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  W
Dear Colleagues,

“Teachers are expected to reach unattainable goals with inadequate 
tools. The miracle is that at times they accomplish this impossible task.”  

          Haim G. Ginott  

(Israeli school teacher, parent educator, child psychologist and psychotherapist, 1922–1973)

e are heading towards the end of the school year having faced several New Educational 
Challenges and Changes. P.EK.A.D.E has tried to promote and facilitate EFL teaching in  various 
ways throughout the year. Summer holidays may provide a short break from teaching but  they 
will not prevent us from being  alert….

This issue starts with Mrs. Rosa Antonakaki’s farewell speech, who served P.E.K.A.D.E board for 
six years, including the past three years as Chair. Mrs. Penelope Fotiou, School Advisor of Greek 
Language for Thesprotia, presents multicultural practices for foreign language teachers focusing 
on projects which support foreign learners emotionally and psychologically and improve learning 
conditions. Moreover, Mrs. Efstathia Zabraila suggests enjoyable and purposeful reading and 
writing activities for the first and second grades of Greek state primary schools. On the other 
hand, Mrs. Maria Rontou explores the origins and evolution of Communicative Approach and 
how it shapes the teachers’ and learners’ roles. In addition, this issue provides the petition 
submitted by P.E.K.A.D.E. to the Minister of Education as well as the press release regarding the 
meeting of P.E.K.A.D.E. with the Executive Board of OLME, both  concerning the New Lyceum.

On May 6th, P.E.K.A.D.E organized an elections day event entitled “Keep on Learning” at Divani 
Palace Acropolis, Athens. Professor Sofia Papaefthimiou - Lytra opened the event by 
discussing the teachers’ perspective as far as both creativity and conformity in Language 
teaching are concerned. Later, Dr. Luke Prodromou suggested ways of becoming better 
teachers. The event was well attended by a great number of colleagues from all over Greece.

Mrs Foteini Veneti presented P.E.K.A.D.E’s biennial report followed by Mrs Bobolou’s financial 
one. Then, elections were held leading to the appointment of the new executive board. As a 
result, we have to bid farewell to the outgoing executive members Rosa Antonakaki, Chryssa 
Tselika, Irene Bobolou, Maria Thanasoulopoulou and Dionysia Maroti who contributed 
with all their efforts to PE.K.A.D.E  growing stronger and better.

Wishing you a nice and relaxing summer….

Konstantina Kotsi
Secretary General

Editorial



ASPECTStoday Apr. - Jun. 2011No 30 3

Αγαπητές/οί συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Τ α μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σας ευ-
χαριστούμε για το ενεργό ενδιαφέρον και τη μαζική 
σας συμμετοχή στην ημερίδα και στις εκλογές της 

ΠΕΚΑΔΕ που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία την 
Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011 στην αίθουσα ΕΡΕΧΘΕΙΟ του 
DIVANI PALACE ACROPOLIS. Τα μέλη του νεοεκλεγέντος 
Διοικητικού Συμβούλιου, ο Πρόεδρος Κοσμάς Βλάχος, 
η Αντιπρόεδρος Φωτεινή Βενέτη, η Γενική Γραμματέας 
Κωνσταντίνα Κώτση, η Ειδική Γραμματέας Ελένη Μυρω-
νίδου, η Οργανωτική Γραμματέας Λέσλυ Παρασκευή 
Κουντούρη, η Ταμίας Ιωάννα Ψίνα, η Βοηθός Ταμία Αγ-
γελική Πολίτη, η Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Μαργαρί-
τα Αντωνίου και ο Έφορος Βιβλιοθήκης Δημήτρης Παπα-
δάκης σας καλωσορίζουμε και φιλοδοξούμε να φανούμε 
αντάξιοι των προσδοκιών σας.   

Στην ημερίδα συμμετείχαν περίπου διακόσιοι εκπαι-
δευτικοί Αγγλικής από ολόκληρη την Ελλάδα.  Στη δι-
άρκειά της παρακολουθήσαμε  την ενδιαφέρουσα ομι-
λία της  κ. Σοφίας Παπαευθυμίου-Λύτρα, συμμετείχα-
με στην αξιόλογη παρουσίαση του κ. Luke Prodromou, 
ακούσαμε τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητι-
κού Συμβουλίου, χαιρετήσαμε και ευχαριστήσαμε τον κ. 
Ιωσήφ Χρυσοχόο για τη συμβολή του στην ξενόγλωσση 
εκπαίδευση. Οι συνάδελφοι εξέφρασαν τις σκέψεις, τις 
ανησυχίες και τις προτάσεις τους σχετικά με την  ανα-
βάθμιση του μαθήματος στην εκπαίδευση και ειδικότε-
ρα στο Λύκειο και τέλος εξέλεξαν τα μέλη του νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου. Επιτρέψτε μου, όμως, να παρου-
σιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την εξέλιξη και το 
περιεχόμενο της ημερίδας.  

Η κ. Παπαευθυμίου-Λύτρα, Καθηγήτρια Εφαρμοσμέ-
νης Γλωσσολογίας του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ  και συντονίστρια του Μεταπτυχι-

ακού Προγράμματος Εξειδίκευσης Αγγλικής Γλώσσας 
του ΕΑΠ, παρουσίασε εισήγηση με τίτλο “Creativity 
and conformity in language teaching: The teacher’s 
perspective”, στην οποία τόνισε τη σημασία της δημι-
ουργικότητας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών από την 
πλευρά του εκπαιδευτικού στα πλαίσια της εκμάθησης 
των ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα και στην ελληνική κοινωνία, όπου πολλές φο-
ρές η γλωσσομάθεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
πιστοποίηση. Παρότρυνε τους συναδέλφους να αφου-
γκράζονται και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις νέες 
επιταγές της εποχής μας, τις ανάγκες και τα ενδιαφέρο-
ντα των μαθητών και τις εξελίξεις στον τομέα της Εφαρ-
μοσμένης Γλωσσολογίας και της Παιδαγωγικής.

O κ.  Prodromou, πετυχημένος συγγραφέας διδακτι-
κών/μαθησιακών εγχειριδίων και δημοφιλής επιμορ-
φωτής εκπαιδευτικών Αγγλικής, στην εισήγησή του με 
τίτλο “Voices from the classroom: Becoming a better 
teacher” εστίασε στα χαρακτηριστικά που συνθέτουν 
έναν αποτελεσματικό εκπαιδευτικό. Παρουσίασε μια 
έρευνα που διεξήχθη ανάμεσα σε μαθητές με ερωτη-
ματολόγια και στη συνέχεια  σχολίασε δύο περιπτώσεις 
μελέτης, προκειμένου να αναδείξει τα ιδιαίτερα γνωρί-
σματα και τις αρετές του επιτυχημένου δασκάλου. 

Η κ. Φωτεινή Βενέτη ανάγνωσε με τον απολογισμό 
του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΚΑ-
ΔΕ καθώς και τις δραστηριότητες που πραγματοποίη-
σε η  Ένωση στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. 
Εστίασε ιδιαίτερα στις επιμορφωτικές δραστηριότητες, 
στις συναντήσεις με τον Καθηγητή κ. Μπαμπινιώτη και 
την Υφυπουργό κ. Χριστοφιλοπούλου. Οι συνάδελφοι 
έδειξαν ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες και καινοτό-
μες δράσεις της ΠΕΚΑΔΕ και ο απολογισμός ψηφίστηκε 
καθ’ ολοκληρία. Στη συνέχεια, η απερχόμενη Πρόεδρος 

Ημερίδα και Εκλογές ΠΕΚΑΔΕ 
6 Μαΐου 2011, Αθήνα

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ 

17 Μαΐου 2011, Αθήνα
KOΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ

¢PA™THPIOTHTE™ TH™ ¢EKA¢E
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κ. Ρόζα Αντωνακάκη αποχαιρέτησε τους συναδέλφους 
σε κλίμα συγκίνησης.

Η Ένωση απένειμε τιμητική πλακέτα στον κ. Ιωσήφ 
Χρυσοχόο που συνταξιοδοτήθηκε πριν από λίγους μή-
νες. Οι συνάδελφοι χαιρέτησαν με μεγάλο ενθουσια-
σμό τον κ. Χρυσοχόο που υπηρέτησε τη Δημόσια ξενό-
γλωσση Εκπαίδευση με ζήλο και σθένος από τη θέση 
του Εκπαιδευτικού, του Σχολικού Συμβούλου και  του 
Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ενώ ταυτό-
χρονα συνέβαλλε σημαντικά στη μετεκπαίδευση των 
συναδέλφων κυρίως με τη μεγάλης διάρκειας συνερ-
γασία του με το ΕΑΠ, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακής 
Ειδίκευσης καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας. 

Πριν την εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε 
ανοιχτή συζήτηση που αφορούσε στην ανάπτυξη ζητη-
μάτων που απασχολούν όλους τους εκπαιδευτικούς. 
Μας προβλημάτισαν ζητήματα όπως οι υπεραριθμίες 
και οι συγχωνεύσεις σχολείων, η απώλεια οργανικών 
θέσεων πολλών εκπαιδευτικών Αγγλικής, η συνέχιση 
και αναβάθμιση της διδασκαλίας στις δύο πρώτες τάξεις 
του Δημοτικού σχολείου και, φυσικά, το φλέγον ζήτημα 
των ημερών, δηλαδή, η θέση του μαθήματός μας στο 
Νέο Λύκειο. 

Ως προς το τελευταίο θέμα, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου απάντησαν στους προβληματισμούς και τις 
ανησυχίες που διατυπώθηκαν από συναδέλφους και 
εξήγησαν ότι έχει κατατεθεί σχετικό αναλυτικό υπόμνη-
μα της ΠΕΚΑΔΕ στα γραφεία της κ. Διαμαντοπούλου, 
της κ. Χριστοφιλοπούλου και του κ. Κουλαϊδή, ενώ πα-
ράλληλα έχει ζητηθεί συνάντηση με την κ. Χριστοφιλο-
πούλου, με στόχο την υποστήριξη των νέων προτάσε-
ων της ΠΕΚΑΔΕ για την αναβάθμιση της Αγγλικής στην 
εκπαίδευση, και ειδικότερα στο Νέο Λύκειο.   

Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι την Τρίτη 
17/05/2011 τρία μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλί-
ου επισκεφτήκαμε τα γραφεία της ΟΛΜΕ και ενημερώ-
σαμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για την 
απώλεια οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ06 και 
την πιθανότητα υποβάθμισης του μαθήματος στην περί-
πτωση που τελικά δεν επιτευχθεί διασύνδεση του μαθή-
ματος της Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο με το Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σε επίπεδο Γ1 και εάν 
δε φροντίσει η Πολιτεία να παραχθεί αντίστοιχο σύγ-
χρονο μαθησιακό/διδακτικό υλικό που να διανέμεται 
δωρεάν στους μαθητές των δημοσίων λυκείων. Υπο-
στηρίξαμε σθεναρά ότι είναι αναγκαία-υποχρεωτική η 
διδασκαλία της Αγγλικής για όλους τους μαθητές στο 
Λύκειο και αναπτύξαμε τις θέσεις που εκφράζει το υπό-
μνημά μας, το οποίο και καταθέσαμε. Τα μέλη της Ομο-
σπονδίας  άκουσαν με προσοχή τις θέσεις της Ένωσης, 
έθεσαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και τέλος μας διαβε-
βαίωσαν ότι βρίσκονται στο πλευρό των εκπαιδευτικών 
των ξένων γλωσσών.    

Αγαπητές/οί συναδέλφισσες  και συνάδελφοι κανείς 
δε μπορεί να αρνηθεί το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε 
μια εποχή ανακατατάξεων στο σχολείο. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο η ΠΕΚΑΔΕ  θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης και την αναβάθμιση του καθηγητή της Αγ-
γλικής, διοργανώνοντας επιστημονικές ημερίδες στην 
Αθήνα και την περιφέρεια, συμμετέχοντας σε καινοτό-
μες δράσεις και προγράμματα, επικοινωνώντας με τους 
φορείς της εκπαιδευτικής πολιτικής και τους συναδέλ-
φους και φυσικά εκδίδοντας το επιστημονικό περιοδικό 
της Ένωσης που αποτελεί σημείο αναφοράς και επικοι-
νωνίας ανάμεσά μας. 

Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο και ξεκούραστο καλοκαίρι!

Εκ μέρους του ΔΣ

Ο Πρόεδρος  
Κοσμάς Βλάχος
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Αγαπητές /οί  συνάδελφοι, 

Θα μου επιτρέψετε σ’ αυτό το σημείο να κάνω ένα μι-
κρό απολογισμό των δραστηριοτήτων μου των τελευταί-
ων έξι ετών στο πλαίσιο των Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένω-
σης Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης 
(Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. )ως μέλος και ως πρόεδρος διότι όλα αυτά 
τα χρόνια που μοιράστηκα μαζί σας στιγμές και εμπειρίες 
είναι ένα σημαντικό και αγαπητό κομμάτι της εκπαιδευ-
τικής μου πορείας. Όπως και στο παρελθόν, στα χρόνια 
που διετέλεσα μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΚΑΔΕ κύριο μέλη-
μά μας ήταν και παραμένει να είναι η αναβάθμιση της 
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Από το 2007 
μέχρι σήμερα, και κατά τη διάρκεια των θητειών μου ως 
πρόεδρος της ΠΕΚΑΔΕ, εκτός των άλλων, καθιέρωσα 
ως κατευθυντήρια γραμμή τη διεύρυνση των δραστη-
ριοτήτων της Ένωσης τόσο ποσοτικά- εγγραφή νέων 
μελών όχι μόνον από την Αθήνα αλλά προ πάντων από 
την περιφέρεια,-όσο και ποιοτικά, όπως την οργάνωση 
και συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά 
προγράμματα στην Αθήνα, σε διάφορες πόλεις της χώ-
ρας αλλά και στο εξωτερικό. 

Ταυτόχρονα, επεδίωξα πάντα να υπάρχει πνεύμα συ-
νεργασίας για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος και την 
εδραίωση σχέσεως αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης 
όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι, 
μέσα από σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλληλοεκτί-
μησης και εμπνευσμένης συλλογικής δράσης με τα μέλη 
των Δ.Σ., προχωρήσαμε μαζί και πετύχαμε: 

n  να έρθουμε σε επαφή με Σχολικούς Συμβούλους της 
περιφέρειας για τη διοργάνωση επιμορφωτικών σε-
μιναρίων σε κατά τόπους περιοχές όπως στην Πάτρα, 
στα Ιωάννινα και στη Λάρισα για ενημέρωση και επι-
μόρφωση των εκεί συναδέλφων αλλά και των γύρω 
περιοχών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική 
αύξηση των μελών της Ένωσης.

n  να διεξάγουμε πιλοτική έρευνα μέσω ερωτηματολο-
γίων με στόχο να εντοπιστούν τα κυριότερα θέμα-
τα/προβλήματα που απασχολούν τον εκπαιδευτικό 
Αγγλικής και εν συνεχεία,  να διατυπωθούν σχόλια 
και προτάσεις σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού 
Αγγλικής στη Δημόσια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της 

γενικότερης προσπάθειάς μας για την ποιοτική ανα-
βάθμιση της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στο 
Δημόσιο Σχολείο.

n  να συμμετέχουμε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ξέ-
νων Γλωσσών του Κέντρου Μελετών και Τεκμη-
ρίωσης της ΟΛΜΕ (ΚΕΜΕΤΕ), όπου αναπτύχθηκαν 
προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της ξενόγλωσσης 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Δημόσιου Σχολείου. 

n  να δημιουργήσουμε τη νέα ιστοσελίδα της Ένωσης 
ως ένα καινούριο παράθυρο επικοινωνίας του Δ.Σ. 
με τα μέλη μας. 

n  να συμμετέχουμε σε ομάδες εργασίας που διοργάνω-
σε το Centre International d’ Etudes Pedagogiques, 
στο  Sevres της Γαλλίας καθώς και σε επιστημονικό 
συνέδριο που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Σύγχρονων Γλωσσών (ECML) στην πόλη Graz της 
Αυστρίας, με στόχο να αναπτύξουμε δίκτυο επικοι-
νωνίας και συνεργασίας με άλλες Ενώσεις Ξένων 
Γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

n  να παρουσιάσουμε σε επιστημονικό συνέδριο, το 
οποίο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Συγκριτικής 
Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
και Επικοινωνίας (Ε.Σ.ΠΑΙ.Δ.Ε.Π.Ε.) του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, τις θέσεις της ΠΕΚΑΔΕ για το  περιε-
χόμενο και οργάνωση της επαγγελματικής προετοι-
μασίας των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας της 
δημόσιας εκπαίδευσης.

n  να συνεργαστούμε στενά με το Υπουργείο Παιδείας 
ΔΒΜΘ και να καταθέσουμε υπομνήματα με εμπερι-
στατωμένες επιστημονικά και εκπαιδευτικά προτά-
σεις της Ένωσης για την αποτελεσματική διδασκαλία 
της Αγγλικής, όπως αυτές που είχαμε καταθέσει στο 
Εθνικό Συμβούλιο Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
υπό τον κ. Μπαμπινιώτη, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό 
έγιναν αποδεκτές, αλλά και αυτές που είχαμε την ευ-
καιρία να συζητήσουμε στη γόνιμη συνάντησή μας με 
την Υφυπουργό Παιδείας κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, 
τον κ. Σκανδάλη αλλά και άλλους συμβούλους της 
Υπουργού αναφορικά με τα θέματα που προέκυψαν 
πρόσφατα με τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων 
αλλά και με τις νέες εξαγγελίες του Υπουργείου σχε-

Αποχαιρετισμός  
απερχόμενης προέδρου
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τικά με το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ.

n  να αυξήσουμε, μετά από κάλεσμα, την ενεργή συμμε-
τοχή των συναδέλφων-εισηγητών από όλη τη χώρα 
στις ημερίδες μας με παρουσιάσεις σε καινούριες με-
θόδους και εργαλεία διδασκαλίας που εφαρμόζουν 
στην τάξη και θεωρούν επιτυχείς εκπαιδευτικές πρα-
κτικές για να τις μοιραστούν μαζί μας.

n  να εκδώσουμε κάρτα-μέλους για όλα τα μέλη της 
Ένωσης.

n  να χτίσουμε γέφυρες επικοινωνίας, συνεργασίας και 
στήριξης με άλλες ενώσεις ξένων γλωσσών, οι οποί-
ες λειτουργούν στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου 
με συνάντηση στα Γραφεία της Ένωσής μας, όπου 
συζητήσαμε προβλήματα και κοινές μας παρεμβάσεις 
αναφορικά με την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο δη-
μόσιο σχολείο.

n  να συμμετέχουμε στη «δημόσια διαβούλευση» σχε-
τικά με τον φορητό υπολογιστή και την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών.

n  να βελτιώσουμε το περιοδικό της ΠΕΚΑΔΕ, ASPECTS 
Today, δίαυλο επικοινωνίας με τα μέλη μας, μέσω 
της ποιοτικής αναβάθμισης και της διεύρυνσης της 
επιστημονικής και συντακτικής επιτροπής κρίσης των 
προς δημοσίευση άρθρων.

Με ικανοποίηση παρατηρήσαμε από τα σεμινάρια των 
τελευταίων ετών που διοργανώθηκαν εκτός Αθηνών τη 
δίψα των εκεί συναδέλφων για ενημέρωση και για ενερ-
γοποίηση ή συμμετοχή στις  επιστημονικές μας ημερί-
δες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η εντατικοποίηση των 
αποκεντρωτικών προσπαθειών μας είχε επιτυχία και ελ-
πίζω ότι αυτό το «άνοιγμα» στην περιφέρεια να αποτε-
λέσει ένα από τους βασικούς άξονες των μελλοντικών 
δραστηριοτήτων της Ένωσης. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από αυτή τη σύντομη ανασκόπηση της δράσης 
της ΠΕΚΑΔΕ της τελευταίας εξαετίας στο χώρο της δη-
μόσιας ξενόγλωσσης παιδείας θέλω να σας ανακοινώ-
σω ότι, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων που θα με 
εμποδίσουν να αφιερωθώ απρόσκοπτα στις δραστηρι-
ότητες της ΠΕΚΑΔΕ, δεν θα είμαι υποψήφια για μέλος 
του Δ.Σ. στις εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν κατά τη 
διάρκεια αυτής της εκλογοαπολογιστικής μας ημερίδας.

 Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 
όλους τους συναδέλφους που ενισχύουν με την παρου-
σία τους το σημαντικό και επίπονο έργο της Ένωσης. Ιδι-
αίτερα ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσους με τίμησαν 
με την ψήφο τους και όλους όσους με ένα βλέμμα, με 

ένα χαμόγελο, μια χειραψία, μού έδωσαν τη δύναμη ν’ 
αντεπεξέλθω σ’ αυτόν τον αγώνα που πολλές φορές ξε-
περνούσα τα όρια αντοχής μου σε μία συνεχή και άοκνη 
προσπάθεια να κάνω το καλύτερο δυνατόν από τη θέση 
αυτή της Προέδρου της ΄Ενωσης. Η στήριξη και η αντα-
πόκριση που δείξατε στο πρόσωπό μου, αποτελούσε για 
μένα το μεγαλύτερο κίνητρο και παράλληλα την ηθική 
δέσμευση, απέναντι σε καθένα/καθεμία συνάδελφο, για 
να συνεχίσω να αγωνίζομαι με μεγαλύτερη δύναμη για 
όσα μαζί οραματιστήκαμε για όσα μαζί αγωνιζόμαστε. 
Ελπίζω να φάνηκα αντάξια αυτής της εμπιστοσύνης σας. 
Φεύγω με τις καλύτερες αναμνήσεις από τη γνωριμία και 
συνεργασία μου με εκλεκτούς συναδέλφους όχι μόνο 
εκπαιδευτικούς, αλλά και υπέροχους ανθρώπους.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνάδελφους για 
την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν εκλέγοντάς με στο 
συμβούλιο της Ένωσης, όπως επίσης θέλω να ευχαρι-
στήσω όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες στο 
πλαίσιο του Δ.Σ. τους παλαιότερους-ενδεικτικά θα ανα-
φέρω κάποια ονόματα-Βασίλη Χαρτζουλάκη, Μαριάννα 
Βιβίτσου, Αντιγόνη Μπρατσόλη, Μαργαρίτα Παπαγεωρ-
γίου και Γιώτα Γκουντή  και από τους νεότερους, τους 
εκλεκτούς συναδέλφους Γιάννη Βεντούρη, Διονύση 
Πόθο, Γιώργο Γιώτη.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους αγαπητούς συ-
ναδέλφους τους τωρινού Δ.Σ., Φωτεινή Βενέτη, Κοσμά 
Βλάχο, Χρύσα Τσελίκα, Ντίνα Κώτση, Ειρήνη Μπομπό-
λου, Μαρία Θανασουλοπούλου, Ελένη Μυρωνίδου και 
Διονυσία Μαρώτη για την άριστη συνεργασία, την καλή 
διάθεση, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό, την 
προθυμία και την ειλικρινή διάθεση προσφοράς για την 
καλύτερη λειτουργία της Ένωσης.  

Θα ήταν όμως, παράλειψη εκ μέρους μου, αν δεν έκα-
να μνεία ιδιαιτέρως στο πρόσωπο της Μαρίας Χαρίτου 
και να την ευχαριστήσω από καρδιάς για τη σημαντική 
βοήθεια και πολύτιμη στήριξή της στα «πρώτα μου βήμα-
τα» τόσο ως νέο μέλος του Δ.Σ. όσο και ως Πρόεδρος.

Συνάδελφοι και φίλοι, θέλω να γνωρίζετε ότι φεύγο-
ντας νιώθω βαθιά πληρότητα και αισθάνομαι πιο πλού-
σια και πολύ πιο δυνατή από ποτέ. Σας ευχαριστώ που 
μοιραστήκαμε μαζί αγωνίες, προβληματισμούς και ορά-
ματα για μια καλύτερη ξενόγλωσση εκπαίδευση στο δη-
μόσιο σχολείο.

Σας εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπαίδευση και κυ-
ρίως, εύχομαι με όλη μου την καρδιά κάθε ευτυχία στην 
προσωπική και οικογενειακή σας ζωή.

Με εκτίμηση,

Ρόζα Αντωνακάκη

Apr. - Jun. 2011 ASPECTStoday6 No 30



 TEACHING ISSUES

ASPECTStoday 7Apr. - Jun. 2011No 30
ASPECTStoday 7Apr. - Jun. 2011No 30

1. Εισαγωγή

Το σύγχρονο σχολείο, για να ανταποκριθεί στη νέα 
πραγματικότητα της παγκόσμιας πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας και συγκεκριμένα στην ομαλή ένταξη των 

αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο ελ-
ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, κρίνεται αναγκαίο να 
οδηγείται στην αναζήτηση νέων μεθοδολογικών προ-
σεγγίσεων και διαπολιτισμικών πρακτικών (Νικολάου 
2001). Το πλαίσιο αυτό φέρνει στο προσκήνιο τη Δια-
θεματική  προσέγγιση της γνώσης, τη μέθοδο project, 
την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, και γενικότερα 
μεθόδους και προσεγγίσεις, που συνδέονται άμεσα 
με τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία δε μας 
παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο εκπαίδευ-
σης, αλλά σε βασικές αρχές, στάσεις και πρακτικές που 
πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία και τη μάθηση και 
να διαπερνούν όλα τα μαθήματα του σχολικού προ-
γράμματος (Γκόβαρης 2001). Ως προσέγγιση, σημαίνει 
πάνω από όλα μια δυναμική διαδικασία συνάντησης, 
αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας συνεργασίας, αναγνώ-
ρισης της ετερότητας και προώθησης πολιτισμών 
(Μάρκου, 1995). Βασικός της στόχος είναι η διαχείρι-
ση της ετερότητας σε πολυπολιτισμικά σχολεία και η 
πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και του σχολείου 
γενικότερα.

2.     Διαπολιτισμικές πρακτικές για τη 
διαχείριση της διαφορετικότητας

2.1. Σε επίπεδο σχολείου

Η πρόταση της πολιτείας1 (Λειτουργία Τάξεων Υπο-
δοχής Ι, ΙΙ και Φροντιστηριακών Τμημάτων) δεν αρκεί 
από μόνη της, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη 
διαφορετικότητα σε πολυπολιτισμικά σχολεία. Σύμ-
φωνα με τη Συστημική Προσέγγιση (Rowntree, 1988), 
το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελείται από στοιχεία τα 
οποία είναι αλληλοεξαρτώμενα και λειτουργούν ενι-
αία, ως σύνολο. Για να επιτευχθεί ένας στόχος (Betts, 
1992:37-9) και να επέλθει βελτίωση, είναι αναγκαίο να 

Διαπολιτισμικές πρακτικές με έμφαση  
στην παραγωγή σχεδίων εργασίας για 
πολυπολιτισμικές τάξεις, στα πλαίσια της 
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας
Πηνελόπη Φωτίου

Περίληψη
Με την εργασία αυτή αρχικά επιδιώκεται να εμπλου-
τιστούν οι ήδη υπάρχουσες διαπολιτισμικές πρακτι-
κές, που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί των πολυπολιτι-
σμικών σχολείων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν την καταλληλότερη και να την προσαρ-
μόζουν στη δική τους περίσταση. Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται η διαδικασία οργάνωσης διαπολιτι-
σμικών σχεδίων εργασίας και προτείνονται σχέδια 
εργασίας, στα πλαίσια της διαθεματικότητας και της 
μεθόδου project για τους εκπαιδευτικούς των ξένων 
γλωσσών, οι οποίοι μπορούν να συνεργάζονται με 
άλλους εκπαιδευτικούς της τάξης ή με εκπαιδευτι-
κούς σχολείων της Ευρώπης (πρόγραμμα 
eTwinning). Οι πρακτικές αυτές αποσκοπούν στην 
εδραίωση της συναισθηματικής και ψυχολογικής 
ασφάλειας του αλλοδαπού μαθητή, στη βελτίωση 
της διαδικασίας της μάθησης και στην εξασφάλιση 
κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος.

Λέξεις-κλειδιά: Διαθεματική προσέγγιση, μέθοδος 
project, διαπολιτισμική Εκπαίδευση,  πολυπολιτισμικά 
σχολεία, multiculturalism, plurilingualism
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μελετήσουμε και να συνυπολογίσουμε όλες τις συνα-
φείς παραμέτρους, από το Αναλυτικό πρόγραμμα, και 
την υλικοτεχνική υποδομή μέχρι το σχολικό κλίμα και 
τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με το 
σχολείο (Holzman, 1993:18-19). Η Κουλουμπαρίτση, 
(2005:5) με βάση αυτές τις αρχές προτείνει το Πολυ-
δύναμο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο εντοπίζει και 
αξιοποιεί όλες τις δυναμικές «που αναπτύσσονται στο 
σχολικό οικοσύστημα και προτείνει λύσεις συμβατές 
με τις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες για την 
αντιμετώπιση της διαφορετικότητας»..

Στην ενότητα αυτή προτείνονται πρακτικές, οι οποί-
ες βασίζονται στις παραπάνω αρχές και προσεγγίσεις 
μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα από τους εκπαιδευ-
τικούς στα πλαίσια της σχολικής μονάδας με τη συνερ-
γασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του δασκά-
λου/καθηγητή, του μαθητή/σπουδαστή, του σχολικού 
συμβούλου, του διοικητικού προσωπικού, του συλ-
λόγου γονέων και κηδεμόνων, των σχεδιαστών της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και της τοπικής κοινότητας 
(Anderson, 1993).

	Στα πλαίσια αυτά, στην αρχή κάθε σχολικού 
έτους οι εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας:

α) Kαλούν τους γονείς και κηδεμόνες των αλλο-
δαπών μαθητών στο σχολείο σε συνεργασία  με 
το Δ/ντή του σχολείου και τους άλλους διδάσκο-
ντες στην ίδια τάξη, για να συζητήσουν τις ιδιαιτε-
ρότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα των παιδιών 
τους, προκειμένου να τα βοηθήσουν να ενταχθούν 
στο σχολικό περιβάλλον και να συμμετέχουν ενερ-
γά στη διαδικασία της μάθησης. Τους βοηθούν και 
παροτρύνουν, επίσης, να μάθουν καλύτερα την Ελ-
ληνική Γλώσσα, αλλά και τους συστήνουν υποστη-
ρικτικά προγράμματα για την εκμάθηση.

β) Σχεδιάζουν ενδοσχολικές επιμορφωτικές 
δράσεις και καλούν τους Σχ. Συμβούλους και 
άλλους ειδικούς επιστήμονες να αναπτύξουν 
θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επι-
κοινωνίας για την ενδυνάμωση της σχολικής κουλ-
τούρας και την ευαισθητοποίηση του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων, σχετικά με την παρουσία 
του «διαφορετικού» μαθητή στο σχολείο. Σκοπός 
είναι να αντιληφθούν όλοι τη θετική παρουσία του 
αλλοδαπού μαθητή στη διαδικασία της μάθησης, 
αφού το κάθε άτομο έχει να προσφέρει διαφορε-
τικές εμπειρίες και κουλτούρα μέσα στην τάξη. Οι 

δραστηριότητες αυτές θα συντελέσουν, ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν αντιδράσεις και ρατσιστικές 
συμπεριφορές των γονέων των γηγενών μαθητών, 
αλλά και των ίδιων των μαθητών στη συνέχεια. 

γ) Προτείνουν στο Δ/ντή του σχολείου, όταν 
έχουν μειωμένο ωράριο και δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής και 
Φροντιστηριακών Τμημάτων, για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος της γλωσσομάθειας, να αναλαμ-
βάνουν την ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών 
στην Ελληνική γλώσσα, αφού γνωρίζουν τη διδα-
κτική προσέγγιση της ξένης γλώσσας, ως δεύτερης, 

	Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι εκπαιδευ-
τικοί: 

α) Καλούν τους γονείς, σε μικρές ομάδες ή και 
μεμονωμένα, όταν χρειάζεται, να συζητήσουν το 
κλίμα στην τάξη, την επίδοση των παιδιών τους, τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τον τρόπο 
με τον οποίο θα τα ξεπεράσουν, φροντίζοντας να 
υπάρχει κάποιος που θα διευκολύνει τη γλωσσική 
επικοινωνία, εάν δεν είναι εφικτή. 

β) Αναπτύσσουν μια συλλογική σχολική πρα-
κτική, στην οποία είναι σημαντικό να εμπλέκε-
ται και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων για 
το σχεδιασμό εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, 
ανοιχτών και στην τοπική κοινωνία, με σκοπό τον 
εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος με πο-
λυπολιτισμικά και αντιρατσιστικά στοιχεία, την 
αλληλογνωριμία πολιτισμών, συνηθειών κ.λ.π., την 
άμβλυνση διαφορών, αλλά και τη δημιουργία κλί-
ματος αλληλοαποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού.

γ) Τέλος τους ενθαρρύνουν για τη δημιουργία 
φιλικών διαπροσωπικών σχέσεων με τους συμ-
μαθητές τους στα διαλείμματα, ενώ τους δίνουν 
και ευκαιρίες, να παίρνουν μέρος σε διάφορες δρα-
στηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιού-
νται στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία, ώστε να 
βελτιώνεται συνεχώς η αυτοεκτίμησή τους.

2.2.  Σε επίπεδο τάξης                                       

Οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών, που διδάσκουν 
στα συγκεκριμένα σχολεία, πρέπει από την αρχή να 
υιοθετήσουν αρχές και πρακτικές, ώστε να δημιουρ-
γήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες  για την ενίσχυση 
της αυτοεικόνας των ομάδων αυτών και την ανάπτυξη 
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του επικοινωνιακού λόγου, μέσω του οποίου επιτυγ-
χάνεται η ένταξή τους στην ομάδα (Νικολάου, 2000). 
Τέτοιες αρχές και πρακτικές είναι πιο εύκολο να αξιο-
ποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς της ξένης γλώσ-
σας, διότι είναι πιο κοντά στη διδακτική του δικού τους 
μαθήματος και επιπλέον ενδέχεται οι μαθητές να γνω-
ρίζουν τη συγκεκριμένη ξένη γλώσσα ως μητρική ή ως 
δεύτερη ξένη γλώσσα, με αποτέλεσμα να διευκολύνε-
ται η επικοινωνία. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί της 
ξένης γλώσσας  σε πολυπολιτισμικές τάξεις θα ήταν 
σημαντικό:

	Να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, ώστε να εξα-
σφαλίζεται ήρεμο και ευνοϊκό περιβάλλον για μά-
θηση και ψυχοσυναισθηματική ασφάλεια των μα-
θητών.

	Να είναι ευέλικτοι, ώστε να διαμορφώνουν ένα 
πολυδύναμο πρόγραμμα μαθημάτων και δραστη-
ριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μα-
θητών του πολυπολιτισμικού σχολείου.

	Να αξιοποιούν την ομαδοσυνεργατική διδα-
σκαλία, λαμβάνοντας υπόψη την ανομοιογένεια 
στην ομάδα. Ο αλλοδαπός μαθητής θα ήταν ωφέ-
λιμο να κάθεται δίπλα σε ένα μαθητή (εμψυχωτή), 
που έχει τη διάθεση να τον βοηθάει, να τον ενθαρ-
ρύνει και να τον εμψυχώνει. Οι μαθητές βιώνουν 
και ανακαλύπτουν κάποιες εμπειρίες με τη βοήθεια 
της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται στην ομά-
δα (Νικολάου, 2000). Με τη διδασκαλία σε ομάδες 
τονώνεται η αυτοπεποίθηση του «ξένου» και περι-
θωριοποιημένου μαθητή, αναπτύσσεται η διαπρο-
σωπική εμπιστοσύνη, παράλληλα, όμως, ενισχύο-
νται τα κίνητρα για μάθηση. 

	Να υιοθετούν την εξατομικευμένη διδασκα-
λία, όταν χρειάζεται, κατά την οποία οι αλλοδαποί 
μαθητές  παραμένουν στις κανονικές τάξεις και ο 
δάσκαλος τους ενισχύει με ειδική ενδοσχολική  βο-
ήθεια, με τη χρήση διαφορετικών εγχειριδίων και 
λεξικών, που να ανταποκρίνονται στις  ανάγκες των 
μαθητών, με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε  στη διδα-
σκαλία και με τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με 
άλλα εποπτικά μέσα. 

	Να δίνουν την ευκαιρία στον αλλοδαπό μαθητή 
να εκφράζεται και στη γλώσσα του, αλλά και οι 
ίδιοι να χρησιμοποιούν ορισμένες λέξεις -κλειδιά 
από τις γλώσσες των αλλόγλωσσων μαθητών στην 

τάξη. Η αναγνώριση και η καλλιέργεια της μητρικής 
γλώσσας και της κουλτούρας της χώρας προέλευ-
σης των αλλοδαπών μαθητών είναι βασικός παρά-
γοντας, όχι μόνο για τη βελτίωση των γλωσσικών 
ικανοτήτων των μαθητών, αλλά και για την «ψυ-
χοσυναισθηματική τους ισορροπία». (Φωτίου κ.α, 
2006:5) Παράλληλα προωθείται και η πολυγλωσ-
σία, που συνάδει με τις αρχές της Διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης.  

	Να προωθούν προγράμματα και παιδαγωγικές 
καινοτομίες, όπως η αδελφοποίηση της τά-
ξης τους  με τάξεις άλλων σχολείων της Ευρώπης 
(πρόγραμμα e-twinning2). Η διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας, μέσω σχολικού δικτύου και ηλεκτρονικής 
σύνδεσης (Network Based Language Teaching) έχει 
ανοίξει νέους ορίζοντες  στην εκμάθηση της ξένης 
γλώσσας με πολλά οφέλη. Οι μαθητές των αδελφο-
ποιημένων τάξεων στέλνουν και λαμβάνουν μηνύ-
ματα με πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο 
σχέδιο εργασίας που επεξεργάζονται  και υλοποι-
ούν από κοινού3. Τέτοια σχέδια αναφέρονται στη 
συνέχεια.   

3.     Σχέδια εργασίας για πολυπολιτισμικές 
τάξεις στα πλαίσια της διδασκαλίας της 
ξένης γλώσσας

3.1.  Η Μέθοδος project (σχέδιο εργασίας):  
Διαδικασία-Στάδια μεθόδου4

Ο εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας σε μια πολυπο-
λιτισμική τάξη μπορεί να ενσωματώσει στη διδασκα-
λία του ποικίλες μορφές projects (σχεδίων εργασίας), 
τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της 
διαθεματικότητας σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς 
άλλων ειδικοτήτων ή στα πλαίσια του προγράμματος 
«αδελφοποίηση των τάξεων με σχολεία της Ευρώπης» 
(Φωτίου, 2007. Το project αποτελεί συνθετική, δημι-
ουργική, εργασία, η οποία μπορεί να απασχολήσει 
την τάξη από λίγες ώρες ως και ολόκληρη τη σχολική 
χρονιά και την επεξεργάζονται, συνήθως, σε ομάδες 
εργασίας. Η διαδικασία της μεθόδου ακολουθεί τέσ-
σερα στάδια ή φάσεις, στα οποία δίνεται μεγαλύτερη 
έμφαση, από ότι στα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, 
στο πρώτο στάδιο του προβληματισμού - σχεδιασμού 
των δραστηριοτήτων, αρχικά ευαισθητοποιούνται 
οι μαθητές σχετικά με το θέμα, καθορίζουν τις παρα-
μέτρους του, έπειτα από συζήτηση και στη συνέχεια 
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συγκροτούν ομάδες εργασίας των 3-4 μαθητών, οι 
οποίες σχεδιάζουν τις δραστηριότητες, που θα αναλά-
βουν. Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει συμβουλευτικό, 
ανατροφοδοτικό και συντονιστικό ρόλο. Στο δεύτερο 
στάδιο της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων η κάθε 
ομάδα επεξεργάζεται τις ερωτήσεις τις σχετικές με 
το θέμα, ερευνά, ανακαλύπτει καταγράφει στοιχεία, 
συγκεντρώνει το υλικό, το επεξεργάζεται και αναλύει 
τα δεδομένα.  Στο τρίτο στάδιο της παρουσίασης οι 
ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης ή 
στο σχολείο ή και στην ευρύτερη κοινωνία τα αποτε-
λέσματα της εργασίας τους, τα οποία μπορεί να έχουν 
τη μορφή κειμένου, ποιήματος, άρθρου, έκθεσης φω-
τογραφιών ή άλλου εποπτικού υλικού. Στο τέταρτο 
στάδιο γίνεται η αξιολόγηση από τους μαθητές και τον 
εκπαιδευτικό με τη μορφή της αυτοαξιολόγησης και 
της ετεροαξιολόγησης. 

3.2.  Διαθεματική προσέγγιση του θέματος: 
«μετανάστευση»

Στην αρχή του σχολικού έτους προτείνεται από τον 
εκπαιδευτικό της ξένης γλώσσας  η αξιοποίηση της 
διαθεματικής προσέγγισης του θέματος: «μετανά-
στευση», για τις πολυπολιτισμικές τάξεις. Η προσέγ-
γιση αυτή επιτυγχάνεται με τη συνεργασία των άλλων 
εκπαιδευτικών της τάξης, οι οποίοι θα το προσεγγί-
σουν από την οπτική του δικού τους μαθήματος, με 
την οργάνωση σχεδίων εργασίας. 

Στόχος της είναι: 

	Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το φαινόμενο της 
μετανάστευσης και να εκδηλώσουν θετική στάση 
στους μετανάστες μαθητές, χωρίς να δημιουργούν 
ρατσιστικές συμπεριφορές στο σχολείο. 

	Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι:

α) η μετανάστευση είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο 
και ότι εκατομμύρια Έλληνες βίωσαν τη      μετανά-
στευση και την προσφυγιά στα νεότερα χρόνια της 
ιστορίας μας,

β) «ξένος» μπορεί να είναι ο καθένας τους, όταν 
ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές περιστάσεις το 
επιβάλλουν, 

γ) οι μετανάστες συμμαθητές τους χρειάζονται 
αποδοχή, σεβασμό, αλληλεγγύη, ανθρωπιά, ενώ η 
λύπη και η συμπόνια δεν αποτελούν θετική στάση. 

 Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Ο εκπαιδευτικός των ξένων γλωσσών, στα πλαίσια του 
δικού του μαθήματος, επιλέγει ένα κείμενο, σχετικό με 
τη μετανάστευση και οργανώνει ένα σχέδιο εργασίας 
με τους μαθητές, τηρώντας τα στάδια που αναφέρθη-
καν. Αναθέτει σε ομάδες μαθητών να επεξεργαστούν 
ερωτήσεις σχετικές με το θέμα, να ερευνήσουν, να 
ανακαλύψουν, να καταγράψουν στοιχεία, τα οποία πα-
ρουσιάζουν κατά ομάδες στην τάξη και στη συνέχεια 
αξιολογούν την εργασία τους. Ως μέσο συλλογής του 
υλικού για την έρευνά τους μπορεί να αξιοποιήσουν 
τη συνέντευξη  και το ερωτηματολόγιο. Ενδεικτικά 
ερωτήματα για το προς διερεύνηση θέμα είναι:

n  Γιατί μετανάστευσαν οι ήρωες του κειμένου; Γιατί οι 
γνωστοί ή οι συγγενείς των μαθητών;

n  Σε ποιες χώρες μετανάστευσαν;

n  Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν στη χώρα που βρέ-
θηκαν; 

n  Πώς τους συμπεριφέρθηκαν οι συμμαθητές τους, 
όταν βρέθηκαν στο ξένο σχολείο;

n  Με ποιο τρόπο τους βοήθησαν; 

n  Ποια είναι τα συναισθήματα των συγγενών τους 
(αρνητικά  ή θετικά ) από τις εμπειρίες τους στο    
σχολείο;

n  Οι αλλοδαποί μαθητές ποιες δυσκολίες συναντούν 
στην καινούρια χώρα; 

n  Ποιες σ` αυτό το σχολείο;  Καταλήγουν σε κάποια 
συμπεράσματα. 

Με αυτή την προσέγγιση οι μαθητές εξοικειώνονται 
με το φαινόμενο της μετανάστευσης, με αποτέλεσμα 
να  αλλάζουν στάση απέναντι στους συμμαθητές τους, 
ενώ οι «διαφορετικοί» μαθητές να νιώθουν ότι γίνονται 
αποδεκτοί από την τάξη γι` αυτό «που είναι», κάτι που 
διευκολύνει αφάνταστα την κοινωνική τους προσαρ-
μογή και τη διαπολιτισμική επικοινωνία (Τσιάκαλος, 
2000). Αυτή τη θετική στάση μπορεί να ενισχύσουν και 
άλλοι εκπαιδευτικοί. 

3.3.  Διαπολιτισμικά σχέδια εργασίας με διάφορα 
θέματα

Μπορεί να υλοποιηθούν σε διάφορες τάξεις Γυμνασί-
ου και Λυκείου, από εκπαιδευτικούς της ξένης γλώσ-
σας, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδι-
κοτήτων της τάξης τους και στα πλαίσια του προγράμ-
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ματος «αδελφοποίηση των τάξεων με σχολεία της 
Ευρώπης- e-Twinning» (Fried-Booth, 2002: 34-104 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2003 Σουλιώτη κ.α. 2005:13-
14 Φωτίου, 2007: 3-5):

	Αποτύπωση σε ένα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο 
χάρτη των χωρών προέλευσης των μαθητών της 
τάξης τους με τις σπουδαιότερες πόλεις, ποτάμια, 
βουνά και τις περιοχές προέλευσής τους. 

	Καλλιέργεια της φαντασίας για παραγωγή γρα-
πτού λόγου

 n    Δίνεται μια λέξη που σχετίζεται με ένα θέμα ή 
μια εικόνα με διαπολιτισμικό χρώμα.

 n    Η άλλη τάξη φτιάχνει με τη λέξη μια φράση.

 n    Η επόμενη συμπληρώνει μια δική της.

 n    Ολοκληρώνεται ο κύκλος και όλα τα παιδιά γρά-
φουν τη δική τους πρόταση στην ιστορία.

 n    Στη συνέχεια την επεξεργάζεται κάθε τάξη ξε-
χωριστά, δημιουργώντας μια ιστορία με συνο-
χή, πρόσωπα, χαρακτήρες.

	Αναζήτηση, καταγραφή και ταξινόμηση τρα-
γουδιών από τις χώρες προέλευσης των μαθητών 
τους, που έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσ-
σα και το αντίστροφο.

	Συλλογή μικρών αγγελιών από εφημερίδες ελλη-
νικές και από τις χώρες προέλευσης των μαθητών, 
καταγραφή των προσόντων, που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, σύγκριση μεταξύ 
τους και επισήμανση κοινών στοιχείων.

	Επισήμανση ξένων δανείων στην ελληνική γλώσ-
σα. Υπάρχουν για παράδειγμα πολλές λέξεις αγγλι-
κές, τις οποίες χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα όπως: 
computer, ok, Internet ή λέξεις από τις γειτονικές 
χώρες. 

	Παρουσίαση λογοτεχνικών βιβλίων με διαπολι-
τισμικό θέμα από μαθητές στην τάξη, στην οποία 
παίρνουν μέρος και αλλοδαποί μαθητές.

	Έκδοση πολυγλωσσικού περιοδικού ή μιας πο-
λυγλωσσικής σχολικής εφημερίδας σε διάφορες 
γλώσσες, τις οποίες μιλούν οι μαθητές των τάξεων. 
Περιέχουν άρθρα, γεγονότα, αστεία, περιγραφές, 
απόψεις που απορρέουν από τα διάφορα μαθήμα-
τα και γενικά ό, τι μπορεί να ενδιαφέρει μια σχολική 
κοινότητα. Οι δύο τάξεις έχουν τη δυνατότητα να 

ανταλλάξουν απόψεις σε ποικίλα θέματα, να προά-
γουν την πολυγλωσσία, το διάλογο και παράλληλα 
να δώσουν την ευκαιρία στους αλλοδαπούς μα-
θητές να παρουσιάσουν θέματα που αφορούν τη 
χώρα τους και στη μητρική τους γλώσσα. 

	Δημιουργία ιστοσελίδας (web site) της τάξης 
τους στο Internet, όπου οι μαθητές και οι αλλοδα-
ποί (στη γλώσσα τους)  θα παρουσιάζουν διάφορα 
από τα παραπάνω θέματα και θα ζητούν από τους 
επισκέπτες της ιστοσελίδας να θέσουν νέες ιδέες.. 

	Παρουσίαση ή αναπαράσταση εποχιακών γιορ-
τών, Το Πάσχα, η Αποκριά, ……και συνήθειες ή 
έθιμα που έχουν σχέση μ` αυτά ή αφορούν σε δι-
άφορες πτυχές της ζωής (π.χ. εορτές, φαγητό, κα-
θημερινές συνήθειες, γάμοι, τελετές κλπ). Προβάλ-
λονται, κυρίως, στοιχεία που μας ενώνουν από τις 
αδελφοποιημένες τάξεις. 

	Μελέτη και έρευνα ενός προβλήματος, όπως για 
παράδειγμα του καπνίσματος. Δημιουργία αφίσας 
αντικαπνιστικής με οδηγίες, παραινέσεις ή κατα-
γραφή στατιστικών δεδομένων. Μελέτη του σχο-
λικού κανονισμού και δημιουργία αφίσας με τους 
κανόνες και τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων στη 
σχολική ζωή. Ανταλλαγή αφίσας με την τάξη σχο-
λείου της Ευρώπης.

	Διαγωνισμός ανάμεσα στους μαθητές των αδελ-
φοποιημένων τάξεων καλύτερου έργου τέχνης, 
ποιήματος, τραγουδιού, ιστορίας, παραμυθιού κτλ 

	Περιγραφή και παρουσίαση του σχολείου, της 
σχολικής ζωής, του προφίλ των μαθητών, των ενδι-
αφερόντων τους, του τρόπου διδασκαλίας των μα-
θημάτων, της στάσης των εκπαιδευτικών σε διάφο-
ρα θέματα, των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
του σχολείου στην άλλη τάξη.

	Οργάνωση ενός ταξιδιού από κοινού. Συγκέ-
ντρωση πληροφοριών για τον τόπο, τη διαμονή, τα 
αξιοθέατα, το ταξίδι και συζήτηση για τις καλύτερες 
και οικονομικότερες λύσεις με τους μαθητές της 
άλλης χώρας. Προτάσεις και συζητήσεις, Ραντεβού 
στον τόπο επιλογής του ταξιδιού, ανατροφοδότη-
ση της σχέσης τους με την άμεση επικοινωνία. 

	Θεατρική παράσταση, η οποία θα αναφέρεται σε 
ένα θέμα που θα δίνει τη δυνατότητα στους μαθη-
τές να γνωρίσουν τον «άλλο» μπαίνοντας στη θέση 
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του  και γνωρίζοντας τη συναισθηματική του κατά-
σταση. Η επιλογή του θέματος μπορεί να είναι ένα 
μυθιστόρημα Έλληνα ή ξένου συγγραφέα ή ακόμη 
ένα θεατρικό κείμενο που έχουν γράψει οι ίδιοι μα-
θητές. Θα γίνει ανταλλαγή του εποπτικού υλικού 
των δύο παραστάσεων. 

Η συμμετοχή των μαθητών και ιδιαίτερα των αλλο-
δαπών και παλιννοστούντων σε τέτοιες συλλογικές 
δραστηριότητες και σε ποικίλα πολιτισμικά σχήματα 
λειτουργεί θετικά σε πολλά επίπεδα (Νικολάου, 2000): 

	Δίνει την ευκαιρία στους μαθητές για ενεργό συμ-
μετοχή στη διαδικασία της μάθησης και στους 
εκπαιδευτικούς για αποτελεσματικότερη διαχεί-
ριση της πολυπολιτισμικής τάξης (Σουλιώτη κ.α , 
2004:40-50).

	Προωθεί αβίαστα την επικοινωνία, το διάλογο και 
την ανταλλαγή απόψεων χρησιμοποιώντας την 
ξένη γλώσσα για αυθεντικούς σκοπούς, με αποτέ-
λεσμα να καλλιεργούνται οι επικοινωνιακές δεξιό-
τητες των μαθητών (Chrysochoos et al., 2002). Πα-
ράλληλα τονώνει την αυτοπεποίθησή τους, διότι 
ανακαλύπτουν ότι συμμετέχουν ενεργά  στις διά-
φορες δραστηριότητες και ότι συνεισφέρουν  στην 
ομάδα  από την οποία γίνονται αποδεκτοί. 

	Αξιοποιεί και ενεργοποιεί το μορφωτικό,  γλωσσικό 
και πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας τους, ενισχύο-
ντας παράλληλα την πολυγλωσσία, την πολυπολιτι-
σμικότητα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα. 

	Στοχεύει στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, 
αλληλεγγύης μεταξύ των Ομάδων, στην εξάλειψη 
της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του φανατι-
σμού, στη σύναψη σχέσεων φιλίας και αδελφοποί-
ησης, ώστε να ξεπερνούν την πολιτισμική διαφορά 
και να απολαμβάνουν τη διαπολιτισμική επαφή ( 
Γιακούδη, 2000). 

	Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διαθέτουν 
μεγαλύτερο εύρος πρακτικών, γεγονός που θα 
τους επιτρέπει να χειρίζονται με επιτυχία πολλές 
διαφορετικές κοινωνικές συναλλαγές, ως αυριανοί 
πολίτες (Τρούκη, 2005). 

4.  Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, η πολυπολιτισμική τάξη συνιστά ένα 
μαθησιακό περιβάλλον ευέλικτο, πλούσιο σε ερεθί-
σματα και εμπειρίες, που δίνουν τη δυνατότητα σε 

όλους τους μαθητές να αξιοποιήσουν γνωστικά την 
εμπειρία των άλλων, να βελτιώσουν το γλωσσικό τους 
επίπεδο, διαφωνώντας, εξηγώντας, προτείνοντας και 
βοηθώντας τους άλλους να ενισχύσουν την αυτοπε-
ποίθηση και την αυτοεικόνα τους. Συνεπώς, η Διαπο-
λιτισμική Αγωγή αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση, 
στην οποία, για να ανταποκριθεί το εκπαιδευτικό σύ-
στημα χρειάζεται ριζικές αλλαγές σε πολλούς τομείς. 
Όμως πάνω απ` όλα, χρειαζόμαστε δασκάλους, όχι μό-
νον ευαισθητοποιημένους, αλλά ενημερωμένους και 
επιμορφωμένους σε αποτελεσματικές μεθόδους και 
προσεγγίσεις, ώστε να σκέπτονται διαπολιτισμικά. 
Να έχουν, δηλαδή, ανοιχτή σκέψη στη σύγκριση και 
στη διαφορά και να υιοθετούν ένα σύνολο στάσεων 
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που καταργούν 
τους διαχωρισμούς και θεμελιώνουν την αποδοχή και 
τη συμφιλίωση με το διαφορετικό, με απώτερο στόχο 
τη δημιουργία ατόμων ικανών να συμβιώνουν ειρηνι-
κά στις νέες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 

5.  Παράρτημα
1.  Περισσότερα σχετικά με τις Τάξεις Υποδοχής και τα 

Φροντιστηριακά τμήματα στο: Ινστιτούτο Παιδείας 
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟ-
ΔΕ), (2005). Θεσμικό Πλαίσιο για τη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση τις τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) και τα Φρο-
ντιστηριακά τμήματα (Φ.Τ.). 

2. Το e-Twinning είναι μια συνεργατική δράση, η 
οποία μπορεί να οριστεί ως η «αδελφοποίηση» δύο 
σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, 
μέσω του Διαδικτύου και αφορά στη μεταξύ τους 
συνεργασία για την από κοινού ολοκλήρωση μιας 
παιδαγωγικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις 
ΤΠΕ (http://www2.e-yliko.gr/eu-progs.htm). 

3. Για την αναλυτική διαδικασία των συνεργατικών 
project, που υλοποιούνται από αδελφοποιημένες 
τάξεις  βλ. στο Φωτίου (2007).

4.  Αναλυτικά για τη μέθοδο project και τη διαδικασία 
εφαρμογής της, βλ. Φωτίου και Σουλιώτη, (2006).
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Η Πηνελόπη Φωτίου είναι πτυχιούχος του Κλασικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων, 
κάτοχος Πτυχίου Σ.Ε.Λ.Μ.Ε και Διδακτορικού Διπλώματος Παιδαγωγικής του τμήματος Φ.Π.Ψ. του ανωτέρω 
Παν/μίου . Δίδαξε ως φιλόλογος σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 25 χρόνια και στο Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Παν/μίου Ιωαννίνων, στη θέση Λέκτορα, με το Ν.Δ./407. Ήταν υπεύ-
θυνη του αποκεντρωμένου γραφείου του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. στα Ιωάννινα και από το 2007 είναι Σχολική Σύμβουλος 
ΠΕΟ2 των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, Από την αρχή του σχολικού έτους 2010-11 είναι 
Υποδιευθύντρια του ΠΕΚ Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται κινούνται γύρω από τη διδακτική της 
Ελληνικής Γλώσσας και ιδιαίτερα της παραγωγής γραπτού λόγου των μαθητών, από τις εργασίες για το σπίτι 
και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Είναι οργανωτική γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων του Ν. 
Ιωαννίνων και μέλος άλλων επιστημονικών και πνευματικών οργανώσεων.  
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Introduction
This school year (2010-2011) English as a foreign 
language has been introduced in the first and 
second grades of eight hundred Greek state primary 
schools for the first time. Very young learners aged 
six or seven years old are taught English twice a 
week through songs, games, art and craft practising 
listening and speaking skills only according to 

the general guidelines for the subject given in the 
Programme of learning English at a very early age 
(PEAP). This programme is  led by a team of experts 
working in the National and Kapodistrian University 
of Athens under the auspices of the Greek Ministry of 
Education. In the guidelines it is stated that, although 
literacy in English  is not included in the learning 
targets of the programme, it is not meant that 
written language should be entirely excluded from 
the foreign language  sessions, as some children pay 
attention to written symbols and memorise words 
and phrases better if they connect them with their 
written forms (http://rcel.enl.uoa.gr, 6/2/11).

The aim of this article is to focus on reading and 
writing activities showing why and how reading and 
writing skills in English as a foreign language can 
be practised by the learners of the first and second 
grades of Greek state primary schools. 

The situation in Greece and in Europe
There has been one state primary school in Portaria, 
Volos where English as a foreign language has been 
taught to the pupils of the first and second grades 
because this school has applied a special programme 
of teaching on an experimental basis along with 
other twenty seven all-day schools all over Greece 
since 1999 (www.pi-schools.gr, June2005). The aim 
of teaching English in the first two grades of this 
school is the sensitization of the learners to the 
foreign language and songs, games, stories and 
fairy tales are used for the development of all four 
skills (listening, speaking, reading, writing) of the 
pupils. The books used are either commercially-

Developing Reading and Writing Skills  
in English as a Foreign Language taught  
to the Pupils of the First and Second Grades  
of Greek State Primary Schools
Efstathia Zabraila

Abstract
In September 2010 English as a foreign language 
was introduced in the first and second grades of 
eight hundred Greek state primary schools with a 
target of expanding the measure to all schools till 
2013. However, listening and speaking skills only 
are practised  in the foreign language according to 
guidelines given by the Ministry of Education.
This article, after presenting the situation in Greece 
and in Europe so far, focuses on why and how the 
reading and writing skills can be practised, as well, 
by the learners of the first and second grades. In the 
conclusion some recommendations concerning the 
teaching and learning of English at Greek state 
primary schools are offered.

Key words: first and second grades, enjoyable and 
purposeful reading and writing activities.
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produced ones or books published by the school 
itself containing materials made by the teachers of 
English working in it, as the headmaster of the school 
reported in an informal discussion with the writer 
of this article. English is also included in the cross-
thematic projects which are conducted in the school 
with the cooperation of all the teachers.

Since 1990, foreign languages for learners have 
become a more common element in European 
education curricula according to Kubanec-German 
(1998). The need for an early foreign language learning 
was identified in the European Commission’s(1995) 
White Paper, “Teaching and Learning: Towards the 
Learning Society”, where it was stated that it was 
desirable for foreign language learning to start at 
pre-school  level in order to make for proficiency in 
three community languages for the citizens of the 
European Union. Implementing their commitment 
to teach foreign languages from a very early age 
according to the European Commission’s Action 
Plan (2003), some countries have introduced foreign 
languages in the first and second grades of primary 
schools when the pupils are six and seven years old. 
Foreign language instruction is considered to allow 
children of these ages to familiarize themselves with 
a second language in a relaxed atmosphere and 
through teaching methods that fit their young age 
and are closely linked with other subjects taught in 
primary schools.

Belgium, among other European countries, is a 
country where the teaching of foreign languages 
including English starts from the first grade of 
many primary schools and especially in the so-
called European schools in Brussels. They are official 
educational establishments controlled jointly by the 
governments of all Member States of the European 
Union. According to an information document 
called “The Teaching of the First Foreign Language 
in the Primary School” and issued by the European 
School “Brussels III” (2001), the overall objective 
of teaching the target language is the study of the 
four functions of the language, listening, speaking, 
reading and writing. In the first and second years, the 
objective is the acquisition of oral and aural skills and 
a first contact with written language together with 

activities and games.

At each grade of the primary school children are 
given one lesson a day but the duration of the lesson 
of the first year pupils is twenty minutes while for the 
second grade each lesson lasts for forty minutes. The 
course is usually taught in another classroom and the 
maximum number of pupils in class is twenty four. 
The pupils of the first and second grades of primary 
school have books including activities which are done 
in the classroom during the sessions as a teacher of 
English working in the school reported to the writer 
of this article. The book (Blair and Cadwallader, 1998) 
for the first year of the primary school includes 
pictures only and the activities involve learners into 
listening and pointing, singing of chants and songs, 
drawing, matching using lines, playing games, 
colouring, miming, finding the differences, counting, 
cutting and making cards and masks.

The book for the second grade of the primary school 
(Ashworth and Clark, 1996) includes an introduction 
to the English alphabet, pictures, words, numbers, 
short dialogues, rhymes and songs, poems and 
listening to stories. In the activity book (Ashworth 
and Clark, 1996) there are exercises to read and 
connect, read and colour and write things such as 
names, crosswords, fruit, vegetables, answers to 
questions and descriptions of people and animals. 
The programme of the European Schools has been in 
operation for more than forty years now.
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Developing the reading skills of very young 
learners
Andrews, Hunter and O’Brien (2000) report that there 
are various opinions concerning oracy and literacy 
teaching and learning in the early stages. Some 
experts believe that oracy only should be the focus 
for young learners of English as a foreign language 
while other think that it is useful for children to have 
some exposure to written language, as well. Being 
in accordance with Argondizzo’s (1992) view that 
reading need not follow oral development but may 
be parallel to it and contribute to general control, 
I present here reading and writing activities to be 
done in the first and second grades of Greek state 
primary schools.

According to Cant and Superfine (1997), one of 
the most enjoyable and effective ways of teaching 
children a foreign language is through stories 
which are a good reading and writing starting point 
because they are a medium that the children are 
familiar with. They give a context and meaning to the 
language and the action in them gives the children a 
genuine reason for reading. Ellis and Brewster (1991) 
consider that exposing the children to language 
in varied, memorable  and familiar contexts, their 
thinking is enriched and their thinking strategies 
such as predicting, problem solving and guessing 
the meaning of new words are reinforced. Besides, 
according to Lightbown and Spada (1999), one of 
the most significant findings of second language 
acquisition research is that there are important 
similarities between first and second language 
acquisition. “Children learn a second language 
in much the same way as they learn their first 
language” points out Tough (1995:213), that is, the 
mother tongue can facilitate the learning of another 
language if the target language is taught through 
play and various enjoyable activities which meet the 
children’s needs.

For the needs of the reading activity presented here 
a real book (“The Tale of Peter Rabbit”, Potter, 2002) 
is used and a teaching session is exemplified below. 
During the first step of the activity, the teacher 
exploits the cover page of the book for a revision of 

the animals previously taught and then he shows 
pictures inside the book in order for the learners 
to predict what they are going to read about and 
activate their background knowledge. This way of 
presenting a text including new linguistic elements 
starting with a discussion on pictures is the same as 
the one used for the teaching of the learners’ mother 
tongue, according to the guidelines given to the 
teachers of the Greek language subject in the first 
grade (Velalidis, Vougioukas, Kalapanidas, Kanakis, 
Melas, Blounas, 2000) in order for the learners to be 
facilitated to use the same strategies as in L1, as it is 
mentioned above.

The second step of the activity is to present the 
story and for this reason the teacher sticks flashcards 
with words and pictures on the blackboard and 
reads aloud in order for the children to listen to the 
story and the pronunciation of the words. They also 
connect pictures and sounds with written words. The 
story is as follows: one day, a mother rabbit, Mrs Rab, 
gives her children four baskets. The names of the 
little rabbits are Tom, Mag, Bob and Pam. 

Mother: let’s make a salad. Children, go to the 
supermarket. Tom, take a potato.

Tom: mmmm I like a potato yum, yum.

Mother: Bob, take a tomato.

Bob: I like a tomato, yum ,yum.

Mother: Pam, take a pepper.

Pam: I don’t like a pepper, yuk.

Mother: take a pepper, Pam, please, and you Mag, 
take a carrot and a lemon.

Mag: I like a carrot but I don’t like a lemon.

The teacher reads the story again and again pointing 
at the words and the learners repeat after him 
chorally or individually. 

The third step includes a photocopy (APPENDIX ), 
which is given to the pupils with two exercises on it 
as the first and second graders of the Greek primary 
schools are accustomed to work with texts in that way 
because according to Velalidis et al (2000), every unit 
of their Greek lessons is a combination of pictures, 
text and exercises so again L1 strategies are used 
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in L2 to facilitate children to have better learning 
results. Colours are used in these exercises because 
colour can add meaning to the text, for example, the 
colours of the little rabbits’ names in the first exercise 
show their gender and the colours of the vegetables 
in the second exercise “show” what vegetables we 
are talking about without looking at their pictures.

Finally, the children make masks in groups of five 
(step 4), choose roles and act out the story (step 5) 
reading the dialogues from the blackboard. This 
dramatization of the text is also suggested by Velalidis 
et al (2000) that it should follow the presentation of 
the Greek text in order to enlarge the implementation 
of the new linguistic elements. Moreover, drama is 
considered by Roth (1998) to be valuable in language 
teaching because children wearing masks lose their 
inhibitions and interact in a context different from 
the classroom.

Developing writing skills of very young 
learners
According to Scott and Ytreberg (1990), there are 
four  techniques for developing young learners’ 
writing skills in the early stages: copying, text 
completion, matching and handwriting practice. 
Speaking of Greek learners, first they need to get 
familiarized with the formation and recognition of 
the English letters which differ from the Greek ones 
because we don’t use the roman script. Nevertheless, 
there are similarities between the English and the 
Greek alphabet, which the teachers must emphasize 
on in order to facilitate the pupils to learn to write 
in English according to Ellis and Brewster (1991). 
In addition, Ellis and Brewster (1991) point out 
that when supporting children’s writing skills the 
teacher should help to make writing purposeful and 
contextualized wherever possible. 

During the first step of the writing activity presented 
below, the teacher contextualizes writing and elicits 
background knowledge by presenting a real book 
entitled “Millie goes shopping” (Curry, 2003) and 
by discussing on a picture showing three children 
standing near a table where there are paper bags 
and vegetables. In this way, the learners identify 

themselves with the children on the picture and are 
prepared to do what the children on the picture are 
doing. Roth (1998) stresses that an excellent way 
to teach a language is through activities which are 
interesting, authentic and involve children as well as 
teach them English. Such an activity is making a salad 
which we use here giving the learners paper plates 
and envelopes containing vegetable flashcards.

During the second step of the writing session, the 
learners stick the flashcards on their plates and 
write the vegetables’ names underneath in order to 
make their salad. Using craftwork here the teacher 
provides an opportunity for the children to learn 
by doing, according to Piaget’s (1951) ideas. A 
purposeful and meaningful context is also provided, 

which links the target language and the children’s 
experiences (Cant and Superfine, 1997). Thus, the 
children are motivated to write and enjoy craftwork 
which is an important part of the general curriculum, 
according to Phillips (1993), because it stimulates 
the children’s imagination and develops skills such 
as hand-eye coordination. The pupils are also given 
a paper fork where the vegetables are written in an 
arbitrary order so they have to read and match the 
words with the flashcards before writing them. It 
is a simple matching and copying writing activity 
according to the techniques proposed by Scott and 
Ytreberg (1990). Guided copying, usually of words 
and sentences, is needed in order for the young 
learners to practise handwriting, spelling and new 
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vocabulary and the same technique is used in the 
Greek language, too (Velalidis, Kalapanidas, kanakis, 
Blounas, 2002)

Conclusion
After the presentation of our research in Greece and 
Europe concerning the development of reading and 
writing skills in L2 of very young learners and the 
above-mentioned examples of reading and writing 
activities, some recommendations are offered in 
this conclusion. Our first recommendation is that all 
four skills should be taught in the first and second 
grades of Greek state primary schools, according to 
theories and practice presented in this article. As far 
as the teaching materials are concerned, the state 
schools must have a special classroom for the English 
lessons in order for an English environment to be 
created. Posters, flashcards, pictures, toys must also 
be provided as well as books not only for a reading 
corner but also for reading and writing activities to 
be presented to pupils and done by them mainly 
at school and partly at home. Audio and visual 
cassettes and CDs are necessary, too, along with 
tape-recorders, videos, DVD-players and computers 
which will motivate children to deal with the target 
language and make learning easier.

A second recommendation which will make learning 
easier is the class size. Class sizes should be as small as 
possible in order for all the pupils to participate in the 
teaching procedure and get the necessary attention 
and physical reach by the teacher (Frohlich-Ward, 
1995). This can happen in Greek state primary schools 
if we divide each class into two groups, one working 
with the English teacher for the half of the session 
and the other with the class teacher. Then the groups 
change teachers and languages till the completion 
of the whole session. The cooperation with the class 
teachers is a necessity for the teachers of English and 
vice versa for successful learning results as the task 
of all the teachers is to help their pupils develop and 
mature as well as learn (Roth, 1998), so their efforts 
are common.

All the members of the educational community 
must understand that school subjects are integrated 
according to the Cross-Thematic Curriculum 
Framework (2003), consequently, our final 

recommendation is immersion programmes for 
better learning results. Linguistic immersion is an 
educational procedure that endeavours to stimulate 
the learning process of a modern language by 
teaching part of the weekly regular courses in that 
language, as it happens in the European Schools 
as Housen (1997) and Kubanec-German (1998) 
refer. For example, speaking of the first two grades, 
sports, art and craft or projects during the “flexible 
zone” hours should initially be taught in the mother 
tongue and in the English language once a week. 
This is a way to improve the mastery of basic skills in 
the foreign language because as the Commission of 
the European Communities (2003) in the Action Plan 
for the period 2004-2006 stated, “it is a priority for 
Member States to ensure that language learning in 
kindergarten and primary school is effective, for it is 
here that key attitudes towards other languages and 
cultures are formed, and the foundations for later 
language learning are laid” (2003:7).
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APPENDIX

Comprehension exercises used during the reading session
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1.   Introduction to Communicative Language 
Teaching

The origins of Communicative Language Teaching 
(CLT) can be traced back to the late 1960s, when it 
was first introduced as a movement, part of a British 
innovation period in language teaching tradition. 
However, the scope of Communicative Approach, as 
it first appeared, has expanded since the mid-1970s. 
Its main aims as suggested by its proponents were 
to turn communicative competence, a term coined 

by Hymes (1972), as cited in Hedge (2000:45), into 
the main goal of language teaching and learning 
and make communication part of the language 
classroom. Cook (2003:36) suggests that language 
learning success in a communicative classroom 
context is measured in terms of students’ ability to 
communicate the target language “appropriately, 
fluently and effectively”. The attention is placed 
on the effective and efficient use of the language 
system in context. Littlewood (1981:1) highlights 
especially the fact that “one of the most characteristic 
features of CLT is that it pays systematic attention to 
functional as well as structural aspects of language”. 

Furthermore, Richards and Rodgers (2001) refer to a 
list of principles that can be considered as reflecting 
a communicative view of language teaching and 
learning. In particular, in a communicative classroom 
authentic and meaningful communication becomes 
the ultimate goal of the classroom tasks as the 
general essence is that learners learn the target 
language better by using it in order to communicate. 
It is worth underlining the importance of the notion 
of authenticity in relation to CLT. According to 
Widdowson (1990:44), authentic are those materials 
made for native speakers of English and which are 
supposed to be used in class in a way similar to how 
they are used in real-life situations. However, this seems 
to be illusionary as most of the times they are used in 
an artificial way that does not involve any authentic 
discourse e.g. talking to a native. Consequently, 
Widdowson (1990:46) goes further and suggests that 
authenticity is “the normal behaviour of the user in 
pursuit of a communicative outcome”. What is more, 
Communicative Language Teaching promotes the 
integration of all four skills and considers achieving 
fluency as essential part of the process of developing 
communicative competence. Finally, learning is 
regarded as a process of “creative construction” and 

Communicative Language Teaching:  
Two sides of the same coin
Maria Rontou

Abstract
The goal of this article is to examine the methodology 
known as Communicative Approach, explore its 
origins and evolution since it was first introduced in 
the late 1960s, present the type of classroom 
activities that reflect the principles of this 
communicative methodology and outline the new 
roles that have arisen for both teachers and learners. 
Since its inception, Communicative Language 
Teaching has served as a major source of influence 
on language teaching practice around the world 
and it has been supported by English language 
teaching profession and by ELT / TESOL specialists 
and applied linguists. A great number of the issues 
raised by this methodology are still quite relevant 
nowadays, though teachers new to this profession 
may not be aware of them. Finally, regarding the 
fact that Communicative Approach has not only 
values but also flaws, this article will end taking into 
account the criticism offered by Michael Swan in the 
ELT Journal in 1985.
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risk-taking, where errors are treated with greater 
tolerance (Richards and Rodgers, 2001:172).

2. Communicative activities / tasks
Richards and Rodgers (2001) suggest that the range 
of activities that reflect a communicative view in 
language teaching and learning is unlimited. These 
activities aim to help learners develop communicative 
ability and involve the use of communicative 
processes like information exchange, negotiation 
of meaning and of course interaction. According to 
Littlewood (1981:17), the purpose of communicative 
activities is to provide “whole-task practice”, develop 
students’ motivation by encouraging them to take 
part in communication and achieve in that way 
the ultimate objective of  teaching. They also allow 
“natural learning” by promoting the natural processes 
through which learning takes place and finally they 
create an effective context that supports learners’ 
efforts to learn.

Littlewood (1981) distinguishes between functional 
communication activities and social interaction 
activities as the major and most common kinds of 
activities in Communicative Language Teaching. 
Functional communication activities aim at 
encouraging learners to use the language they know 
in order to convey meanings in the most effective 
way. In social interaction activities, learners are 
expected to focus on the social context in which the 
interaction takes place as well. 

What is more, Prabhu (1987) as cited in Hedge 
(2000:58) described specific types of activities closely 
related to communicative classrooms; activities that 
became also the basis for the development of current 
materials and methodologies. The first category 
mentioned is information gap activities, in which 
given items of information are transferred from 
one person to another and learners are expected 
to  meet the essential criteria of “correctness and 
completeness” in order to achieve communication 
(Hedge, 2000:58). Then, reasoning gap activities 
involve processes such as inference, deduction, 
practical reasoning and perception of relationships 
and patterns and encourage learners to acquire 
some new pieces of information from already given 
ones (Hedge, 2000:59). Finally, opinion gap activities 

ask students to express their feelings and attitudes 
towards a specific situation or a specific subject area. 

3. Learner and Teacher Roles in CLT
In a communicative classroom, the teacher sets the 
activities selected in action but it is the learners 
that are mostly responsible for achieving successful 
communication at the end. Breen and Candlin 
(1980:10), as cited in Richards and Rodgers (2001:166), 
regard learners as “negotiators” and for that reason 
the latter need to realise soon that success or failure 
of communication is a shared responsibility by both 
the person talking and the person listening.

As far as the role of the teacher is concerned, it becomes 
less dominant but no less essential (Littlewood, 
1981). First of all, he / she is a “facilitator of learning” 
and has to ensure that the situations of the learning 
process are appropriate for students to develop their 
communicative ability (Littlewood, 1981:92). His / 
her role also includes monitoring students’ learning 
and coordinating the activities as well as providing 
guidance and help when needed. In some cases, 
the teacher may become “co-communicator” and 
equally take part in the tasks and introduce, through 
interaction, new language (Littlewood, 1981:94). 
Last but not least, in a communicative classroom the 
teacher treats learners’ errors with greater tolerance 
and does not intervene when interaction is taking 
place so as not to impede communication.

4.   A Critical look at the Communicative 
Approach

Whatever its values, Communicative Language 
Teaching has also its flaws. As it is argued, CLT 
seems to be characterised by “serious intellectual 
confusion”, especially in relation to issues such as 
the teaching of “use” and “meaning”, “appropriacy”, 
“skills” and “strategies”, and its proponents tend to 
exaggerate when claiming about the revolutionary 
and innovative nature of its doctrines (Swan, 1985a:2). 
Earlier approaches to language teaching have also 
paid a great deal of attention to these aspects of 
language. Furthermore, having looked also critically 
at aspects such as the idea of “semantic syllabus” 
and “authenticity in materials and methodology”, 
Swan (1985b:76) suggests that the Communicative 
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Approach presents an “oversimplified and misleading 
account” of these issues. He argues that an effective 
approach of language teaching should combine both 
semantic and adapted teaching materials. Another 
flaw of Communicative Language Teaching is that 
it fails to take into consideration the important role 
of the mother tongue and prior world knowledge in 
foreign language learning since it has adopted a tabula 
rasa attitude, according to which learners do not 
transfer any knowledge or skills from their L1 (mother 
tongue) (Swan, 1985a:10). Finally, there has been a 
great deal of criticism on one of the main principles 
of Communicative Language Teaching, according 
to which communicative tasks are meaning-based 
activities that place their focus on fluency at the 
expense of accuracy. It is widely believed that there 
needs to be some sort of “bridge” between the two in 
order for effective language learning. The approach, 
also, gives priority to meanings and rules of use rather 
than to grammar and rules of structure. The latter 
are taught by means of functions and notions. Such 
concentration on language behaviour may result in 
negative consequences in the sense that important 
structures and rules would be left out. What is 
proved to be the most effective way of teaching 
and learning is a language course that focuses on 
all four skills –reading, listening, speaking, writing – 
and also includes lessons with areas of vocabulary, 
functions,  pronunciation etc The requirements for 
a communicative classroom are difficult as well. The 
lack of a classroom that can allow for group work 
activities or loading classes with large numbers of 
students with any teaching aids and materials would 
kill any effort applying this approach. Finally, a major 
premise underlying the communicative approach is 
its emphasis on learners’ needs and interests. This 
implies that every teacher should modify the syllabus 
to correspond with the needs of the learners. 
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Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

H Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημό-
σιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ), η οποία δραστηριοποι-
είται στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης επί 33 συ-
ναπτά έτη, μετά την ανακοίνωση του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 
για το σχεδιασμό του Νέου Λυκείου και αφού μελέτη-
σε προσεκτικά τις αλλαγές και τα νέα ωρολόγια προ-
γράμματα για τις Ξένες γλώσσες στο Λύκειο θα ήθελε 
να εκφράσει τις ενστάσεις της και τις εναλλακτικές 
της προτάσεις.

Η ΠΕΚΑΔΕ, μεταφέροντας το σύνολο των απόψεων 
των συναδέλφων Αγγλικής από όλη την Ελλάδα που 
επικοινώνησαν μαζικά μαζί της τις τελευταίες ημέρες, 
εκφράζει την έκπληξη, την πικρία και την απογοήτευ-
σή της για τη διπλή υποβάθμιση των ξένων γλωσ-
σών και ιδιαίτερα της Αγγλικής στην πρόταση για το 
Νέο Λύκειο. Συγκεκριμένα, ενώ έως σήμερα υπήρχε 
σε όλες τις τάξεις του Λυκείου μία ξένη γλώσσα υπο-
χρεωτικά για όλους τους μαθητές και η δυνατότητα 
επιλογής μιας δεύτερης ξένης γλώσσας προαιρε-
τικά, με το σχέδιο του Νέου Λυκείου υπάρχει μόνο 
στην Α’ Λυκείου μια ξένη γλώσσα υποχρεωτικά, ενώ 
στις Β’ και Γ’ Λυκείου δεν υπάρχει υποχρεωτικά καμία 
ξένη γλώσσα παρά μόνο ως μάθημα επιλογής! 

Όσον αφορά στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσ-
σας, διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι η πρόσφατη 
πρόταση του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. δεν έλαβε υπόψη:

n  τις εμπεριστατωμένες επιστημονικά και εκπαιδευ-
τικά προτάσεις της Ένωσης για την αποτελεσμα-
τική διδασκαλία της Αγγλικής, τις οποίες είχαμε 
καταθέσει στο Εθνικό Συμβούλιο Π/θμιας και Δ/
θμιας Εκπαίδευσης υπό τον κ. Μπαμπινιώτη, οι 
οποίες σε μεγάλο βαθμό έγιναν αποδεκτές. 

n  τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας καθη-

γητών Αγγλικής που διεξήγαγε η ΠΕΚΑΔΕ για τη 
διδασκαλία της Αγγλικής στο δημόσιο σχολείο, 
τα οποία είχαμε παρουσιάσει στο Συνέδριο για 
την ξενόγλωσση εκπαίδευση που διοργάνωσε το 
Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της 
ΟΛΜΕ, και τα οποία ανέδειξαν με ξεκάθαρο τρό-
πο την αναγκαιότητα αναβάθμισης της Αγγλικής 
γλώσσας στο Λύκειο.

n  τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας κοινής 
γνώμης που διεξήγαγε το Υπουργείο η οποία ανέ-
δειξε τη σπουδαιότητα του μαθήματος των Αγ-
γλικών και την αναγκαιότητα διδασκαλίας του ως 
υποχρεωτικό μάθημα στο Νέο Λύκειο, στην οποία 
θα αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω.

Επιπλέον, η πρόταση αυτή του Υπουργείου προκαλεί 
διπλή έκπληξη τη στιγμή που βρίσκεται σε πλήρη 
αντίθεση με:

n  τις έως πρόσφατα διακηρύξεις στελεχών του 
Υπουργείου, αλλά και τις δικές μας εκφρασμένες 
θέσεις διαχρονικά, για τη σπουδαιότητα της πολυ-
γλωσσίας και ιδιαίτερα των Αγγλικών και την ανα-
γκαιότητα εκμάθησης και πιστοποίησης σε υψηλό 
επίπεδο και στο επίπεδο του Λυκείου. 

n  το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει συνυπογράψει με τις 
χώρες της Ε.Ε. πολιτικές και πρακτικές που προ-
ωθούν ενεργά την εκμάθηση γλωσσών και την 
πολυγλωσσία ως μέσο ατομικής βελτίωσης των 
πολιτών της Ε.Ε. και ως κινητήρια δύναμη για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης 
σε όλη την οικονομία της Ε Ε. Για το λόγο αυτό, η 
Ε.Ε. ενθαρρύνει την εκμάθηση δύο τουλάχιστον 
ξένων γλωσσών σε υψηλό επίπεδο. 

n  το γεγονός ότι η γνώση των ξένων γλωσσών έχει 
οριστεί από τους αρμόδιους θεσμούς της Ευρω-

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέσεις και προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για την αναβάθμιση 
της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας
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παϊκής Ένωσης ως μία από τις οκτώ δεξιότητες-
κλειδιά (key competences) που οι χώρες-μέλη της 
Ε.Ε., οφείλουν να αναπτύξουν στους μαθητές τους. 
Για το σκοπό αυτό, οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. 
προωθούν την εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών σε 
υψηλό επίπεδο με τα Αγγλικά να βρίσκονται στη 
πρώτη θέση με 38% πανευρωπαϊκά.

n  το γεγονός ότι 90% των μαθητών σε ολόκληρη 
την Ευρώπη μαθαίνουν Αγγλικά Σε 13 ευρωπαϊ-
κές χώρες, τα Αγγλικά είναι η υποχρεωτική πρώτη 
ξένη γλώσσα. Ακόμα και όταν υπάρχει επιλογή άλ-
λων γλωσσών, οι μαθητές και οι γονείς τους προ-
τιμούν τα Αγγλικά, που είναι τώρα η πιο ευρύτατα 
διαδεδομένη γλώσσα στη στοιχειώδη εκπαίδευ-
ση.

n  την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση 
στην Αγγλική, η γνώση της οποίας, ιδιαίτερα στην 
δύσκολη οικονομική συγκυρία που πλήττει την 
απασχόληση στη χώρα μας, αποτελεί εξαιρετικό 
εφόδιο και προϋπόθεση για ανεύρεση θέσεων ερ-
γασίας.

Ξεκινώντας από τη βασική αρχή ότι το Ελληνικό 
Δημόσιο σχολείο οφείλει να προσφέρει σε όλους 
ανεξαιρέτως τους μαθητές τη δυνατότητα εκμά-
θησης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε πολύ 
καλό, αν όχι άριστο, επίπεδο, η θέση της ΠΕΚΑΔΕ 
είναι ότι αυτή η γλώσσα πρέπει να είναι η Αγγλική κι 
αυτό διότι: 

Στις σημερινές συνθήκες η Αγγλική γλώσσα είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη με πολλούς τομείς που επηρεά-
ζουν άμεσα την κοινωνική και οικονομική ζωή των 
πολιτών της χώρας. Συνεπώς, για να μπορεί κάποιος 
να ανταποκριθεί επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις 
και προκλήσεις αλλά και για να έχει πιο γρήγορη και 
άμεση πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης και επι-
κοινωνίας που υπάρχουν διεθνώς, συμπεριλαμβανο-
μένης και της χρήσης του Διαδικτύου, η γνώση της 
Αγγλικής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και ερ-
γαλείο. Έτσι, η άριστη γνώση της Αγγλικής ως βασι-
κής ξένης γλώσσας και η πιστοποίησή της είναι ανα-
γκαία για τους αυριανούς πολίτες και εργαζόμενους. 

Είναι κοινή πεποίθηση πως στη σημερινή εποχή, η 
εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σε υψηλό επίπεδο 
αφορά τον κάθε πολίτη χωριστά και όλους τους χώ-
ρους της ανθρώπινης δραστηριότητας. Νέα δεδομέ-
να, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, διαφοροποιούν 
τις στάσεις και τις ανάγκες των πολιτών και επιβάλ-
λουν πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της 
Αγγλικής. Τα χαρακτηριστικά αυτού του νέου περι-
βάλλοντος διαμορφώνουν παράγοντες όπως η έκρη-
ξη της τεχνολογίας, η πολύγλωσση-πολυπολιτισμική 
σύνθεση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, η ελεύθερη 
πρόσβαση στην πληροφορία, η ευρωπαϊκή πολιτική 
για μια «κοινωνία της γνώσης», η παγκοσμιοποίηση, 
η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, αγαθών, υπηρεσι-
ών, κεφαλαίων, η διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων 
απασχόλησης. 

Για τους ανωτέρω λόγους, η ΠΕΚΑΔΕ προτείνει την 
αποτελεσματική και ολοκληρωμένη εκμάθηση της 
Αγγλικής στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος 
του Λυκείου, όχι για λόγους προβολής της συγκεκρι-
μένης γλώσσας ή του πολιτισμού που εκπροσωπεί, 
αλλά γιατί θεωρούμε ότι αυτή αποτελεί κοινωνική 
αναγκαιότητα, όπως εξηγούμε παραπάνω.

Υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων προκαλεί αρ-
νητική έκπληξη και απορία το γεγονός ότι σύμφωνα 
με τις νέες εξαγγελίες του Υπουργείου Π.Δ.Β.Μ.Θ. για 
το «εκσυγχρονισμένο Νέο Λύκειο» διαφαίνεται ότι 
το μάθημα των Αγγλικών θα αποκτήσει δευτερεύο-
ντα ρόλο. 

Επιπλέον, φαίνεται ακατανόητο τα Αγγλικά να είναι 
μάθημα επιλογής στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου 
όταν σε πρόσφατη πανελλαδική έρευνα που έγινε 
από την GPO, για λογαριασμό του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με τη 
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα-
μείου, σχετικά με την άποψη των πολιτών για το Νέο 
Λύκειο, σε ερώτηση ποια μαθήματα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά στο Νέο Λύκειο, τα Αγγλικά ήταν στη 
πέμπτη θέση της σχετικής λίστας με 77,5% (μετά 
από τα Μαθηματικά 91,4%, τα Νέα Ελληνικά & τη Λο-
γοτεχνία 89,2%, την Ιστορία 88,9%, και την Πληροφο-
ρική 84,3%). Άρα, υπάρχει ισχυρή πεποίθηση στην 
κοινωνία ότι τα Αγγλικά πρέπει να είναι βασικό 
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και υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο.

Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Π.Δ.Β.Μ.Θ, μη λαμβά-
νοντας υπόψη την άποψη της κοινής γνώμης για το 
μάθημα των Αγγλικών προβαίνει σε αλλαγές, αγνοώ-
ντας τις αρνητικές συνέπειες. Πιο συγκεκριμένα: 

1. η μη ένταξη στα υποχρεωτικά μαθήματα της πιο 
διαδεδομένης ξένης γλώσσας παγκοσμίως, θα 
έχει ως άμεση συνέπεια τη μαζική στροφή των 
μαθητών/τριών προς την ιδιωτική εκπαίδευση. 

2. η δραστική μείωση των ωρών διδασκαλίας της 
ξένης γλώσσας διακυβεύει την επιτυχή εκμάθησή 
της σε υψηλό βαθμό και την απόκτηση πιστοποι-
ητικού γλωσσομάθειας στο πλαίσιο του σχολείου. 
Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο μέσος όρος διδασκα-
λίας μιας ξένης γλώσσας θα πρέπει να ανέρχεται 
σε 4-6 ώρες εβδομαδιαίως. 

3. Η ανωτέρω μείωση θα έχει ως επιπλέον αποτέλε-
σμα τις απώλειες οργανικών θέσεων των συνα-
δέλφων μας, με σοβαρές εργασιακές και οικογε-
νειακές επιπτώσεις.

Η θέση της Ένωσης για την αναβάθμιση του μαθήμα-
τος των Αγγλικών και την αποτελεσματική διδασκα-
λία και εκμάθηση στο δημόσιο σχολείο είναι:

n  οι ώρες διδασκαλίας των Αγγλικών στις Β΄ και Γ΄ 
τάξεις του Γυμνασίου θα πρέπει να αυξηθούν από 
2 σε 3 εβδομαδιαίως, εάν σκοπός είναι η πιστο-
ποίηση των μαθητών στο επίπεδο γλωσσομάθει-
ας Β1-Β2 στο τέλος της Γ’ τάξης. 

n  το μάθημα των Αγγλικών θα πρέπει να είναι υπο-
χρεωτικό στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου, έτσι 
ώστε οι μαθητές του Λυκείου να μπορούν να πι-
στοποιούνται στο επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1 
(Advanced), λόγω μη ύπαρξης ακόμα του Γ2 επι-
πέδου (Proficiency). 

n  στην Γ΄ Λυκείου θα πρέπει να διδάσκεται η Αγγλι-
κή ως ειδικό μάθημα, ώστε να προετοιμάζονται 
οι υποψήφιοι στις εξετάσεις για την εισαγωγή του 
στις σχολές και τμήματα που απαιτείται. Υπενθυ-
μίζουμε ότι πέρυσι έδωσαν εξετάσεις για το ειδικό 
μάθημα των Αγγλικών περίπου 10.000 μαθητές, 
αριθμός που αποτελεί το 10% των υποψηφίων για 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

n  στην Γ΄ Λυκείου το μάθημα των Αγγλικών να εξε-
τάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο και ο βαθμός να 
προσμετράται για την εισαγωγή των μαθητών 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επίσης, επικροτούμε την πρόσφατη εισαγωγή της 
Αγγλικής γλώσσας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
Σχολείου, η οποία άλλωστε αποτελούσε και πρότα-
ση της Ένωσης. Όμως, δεν επικροτούμε το γεγονός 
ότι η εισαγωγή της Αγγλικής στις Α΄ και Β΄ τάξεις του 
Δημοτικού θα πρέπει να σηματοδοτεί και τη μείωση 
των ωρών ή την κατάργηση της Αγγλικής στις τάξεις 
του Λυκείου. Η καινοτομία αυτή της εισαγωγής της 
Αγγλικής στο Δημοτικό δε θα φέρει κανένα αποτέ-
λεσμα επί της ουσίας, αν δεν εξασφαλίσουμε στους 
μαθητές και μαθήτριες του ελληνικού δημόσιου σχο-
λείου το δικαίωμα να αποκτούν βασικές γνώσεις και 
δεξιότητες εντός του σχολικού πλαισίου και όχι έξω 
από αυτό και εάν δεν τους δοθεί δωρεάν βοήθεια 
στην ολοκληρωμένη εκμάθηση της Αγγλικής γλώσ-
σας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο που είναι αυτό 
του Λυκείου.

Σημειώνουμε, επίσης, ότι στα Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΕΠΑΛ), η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται ως μάθημα Γε-
νικής Παιδείας στην Α΄ τάξη των Ημερήσιων ΕΠΑΛ 3 
ώρες την εβδομάδα και στη Β΄ τάξη μόνο 2 ώρες την 
εβδομάδα. Αντίθετα, στην Γ΄ τάξη των Ημερήσιων 
ΕΠΑΛ δεν προβλέπεται η διδασκαλία της Αγγλικής 
γλώσσας ως μάθημα Γενικής Παιδείας παρά μόνο 
ως μάθημα Ειδικότητας σε ελάχιστες ειδικότητες. 
Η πρότασή μας για τα ΕΠΑΛ είναι αντίστοιχη για τα 
Γενικά Λύκεια και συγκεκριμένα να διδάσκεται η Αγ-
γλική και στις τρεις τάξεις ως μάθημα Γενικής Παιδεί-
ας. Επιπλέον, πιστεύουμε πως οι σύγχρονες συνθήκες 
της οικονομίας και της αγοράς εργασίας απαιτούν 
και τη διδασκαλία εξειδικευμένων Αγγλικών στους 
Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑΛ, δηλαδή ως μάθη-
μα ειδικότητας: Ειδικά Αγγλικά (English for Specific 
Purposes-ESP) και όχι μόνο Αγγλική Ορολογία.

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι, όσον αφορά στον προ-
γραμματισμό και στις ώρες διδασκαλίας της Αγγλι-
κής στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος εφαρ-
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μόζεται μια ανακόλουθη και, όπως πιστεύουμε, ανα-
ποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική, όπου οι ώρες 
διδασκαλίας στις τάξεις του Λυκείου μειώνονται ή 
καταργούνται. 

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε την επανεξέ-
ταση της πολιτικής του Υπουργείου για τη Ξενόγλωσ-
ση Εκπαίδευση προς όφελος των μαθητών/τριών και 
αυριανών πολιτών και εργαζομένων μέσα από την 
ουσιαστική αναβάθμιση της Αγγλικής γλώσσας, η εκ-
μάθησή της οποίας σε υψηλό επίπεδο είναι πλέον 
ζήτημα εγγραμματισμού και απόκτησης βασικής 
δεξιότητας.  

Προς τον σκοπό αυτό, λοιπόν, ζητάμε: 

1. Να γίνει επαναφορά του μαθήματος των Αγγλι-
κών στο Λύκειο καθιστώντας τη διδασκαλία της 
Αγγλικής γλώσσας σε υποχρεωτικό μάθημα για 
όλες τις τάξεις του Λυκείου και στο υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο όπως και τα υπόλοιπα σχολι-
κά μαθήματα.

2. Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του μαθήμα-
τος της Αγγλικής στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου 
από 2 ώρες σε 3 ώρες 

3. Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του μαθήμα-
τος της Αγγλικής στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γυμνα-
σίου από 2 ώρες σε 3 ώρες

4. Να επιμορφώνονται συνεχώς οι εκπ/κοί Αγγλι-
κής γλώσσας στις σύγχρονες παιδαγωγικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα στη χρή-
ση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (επιμόρφωση Β΄ 
επιπέδου στις ΤΠΕ).

5. Να συγγραφούν Αγγλικά βιβλία για το Λύκειο, τα 
οποία θα συνοδεύονται από οπτικοακουστικό 
υλικό.

6. Να συνδεθεί η διδασκαλία της ξένης γλώσσας 
στο Δημόσιο Σχολείο με το ΚΠγ μέχρι το επίπεδο 
«πολύ καλή γνώση» (Γ1). 

7. Να διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα σε όσους δί-
νουν εισαγωγικές εξετάσεις σε αυτήν ως ειδικό 
μάθημα για το Πανεπιστήμιο. 

8. Να ορισθεί ο αριθμός φοίτησης των μαθητών σε 

12-15 ανά τμήμα για τη δημιουργία ξενόγλωσ-
σων τμημάτων.

9. Να διδάσκεται η Αγγλική κατά επίπεδα γνώσεων 
και στο Λύκειο. 

10. Να δημιουργηθούν στα σχολεία ειδικές αίθου-
σες-εργαστήρια ξένων γλωσσών.

Ειδικά όσον αφορά τα σχέδια εργασίας (projects) 
αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένας βασικός τρόπος 
να πετυχαίνουμε περιστάσεις επικοινωνίας όπου οι 
μαθητές συνειδητοποιούν την κοινωνικοπολιτισμική 
διάσταση της γλώσσας, βιώνουν νέες εμπειρίες και 
ανακαλύπτουν γνώσεις, αναπτύσσουν μεθοδολογι-
κές και ερευνητικές ικανότητες, μαθαίνουν να χρη-
σιμοποιούν νέες τεχνολογίες, αποκτούν πραγματική 
εμπειρία του κόσμου, ζουν την πολυπολιτισμικότητα, 
βιώνουν την πολυγλωσσία και βασικά μαθαίνουν να 
επικοινωνούν, χειριζόμενοι τις αντιθέσεις και τις συ-
γκρούσεις.

Υπό το πρίσμα αυτό η πρόταση του Υπουργείου να 
εκπονούνται οι συνθετικές διαθεματικές εργασίες 
στην Αγγλική γλώσσα προαιρετικά έχει ενδιαφέρον 
αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν αναιρεί την ανα-
γκαιότητα διδασκαλίας του μαθήματος στο Λύκειο! 
Αντίθετα, προϋποθέτει την ενισχυμένη διδασκαλία 
της γλώσσας στον υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πολύ 
περισσότερο όταν η εκπόνηση μίας εργασίας στην 
Αγγλική θα αποτελεί, σύμφωνα με την πρόταση του 
Υπουργείου, μία μορφή αξιολόγησης για τους μαθη-
τές/τριες του Λυκείου, όπου θα αποτιμάται η πρόο-
δός τους και ο βαθμός συμμετοχής τους στην παιδα-
γωγική πράξη, η δε βαθμολογία τους θα προσμετρά-
ται στο γενικό βαθμό της τάξης και στην πρόσβαση 
στο πανεπιστήμιο!

Επιπλέον, η πολύ καλή γνώση Αγγλικών θα επιτρέψει 
και θα διευκολύνει σύγχρονες και προχωρημένες εκ-
παιδευτικές πρακτικές, όπως:

n  την πραγματοποίηση διασχολικών συνθετικών 
εργασιών. Η διεξαγωγή κοινών projects μεταξύ 
σχολείων φέρνει τα παιδιά αντιμέτωπα με το φυ-
σικό και κοινωνικό περιβάλλον και εστιάζει την 
προσοχή τους στην κατανόηση της δομής και του 
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τρόπου λειτουργίας ανάλογων συστημάτων, βοη-
θά την άμεση συνεργασία και τα εκπαιδεύει στην 
από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων χωρίς 
όρια γεωγραφικά και πολιτιστικά. Έχουμε, έτσι, 
μια διαπολιτισμική εκπαίδευση στις πραγματικές 
της διαστάσεις.

n  τη συμμετοχή των μαθητών σε Ευρωπαϊκά προ-
γράμματα. Για τους νέους Ευρωπαίους πολίτες 
μαθητές και σπουδαστές όλων των βαθμίδων 
υπάρχουν διάφορα προγράμματα επιχορηγούμε-
να ή όχι που στόχο έχουν την καλύτερη εκμάθηση 
γλωσσών. 

n  τη συμμετοχή των μαθητών στη δράση eTwinning 
που έχει ως στόχο τη διασύνδεση των σχολείων 
της Ευρώπης και αποτελεί από τον Σεπτέμβριο 
του 2004 μία από τις πολλές δράσεις του προ-
γράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

n  τις επισκέψεις μαθητών Λυκείου σε σχολεία της 
Ε.Ε. Τα οφέλη είναι εκπαιδευτικά, κοινωνικά, παι-
δαγωγικά και εγκυκλοπαιδικά: Γνωριμία με νέους 
τόπους, νέα συστήματα οργάνωσης σχολικής 
ζωής οδηγούν στη διεύρυνση του ορίζοντα των 
μαθητών, σύγκριση συνθηκών μάθησης. 

Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι η επαναφο-
ρά και αναβάθμιση του μαθήματος της Αγγλικής ως 
υποχρεωτικό μάθημα θα αποφέρει μόνο θετικά απο-
τελέσματα. Θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές/
τριες να μάθουν την πιο διαδεδομένη γλώσσα του 
κόσμου, ανοίγοντας προοπτικές και ορίζοντες και 
παρέχοντάς τους γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες 
που θα αποδειχτούν πολύτιμες για την μελλοντική 
ζωή τους. Εξάλλου, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί  ότι 
ένας μαθητής τελειώνοντας το Γυμνάσιο με διδασκα-
λία της Αγγλικής μόνον 2 ώρες εβδομαδιαίως στην Β΄ 
και Γ΄ Γυμνασίου θα έχει αποκτήσει επαρκείς γνώσεις 
για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες ή ότι 
θα μπορέσει να επιτύχει σε οποιεσδήποτε γλωσσικές 
εξετάσεις γλωσσομάθειας μέσω του σχολικού προ-
γράμματος. 

Με τις νέες εξαγγελίες της ηγεσίας του Υπουργεί-
ου δίνεται η εντύπωση πως η πολυγλωσσία εγκατα-
λείπεται ή παραμένει σε επίπεδο Γυμνασίου σε μία 

χώρα που οι μαθητές της και οι σπουδαστές της θα 
αναγκαστούν λόγω κινητικότητας να συγκριθούν με 
συνομηλίκους τους στην Ευρώπη και να χάσουν θέ-
σεις σπουδών και εργασίας λόγω έλλειψης των απαι-
τουμένων γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας. Δίνεται, 
λοιπόν, η ευκαιρία στο Υπουργείο να προβεί τώρα 
που οι καιροί το απαιτούν σε μια γενναία κίνηση ανα-
βάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης μέσω της ουσιαστικής, ολοκληρωμένης παροχής 
στους μαθητές υψηλής ποιότητας εκμάθησης της Αγ-
γλικής γλώσσας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο κα-
θώς και της προστιθέμενης αξίας που αυτή η παροχή 
θα προσφέρει στους αυριανούς Έλληνες πολίτες. 

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι τα Αγγλικά ως 
υποχρεωτικό, αναβαθμισμένο μάθημα στο Λύκειο, 
βασικό κορμό της δωρεάν εκπαίδευσης, θα συνει-
σφέρουν στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σχολεί-
ου, στην προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα και 
στην δυνατότητά του να προσφέρει στους μαθητές/
τριες τα απαραίτητα εφόδια για τις μελλοντικές εκ-
παιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες τους, έτσι 
ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις 
της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της ευρωπαϊκής και 
παγκόσμιας κοινότητας. 

Κυρία Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε να αποδεχθείτε το αίτημά μας 
για συνάντηση στο Γραφείο σας, στο Υπουργείο 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, 
όπου θα θέλαμε να σας καταθέσουμε και να συζητή-
σουμε τις ανωτέρω προτάσεις μας. 

Η ΠΕΚΑΔΕ είναι πάντοτε στη διάθεση της πολιτείας 
για να προσφέρει από την πλευρά της ότι μπορεί για 
την επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι η βελ-
τίωση και αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμε-
νης δημόσιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.          
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Αποτελέσματα εκλογών  
ΠΕΚΑΔΕ 2011

Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας της Ένωσης είναι 
τα εξής με σειρά εκλογιμότητας:
1. Βλάχος Κοσμάς

2. Βενέτη Φωτεινή

3. Ψίνα Ιωάννα

4. Πολίτη Αγγελική

5. Κώτση Κωνσταντίνα

6. Παπαδάκης Δημήτρης

7. Αντωνίου Μαργαρίτα

8. Κουντούρη Λέσλυ-Παρασκευή

9. Μυρωνίδου Ελένη

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι εξής:
1. Γεροστάθη Αναστασία

2. Βεργή Στέλλα 

3. Μαρώτη Διονυσία

Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Ντίντα Σοφία

2. Κανελλοπούλου Χρυσούλα 

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, εξελέγη το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΠΕΚΑΔΕ με την εξής μορφή:
Βλάχος Κοσμάς, Πρόεδρος
Βενέτη Φωτεινή, Αντιπρόεδρος
Κώτση Κωνσταντίνα, Γενική Γραμματέας
Μυρωνίδου Ελένη, Ειδική Γραμματέας
Κουντούρη Λέσλυ-Παρασκευή, Οργανωτική Γραμματέας
Ψίνα Ιωάννα, Ταμίας
Πολίτη Αγγελική, Βοηθός Ταμία
Αντωνίου Μαργαρίτα, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Παπαδάκης Δημήτρης, Έφορος Βιβλιοθήκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  
ΠΕΚΑΔΕ-ΟΛΜΕ

Την Τρίτη 17/05/2001 και ώρα 
11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε 
η προγραμματισμένη συνάντη-
ση εκπροσώπων της ΠΕΚΑΔΕ 
με το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με θέμα 
το Νέο Λύκειο. Την ΠΕΚΑΔΕ εκ-
προσώπησαν ο Πρόεδρος, η Γε-
νική Γραμματέας και η Έφορος 
Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου. 
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ άκουσε με 
προσοχή τις θέσεις της Ένωσης 
όπως εκφράζονται  στο σχετικό 
υπόμνημα που έχει κατατεθεί 
στο Υπουργείο. Ακολούθησε 
διάλογος με ερωτήσεις εκ μέ-
ρους των μελών της ΟΛΜΕ και 
διευκρινιστικές απαντήσεις εκ 
μέρους των εκπροσώπων της 
ΠΕΚΑΔΕ. Όλοι αναγνώρισαν τη 
σπουδαιότητα της ξενόγλωσ-
σης εκπαίδευσης καθώς και τα 
προβλήματα που προκύπτουν 
από τις αλλαγές στη διδασκα-
λία ξένων γλωσσών στο Λύ-
κειο. Ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ 
διαβεβαίωσε  ότι η Ομοσπον-
δία θα λάβει σοβαρά υπόψη τις 
προτάσεις των εκπαιδευτικών 
Αγγλικής στο κείμενο που πρό-
κειται να δημοσιεύσει για το 
Νέο Λύκειο. 
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Συγκεκριμένα, στη διετία 2009-2011 πραγματοποιή-
σαμε:

Επαφές και συναντήσεις  
με την ηγεσία του Υπ.Ε.Π.Θ 

Τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 2009

Η ΠΕΚΑΔΕ στον κ. Γ. Μπαμπινιώτη. 
Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2009 πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση όλων  των Ενώσεων και  Συλλόγων καθη-
γητών Ξένων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμα-
νικής, Ιταλικής, και Ισπανικής γλώσσας) με τον Πρό-
εδρο του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας   και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Μπαμπινιώτη, στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους. Η Ένωση κατέθεσε και πάλι τις 
προτάσεις της σχετικά με την αναβάθμιση της Αγγλι-
κής γλώσσας στο Δημόσιο σχολείο, όπως αυτές ανα-
φέρονταν στο τελευταίο σχετικό Υπόμνημα που είχε 
κατατεθεί στον τότε Υπουργό Παιδείας.

Τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ του 2010

Η ΠΕΚΑΔΕ στην Υφυπουργό Παιδείας κ. Εύη 
Χριστοφιλοπούλου 
Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010, η Υφυπουργός  Παι-
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Εύη 
Χριστοφιλοπούλου δέχτηκε μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών 
Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης  στο γραφείο 
της στο Υπουργείο, προκειμένου να συζητηθούν οι 
προτάσεις που είχαν αποσταλεί προς την Υπουργό, 
κ. Άννα Διαμαντοπούλου σε υπόμνημα της ΠΕΚΑΔΕ, 
τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τα θέματα που κυρίως 

Απολογισμός Πεπραγμένων ΠΕΚΑΔΕ 
2009-2011
Φωτεινή Βενέτη

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αφού σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά 
μου στη σημερινή Γενική συνέλευση, επιτρέψ-
τε μου να προχωρήσω στην ανάγνωση του 
απολογισμού σχετικά με τα πεπραγμένα των 
ετών 2009-2011:

Κατά τη διετία που πέρασε, η Πανελλήνια Ένω-
ση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευ-
σης είχε να αντιμετωπίσει ίσως μία από τις δυ-
σκολότερες περιόδους για το Ελληνικό Εκπαι-
δευτικό σύστημα, μία περίοδο η οποία σημα-
τοδοτήθηκε από ριζικές αλλαγές όχι μόνο σε 
σχέση με τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας 
στη Δημόσια εκπ/ση αλλά και αλλαγές στο γε-
νικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Το 9μελές Δ.Σ. 
της Ένωσής μας –μέσα από συνεργασία, διά-
λογο, συμφωνίες αλλά και δημιουργικές αντι-
παραθέσεις, μέσα από συνεργατικές αλλά και 
ατομικές προσπάθειες κατάφερε να αναπτύξει 
πολλές δραστηριότητες, να έρθει σε επαφή με 
όσο περισσότερους συναδέλφους γινόταν, να 
αφουγκρασθεί τα προβλήματα των συναδέλ-
φων, να βελτιώσει –κατά γενική ομολογία-  την 
ποιότητα των παρεχόμενων επιμορφωτικών 
ημερίδων, του περιοδικού Aspects Today κα-
θώς και της ιστοσελίδας της Ένωσης. Οι φιλό-
τιμες προσπάθειες όλων των μελών του Δ.Σ 
έδωσαν ώθηση στην πορεία της ένωσης με 
κατεύθυνση την αναβάθμιση της Ξενόγλωσ-
σης Δημόσιας Εκπαίδευσης και συνετέλεσαν 
στην αναγνωρισιμότητα της ένωσης σε όλη τη 
χώρα. 
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συζητήθηκαν ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών, η εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρώι-
μη ηλικία, οι τρόποι βελτίωσης της διδασκαλίας και η 
αποτελεσματικότερη εκμάθηση της αγγλικής γλώσ-
σας. Επίσης, η ΠΕΚΑΔΕ αναφέρθηκε στα προβλήματα 
τα σχετικά με τα Αναλυτικά Προγράμματα, τις ώρες 
διδασκαλίας, το διδακτικό/μαθησιακό υλικό, τη δι-
δασκαλία της Αγγλικής στο Ολοήμερο σχολείο και 
στα ολιγοθέσια σχολεία. Επίσης, τέθηκαν τα θέματα 
της δημιουργίας θέσης Σχολικού Συμβούλου για την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, της σύνδεσης της εκμά-
θησης της ξένης γλώσσας στο Δημόσιο σχολείο με το 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας καθώς και το 
ζήτημα του τρόπου μοριοδότησης των εκπαιδευτι-
κών ΠΕ06  για θέσεις ευθύνης.

Τον ΑΠΡΙΛΙΟ του 2011

Η ΠΕΚΑΔΕ στο Υπουργείο Παιδείας.

H  Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας της ΠΕΚΑΔΕ, 
αντιδρώντας στις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδεί-
ας για το “Νέο Λύκειο”, συναντήθηκαν την Παρα-
σκευή 1η Απριλίου 2011 με Σύμβουλο της Υπουργού 
Παιδείας, για να εκφράσουν την αντίθεση των εκπαι-
δευτικών Αγγλικής σε αυτά που σχεδιάζονται, κυρίως 
σε σχέση με τον αποκλεισμό του μαθήματος της 
Αγγλικής από τα υποχρεωτικά μαθήματα του Λυκεί-
ου, καθώς και με τις μαζικές συγχωνεύσεις σχολεί-
ων και την απώλεια εκατοντάδων οργανικών θέ-
σεων Αγγλικής σε όλη την Ελλάδα.

To ΠΑΣΧΑ του 2011 

Η ΠΕΚΑΔΕ στο Υπουργείο Παιδείας 

Υπόμνημα της ΠΕΚΑΔΕ για τα Αγγλικά στο Νέο Λύ-
κειο κατατέθηκε την Μεγάλη Τετάρτη 20/4/2011 από 
την Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης στο 
Γραφείο της Υπουργού Παιδείας, Δια βίου μάθησης 
και Θρησκευμάτων, κ. Άννας Διαμαντοπούλου, στο 
Γραφείο της Υφυπουργού, κ.   Εύης Χριστοφιλοπού-
λου και στο γραφείο του Γ.Γ. κ. Βασίλειου Κουλαϊδή.

Διοργάνωση ημερίδων
Κατά τα έτη 2009-2011 διοργανώθηκαν οι κάτωθι 
ημερίδες εντός και εκτός Αθηνών

 n    Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2009, διοργανώθη-
κε ημερίδα της ΠΕΚΑΔΕ στο Ξενοδοχείο Divani 
Palace Acropolis, στην Αθήνα, με τίτλο «Δια-
προσωπικές σχέσεις και Μαθησιακές Πρακτι-
κές στο Σχολείο».

 n    Με τίτλο «Introducing and Developing Educa
tional  Activities for  Students”, διοργανώθηκε 
ημερίδα της ΠΕΚΑΔΕ, το  Σάββατο 27 Φεβρου-
αρίου 2010,  στο Ξενοδοχείο Divani Palace 
Acropolis, στην Αθήνα.

 n    «Διαπροσωπικές Σχέσεις και Μαθησιακές Πρα-
κτικές στο Σχολείο” ήταν ο τίτλος της ημερίδας 
που διοργανώθηκε από την ΠΕΚΑΔΕ στα Ιωάν-
νινα, στις 24 Απριλίου 2010. Η ημερίδα πραγμα-
τοποιήθηκε στο φιλόξενο χώρο του Διεθνούς 
Κέντρου Ελληνικής Παιδείας – Παράδοσης & 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε) 
«Σταύρος Σ. Νιάρχος» και οι παρουσιάσεις/
εργαστήρια διεξήχθησαν στην Ελληνική ή/και 
την Αγγλική γλώσσα.

 n    Εκπαιδευτική κρουαζιέρα διοργάνωσε η ΠΕΚΑ-
ΔΕ, στις 12 Ιουνίου 2010, σε Αίγινα, Πόρο και 
Ύδρα. Σε αυτή την καλοκαιρινή εκπαιδευτική 
συνάντηση  που για πρώτη φορά υλοποιή-
θηκε από την ΠΕΚΑΔΕ, συμμετείχαν τα μέλη 
της Ένωσης με τις οικογένειές και τους φίλους 
τους.  

 n    Η ΠΕΚΑΔΕ  διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο 
«Getting Prepared for the New School», στις 
2 Οκτωβρίου 2010, στο ξενοδοχείο Divani 
Palace Acropolis, στην Αθήνα. 

 n    Με τίτλο «Facing Greek School Reality», η ΠΕ-
ΚΑΔΕ διοργάνωσε ημερίδα στις 19 Φεβρουα-
ρίου 2011, στο ξενοδοχείο Larissa Imperial στη 
Λάρισα.

 n    Σήμερα, 6  Μαΐου 2011, η ΠΕΚΑΔΕ διοργάνωσε 
Εκλογοαπολογιστική ημερίδα με τίτλο  “Keep 
on learning”, εδώ, στο Divani Palace Acropolis.
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Άλλες δράσεις

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης

 

n    συνεργάσθηκε άριστα με συμβούλους 
ΠΕ06 τους οποίους και ευχαριστεί για την 
υποστήριξη και τη διάχυση των δράσεών της

 

n    κάλεσε συναδέλφους να παρουσιάσουν 
τις καθημερινές διδακτικές τους πρακτικές

 

n  συμμετείχε  σε έρευνα του Π.Ι « περί 
Διαβούλευσης» σχετικής με την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών ΠΕ06

 

n  αξιοποίησε συστηματικά τα δελτία 
αξιολόγησης των ημερίδων βελτιώνοντας έτσι 
την παρεχόμενη ποιότητα των δράσεών της 

 

n  αναβάθμισε την ιστοσελίδα της Ένωσης

 

n    εξέδωσε κάρτα μέλους για όλα τα  μέλη 
της Ένωσης

 

n  αναβάθμισε το τετραμηνιαίο 
επιστημονικό περιοδικό «ASPECTS Today», 
υιοθετώντας επιστημονική επιτροπή κρίσης 
των προς δημοσίευση άρθρων

 

n    συνεργάσθηκε και υποστήριξε τις άλλες 
Ξενόγλωσσες Ενώσεις  σε θέματα που 
άπτοντο των εκπαιδευτικών και εργασιακών 
τους  κεκτημένων

 

n  διατήρησε την ετήσια συνδρομή των 
μελών στα ίδια επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη 
της την δύσκολη οικονομική κατάσταση της 
χώρας καθώς και τις περικοπές των μισθών 
των εκπ/κών

 

n  συμμετείχε με παρουσίαση στο 
Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, 
Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
και Επικοινωνίας (Ε.Σ.ΠΑΙ.Δ.Ε.Π.Ε.) 
του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα 
την οργάνωση της επαγγελματικής 
προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Αγγλικής 
γλώσσας της δημόσιας εκπαίδευσης 

Το απερχόμενο Δ.Σ. σας ευχαριστεί όλους θερμά 
για την συνεργασία και την υποστήριξη. Στη συνέ-
χεια καλούμε το σώμα της Συνέλευσης να εγκρίνει 
τα πεπραγμένα και να προχωρήσει στις διαδικασίες 
εκλογής του νέου Δ.Σ. Σε αυτές τις δύσκολες συγκυ-
ρίες που περνάμε όλοι ως εργαζόμενοι είναι κοινό 
συμφέρον να αγκαλιάσουμε την Ένωση και ακόμα 
περισσότεροι συνάδελφοι να συμμετάσχουν ως 
υποψήφιοι στην εκλογική διαδικασία με την πεποί-
θηση ότι όσοι εκλεγούν για την ερχόμενη διετία θα 
έχουν πολλά να προσφέρουν στον κλάδο και στα εκ-
παιδευτικά δρώμενα.



Α Λ Λ Ε Σ  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Π . Ε . Κ . Α . Δ . Ε
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 16830,00 ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4200,00

ΣΥΜ/ΧΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 1400,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 422,00

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  12800,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ   2489,00

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ στις ΗΜΕΡΙΔΕΣ 10220,00 ΟΤΕ 550,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 41250,00 ΓΡΑΜ/ΚΗ ΥΠΟΣΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6900,00

ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ (1400,00) ΓΡΑΜ/ΚΗ ΥΠΟΣΤ. ΗΜΕΡΙΔΩΝ 720,00

ΠΡΟΘ/ΚΟΣ ΛΟΓ. ΣΕ ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5000,00 ΕΛΤΑ-ΓΡΑΦ. ΥΛΗ-ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ. 464,00

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ 13255,00
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ 4368,00

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 2190,00

ΕΞΟΔΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 300,00

ΔΩΡΕΕΣ 30,00

ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 321,00

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 49,19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2009-2011 44850,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2009-2011 36209,00

Υπόλοιπο προηγούμενης  
χρήσης 2009 3963,53 ΥΠΟΛΟΙΠΟ                   Καταθέσεις

για εξίσωση:                 Μετρητά
12332,12

223,22

ΣΥΝΟΛΟ 48813,53 ΣΥΝΟΛΟ 48813,53

Οικονομικός Απολογισμός ΠΕΚΑΔΕ 
2009-2011
Ειρήνη Μπομπόλου
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Η ΠΕΚΑ∆Ε εν δράσει... 
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Εγγραφή μέλους

Η Συνδρομή των μελών για το έτος 2011 είναι 30 ευρώ. 

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αξία των τεσσάρων τευχών του AspectsToday.

Μπορείτε να καταθέσετε τη συνδρομή σας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον αρ. λογ/σμού 5081-053424-676 δηλώνοντας 
απαραιτήτως και το όνομά σας ή στο KENTPIKO TAXYΔPOMEIO AΘHNΩN Yπόψη Κοσμά Βλάχου, Ψίνα Ιωάννας.

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 ολοκλήρωση του μητρώου των μελών.

 Ονοματεπώνυμο: 

 Διεύθυνση: 

 Τ.Κ. :

 Πόλη: 

 Τηλέφωνο (σχολείου): 

 Τηλέφωνο (οικείας): 

 Τηλέφωνο (κινητό): 

 Ηλ. Διεύθυνση: 

 Καθηγητής/τρια Δημοτικού: 

 Καθηγητής/τρια Γυμνασίου: 

 Καθηγητής/τρια Λυκείου: 

 Καθηγητής/τρια ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ: 

 Άλλο: 

Παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τη συνδρομή σας για το 2011
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D e v e l o p i n g  a c t i v i t i e s  f o r  d i f f e r e n t i a t e d  i n s t r u c -

K A Λ Ε Σ Μ Α
ΣE HMEPIΔA ΤΟΝ OKTΩBPIO ΤΟΥ 2011
«Empowering Language Teaching an Learning»

H  ΠΕΚΑΔΕ διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: « Empowering Language Teaching an Learning», 

τον Οκτώβριο 2011 στο Divani Palace Acropolis με θέματα που αφορούν στην καθημερινή 

εκπαιδευτική πρακτική. Η ημερίδα θα περιλαμβάνει  εισηγήσεις καθώς και βιωματικά εργαστήρια.

Το κεντρικό μας ζήτημα προς ανταλλαγή απόψεων θα είναι η προετοιμασία των 

εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με σκοπό να ανταπεξέλθουν 

δημιουργικά στις προκλήσεις του νέου σχολείου σε θέματα όπως:

✓ Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας,

✓ Η παροχή κινήτρων,

✓ Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών,

✓ Η διδασκαλία της Αγγλικής σε μαθητές/τριες Δημοτικού,

✓ Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Αγγλικής.

ΚΑΛΕΣΜΑ: Παρακαλούμε θερμά να καταθέσετε περίληψη με τις προτάσεις σας 

έως 30 Αυγούστου 2011, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pekade.gr



D e v e l o p i n g  a c t i v i t i e s  f o r  d i f f e r e n t i a t e d  i n s t r u c t i o n  i n  J u n i o r  H . S .  c l a s s e s

Το ASPECTStoday, περιοδικό που εκδίδεται 4 
φορές το χρόνο με την ευθύνη της Πανελλήνιας 
Ένωσης Καθηγητών της Δημόσιας Εκπαίδευσης 
(ΠΕΚΑΔΕ), φιλοξενεί ποιοτικές συνθετικές 

εργασίες ,  μελέτες και  παρουσίαση ερευνών 
εκπαιδευτικού περιεχομένου στα Αγγλικά και στα 
Ελληνικά.  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 δε 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 δικαίωμα 
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 ιδιότητά του συγγραφέα και  
την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Μία σύντομη περίληψη 
του άρθρου (περίπου 100-150 λέξεις)  με λέξεις-κλειδιά 
πρ οτά σ σ ε τα ι  το υ  άρ θ ρ ο υ.  Έ ν α ς  κα τά λογ ο ς 
βιβλιογραφικών αναφορών ακολουθεί μαζί με μία πολύ 
σύντομη βιογραφική σημείωση 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 A.P.A. (Publication Man-
ual 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 χρησιμοποιήθηκαν 
παρατίθεται στο τέλος του άρθρου ενιαία, μαζί 
ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση, ως εξής (A.P.A. 1994):

Βιβλιογραφία για το AspectsToday
ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
Hernstein, R.J. & Murray, C. (1994). The bell curve: Intel-
ligence and Class structure in American life. New York: 
Free Press.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Serlin, R.C.,&Lapsley, D.K. (1985). Rationality in psycho-
logical research: The good- enough principle. American 
Psychologist, 40, 73-83. 

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

Οδηγίες προς τους συγγραφείς
       άρθρων για το ASPECTS today



Help PEKADE grow!
2010 was an exciting academic year for PEKADE: we were involved in many of the 
initiatives which are shaping language teaching and teacher development; we started new 
PEKADE networks countrywide and worldwide.

2011 is all set to be an even better year. It's the perfect time to build a bigger, improved 
Association for language learning-and we would like to ask for your help in doing it.

We know from the feedback we receive how much you value your PEKADE membership, 
and we'd like you to know how much we value you.

We all can benefit from everything the Association has to offer.

Did you know that most colleagues when asked why they hadn't joined PEKADE yet, they 
replied “Because I wasn't asked”?

We would like all PEKADE members to ask non-members that question more often. 

Discover how PEKADE can help you…
•   You can become a member if you offer 30 Euros a year, less than 3 euros  

a  month

•   You can receive our quarterly periodical ASPECTStoday at your home address

•   You can participate in our seminars and conferences four times a year

…and boost your career and your performance as a teacher today 
call (210) 3619500

email: info@pekade.gr

visit: www.pekade.gr

A new PEKADE 
member!!!

Αggeliki Politi has just joined 
PEKADE, and is now a Board member 
of our Association!

PEKADE’s friendly yet professional 
approach means that teachers can call us at 
any time for information or support. We’re 
here so that members get the help they 
need exactly when they need it

...so happy 
to be a Pekade 

member...



Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής 
της Δημόσιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) 
επιθυμεί, μέσα από μια σύντομη τοποθέ-

τηση σχετικά με το ζήτημα της κατάργησης επι-
λογής δεύτερης ξένης γλώσσας σε Δημοτικά 
Σχολεία και Γυμνάσια, να εκφράσει την εκτίμηση 
και τη συμπαράστασή της προς τους συναδέλ-
φους των υπόλοιπων Ενώσεων Ξένων Γλωσσών 
αναγνωρίζοντας τη συνολική προσφορά τους 
στη Δημόσια Εκπαίδευση. Οι αυξημένες εργασι-
ακές και κοινωνικές απαιτήσεις της παγκοσμιο-
ποιημένης πραγματικότητας στην οποία ζούμε 
καθιστούν απαραίτητο εργαλείο την κατάκτη-
ση περισσότερων από μιας ξένων γλωσσών, γε-
γονός που θα εφοδιάζει αφενός τους μελλοντι-
κούς πολίτες με τις απαραίτητες γνώσεις και δε-
ξιότητες για τη μετέπειτα κοινωνική τους ζωή 
και επαγγελματική τους σταδιοδρομία κι αφετέ-
ρου θα ενισχύει και θα προωθεί την αξία του σε-
βασμού απέναντι στις πολιτισμικές και γλωσσι-
κές ομοιότητες και διαφορές των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Συγκεκριμένα η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. θεωρεί πως η 
απόφαση κατάργησης επιλογής της δεύτερης 
ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανι-
κής, Ιταλικής τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση):

α)  δεν ευνοεί την ανάπτυξη και ευόδωση των 
βασικών παιδαγωγικών στόχων του εγγραμ-
ματισμού, της πολυγλωσσίας και της πολυ-
πολιτισμικότητας που οδηγούν στην απόκτη-
ση χρήσιμων γνωστικών και κοινωνικών δε-
ξιοτήτων σε διαφορετικά γλωσσικά και πολι-
τισμικά περιβάλλοντα της σύγχρονης κοινω-

νίας.  Κατ’ επέκταση, δεν επιτυγχάνεται η συ-
νέχεια, συνοχή και προοπτική της Ευρωπαϊ-
κής διάστασης της παρεχόμενης ξενόγλωσ-
σης εκπαίδευσης.  

β)  δεν ενισχύει την ικανότητα του μαθητή να 
χρησιμοποιεί τις ξένες γλώσσες ως απόδειξη 
της αυτενέργειας και αυτονομίας του που θα 
του επιτρέψουν να αναπτύξει πολλαπλές δε-
ξιότητες και να ανακαλύψει έναν εναλλακτικό 
τρόπο για να «μαθαίνει πώς να μαθαίνει» στη 
δια βίου εκπαίδευσή του. 

γ)  δε λειτουργεί συμπληρωματικά με την από-
κτηση και Πιστοποίηση γνώσης για την Αγ-
γλική Γλώσσα που σε συνδυασμό με την ικα-
νότητα χρήσης νέων τεχνολογιών θα κατα-
στήσουν τους μελλοντικούς πολίτες επαρκώς 
προετοιμασμένους να εργασθούν σε εργασι-
ακά και κοινωνικά περιβάλλοντα αυξημένου 
ανταγωνισμού. 

Κλείνοντας, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. θέλει να υπογραμ-
μίσει πως η απόφαση κατάργησης της επιλο-
γής δεύτερης ξένης γλώσσας όχι μόνο δεν προ-
άγει τους παραπάνω εκπαιδευτικούς, παιδαγω-
γικούς και κοινωνικούς στόχους αλλά επιπλέον 
θίγει το δημόσιο χαρακτήρα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης και αναμφισβήτητα προκαλεί λει-
τουργικά και θεσμικά προβλήματα στους κλά-
δους των ξενόγλωσσων συναδέλφων ενώ στρέ-
φει τελικά γονείς και μαθητές προς την ιδιωτική 
ξενόγλωσση εκπαίδευση. 

Για το Δ. Σ. της  Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.
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Η θέση της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.
για το θέμα της επιλογής δεύτερης 
ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 






