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Dear colleagues,

You are going to receive the present issue a little after Easter holidays. I hope you
have had adequate time to spend with your beloved ones and you have also had a
short pleasant break before going back to school.  

This issue starts with Dr. Vasilios Zorbas’s article which discusses questioning tech-
niques language teachers can use effectively in order to restore the environment of
trust in their classrooms. Mrs. Maria Tzotzou attempts a critical analysis and evalu-
ation of the Unified Curriculum for the Foreign Languages. 

On the other hand, Mrs. Glikeria Selimi explores the role of the EFL class from the
humanistic point of view. In addition, this issue provides two petitions submitted by
P.E.K.A.D.E. to the Minister of Education concerning the upgrade of the teaching of
English in Greek State School and the mergers of the University foreign language
faculties in both UoA and AUTH{“Athena Project”). Moreover, the letter of thanks by
the Faculty of English Language and Literature of the National and Kapodistrian Uni-
versity of Athens is also published.

On April 19th, P.E.K.A.D.E organized an elections day event entitled «Επιμόρφωση και
Αξιολόγηση» at Maraslio Didaskalio of Primary Education, Athens. Mrs. Georgia Poly-
zoi opened the event by presenting Pilot Schools. Mr. Kostas Papachristos discussed
the issue of Assessment of Educational Work and the process of Self-Assessment of
the school unit. Later, Dr. Eleni Manolopoulou – Sergi made specific suggestions for
teachers’ personal and professional development. Finally, Mrs. Maria Charitou dis-
cussed issues concerning foreign language teaching in Greece. The event was well
attended by a great number of colleagues from all over Greece. 

Mrs Konstantina Kotsi presented P.E.K.A.D.E’s biennial report followed by Mrs Psina’s
financial one which was presented by Mrs. Aggeliki Politi. 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 Leslie Kountouri and Anastasia Gerostathi
who contributed with all their efforts to P.E.K.A.D.E growing stronger and better.

Wishing you strength and hope...
Konstantina Kotsi

Secretary General

“A little more persistence, a little more effort, 
and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.”

Elbert Green Hubbard
(American writer, publisher, artist, and philosopher, 1856–1915)

▲

▲
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΚΑΔΕ σας καλωσορίζει στο
δεύτερο ηλεκτρονικό τεύχος του Aspects today. 
Στην περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2013, η Ένωση πραγματο-
ποίησε δύο ημερίδες στις οποίες οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν
με μεγάλο ενδιαφέρον και μαζική συμμετοχή. 
Παράλληλα κατά την ίδια περίοδο, η Ένωση υποστήριξε ενεργά
τη μη συγχώνευση των ξενόγλωσσων τμημάτων των Πανεπιστη-
μίων σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά για την Ανώτατη Εκπαίδευση. 
Τέλος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με φορείς του ΥΠΑΙΘΠΑ
για θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας
στη Δημόσια Εκπαίδευση.

▲

▲

Δραστηριότητες της ΠΕΚΑΔΕ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
LINKS IN EDUCATION

Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποι-
ήθηκε η ημερίδα με τίτλο «Links in Education» στο
φιλόξενο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
στην Αθήνα. Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως οι
συμπράξεις Comenius, τα προγράμματα eTwinning
και ELOS, οι νέες τεχνολογίες, αλλά και οι σχέσεις
μέσα στο χώρο του σχολείου αποτέλεσαν τους θε-
ματικούς άξονες της ημερίδας την οποία παρακο-
λούθησε μεγάλος αριθμός συναδέλφων.

Οι πρώτες παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν στο
Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και
αφορούσαν στα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η κ. Χρι-
στοπούλου Ευσταθία, Σχολική Σύμβουλος της
40ης Περιφέρειας Αττικής ανέπτυξε τα οφέλη της
Ευρωπαϊκής Διάστασης στην Εκπαίδευση μέσα από
τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Ακολούθησε

διάλογος με τους συναδέλφους για τις προοπτικές
και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ελλη-
νική πραγματικότητα. 

Στη συνέχεια, μια ομάδα τεσσάρων συναδέλφων,
από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, παρουσίασε
προγράμματα eTwinning για διαφορετικές ηλικιακές
ομάδες. Η κ. Βενέτη Φωτεινή, Αντιπρόεδρος της
Ένωσης, περιέγραψε την παραγωγή βίντεο, κινούμε-
νων σχεδίων ή εικονογραφημένων ιστοριών, σχετικά
με καταστάσεις και λύσεις σε προβλήματα για μα-
θητές 7-9 ετών. Έπειτα, ακολούθησε η κ. Πελε-
κούδα Βασιλική,  παρουσιάζοντας μια αφίσα και μια
ιστοσελίδα που περιλαμβάνει το προφίλ του ιδανι-
κού Ευρωπαίου πολίτη για ηλικίες 10-13 ετών. Η κ.
Δρακωτού Άννα, εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευ-
σης, παρουσίασε το σχεδιασμό μιας εργασίας για ένα
πολιτικό κόμμα, ενώ η κ. Πολέμη Λασκαρίνα, επί-
σης εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, το σχεδια-
σμό μιας κοινωνικής ουτοπίας ή μελλοντικής πόλης,

που επιτρέπει την ενεργή ιθαγένεια για ηλικίες 14 –
16 και 17-21 ετών αντίστοιχα.

Ακολούθησε η παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας
της ΠΕΚΑΔΕ και του ηλεκτρονικού περιοδικού από
την κ. Πολίτη Αγγελική, μέλος του Δ. Σ. της Ένωσης.
Στο σημείο αυτό η κ. Μητσικοπούλου Βασιλική,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε
στο σχέδιο Αθηνά για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
και τις επιπτώσεις στα ξενόγλωσσα τμήματα των Πα-
νεπιστημίων. 

Μετά το διάλειμμα, πραγματοποιήθηκαν παράλλη-
λες συνεδρίες και βιωματικά εργαστήρια στο Αμφι-
θέατρο, το Writing Centre, τη Βιβλιοθήκη και το Συ-
νεδριακό Χώρο. Στο Αμφιθέατρο η κ. Αναγνωστάκη
Ακριβή, εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, παρου-
σίασε προγράμματα Ευρωπαϊκών σπουδών όπως το
πρόγραμμα ELOS και τα σχολεία της UNESCO. Στη
συνέχεια, η κ. Φλώρου Παρασκευή, εκπαιδευτικός

Β/θμιας Εκπαίδευσης, αναφέρθηκε στην εμπειρία της
σε προγράμματα eTwinning στο ελληνικό δημόσιο
σχολείο. Τέλος, η κ. Διαμαντίδου Αγγελική, πρώην
Σχολική Σύμβουλος, έκανε ιστορική αναδρομή του
θεσμού της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προ-
σφέροντας χρήσιμες συμβουλές από την πολύτιμη
εμπειρία της στους συναδέλφους. 

Στο άρτια εξοπλισμένο Writing Centre, ο κ. Τολιάς
Δημήτρης, Διευθυντής του Κέντρου Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών της Ελλη-
νοαμερικανικής Ένωσης, οργάνωσε ένα εργαστήριο
με θέμα τον επαναπροσδιορισμό της διδασκαλίας
του Writing και την αντιμετώπιση του φόβου τη τε-
χνολογίας σε ένα τεχνολογικά υποστηρικτικό μαθη-
σιακό περιβάλλον. Το εργαστήριο επαναλήφθηκε
ώστε να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν πε-
ρισσότεροι συνάδελφοι. 

Παράλληλα, στο φιλόξενο χώρο της Βιβλιοθήκης
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πραγματοποιήθηκαν δυο βιωματικά εργαστήρια ανα-
φορικά με τη Σχολική Ψυχολογία. Η κ. Χαρατσίδου
Μελίνα, από το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Γλυ-
φάδας εξήγησε την ανάγκη διαμόρφωσης καλού
συγκινησιακού κλίματος στο σχολείο και έδωσε τε-
χνικές για την αλλαγή μέσα στη σχέση. Στη συνέχεια,
η κ. Πατσουλέ Αθηνά, Ψυχολόγος, αναφέρθηκε στο
ρόλο του εκπαιδευτικού για την επιτυχή επικοινωνία
μέσα στη σχολική τάξη. 

Η κ. Μπενετάτου Βασιλική, Eκπαιδευτικός Eικαστι-
κών, οργάνωσε ένα εργαστήριο με θέμα τις Αποκριά-
τικες κατασκευές και πιο συγκεκριμένα τις μάσκες.
Αναφέρθηκε σε αποκριάτικα έθιμα και στην ιστορία της
μάσκας, ενώ οι συνάδελφοι είχαν τη δυνατότητα να
κατασκευάσουν τη δική τους Αφρικάνικη μάσκα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Η Εκλογοαπολογιστική Ημερίδα πραγματοποι-
ήθηκε την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 στο Αμ-
φιθέατρο του Μαρασλείου Διδασκαλείου με το επί-
καιρο θέμα «Επιμόρφωση και Αξιολόγηση». Στην
ημερίδα συμμετείχε μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών
Αγγλικής Γλώσσας από ολόκληρη την Ελλάδα. Στη
διάρκειά της παρακολουθήσαμε τις παρουσιάσεις,
εισηγήσεις, προτάσεις και απόψεις των ομιλητών.
Επίσης, ακούσαμε τον απολογισμό του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου και την ενημέρωση για τις
συναντήσεις που έγιναν στο ΥΠΑΙΘΠΑ με τον Διευ-
θυντή Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Πα-
παχρήστο και τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Παπαθε-
οδώρου. Οι συνάδελφοι εξέφρασαν τις απόψεις
τους, τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις τους σχετικά
με την αξιολόγηση και άλλα θέματα που αφορούν
τον κλάδο και τέλος εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο.

Αναλυτικότερα, η ημερίδα ξεκίνησε με την παρου-
σίαση των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων από
την κ. Πολυζώη Γεωργία, Διευθύντρια του 1ου
12/θεσιου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχο-

λείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειου). Ακο-
λούθησε η εισήγηση του κ. Παπαχρήστου Κώστα,
Διευθυντή Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στο ΥΠΑΙΘΠΑ με τίτλο «Αξιολόγηση του εκπαιδευ-
τικού έργου – Διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχο-
λικής μονάδας». Στη συνέχεια, η κ. Μανωλοπού-
λου-Σέργη Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικών
Γ΄ Διεύθυνσης Αθήνας, ΣΕΠ ΕΑΠ, ανέπτυξε προτά-
σεις για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη στα
πλαίσια της επιμόρφωσης. Η κ. Χαρίτου Μαρία, Σχο-

λική Σύμβουλος Αγγλικών Ευβοίας, πρώην Πρό-

εδρος της ΠΕΚΑΔΕ αναφέρθηκε, τέλος, στα ζητή-

ματα που αφορούν στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. 

Η κ. Κώτση ανέγνωσε τον απολογισμό των δρά-

σεων του απερχόμενου Διοικητικού συμβουλίου

κατά τη διάρκεια της διετίας 2011-2013 ενώ η κ. Πο-

λίτη ανέγνωσε τον οικονομικό απολογισμό. Οι συ-

νάδελφοι ψήφισαν και τους δυο απολογισμούς και

στη συνέχεια ενημερώθηκαν από τον κ. Βλάχο για

τη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4
Απριλίου με τον Διευθυντή Σπουδών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης κ. Παπαχρήστο και τον Υφυ-
πουργό Παιδείας κ. Παπαθεοδώρου στο ΥΠΑΙΘΠΑ
και το υπόμνημα που κατατέθηκε με τις προτάσεις
της ΠΕΚΑΔΕ για την αναβάθμιση της διδασκαλίας
της αγγλικής γλώσσας. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι συνά-
δελφοι και ακολούθησε η ψηφοφορία για την ανά-
δειξη των μελών του νέου Δ. Σ. το οποίο συνήλθε
σε σώμα στις 29 Απριλίου. Τα μέλη του νεοεκλε-
γέντος Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Κο-
σμάς Βλάχος, ο Αντιπρόεδρος Δημήτρης Παπαδά-
κης, η Γενική Γραμματέας Κωνσταντίνα Κώτση, η
Ειδική Γραμματέας Διονυσία Μαρώτη, η Οργανω-
τική Γραμματέας Αγγελική Πολίτη, η Ταμίας Ιωάννα
Ψίνα, η Βοηθός Ταμία Φωτεινή Βενέτη, η Έφορος
Δημοσίων Σχέσεων Μαργαρίτα Αντωνίου και η
Έφορος Βιβλιοθήκης Σοφία Κίτσου φιλοδοξούμε να
ανταποκριθούμε επάξια στις προσδοκίες σας.

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελ-
φοι, είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη πε-
ρίοδο για το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Η ΠΕΚΑΔΕ
θα συνεχίσει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δια-
σφάλιση και βελτίωση της παρεχόμενης ξενόγλωσ-
σης εκπαίδευσης και την υποστήριξη του ρόλου του
εκπαιδευτικού Αγγλικής μέσα από τη διοργάνωση
επιστημονικών ημερίδων στην Αθήνα και την περι-
φέρεια, τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα,
την επικοινωνία με όλους τους φορείς της εκπαίδευ-
σης, καθώς και το επιστημονικό περιοδικό μας και
την ιστοσελίδα που αποτελούν το δίαυλο επικοινω-
νίας μεταξύ μας. Η στήριξή σας και η θερμή ανταπό-
κρισή σας μας δίνουν δύναμη και κουράγιο να προ-
χωρήσουμε.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Εκ μέρους του ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ
Ο Πρόεδρος

Κοσμάς Βλάχος
Η Γενική Γραμματέας

Κωνσταντίνα Κώτση
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As educators we strive to cater to the needs of all our students,
especially the more reluctant ones. But is our lesson always up to par?
Are the questions we pose conducive to the learning process or
downright intimidating?  Whether at the dawn of our careers or
having obtained many years under our belts, one of the biggest hurdles
for any language educator remains the art of asking the right
questions. Some of us have mastered this art fairly well from the onset
of our journey. Others, though, continue to seek ways to fine-hone it
throughout their careers, while, on the other side of the margin,
students (especially the more vulnerable ones) continue to find
themselves lost in the shuffle during each lesson as their level of trust
is compromised with every passing minute. Setting the discussion in
this article against a theoretical background in the field, I trace the
major flaws plaguing our questioning methods and conclude with
effective questioning techniques for language educators who seek to
reinstate an environment of trust in their classrooms.

Introduction

One of the most disconcerting moments (if not the most
dreadful moment) in a foreign language classroom is when
a teacher’s question is suddenly followed by unsettling dead
silence. For some teachers, silence signals danger, prompting
a variety of quietly panicked inner monologues, starting with:
“Whoops, I lost them,” “Great, they haven’t done the reading,
now what do I do?” or “Help me out someone, please.” A
less generous (and perhaps even more blunt) teacher might
riff on: “What!  Have you gone suddenly stupid? The answer
is obvious.” On the other side of the desk, students, wise to
their teacher’s ways, have their own individual silent scripts:
“What answer does she want?” “Is this a trick question?” “Hey,
don’t look at me, it’s not my turn.” “Will someone please say
something! Anything!” And, of course, “What, are you stupid?”

Perhaps, then, one of the hardest things for both the
teacher and the student is to view silence not necessarily as

a threat or an absence of thought or action, but as a
moment full of potential and purpose. Changing a
perception of an effect (i.e. silence) usually requires a
close examination of the cause (i.e. questions) (Bruner,
1996; Sigel 1990). This is true, of course, in all aspects
of foreign language education, but especially in
teaching writing where so much of contemporary
pedagogy (Calkins, 1994; Hyland, 2009; Johns, 1997;
White and Arndt, 1997) focuses on the importance of
story – specifically the student’s own personal story. If
a teacher’s goal is to have students’ writing not merely
reflect and reveal their experiences but also use those
personal experiences to challenge themselves and
their audience, then the nature and purpose of that
teacher’s questions must be examined with an eye as
to how they help or hinder developing an environment
of trust within a classroom. Without that environment,
I’m afraid, it is the very rare and brave student who is
willing to risk exposure.

It boils down to trust after all…

There are many kinds of trust – social, financial,
intellectual, personal, emotional, to name a few –
and many different levels of trust as well (Dunn and
Schweitzer, 2005; Glaeser, Laibson, Scheinkman,
and Soutter, 2000; Pillutla, Malhotra, and
Murnighan, 2003; Schweitzer, Hershey, and
Bradlow, 2004). In a classroom where students are
expected to invest their “selves” in their learning,
trust is built around students believing they can be
tentative, can voice opinions, can share ideas, can
explore issues, can test hypotheses, can admit
ignorance, and can even enter emotionally volatile
territory without the fear of ridicule or
condemnation from either end of the teaching and
learning pendulum. It is an environment where all
participants on both sides of the ledger struggle to
show equal measures of respect, listening and

Dr Vasilios Zorbas

(Re)instating trust in the EFL classroom
through effective questioning techniques
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thoughtful evaluation; where “I don’t know but I am
trying to figure out ...” is not only an accepted but
the expected process of learning. In a classroom (as
in life), trust is something that is both offered and
earned, with no guarantee of reciprocity or
entitlement. While temperamental and subject to
the ebb and flow of our daily routine, trust
stubbornly resists any logical or linear process of
growth. Though hard earned, it can easily be
withdrawn on a whim. And because of this, trust
should not be regarded as something static but as a
living and breathing thing to be nurtured and cared
for daily. How then might a teacher use questions to
lay the groundwork for developing an atmosphere
of trust in the classroom?

Creating an atmosphere of trust:
Paving the path to self-exploration

I always argued that self-education is the key –that
is, explore and learn from your own story (Zorbas,
1996; 2006) before probing into uncharted terrains.
Perhaps each one of us should be asking ourselves
the following when planning our lessons: What are
your various thresholds of trust? What environment
do you need to feel comfortable sharing your ideas
or work? What inhibits or wins your trust? What
constitutes a violation of your trust? What are your
biases? What subjects do you consider taboo –
consciously and unconsciously? How comfortable are
you with vulnerability? With criticism? With literally not
knowing the answer? And perhaps, most importantly,
how might your perception, expectations and needs
differ from those of your students to whom you
yourself are unwilling to commit?

Questioning is a political act – an expression of
power – and there is no denying that it is the teacher,
as the chief questioner, who controls that power
(Danielson, 1996; Freire, 1968; Latham 1997; Menkey
and Pressley 1994; Morse 1994). It is not enough to
say that using the Socratic Method of questioning
proves that your teaching is student centered. Asking
a question implies an answer, and all answers have

repercussions. It is the fear of bad repercussions that
can inhibit or even decelerate the learning process
significantly. The challenge then is to frame questions
in a manner that acknowledges the collective nature
of the classroom, recognizes a student’s right to
participate in their own education and presents
learning not simply as an individual discovery but as
an accepted social and cultural process of sharing,
contrasting, and arguing different ideas and
perspectives (Zorbas and Kokoroskos, 2012). Clear,
thoughtful, conscious questioning (and, equally
important, listening) can help overcome a student’s
lack of self-confidence and/or distrust of the teacher
and his/her fellow classmates. The tone of the class,
the structure of assignments, and the nature of
responses to written work are directly linked to the
kinds of questions posed and the manner with which
they are articulated (Dillon 1988a; Dillon 1988b;
Latham 1997). Questions can help create an
environment where curiosity and exploration are the
norm. If trust is a part of the classroom environment
that can be negotiated between teacher and student,
then questions are definitely the medium through
which these negotiations take place.

So how should we phrase our questions?

What I’ve learned all these years of dabbling within
the confinements of various language arts classrooms
ranging from students with assorted learning styles to
those with grainier shades of intellectual acumen and
emotional stability isn’t something that can easily be
drafted on paper. Yet in all fairness, I must admit that
one of the major stumbling blocks for any educator
(be it a rookie or a veteran teacher) is mastering the
art of asking the right questions. And though I often
found myself in tune with various voices from within
the academic community on the issue (Barden, 1995;
Busching and Slesinger, 1995; Latham 1997; Wood,
Pressley, and Winne 1990), I decided to join in the
chorus with the following cheat sheet which is a
composite of various probing and thought-provoking
insights I picked up over the years through my own
research strides within the greater vicinity of language
pedagogy (Zorbas, 1996; 2000; 2008).

While definitely far from being fool-proof, I’d like to
believe that what follows constitutes a good starting
point for those of us struggling to progress beyond
the outskirts of our (teaching) comfort zone.

Getting it right the first time around:

Lessons from the sandbox

A. Be clear on the purpose of the question:

Why are you asking it? Often questions are used by
teachers solely to gain information, check facts and
elicit the desired response from their students.
Reframing a question can change the whole nature
of the discussion. For instance:

In one of my drama classes two main
characters found themselves at loggerheads,
and a junior high school class had to work long
and hard to negotiate a mutually acceptable
truce between the two. After the drama, I
wanted the students to reflect on the difficulties
they had encountered during the process, so I
started my questioning with: “Was getting
Michelle and Harry to agree hard or easy?”
Obviously, I wanted them to say “hard.”
Unfortunately, having asked a poorly phrased
question, they responded with the logical answer
“easy” and effectively blocked any further
discussion. Of course, I could have blamed them
for my poor teaching and forced my agenda by
ignoring their answers and saying something like,
“Really? Wasn’t it hard to ...” I would have been
far more effective had I clarified my focus and
framed the question. A possibility would be, “You
all worked so hard to help Michelle and Harry
get along. What was the hardest part about it?
Why?”

A teacher can also use questions to:
• give a clear focus to talk (i.e. What is it that you

want to explore with this class?)
• seek clarification of ideas within the work or as

expressed by the student.
• encourage students to ask their own questions;

thus, directing their own learning.
• draw ideas from the class (i.e. What is it they want

to explore?)
• encourage reflection/self-assessment and begin

the process of becoming reflective learners.
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• deepen learning and connect ideas to the outside
world.

B. The actual questioning

What do you want the question to do? There are

several different kinds:

• Closed - They offer only “Yes” or “No” answers.

Often asked, and sometimes useful, they don’t

give the students much of a chance to express

themselves.

• Open - There are variety of answers.

• Branching - either/or options.

• Seeking information (e.g. What kind of horse was

she riding?)

• Provoking research (e.g. I wonder what kind of

tools would be on a farm in 1760.)

• Encouraging reflection (e.g. How do you think

you’ve changed because of ...?)

• Clarify for teacher (paraphrase - “Am I right ...?”

“What I am hearing is ... is that accurate?”)

• “Why” question - This can be dangerous because

it’s often only looking for factual answers.

• “Right answer” questions - Teachers, as all

knowing, want a particular answer, and it’s the

student’s job to guess what it is.

• Leading questions - Either one follows the

teachers lead to the ‘right’ answer or into the

exploration of an unconsidered possibility.

C. How questions are asked

• What kind of thinking are you asking for?

• What level of feeling and engagement are you

seeking?

• How does the tone of your voice influence the

students? Is it challenging, musing, puzzled,

disdainful, sincere....?

• Tempo is important in asking questions. Some

students are very quick, and come up with an

answer in no time. Others need a moment. Have

patience.

• Silence can be used dramatically both after a

question and after a response. There is no need to

fulfill every moment with noise.

• Non-Verbal Signals - Your whole body can speak

volumes about your own focus, attention interest

level, belief etc.

• How you frame a question can impact the

equality of the answers:

a) Not Freeing: “Don’t you agree that ...” or “Don’t

you think that ...”

b) Freeing (pondering, musing, inviting assistance):

“I’ve often wondered ... what might happen ...

Have you ever thought about why ...?”

D. Some skill building exercises on questioning

Yes/No questions

In groups of three or more, pick one person who
is “it.” Everyone else tries to make the person who
is “it” say “yes” or “no” by asking questions. When
and if you succeed in getting them to say “yes,”
discuss what kind of questions were successful, what
kind weren’t and how did it feel as the answerer to
be expected to answer only “yes” or “no.”

Open/closed

In pairs, label yourselves A and B:
A tries to ask only closed questions: Yes/No. B
responds by giving as expansive an answer as
possible to each question.
When both A/B have had a chance, discuss your
experience.

Next:
B asks open questions. A tries to give as closed
answers as possible.
Again, when both A/B have had a chance,
discuss your experience.

Rephrasing questions

Practice taking closed questions and rephrasing
them so they are open. It helps to try and come up
with as many bad questions as possible. This is also
a great time to use a partner to listen for
information and physical signals. Again, how many
bad ways can you signal with your tone and body.
Listen in on other teachers. Recently, I heard an
elementary teacher discussing a reading
assignment with his students:

We are reading about a little girl who was
lonely and invented an imaginary friend to play
with, right? And we were talking about how some
of us have imaginary friends, right? Charles, do
you have an imaginary friend? You don’t? All of
your friends are real? What about you Chantal,
do you have any imaginary friends?

Try rephrasing this series of questions so students
have a chance to talk, are not put on the spot, are not
set up to be embarrassed and don’t feel pressured to
give the right answer.

And what about answers?

Teachers usually ask questions because they occupy
a position of power in a classroom (Dillon 1988a;
Dillon 1988b; Latham 1997). Asking doesn’t
necessarily put a teacher at risk. On the other hand,
answering questions lays a student open to failure and
ridicule. Trust, then is also about learning to listen

before you leap, and the ability to listen often comes
from a place of security and confidence. What do you
need to do for yourself as a teacher so you can
comfortably and confidently hear what your students
have to say? If you are going to ask a question, then
you must be willing to accept whatever answer is
offered. This is not to suggest, however, that “anything
goes.” Answers can (and should) be challenged,
especially if they seem smart alecky. But also respect
and consider the spirit in which the answer was
offered. How attentively a teacher listens to a student’s
response will become the model for the rest of the
class. Techniques for handling responses may include:

• Acknowledge: Gather several answers at a time
from as many students as possible.

• Validate their answers, but explore ways other than
repeating back the answer.

• Listen with interest.
• Pick up sotto voce responses from the quiet

students.
• Make sure the whole class has heard a response.

Repeat yourself, if needed.
• Clarify a response, if you are unclear, by

paraphrasing (capturing the essence of the
response). Try starting with “What I think I am
hearing you say is ...” or “Am I right in saying that
...” so that the student has a chance to correct you
if you are wrong.

• Avoid ‘collecting’ responses until you get the ‘right
one.’

• Write answers on the board without commenting
– a way to validate without making one student
feel that his/her answer is less ‘right’ than another.

• A lack of response can be due to a poorly phrased
question. Rephrase it.

• Encourage responses: Yes? Hmmmm ... Uh, huh.
• Don’t let answers be dismissed by fellow students

- instead, ask “Why not?”
• Written responses should be treated as

manifestations and expressions of a student’s
creativity; for one’s creative talent when stimulated
builds capabilities, increases positive self-concept,
makes people more open and free and
contributes to good mental health.
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Final Remarks

The story of Charlie Brown and Linus van Pelt1 comes to
mind here. While one is unquestionably less optimistic,
constantly finding himself in an ongoing struggle to be
accepted within his wider social circles, the other appears
more articulate and overwhelmingly confident. During their
witty interactions2, the former seems to be asking all the
questions (some of them albeit clumsy) while the latter
appears to have all the answers. And though Linus, being the
sharpest knife in the drawer, is eager to impart his knowledge
unto his friends, in the end he seems to be getting all “the
bad rap” due the unprecedented sophistication of his
responses. Being confident as he obviously is though, he
doesn’t seem to mind.

Citing the story of Charlie Brown, James Kaufman (2010)
argues that comic sections in newspapers can actually teach
us many things with respect to personality psychology.

Unfortunately for us educators, not every student of ours

shares Linus’ confidence or his sophistication. Nevertheless,

there is a valuable lesson we can all learn from this: Though

we can definitely remain complacent in our classrooms by

soliciting responses to our questions (blatantly disregarding

whether or not they are effectively framed, of course)

exclusively from the most articulate of students while casting

the less fortunate ones to the curb, at the end of the day our

mission will be far from complete. If we really want to

determine whether the argument articulated in the beginning

of this article (i.e. posing the right questions boosts the level

of confidence in the reluctant learner and reinstates an

environment of trust in the classroom) holds water or not,

inspired by the story of Charlie Brown, we simply have to turn

the tables and try to view it through the lens of the less

confident student while, at the same time, maintaining an

open mind and, of course,without taking anything for granted.
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1 Charlie Brown and Linus van Pelt along with Snoopy (Charlie Brown’s pet dog) are characters from Charles M. Schulz’s comic strip Peanuts.

2 Here is a famous exchange between the two characters setting Charlie Brown’s low self-esteem and ignorance against Linus’ confidence
and sophistication:

Charlie Brown: I guess you were right, Linus. I shouldn't have picked this little tree. Everything I do turns into a disaster. I guess I really
don't know what Christmas is all about. 
Charlie Brown: [shouting in desperation] Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? 
Linus Van Pelt: Sure, Charlie Brown, I can tell you what Christmas is all about.  
Linus Van Pelt: [moves toward the center of the stage rather boisterously] Lights, please! 

Linus then goes on to quote the Bible (Luke 2: 8-14) showing off his wealth of knowledge:

Linus Van Pelt:"…And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God, and saying, 'Glory to God in the
highest, and on earth peace, good will toward men.'"[Linus picks up his blanket and walks back towards Charlie Brown] That's what
Christmas is all about, Charlie Brown.

▲
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According to Richards (2012:2), language curriculum
development is ‘an interrelated set of processes that focuses
on designing, revising, implementing and evaluating
language programs’. In its broadest sense, curriculum
includes the philosophy, purposes, design and implementation
of a whole program (Spinthourakis, 2004). Foreign language
(FL) curricula represent the philosophy, trends, demands and
conditions of their era and society. The purpose of this article
is to attempt a critical analysis and evaluation of the Unified
Curriculum for the Foreign Languages (EPS-XG)1 on the
basis of its educational orientation, language theory and
areas of knowledge as outlined in the formal document by
relying upon theoretical principles and background
information from the relevant educational literature.

Introduction

Curriculum development in language teaching began in
the 1960s; it focuses on determining what knowledge, skills,
values and experiences should be provided to learners to
achieve the intended learning outcomes, and includes all
the processes involved in developing, implementing and
evaluating language programs. 

There have been various definitions of curriculum drawn
from the relevant educational literature. According to Eisner
and Valance (1974:2, cited in Spinthourakis 2004),
curriculum is concerned with ‘what can and should be
taught to whom, when, and how’. Tyler (1949, cited in
Spinthourakis 2004) describes curriculum as a four-step
process including stating objectives, selection and
organization of experiences and evaluation while Ross

(2000:8) points out that ‘a curriculum is a definition

of what is to be learned’. 

A curriculum in a school context refers to the whole

body of knowledge that children acquire in schools

(Richards, 2012). In particular, a school curriculum

aims to equip learners with values, ideals and

knowledge that will help them meet the future in

accordance with the philosophy and culture of their

society. Its content, organization and objectives are

significantly influenced and shaped by external basic

forces mostly related to society and culture, the

learning theory, philosophy and the nature of

knowledge (Zais, 1976 cited in Spinthourakis 2004). 

In the present article, there is an attempt to make

a critical analysis and evaluation of the latest foreign

language curriculum, the so-called EPS-XG

curriculum, which is unified for all foreign languages

and levels. The EPS-XG curriculum is geared toward

learners attending public/state schools, has been

processed by experts and scientists of education and
is formal as it has been approved by the body
responsible for the Greek educational system for use
in schools (Goodlad, 1979 cited in Spinthourakis,
2004).

Theoretical background

Regarding the ideological bases of curricula, White
(1988) makes reference to different models of
curriculum design representing the expression of
different value systems, divergent views and
orientations on education. Similarly, according to
Clarke (1987) there is a set of beliefs and views on
the nature of knowledge and the purpose of
education underlying any curriculum such as those
focusing on cultural heritage, those that regard
education as an instrument of change and those
stressing growth and self-realization of the individual
termed as Classical Humanism, Reconstructionism

Key words: 
curriculum, educational orientation,
language theory, multiliteracies,
plurilingualism/multilingualism,
pluriculturalism/multiculturalism,
behavioural objectives

Maria D. Tzotzou

A critical analysis and evaluation of the Unified Curriculum
for the Foreign Languages (EPS-XG Curriculum) 

1 http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/sps.htm
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and Progressivism respectively.

More specifically, the classical humanist approach
to curriculum design is characterized by a desire to
promote broad intellectual capacities such as
memorization and the ability to analyse, classify and
reconstruct elements of knowledge. Knowledge is
seen as a set of revealed truths, whose underlying
rules and regularities should be studied and
consciously mastered. There is emphasis on study,
conscious understanding and controlled application
of knowledge. The teacher is seen as a transmitter of
knowledge and the learner’s task is to acquire
knowledge so as to be able to control and apply it in
new contexts. The classical humanist curriculum is
content driven and the designer sets out to analyse
what is seen as the inherent content of a subject into
its constituent parts and then sequences these from
what are deemed to be the simpler elements to learn
to what are considered to be the more complex ones
(Clarke, 1987: 5-8).

Reconstructionism emphasizes the practical
aspects of education and the promotion of
international and intranational understanding. It does
not focus on the structure of the subjects to be
studied but on the development of objectives to be
achieved. A main tenet of reconstructionism is that
man can improve himself and his environment and
that changes on a social, economic and intellectual
level can be rationally planned for. Education is seen
as a powerful agent of change. It is seen as a means
of redressing the injustices of birth and early
upbringing and of working through consensus
towards a better world in which all citizens are equally
valued. Great focus is placed on planning, setting
goals to be pursued and of deliberate interventions in
the education system to bring about outcomes
deemed necessary. In sum, reconstructionism
emphasizes the importance of planning, efficiency

and rationality (Clarke, 1987: 14-15).

Progressivism promotes a learner-centered
approach to education which attempts to promote
the learner’s development as an individual with
intellectual and emotional needs and as a social
being. The learner is seen as a whole person rather
than a disembodied intellect or a skilled performer.
For progressivists, education is not seen as a process
for the transmission of a set of closed truths but as
a way of enabling learners to learn how to learn by
their own efforts. Teachers are not instructors but
creators of an environment in which learners learn
how to learn. Progressivists are more concerned with
learning processes and methodology than with
predetermining learning objectives (Clarke, 1987:
49-51).

In what follows, we will first ‘explore’ and reflect on
the educational orientation, language theory and
areas of knowledge included in the EPS-XG
curriculum in order to be able to discuss any pros and
cons and, thus, draw useful conclusions and
implications about its classroom implementation.

Critical Analysis 
of the EPS-XG curriculum
Educational Orientation

The Unified Curriculum for Foreign Languages
(EPS-XG)2 combines two educational orientations:
Reconstructionism and Progressivism as defined by
Clarke (1987) and described above. Regarding
Reconstructionism, it embraces the principle of
international/world understanding by promoting
plurilingualism and pluriculturalism in an attempt to
enhance intercultural awareness, respect and
tolerance (Chryshohoos J., Chryshohoos N. &
Thompson, 2002). FL education is seen as a

powerful agent of change towards social welfare and
solidarity based on multilingualism and respect to
language/cultural diversity. It places emphasis on the
importance of planning, efficiency and rationality by
making reference to materials, teaching staff,
timetable, self-assessment and school equipment
matters. It also follows a systematic planning based
on the FL levels/criteria defined by the Council of
Europe (Council of Europe, 2001) and the relevant
Greek and European research data. 

The EPS-XG curriculum attempts a deliberate
intervention in FL education system by planning a
unified curriculum for FL towards a more efficient FL
education in school. It is also innovative as it is the first
unified FL curriculum in school education based on
FL proficiency levels by providing descriptions that
apply to competence in all languages across all levels.
Another principle of reconstructionism is that it
emphasizes goal setting, the desired outcomes of the
curriculum, related to multilingualism, multiculturalism
and effective FL communication in any sociocultural
context. It also aims at social and intellectual change
through FL education promoting practical aspects of

FL education, its pedagogical, social and international
benefits. Moreover, it emphasises the close
connection of FL goals with outcomes providing a
detailed list of general and specific objectives for each
language proficiency level. 

Regarding Progressivism, it adopts a learner-
centered approach treating the learner as a whole by
aiming to offer linguistic, intellectual and social
development. It takes into consideration the learner’s
development both as an individual and as a social
being. It promotes learner’s active role, autonomy and
metacognitive ability (Littlewood, 2004) by
emphasising the learning process and creating a
context in which the teacher and the learner work
together (Cotterall, 2000); at the same time the
teacher becomes the creator and decision maker.

Language Theory

The EPS-XG curriculum promotes functionalism
which relies on language as a system of
communication facilitated by a systematic exposure
to the target language (Chryshochoos et al, 2002).
In this respect, it emphasises an interactive view of

2 For more details, download and study the EPS-XG curriculum from the following website:
http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/sps.htm
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language that is, its meaningful use in interaction
(Skehan, 2003), contextual learning (Stoller, 2004),
communicative competence (Hymes, 1971 cited in
Crombie, 1988) and fluency (Chryshochoos et al.,
2002). It favours free language production through
simulations, communicative and mediation activities
focusing on meaning, information processing, actual
language use with a goal of communication (Cotterall,
2000) and on the negotiation of meaning (Long,
1983 cited in Skehan, 2003) which concerns the way
learners encounter and grapple with several
communication difficulties. Finally, it looks at language
as a functional instrument and a form of social
behaviour (Chryshochoos et al, 2002).

Areas of knowledge

The EPS-XG curriculum aims to promote
multiliteracies toward a holistic development of
learners by enhancing their linguistic, pragmatic,
sociocultural and sociolinguistic knowledge (Cope &
Kalantzis, 2000). It includes new areas of knowledge,
besides the comprehension and production of oral
discourse and written speech. It aims to develop oral
and written mediation skills, oral and written
interaction skills, learning and communication
strategies, which can help raise learner’s intercultural
and multicultural awareness and competence. It also
intends to promote learners’ conscious ability and
sense of plurilingualism/multilingualism and
pluriculturalism/multiculturalism (Chryshochoos et al,
2002).

Critical Evaluation 
of the EPS-XG curriculum
EPS-XG merits

To start with, the EPS-XG curriculum is goal-
oriented, extensive and specific in content
emphasizing the goals and special objectives of the
FL school program. It defines goals which represent
more general, societal and community concerns
related to the patterns of language use in society as
well as attitudes toward language; it states objectives

(as descriptive indices) which are specific outcomes,
achievable and measurable, that guide teachers and
help learners know what they are going to learn
(Dubin & Olshtain, 1986). In particular, the EPS-XG
curriculum defines specific behavioural objectives
describing intended learning outcomes that contain a
condition of performance, a verb that defines the
behaviour (skill or ability) itself, and the degree to
which a learner must perform the behaviour
(Spinthourakis, 2004). To this end, action verbs (e.g.
suggest, explain, negotiate, recognize, produce,
gather/transmit/exchange information, discuss,
describe, classify, answer, ask, narrate, etc) are used to
identify what the learners are expected to do in order
to communicate effectively in the foreign language. 

The EPS-XG curriculum is a communicative
curriculum designed to engage Greek learners in
realistic communication contexts (Crabbe, 2007) and
it is also holistic and pluralistic (multilingual-
multicultural). It is open (teacher’s autonomy),
innovative (unified), handy (by linking directly FL
learning at school with FL certification exam system-
KPG), flexible (adaptable whenever necessary) and

systematically planned based on empirical research
data from various contexts. It recognizes and
encourages the role of teachers as creators and
decision-makers (Graves, 1996) and not as simple
implementers. It also encourages the use of
technology toward a multimodal approach to FL
learning (Jewitt, 2006) through technological tools
which can increase motivation and the achievement
of learning objectives and strategies (Cotterall, 2000;
Crabbe, 2007; Stoller, 2004).

The EPS-XG curriculum holds a learner/learning-
centered view (emphasis on what to be learnt) of FL
education. It aims at differentiated FL learning by
taking into account different learners’ origin, needs,
preferences, background and style and, hence, linking
outside-classroom reality to inside-classroom
language pedagogy (Littlewood, 2004). In addition,
the EPS-XG curriculum lays emphasis on the needs
of the society which are to be met. In other words,
the EPS-XG curriculum verifies what Cornbleth
(2008) points out about echo effects on curriculum
policy and their dependence on the social echoes
which result in curriculum changes regarding learning

goals, pedagogical values and priorities.

EPS-XG demerits

Although scientifically planned and developed on
the basis of various empirical data, the EPS-XG
curriculum seems to be extremely demanding and
complicated mainly due to a number of limitations.
More specifically, some kind of situation analysis
(Richards, 2012) can reveal several key factors in the
school context (e.g. societal, school, teacher, learner,
adoption factors) which may negatively affect its
implementation as already mentioned in the EPS-XG
curriculum document. Additionally, although the role
of needs analysis is essential to curriculum planning
(Graves, 2008; Richards, 2012), the EPS-XG
curriculum seems to lack any needs analysis process
to diagnose Greek learners’ actual language needs
before selecting its content and formulating
goals/objectives accordingly. 

Therefore, it would be better if the EPS-XG
curriculum became more operational (Goodlad, 1979
cited in Spinthourakis, 2004) by assigning to
researchers to investigate in advance what actually
goes on in the FL classroom at the Greek state
schools in order to take action in due time. In other
words, the school classroom should be considered a
sociocultural context with its own social systems,
norms, values and dynamics and hence, should be
‘scanned’ as it can essentially shape what is possible
in a language curriculum. On similar grounds, taking
into account what Nation and Macalister (2010)
support about the evaluation of curriculum design,
evaluation policies and self-evaluation matters should
have been further emphasized and specified in
advance and practiced on a regular basis in order to
achieve the desired educational outcomes. As Graves
(2008) points out, a curriculum cannot exist without
teaching and learning experiences because planning
and evaluating are both linked to classroom practices
and are closely allied with them. 

In a similar vein, a collaborative approach to
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curriculum development (Nunan, 1989) based on the
quality of relationships between participants and the
sharing of responsibility between the different
stakeholders in the educational system (e.g. teachers,
researchers, curriculum specialists and administrators)
could ensure to a greater extent its successful
implementation. In particular, the knowledge,
experience and beliefs of FL teachers should be a
necessary tool and reliable guide to reality and should
be constantly exploited in the best possible way by
curriculum planners because the teacher is the
person with the most powerful role in the classroom
and his/her involvement is critical to the success of the
curriculum (Graves, 2008). Main concerns, thus, have
to do with the relevant teacher training which normally
should have been a prerequisite for its successful
implementation. To this end, a needs analysis
procedure should have been preceded in two
directions to investigate and record not only learners’
actual language needs but also teachers’ profile
regarding their own training needs, their teaching
experience, pedagogical views and attitudes.

Conclusion

On the basis of the above mentioned, the EPS-XG
curriculum is undoubtedly characterized by plenty of
‘visible’ advantages regarding its goals, philosophy,
nature and content. However, they cannot eliminate its
‘invisible’ drawbacks basically due to some planning
weaknesses and state school limitations. In any case, it
is hoped that after a systematic evaluation of its pilot
implementation there will be curriculum improvements
as appropriate. For example, there should be a revision
of school textbooks toward a unified version of the FL
material that will correspond to the EPS-XG curriculum
goals and demands. 

Last but not least, the EPS-XG curriculum is
innovative and represents the ‘culture’ of our
globalized society and era made up of specific ideas,
ideals, beliefs, values, assumptions, conditions and,
thus, new trends and modes of FL learning.
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This article deals with the problem of attracting students’
interest in the EFL class of Greek school and, more
specifically, reactivating it in a different and more creative
mode counteracting the influence of the educational
environment of private language schools to which
students have been vastly exposed. As DeCarvalho (1991)
believed, humanistic education aims at promoting
personal growth and development so that learning
becomes a life-long, self-directed experience. Humanistic
educational theory points towards a dialectic, student-
centered approach that allows for the evolution of
students as language-learners and integrated individuals,
thus, opening up teachers’ options in terms of the teaching
materials and methods available to them.

As it has been roughly half a century since the mid

1960s, when John Holt published his gripping book How

Children Fail and 31 years since 1982, when he published

the enriched version. In the foreword of his book he makes

the following statement:

“Most children in school fail… Except for a handful who

may or may not be good students, they fail to develop

more than a tiny part of the tremendous capacity for

learning, understanding and creating with which they were

born and of which they made full use during the first two

or three years of their lives.”

Few could argue that this fifty-year-old statement can

be ignored. Even fewer could deny that similar thoughts

still trouble teachers’ minds even though education has,

undoubtedly, moved forward since the 1960s and modern

methods of teaching are constantly tried out and applied

in order for students to get the most out of the educational

process.

Narrowing down the issue to the EFL class, the
question posed is this: Why is it that even now, at this
age of immense technological progress that has
inevitably affected the EFL class, teachers still seem
to have a hard time motivating students and
reinforcing their will to learn and be creative?

I am not referring to the ‘bad’ students, who fail to
learn the language, versus the ‘good’ students, who
perform the tasks assigned to them and successfully
move on from one level of language competence to
the next. Either more or less competent, students
seem to be resisting, if I may use the term, active
participation in the lesson. Especially when it comes
to the EFL class in Greek school, the idea that seems
to have permeated children’s minds is that since they
have already been taught the English language at
the ‘frontisterion’ they have no need for further

language lessons at school.

In Humanism in Language Teaching,  Stevick
(1990:7), quoting Kurtz, proposes that “humanists
are concerned for the fulfillment of human
potentialities and the democratic ideal of humanity
as a whole”. Humanistic theories of learning provide
the necessary theoretical background that can
support the development and implementation of
solid, practical approaches towards creating the kind
of environment in the EFL class within which
students and teachers can work together towards
the achievement of common educational goals.  

We could hardly content ourselves with a
description of the EFL class of Greek school as an
educational structure solely and exclusively
promoting the students’ knowledge of the lexical,
grammatical and syntactical components of the
English language without any further involvement in

Glikeria Selimi

The EFL class of  Greek school through 

a humanistic point of view
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the students’ personal evolution. In a humanist’s
point of view, the EFL class has a more complex role
to perform and higher expectations to fulfill.
Paraphrasing Stevick’s quotation, we could safely
declare that the EFL class must aim at developing
students’ individual abilities and talents, their
understanding of the multi-cultural environment they
are growing up in and, last but not least, their sense
of social responsibility and participation.

In that view, opening up our options when it comes
to deciding on what materials to use in the EFL class
obviously emerges as an effective solution to the
problem of keeping our students’ interest alive. 

Where do we look for these materials? According
to Ali (1994), literature and culture is essential to
language learning. Depending on their age and level,
the choice of a variety of literary texts dealing with
diverse topics could work as an excellent alternative
to the textbook. “A good novel or short story may be
particularly gripping in that it involves students in the
suspense of unravelling the plot… If the materials are
carefully chosen, students will feel that what they do
in the classroom is relevant and meaningful.” (Lazar,
2008:18). 

Of course, the application of literature in the EFL
class is only one of the many options available in the
search for interesting, engaging but at the same time
effective language-learning material. Therefore,
watching films, listening to songs, telling stories,
reading comics, solving quizzes and riddles are all
welcome into the EFL class as they bring students
closer to their object of study, that is to say the
English language, through its various real-life
applications.

Having established that the variety of the chosen
materials is a major part of the solution to the
problem of motivating students’ interest as long as
they empower a student-centered learning process,
it is time to elaborate on the methods that will ensure
that students fully realize the importance of their role
in the successful conduct of the lesson.

The possibilities offered by such rich material for
‘communicative activities that focus on meaning and
encourage information processing (guessing,
problem-solving, role play)’ (Cvetec, 2008:248) are
endless and, more importantly, place students at the
centre of the learning process as they get more
actively involved in it, which is in congruence with the
humanistic approach taken in this discussion.
Apparently, applying the method of group work
facilitates students’ efforts towards a result that will
be gratifying for the whole class and each one of
them individually. 

“The modern teacher is directed towards a new
role in a more ‘self-regulated’ learning process that
fully develops on all levels i.e. individual, small group,
wider class context” (Πολέμη-Τοδούλου, 2011:1).
Pair work and/or group work undoubtedly promote
peer interaction, cooperation and the exchange of
ideas among students. They are no longer passive
recipients of the knowledge presented to them by
the teacher and that awareness on its own is a great
accomplishment on the students’ part.

The final, indispensable step of the learning
process as described above is none other than the
evaluation of the fulfillment of the targets of the
lesson keeping in mind that in this humanistic,
student-centered approach towards the EFL class,
students’ involvement in the lesson is a priority. It
follows that the criteria on which the evaluation is
based should be adjusted accordingly. 

It would be a good idea if the emphasis in
evaluation is placed upon the degree of the students’
active participation in the class activities rather than
the amount of the information they have or have not
acquired. If students are expected to comment in
their evaluation sheet on the part they have played
in the various steps of the lesson and describe the
extent to which they were involved in them, they are
bound to figure out that individual effort does matter
and, therefore work harder towards that goal. It is
only a matter of time for their level of knowledge to

be improved, as well, once they have started working
in class more efficiently. In such a productive
educational environment children can only be
expected to reach their full potential which is, after
all, what school is all about.

Conclusion

The EFL class of Greek school has a very complex

role to perform, being the live, socially influenced

entity that it is. The resources and methods used by

teachers are constantly negotiated, and so is the

dynamics of the teacher-student relationship and

the degree of the latter’s autonomy in it. 

Flexibility and adaptation to novel practices are EFL

teachers’ most reliable weapons in their struggle for

students’ smooth course in learning and that is not

to be negotiated.
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Υπουργείο, είχαν συναντηθεί με παλαιότερους
Υπουργούς και Συμβούλους τους και είχαν κάνει
εμπεριστατωμένες προτάσεις, κάποιες από τις
οποίες υλοποιήθηκαν προς όφελος των μαθητών.
Λαμπρότερο ίσως παράδειγμα της τελεσφόρου
αυτής διαδικασίας αποτελεί η εισαγωγή της διδα-
σκαλίας της Αγγλικής στην Α΄ και Β΄ τάξη του Δη-
μοτικού σε ένα σημαντικό αριθμό Σχολείων. Μετά
από τη  θερμή και ζωτική συνεργασία του Διοικη-
τικού Συμβουλίου με τα μέλη της Ένωσης και τους
Σχολικούς Συμβούλους, σας καταθέτουμε σειρά
προτάσεων-αιτημάτων που απασχολούν τους εκ-
παιδευτικούς ΠΕ06.   

• Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
ΠΕ06 στις Νέες Τεχνολογίες Β΄ επιπέδου: Η
εξαίρεση και ο αποκλεισμός  της ειδικότητάς μας
από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρά τις κατά
το παρελθόν επανειλημμένα διατυπωθείσες
διαμαρτυρίες μας, αποτελεί για άλλη μια φορά
κατάφωρη αδικία. Ο αποκλεισμός αυτός στερεί
από τους εκπαιδευτικούς  ΠΕ06 τη δυνατότητα
απόκτησης πολύτιμων γνώσεων και δεξιοτήτων
για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολο-
γιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντι-
κειμένου, ώστε η προσέγγιση των μαθητών στο
νέο γλωσσικό και πολιτισμικό κώδικα να είναι
καλύτερη, ταχύτερη  και ευκολότερη. 

• Μοριοδότηση εκπαιδευτικών ΠΕ06: Η παρα-
πάνω διάκριση σε βάρος των εκπαιδευτικών
ΠΕ06 παραβιάζει την αρχή της αξιοκρατίας και
αυτή της ισοτιμίας, καθώς σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις οι εκπαιδευτι-
κοί που είναι κάτοχοι της πιστοποίησης δεξιοτή-
των των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου έχουν δικαίωμα αυ-
ξημένης μοριοδότησης στις περιπτώσεις/διαδι-
κασίες κρίσεων για θέσεις ευθύνης, γεγονός
που δίνει εμφανές προβάδισμα σε άλλους κλά-
δους έναντι των συνυποψήφιων τους ΠΕ06 για
την ίδια θέση. Για παράδειγμα, στην Πρωτοβάθ-

μια Εκπαίδευση η αναγωγή σε αυτοτελές «προ-
σόν» βαθμολόγησης του κριτηρίου επιμόρφω-
σης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου, σε
συνδυασμό και με τη μοριοδότηση της κτήσης
τίτλου διδασκαλείου Εκπαίδευσης, στο οποίο
ποτέ δεν είχαν τη δυνατότητα φοίτησης οι εκπαι-
δευτικοί ΠΕ06, δημιουργεί σημαντικότατη δυ-
σαναλογία στα μετρήσιμα προσόντα, αφού το
άθροισμα των μορίων των δύο προγραμμάτων
επιμόρφωσης ισοδυναμεί με τα μόρια ενός δι-
δακτορικού τίτλου σπουδών! Η παραβίαση της
αρχής της  ίσης μεταχείρισης λαμβάνει μεγαλύ-
τερες διαστάσεις εάν ακόμα προστεθεί και η
αδικία που εξακολουθεί να υφίσταται σε βάρος
των εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι
δεν μοριοδοτούνται για τη ξένη γλώσσα του
πτυχίου τους επιπροσθέτως των μορίων του
πτυχίου. Αντίθετα, η αδικία αυτή έχει αρθεί - και
ορθώς   αυτό έγινε -  όταν  οι εκπαιδευτικοί
Πληροφορικής (ΠΕ19-20) μοριοδοτήθηκαν για
τις ΤΠΕ επιπροσθέτως των μορίων του πτυχίου
τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων κρίσεων
Διευθυντών Σχολικών μονάδων.  

• Συστηματική επιμόρφωση σε θέματα μεθο-
δολογίας της διδασκαλίας των ξένων γλωσ-
σών, παιδοψυχολογίας και παιδαγωγικών: Η
ειδική αυτή επιμόρφωση αποτελεί πάγιο αίτημα
των εκπαιδευτικών (ΠΕ06).  Τα μέλη της ΠΕΚΑΔΕ
εκφράζουν το αίτημά τους για συνέχιση του
Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης και τη
δημιουργία συναφών και παρόμοιων προγραμ-
μάτων που να μπορούν να επιμορφώσουν έναν
ικανό αριθμό εκπαιδευτικών αλλά και για την
παροχή δυνατότητας μοριοδότησης στις διαδι-
κασίες κρίσεων για θέσεις ευθύνης σε επιμορ-
φωμένους εκπαιδευτικούς.

• Διδασκαλία της Αγγλικής στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση: Τόσο οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 όσο
και οι γονείς των μαθητών θεωρούν επιτακτική
την ανάγκη επέκτασης της εισαγωγής της διδα-

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της

Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) δραστηριοποι-

είται στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης επί 35

συναπτά έτη με πάνω από 3000 μέλη σε όλη την

Ελλάδα. Ως Επιστημονική Ένωση έχει σαν προτε-

ραιότητα τη συνεχή και συστηματική ενημέρωση

και επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών ΠΕ06, όπως

επίσης και την αναβάθμιση και βελτίωση του εκ-

παιδευτικού έργου που παρέχουν τόσο στην Πρω-

τοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια. 

Οι δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περι-

λαμβάνουν τη διοργάνωση ημερίδων σε όλη την

επικράτεια, την έκδοση τετραμηνιαίου επιστημονι-

κού περιοδικού με κριτές-αξιολογητές των κειμέ-

νων, τη φροντίδα για συστηματική και διαρκή επι-
κοινωνία  με τα μέλη της Ένωσης σε ολόκληρη τη
χώρα με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
και σύγχρονης ιστοσελίδας ενημερωτικού περιε-
χομένου. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο συ-
νεργάζεται στενά με τους Σχολικούς Συμβούλους
ΠΕ06, τα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, το τμήμα Ανθρωπιστικών
Επιστημών του ΕΑΠ καθώς και με άλλα Πανεπι-
στημιακά τμήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, Επιστη-
μονικούς φορείς όπως το ΚΕΜΕΤΕ και το ΙΠΕΜ
ΔΟΕ, Επιστημονικές Ενώσεις, Ομοσπονδίες όπως
η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ και φυσικά, με τους Εκπροσώ-
πους της Πολιτείας στο Υ. ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

Στο παρελθόν τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου είχαν υποβάλει σημαντικά αιτήματα στο

Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. 
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης
Χαριλάου Τρικούπη 14, Αθήνα 106 79 – tel./ fax: 210-36 19 500
Web site: www.pekade.gr   e-mail: info@pekade.gr   

Αθήνα, 4 Απριλίου 2013 

Προς:
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 
κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο 

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας
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σκαλίας της Αγγλικής στην Α΄ και Β΄ Δημοτι-
κού σε όλα τα σχολεία της χώρας συμπεριλαμ-
βανομένων και των ολιγοθεσίων. Η λειτουργία
Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ και Ολοήμερων
έχει δημιουργήσει διακρίσεις. Δεν είναι λίγες οι
περιπτώσεις στις οποίες Σύλλογοι Γονέων
Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων δημιουργούν
Ομίλους εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας για
μαθητές των τάξεων Α΄ και Β΄ μετά το τέλος
λειτουργίας του ημερησίου προγράμματος. Πι-
στεύουμε δε ότι η αύξηση των ωρών διδασκα-
λίας της Αγγλικής Γλώσσας στη Γ΄, Δ΄, Ε΄ και
ΣΤ΄ Δημοτικού από 3 σε 4 στα Ολοήμερα Δη-
μοτικά Σχολεία θα ενισχύσει την εκμάθηση της
Αγγλικής. Επίσης, θεωρούμε ότι είναι άμεση η
ανάγκη εκτύπωσης των βιβλίων Αγγλικών της
Α΄ και Β΄ Δημοτικού καθώς τα σχολεία αδυ-
νατούν να καλύψουν τα έξοδα φωτοτύπησης
του εκπαιδευτικού υλικού για το οποίο χρει-
άστηκαν 2 έτη επίπονης εργασίας των συγγρα-
φικών τους ομάδων. Τέλος, η δημιουργία ενός
τουλάχιστον εργαστηρίου ξένων γλωσσών σε
κάθε σχολική μονάδα θα καταστήσει τη διδα-
σκαλία σαφώς αποτελεσματικότερη και εφά-
μιλλη άλλων Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών συ-
στημάτων. 

• Αύξηση του αριθμού Σχολικών Συμβούλων
ΠΕ06: Η θεσμοθέτηση δημιουργίας θέσεων
Σχολικών Συμβούλων ΠΕ06 Δημοτικής Εκπαί-
δευσης θα ενισχύσει τόσο την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών ΠΕ06 αλλά κυρίως θα βοηθή-
σει σημαντικά στη συστηματοποίηση της εκμά-
θησης της Αγγλικής στην Α/θμια Εκπαίδευση. 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
(ΚΠΓ): Η διασύνδεση της μάθησης των ξένων
γλωσσών με Πιστοποίηση οργανωμένη από το
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κρίνεται απαραίτητη. Είναι επιτα-
κτική ανάγκη να μπορούν οι μαθητές που ολο-
κληρώνουν τους κύκλους σπουδών της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης να πιστοποιούν τη

γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 τουλάχι-
στον. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας,
που δε σχεδιάστηκε με γνώμονα το κέρδος,
είναι πραγματικά αδιάβλητο και καλύπτει ποικι-
λία γλωσσών και μεγάλο εύρος επιπέδων
γλωσσομάθειας. Επιπλέον, ένα σημαντικό πο-
σοστό εκπαιδευτικών ΠΕ06 έχουν ήδη εκπαι-
δευτεί ως εξεταστές γραπτού και προφορικού
λόγου του ΚΠΓ και έχουν αποκτήσει εμπειρία
και τεχνογνωσία στο αντικείμενο της Πιστοποί-
ησης Γλωσσομάθειας. Επιπροσθέτως, το μαθη-
σιακό υλικό που διατίθεται στους μαθητές περι-
λαμβάνει δραστηριότητες που προετοιμάζουν
τους μαθητές για αυτού του είδους εξετάσεων.
Συνεπώς, έχουν τεθεί ήδη οι βάσεις της διασύν-
δεσής του με τη Δημόσια Α/θμια και Β/θμια Εκ-
παίδευση. Υποστηρίζουμε ότι ο θεσμός του ΚΠΓ
πρέπει να ενισχυθεί και να γίνει ευρύτερα γνω-
στός σε όλο το μαθητικό πληθυσμό και τους γο-
νείς και κατ’ επέκταση να εφαρμοστούν τα νέα
Προγράμματα Σπουδών (ΕΠΣΞΓ) τα οποία προ-
ετοιμάζουν τους μαθητές για τις συγκεκριμένες
εξετάσεις.   

• Διδασκαλία της Αγγλικής στη Β/θμια εκπαί-
δευση: Όπως έχουμε υποστηρίξει και σε προ-
ηγούμενα υπομνήματά μας σε προκατόχους
σας, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να αυξη-
θούν οι ώρες διδασκαλίας της Αγγλικής στη Β’
και Γ’ τάξη Γυμνασίου από 2 σε 3, ώστε να
μπορούν οι μαθητές ολοκληρώνοντας την υπο-
χρεωτική εκπαίδευση να πιστοποιήσουν τη
γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 μέσω του
ΚΠΓ και μέσω του Δημόσιου Σχολείου. Θεω-
ρούμε επίσης ότι θα πρέπει αφενός, να διανέ-
μεται δωρεάν έντυπο μαθησιακό υλικό σε
όλους τους μαθητές του Λυκείου που επιθυ-
μούν να συνεχίσουν την εκμάθηση της Αγγλι-
κής, ώστε το μάθημα να μην υποβαθμίζεται και
να απαξιώνεται, και αφετέρου να τους παρέχεται
η δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και

τις δεξιότητές τους σε επίπεδο γλωσσομάθειας

Γ1 εφόσον το επιθυμούν. 

• Μουσικά σχολεία και ΕΠΑ.Λ: Σχετικά με τη δι-

δασκαλία της Αγγλικής στα Μουσικά σχολεία

παρατηρείται αδικαιολόγητη μείωση του ωρα-

ρίου στην Α’ Τάξη του Γυμνασίου από 3 σε 2

ώρες και στη Β’ Λυκείου από 2 σε 1 ώρα. Θε-

ωρούμε ότι καταστρατηγείται στο ελάχιστο δυ-

νατό το ωράριο διδασκαλίας και εκμάθησης της

Αγγλικής Γλώσσας όπως και η ισότιμη μεταχεί-

ριση στην εκμάθηση της γλώσσας αυτής μεταξύ

των σχολείων και των μαθητών τους. Επίσης,

παρατηρείται η μείωση της διδασκαλίας της Αγ-

γλικής Γλώσσας από 2 ώρες σε 1 στη Β’ τάξη

του Ημερησίου και του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ  όπως

και η κατάργηση της διδασκαλίας της Αγγλικής

γλώσσας από όλους τους τομείς των ΕΠΑ.Λ

(εκτός του τομέα των Οικονομικών και Διοικητι-

κών υπηρεσιών). Η μείωση των ωρών διδασκα-

λίας της Αγγλικής δε συνεισφέρει στην εκμά-

θηση της γλώσσας. Η καλή γνώση της γλώσσας
και της ορολογίας αποτελεί προϋπόθεση για την
κατανόηση των εγχειριδίων και τον καλό χειρι-
σμό των μηχανημάτων και του τεχνολογικού
υλικού. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να δια-
σφαλιστούν η ισότιμη εκπαιδευτική κατάρτιση
και η επακόλουθη επαγγελματική εξέλιξη σε
όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. 

Κύριε Υπουργέ,

Σας ευχαριστούμε θερμά που δεχτήκατε να μας
συναντήσετε και να ακούσετε τις προτάσεις-αιτή-
ματά μας για τη βελτίωση της διδασκαλίας/ εκμά-
θησης της Αγγλικής στο Δημόσιο Σχολείο. Σας πα-
ρακαλούμε να εξετάσετε τις προτάσεις αυτές, οι
οποίες αποτελούν προϊόν μακροχρόνιας συνεργα-
σίας και έρευνας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς. Η
Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είναι πάντα στη διάθεση της πολιτείας
για να προσφέρει ό,τι μπορεί για την επίτευξη του
κοινού μας στόχου που είναι η καλύτερη εκπαί-
δευση των παιδιών μας.

Με Εκτίμηση
Για το  Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.
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Η Θέση της ΠΕΚΑΔΕ για τη συγχώνευση των τμημάτων 
της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Φιλολογίας 
σε ένα ενιαίο τμήμα «Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας»



>

34 35

>

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑ∆Ε ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑ∆Ε

ASPECTS TODAY ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ASPECTS TODAY ISSUE 36 JANUARY-APRIL 2013

>

>

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της
Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) επιθυμεί να
εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στη συγχώ-
νευση των τμημάτων των ξένων Γλωσσών και Φι-
λολογιών. Η πρόταση αυτή, (απόρροια έλλειψης
θέσπισης σαφώς προσδιορισμένων επιστημονι-
κών κριτηρίων) δημιουργεί ερωτηματικά ως προς
την αναγκαιότητα μιας τέτοιας συγχώνευσης,
καθώς:

α) τα υπάρχοντα διαχωρισμένα τμήματα ξένων
γλωσσών και φιλολογιών διαθέτουν ολοκληρω-
μένα προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνον-
ται σε διαφορετικά επιστημονικά, διδακτικά και
ερευνητικά αντικείμενα και αντιστοιχούν πλήρως
στις σύγχρονες απαιτήσεις και στις ανάγκες για ει-
δικό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό.

β) η συγχώνευση συγγενών ως προς το γνω-
στικό αντικείμενο τμημάτων δεν ευσταθεί καθώς
τα ξενόγλωσσα τμήματα προσεγγίζουν την κάθε
ξένη γλώσσα σεβόμενη τις ιδιαιτερότητες της
φύσης, της λειτουργίας και της διδακτικής της
γλώσσας, του διαφορετικού πολιτισμού που ανα-
δύουν και ερευνούν και του διαφορετικού τρόπου
με τον οποίο εκδηλώνονται. Επίσης, σε καμία πε-
ρίπτωση δεν πρέπει το εύρος και το βάθος των
διακριτών Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιτα-
λικών και Ισπανικών φιλολογικών σπουδών να
υποβαθμιστεί σε απλή εκμάθηση γλώσσας αφού
η εισαγωγή σε αυτά τα τμήματα προϋποθέτει
γνώση της αντίστοιχης γλώσσας και την επιτυχία
στις πανελλαδικές εξετάσεις γλωσσομάθειας.

γ) η συγχώνευση των τμημάτων για τη σύνδεση
των γνωστικών αντικειμένων επιτυγχάνεται ήδη με
τις υψηλού επιπέδου διατμηματικές συνεργασίες
σε μεταπτυχιακά προγράμματα και μέσω συνερ-
γασιών με τμήματα του εξωτερικού.

δ) Τα τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής,

Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και του
Ε.Κ.Π.Α αντιστοίχως ήδη χαίρουν ιδιαίτερης εκτί-
μησης και αναγνώρισης στο εξωτερικό για την ευ-
ρύτητα και την ποιότητα των γνώσεων των απο-
φοίτων τους οι οποίοι αποτελούν «ικανό και έμ-
πειρο ανθρώπινο δυναμικό» που διακρίνεται για
την αξιόλογη προσφορά του καλύπτοντας τις επι-

στημονικές και επαγγελματικές ανάγκες στις τρεις

βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε όλο το δημόσιο

τομέα καθώς και στον ιδιωτικό.

ε) η συγχώνευση των τμημάτων για την αντιμε-

τώπιση του προβλήματος της τεράστιας χωροτα-

ξικής διασποράς τμημάτων δεν υφίσταται στην πε-

ρίπτωση των ξενόγλωσσων τμημάτων, τα οποία

στην παρούσα σύνθεσή τους εδρεύουν στα ίδια
πανεπιστήμια στην πρωτεύουσα (Αθήνα) και στη
συμπρωτεύουσα (Θεσσαλονίκη).

Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι μια ενδεχό-
μενη συγχώνευση τμημάτων όχι μόνο δεν επιλύει
τα λειτουργικά, διαρθρωτικά προβλήματα στα
οποία εστιάζει το «σχέδιο Αθηνά», αλλά αντιθέτως
δημιουργεί ένα νέο μεγαλύτερο πρόβλημα, όπου
τα ξενόγλωσσα τμήματα χάνουν την επιστημονική
τους αυτοτέλεια και υποβαθμίζονται σε απλές κα-
τευθύνσεις ενός μεγάλου υβριδικού και δυσλει-
τουργικού τμήματος, του οποίου η ομογενοποι-
ημένη λειτουργία θα οδηγήσει στην ανεπάρκεια
επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης,
στην υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών, καθώς
και στην ανεπάρκεια των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων των αποφοίτων. Επιπλέον μια τέτοια βεβια-
σμένη συγχώνευση εναντιώνεται στη δυνατότητα
των γλωσσών να συμμετέχουν σε ένα διεπιστη-
μονικό διάλογο, ο οποίος ανάγει την ίδια την πο-
λυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα σε απα-
ραίτητες γνωστικές δεξιότητες που ενισχύουν την
έννοια του σεβασμού στη γλωσσική ετερότητα και
οι οποίες διασφαλίζουν την κοινωνική ζωή και την
επαγγελματική σταδιοδρομία των μελλοντικών
πολιτών. Τέλος, μια συγχώνευση και ομογενοποί-
ηση των ξενόγλωσσων τμημάτων ενδέχεται να
δημιουργήσει λειτουργικά, επαγγελματικά και θε-
σμικά ζητήματα στους ξεχωριστούς κλάδους των
ξενόγλωσσων συναδέλφων.

Η ΠΕΚΑΔΕ επιθυμεί τη διατήρηση της επιστη-
μονικής, της διδακτικής και της ερευνητικής αυτο-
τέλειας των ξενόγλωσσων τμημάτων, ώστε να
διασφαλιστεί και η εργασιακή και η επαγγελματική
αυτοτέλεια των ίδιων των εκπαιδευτικών των αν-
τιστοίχων ξένων γλωσσών και φιλολογιών.

Το Δ. Σ. της ΠΕΚΑΔΕ
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Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας της Ένωσης 
είναι τα εξής με σειρά εκλογιμότητας:

1. Βλάχος Κοσμάς
2. Κώτση Κωνσταντίνα 
3. Πολίτη Αγγελική 
4. Βενέτη Φωτεινή
5. Παπαδάκης Δημήτρης
6. Αντωνίου Μαργαρίτα
7. Μαρώτη Διονυσία
8. Κίτσου Σοφία
9. Ψίνα Ιωάννα

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι εξής:
1. Γκαρελά Πελαγία
2. Γεροστάθη Αναστασία
3. Ανδριτσοπούλου Μαρία
4. Αναγνωστάκη Ακριβή

Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Ακρίβου Ευθυμία
2. Ρόντου Μαρία 

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΚΑΔΕ 
με την εξής μορφή:

Βλάχος Κοσμάς, Πρόεδρος
Παπαδάκης Δημήτρης, Αντιπρόεδρος
Κώτση Κωνσταντίνα, Γενική Γραμματέας
Μαρώτη Διονυσία, Ειδική Γραμματέας
Πολίτη Αγγελική, Οργανωτική Γραμματέας
Ψίνα Ιωάννα, Ταμίας
Βενέτη Φωτεινή, Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού
Αντωνίου Μαργαρίτα, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Κίτσου Σοφία, Έφορος Βιβλιοθήκης

Αποτελέσματα εκλογών ΠΕΚΑΔΕ 2013
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Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. 

Ο απολογισμός των πεπραγμένων της ΠΕΚΑΔΕ κατά τη διετία
2011-2013 αφορά στις προσπάθειες  όλων των μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου να επικοινωνήσουν με τους συναδέλ-
φους, να ακούσουν και να μοιραστούν τις ανησυχίες, τους προ-
βληματισμούς, την καλόπιστη κριτική και τις προτάσεις τους ώστε
να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που καταγράφονταν κάθε
φορά. Παρά τις αντίξοες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας, το
Δ.Σ. διοργάνωσε επιμορφωτικές ημερίδες στις οποίες οι συνά-
δελφοι ανταποκρίθηκαν θερμά, προσπάθησε να βελτιώσει το πε-
ριοδικό  Aspects today και να αναβαθμίσει την ιστοσελίδα. Πα-
ράλληλα, συνεργάστηκε με διάφορους φορείς της εκπαίδευσης
στοχεύοντας στη στήριξη της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δη-
μόσιο σχολείο.  

Πιο συγκεκριμένα:    

Α) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΠΕΚΑΔΕ διοργάνωσε τις εξής ημερίδες στην Αθήνα

και την περιφέρεια:

 “Empowering Language Teaching and Learning” ήταν

ο τίτλος της πρώτης ημερίδας που διοργάνωσε το νεο-

σύστατο  Δ.Σ στις  8 Οκτωβρίου 2011 στο ΤΙΤΑΝΙΑ Hotel,

στην Αθήνα.

Ακολούθησε η Κοπή της πίτας στις 5 Φεβρουαρίου

2011, στο  φιλόξενο 9ο ΓΕΛ Αθηνών.

Η επόμενη ημερίδα με τίτλο “Tips and Tops in ELT”

πραγματοποιήθηκε στη Λαμία, στις  28 Απριλίου 2012,

στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του  ΤΕΙ Λαμίας.

 Στις 8 Σεπτεμβρίου 2012 διοργανώθηκε η ημερίδα με

τίτλο  “Multiliteracies in ELT”, στο οικείο πλέον 9ο ΓΕΛ

Αθηνών όπου πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις αλλά

και εργαστήρια. 

 “Christmas Activities” ήταν ο τίτλος της Χριστουγεννιάτι-

κης ημερίδας που διοργανώθηκε την 1η  Δεκεμβρίου

2012, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, στην Αθήνα με

παρουσιάσεις και Χριστουγεννιάτικες κατασκευές πραγ-

ματικά στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

 Στις 16 Φεβρουαρίου 2013 διοργανώθηκε η ημερίδα

“Links in Education”, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση,

στην Αθήνα.

 «Επιμόρφωση και αξιολόγηση» είναι ο τίτλος της σημε-

ρινής ημερίδας της  19ης  Απριλίου 2013, στο Μαράσ-

λειο Διδασκαλείο, στην Αθήνα.

Κωνσταντίνα Κώτση

Απολογισμός πεπραγμένων ΠΕΚΑΔΕ 2011-2013
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Β) ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΠΑ

Στις 11 Ιουλίου 2011, εν μέσω των κρίσεων των στελεχών
εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ., το
οποίο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, η Γενική Γραμματέας,
η Βοηθός Ταμία και η Έφορος Δημοσίων Σχέσεων,  με
σύμβουλο της υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων κ. Διαμαντοπούλου καθώς το προγραμ-
ματισμένο ραντεβού ήταν με την υφυπουργό κα Χριστο-
φιλοπούλου, η οποία βρισκόταν εκτάκτως στη Βουλή. Κα-
τατέθηκε υπόμνημα με θέμα: «Μοριοδότηση των υποψη-
φίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  στα γραφεία Υπουργού,
Υφυπουργού, Γ. Γραμματέα, Γ. Διευθυντή ΠΕ και ΔΕ.   

Στις 4 Απριλίου 2013, ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος η Γε-
νική Γραμματέας, ο Έφορος Βιβλιοθήκης  και η Έφορος
Δημοσίων Σχέσεων συναντήθηκαν με το Δ/ντή Σπουδών
Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Παπαχρήστο και τον Υφυπουργό
κ. Παπαθεοδώρου  και  κατέθεσαν υπόμνημα με θέμα:
«Προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για την αναβάθμιση της διδασκα-
λίας της Αγγλικής Γλώσσας». Η Ένωση ανέπτυξε τις θέσεις
της και κατέθεσε τα αιτήματα και τις προτάσεις της για την
αναβάθμιση της   διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας.

Γ) ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  

 Στις 17 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με
το Προεδρείο της ΟΛΜΕ στα γραφεία της, με θέμα το

Νέο Λύκειο και τα προβλήματα που προκύπτουν από τις
αλλαγές στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. 

Η ΠΕΚΑΔΕ συμμετείχε στη διαβούλευση που οργα-
νώθηκε από το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ  με τους εκπροσώ-
πους όλων των ενώσεων ξένων γλωσσών με θέμα «Οι
ξένες γλώσσες στο Δημόσιο Σχολείο»  στις 22 Νοεμ-
βρίου 2011 και 6 Δεκεμβρίου 2011 – Στη συνέχεια, στις
19 Δεκεμβρίου 2011 κατατέθηκε Υπόμνημα με θέμα:
«Η Αγγλική ως υποχρεωτική πρώτη ξένη γλώσσα στη
Δημόσια Εκπαίδευση». 

Μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν  μαζί με  εκπροσώπους
όλων των ενώσεων ξένων γλωσσών στις  4 ομάδες ερ-
γασίας που οργάνωσε το  ΚΕΜΕΤΕ, με στόχο τη σύγκλιση
απόψεων και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτά-
σεων, οι οποίες θα παρουσιάζονταν σε Συνέδριο στη
διάρκεια του 2012 που όμως δεν πραγματοποιήθηκε.

 Τον Ιούνιο του 2011, η Αντιπρόεδρος εκπροσώπησε την
Ένωση  στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανάδειξη των
καλύτερων συμμετοχών στην εκδήλωση με τίτλο “En-
glish on the Spot Festival”, η οποία διοργανώθηκε από
τη Σχολική Σύμβουλο Αγγλικής Γλώσσας Ηρακλείου και
Ρεθύμνου, κ. Αγγελιδάκη – Πετσαγγουράκη Δέσποινα. 

 Το Σεπτέμβριο 2011, ο Πρόεδρος συμμετείχε  στις ερ-
γασίες του συνεδρίου που διοργανώθηκε στο Γκρατς της
Αυστρίας από το ECML (European Centre for Modern
Languages) για την ολοκλήρωση των project της περιό-
δου 2007 - 2011. 

Η Γ. Γραμματέας και η Βοηθός Ταμία παρουσίασαν τις
δράσεις της ΠΕΚΑΔΕ στην επιμορφωτική ημερίδα «Η
ξένη γλώσσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση: το ΠΕΑΠ
& το ΕΠΣ- ΞΓ» που διοργάνωσε το RCeL  στις 26 Νο-
εμβρίου 2011 στο ξενοδοχείο Volos Palace στο  Βόλο

 Στις 5 Απριλίου 2012 η ΠΕΚΑΔΕ συμμετείχε στην επί-
σημη παρουσίαση του βιβλίου του επίκουρου καθη-
γητή του ΕΑΠ κ. Σηφάκι με ομιλία του Προέδρου της
ΠΕΚΑΔΕ με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδα-
σκαλία / εκμάθηση της Αγγλικής στο Ελληνικό Σχολείο»
στο Μουσείο της Ιστορίας Παν/μίου Αθηνών, στην Πλάκα 

 Ο Πρόεδρος και ο Έφορος Βιβλιοθήκης  συμμετέχουν
αντίστοιχα στην Επιτροπή Αμεροληψίας και την Επιτροπή
Σχήματος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για τη χορή-
γηση «Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης». 

Δ) ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 Στις 16 Μαΐου 2012 εκδόθηκε Δελτίο Τύπου – Διαμαρ-
τυρία για τη μη έγκαιρη έκδοση του Π.Δ. 47/ 2012  που
αφορούσε στην αλλαγή του τρόπου εξέτασης της αγ-
γλικής γλώσσας στα πιλοτικά σχολεία κατά τις προαγω-
γικές – απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου 2012. Πα-
ράλληλα, εκδόθηκε Ενημερωτικό Δελτίο προς τους
καθηγητές Πιλοτικών Σχολείων ΔΕ με διευκρινιστικές
απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα  για το νέο τρόπο εξέ-
τασης της αγγλικής γλώσσας στα πιλοτικά σχολεία κατά

τις προαγωγικές – απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου
2012 

 Το Φεβρουάριο 2013 εκδόθηκε Υπόμνημα  - Διαμαρ-
τυρία για το σχέδιο Αθηνά και την υποβάθμιση των ξε-
νόγλωσσων τμημάτων.  

Άριστη υπήρξε η συνεργασία με τους Συμβούλους Αγ-
γλικής τους οποίους και η ΠΕΚΑΔΕ ευχαριστεί για την
υποστήριξη και προώθηση των δράσεών της. 

Δόθηκε βήμα σε συναδέλφους να παρουσιάσουν και
να μοιραστούν τις καλές πρακτικές τους.

Οι θεματικές ενότητες των δράσεων διαμορφώθηκαν
βάσει της αποδελτίωσης των ερωτηματολογίων αξιολό-
γησης των ημερίδων με το συνδυασμό  παρουσιάσεων
και βιωματικών εργαστηρίων.

Η ιστοσελίδα αναβαθμίστηκε. 
 Το περιοδικό “Aspects today” εκδίδεται Ηλεκτρονικά.
Χορηγήθηκε στο περιοδικό το ISSN που είναι ένας διεθ-

νώς αποδεκτός, σύντομος, μοναδικός και σαφής κωδικός
αριθμός για τον προσδιορισμό των περιοδικών εκδό-
σεων.

Έγινε διαγραφή παλαιών οφειλών των μελών λόγω της
δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της χώρας και των
μειώσεων των μισθών των εκπαιδευτικών.

Το απερχόμενο Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους για τη
συνεργασία και υποστήριξη και καλεί το Σώμα της Συνέ-
λευσης να εγκρίνει τα πεπραγμένα.
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Πρόσκληση σε ημερίδα
στις 7 Σεπτεμβρίου 2013

Οικονομικός Απολογισμός
ΠΕΚΑΔΕ 2011 – 2013

Η ΠΕΚΑΔΕ διοργανώνει ημερίδα στις 7 Σεπτεμβρίου 2013 στην Αθήνα με
θέματα που αφορούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. 

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις καθώς και βιωματικά εργαστήρια.

Το κεντρικό μας ζήτημα θα είναι η ενδυνάμωση των συναδέλφων στο πλαίσιο
της εκπαιδευτικής  διαδικασίας και των σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών. 

Οι κεντρικοί θεματικοί άξονες της ημερίδας θα είναι: 

 Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

 ΠΕΑΠ

 Αξιολόγηση μαθησιακού – διδακτικού υλικού

 Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης μαθητών

 Πολυγραμματισμοί και ΤΠΕ

 Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Παρακαλούμε θερμά να καταθέσετε περίληψη με τις προτάσεις σας έως 30
Ιουνίου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pekade.gr
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ΠΕΚΑΔΕ
Εγγραφή μέλους

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

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

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

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

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

Οδηγίες προς τους συγγραφείς
άρθρων για το Aspects today

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Τ.Κ.:

Πόλη:

Τηλέφωνο (σχολείου):

Τηλέφωνο (οικίας):

Τηλέφωνο (κινητό):

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Καθηγητής/τρια Δημοτικού:

Καθηγητής/τρια Γυμνασίου:

Καθηγητής/τρια Λυκείου:

Καθηγητής/τρια ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ:

Άλλο:

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

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

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

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

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

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

Τα πρώτα δοκίμια των άρθρων αποστέλλονται
στους συγγραφείς προς διόρθωση.

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

Βιβλιογραφία για το Aspects today

Για βιβλία

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

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

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