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Dear Colleagues,

We are heading towards the end of a school year full of tension and difficulties.
The present issue starts with the P.E.K.A.D.E proposals for both the syllabus and
the exam bank for the course of English Language of First Grade in Lykeio which
was submitted to the Ministry of Education and I.E.P. The letter of protest
concerning the exclusion of the foreign language teachers from Level B training
on ICT which was likewise submitted to the Ministry of Education and I.E.P is
cited next.

Dr. Vasilios Zorbas discusses the use of passive versus active voice in academic
discourse writing and provides relevant implications for language instructors to
use with their students. Ms Garryfalia Syrigou-Doriza presents a literature project
on Dickens’ Bicentenary with third-year cadets at the Hellenic Naval Academy.
Finally, Ms Maria Korizi and Dr. Dimitrios Georgiadis present an alternative
proposal for teaching dictation and reading based on the theory of differentiated
instruction which can be implemented in the foreign language class.

The board of PEKADE is planning its next meeting on Friday, June 13th. All
members of the Association are welcome to be there, against all odds, and
spend a summer evening with other colleagues. Details on the event are cited
both in the current issue and on our website. And don’t forget the forthcoming
event of September. We are looking forward to your proposals.

Wishing you a relaxing and wonderful summertime…

Konstantina Kotsi

Secretary General

“To be yourself in a world that is constantly trying to make you
something else is the greatest accomplishment”

Ralph Waldo Emerson
(American essayist, lecturer, and poet, 1803-1882)

▲

▲
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Πρόσκληση σε ημερίδα 
στις 13 Σεπτεμβρίου 2014

Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. διοργανώνει ημερίδα στις 13 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα με

θέματα που αφορούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις καθώς και βιωματικά εργαστήρια.

Οι κεντρικοί θεματικοί άξονες της ημερίδας θα είναι:

 Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

 Δημιουργική Γραφή

 ΠΕΑΠ

 Διδασκαλία της Αγγλικής στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 Σχολικός Εκφοβισμός & Διαδικτυακός Εκφοβισμός

 Αξιολόγηση μαθησιακού – διδακτικού υλικού

 Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης μαθητών

 Πολυγραμματισμοί και ΤΠΕ

 Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

 Θέατρο, Ποίηση, Κινηματογράφος στη διδασκαλία της Αγγλικής

 Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Παρακαλούμε θερμά να καταθέσετε περίληψη με τις προτάσεις σας έως 20 Ιου-

νίου 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pekade.gr
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Το Δ. Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) καταθέτει

τις προτάσεις του, όπως μας είχε ζητηθεί στη συνάντηση με τον κύριο Μάραντο στις 23 Οκτωβρίου

2014, σχετικά με τη διδακτέα ύλη και την τράπεζα θεμάτων για το μάθημα της αγγλικής γλώσσας στην

Α’ Λυκείου:

Α) Να ληφθεί υπόψη η διδακτέα ύλη όπως προκύπτει από τον κατάλογο των εγκεκριμένων βιβλίων

σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του πρώην Π.Ι. για την Α’ Λυκείου.

Β) Να ληφθούν υπόψη οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές να

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εξέτασης και να υπάρξει διευκρίνιση για τους τρόπους εξέτασής τους. 

Γ) Να διευκρινιστεί ο όρος «ερωτήματα» και να παρασχεθούν υποδείγματα ασκήσεων.

Δ) Να ληφθεί υπόψη ότι εφόσον οι διδασκόμενες δεξιότητες περιλαμβάνουν τόσο την ακουστική κα-

τανόηση όσο και την παραγωγή προφορικού λόγου τότε θα πρέπει και αυτές να περιλαμβάνονται  στα

ερωτήματα της εξέτασης και στην τράπεζα θεμάτων δεδομένου ότι διευκολύνουν και την εξέταση μα-

θητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες.

Με εκτίμηση,

Για το Δ. Σ της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ

Αρ. Πρωτ. 9
Αθήνα, 7 Mαρτίου 2014

Προς:
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 
κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο

Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Συμεών Κεδίκογλου
κ. Κων/νο Γκιουλέκα

Κοιν.:
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πρόεδρο κ. Σωτήριο Γκλαβά
Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Κουμέντο
Προϊστάμενο του Γραφείου Έρευνας, 
Σχεδιασμού και Εφαρμογών Β΄
κ. Παύλο Μάραντο
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Πρoτάσεις της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. για την διδακτέα ύλη και την τράπεζα
θεμάτων για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας της Α’ Λυκείου

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) εκφράζει την απογοήτευση, την έν-
τονη αγανάκτηση και τον προβληματισμό όλων των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Δημόσιας
Εκπαίδευσης, διότι για μια ακόμα φορά οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών Δημόσιας Εκπαίδευσης απο-
κλείονται από την επιμόρφωση ΤΠΕ Β Επιπέδου και κατά συνέπεια από την Πιστοποίηση σε αυτό το
επίπεδο, παρά τα επανειλημμένα υπομνήματα που επί τέσσερα και πλέον συναπτά έτη έχουμε απευ-
θύνει προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, του πρώην Παιδαγωγικού Ινστι-
τούτου και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αλλά και παρά τις συναντήσεις και τα διαβήματα
που τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. έχουν πραγματοποιήσει προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
& Θρησκευμάτων και των αρμόδιων φορέων ((βλ. http://www.pekade.gr/gr/component/content/ar-
ticle/10-announcements-gr/167-deltio-diamartyrias-gia-to-v-epipedo). 

Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να καταρτιστεί και να υλοποιηθεί άμεσα το πρόγραμμα
επιμόρφωσης και πιστοποίησης για τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών σύμφωνα με τις εγ-
κυκλίους στις οποίες έχει εγκριθεί. Τέλος ζητάμε έως ότου δοθεί η δυνατότητα ίσης συμμετοχής και
πιστοποίησης στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων να μη μοριοδοτούνται σε κρίσεις για θέσεις
ευθύνης ή άλλες θέσεις εργασίας στη δημόσια εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν
και πιστοποιήθηκαν στις ΤΠΕ Β' επιπέδου.

Παρακαλούμε για την έγγραφη απάντησή σας.  

Tο Δ. Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.

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

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

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2014

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

Κοιν.:
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πρόεδρο κ. Σωτήριο Γκλαβά
Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Κουμέντο

Υπεύθυνη πράξης Επιμόρφωσης ΤΠΕ Β’ Επ.
κ. Αικατερίνη Μαρινάγη

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
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Introduction

The mark of the passive voice construction in academic
discourse, particularly amongst university students (native
and non-native speakers alike), is an ambiguous affair.
Whereas the former tend to be dissuaded from using this
construction in their work, the latter (particularly in
Greece) are generally encouraged to squander it
generously in their writing -often times at the expense of
stylistic appropriateness and clarity.  Regardless of either
end of the pendulum one positions the problem though,
students are generally not given a convincingly lucid
explanation as to why the passive voice should be
avoided (or warranted for that matter).  This leads to
further confusion and, of course, does not downplay the
passive as intended.  Instead, this pedagogical loophole
simply exacerbates students’ frustration over what they
would probably construe as the scrutinizing of otherwise

perfectly normal English clauses and passages.
From the amount of attention paid to actually
learning about how to distinguish the active voice
from its passive counterpart, further compounded
by students’ lack of understanding of their effective
use, it is clear that more explanation is needed in
pedagogy in order to help students avoid having
their writing ultimately become weighed down with
unnecessary word clutter.  Furthermore, since the
passive voice can often be salvaged for important
and often constructive purposes, students should
also know how to harness it in order to maximize
meaning and creativity in their own work.  In any
other case, their writing will be riddled with a
plethora of superfluous verbal deadwood, often
compromising clarity and effectiveness for the sake
of pretense and pompous rhetoric.

Rule of thumb:  
More than meets the eye…

The construction of the passive voice generally

follows a model that opposes the active voice in its

mechanics.  The subject and verb in an active voice

sentence follow a strict relationship where the

subject is the “doer” and the verb is “what is done.”

The passive voice deviates from this model in that

it has a subject that neither acts upon nor implies

a state of being; conversely, it is acted upon by

another agent. One problem with students’

understanding of a passive, however, is the

identification of the passive in relation to the active

voice statement; that is, in effect, not merely seeing

the passive as a deviation of the syntactic form but

more importantly deciphering the encrypted

The passive voice in academic discourse: 
Enhancing recognition and pedagogy

The perennial debate among users of English on the
active versus passive voice question in academic
discourse has generated more fuss on both sides of the
argument over the years rather than provided solid
answers to unwary learners who often struggle to
read between the lines of linguistic gatekeepers’ sage
advice. Yet what most users have failed to realize is
that both constructions, if properly used, can lead to
perfectly sound and effective English sentences.
Throughout this article, I trace the major criticism
leveled at the arguments originating from both camps
while delineating those instances which truly merit
the use of either construction and conclude with
implications for language instructors seeking to
enhance their students’ understanding as well as
effective use of both the passive as well as the active
voice in their writing.Dr. Vasilios Zorbas
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“pragmatic function” of its “agent and patient”
(Siewerska 1984, p.3; also see Postal 1986).  The
agent is usually the particle that declares what the
clause is about.  For instance, a basic example of
an active voice statement versus its passive voice
counterpart would follow this model:

The dog was walked (by its owner). passive voice 
The owner walked her dog.  active voice

Here it is important to note that though a good
passive sentence often has an agent which acts
upon the subject, it is not always necessary.  For
instance, “The car was painted by the worker” can
be changed to the just as adequate a statement as
“the car was painted” depending on the needs of
the listener and the discretion of the speaker. It is
also important to note that despite the mechanical
differences, both sentences have relatively the
same semantic value (Postal 1986). This is probably
another reason students could be confused as to
why one form is valid while another is considered
less appropriate, and often completely discouraged
by their instructors. Consider the sentences:

Lydia mowed the lawn.
The lawn was mowed by Lydia.

In both of the above sentences, Lydia is the agent
and the lawn is the patient.

The passive gets a “bad rap”…

Teacher’s criticism leveled at the passive voice
often stems from the fact that it is is too wordy and
too weak (Schuster 2003, see Hacker 1994).
Schuster (2003) cites the following example: 

Passive:  All too often, athletes with marginal
academic skills have been recruited by our
coaches. (Fourteen words)

Active: All too often, our coaches have recruited
athletes with marginal athletic skills.

However, Schuster (2003, p.129) claims that an

alternate passive could be even shorter, such as the

following:

All too often, athletes with marginal academic

skills have been recruited.

In essence, this example helps exonerate the

passive from the criticism of its wordiness or

weakness. It is, however, true that in general the

passive can lead to wordy writing. Specifically,

certain words can be construed as unnecessary,

such as in the examples given by Jennifer Dignan

(2003):

Passive: Confirmation of Steven's story cannot

be obtained by us.

Active: We cannot confirm Steven's story.

In the first sentence, “obtains” has no real
function. Changing the sentence to an active voice
can eliminate unnecessary word clutter. Another
reason for the criticism of passive is that it often
refrains from specifying who or what is performing
the action in the clause. Therefore, passive
sentences can rightly be construed as confusing.
For example:

It was assumed that dinner would be served.

The statement is not satisfying. The reader wants
to know who assumed that dinner would be served.  

Despite the many benefits of the passive, it is true
that most students probably aren’t aware of the

ways that certain passives can be acceptable or
even help improve their writing. When asked, many
students claim that it renders their writing more
professional (Schuster 2003). However, it is not
sufficient for students to merely want to sound
more professional, particularly if it bars them from
writing more effectively; that is (with regard to
Grice’s (1975) cooperative principle) giving the
most amount of information, with the least amount
of unnecessary information.

…Yet it’s more popular than ever

One might pursue the question on why the
passive is so often used, when it is so often
criticized.  George Orwell (1946) in his essay
Politics and the English Language describes it as
the 4th rule for prolific writing. Yet, Orwell himself
breaks the rule multiple times in that very essay;
mostly in places where the passive could have been
avoided, as Schuster (2003) points out. To prove
the point that writers so often break this rule that
they so avidly defend, Schuster (2003) has made
a list of Orwell’s use of the passive in the essay. For
instance, the following statement “These five
passages have not been picked out because…”
could easily have been changed to “I have not
picked out these five passages because…” (Schuster
2003, p.124).

It can be construed that writers like Orwell knew
quite well where and when to use the passive, but
it is probably true that also some academic writers
often hide behind the passive, as Germano (2005)
claims, in order to substantiate the merit of their
own writing. In essence, the passive is sometimes
abused in writing because it is a ticket, in a sense,
to authority. Thus, one can mark the passive and
assume authority without accumulating research.
In this respect, it calls upon “the authority of one’s
discipline” and urges or forces the reader to agree
by no other authority than the statement’s
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assumption of justification through passivity. It is
important that students recognize why this is wrong
and learn how it can be remedied. If they use the
active and passive voices correctly, then they can
avoid writing in only the passive voice simply for the
sake of appearing authoritative on a given subject.
After all, passive statements do not substitute for
actual research and experience. Schuster (2003)
outlines certain ways that the passive can be seen
as useful. One such instance is in writings where the
agent or subject is seen to be useless or irrelevant
to the information given. This mostly “plagues”
science related writings where the pertinent
information deals with the actions being performed
rather than a nameless experimenter whose only
task is to run the experiment. Here is an example
of an active voice lab report:

Active Voice: We lit the fuse of the cylinder. We
heated it until it was warm. I thought it was warm.

Passive Voice: The fuse was lit and heated until
it was warm. It appeared to be warm.

It doesn’t take a scientist at MIT to know which of
those statements is more appropriate for science
writing. In this case, the passive voice is more
appropriate because it leaves out information that
is completely irrelevant to the narrative of the lab
report.

According to Schuster (2003, p.130; also see
Greenbaum and Quirk 1990), the passive is also
acceptable when the writer does not know who or
what the agent is. He cites the following example: 

During the riots, dozens of stores were looted.

He claims that even a general noun or pronoun
is not necessarily appropriate. For instance, the
above statement could be changed to the more
awkward sentence: 

During the riots, people looted dozens of stores. 

This statement also carries a lot of meaningless

information. After all, who else would be doing the
looting of the stores aside from people? Since there
is no other species we know of that loots stores, it
is safe to say that in situations like the above, the
passive is preferred to both the standard active as
well as the use of impersonal pronouns.

Though it is not always the most scrupulous use
of the passive, it can also be useful in situations
where the narrator chooses to avoid mentioning the

agent. One of the most well-known of these
statements were those of former US president
Ronald Reagan during the Iran-Contra scandal.
When publicly speaking about the controversial
issue, Reagan, opting to deflect responsibility by
making the blanket statement “Mistakes were
made,” chose the path of passive ambiguity rather
than admitting that he and his administration were
the ones who made the mistakes. To most
educated people “who made the mistakes?” was
obvious, but a public humiliation would not have
only been impolitic and a faux pas on his part but
would have also taken a toll on his administration
as well. In this case, the passive served a “practical”

purpose that the active could not have possibly
accomplished.

Preferring not to mention the agent is also
another practical reason that the passive can be put
to good use. For instance, Schuster (2003, p.130)
uses the statement involving former US president
Kennedy being shot where “President Kennedy has
been shot” is preferred over “Oswald has shot
President Kennedy.” In this case, the most relevant

information is that the president was shot -not who
shot him. It was far more practical for the writer to
use this statement to get the most relevant
information across as quickly as possible (i.e., in
consonance with Grice’s (1975) cooperative
principle) rather than have it being weighed down
with unnecessary word clutter.

Probably the most important use of the passive,
according to Schuster (2003), is to “improve
cohesion and emphasis” (p.131). Schuster (2003)
gives the example based on cohesion versus lack
of cohesion through the statements regarding Pete
Rose breaking Ty Cobb’s record. A poor example of

cohesion, according to Schuster (2003, p.131),
would be the active voice passage that reads:  

Pete Rose broke the record.  Ty Cobb formerly
held the record.  

This statement flows poorly and reads awkwardly.
The passive alternative “Pete Rose broke the record
that was formerly held by Ty Cobb” not only flows
better, but appears to be the standard way of
communicating the statement. It can, thus, be
assumed that this use is probably the main purpose
of the passive in the English language. In fact,
Schuster (2003, p. 131; see Williams 1995, p.55)
quotes Joseph M. Williams as saying that he
considers it to be “the main reason that the passive
exists in the language.”

The bottom line:  
Implications for pedagogy

Students need to recognize the passive voice in
order to fine-hone their academic writing skills.
While becoming familiar with poor uses of the
passive is important (like Orwell’s passages show),
good writers (that is, those who actually understand
how these mechanisms work) should be able to
use the passive with a great amount of ease as well
as success in their work.  

There are only a few excuses why writing
instructors in the US do not instruct their students
on why the passive should be avoided in academic
discourse. Some claim they do not want to confuse
the students. This basically not only amounts to
sheer indolence on the instructor’s part, but the
statement itself does not really stand to reason.  Just
because students aren’t instructed on it, it does not
necessarily mean they don’t come in contact with
it. The main reason seems to be that some writing
instructors themselves don’t fully understand the
passive nor its proper use, and this seems probable
(at least in some cases) given the fact that college
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students themselves are often in the dark on the
subject (Schuster 2003, also see Germano 2005).
On the other hand, university students in non-
English speaking countries like Greece have swung
to the opposite side of the ledger by recklessly
squandering this construction in their writing (often
times with the blessings of the instated academic
protocol) while the thread of their argumentation is
garbled up in a mire of pompous rhetoric.

The only solution is for instructors to seriously
begin teaching both the active as well as the
passive voice much more intensely, particularly with
regard to effectiveness, clarity and stylistic
appropriateness in academic writing. The passive
can be a valuable tool for enhancing writing, but it
can also be a detriment to students’ writing if they
choose to write “in the passive” rather than “with
the passive” (Germano, 2005). This way, through
innovative lessons that explain both how the passive
is abused, and how it can be used properly in
moderation, students can curtail the use of the
passive as a means of separating themselves from
their writing and assuming authority without placing
themselves in that very spot of authority. This will in
return encourage genuine research and lead to
stronger, more balanced, and more direct scholarly
writing.  

However, it is also the ambiguity of some
educators and other academics who openly abuse
the passive without explanation that is partially to
blame for the students’ ignorance of the concept.
By assuming responsibility for their writing, students
take command of what they are saying without
having to “dump” all intellectual responsibility onto
the passive. After all, taking command of one’s own
writing means that one can also take command of
the passive voice, and taking command of the
passive voice means never saying something as
ridiculous as “Great fun was had by all” or as
Germano (2005) says, quoting the opening lines
of a few classics, “Arms and the man are sung by

me” or “Ishmael is what I’m called.” Even though
academia, particularly young academia often
attempts to boost their writing with the passive
(compromising clarity and sentence effectiveness
along the way), it is evident from these passages
that the reader can be glad that Melville and
Hemingway didn’t.
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The benefits emanating from the use of literature in
teaching English as a foreign language and from the
bicentenary in 2012 of Charles Dickens, the great
English writer and social researcher, motivated both
lecturers of English and third-year cadets at the
Hellenic Naval Academy to embark on a project and
try an alternative way of language learning and
teaching through culture.
In May 2012, the task in hand was materialized
according to the guidelines of the project method. The
consensus was that the results were positive and that
through and thanks to research conducted on the
very area, the cadets who actively participated in the
project reaped many fruits which go beyond
language competence. Moreover, the audience,
consisting of their classmates, enjoyed the experience
and were motivated to undertake a similar project in
the future.

Introduction

Teaching a foreign language is definitely a cultural
process as it urges learners to transcend social and
national stereotypes and be receptive to a reality which
can be diametrically different from the one they
experience within a certain social framework and
geographical locus.  In this context, culture arises as an
invaluable educational vehicle which carries learners
from their familiar microcosm to an undeciphered
macrocosm which needs to be explored.  Specifically,
the dynamics of culture can be easily interpreted if it is
agreed that “it constitutes itself along three axes: the
diachronic axis of time, the synchronic axis of space, and
the metaphoric axis of imagination” (Kramsch, 1995,

p.2).  Consequently, teaching a foreign language

cannot be restricted to a sterile study of syntactic

structures and grammatical phenomena but

should branch out into fields that broaden the

horizons of their students, and, at the same time,

they function as bridges that facilitate the passage

into a different mentality which is interrelated with

the language and expressed through it. A teaching

means for the achievement of this goal, and one

which revolves through the three axes of time,

space and imagination is the use of literature. It is

important that communicative competence

embrace social and cultural contents and, to this

end, literature can be a powerful educational

means (Savvidou, 2004).

Literature can be one of the most appropriate and
flexible educational tools in the process of language
learning by means of the project method. The
benefits obtained from the integration of literature
into foreign language teaching employing the
project method are various and surpass the short
term goals of conventional teaching. The project
method is one whose goal is the transcendence of
the conventional lesson so that students can
approach learning through research and problem
solving without being restricted by or simply
conforming to conventional teaching specifications
(Kilpatrick, 1918). 

Key words: 
English language learning, culture,
literature, project method, 
Charles Dickens’ bicentenary
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Literature in ELT 

Literature is an aspect and expression of culture,
one to which foreign language students can have
easy access as it enables readers to gain insight into
other people’s lives and offers them many
educational benefits. There are four main reasons
why language teachers should make good use of
literature as a teaching tool. These are valuable
authentic material, cultural enrichment, language
enrichment and personal involvement (Collie &
Slater, 1990).  

Literature is an authentic material and as such, it
can function either as a complement to the course
books used in class or emerge as an autonomous
educational entity, given that “the separation of

literature from language is a false dualism since
literature is language and language can indeed be
literary” (Savvidou, 2004, p. 2).  The teaching of
literature can be approached in three ways: the
cultural model, the language model and the
personal growth model (Carter & Long, 1991).
According to the first model, students can be
exposed to different social backgrounds and
become acquainted with the feelings, habits and
customs and traditions of people who live in a
country where English, the target language in our
case, is spoken. Through the use of literature based
on the language model, students of all ages can
become familiar with a large number of linguistic
forms and meanings.  In this direction, literature can
also be an inexhaustible source of language
enrichment since it broadens linguistic knowledge,
boosts writing skills and results in cultural and
communicative competence. The personal growth
model enables students/readers of literary texts to
become more involved in the fictional world—as

their knowledge of the target
language improves through the
language that fiction characters
speak and to interpret and
understand the mentality of native
speakers. It is advisable that the
three models be integrated and
function as a valuable means to a
desirable end language compe -
tence.

Taking all these factors into
account and urged by a strong need
to go off the beaten track, in May
2012 both lecturers of English and
their third-year students at the
Hellenic Naval Academy embarked
upon a task based on the project method in order
to celebrate the bicentenary of Charles Dickens
(1812-1870).  The goal of the project would be to
try an alternative way of teaching and learning
English, to be acquainted with some cultural
elements and pave the way of younger students for
similar activities. 

The project method

The project method can be defined as a joint
action that leads to education through a particular
learning process which demands the active role of
students (Frey, 2002).  In fact, it is a teaching
method that dates back to the 1960s and is the
brainchild of John Dewey and William Heard
Kilpatrick, two distinguished American educators,
who visualized a democratic, anthropocentric
education at the center of which is the student, as
a creative entity and not as a passive recipient of
the teacher’s authority (Μωραΐτου και Δόριζα,
2006).  

Kilpatrick introduces the term project as the most
important means of educational, interactive
learning within the framework of a progressive and

broadly democratic pedagogic approach (Kilpatrick,
1918). The project method upsets the balance
within a traditional classroom as the teacher
ceases to be, at least temporarily, the ‘leading’ figure
and assumes the role of the advisor and
coordinator of the students’ joint effort—a process
which usually results in a large number of
pedagogical, cognitive and social benefits.  The
ultimate goal of the project method is the shaping
and forging of each student’s personality through
initiative taking, self-esteem, self-confidence and
cooperation through a learning process. Although
this method allows and encourages students to
delve into research in order to carry out an
educational assignment, it suggests that basic
stages and guidelines should be complied with.
According to Frey, there are five basic stages of the
project method—choice of subject, programming,
implementation, presentation and evaluation—
which can be subdivided into others that are also
of great importance.  In the first stage, the criteria
of subject choice, the age and interests of students,
the school environment, bibliography, current news
and other issues are dealt with  (Ματσαγγούρας,
2002). During programming, with the help of the
teacher the kind of assignment is decided on,
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activities are defined, time limits are set and
students are divided into groups according to their
interests and abilities (Frey, 2002). In the
implementation stage, the students who are actively
involved in the project do research by using sources
such as school books, reference books, the
Internet, interviews or even by going on field trips.  

Then all the information is gathered, processed
and classified (Ταρατόρη –Τσαλκατίδου, 2002).
After all this work has been done, the project is
presented either in a classroom or before the whole
school community or even before the mass media
on special occasions.  

Finally, after the presentation stage comes the
final stage of evaluation during which the project is
evaluated, the students involved are given marks,
questions are asked, discussion is encouraged and
conclusions are drawn.  

Dickens’ bicentenary project

On the critical day, in May 2012, the first group of
cadets ushered the audience into the Dickensian
world by presenting the writer’s biography,
landmarks in his life and literary career while the
presentation was supported with the projection of
slides which attracted the attention of an audience
that had not been previously exposed or
accustomed to delving into literary issues.  The
second group made an introduction to the major
advances that took place during the Industrial
Revolution in England in the 19th century.  The
years between 1750 and 1850 brought about
radical economic and social changes. That was the
age of the Industrial Revolution which witnessed “a
cascade of technical innovations, a vast increase in
industrial production, a renaissance of world trade,
and a rapid growth of urban populations” (Reed,
2001, p.1).  In addition, the speakers stressed how
the achievements of that time not only broke fresh

ground and marked the beginning of a new era but

also subverted the status quo in all walks of life.

These advances made a great impression on

Dickens who was inspired and used them as

authentic material for his famous novels in order to

unearth and bring to light their dark side and the

negative impact these radical changes had on the

poor working class. 

Dickens narrated the stories of the struggling

working class “against the harsh backdrop of a

society’s crumbling feudal structure slowly, and

inexorably giving way to industrial capitalism”

(Stearns and Burns, 2011, p.2).  At the same time

slides showing inventions, new machinery and

devices illustrated the emergence of the new reality

in the fields of industry, work and its effect on the

social web.  The next group of cadets broached the

issue of child labor and exploitation which lies at

the heart of many Dickensian novels. At that time,

factory owners and manufacturers needed cheap,

malleable and fast-learning work forces—and

found them ready-made among the children of the

urban workhouses (Humphries, 2010). Child labor

was a terrible price paid for the immense prosperity

that the Industrial Revolution had brought to the

British Empire.  

During the last presentation, slides revealed the

plight of children laborers in 19th century England,

the poorhouses where many poor workers and

former middle class members turned to for shelter

after their financial bankruptcy and moral downfall.
The interior of notorious prisons, such as
Marshalsea, where debtors and their families were
imprisoned, exposed the appalling conditions of
houses and workplaces, the destitution of people
and the destruction of the social web in England.
Dickens managed to capture that particular
moment in history as he  “…was…..the embodiment
of an intellectual vanguard born of the proletariat”
(Stearns and Burns, 2011, p.7) and “…through his
own experience as a child laborer, illustrated the
plight of the proletariat in books like Oliver Twist and
Great Expectations” (ibid, 2011, p.2). 

When all the groups had completed their part of
the project in question, one of the lecturers of
English made a brief presentation of the main
literary traits which pervade Dickens’ works.  

One such trait is Mid-Victorian realism which is
against any form of romanticism and demands
compliance with reality. In fact, “Dickens clearly took
part in the realist quest for authenticity, since his
novels constantly referred to social problems,
anecdotes and other events of their time…
Furthermore, to guarantee the authenticity of his
discourse, the novelist resorted to fieldwork,
newspaper articles, and archives which are
constantly mentioned in his prefaces” (Vanfasse,
2004, p. 3).  However, while Dickens is a realist at
heart, at the same time he manages to overcome
the conventions and limitations of realism by calling
into question the social practices and institutions of
the Victorian period and by wishing to reform
human nature—which is not considered a purely
realistic trait. “…Dickens did not adhere to the
definition of realism as a mechanical reproduction
of reality, although he did associate his writing with
photography” (ibid, 2004, p.6). The speaker ended
her speech by stressing that Dickens as a journalist
and a writer exposed many social ills and
inequalities, a good example of which is the novel
Oliver Twist—a documentation of life and morals in
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19th century England. Then the other lecturer
stressed those traits which make Dickensian novels
an excellent cinematographic material that can
trigger the audience’s imagination and give them
food for thought by instilling an interest in literature
and social issues. “When we think of a Dickens
novel it is pictures and dramatic events which spring
first to mind… Dickens’ ‘pictures’ are an integral part
of the fabric of the narrative, conveying meanings
in themselves, and…we are not required to interpret
the images looking for symbolism, but to see them
vividly” (MacKean, 2001, p.1).  When she wound up
her speech, a short but fruitful discussion followed
and at the end of the educational part  of the
project  all the students who had worked on the
project and the audience saw the 2005 film
version of Oliver Twist directed by Roman Polanski. 

Conclusion

Upon completion of the project, we concluded
that despite certain imperfections, weaknesses and
some technical problems that arose unexpectedly,
the experience was considered creative and
constructive and the unanimous ‘verdict’ was that
similar projects should be undertaken and carried
out in the near future. It is true that “the authenticity
and universality of literature enable the audience to

transcend any language barriers and focus on a
great range of real-life situations and worldwide
issues” (Doriza, 2011, p.26).  The introduction of
literature as an educational means can also alleviate
class boredom and be a pleasant and creative
distraction. 

But, above all, literature enables readers/ students
to overcome self-centeredness, be receptive to
‘otherness’, dispel certain stereotypes and redefine
their position in the world in relation to others.
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Διαφοροποιημένη διδασκαλία 
και μάθηση

Στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου» ο μαθητής το-
ποθετείται στο επίκεντρο του μαθησιακού σχεδια-
σμού και οι ανάγκες του στο παρόν και στο μέλλον
είναι οι κεντρικοί άξονες για τη διαμόρφωση της δι-
δακτικής πράξης. Οι μαθητές δεν είναι όλοι ίδιοι.
Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά που αφορούν
στην προσωπικότητα, στην καταγωγή, στη θρησκεία,

στον τρόπο που μαθαίνουν και στη στάση και στις
απόψεις τους σχετικά με τη μάθηση. Η παραδοσιακή
διδασκαλία που απευθύνεται σε μια ομάδα μαθητών
ορίζοντας το ίδιο περιεχόμενο για όλους, χρησιμο-
ποιώντας τις ίδιες πρακτικές και έχοντας τις ίδιες
απαιτήσεις για πρόοδο αδυνατεί να ικανοποιήσει τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων των μαθητών.
Αγνοεί την ατομικότητα του κάθε μαθητή ως προς το
στυλ μάθησης, υιοθετεί πρακτικές μετωπικής διδα-
σκαλίας με κύριο σημείο αναφοράς το σχολικό εγ-

χειρίδιο, χρησιμοποιεί την αξιολόγηση για τη μέ-
τρηση του μαθησιακού αποτελέσματος και γενικά
καθιστά το μαθητή  παθητικό δέκτη πληροφοριών
και γνώσης, ενώ υποδεικνύει στον εκπαιδευτικό μια
σειρά ενεργειών που αφορούν στην καθοδήγηση
της μαθησιακής πορείας, στην επίλυση προβλημά-
των για τους μαθητές, στην εφαρμογή κοινών κρι-
τηρίων αξιολόγησης και στη χρήση ενός και μονα-
δικού τύπου αξιολόγησης για όλους. Η έρευνα έχει
δείξει ότι η δημιουργία ομοιογενών τμημάτων για

Key words: 
αισθητηριακή επίγνωση, επικοινωνία, 
ασυνείδητο, διαδικασία της οπτικοποίησης,
ανατροφοδότηση, καλοί ορθογράφοι, 
διαδικασία της μοντελοποίησης, 
εσωτερική οπτική εικόνα

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός στην Εκπαίδευση
Μια διαφοροποιημένη μορφή μάθησης

Κοριζή Μαρία
m.korizi@yahoo.gr
Γεωργιάδης Δημήτριος
georgiadis.dimitrios@gmail.com

Στο διεθνές πεδίο της εκπαίδευσης κερδίζει ολοένα και
περισσότερο η θεωρία και η πρακτική της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας. Διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η
μεθοδολογία που στηρίζεται στην υπόθεση ότι η διδακτική
πράξη πρέπει να διαφοροποιείται και να προσαρμόζεται
ανάλογα με την ποικιλομορφία και την ατομικότητα της
ομάδας μαθητών σε κάθε τάξη. 
Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (Ν.Γ.Π.) είναι μια
συμπεριφοριστική επιστήμη που μελετά πρότυπα
συμπεριφοράς και επικοινωνίας. Παρέχει μια σειρά από
τεχνικές και μεθόδους για να μοντελοποιήσει, να επηρεάσει,
να ενισχύσει και να αλλάξει τη χρήση των προτύπων στον
εαυτό μας, αλλά και στους μαθητές μας. Ο εγκέφαλος
αντιλαμβάνεται, αποθηκεύει και ανακαλεί πληροφορίες βάση
ιδιαίτερων μηχανισμών. Το περιβάλλον της τάξης και η
αλληλεπίδραση με τον καθηγητή, καθώς και η εκάστοτε
συναισθηματική κατάσταση του μαθητή, διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας. Συνεπώς, η διαφοροποιημένη διδασκαλία εντός
της σχολικής τάξης πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια
διεργασία σύνθεσης ιδεών βασισμένη σε πολλαπλές
αναπαραστάσεις. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μια εναλλακτική -
διαφοροποιημένη πρόταση διδασκαλίας της ορθογραφίας,
της ανάγνωσης, που μπορεί να εφαρμοστεί στη διδασκαλία
ξένων γλωσσών.
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τους «προχωρημένους» και τους «αδύνατους» μα-
θητές αδυνατεί να επιτύχει το στόχο ενίσχυσης της
μάθησης και βελτίωσης του μαθησιακού αποτελέ-
σματος. Σε αυτές τις τάξεις οι «αδύνατοι» μαθητές,
που προέρχονται κυρίως από κατώτερα κοινωνικά
στρώματα, δεν αναπτύσσουν ισχυρά κίνητρα για
συμμετοχή, εκτίθενται σε πρότυπα μάθησης του
ιδίου επιπέδου και δεν βελτιώνουν την επίδοσή
τους. Στον αντίποδα της παραδοσιακής διδασκαλίας
εμφανίζεται, τις τελευταίες δεκαετίες, η εξατομικευ-
μένη ή διαφοροποιημένη διδασκαλία, η οποία κάτω
από ορισμένες προϋποθέσεις είναι αποτελεσματική.
Διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η μεθοδολογία
που στηρίζεται στην υπόθεση ότι η διδακτική πράξη
πρέπει να διαφοροποιείται και να προσαρμόζεται
ανάλογα με την ποικιλομορφία και την ατομικότητα
της ομάδας μαθητών σε κάθε τάξη.

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αντλεί το θεωρη-
τικό της υπόβαθρο από την έρευνα στους τομείς διε-
ρεύνησης της λειτουργίας του εγκεφάλου και της
γνωστικής ψυχολογίας. Μερικές από τις διαπιστώσεις
αυτών των ερευνών, που εμπλουτίζουν τη γνώση
μας για τη διδασκαλία και την οργάνωσή της, συνο-
ψίζονται ως εξής:

Πρώτον. Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται λαμβάνοντας
σαφή μηνύματα. Στην τάξη, η διαμόρφωση περιβάλ-
λοντος που είναι πλούσιο σε νοηματοδότηση βοη-
θάει τους μαθητές να αντιληφθούν τι μαθαίνουν.

Δεύτερον. Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται σταδιακά,
από τις βασικές λειτουργίες επιβίωσης του ατόμου
έως τη συναισθηματική ανάπτυξη. Στην τάξη, ένα εμ-
πλουτισμένο περιβάλλον μπορεί να καλύψει πολ-
λαπλούς τομείς ανάπτυξης και να διασφαλίσει
ασφαλές συναισθηματικό πλαίσιο για τη μάθηση.

Τρίτον. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί σειριακά,
αλλά μάλλον ως «πολυεπεξεργασιακός» ηλεκτρο-
νικός υπολογιστής, ο οποίος μπορεί να επεξεργά-
ζεται παράλληλα διαφορετικούς τύπους πληροφο-
ριών. Η μάθηση στην τάξη, πρέπει να αντιμετωπίζεται
ως διεργασία σύνθεσης ιδεών με βάση πολλαπλές

αναπαραστάσεις. Είναι μια διαδικασία ενεργούς
εποικοδόμησης κατά την οποία ο μαθητής συσχετίζει
τη νέα γνώση με την υπάρχουσα.

Τέταρτον. Ο εγκέφαλος λειτουργεί με την κοινω-
νική διάδραση και τη συνεργασία. Αν και η λειτουρ-
γία συμβαίνει εντός του εγκεφάλου του κάθε μα-
θητή, η μάθηση διευρύνεται όταν το περιβάλλον
δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να συζητούν τις
σκέψεις τους και να ανταλλάσσουν ιδέες με συνο-
μήλικους ή να εκπονούν εργασίες από κοινού.

Διαφοροποίηση δε σημαίνει διαφορετικό πρό-
γραμμα για κάθε μαθητή, ούτε χωρισμό της τάξης
μικτών επιπέδων ικανότητας σε ομοιογενείς ομάδες
για να μειωθούν οι διαφορές. Πρόκειται λοιπόν, για
μια ποιοτική διάκριση των βημάτων εργασίας και των
δραστηριοτήτων, η οποία βασίζεται σε προσεκτικό
σχεδιασμό και περιλαμβάνει την αξιολόγηση, ως
μέσο ανατροφοδότησης για την πρόοδο των μαθη-
τών, και τον αναστοχασμό ως εργαλείο για την ανα-
προσαρμογή του μαθήματος.

Τι είναι ο Νευρογλωσσικός 
Προγραμματισμός

Μετα την γνωριμία τους στο πανεπιστήμιο της
Santa Cruz της California στην Αμερική, γύρω στο
1970, ο γλωσσολόγος- ψυχολόγος J. Grinder και ο
πληροφορικός, R. Bandler  ξεκίνησαν μια συνεργα-
σία με αποτέλεσμα τη δημιουργία του Νευρογλωσ-
σικού Προγραμματισμού (ΝΓΠ). 

Σκοπός τους δεν ήταν να εισαγάγουν μια νέα
σχολή θεραπευτικής, αλλά να αναγνωρίσουν πρό-
τυπα που χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένοι κορυ-
φαίοι θεραπευτές και να τα περάσουν σε άλλους
ανθρώπους. Στόχος τους ήταν ο καθορισμός των
παραγόντων που καθιστούν αποτελεσματική τη δια-
προσωπική επικοινωνία. Δεν έδειξαν κανένα ενδια-
φέρον για θεωρίες, δημιούργησαν μοντέλα επιτυ-
χούς θεραπείας, που μπορούσαν να λειτουργήσουν
στην πράξη και τα οποία μπορούσε κάποιος να δι-
δάξει. 

Βασίστηκαν στις θεωρίες και πρακτικές σπουδαίων
επιστημόνων όπως στην υπνοθεραπεία του Milton
Erickson, στην μορφολογική θεραπεία gestalt του
Fritz Perls, στις ιδέες και πρακτικές της Virginia Satir.
Τους ενδιέφερε περισσότερο το πώς παρά το γιατί
μιας συμπεριφοράς, ενός συναισθήματος ή μιας
στρατηγικής. Αυτή η προσέγγιση είχε τα πρώτα απο-
τελέσματά της στον προσδιορισμό των σταθερών
που συναντώνται σε κάθε αποτελεσματική επικοι-
νωνία και στη συνέχεια στην επεξεργασία μοντέλων
τα οποία μπορούμε να μελετήσουμε και να εφαρ-
μόσουμε. Δανείστηκαν όρους από την ψυχανάλυση,
όπως το συνειδητό και το ασυνείδητο, και στοιχεία
από την εξελικτική ψυχολογία. Ο ΝΓΠ, ουσιαστικά,
βασίζεται στην επικοινωνία και την αλλαγή. Ανακα-
λύπτει και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά πρότυπα
υπεροχής και προτείνει πιο αποτελεσματικούς τρό-
πους σκέψης και επικοινωνίας. Στην συμπεριφορική
επιστήμη, υποστηρίζεται ότι, η συμπεριφορά και η
επικοινωνία, είναι αντικείμενα προτύπων τα οποία
προσδιορίζονται από τον τρόπο με τον οποίο το
μυαλό μαθαίνει. Ο ΝΓΠ, παρέχει μια σειρά από τε-
χνικές και μεθόδους για να μοντελοποιήσει, να ενι-
σχύσει και να αλλάξει τη χρήση των προτύπων τόσο
στον εαυτό μας όσο και στους άλλους. 

Οι όροι από τους οποίους αποτελείται η ονομασία
του έχουν τη δική τους σημασία.

Ο όρος Νεύρο, καθορίζει ότι όλες οι συμπεριφο-
ρές μας προκύπτουν από τις νευρολογικές διεργα-
σίες των αισθήσεων και του συναισθήματος. Δη-
λαδή, βιώνουμε τον κόσμο μέσα από τις πέντε αι-
σθήσεις μας, έτσι, αντιλαμβανόμαστε την πληροφο-
ρία και στη συνέχεια αντιδρούμε στο ερέθισμα. Πρό-
κειται για μια διεργασία που υπόκειται σε νευρολο-
γικό επίπεδο. Ο όρος Γλωσσικός, χρησιμοποιείται
για να καθορίσει τη χρήση της γλώσσας. Κάθε λέξη,
συνδέεται με αναμνήσεις, εμπειρίες, εικόνες, ήχους
και συναισθήματα που μας βοηθούν να δώσουμε
νόημα στην έννοια της. Δηλαδή, ο όρος αυτός, ανα-
φέρεται στα μέσα της ανθρώπινης επικοινωνίας στη
λεκτική και στη μη λεκτική επικοινωνία. Συνδέεται
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με την εξωτερική συμπεριφορά που εκδηλώνουμε
προκειμένου να επικοινωνήσουμε. Ο όρος Προ-
γραμματισμός, αναφέρεται στους τρόπους - συμπε-
ριφορές που επιλέγουμε για να οργανώσουμε τις
ιδέες και τις πράξεις μας προκειμένου να επιφέ-
ρουμε αποτελέσματα. Συνδέεται με την εσωτερική
μας οργάνωση. Ο ΝΓΠ είναι, δηλαδή, ένας πρακτι-
κός οδηγός, αποτελεί ένα σύνολο μοντέλων, δεξιο-
τήτων και τεχνικών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να
σκεφτούμε και να δράσουμε αποτελεσματικά μέσα
στον κόσμο. 

Ο ΝΓΠ αποτελείται από τέσσερα βασικά συστατικά
που αποτελούν και το πεδίο μέσα στο οποίο κινείται.
Αυτά είναι η συναισθηματική εναρμόνιση, η αισθη-
τηριακή επίγνωση, η σκέψη εστιασμένη στο αποτέ-
λεσμα και η συμπεριφορική ευελιξία.

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, θα αναπτύξουμε

με λίγα λόγια μόνο την αισθητηριακή επίγνωση. Με
τον όρο αισθητηριακή επίγνωση εννοούμε τον τρόπο
με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω
μας και δημιουργούμε τη δική μας πραγματικότητα,
χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις μας. 

Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε, ακούμε, γευό-
μαστε, μυρίζουμε και αισθανόμαστε δεν είναι ίδιος
σε όλους τους ανθρώπους. Όταν σκεφτόμαστε αυτό
που βλέπουμε, ακούμε, ή αισθανόμαστε, το ανα-
πλάθουμε εσωτερικά. Αναβιώνουμε την πληροφο-
ρία στην αισθητηριακή της μορφή με την οποία κα-
ταρχήν την αντιληφθήκαμε. Κάποιες φορές έχουμε
επίγνωση της διαδικασίας αυτής, το κάνουμε δη-
λαδή, συνειδητά, ενώ κάποιες φορές δεν έχουμε
επίγνωση της διαδικασία αυτής το κάνουμε δηλαδή,
ασυνείδητα. Όταν αναπαριστούμε εσωτερικά μια εμ-
πειρία ενεργοποιούνται τα ίδια νευρολογικά συστή-
ματα που ενεργοποιούνται και όταν βιώνουμε την

εμπειρία αυτή στην πραγματικότητα. Οι ίδιοι νευρώ-
νες παράγουν ηλεκτροχημικές ωθήσεις που μπο-
ρούν να μετρηθούν με ηλεκτρομυογραφήματα.

Προς ένα μοντέλο διαφοροποιημένης
μάθησης μέσω του ΝΓΠ

Στην θεωρία του ΝΓΠ, υπάρχουν τρία κύρια συ-
στήματα αναπαράστασης, που χρησιμοποιούμε στη
δυτική κουλτούρα, το οπτικό, το ακουστικό και το κι-
ναισθητικό σύστημα. Με τον όρο συστήματα αναπα-
ράστασης εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο λαμβά-
νουμε, κωδικοποιούμε και αποθηκεύουμε τις πλη-
ροφορίες μέσω των αισθήσεων μας.

Στην εκπαίδευση χρησιμοποιούμε τον ΝΓΠ για να
βελτιώσουμε την οπτική μνήμη μέσω της διαδικα-
σίας της οπτικοποίησης.

Ο ΝΓΠ υιοθετεί την ιδέα ότι οι άνθρωποι μαθαί-
νουν με διαφορετικό τρόπο και ότι στόχος των εκ-
παιδευτών – δασκάλων είναι να μαθαίνουν οι μα-
θητές. Ο ΝΓΠ, δίνει έμφαση στη μάθηση δηλαδή,
στον τρόπο με τον οποίο το άτομο μαθαίνει. 

Μας βοηθά να ανακαλύπτουμε τον τρόπο με τον
οποίο οι άνθρωποι προτιμούν να μαθαίνουν έτσι, ως
δάσκαλοι, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι κά-
ποιοι ανταποκρίνονται στις εικόνες, άλλοι στις λέξεις,
και άλλοι στην αφή ή στα συναισθήματα. 

Ο Robert Dilts trainer του ΝΓΠ μελέτησε και πρό-
τεινε έναν αποτελεσματικό τρόπο ορθογραφίας. 

Για παράδειγμα, εάν ζητήσουμε να μας πουν την
ορθογραφία της λέξης πριγκίπισσα στα αγγλικά, οι
καθηγητές των αγγλικών σίγουρα θα την πουν
σωστά. Αλλά, πως γνωρίζουν οι ίδιοι ότι η ορθογρα-
φία της συγκεκριμένης λέξης είναι η σωστή; Πως
είναι σίγουροι για αυτό; Τι, τους κάνει να είναι τόσο
σίγουροι;

Στην παραπάνω ερώτηση, οι περισσότεροι εκπαι-
δευτές απαντούν ότι «απλά το ξέρουν», χωρίς να

είναι γνώστες της διαδικασίας που τους βοηθά να
είναι σίγουροι για αυτό. Πως λοιπόν θα διδάξουν
στους μαθητές τους, «απλά να ξέρουν», την ορθο-
γραφία της λέξης princess; Αντί λοιπόν, να εστιαζό-
μαστε στη διαδικασία, εστιαζόμαστε σε μεθόδους –
ασκήσεις, όπως για παράδειγμα, να ξαναγράφουμε
την ίδια λέξη πολλές φορές, να υπογραμμίζουμε τα
λάθη, να βρίσκουμε συνώνυμα, να κατηγοριοποι-
ούμε τις λέξεις κ.α.. Συνήθως οι ασκήσεις αυτές
είναι, αποτελεσματικές σε κάποιους μόνο μαθητές
και όχι σε όλους. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί, οι ασκή-
σεις αυτές να είναι αποτελεσματικές μόνο σε μια με-
ρίδα μαθητών; Απλά, γιατί οι μαθητές, όπως όλοι οι
άνθρωποι χρησιμοποιούν διαφορετική διαδικασία
σκέψης και νοητικών στρατηγικών, μεταξύ τους. Το
μόνο λοιπόν, που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δι-
δάξουμε τους μαθητές μας να χρησιμοποιούν την
ίδια νοητική στρατηγική. Ουσιαστικά, με τον ΝΓΠ, δι-
δάσκουμε μια τεχνική. Αυτό είναι πιο δύσκολο από
το να διδάξουμε λέξεις ή κείμενα ή κανόνες ή διά-
φορα tricks, για καλύτερη ορθογραφία. Μόλις η τε-
χνική αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα, οι μαθητές
είναι έτοιμοι. Μαθαίνοντας μέσω της τεχνικής αυτής,
οι μαθητές καλλιεργούν μια δεξιότητα που θα έχουν
ως εφόδιο για πάντα στη ζωή τους και που θα μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν και σε άλλες ξένες
γλώσσες αργότερα.

Συμφώνα με τη διαδικασία της μοντελοποίησης
του ΝΓΠ, οι «καλοί ορθογράφοι» όταν σκέφτονται
την ορθογραφία της, ανακαλούν τη λέξη, οπτικά.
Έτσι, όταν γράφουν τη λέξη στο χαρτί ουσιαστικά, την
αντιγράφουν από την εσωτερική οπτική εικόνα που
είχαν προηγουμένως στο μυαλό τους. 

Τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ορ-
θογραφία ακολουθούν συνήθως άλλες στρατηγικές
όπως: να σκέφτονται το νόημα της λέξης, για παρά-
δειγμα, όταν ακούν τη λέξη friend σκέπτονται έναν
φίλο τους. Άλλοι λένε τη λέξη από μέσα τους και
την αναλύουν φωνητικά. Άλλοι πάλι, σκέφτονται,
πως η λέξη τους κάνει να αισθάνονται και την αί-
σθηση που τους δίνει. Η τελευταία στρατηγική, αν
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και βοηθά πολύ στην ποίηση και στην λογοτεχνία,
στην ορθογραφία, όμως, δεν αποφέρει και πολλά
αποτελέσματα. Οι «καλοί ορθογράφοι» γνωρίζουν
ότι η οπτική εικόνα της λέξης που χρειάζεται να χρη-
σιμοποιήσουν είναι αρκετά καθαρή και προχωρούν
στο επόμενο βήμα. Ουσιαστικά, γράφουν τη λέξη,
αντιγράφοντας την από την εσωτερική οπτική τους
εικόνα. Εάν, οι «καλοί ορθογράφοι» δεν έχουν ει-
κόνα της λέξης συνήθως κάνουν τις εξής κινήσεις:
α) Χρησιμοποιούν λεξικό, β) Ρωτάνε κάποιον, γ)
Γράφουν τη λέξη κάτω με διαφορετικούς τρόπους
για να «δουν» ποιος τους ταιριάζει καλύτερα. Όποιο
τρόπο και να ακολουθήσουν κρατάνε την εικόνα της
λέξης στο μυαλό τους. 

Από την παραπάνω θεωρία μπορούμε λοιπόν να
προτείνουμε τη διαδικασία των 6 βημάτων για την
αποτελεσματικότερη ορθογραφία.

Βήμα 1. Χρησιμοποιείστε ασκήσεις για να εκτιμή-

σετε το επίπεδο των μαθητών σας σχετικά με την ορ-

θογραφία. Μιλήστε με τους μαθητές και εξηγήστε

τους τα κίνητρα που θέτουμε και τις διάφορες δε-

ξιότητες που θα πρέπει να καλλιεργήσουμε, όπως:

η ταχύτητα, η επιμονή και η συγκέντρωση. Συζητήστε

μαζί τους πως μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικα-

σία της μάθησης. Ζητήστε τους να μιλήσουν για τις

δικές τους στρατηγικές και τα κίνητρα που θέτουν

στον εαυτό τους για να κινητοποιηθούν, ειδικά όταν

έχουν να ολοκληρώσουν μια δύσκολη διαδικασία

μάθησης, που χρειάζεται σκληρή δουλειά και συγ-

κέντρωση.

Βήμα 2. Τους εισάγετε στην κεντρική ιδέα της με-

θόδου αυτής. Εξηγήστε τους, τι είναι η οπτική μνήμη

και απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να

προκύψουν. Εξηγήστε τους ότι «όλοι οι άνθρωποι
που έχουν καλή ορθογραφία πρώτα ανακαλούν την
εικόνα της λέξης εσωτερικά δηλαδή, τη βλέπουν και

μετά την αντιγράφουν». Ενημερώστε τους ότι, το να

λένε τη λέξη φωναχτά δεν είναι καλός τρόπος απο-

μνημόνευσης. Συζητήστε για τα άλλα μαθήματα και

ποιες στρατηγικές, ενδεχομένως, να χρησιμοποιούν.

Αφήστε τους να δώσουν δικούς τους ορισμούς για

την οπτική μνήμη. Μιλήστε μαζί τους και για τα υπό-

λοιπα είδη μνήμης, εξηγείστε τα και δώστε παρα-

δείγματα. Ζητήστε να σας πουν ποια μνήμη χρησι-

μοποιούν πιο πολύ στο σχολείο, στο διάβασμα, σε

κάποιο χόμπι κ.τ.λ. 1

Βήμα 3. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν κατανοή-

σει την έννοια της οπτικής μνήμης για να προχωρή-

σετε σε αυτό το βήμα. Ζητήστε τους, να σκεφτούν
μια εικόνα που είδαν κάποια στιγμή μέσα στη μέρα
τους ή την προηγούμενη μέρα και να τη ζωγραφί-
σουν. 2

Βήμα 4. Χρησιμοποιούμε ασκήσεις για ενίσχυση
της οπτικής μνήμης. ¨Όπως εικόνες με διάφορα
σχήματα και χρώματα.

Βήμα 5. Συνδέουμε τις ασκήσεις οπτικής ενίσχυ-
σης με τη διαδικασία της ορθογραφίας. Σημαντικό
είναι να επαναλαμβάνουμε τις ασκήσεις αυτές στην
αρχή καθημερινά για 10 λεπτά, για 2-3 εβδομάδες
μέχρι όλοι οι μαθητές να αποκτήσουν ένα ικανοποι-

1 Να γνωρίζουμε ότι, η ακουστική μνήμη είναι πολύ αποτελεσματική για γραπτά κείμενα, ποίηση. Η οπτική μνήμη βοηθά
επίσης στα μαθηματικά, στη γεωγραφία. Η κιναισθητική μνήμη στη γυμναστική στο θέατρο, στις τέχνες

2 Σιγουρευτείτε ότι έχουν εσωτερική οπτική εικόνα αυτού που ζωγραφίζουν

▲
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ητικό στάδιο οπτικής μνήμης. Αν δεν είναι εφικτό να
συμβεί στην τάξη τους παροτρύνουμε να τις κάνουν
σπίτι. 3

Βήμα 6. Εκτιμήστε την απόδοση των μαθητών.
Αυτό γίνεται πάντα με γνώμονα τις σωστές απαντή-
σεις. 

Μια ακόμα αποτελεσματική τεχνική του ΝΓΠ
αφορά τη διαδικασία διαβάσματος και εξελίσσεται
ως εξής:

1. Ζητάμε από τους μαθητές να μας πουν την ιστορία
της τελευταίας ταινίας που είδαν. 

2. Τους κάνουμε ερωτήσεις σχετικές με: την οπτική
μνήμη (εικόνες, σχήματα, χρώματα, οπτικά εφέ
κ.α), την ακουστική μνήμη (ήχοι, μουσική, φωνές,
ηχητικά εφέ κ.α), την κιναισθητική μνήμη (αν
ένιωθαν φόβο, χαρά, λύπη κ.α.). 

3. Τους συγχαίρουμε για την ικανότητα τους να ανα-
καλούν εικόνες, ήχους και αισθήσεις και τους
ανακοινώνουμε ότι «Σήμερα θα ασχοληθείτε με
αυτήν την ικανότητα». 

4. Διαλέγουμε ένα κείμενο από το βιβλίο μας. Δια-
βάζουμε στους μαθητές μόνο τον τίτλο. Βάζουμε
τους μαθητές να μαντέψουν πιθανές ιστορίες
μόνο από τον τίτλο. Γράφουμε τις ιστορίες αυτές
στον πίνακα. 

5. Τους βάζουμε να διαβάσουν το κείμενο και να
τσεκάρουν ποιες από τις ιστορίες πλησιάζουν πε-
ρισσότερο την πραγματική.

6. Υπενθυμίζουμε στους μαθητές να φτιάχνουν συ-
νεχώς εικόνες στο μυαλό τους από το κείμενο
που διαβάζουν όπως έκαναν με την ταινία.

7. Εξηγούμε ότι θα τους ρωτήσουμε μετά τι φαντά-
στηκαν. 

Τέλος, ελέγχουμε τις σωστές απαντήσεις: 

1. Τους θέτουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικές με το

κείμενο και τους κάνουμε πολλές ερωτήσεις
εκτός κειμένου. 

2. Τους ζητάμε να μας περιγράψουν τους κύριους
ήρωες που παίρνουν μέρος στην ιστορία.

3. Δεν ξεχνάμε να ρωτήσουμε πως νιώθουν για την
πλοκή και το τέλος της ιστορίας.

Σημαντικό είναι πάντα σε όποια διαδικασία και να
αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε να δίνουμε
στα παιδιά θετική ανατροφοδότηση. Η τεχνική αυτή
χρησιμοποιείται επίσης, με μεγάλη επιτυχία σε παιδιά
που παρουσιάζουν δυσλεξία.

Επίλογος

Είναι σε όλους μας γνωστό πως η ικανότητα να
μαθαίνουμε ενυπάρχει στη φύση του άνθρωπου. Η
μάθηση πραγματώνεται με την αλληλεπίδραση των
ανθρώπων με το φυσικό κόσμο και με τη δραστη-
ριοποίηση των ανθρώπων στο κόσμο που έχτισαν.
Η προσέγγιση της νέας, διαφοροποιημένης μάθησης
στηρίζεται στην παραδοχή ότι η μάθηση σχετίζεται
με τον μετασχηματισμό και ο μετασχηματισμός απο-
τελεί τη βάση για τη βελτίωση της επίδοσης των μα-
θητών. 

Η αποτελεσματικά, διαφοροποιημένη μάθηση,
παίρνει τον μαθητή σε ένα ταξίδι, σε νέες και άγνω-
στες περιοχές. Η προσέγγιση αυτή βοηθά την τεκ-
μηρίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Δηλαδή στο
ΠΩΣ η τεχνική των 6 βημάτων μπορεί να βοηθήσει
στη δημιουργία ενός εναλλακτικού τρόπου με τον
οποίο επιλέγονται, σχεδιάζονται και βιώνεται οι μα-
θησιακή διαδικασία σε μια συγκεκριμένη μαθησιακή
περίσταση. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρη-
θεί και η καρδιά της μάθησης και έχει τη μεγαλύτερη
δυνατή επίδραση στην επίδοση και στα αποτελέ-
σματα του μαθητή.

3 Μπορεί να γίνει και διαγωνισμός για το ποιος ανακαλεί την πιο μεγάλη λέξη

▲

Bandler, R. & Grinder, J. (1999). Από Βάτραχοι Πρίγκιπες: Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός. Αθήνα:
Αλκυών.

Connor, J. & Seymour, J. (2000). Εισαγωγή στο Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό. Αθήνα: Αλκυών.

Gabarro, D. (2010). ‘Visual Memory: The Secret to Good Spelling: Teacher’s Guide to the Student’s Book’.
Διαθέσιμο on line: http://www.boiraeditorial.com προσπελάστηκε: 15/09/2013.

Ματσαγγούρας, Γ. Η. (2009). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής: Εναλλακτικές Προσεγγίσεις,
Διδακτικές Προεκτάσεις. Αθήνα: Gutenberg.

Ready, R. & Burton, K. (2007). Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός για Πρωτάρηδες. Αθήνα:
Κλειδάριθμος.

Slavin, R. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Tomlinson, C.A.. (2010). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Αθήνα: Εκδόσεις
Γρηγόρη.

Επίσημη ιστοσελίδα ΕΚΠΑ για τη Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση: http://rcel.enl.uoa.gr/
xenesglosses/guide_kef3.htm)

Βιβλιογραφία

Πηγές

Η Μαρία Κοριζή (m.korizi@yahoo.gr) είναι Ψυχολόγος.
Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Urbino (Ιταλία)
και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Εξειδικεύτηκε στο Νευρο-
γλωσσικό Προγραμματισμό στην Ολλανδία.

O Δημήτριος Γεωργιάδης (georgiadis.dimitrios@gmail.com)
είναι Ψυχοπαιδαγωγός. Σπούδασε Παιδαγωγική και Ψυχο-
λογία στο Πανεπιστήμιο του Bari (Ιταλία) και είναι διδάκτορας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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ΠΕΚΑΔΕ
Εγγραφή μέλους

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

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

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

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

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

Οδηγίες προς τους συγγραφείς
άρθρων για το Aspects today

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Τ.Κ.:

Πόλη:

Τηλέφωνο (σχολείου):

Τηλέφωνο (οικίας):

Τηλέφωνο (κινητό):

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Καθηγητής/τρια Δημοτικού:

Καθηγητής/τρια Γυμνασίου:

Καθηγητής/τρια Λυκείου:

Καθηγητής/τρια ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ:

Άλλο:

Παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τη συνδρομή σας για το σχολικό έτος 2013-2014.

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

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

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

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

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

Τα πρώτα δοκίμια των άρθρων αποστέλλονται
στους συγγραφείς προς διόρθωση.

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

Βιβλιογραφία για το Aspects today

Για βιβλία

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

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

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