preparing their text, learners could “loop

backwards or forwards” (Tribble, 1996:59) so as to

compose it.

Moreover, this research is a realization of

Pennington’s model of Writing Differently since

learners used the computer environment to write

totally differently from the traditional way with pen and

3 a webpage that is created by multiple authors and all types of media can be easily added including images, links,
files and new pages.
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paper. Learners paid attention to their ideas, their
sequence and language through the revision stages.
They never showed frustration about editing and re-
editing throughout all the stages because their
product was real and they could understand the
reason why they should make their stories look,
sound and feel good. Also, they could save whatever
changes they had made very easily. By these means,
learners’ work was showcased and the end product
was a story available to others to watch and learn
from.

4.2. Learners’ engagement 
and collaboration

Throughout all the stages of the proposed
framework, learners were fully engaged in their tasks.
They were viewed as active participants (Piaget),
having a sense of control and responsibility for the
learning process since they explored, experimented
and expressed themselves in the construction of
things not only for themselves but also for others.
They were “active architects of their own
understanding” (Bruner as cited in Wood, 1998:39)
because they did not just get ideas from resources, in
fact, they used them to create new knowledge; they
made hypotheses, selected pieces of information,
classified, identified, compared, sequenced and
ranked them. By and large, learners were involved in
problem-solving and higher order thinking skills,
critical and creative thinking and decision-making all
of which meet the demand for 21st Century Skills.

Furthermore, learners were taught how to
collaborate since they worked out what can be used
and what cannot be used in the story line, the tone
and the dialogue through discussion and knowledge
sharing. When learners were involved in collaborative
tasks, they were led to learner autonomy since they
assumed an active role, assigned roles and
responsibilities and shared authority. Particularly,
learners were involved in joint collaboration since
many writers worked on the same text and assumed

“equal responsibility for its production in terms of
official authorship” (Parks et al, 2003:39). 

Additionally, collaboration can be said to promote
Gardner’s Multiple Intelligences since all the
participants were engaged in the learning process;
some learners of a group could write while some
others could illustrate, paint, search for appropriate
music, sound effects or images, even compose their
own music. Thus, in Digital Storytelling, learners could
take roles that catered for Linguistic, Interpersonal,
Logico-mathematical, Visual and Musical
Intelligences.

Conclusion

Learners in order to be fluent with the English
language should ‘make things’ with the language.
Papert and Resnick (1995 as cited in Resnick, n.d.:33)
claim that “being digitally fluent involves not only
knowing how to use technological tools but also
knowing how to construct things of significance with
those tools” and this can be achieved through the
integration of Digital Storytelling in the writing
classroom. What contemporary teachers should do
with technology is to exploit its advantages and use it
as a supplementary tool for their instruction.
Technology is the way to reach an end and not the
end itself. Therefore, it will be secondary to the
storytelling. 

The above results have provided evidence about the
positive impact Digital Storytelling has on School
education. Learners made their first steps in Digital
Storytelling by creating digital fables. Apart from that,
they can be engaged in designing essays, personal
narratives and descriptions of people, places or even
objects in digital format. Digital Storytelling can
embrace different kinds of genres depending on the
teacher’s and learners’ imagination and creativity. By
these means, it can turn a writing class into a learning
experience that will contribute to the language-
learning experience as a whole.
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1. Task-Based Learning

Over the years, there have been many theories and
models of organizing the teaching process as far as the
language learning is concerned. Task based learning is a
new teaching and learning model which has emerged from
the long history of language teaching. This model became
the alternative solution of language learning lessons (J.
Willis, 1996), and many academics accept that TBL is the
answer to the needs of the authentic communication. 

A “task” is an activity in which students use language to

achieve a specific outcome. There have been many
opinions and many definitions on what a task is.
Specifically, a task is “any activity that learners engage
in to further the process of learning a
language”(Williams and Burden, 1997: 168). Another
opinion about the meaning of the word “task” is that
a task is a range of learning activities “from the simple
and brief exercise type to more complex and lengthy
activities such as group problem-solving or
simulations and decision-making” (Breen, 1987 p.
23). Another broad definition on tasks comes from

Estaire and Zanon (1994: 13–20) and they distinguish

between two categories of tasks. The first one is

related to the ‘communication tasks’ that focus on the

meaning rather than the form and the second one

concerns the ‘enabling tasks’ that focus on the

linguistic aspects (grammar, vocabulary, pronunciation,

functions, and discourse).

One of the most widely adopted definitions in the

educational community is that of Willis (1996: 23).

According to Willis, tasks “are always activities where

The foreign language development 
of students in a language and traditional dance integrated context: 
An implementation of a task-based learning project

This paper outlines the process of learning English as a foreign
language within an educational framework, based on tasks
carried out by students regarding the Greek traditional
dances. The project was aimed at the acquisition of language
skills in English while pupils carried out tasks, taken as part of
a broader interdisciplinary context. The study was conducted
with two groups of 20 students, who were learning English as a
foreign language. Greek culture research, cooperation,
imagination and creativity were some the most important
characteristics of the intervention. Students participated in
researching activities as far as the traditional Greek dances,
their origin and their teaching are concerned while they were
learning English. In order to examine the effectiveness and
feasibility of the project, an evaluation study was conducted by
using: a) a pre- and post-language test administered
individually to the children; and b) journals kept by the
teachers once a week; It became obvious that the task-based
learning programme with traditional dances had a positive
effect on developing the writing and oral skills of the learners
while they were motivated to participate and learn.
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the target language is used by the learner for a
communicative purpose (goal) in order to achieve an
outcome” while it is true that there is a general
consensus among the educators that this is the most
representative definition (Ellis, 2000: 195). Tasks in
language learning will generate students’ language
and create an opportunity for language acquisition
(Krashen, 1985). Task based learning method relies
on the students’ active involvement and their world-
knowledge. The focus of this teaching method has
passed from the learning of a specific item in a non-
contextualized context to the functional use of the
language in real world activities. The learner is the
person that explores the language through their
involvement.  

The preoccupation with a task is an activity that
reflects real life and the students are free to use any
language they want. TBL is in accordance with the
Communicative Language Teaching (CLT) approach;
while Wesche & Skehan’s (2002: 228) state that task
based language teaching could be considered simply
a more thoroughgoing version of CLT. 

CLT in one of its earliest forms was of course
concerned, like task-based language teaching, with
authenticity, “exposing students to the language of
the real world” (Guariento & Morley, 2001). The
main factor that connects the TBL and CLT is the
idea that language is an inherently social and
interactive phenomenon. Therefore, no
communication occurs with sentences that meet the
grammatical and syntactical correctness conditions,
but it does occur with a  body of proposals, because
in order to understand a sentence we must integrate
it in the full text. The aim of TBL is to make the
student able to communicate and communicate
effectively as in real communication situations (Griva
et al, 2010).

All in all, teachers have a responsibility to enrich
their students’ language when they see it is necessary
but students should be given the opportunity to use
English in the classroom as they use their own
languages in everyday life.

2. Traditional dances and 
language development 

Movement and interdisciplinarity were important
incentives for research and study not only on the
physical development of children but also in relation
to their cognitive and language development (Pica &
Short, 1999). The traditional dance encompasses not
only the movement but also the “theme” because
each dance is a separate story, a unique experience
and as such, may have a beneficial effect on language
development of students. Why is the implementation
of kinaesthetic projects of dance so helpful for the
foreign language learning? 

Initially, these types of programs encourage
students and attract their interest; they facilitate
learning and connecting with everyday life (Garcia et
al., 2002). Students of elementary school bring a rich
collection of experiences and incredible energy. Any
kind of teaching and learning process seem strange
sometimes and boring. Thus, applying such a program
of traditional dances, which includes movement and
“theme”, motivates students and attracts their interest.
Through such programs, a great motivation is given to
the children involved in such activities that help in
learning a foreign language. In particular, the physical
activities are the natural habitat of the mother tongue
which offers experiences that help students develop
cognitive illustration. However, the context is not
sufficient and there is the help of the thematic
teachings. The physical activities, therefore, enriched
with linguistic thematic stimuli help students to form
mental representations and thus reap the benefits of
development in a foreign language.

Also, the psychomotor interdisciplinary dance
programs have a beneficial role in learning a foreign
language thanks to the child's interaction with matter.
The student through movement can gain learning on
a topic, which pushes the child in a meaningful
interaction with the particular matter (Werner &
Burton, 1979). This substantial interaction that will
occur will help the student to better understand the
issue and his preoccupation on it will be greater. The

result of this engagement is the help that is offered
about concepts of the foreign languages that will be
needed. It is well known that interaction is a key to
learning, especially when it is associated with
movement and thematic content, so we can talk
about the positive impact on the young child in
relation to the new language.

The child coming into contact with this issue and
with the relevant concepts will keep the knowledge
through these activities (Garcia et al. 2002) and will
be required to apply the new knowledge gained, in
future activities and in other conditions as well
(Nichols, 1994 ). This has as a result that the student
will try to use the concepts learned without being
stressed since he/she is within the dance-context and
he/she will attempt to use the linguistic code that
he/she learned about the subject he/she was taught.
Thus, there is a chain but repeated exposure of a child
in a foreign language and a continuous effort to use
the language code used without the stress of linguistic
correctness. Lastly, it should be noted that the active
participation of the body and mind enhances our
memory (Stinson, 1990).

3. The proposed intervention

Surveys carried out have shown that programs
based on the movement in association with a topic
can help students acquire a foreign language.
Traditional dance is an integral part of the Greek
culture and it can also play a beneficial role in
children’s language learning. The duration of this
intervention was two school months and the aim was
the determination of the role of the task based
learning within a dance program in the language
development of the EFL students. Specifically, this
experimental intervention of the task-based learning
aimed at:

• Determining the role of task based learning in
developing English language as foreign language.

• Determining the importance of traditional Greek

dances in the language development  

• Helping students investigate and start thinking
during the topic study

• Encouraging students to collaborate with each other
and develop interaction skills with each other

• Helping students develop interpersonal skills
through the interaction of students and teachers. 

3.1 Sample

The survey was conducted on a sample of 20
students that prepared for the examinations of
English language.  The students were aged between
11 and 12 and they constituted the experimental and
the control group. Regarding the experimental group,
it consisted of 10 students. The students of this group
were asked to carry out some tasks taken from the
field of the Greek culture with the aim to develop their
foreign language skills. Concerning the control group,
it consisted of 10 students that were taught all the
topics through a traditional method of teaching in
which the teacher taught the foreign language and
the students tried to learn it. The students of this
group did not take part in the task-based learning
programme of language learning and dance, but they
attended the English classes in order to improve their
English. 

3.2 Implementation Procedures 

The experimental intervention was applied to
students of Greek public elementary schools, aiming
at the foreign language learning within a task-based
context of traditional dances. More specifically,
students were 11 to 12 years old and dealt with issues
related to the origin and teaching of the traditional
Greek dances. 

The intervention conducted was performed
weekly in 3 hours of instruction while students
continued to work at home together with their
classmates in order to carry out their tasks and it
followed the cycle and principles of the task based
learning of Willis J. (1996). This intervention was a
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part of the after-main-school courses programme,
so students after their school participated in this
programme that was implemented in the municipal
center next to the school. That is because it would
probably create some problems in the completion
of the school syllabus in the foreign language. The
students of the control group, as mentioned, did not
participate in this programme but they attended
extra English lessons after school as well. 

Pre-Task Phase  

In the pre-task phase, the teacher explored the
topic of the traditional Greek dances as a part of
the Greek culture with the class while he used to
highlight useful words and phrases that might help
the learners understand the task instructions. In
fact, he introduced the learner in the task-based
project and he prepared them for the following
procedure. To achieve this, the teacher of the
project used various sources such as the internet
websites, the traditional music and he tried to show
students pictures of the dances of Greece and
describe them so that the students could start to
operate their prior-learning.  

Task-phase

The task-phase consisted of three sub-phases,
the “task”, the “planning” and the “report”. Each of
them is really important for the proper
implementation of this project. 

Task

During the task sub-phase, students carried out
the task, in pairs. The role of the teacher during this
phase was to monitor from a distance and
encourage all the student’s attempts at
communication. It should be mentioned that the
teacher did not try to correct the students since this
situation has a "private" feel, students felt free to
experiment. So the students, tried to carry out their
tasks that were related to the traditional Greek
dances. They tried to find out information about the
origin of the particular traditional dance they chose
and possible justification regarding their name.

Besides, they tried to learn the steps of the dance
and think about a constructive teaching method in
order to teach the dance to their classmates. Also,
the students had to prepare some exercises in the
target language (English language) to assess their
classmates understanding and the knowledge they
gained. 

Planning  

In this phase, students prepared to report to the
whole class (orally or in writing) how they did the
task, what they decided or discovered. Since the
report stage was public, students wanted to be
accurate, so the teacher stood by to give language
advice. So, students informed their class and their
teacher about the procedures and they were given
a constructive feedback.  

Report  

In the last phase of the task, the pairs presented
their reports to the class. Teacher acted as a
chairperson, and then commented on the content
of the reports. Students started by giving out
information about the origin of the dance to their
classmates in English and then they went on with
the teaching of the steps of the dance and the
repetition of it.

Language Focus - Phase

Analysis

Students tried to select, identify and classify
common words and phrases taken as a part of the
reports of theirs and of course the teacher focused
on particular words and language patterns that may
help students not only during the intervention but
also during the rest of their life. 

Practice 

In this phase, students practiced the language and
phrases in the classroom with the help of the
exercises that student prepared for their classmates
and of course with the exercises of the teacher. A
very good practice of students here was the building

of personal glossaries that included all the new
words they learned during the intervention. 

4. Evaluation of the project

For the evaluation of this task-based project the
teacher used a pre- and a post-test as well as the
diaries kept by the teacher during the intervention in
order to reflect on the lessons.

A initial pre-test was distributed to all students in
the experimental group and the control group before
the implementation of the intervention. The test
focused on identifying the oral and written language
skills. The post-test was distributed to students after
the completion of the experimental intervention. The
teacher and language assistant created a pre- and a
post- test in order to compare the language skills
level of the students when they began this project
with their performance upon finishing it. These tests
are an oral test and written examination. The oral
tests consist of the following stages 1) Warm up
questions for each candidate separately and 2)
Discussion between the oral examiner and the
candidate on a topic of general interest (hobbies,
pets, etc). The written examination consists of a
composition on a topic of general interest too, so that
the students can communicate without having
special knowledge. 

The journal is a very effective tool for the evaluation
of educational interventions (Altrichter et al., 1993),
so it was chosen by the teacher-researcher as a
means for gathering research data. The keeping of
the journal took place at the end of each week (3
hours/week) when the teacher took notes after each
meeting for the project, which were used during the
recording of the weekly calendar. The structure of the
calendar was based on the questions of Richards &
Lockhart (1994: 16-17) and they were related to a)
questions about teaching (in terms of education), b)
questions about their students and c) overall
assessment.

5. Results

5.1 Participants 

The participants of this pilot intervention were
students of primary schools of Larissa. They were 11
to 12 years old and they were all learning English as
a foreign language in Greece. The table 1.1 and 1.2
present the distribution of students by gender in the
experimental and control group.

5.2 Pre- and post- test results 

The students’ assessment in their written part has
shown an increase of their language level according
to the “can do” list of the CEFR scale. The table 2.1
presents the results of the pre- and post-test of the
experimental and control group in the criteria of
production, task achievement, accuracy, range and
complexity and orthographic control.

Table 1.1: distribution of students 
by gender (experimental group)

Gender Rate Percentage %

Male 5 50,0

Female 5 50,0

Total 10 100,0

Table 1.2: distribution of students 
by gender (control group)

Gender Rate Percentage %

Male 4 40,0

Female 6 60,0

Total 10 100,0
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Upon the completion of the evaluation of the oral skill of students, there has shown an increase in this language
skill as well. The table 2.2 presents the results of the pre- and post-test of the experimental and control group
in the criteria of interaction, communicative effectiveness, accuracy and range and complexity and in the
speaking skill according to the CEFR scale. 

5.3 Journal Results 

The students of the experimental group stated that

they enjoyed the language learning and the type of

evaluation very much. They developed interpersonal

skills and better interaction while they worked in a

constructive learning environment. The process of
learning English as a foreign language within a task
based learning environment seemed to encourage
students for language use and substantial knowledge.
There were no behavioral problems during the
intervention and all the students tried to help each

other to the benefit of the language. They also used

various sources for their tasks such as websites, DVDs,

posters and many teaching materials like paper,

scissors and pens.  The feedback of the teacher to

the students seemed to be really useful for them

since each advice was a new help for the students

and they worked better after it. 

6. Discussion

After the evaluation of the language skills of all the

students, it was evident that task based learning had

a significant effect on the student’s skills development.

Students of the experimental group are shown to

have developed their language skills and they

achieved B2 level according to the scale of CEFRL.
This is justified by the fact that student’s involvement
helps students’ brain establish paths of learning and
experiences (Mustard, 2006). Students through the
interaction and the investigation communicate and
discuss with each other, so as an obvious result, they
learn and develop their language skills.

The feedback that students got continually while
they were investigating their topics helped them to
enhance their language learning. It is true that the
feedback has the ability to promote and boost the
language learning of students and generally it has a
positive influence on people’s learning. The task
based learning means “learning to learn” that is very
important in language teaching (Audrey Mcllvain,
2004). By the completion of the difficult process of

Table 2.1 Written Skill Results (Experimental and Control Group)

Table 2.2 Oral Skill Results (Experimental and Control Group)
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learning to learn, students were supplied with great
and significant “equipments”; equipments for their
language learning and for their future life. Another
significant factor achieved by the task based learning
process was the multisensory learning through the
dances. Students participated in the project, during
the investigating process, learnt many things getting
in touch with different language sources and materials
and they had a proactive role in the language learning
process. So, it is true that multisensory learning
generates the language learning of students. 

Last but not least, this project helped students to start

thinking about what they were learning and how they

were learning something, which is the basic element

of learning. Students participating in this project and

especially in the experimental group were shown to

have developed their thinking and they achieved deep

language learning through the continuing thinking

demanded in the process of investigating a specific

topic from many different sources. So, students think

and realize the language mechanisms and structures

and the thinking process helps, generally, students

achieve deep understanding of language and effective

language learning (Craik & Lockhart, 1972).
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Ευκαιρίες μη τυπικής μάθησης 
για την εκπαιδευτική κοινότητα

ERASMUS+

Κατερίνα Μπούτσια 
katboutsia@gmail.com

Το παρόν κείμενο επιχειρεί 
να αποκωδικοποιήσει τον Οδηγό

του νέου Ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+ 

και να ανιχνεύσει ευκαιρίες 
και δυνατότητες που προσφέρονται

για τους εμπλεκόμενους 
στη σχολική εκπαίδευση. 

Παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με τα κύρια χαρακτηριστικά, 

τις βασικές δράσεις και 
τις κατηγορίες σχεδίων που
υποστηρίζονται στο πλαίσιο 

του προγράμματος αυτού, 
καθώς και πληροφορίες

διοικητικού χαρακτήρα για όσους
ενδιαφέρονται να μάθουν

περισσότερα για τις διαδικασίες
υποβολής αιτήσεων 

για επιχορήγηση σχεδίων
κινητικότητας.

Λέξεις-κλειδιά: 
Erasmus+: Comenius, βασική

δράση ΚΑ1, βασική δράση ΚΑ2,
σχέδιο κινητικότητας προσωπικού

σχολικής εκπαίδευσης, 
στρατηγικές συμπράξεις
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ΤI EINAI TO ERASMUS+;   

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τέθηκε σε ισχύ την 1/1/2014, στηρίζεται στις αρχές της
δια βίου μάθησης και υποστηρίζει δράσεις στα πεδία της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλη-
τισμού για την περίοδο 2014-2020. Ακολουθώντας του
βασικούς πυλώνες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση προκλή-
σεων, όπως η καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως μεταξύ
των νέων, η μείωση της πρόωρης σχολικής διαρροής και
η προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής στην κοινω-
νία, στηρίζοντας την κοινωνική ισότητα και ένταξη. Πρό-
κειται για μια επένδυση στο δυναμικό του ανθρώπινου
και κοινωνικού κεφαλαίου της Ευρώπης που αναμένεται
να ωφελήσει άτομα, ιδρύματα, φορείς και την κοινωνία
στο σύνολό της βοηθώντας τους πολίτες μέσω μη τυπι-
κών μαθησιακών δραστηριοτήτων να αναβαθμίσουν το
επίπεδο των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους ώστε
να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες απαι-
τήσεις της αγοράς εργασίας, καταπολεμώντας έτσι τον
κοινωνικό αποκλεισμό και σημειώνοντας πιο ενεργή
συμμετοχή στην κοινωνία. Για όλο αυτό το εγχείρημα δια-
τίθεται συνολικό ποσό ύψους 14,7 δισεκατομμυρίων
ευρώ και αναμένεται έτσι να παρασχεθεί χρηματοδότηση
για περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα την επταετία
2014-2020.  

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι αποτέλεσμα της ενο-
ποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποί-
ησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περίοδο 2007-2013,
όπως το «Δια Βίου Μάθηση», «Νεολαία σε Δράση»,
Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink. Στόχος του
Erasmus+ είναι να προχωρήσει πέρα από τα προγράμ-
ματα αυτά, προωθώντας νέες μορφές συνεργασίας,
προσελκύοντας νέους παράγοντες από την αγορά ερ-
γασίας και την κοινωνία των πολιτών, καταργώντας τε-
χνητούς φραγμούς μεταξύ των διαφόρων δράσεων και
των μορφών σχεδίων και προωθώντας τις συνέργειες
μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της νεολαίας. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται
επίσης για την προώθηση του αθλητισμού και της σω-
ματικής άσκησης, υποστηρίζοντας δραστηριότητες μαζι-
κού αθλητισμού και ευκαιρίες για ανταλλαγή τεχνογνω-

σίας σε διάφορους τομείς του αθλητισμού σε ευρω-
παϊκό επίπεδο.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΤΟΥ ERASMUS+; 

• ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 / ΚΑ1 : Μαθησιακή Κινητικό-
τητα Ατόμων / Learning Mobility of Individuals

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης στηρίζονται ευκαιρίες για 

- Κινητικότητα των εκπαιδευόμενων και του προσω-
πικού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανώσεων
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και
της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να βιώσουν μια μα-
θησιακή ή/και επαγγελματική εμπειρία σε μια άλλη
χώρα 

- Κοινά Μεταπτυχιακά Διπλώματα παρεχόμενα από
συμπράξεις ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που
απευθύνονται στους καλύτερους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές ανά τον κόσμο

- Φοιτητικά Δάνεια για Μεταπτυχιακά Διπλώματα
ώστε να μπορούν να στηριχθούν φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών

σπουδών στο εξωτερικό.  

• ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / ΚΑ2 : Συνεργασία για Καινο-
τομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών / Co-
operation for Innovation and Good Practices 

Αυτή η δράση στηρίζει δραστηριότητες που σχετίζονται
με διακρατικές… 

- Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ διαφόρων κατηγο-
ριών φορέων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και
την κατάρτιση με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και
τεχνογνωσίας και προώθηση της καινοτομίας 

- Συμμαχίες Γνώσης μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με σκοπό, μεταξύ άλλων,
την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας
και της δημιουργικότητας 

- Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων με σκοπό τον σχε-
διασμό και την προσφορά κοινών προγραμμάτων
σπουδών και μεθοδολογιών διδασκαλίας και κατάρτι-
σης σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη
δραστηριοποίηση σε έναν ή περισσότερους επαγγελ-
ματικούς τομείς 

- Σχέδια Ανάπτυξης Δυνατοτήτων για τη στήριξη συ-

νεργασίας με χώρες εταίρους στους τομείς της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας με σκοπό τη
υποστήριξη φορέων και ιδρυμάτων κατά τη διαδικασία
εκσυγχρονισμού και διεθνοποίησής τους

- Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες στήριξης τεχνολογιών
πληροφορικής, που παρέχουν χώρους εικονικής συ-
νεργασίας, βάσεις δεδομένων για τις ευκαιρίες που
υπάρχουν, κοινότητες πρακτικών και άλλες ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες για τους δικαιούχους των διαφόρων
προγραμμάτων.

•  ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 / ΚΑ3 : Ενίσχυση σε Θέματα
Μεταρρύθμισης Πολιτικής / Support for Policy
Reform

Στο πλαίσιο αυτής της βασικής δράσης καλύπτονται τα
εξής 

- Γνώση στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτι-
σης και της νεολαίας για χάραξη πολιτικής και παρα-
κολούθηση στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη
2020»

- Διερευνητικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της
ανάπτυξης καινοτόμων πολιτικών 

- Στήριξη των εργαλείων ευρωπαϊκής πολιτικής για
προώθηση της διαφάνειας και διευκόλυνση της ανα-
γνώρισης των δεξιοτήτων και προσόντων που προκύ-
πτουν από τη μη τυπική και άτυπη μάθηση     

- Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμ-
βούλιο της Ευρώπης για την ενίσχυση πολιτικών στους
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεο-
λαίας        

- Διάλογος μεταξύ των ενδιαφερόμενων και προ-
ώθηση των πολιτικών και του προγράμματος με
σκοπό την αύξηση των γνώσεων για τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020».    

• ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ JEAN MONNET

Οι δραστηριότητες Jean Monnet περιλαμβάνουν

- Ακαδημαϊκές Ενότητες, Έδρες, Κέντρα Αριστείας για
την εμβάθυνση της έρευνας και της διδασκαλίας σε
θέματα ΕΕ και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
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- Πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο μέσω
δικτύων συνεργασίας και σχεδίων καινοτομίας για την
προώθηση της συζήτησης, του προβληματισμού και
της βελτίωσης γνώσεων για ζητήματα σημαντικά για
την ΕΕ 

- Στήριξη ιδρυμάτων και ενώσεων που ασχολούνται
με σπουδές στον τομέα της ΕΕ, με ευρωπαϊκά ζητή-
ματα και τη βελτίωση της ενεργού άσκησης της ιδιό-
τητας του Ευρωπαίου πολίτη

- Σπουδές και συνέδρια για την παροχή στους φορείς
χάραξης πολιτικής νέων γνώσεων και συγκεκριμένων
προτάσεων για ιδιαιτέρως σημαντικά πολιτικά θέματα.

• ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Οι δράσεις στον τομέα του αθλητισμού στηρίζουν

- Συμπράξεις Συνεργασίας με στόχο την καταπολέμηση
του ντόπινγκ, την ευαισθητοποίηση για τη μάχη κατά
των «στημένων» αγώνων, την ενθάρρυνση της συμ-
μετοχής σε αθλήματα και δραστηριότητες σωματικής
άσκησης, καθώς και τις καινοτόμες προσεγγίσεις για
την περιστολή της βίας και την αντιμετώπιση του ρα-
τσισμού στον αθλητισμό 

- Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώ-
σεις, με επιχορηγήσεις σε επιμέρους οργανισμούς που
έχουν αναλάβει την προετοιμασία, τη διοργάνωση και
την παρακολούθηση μιας συγκεκριμένης εκδήλωσης

- Ενίσχυση της τεκμηρίωσης της χάραξης πολιτικής
μέσω ερευνών, συνεδρίων, σεμιναρίων και δημιουρ-
γίας δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο  

- Διάλογος με Ευρωπαϊκούς φορείς σχετικούς με τον
τομέα του αθλητισμού, με κύρια δραστηριότητα τη
διοργάνωση του ετήσιου Φόρουμ της ΕΕ για τον
Αθλητισμό (EU sport forum)

- Εκδηλώσεις Αθλητικής Προεδρίας που οργανώνουν
τα κράτη μέλη της ΕΕ που αναλαμβάνουν ανά εξάμηνο
την Προεδρία της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των τριών Βασικών Δράσεων, δυνατότητα
για δραστηριότητες για τον τομέα της σχολικής εκπαίδευ-
σης («Erasmus+: Comenius») προσφέρουν η ΚΑ1 στο
Σχέδιο Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευ-
σης και η ΚΑ2 στις Στρατηγικές Συμπράξεις. 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Μεταξύ άλλων, η βασική δράση ΚΑ1 υποστηρίζει
σχέδια κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης που
αφορούν το προσωπικό των σχολείων. Στο πλαίσιο
αυτό, προωθούνται δραστηριότητες διασυνοριακής κι-
νητικότητας που απευθύνονται σε εκπαιδευτικό προσω-
πικό και έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν την επαγγελ-
ματική τους ανάπτυξη και την ποιότητα της διδασκαλίας
τους, να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στις ξένες
γλώσσες, να ενισχύσουν τη διαπολιτισμική συνείδηση
και το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, προσφέρον-
τας ταυτόχρονα ευκαιρία για  δημιουργία δικτύων διε-
θνών επαφών. 

Η διαφορά από τα προηγούμενα προγράμματα και το
καινοτόμο στοιχείο αυτής της δράσης έγκειται στο ότι μέσω
μίας μόνο αίτησης για επιχορήγηση, οι συμμετέχοντες φο-
ρείς θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν δραστηριό-
τητες κινητικότητας εντός ευρύτερου στρατηγικού πλαισίου
που θα παράγουν θετικά και μεγάλης διάρκειας αποτελέ-
σματα τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και τους αιτούντες
φορείς. Δηλαδή, ο συντονιστής ενός σχεδίου κινητικότη-
τας, θα μπορεί να οργανώσει αρκετές δραστηριότητες κι-
νητικότητας, διάρκειας έως δύο χρόνια, επιτρέποντας έτσι
σε πολλούς συμμετέχοντες να μεταβούν στο εξωτερικό,
σε διάφορες χώρες, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Ένα σχέδιο κινητικότητας περιλαμβάνει δραστηριότητες
σχετικές με ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας ή/και κα-
τάρτιση προσωπικού. Μέσω της ανάθεσης καθηκόντων
διδασκαλίας παρέχεται η δυνατότητα στο διδακτικό ή λοιπό
προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης να διδάξει σε σχολεία-
εταίρους στο εξωτερικό. Μέσω της κατάρτισης προσωπι-
κού, μπορούν διδακτικό προσωπικό, διευθυντές σχολείων
ή λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό να υποστηρίξουν την
επαγγελματική τους εξέλιξη με συμμετοχή σε κύκλους
μαθημάτων και εκδηλώσεις κατάρτισης στο εξωτερικό, είτε
να πραγματοποιήσουν επιτόπια παρακολούθηση εργασίας
(job shadowing) για ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό
σε σχολείο εταίρο ή σε ανάλογο φορέα που δραστηριο-
ποιείται στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Στο πλαίσιο της βασικής δράσης ΚΑ2, τα σχολεία μπο-
ρούν μέσω των Στρατηγικών Συμπράξεων να βρουν ευ-
καιρίες συνεργασίας με άλλα σχολεία ή άλλους δημό-
σιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται
ενεργά στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και
της νεολαίας. Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στοχεύουν στη
στήριξη της ανάπτυξης, της ανταλλαγής ή/και της δοκιμής
καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφε-
ρειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο δίνοντας την ευκαι-
ρία στους συνεργαζόμενους φορείς να υλοποιήσουν και-
νοτόμες πρακτικές με στόχο την υψηλή ποιότητα διδα-
σκαλίας και μάθησης.  

Στις Στρατηγικές Συμπράξεις υπάρχει η δυνατότητα να
προβλέπονται δραστηριότητες εκπαίδευσης, διδασκαλίας
και μάθησης για φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων
και βραχύχρονες ανταλλαγές ομάδων μαθητών κάθε
ηλικίας συνοδευόμενων από σχολικό προσωπικό (5
ημέρες έως 2 μήνες), μακρόχρονη εκπαιδευτική κινη-
τικότητα μαθητών (2 έως 12 μήνες), μακρόχρονη ανά-

θεση καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης (2 έως
12 μήνες) και βραχύχρονες κοινές δράσεις κατάρτισης
του προσωπικού (5 ημέρες έως 2 μήνες). Για να κρι-
θούν επιλέξιμες οι παραπάνω δραστηριότητες στο πλαί-
σιο σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων πρέπει να δημι-
ουργούν προστιθέμενη αξία για την επίτευξη των στόχων
του σχεδίου και να πραγματοποιούνται αναλογικά με τους
στόχους της συνεργασίας και το είδος των οργανισμών
που συμμετέχουν.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ! ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ 
ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ; 

Καθώς πλέον τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να
υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+ , την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν οι φορείς
που επιθυμούν να συμμετέχουν. Εάν ο αιτών οργανισμός
είναι σχολείο της Ελλάδας, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί
στην Εθνική Μονάδα της χώρας, δηλαδή στο ΙΚΥ. Το ΙΚΥ
έχει αναλάβει την έμμεση διαχείριση και υλοποίηση του
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προγράμματος Erasmus+ στη χώρα μας. Ως Εθνική Μο-
νάδα, μεταξύ άλλων, έχει καθήκον να παρέχει κατάλλη-
λες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους και να υπο-
στηρίζει τους συμμετέχοντες σε όλα τα στάδια, από την
πρώτη επαφή με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υπο-
βολής μιας αίτησης έως την εκτέλεση του σχεδίου και την
τελική αξιολόγηση. Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος
(www.iky.gr) υπάρχουν τα απαραίτητα έντυπα ειδικά για
κάθε δράση, λεπτομερείς τεχνικές οδηγίες για τη σωστή
υποβολή της αίτησης, καθώς και τρόποι επικοινωνίας με
το εξειδικευμένο για κάθε δράση προσωπικό.    

Το σχολείο/φορέας, δια του αντιπροσώπου του, πρέπει
να εγγραφεί και να καταχωρίσει τα στοιχεία του στην Ενι-
αία Υπηρεσία Εγγραφής (URF - Unique Registration Fa-
cility) της Δικτυακής Πύλης Συμμετεχόντων της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο φο-
ρέας λαμβάνει τον αριθμό PIC, κωδικό εννέα ψηφίων
που αποτελεί ατομικό στοιχείο αναγνώρισης και δίνει τη
δυνατότητα στο σχολείο να αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά
των ηλεκτρονικών εντύπων αίτησης.

Στο πλαίσιο του σχεδίου κινητικότητας προσωπικού
σχολικής εκπαίδευσης, υπάρχει πάντα ο φορέας αποστο-
λής και ο φορέας υποδοχής. Ο φορέας αποστολής ανα-
λαμβάνει την ευθύνη για την επιλογή του διδακτικού και
λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού και την αποστολή
τους στο εξωτερικό. Επίσης, φορέας αποστολής είναι και
ο αιτών, αναλαμβάνει δηλαδή τη σύνταξη και αποστολή
της αίτησης για το σχέδιο κινητικότητας, την υπογραφή και
τη διαχείριση της σύμβασης επιχορήγησης καθώς και την
εκπόνηση σχετικών εκθέσεων. Στη σύμβαση καθορίζον-
ται οι στόχοι καθώς και οι δραστηριότητες κατά την πε-
ρίοδο παραμονής στο εξωτερικό και διευκρινίζονται τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε συμβαλλομένου.
Ο φορέας υποδοχής μπορεί να είναι πάροχος κύκλου
μαθημάτων ή κατάρτισης, οπότε αναλαμβάνει να υποδε-
χτεί το διδακτικό και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό πα-
ρέχοντας ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, ή μπορεί να
είναι σχολείο εταίρος, ή άλλος σχετικός φορέας, οπότε
επωφελείται από δραστηριότητες διδασκαλίας προσφε-
ρόμενες από το προσωπικό του φορέα αποστολής ή τους
προσφέρει επιτόπια παρακολούθηση εργασίας.

Τα σχέδια κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαί-

δευσης προσφέρουν στο διδακτικό και σε άλλα μέλη του
εκπαιδευτικού προσωπικού ευκαιρίες για την απόκτηση
νέων ικανοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες του σχολείου.
Γι’ αυτό πριν την κινητικότητα, κάθε σχολείο πρέπει να
συντάξει ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που
θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με ένα ευρύτερο και
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό ανάπτυξης και εκσυγ-
χρονισμού του σχολείου, παρέχοντας επίσης πληροφο-

ρίες σχετικά με τις ανάγκες του σχολείου, των μαθητών
και του προσωπικού. Το πρόγραμμα αυτό θα αποτελεί
μέρος της αίτησης και θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση
των αιτήσεων επιχορήγησης, το κατά πόσο δηλαδή οι
προγραμματισμένες δραστηριότητες κινητικότητας συμ-
βάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών του σχολείου,
αλλά και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική του.

Εδώ να σημειωθεί ότι η αίτηση υποβάλλεται από έναν και
μόνο φορέα (φορέας αποστολής - ο αιτών) και κάθε σχολείο
μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο μία φορά ανά γύρο επι-
λογής. Κατά την υποβολή της αίτησης, ο αιτών καλείται να
επιλέξει τη διάρκεια του συνολικού σχεδίου κινητικότητας,
διάρκειας 1 ή 2 έτη, καθώς και να δηλώσει τις επιμέρους
δραστηριότητες, που η διάρκειά τους μπορεί να κυμαίνεται

από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες, χωρίς να υπολογίζεται χρόνος
διάρκειας του ταξιδιού. Αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να
τις παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό προσωπικό (διδάσκον-
τες και μη διδάσκοντες συμπεριλαμβανομένων των διευθυν-
τών, κλπ.) που εργάζονται στο σχολείο αποστολής και πρέπει
να διεξάγονται στο εξωτερικό, σε άλλη χώρα του προγράμ-
ματος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Εθνική Μονάδα της
χώρας στην οποία βρίσκεται ο αιτών οργανισμός και πρέπει

να υποβληθούν εμπρόθεσμα στην ημερομηνία που ανακοι-
νώνεται επίσημα από το Πρόγραμμα. Για την πρώτη φορά
υποβολής αιτήσεων η ημερομηνία που τέθηκε ως καταλη-
κτική ήταν η 17 Μαρτίου στις 12μμ (μεσημέρι, ώρα Βρυ-
ξελλών) για σχέδια που θα ξεκινήσουν μεταξύ 1 Ιουνίου και
31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ωστόσο, αυτή η ημερομηνία
αναμένεται να μεταφερθεί πιο νωρίς για τις επόμενες αιτήσεις,
γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να παρακολου-
θούν την ιστοσελίδα του ΙΚΥ και την ευρωπαϊκή ιστοσελίδα
του προγράμματος: http://ec.europa.eu/programmes/era-
smus-plus/index_en.htm.

Όσον αφορά τις Στρατηγικές Συμπράξεις στη βασική
δράση ΚΑ2, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοσδή-
ποτε συμμετέχων οργανισμός εδρεύει σε χώρα του προ-

γράμματος και υποβάλλει την αίτηση στην Εθνική Μο-
νάδα της χώρας του, εξ ονόματος όλων των εταίρων που
συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Οι Στρατηγικές Συμπρά-
ξεις που περιλαμβάνουν μόνο σχολεία πρέπει να περι-
λαμβάνουν ως εταίρους δύο οργανισμούς από τουλάχι-
στον δύο χώρες του Προγράμματος. Ενώ Στρατηγικές
Συμπράξεις μεταξύ τοπικών/περιφερειακών σχολικών
αρχών πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο εταί-
ρους από δύο διαφορετικές χώρες του προγράμματος
και επίσης να περιλαμβάνεται από την κάθε χώρα του-
λάχιστον ένα σχολείο και μία τοπική/περιφερειακή οργά-
νωση δραστήρια σε τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης, νε-
ολαίας ή στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια αυτών των
Συμπράξεων διαρκούν 2 ή 3 έτη και η διάρκεια πρέπει
να καθοριστεί στο στάδιο της αίτησης, βάσει του στόχου
του σχεδίου και του τύπου δραστηριοτήτων που θα ορ-
γανώνονται προοδευτικά. Οι αιτήσεις για επιχορήγηση
πρέπει να υποβάλλονται μέχρι τις 30 Απριλίου, ώρα 12
το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που ξεκι-
νούν από την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Όπως ση-
μειώθηκε παραπάνω, καλό είναι για τις ισχύουσες κάθε
φορά καταληκτικές ημερομηνίες, οι ενδιαφερόμενοι να
συμβουλεύονται την ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας. 

Καθώς πλέον έχουν καταργηθεί τα ταξίδια εξεύρεσης
εταίρων, ιδιαίτερο ρόλο στην όλη διαδικασία παίζουν οι
υπηρεσίες υποστήριξης eTwinning. Η ευρωπαϊκή δι-
κτυακή πύλη ηλεκτρονικής αδελφοποίησης eTwinning
(http://www.etwinning.net) προωθεί τη συνεργασία και τη
δικτύωση μεταξύ των σχολείων στην Ευρώπη. Η ηλε-
κτρονική αυτή πλατφόρμα βοηθά τα σχολεία στην εξεύ-
ρεση εταίρων και δημιουργία συμπράξεων σε οποιαδή-
ποτε θεματική ενότητα παρέχοντας κοινό σημείο συνάν-
τησης, όπου οι πιθανοί εταίροι μπορούν να συνεργαστούν
πριν την υποβολή της αίτησης, κατά τη διάρκεια των προ-
γραμματιζόμενων σχεδίων και μετά από αυτά. Τα σχολεία
λοιπόν και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγραφούν στη
δικτυακή πύλη, όπου η εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί να
βρίσκει συμβουλές, ιδέες και εργαλεία για την υποστήριξη
των σχεδίων συνεργασίας, και να ωφεληθεί από άλλες
υπηρεσίες όπως οργάνωση επαγγελματικών δραστηριο-
τήτων για τους εκπαιδευτικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Επιπλέον, μέσα στην αίτηση πρέπει να συμπεριλαμβά-
νεται και υπολογισμός συνολικού κόστους της δράσης. Το
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πρόγραμμα αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου
των συμμετεχόντων και διαβίωσής τους κατά την περίοδο
παραμονής τους στο εξωτερικό. Τα έξοδα ταξιδίου υπο-
λογίζονται βάσει της διανυόμενης απόστασης ανά συμμε-
τέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με τη
χρήση του εργαλείου υπολογισμού αποστάσεων (distance
calculator) που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΤΙ;

Μετά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όλες οι εμ-
πρόθεσμες αιτήσεις λαμβάνονται από τις Εθνικές Μονά-
δες και υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης. 

Οι προτάσεις για σχέδια κινητικότητας για το προσωπικό
σχολικής εκπαίδευσης αξιολογούνται σύμφωνα με τρία
βασικά κριτήρια: συνάφεια σχεδίου (30 μόρια), ποιότητα
σχεδιασμού και υλοποίησης του σχεδίου (40 μόρια)
και αντίκτυπος και διάδοση (30 μόρια). Στη συνάφεια του
σχεδίου αξιολογούνται χαρακτηριστικά όπως ο βαθμός
συνάφειας της πρότασης με τους στόχους και τις προτε-
ραιότητες της δράσης, καθώς και τις ανάγκες των συμμε-
τεχόντων στο σχέδιο. Η ποιότητα σχεδιασμού και υλοποί-
ησης του σχεδίου αναφέρεται στην ποιότητα και αρτιότητα
του σχεδιασμού των διαφόρων σταδίων του σχεδίου, στην
ποιότητα του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης του αιτούν-
τος οργανισμού, στην καταλληλότητα επιλογής των συμ-
μετεχόντων και την προετοιμασία τους, καθώς και την
πρόβλεψη χρήσης των Ευρωπαϊκών εργαλείων διαφά-
νειας και αναγνώρισης. Όσον αφορά τον αντίκτυπο και τη
διάδοση, λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του σχεδίου, ο πιθανός αντίκτυπος που
μπορεί να έχει το σχέδιο στα φυσικά πρόσωπα, τους συμ-
μετέχοντες φορείς, αλλά και στο τοπικό, εθνικό ή/και Ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, οι αιτούντες θα πρέπει να διευ-
κρινίζουν στην αίτησή τους τρόπους ευρείας διάδοσης των
επιτυχιών και αποτελεσμάτων του σχεδίου και το πιθανό
όφελος που θα μπορούσαν να έχουν τα αποτελέσματα
τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος του σχεδίου
για τους συμμετέχοντες, τους έμμεσα επωφελούμενους
ή/και τους φορείς χάραξης πολιτικής. 

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και τα κριτήρια που ισχύουν
και για την αξιολόγηση σχεδίων των Στρατηγικών Συμ-
πράξεων, μόνο που αλλάζει η μοριοδότηση στο κριτήριο
ποιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης του σχεδίου (20

μόρια) και προστίθεται αυτό της ποιότητας ομάδας σχε-
δίου και ρυθμίσεων συνεργασίας (20 μόρια). Αυτό το
κριτήριο βαθμολογεί, μεταξύ άλλων, την καταλληλότητα
του συνδυασμού συμμετεχόντων, την κατανομή των ευ-
θυνών και των εργασιών, την ύπαρξη αποτελεσματικών
μηχανισμών συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των
φορέων που συμμετέχουν.  

Οι προτάσεις, και στις δυο περιπτώσεις, προκειμένου
να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση, πρέπει να συγ-
κεντρώνουν τουλάχιστον 60 μόρια στο σύνολο και επι-
πλέον τουλάχιστον τα μισά από τα συνολικά μόρια σε κα-
θεμία από τις κατηγορίες κριτηρίων χορήγησης που ανα-
φέρονται παραπάνω.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τους τύπους κινητικότητας
σχολικής εκπαίδευσης, οι αιτούντες ενημερώνονται για
την απόφαση επιχορήγησης περίπου 4 μήνες από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, οπότε κα-
λούνται να υπογράψουν τη σύμβαση επιχορήγησης και
μπορούν να ξεκινήσουν την υλοποίηση του σχεδίου. Το
80% του επιχορηγούμενου ποσού διατίθεται στους δι-
καιούχους πριν την έναρξη της κινητικότητας, ενώ το υπό-
λοιπο 20% καταβάλλεται εντός 60 ημερολογιακών ημε-
ρών από τη λήψη της τελικής έκθεσης από την Εθνική
Μονάδα. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν και για τις Στρατη-
γικές Συμπράξεις, με τη διαφορά ότι οι αιτούντες ενημε-
ρώνονται για την απόφαση επιχορήγησης περίπου 5
μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτη-
σης και επιπλέον απαιτείται μια ενδιάμεση τεχνική έκθεση
ενημέρωσης σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του
σχεδίου, ως προϋπόθεση της τελικής πληρωμής.     

Καθώς το πρόγραμμα Erasmus+ βρίσκεται στους πρώ-
τους μήνες υλοποίησης, ενδέχεται να γίνουν αρκετές
διορθώσεις και προσθήκες, γι’ αυτό συνίσταται στους εν-
διαφερομένους, προτού αρχίσουν την αίτησή τους, να
διαβάζουν πάντα με προσοχή τον Οδηγό του προγράμ-
ματος και να επικοινωνούν με την Εθνική Μονάδα για κα-
θοδήγηση. Ωστόσο, κάθε αρχή εκτός από δυσκολίες,
κρύβει και ευκαιρίες. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ απο-
τελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους εκπαιδευτι-
κούς και αξίζει να αφιερώσουν λίγο χρόνο για να το γνω-
ρίσουν καλύτερα, καθώς έχει τη δύναμη να εμπλουτίσει
την τυπική εκπαίδευση με εμπειρίες μη τυπικής και άτυ-
πης μάθησης, ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους τόσο για
τους μαθητές τους, όσο και για τους ίδιους. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014) Erasmus+ Οδηγός προγράμματος, Έκδοση 2: 27/02/2014, Βρυξέλλες

European Commission (2014) Erasmus+ Guide for Experts on Quality Assessment, Version 1: 26/02/2014,
Brussels 

IKY (2014) Οδηγίες προς τους Αιτούντες για τη Δημόσια Σχολική Εκπαίδευση- ΚΑ1 http://www.iky.gr/
erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki/erasmus-plus-ilektroniki-vivliothiki-2/item/1490-odigies-pros-
tous-aitounes-gia-ti-dimosia-sxoliki-ekpaidefsi

IKY (2014) Επιλέξιμοι Φορείς – ΚΑ2 /Eligibility of School Authorities Erasmus+ http://www.iky.gr/erasmus-
plus-evrwpaiki-prosklisi/odigos-programmatos-erusmus-plus/ka2-epileksimoi-foreis

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013) Εγχειρίδιο Χρήστη της Υπηρεσίας Ενιαίας Εγγραφής - URF/PP, Έκδοση 1:
06/12/2013, Βρυξέλλες

European Union (2009) Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020, Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου
2009, Επίσημη Εφημερίδα C 119 της 28.5.2009

Χρήσιμες Πηγές

Η Κατερίνα Μπούτσια είναι εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσ-
σας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υπηρετεί με από-
σπαση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Είναι
κάτοχος πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχια-
κού στην Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Έχει λάβει πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εκ-
παιδεύτρια προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης που εν-
τάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+
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ΠΕΚΑΔΕ
Εγγραφή μέλους

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

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

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

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

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

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Τ.Κ.:

Πόλη:

Τηλέφωνο (σχολείου):

Τηλέφωνο (οικίας):

Τηλέφωνο (κινητό):

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Καθηγητής/τρια Δημοτικού:

Καθηγητής/τρια Γυμνασίου:

Καθηγητής/τρια Λυκείου:

Καθηγητής/τρια ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ:

Άλλο:

Παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τη συνδρομή σας για το σχολικό έτος 2014-2015.
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
άρθρων για το Aspects today

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

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

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

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

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

Τα πρώτα δοκίμια των άρθρων αποστέλλονται
στους συγγραφείς προς διόρθωση.

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

Βιβλιογραφία για το Aspects today

Για βιβλία

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

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

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