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Editorial 
“Optimism is the faith that leads to achievement.  

Nothing can be done without hope and confidence”.  

Helen Keller (1880–1968) 

Dear Colleagues,  

It is with immense pleasure that I welcome you to the new issue of the ASPECTS today magazine 

which marks the transition to the new PEKADE board. As stated in the Greetings Message, we wish 

to wholeheartedly thank the outgoing board members for their valuable contribution and warmly 

welcome the newcomers in our team. We pledge that our magazine will continue offering all 

teachers and educators the opportunity to share their work in their field of interest, either from a 

theoretical or a practical aspect, as well as their broader pedagogical considerations.  

This issue features two diverse articles both of which are very relevant to contemporary trends in 

language teaching and learning. The first one is written by Ms Maria Rontou, teacher of English, 

and deals with the use of technology in the teaching of foreign languages to students with 

dyslexia. By analysing the benefits that can be derived and presenting the different ways that ICT 

can be employed in the classroom, the author makes useful suggestions on how we can help 

students with learning difficulties to enhance their academic achievement.  

The second one, whose author is Ms Glikeria Selimi, EFL teacher, is concerned with the issue of 

teaching cultural awareness through the arts. By referring to the technique of Visible Thinking and 

analysing the process of close observation and analysis of a work of art, the author reaches useful 

conclusions on how students’ critical thinking and cultural awareness can be developed.   

The current issue includes a first presentation of the most important findings of the questionnaire 

which aimed at identifying English language teachers’ training needs and interests by Mr Ioannis 

Ventouris, Secretary General in PEKADE. We hope that the results of this research will allow the 

PEKADE board to schedule future seminars and training courses that address our members’ needs 

and interests and boost their professional development. 

Finally, this issue also includes all actions taken by PEKADE during the past months including the 

memorandum regarding the Senior High School as well as meetings with Education authorities.  

This year we celebrate the 40th anniversary of PEKADE! Although we wish we could commemorate 

it under much better circumstances, we do not lose faith and we do maintain our optimism that 

things will eventually improve, despite the current difficult situation we are all in. To quote Oscar 

Wilde, “We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars”.    

On a more personal note, having the honour of serving PEKADE from this position, I would like to 

make an appeal to all readers of the magazine to take a more active role and support our 

Association, calling on all of us to cooperate so as to face educational challenges and safeguard 

our professional status. Let’s all close ranks to achieve our common goals! As Helen Keller put it, 

“Alone we can do so little; together we can do so much”. 

We wish you a relaxing and invigorating summer that will recharge your batteries for the 

upcoming school year.  

John Ventouris 

Secretary General 
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Δράσεις της ΠΕΚΑΔΕ 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΚΑΔΕ, σας καλωσορίζω στο τεύχος 50/51 του 

ASPECTS today ενόψει της προετοιμασίας για τις εξετάσεις ακριβώς πριν από την λήξη μιας 

δύσκολης σχολικής χρονιάς. Ακολούθως, σας εύχομαι να αξιοποιήσετε οποιαδήποτε ευκαιρία 

συναντήσετε μέσα σ’ ένα όμορφο και αναζωογονητικό καλοκαίρι. 

Καθ’ όλη την περίοδο αυτή, η ΠΕΚΑΔΕ αφουγκράζεται την αγωνία των συναδέλφων αφενός μεν 

για τις ειλημμένες αποφάσεις του ΥΠΠΕΘ, όσον αφορά στην εφαρμογή των προγραμμάτων 

σπουδών ΠΕΑΠ και ΕΠΣ-ΞΓ στην υποχρεωτική εκπαίδευση, αφετέρου δε για τους σχεδιασμούς 

του Υπουργείου, όσον αφορά στην δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν 

την γέννηση ενός Νέου Λυκείου.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΕΚΑΔΕ κατέθεσε στο γραφείο του Υπουργού, κου Κ. Γαβρόγλου, υπόμνημα 

για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.) και αίτημα για 

συνάντηση μαζί του. Εν τω μεταξύ, η Ένωση πραγματοποίησε συνάντηση με τον κ. Γερ. Κουζέλη, 

πρόεδρο του ΙΕΠ, καθώς επίσης και με το ΔΣ της ΟΛΜΕ κοινοποιώντας αρμοδίως το ως άνω 

υπόμνημα. Εξάλλου, είχε από καιρό προηγηθεί συνάντηση μεταξύ του ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ, το οποίο 

παρευρέθη σύσσωμο, και της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ με αρμοδιότητα τα 

θέματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στη συνάντηση αυτή, η Ένωση κατέθεσε στο γραφείο 

του Υφυπουργού, κου Δ. Μπαξεβανάκη, ξεχωριστό υπόμνημά της για τη διδασκαλία της 

Αγγλικής Γλώσσας στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)  

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017, η ΠΕΚΑΔΕ συνάντησε τον Υφυπουργό παρουσία του 

Διευθυντή του Γραφείου του, κου Θ. Κοτσιφάκη, και του Διευθυντή Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, κου Γ. Μουστάκα, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της και να εκθέσει τις 

προτάσεις της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μεθοδολογία της διδασκαλίας της αγγλικής 

γλώσσας όχι μόνο ως ακαδημαϊκού γνωστικού αντικειμένου, αλλά και ως επαγγελματικού 

προσόντος σε διάφορους τομείς και πολλές ειδικότητες, καθώς και στην ανάγκη για 

εκσυγχρονισμένα βιβλία και απαραίτητο υλικό αντιστοίχως.  

Στη συνέχεια, την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017, δηλ. μια ανάσα πριν από τις διακοπές των 

Χριστουγέννων, ο Πρόεδρος, η Γενική Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας της Ένωσης 

συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ, με σκοπό να συζητήσουν και να 

ανταλλάξουν απόψεις, όσον αφορά στο μάθημα των Αγγλικών στο δημόσιο σχολείο 

εστιάζοντας στις επικείμενες αλλαγές του Νέου Λυκείου. Εξηγήθηκε η σημασία της συνέχειας των 

Προγραμμάτων Σπουδών από την Α΄ τάξη Δημοτικού μέχρι την Γ΄ τάξη Λυκείου, η αναβάθμιση 

του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, η σύνδεση του ΚΠγ με αυτό, η αξία 

της προετοιμασίας των υποψηφίων του Ειδικού Μαθήματος μέσα στο Λύκειο για τις 

Πανελλήνιες Εξετάσεις και φυσικά η ανάγκη περισσότερων ωρών διδασκαλίας όσο οι μαθητές 

και οι μαθήτριες ωριμάζουν ηλικιακά και πνευματικά, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν σε 

μεγαλύτερες τάξεις.  
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Περαιτέρω, την Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018, δηλ. σχεδόν μία εβδομάδα πριν από τις διακοπές του 

Πάσχα, ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και η Έφορος Δημοσίων Σχέσεων 

της ΠΕΚΑΔΕ συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του ΙΕΠ, παρουσία της κας Μ. Νίκα, Συμβούλου ΠΕ 

06, και της κας Ε. Παπαδημητρίου, Συμβούλου ΠΕ 07, ούτως ώστε να παρέμβουν –στο βαθμό 

που αυτό είναι εφικτό– ως προς τη συνολική πρόταση του ΙΕΠ σχετικά με τις Ξ. Γ. στο Νέο 

Λύκειο. Παρομοίως, και σε αυτή τη συνάντηση μας δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξουμε τα θέματα 

τα οποία είχαμε προηγουμένως συζητήσει με την ΟΛΜΕ.  

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επιστημονικού ενδιαφέροντος, η Ένωση 

ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση συμμετοχής της σε δύο συμπόσια και διοργάνωσε εκδήλωση με 

ομιλία, η οποία αφορούσε στη διδασκαλία συγκεκριμένου λογοτεχνικού έργου σε φοιτητές και 

φοιτήτριες του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας και Γλώσσας στο ΕΚΠΑ.  

Ειδικότερα, την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017, ο κ. Κ. Βλάχος, Αντιπρόεδρος της ΠΕΚΑΔΕ, στην 

παρουσίασή του με θέμα “Education in Greek Primary Schools” στο TITANIA Hotel, είχε την 

ευκαιρία να σκιαγραφήσει την εικόνα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ενόψει 

επίσκεψης αμερικανών φοιτητών και φοιτητριών στα δημοτικά σχολεία, στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικής δράσης με πρωτοβουλία της Atiner. Ακόμη, την Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2017, ο 

Πρόεδρος και ο Ειδικός Γραμματέας της Ένωσης παρακολούθησαν σε διδακτήριο του ΕΑΠ τις 

εργασίες του συμποσίου της «Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών για την Πολυγλωσσία» 

(ECSPM) με θέμα “Beyond Language Barriers”.  

Τέλος, το Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018, η ΠΕΚΑΔΕ διοργάνωσε εκδήλωση, προκειμένου να 

πραγματοποιήσει Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και, ακολούθως, να διενεργηθούν οι 

εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την ως άνω εκδήλωση είχαμε την τιμή 

και την χαρά να πλαισιώσει, ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, η κα Βασιλική Μαρκίδου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ, με εισήγηση υπό τον τίτλο: “Understanding the Past, Reconsidering the 

Present: Teaching Shakespearean Narrative Poetry at the National Kapodistrian University of 

Athens”. Η αξία της εμπειρίας στην προκειμένη περίπτωση έγκειται στην ευχάριστη αίσθηση που 

προκαλεί, τόσο για την καθηγήτρια όσο και για τους φοιτητές και φοιτήτριες, η αύρα της 

μαθησιακής διαδικασίας κατά την οποία ανακαλύπτονται νέοι δρόμοι κατανόησης και 

ανάλυσης του ποιήματος. Η εκδήλωση έκλεισε με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας για 

το έτος 2018.  

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  

χρόνια τώρα, καθένας και καθεμιά, καθώς και ολόκληρος ο κλάδος μαζί χρειαζόμαστε την 

ΠΕΚΑΔΕ και της το φωνάζουμε με όση δύναμη έχει η φωνή μας. Νομίζω πως ήρθε η ώρα πλέον 

να καλέσει εκείνη τον κλάδο, αλλά και προσωπικά καθένα και καθεμιά από σας να στηρίξετε την 

Ένωσή μας. 

Εκ μέρους του ΔΣ,  

Παπαδάκης Δημήτριος 

Πρόεδρος της ΠΕΚΑΔΕ 
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Η χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε 

μαθητές με δυσλεξία: 

τα οφέλη, οι δυσκολίες και οι δυνατότητες 
 

Ρόντου Μαρία, εκπαιδευτικός Αγγλικών, συνεργάτης e-learning ΕΚΠΑ, 

mariarontou720@hotmail.com  

 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή αναλύονται τα οφέλη που έχουν οι μαθητές με δυσλεξία όταν χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να 

αυξήσουμε την πιθανότητα επιτυχίας των μαθητών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι με 

τους οποίους ο καθηγητής ξένων γλωσσών μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία με μαθητές με 

δυσλεξία. Γίνεται αναφορά στη χρήση του διαδικτύου και στις δυσκολίες που αυτή εμπεριέχει, στη χρήση 

CD-ROM, επεξεργαστή κειμένου, DVD και προγραμμάτων μετατροπής ήχου σε κείμενο και το αντίθετο. 

Λέξεις-κλειδιά: τεχνολογία, ξένες γλώσσες, μαθητές με δυσλεξία 

 

Εισαγωγή 

Η Βρετανική Εταιρία Δυσλεξίας δίνει τον εξής ορισμό στον κώδικα πρακτικής για τους εργοδότες: «Η 

δυσλεξία είναι ένας συνδυασμός από ικανότητες και δυσκολίες που επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία 

σε ένα ή περισσότερα από την ανάγνωση, την ορθογραφία και τη γραφή... Δυσκολίες μπορεί να 

παρουσιαστούν στους τομείς της ταχύτητας επεξεργασίας, βραχυπρόθεσμης μνήμης, οργάνωσης,... στον 

προφορικό λόγο και τις κινητικές δεξιότητες...» (Peer 2006). Οι μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες όχι μόνο στη μητρική τους γλώσσα, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και στην 

ορθογραφία, τη γραφή, την ανάγνωση και την εκμάθηση λεξιλογίου και γραμματικών δομών κατά την 

εκμάθηση ξένων γλωσσών (Kormos and Smith 2012).  Οι μαθητές αυτοί συχνά απογοητεύονται όταν 

μαθαίνουν ξένες γλώσσες γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό ομιλίας του καθηγητή αλλά και 

το ρυθμό της τάξης λόγω του αργού ρυθμού με τον οποίο επεξεργάζονται τις πληροφορίες και τη 

δυσκολία να ανταποκριθούν σε ερωτήσεις και οδηγίες (Crombie 1997, Crombie and McColl 2001). 

Η χρήση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του διαδικτύου αυξάνει το ενδιαφέρον, τη συμμετοχή, την 

αυτονομία καθώς και τη συνεργασία των μαθητών στο μάθημα των ξένων γλωσσών (Rontou 2010).  Η 

τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τους μαθητές με δυσλεξία να μάθουν ξένες γλώσσες καθώς τους 

προσφέρει αυτονομία και ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον μάθησης. Απ’ την άλλη μεριά όμως, η 

τεχνολογία μπορεί  να προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές αυτούς αν δεν πάρει τα κατάλληλα μέτρα ο 

καθηγητής. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται πρώτα τα οφέλη της χρήσης της τεχνολογίας καθώς και οι 

τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε την πιθανότητα επιτυχίας των μαθητών με δυσλεξία. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί ο καθηγητής ξένων γλωσσών να 

χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. 

Οφέλη της χρήσης της τεχνολογίας 

α) Κίνητρα 

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι μαθητές που μαθαίνουν γλώσσες χρησιμοποιώντας υπολογιστές και το 

διαδίκτυο έχουν περισσότερο έλεγχο της μάθησής τους. Γι’ αυτό το λόγο μαθαίνουν περισσότερο. Ο 

πίνακας 1 συγκρίνει τα κίνητρα ενός μαθητή που χρησιμοποιεί βιβλία με αυτά ενός μαθητή που έχει 

mailto:mariarontou720@hotmail.com
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πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον πίνακα 1, ο μαθητής με πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει 

πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία υλικού σε σχέση με το μαθητή που χρησιμοποιεί μόνο βιβλία. Ο μαθητής με 

πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να είναι ενεργητικός στη μάθησή του σε αντίθεση με το μαθητή που 

χρησιμοποιεί βιβλία, ο οποίος μπορεί να παραμείνει παθητικός και σε κάποιες περιπτώσεις σιωπηλός. 

Επίσης, ο πρώτος μαθητής επηρεάζεται λιγότερο από το περιβάλλον και έχει πρόσβαση σε περισσότερο 

πολυαισθητηριακό υλικό σε αντίθεση με το δεύτερο που δεν έχει. Τέλος, ο πρώτος μαθητής μπορεί να 

μαθαίνει χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο στο σπίτι όταν δεν μπορεί να πάει σχολείο ενώ η μάθηση του 

δεύτερου εξαρτάται από την παρακολούθηση μαθημάτων (Scully 2000). Σύμφωνα με τους Schneider και 

Crombie (2003), ο δεύτερος μαθητής μπορεί να έχει ανεξάρτητη πρόσβαση στο υλικό και τον υπολογιστή 

την ώρα που είναι βολική για αυτόν χωρίς να εξαρτάται από τις ώρες σχολείου. 

Πίνακας 1 

Μαθητής με πρόσβαση στο διαδίκτυο Μαθητής που βασίζεται στο βιβλίο 

Έχει τον έλεγχο του ρυθμού της μάθησής 
του 

Ο εκπαιδευτικός έχει τον έλεγχο του ρυθμού 
της μάθησής του 

Έχει πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία από 
υλικό 

Έχει πρόσβαση σε περιορισμένη ποικιλία 
από υλικό 

Πρέπει να είναι ενεργητικός στη μάθησή του Μπορεί να παραμείνει παθητικός μαθητής 
και σε μερικές περιστάσεις σιωπηλός 

Επηρεάζεται λιγότερο από το περιβάλλον Επηρεάζεται περισσότερο από το 
περιβάλλον 

Έχει περισσότερη πρόσβαση σε 
πολυαισθητηριακό υλικό 

Επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη 
πολυαισθητηριακών τεχνικών διδασκαλίας 

Μπορεί να μάθει ακόμα και όταν δεν είναι 
στο σχολείο αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στο σπίτι ή σε άλλη τοποθεσία 

Η μάθησή του επηρεάζεται από τις 
απουσίες, την καθυστέρηση και τη μη 
παρακολούθηση μαθημάτων 

Μετάφραση από (Scully 2000) 

β) Επανάληψη 

Η χρήση της τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να επαναλάβει την άσκηση όσες φορές 

χρειάζεται, ώστε να μπορέσει να την καταλάβει και να την κάνει σωστά. Με τη χρήση της τεχνολογίας ο 

μαθητής μπορεί να έχει όση επανάληψη επιθυμεί μέσα από ποικιλία τεχνολογικού υλικού (Schneider και 

Crombie2003). Οι μαθητές με δυσλεξία προτιμούν να ακούν τις ασκήσεις σε κασέτα ή CD από το να ακούν 

τη φωνή του/της εκπαιδευτικού. Αυτό συμβαίνει, γιατί μπορούν να γυρίσουν πίσω την κασέτα ή το CD για 

να ακούσουν τα κομμάτια που δεν μπόρεσαν να καταλάβουν την πρώτη φορά αλλά δεν μπορούν να 

“γυρίσουν πίσω” τον/την εκπαιδευτικό (Crombie 1995). 

γ) Μείωση ταχύτητας παρουσίασης 

Δίνεται η δυνατότητα, επίσης, να μειωθεί η ταχύτητα κατά την οποία παρουσιάζεται ο προφορικός λόγος. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για ακουστικό υλικό όπως CD. Μπορεί να μειωθεί και η 

ταχύτητα κατά την οποία παρουσιάζεται ο γραπτός λόγος, το οποίο είναι επίσης σημαντικό για τους 

μαθητές με δυσλεξία που έχουν αργούς ρυθμούς επεξεργασίας πληροφοριών. Με αυτό τον τρόπο δεν 

γελοιοποιούνται από τους συμμαθητές τους που έχουν καλύτερο επίπεδο και αποκτούν αυτοπεποίθηση 

και ανεξαρτησία (Schneider και Crombie (2003). 

δ) Ενσωμάτωση πολλών αισθήσεων 

Η ενσωμάτωση όσο το δυνατό περισσότερων αισθήσεων και ιδιαίτερα της αφής και της κίνησης μπορεί να 

βοηθήσει το μαθητή με δυσλεξία να αντιμετωπίσει την αδυναμία του στην ακουστική και οπτική 

επεξεργασία. Η υποστήριξη της ακουστικής δεξιότητας με οπτικές ενδείξεις όπως βίντεο ή εικόνες είναι το 

λιγότερο που χρειάζεται για να έχει επιτυχία ο μαθητής με δυσλεξία στην ξένη γλώσσα (Ρόντου 2014, 

Schneider και Crombie2003). 
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 Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα οφέλη της χρήσης τεχνολογίας; 

Οι Schneider και Crombie (2003) αναφέρουν διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 

αυξήσουμε την πιθανότητα επιτυχίας για τον μαθητή με δυσλεξία που μαθαίνει ξένες γλώσσες.  

α) Πρόσβαση σε ασκήσεις με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και CD-ROM 

Σύμφωνα με τους Schneider και Crombie (2003), για να αυξήσουμε την πιθανότητα επιτυχίας για τους 

μαθητές με δυσλεξία που μαθαίνουν ξένες γλώσσες θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουν πρόσβαση σε 

υπολογιστή, όπου θα μπορούν να κάνουν ασκήσεις με CD-ROM χωρίς τον περιορισμό των ωρών σχολείου. 

Με αυτό τον τρόπο, θα εξασφαλίσουμε το μέγιστο χρόνο εξάσκησης ειδικά για τους μαθητές που δεν 

έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι. Αν ο μαθητής το βρίσκει ενδιαφέρον, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν προγράμματα που καταγράφουν τις ώρες που αφιερώνει κάνοντας ασκήσεις ή 

χρησιμοποιώντας το υλικό. Με αυτό τον τρόπο, επιβραβεύεται ο μαθητής για την προσπάθειά του και 

ενθαρρύνεται η ατομική μελέτη. Αν δεν υπάρχει σύστημα στον υπολογιστή που να μετράει το σκορ, οι 

καθηγητές ξένων γλωσσών μπορούν να δημιουργήσουν ένα σύστημα επιβράβευσης για την ατομική ώρα 

μελέτης με τεχνολογικό υλικό για να βοηθήσουν τους μαθητές με δυσλεξία να ξεπεράσουν το αρχικό 

εμπόδιο της αρνητικής εμπειρίας επειδή χρειάζονται να ξοδέψουν πολύ χρόνο σε μελέτη που δεν 

επιβραβεύεται. 

β) Προσθήκη ή ενίσχυση της αφής και της κίνησης 

Μπορούμε να προσθέσουμε ή να ενισχύσουμε την αφή και την κίνηση κατά τη μάθηση σε επιλεγμένες 

ασκήσεις με υπολογιστές ιδιαίτερα σε επίπεδο αρχαρίων. Για παράδειγμα, μπορούμε να ζητήσουμε από 

το μαθητή με δυσλεξία να ιχνηλατήσει τις δύσκολες λέξεις ή μέρη της λέξης στην οθόνη του υπολογιστή ή 

στο χαλάκι του ποντικιού ενώ τις προφέρει αργά. Η χρήση της αφής και της κίνησης ενισχύει τη μάθηση 

και βοηθάει το μαθητή να απομνημονεύσει τις σωστές απαντήσεις ή τις δύσκολες πληροφορίες όπως η 

σημασία, η ορθογραφία ή η γραμματική. Ο καθηγητής ξένων γλωσσών μπορεί να ζητήσει χαλάκια 

ιχνογραφίας που είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα με την οθόνη ώστε να μπορούν οι μαθητές με δυσλεξία 

να δουν τα γράμματα που ιχνηλατούν στο χαλάκι να ιχνηλατούνται στην οθόνη παράλληλα (Schneider και 

Crombie 2003).  

Μπορούμε να σχεδιάσουμε ασκήσεις με δυνατότητες πρακτικής που ενσωματώνουν την 

πολυαισθητηριακή πρακτική και ιδιαίτερα την αφή και την κίνηση. Οι ασκήσεις αυτές μπορούν να 

συμπληρωθούν με ασκήσεις χωρίς τη χρήση τεχνολογίας όπως το να γράφουν οι μαθητές, να ιχνηλατούν 

και να λένε κάτι παράλληλα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρωματιστά στυλό, μαρκαδόροι και 

χρωματιστό χαρτί και κάρτες στη διδασκαλία της γραμματικής και του λεξιλογίου (Schneider και Crombie 

2003).  

γ) Συνεργασία με άλλους μαθητές 

Καλό θα ήταν ο μαθητής με δυσλεξία να κάθεται με έναν “καλό” μαθητή στις ξένες γλώσσες που είναι 

ικανός και πρόθυμος να τον βοηθήσει στις ασκήσεις με χρήση τεχνολογίας. Αυτή η στρατηγική βοηθά τους 

μαθητές με δυσλεξία να έχουν πιο κοινωνικές εμπειρίες και να είναι λιγότερο μοναχικοί και 

“απελπισμένοι” όταν χρησιμοποιούν υπολογιστές ή CD ξένων γλωσσών (Schneider και Crombie 2003).  

δ) Επιπλέον χρόνος 

Μπορεί να δίνεται επιπλέον χρόνος στους μαθητές με δυσλεξία για να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις που 

γίνονται με υπολογιστή ή τη χρήση διαδικτύου. Αυτή η στρατηγική θα τους δώσει τη δυνατότητα να 

επεξεργαστούν τις πληροφορίες αυθεντικής γλώσσας που τους δίνονται μέσα από επανάληψη των 

ασκήσεων και θα έχουν χρόνο να διορθώσουν τις ασκήσεις τους (Ρόντου 2014, Schneider και Crombie 

2003).  
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Τρόποι χρήσης της τεχνολογίας με μαθητές με δυσλεξία 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι με τους οποίους ο καθηγητής ξένων γλωσσών μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την τεχνολογία με μαθητές με δυσλεξία. Περιλαμβάνεται η χρήση του διαδικτύου, η 

χρήση CD-ROM, επεξεργαστή κειμένου, DVD και προγραμμάτων μετατροπής ήχου σε κείμενο και το 

αντίθετο. 

Διαδίκτυο και ιστοσελίδες  

Το διαδίκτυο προσφέρει ποικιλία αυθεντικού υλικού για διδασκαλία ξένων γλωσσών. Οι καθηγητές 

μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν clipart ώστε να συνοδεύσουν τις συχνά αφηρημένες γραμματικές 

πληροφορίες με συγκεκριμένες εικόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν τεχνικές απομνημόνευσης 

για να βοηθήσουν την κατανόηση δύσκολων γλωσσολογικών πληροφοριών (Ρόντου 2014). 

Οι μαθητές με δυσλεξία πιθανόν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη χρήση του διαδικτύου λόγω της 

δυσκολίας στην τήρηση οδηγιών και της δυσκολίας τους στη γραφή και την ανάγνωση. Γι’ αυτό παρακάτω 

αναφέρονται οι δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές και πως μπορεί να τις 

αντιμετωπίσει ο καθηγητής ξένων γλωσσών. 

Δυσκολίες χρήσης διαδικτύου από μαθητές με δυσλεξία και προσβασιμότητα  

α) Οδηγίες 

Η έρευνα της Scully (2000) με μια ομάδα μαθητών με δυσλεξία που χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο έδειξε 

ότι οι μαθητές με δυσκολία επεξεργασίας της γλώσσας δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν τις οδηγίες με 

την ταχύτητα που δίνονται από τον καθηγητή. Οι μαθητές αυτοί πιθανόν να μη ζητήσουν διευκρινήσεις 

από ντροπή προς τους συμμαθητές τους. Γι’ αυτό ο καθηγητής θα πρέπει να προσαρμόσει τις οδηγίες του 

ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους. Οι οδηγίες μπορούν να δοθούν σε κομμάτια ώστε κάθε κομμάτι να 

γίνει κατανοητό πριν δοθεί το επόμενο. Χρειάζεται να γίνεται έλεγχος για το αν οι πληροφορίες έγιναν 

κατανοητές. Επίσης, οι πληροφορίες ή οδηγίες πρέπει να δίνονται και γραπτώς. Μπορούν να γραφτούν σε 

κάρτες, να πλαστικοποιηθούν και να τοποθετηθούν  σε εμφανή σημεία στην αίθουσα όπου δουλεύουν οι 

μαθητές. 

β) Δυσκολία εύρεσης σωστής ιστοσελίδας 

Μια δεύτερη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει ο μαθητής με δυσλεξία είναι ότι μπορεί να γράψει 

λάθος μια λέξη σε μια μηχανή αναζήτησης και να μην το καταλάβει. Το αποτέλεσμα αυτού του λάθους 

είναι ότι είτε η μηχανή αναζήτησης δεν θα μπορέσει να βρει αυτό που ζητάει και ο μαθητής δεν θα 

μπορέσει να συνεχίσει τη δουλειά του και θα απογοητευτεί. Διαφορετικά ο καθηγητής μπορεί να δώσει 

στους μαθητές τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που θέλει να επισκεφτούν. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα 

να γράψει ο μαθητής με δυσλεξία λάθος τη διεύθυνση μπορούμε: 

 να ζητήσουμε από ένα άλλο μαθητή να γράψει τη διεύθυνση στον υπολογιστή, 

 να δώσουμε τη διεύθυνση γραπτώς στο μαθητή με δυσλεξία και 

 να ζητήσουμε από το μαθητή να διαβάσει τη διεύθυνση σε μικρά κομμάτια ανάμεσα στις τελείες 

και τις κάθετες (Scully 2000). 

γ) Δυσκολία εύρεσης πληροφοριών 

Όταν ο μαθητής με δυσλεξία συνδεθεί στο διαδίκτυο συναντά ένα απίστευτο πλήθος από ιστοσελίδες και 

πληροφορίες που μπορεί να του προκαλέσουν σύγχυση. Αν ο μαθητής δυσκολεύεται να επεξεργαστεί το 

γραπτό λόγο μπορεί να μη μπορέσει να βρει τις πληροφορίες που θέλει γιατί δε θα μπορέσει να ξεχωρίσει 

τα δεδομένα που βρήκε. Αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους μαθητές οι οποίοι κατεβάζουν υλικό 

χωρίς διάκριση «για να το δουλέψουν αργότερα». Αυτή η μέθοδος δείχνει χρήση του χρόνου του μαθητή 

χωρίς αποτέλεσμα και αναποτελεσματική χρήση του διαδικτύου (Scully 2000).  
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Επομένως, ο καθηγητής ξένων γλωσσών πρέπει να επιλέγει προσεχτικά τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιεί 

για το μάθημα του. Το περιεχόμενό τους πρέπει να ελεγχθεί για το αν είναι κατάλληλο για την ηλικία των 

μαθητών. Για να είναι πιο φιλικές οι ιστοσελίδες για τους μαθητές με δυσλεξία χρειάζεται: 

 να έχουν μία γραμματοσειρά γιατί είναι πιο εύκολο να τη διαβάσουν οι μαθητές με δυσλεξία, 

 να έχουν μεγάλα γράμματα, 

 να έχουν λιγότερο κείμενο απ’ ότι ένα βιβλίο γιατί η ανάγνωση στον υπολογιστή είναι πιο αργή, 

 να μην έχουν πολύ έντονη και πλάγια γραφή, 

 να έχουν στοίχιση στα αριστερά για να διαβάζεται πιο εύκολα, 

 να έχουν απλή μορφοποίηση, 

 να μην έχουν πολλές εικόνες, σύμβολα και λέξεις που αναβοσβήνουν τα οποία αντί να προκαλούν 

το ενδιαφέρον του αναγνώστη τον αποπροσανατολίζουν και 

 οι εικόνες να συνδέονται σαφώς με το κείμενο που συνοδεύουν (Scully 2000, Schneider και 

Crombie 2003). 

Οι Schneider και Crombie (2003) αναφέρουν κάποιες στρατηγικές για να βοηθήσει ο καθηγητής το μαθητή 

με δυσλεξία να βρει τις πληροφορίες που θέλει όταν συναντήσει μια ιστοσελίδα με πολλές πληροφορίες. 

Ο μαθητής με δυσλεξία μπορεί: 

 να ψάξει για τις σημαντικές πληροφορίες με το διπλανό του χρησιμοποιώντας ερωτήσεις-κλειδιά, 

 να ενημερώσει τον καθηγητή για τις δυσκολίες της ιστοσελίδας,  

 να ζητήσει βοήθεια ή άδεια για να ψάξει για μια ιστοσελίδα στη μητρική του γλώσσα που να έχει 

παρόμοιες πληροφορίες ώστε να μπορέσει να βρει τις πληροφορίες που ζητούνται μέσα στο 

χρόνο που δίνεται για την εργασία, και 

 να ψάξει για άλλες ιστοσελίδες στην ξένη γλώσσα που διδάσκεται (Ρόντου, 2014). 

δ) CD-ROM 

Η χρήση λογισμικού με τη μορφή CD-ROM καθιστά τους μαθητές ικανούς να δουλεύουν στο δικό τους 

επίπεδο και ρυθμό χωρίς την παρουσία του καθηγητή ξένων γλωσσών. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να 

δουλεύουν μόνοι τους ενώ έχουν τη δυνατότητα για επανάληψη με σκοπό να αποκτήσουν αυτοματισμό 

στη συγκεκριμένη γλωσσική άσκηση. Οι ντροπαλοί μαθητές ξένων γλωσσών μπορούν χρησιμοποιώντας 

CD-ROM ή εκπαιδευτικά λογισμικά στο σπίτι ή σε ένα εργαστήριο να επαναλάβουν εκφράσεις στην ξένη 

γλώσσα και την προφορά κάποιων λέξεων χωρίς να τους ακούν οι συμμαθητές τους. Επίσης, οι μαθητές με 

δυσλεξία μπορεί να προτιμούν την πρακτική με CD-ROM γιατί χρησιμοποιώντας τα δεν ντρέπονται να 

κάνουν λάθος και να τους μαλώσει ο/η καθηγητής/-ήτρια μπροστά στους συμμαθητές τους, πράγμα που 

τους ενθαρρύνει να κάνουν πρακτική και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.  

Υπάρχουν πολλά CD-ROM για διάφορες ξένες γλώσσες που υποστηρίζουν την ατομική μελέτη σε διάφορα 

επίπεδα. Ο καθηγητής ξένων γλωσσών ωστόσο, πρέπει να λάβει υπόψη του ότι τα περισσότερα CD-ROM 

για ξένες γλώσσες δεν έχουν γραφτεί ειδικά για τους μαθητές με δυσλεξία στην τάξη ξένων γλωσσών. 

Επομένως, μαθητές με σοβαρές δυσκολίες επεξεργασίας της γλώσσας μπορεί να χρειαστούν επιπλέον 

διευκολύνσεις. 

Τα CD-ROM έχουν ελκυστικό, πολυαισθητηριακό μαθησιακό υλικό και χωρίζονται σε μαθήματα. Υπάρχουν 

όμως και ολόκληρες σειρές μαθημάτων για διάφορες γλώσσες που μπορούμε να κατεβάσουμε από το 

διαδίκτυο οι οποίες για να είναι αποτελεσματικές για μαθητές με δυσλεξία που μαθαίνουν ξένες γλώσσες 

πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια: 

 Το πρόγραμμα να περιέχει εικόνες που είναι στενά συνδεδεμένες με τις γλωσσικές πληροφορίες 

που δίνονται. 
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 Το πρόγραμμα να προσφέρει ασκήσεις κίνησης και αφής και στρατηγικές απομνημόνευσης για την 

εκμάθηση της προφοράς, της γραμματικής και του λεξιλογίου οι οποίες παρουσιάζονται με άμεσο 

τρόπο. 

 Το πρόγραμμα να προχωρά με μικρά βήματα, παρέχοντας συχνές ευκαιρίες για επανάληψη και 

πολυασθητηριακή μάθηση. Χρειάζονται οδηγίες στην αρχή για το πως γίνονται συγκεκριμένες 

ασκήσεις και συνεχής καθοδήγηση μέχρι να αποχτήσει ο μαθητής κάποιο επίπεδο γνώσης της 

γλώσσας και αυτοπεποίθησης με το υλικό (Schneider και Crombie 2003, Ρόντου 2014). 

ε) DVD με υπότιτλους  

Σύμφωνα με την Crombie (2000), το DVD είναι ένας πολύ καλός τρόπος παρουσίασης αυθεντικού υλικού 

στους μαθητές. Η Crombie (2000) υποστηρίζει ότι η χρήση υποτίτλων είναι απαραίτητη. Οι μαθητές με 

δυσλεξία μπορεί να μην ωφεληθούν πολύ από την ανάγνωση των υποτίτλων αν οι αναγνωστικές τους 

δεξιότητες δεν είναι καλές. Ωστόσο, ακόμα και οι λίγες πληροφορίες που θα πάρουν είναι αξιόλογες 

(Crombie 2000). Επίσης, η παρακολούθηση DVD έχει ένα πολυαισθητηριακό στοιχείο το οποίο 

διευκολύνει το μαθητή με δυσλεξία στο να κατανοήσει αυτό που ακούει εφόσον βλέπει και την εικόνα 

παράλληλα (Ρόντου 2014). 

στ) Επεξεργασία κειμένου  

Οι μαθητές με δυσλεξία μπορούν να δημιουργήσουν καθαρές, ευανάγνωστες και με ωραία παρουσίαση 

εργασίες ή εκθέσεις στις ξένες γλώσσες, χωρίς να φαίνονται οι διορθώσεις που έχουν κάνει 

χρησιμοποιώντας επεξεργαστή κειμένου. Με τον ορθογραφικό έλεγχο εντοπίζονται τα ορθογραφικά τους 

λάθη. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να τα διορθώσουν χρησιμοποιώντας τις επιλογές που τους 

προτείνονται και να μην ανησυχούν για το αν η ορθογραφία τους είναι σωστή. Το σενάριο κατά το οποίο 

οι μαθητές με δυσλεξία ελέγχουν τη δουλειά τους και αλλάζουν τη σωστή ορθογραφία νομίζοντας ότι 

έχουν κάνει λάθος δεν υπάρχει με τη χρήση του ορθογραφικού ελέγχου (Crombie and Crombie 2000). 

Οι διαδραστικοί επεξεργαστές κειμένου λειτουργούν σαν έξυπνοι βοηθοί που αναλαμβάνουν τις εργασίες 

ρουτίνας και επιτρέπουν στους μαθητές με δυσλεξία να συγκεντρωθούν στις διαδικασίες υψηλότερου 

επιπέδου. Προγράμματα όπως το Co: Writer προβλέπουν πιθανές επιλογές λέξεων ή καταλήξεις λέξεων 

στην οθόνη μειώνοντας τον αριθμό των πλήκτρων που χρειάζεται να πατήσει αυτός που γράφει. Το 

πρόγραμμα Write: Outloud περιλαμβάνει και την προσθήκη φωνής. Το πρόγραμμα αυτό διαβάζει στο 

μαθητή τις λέξεις που είναι γραμμένες λάθος και το κείμενο που έχει γράψει. Το πρόγραμμα δίνει 

προφορικά σχόλια που παρέχουν επιλογές από λίστες με λέξεις με παρόμοιο ήχο ή ορθογραφία (Crombie 

and Crombie 2000). Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε Άγγλους μαθητές με δυσλεξία αλλά θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και από μαθητές με δυσλεξία που μαθαίνουν Αγγλικά. Θα ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιμα σε μαθητές επιπέδου Β και Γ που γράφουν εκθέσεις στα Αγγλικά (Ρόντου 2014).  

ζ) Εφαρμογές μετατροπής φωνής σε κείμενο και το αντίθετο  

Τα προγράμματα αναγνώρισης φωνής μετατρέπουν τον προφορικό λόγο σε κείμενο. Αυτά είναι σχετικά 

οικονομικά τώρα και δουλεύουν στους περισσότερους υπολογιστές. Τα συστήματά τους χρειάζονται 

κάποια εκπαίδευση για να μπορούν να αναγνωρίζουν τις φωνές συγκεκριμένων χρηστών. Τα 

προγράμματα αυτά μπορούν να αναγνωρίζουν 60-100 λέξεις το λεπτό. Το “NaturallySpeaking” και το 

‘SpeechLive’ δουλεύουν σε παρόμοια λειτουργικά υπολογιστή και χρησιμοποιούνται με επεξεργαστές 

κειμένου και άλλα προϊόντα όπως προγράμματα περιήγησης ιστού. Η αναγνώριση φωνής, μαζί με την 

προσθήκη ήχου από τον υπολογιστή, παρέχουν ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από μαθητές με δυσλεξία που μαθαίνουν ξένες γλώσσες ατομικά για το γράψιμο 

εκθέσεων στην ξένη γλώσσα ή με τη χρήση μικροφώνου και ακουστικών μέσα σε τάξη (Ρόντου 2014, 

Crombie and Crombie2000). 
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Το ‘Kurzweil 3000’ μετατρέπει το κείμενο σε φωνή σε εφτά γλώσσες βοηθώντας έτσι τους μαθητές με 

δυσλεξία να διαβάσουν κείμενα στο διαδίκτυο ή τα κείμενα που τους δίνει ο/η καθηγητής/-ήτρια ή να 

διορθώσουν τα κείμενα που γράφουν οι ίδιοι στον επεξεργαστή κειμένου. Περιλαμβάνει ορθογραφικό 

έλεγχο ομιλίας, μετάφραση σε πολλές γλώσσες, πρόβλεψη λέξης, οδηγό μελέτης λεξιλογίου, πρότυπα 

(Ρόντου 2014, Kurzeil Education). Επομένως, θα ήταν χρήσιμο για την ανάγνωση και κατανόηση κειμένων 

αλλά και για το γράψιμο εκθέσεων στην ξένη γλώσσα. 

Σύνοψη 

Το άρθρο αυτό ανέφερε τα οφέλη που έχει η τεχνολογία για τους μαθητές με δυσλεξία κατά την εκμάθηση 

ξένων γλωσσών. Η χρήση υπολογιστών επιτρέπει στους μαθητές με δυσλεξία να δουλεύουν αυτόνομα, να 

αφιερώνουν όσο χρόνο χρειάζονται για να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις και να χρησιμοποιούν όλες τις 

αισθήσεις τους. Θα ήταν χρήσιμο ο καθηγητής ξένων γλωσσών να πάρει κάποια μέτρα ώστε το μάθημα με 

υπολογιστές να είναι ωφέλιμο για τους μαθητές με δυσλεξία:  να βεβαιωθεί ότι έχουν καταλάβει τις 

οδηγίες, ότι κάθονται με ένα μαθητή που μπορεί να τους βοηθήσει, να χρησιμοποιεί ιστοσελίδες ‘φιλικές’ 

για τους μαθητές με δυσλεξία και να τους παρέχει κάποιες διευκολύνσεις. Επίσης, τα CD-ROM που είναι 

πολυαισθητηριακά και χωρισμένα σε ενότητες και σε διαφορετικά επίπεδα καθώς και τα DVD με 

υπότιτλους ωφελούν τους μαθητές με δυσλεξία. Τέλος, ο ορθογραφικός έλεγχος, οι διαδραστικοί 

επεξεργαστές κειμένου και οι εφαρμογές μετατροπής φωνής σε κείμενο και το αντίθετο μπορούν να 

φανούν χρήσιμα στους μαθητές με δυσλεξία όταν γράφουν εκθέσεις στην ξένη γλώσσα. 
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Η Μαρία Ρόντου διδάσκει Αγγλικά σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για 11 

χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι συνεργάτης του πανεπιστημίου Αθηνών σε εξ αποστάσεως 

επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με δυσλεξία» του 

οποίου είναι συγγραφέας. Έχει βασικό πτυχίο στην Αγγλική γλώσσα και Φιλολογία από το 

πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό με τίτλο «Αγγλικές Γλωσσικές Σπουδές και Μέθοδοι» από το 

πανεπιστήμιο Warwick και διδακτορικό από το πανεπιστήμιο Birmingham. Έχει εκδώσει άρθρα πάνω 

στη διδασκαλία Αγγλικών με χρήση της τεχνολογίας, τη διαφοροποίηση για τους μαθητές με δυσλεξία 

που μαθαίνουν Αγγλικά, τη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων και τη συνεργασία καθηγητών και 

γονέων. 
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Teaching Cultural Awareness  
through the Arts 

 

Glikeria Selimi, EFL teacher, glikeriaselimi@gmail.com 

 

Abstract 

The present article proposes the application of transformative learning theory through the technique of 

Visible Thinking as a means of dealing with the issue of developing students’ critical thinking and cultural 

awareness in the foreign language classroom.  The method is based on the process of close observation and 

analysis of an art work by the students with the objective of deriving conclusions that will alter biased or 

distorted views on serious cultural issues. The results of the application of the process are encouraging and 

suggest that the aesthetic experience of understanding and interpreting an art work can affect students’ 

ideas and cultural beliefs. 

Keywords: Cultural awareness, critical thinking, English classroom, transformative learning, Visible Thinking 

 

Introduction 

One of the key components of foreign language curricula is that of preparing students to interact 

successfully in a context of intercultural relationships that goes beyond the narrow boundaries of classroom 

lessons and into real-life situations that students will come across as participants of international 

communication (Nugent & Catalano, 2015). This article focuses on the problem of developing learners’ 

critical cultural awareness while enhancing their linguistic skills with specific reference to a foreign 

language classroom of a Greek school at the centre of Athens. The development of cultural awareness 

through arts is presented as a pedagogical method based on the theory of transformative learning that can 

be applied in the foreign language classroom by educators in order to address the problem.  

Theoretical background 

The development of cultural awareness involves consciousness of one’s own culture as well as 

other people’s various cultures, integration of different cultures and development of an attitude of respect 

towards other cultures (Gaston, 1984). The literature on intercultural learning focuses on the importance of 

encouraging and promoting students’ ability for cultural empathy through a learning process that allows 

them to reflect on their cultural beliefs and even question their views and ideas concerning the practices of 

other cultures (Byram, Gribkova & Starkey, 2002∙ McGee, 2011). 

The application of mechanisms of critical thinking in the context of the learning process allows for 

prior knowledge and experience to be reevaluated and distorted views and suppositions regarding crucial 

social issues to be reconsidered (Habermas, 1984∙ Mezirow, 2009). Through critical discussion ideas and 

beliefs which learners have assimilated as commonly accepted views rather than logically proven 

statements are thoroughly checked and questioned. As an outcome of this process of critical reflection 

emerges the transformation of ideas which leads to an alteration of the understanding of the world and an 

eventual change of behavior (Habermas,  1984∙ Mezirow, 2009). 

mailto:glikeriaselimi@gmail.com
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Transformative learning through the Aesthetic Experience (Kokkos, 2010) is an innovative 

educational method based on the systematic observation and critical analysis of art works via the 

techniques of Visible Thinking and Artful Thinking developed by Project Zero of Harvard University (Blythe, 

Perkins, et al, 2002; Perkins, 2016; Ritchhart & Perkins, 2008). Visible Thinking refers to “any kind of 

observable representation that documents and supports the development of an individual’s or group’s 

ongoing thoughts, questions, reasons, art reflections” (Tishman & Palmer, 2005, p. 1). Application of Visible 

Thinking in the classroom context requires the employment of organizing structures referred to as “thinking 

routines” which encourage students’ active processing “by asking them to think with and beyond the facts 

they know-asking questions, taking stock of prior knowledge, probing the certainty of their ideas, and 

visibly connecting new knowledge to old” (Tishman & Palmer, 2005, p. 2). The core routines of Visible 

Thinking aim at different types of thinking from across the modules.  

“What Makes You Say That?” is an interpretation with justification routine which promotes evident-

based reasoning through the questions, “What’s going on?” and “What do you see that makes you say 

that?”. 

“Think Puzzle Explore” makes use of students’ prior knowledge and encourages deeper inquiry 

through a set of three questions, “What do you think you know about this topic?”, “What questions or 

puzzles do you have?” and “How can you explore this topic?”. 

“Think Pair Share” is a routine which involves posing a question to students, asking them to take a 

few minutes of thinking time and then turning to a nearby student to share their thoughts. Because 

students are listening to and sharing ideas, “Think Pair Share” encourages students to understand multiple 

perspectives. 

Expanding the focus of Visible Thinking to include an emphasis on thinking through art the 

technique of Artful Thinking invites students to think deeply and directly about a work of art and provides 

them with “vivid models of what the process of good thinking looks like and shows them their participation 

matters” (Tishman & Palmer, 2006, p. 10). Several routines of Visible Thinking such as “What Makes You 

Say That?” and “Think Puzzle Explore” are also used in Artful Thinking to promote and extend students’ 

thinking. David Perkins, a founding member of Project Zero, observes that looking at art requires thinking, 

therefore, art is uniquely qualified to support habits of reflective thinking (Perkins, 1994) and contribute to 

students’ critical thinking, creativity and imagination. The comprehension of art is a complex mental 

process of interpretation of the multiple meanings of the symbolic forms in an art work (Efland, 2002). 

Students as critical thinkers actively involved in the process of observing and analyzing art works realize the 

multiplicity and complexity of the symbolic forms present in different cultures and the various meanings 

and understandings of the world originating from them. 

Method application and results 

The student population of a typical Greek school at the centre of Athens is a mosaic of young 

individuals of different nationalities, languages and cultures. This mosaic is beautiful in its diversity but the 

achievement of effective and productive cooperation among so many different people towards the 

common goal of learning poses a serious challenge for teachers as well as students themselves. In the 

context of a broader project aiming at the reinforcement of students’ cooperation skills and the 

development of their cultural awareness, the English class of the sixth grade of a primary school at the 
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centre of Athens implemented the thinking routine for exploring works of art known as “See Think 

Wonder” which is commonly used in the Artful Thinking and the Visible Thinking framework. This routine 

encourages students to make careful observations and thoughtful interpretations of works of art, thus, 

creating space for students’ critical thinking to evolve. 

The implementation of the method involves six stages: 

Stage 1: Specification of the issue that needs to be addressed 

Students of this class displayed unwillingness to cooperate with each other in the context of the 

learning process due to their difficulty in getting to know and critically consider the cultural background of 

their fellow students as a new field to be explored rather than a foreign, inconceivable entity. 

Stage 2: Students’ views on the problematic area of class conduct 

Students wrote down on a small piece of paper their views on the problem of cooperation and 

alienation among them. Some of their answers reported: 

“I don’t like x (name of student) sitting next to me. He always mumbles the text when we do reading 

activities and that gets on my nerves.” 

“When we did the lesson on European nationalities x (name of student) seemed to be making fun of my 

nationality.” 

“I can’t work with the people in my team, I want to make a team with my friends.” 

“Some students always want to be the leader of the group and they never listen to my opinion.” 

Stage 3: Pinpointing the matters to be addressed 

-Why don’t I like working with students who think differently from me? 

-Why is it difficult to accept ideas alternative to mine?  

-Why are we different? 

The latter question was selected as the one most concise and, therefore, most suitable for 

elaboration. 

These questions ask students in informal language for interpretations and supporting reasons bringing the 

language of thinking into play (Ritchhart & Perkins, 2008). 

Stage 4: Selection of the art work 

At this stage the teacher undertakes the responsibility of selecting the art work that can facilitate 

students in the process of exercising their critical thinking round the issue of cultural diversity as expressed 

in the question of the previous stage, “Why are we different?” Picasso’s painting Three Musicians 

(http://www.pablopicasso.org/three-musicians.jsp) was selected as the appropriate material for the 

application of the technique of Visible Thinking. 

Stage 5: Application of the technique of Visible Thinking 

Students silently observed the painting and took turns in answering the questions: 

 What do you see? 

http://www.pablopicasso.org/three-musicians.jsp
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 What do you think? 

 Why? 

This specific routine of artful thinking helps students focus on specific areas of the painting every 

time and try to interpret the details of the painting using their own personal creativity and critical thinking. 

Students regarded the painting as an example of how different musical instruments produce the desirable 

musical effect and discovered in the depiction of the three musicians/musical instruments various symbols 

of difference, diversity, even contrast, but, also, fusion and merging of separate musical items and their 

respective identities.  

When all students had offered their individual interpretation of the painting, they formed groups 

and through critical discussion they attempted to relate their views on the painting to the initial problem of 

cultural difference posed to them. Some of their indicative answers were as follows: 

“Life is like music, it takes more than one to go on.” 

“Three different musical instruments make better music than three same instruments, so it’s better to work 

with people who are not the same with you.” 

“I like the guitar, someone else likes the piano and someone else the trumpet, but we all like music. We are 

not so different after all.” 

Stage 6: Critical decision on whether to reconsider original viewpoints or not 

Students were handed back the small pieces of paper on which they had written their original 

viewpoints and were asked to decide whether they would rewrite them or not. Most students rewrote their 

original statements and either used milder terms in reference to the problems of cooperation with their 

fellow students while approximately a third of the class expressed willingness to make an effort to get to 

know their classmates’ cultural background. 

Discussion – Conclusions 

The results of the implementation of Visible Thinking in the educational process as part of a 

broader project aiming at improving students’ skills critical thinking skills and enhancing cultural awareness 

were positive as the aims of the specific project were fulfilled up to a significant degree. Students’ 

reconsideration of their original viewpoints and their willingness to get to know and show respect towards 

diverse cultural traits of their fellow students proves that art can affect students’ ability to think and 

critically establish their beliefs and ideals. Furthermore, the specific method emphasizes and relies on 

students’ personal involvement in the learning process, therefore encouraging students’ individuality. A 

stronger, more powerful impact of the specific educational process on the development of students’ ability 

for cultural empathy can be expected through its implementation on a long-term basis. 
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Έρευνα της ΠΕΚΑΔΕ για τις επιμορφωτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών ΠΕ06 

Πρώτη παρουσίαση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων της έρευνας 

Εισαγωγή 

Η παροχή επιμορφωτικού έργου προς τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 ήταν πάντοτε μια από τις 

κυριότερες προτεραιότητες της ΠΕΚΑΔΕ. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτό ότι οι επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών ΠΕ06 έχουν διευρυνθεί και εξειδικευτεί. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί αναζητούν στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες και 

τα ενδιαφέροντά τους. Για τους λόγους αυτούς, η ΠΕΚΑΔΕ αποφάσισε να διενεργήσει έρευνα έτσι ώστε να 

διερευνήσει εις βάθος και πολύπλευρα τις επιμορφωτικές ανάγκες των συνάδελφων μας, με σκοπό να 

μπορέσει να τους προσφέρει αναβαθμισμένες επιμορφωτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται 

όσο το δυνατό περισσότερο στις ιδιαίτερες ανάγκες και ενδιαφέροντα τους. 

Ταυτότητα της έρευνας 

Ο αρχικός σχεδιασμός της έρευνας έγινε το Φθινόπωρο του 2015 όταν αποφασίστηκε ότι το βασικό 

ερευνητικό εργαλείο θα ήταν το ερωτηματολόγιο έτσι ώστε να καταγραφούν οι απόψεις όσο το δυνατόν 

περισσότερων συναδέλφων. Το Δεκέμβριο του 2015 το αρχικό πιλοτικό ερωτηματολόγιο ολοκληρώθηκε, 

παρουσιάστηκε στην ημερίδα της ΠΕΚΑΔΕ Getting Together – Better Informed, όπου πραγματοποιήθηκε η 

πιλοτική εφαρμογή του σε τυχαίο δείγμα 20 ατόμων. Το πιλοτικό ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε αυτό δημοσιεύτηκαν στο τεύχος 44 του περιοδικού 

μας ASPECTS today (σελ. 48-53).  

Ο τελικός σχεδιασμός της έρευνας έγινε την  Άνοιξη και το Καλοκαίρι του 2016, λαμβάνοντας υπόψη τα 

δεδομένα από την ανάλυση του πιλοτικού ερωτηματολογίου. Στις αρχές του Φθινόπωρου του 2016 το 

τελικό ερωτηματολόγιο ήταν έτοιμο και στη συνέχεια ξεκίνησε η τελική εφαρμογή του η οποία κράτησε 

έως τον Ιανουάριο του 2018. Αποφασίστηκε ότι το τελικό ερωτηματολόγιο, αφού πρώτα θα γινόταν η 

σχετική κοινοποίηση στους συναδέλφους μας,  θα δημοσιευόταν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 

της ΠΕΚΑΔΕ και η συμπλήρωση του θα γινόταν επίσης ηλεκτρονικά μέσα από τη σχετική φόρμα για λόγους 

ευκολίας και αμεσότητας αλλά κυρίως για να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε συνάδελφο, όπου βρισκόταν, 

να καταθέσει τις απόψεις του. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, το ερωτηματολόγιο παρέμεινε προσβάσιμο για 

τόσο μεγάλο διάστημα. Το τελικό ερωτηματολόγιο δημοσιεύτηκε στο τεύχος 45-46 του περιοδικού μας 

ASPECTS today (σελ. 76-79). 

Βασικοί στόχοι της έρευνας 

Όπως προαναφέρθηκε, ο  βασικός στόχος της έρευνας αυτής ήταν η αναβάθμιση του επιστημονικού και 

επιμορφωτικού έργου της ΠΕΚΑΔΕ έτσι ώστε να στηριχτεί πιο αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό έργο των 

συναδέλφων μας. Επιπλέον, η στόχευση της έρευνας ήταν να αναδείξει τις αναγκαίες επιμορφωτικές 

παρεμβάσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας και του μαθησιακού αποτελέσματος του 

εκπαιδευτικού έργου των συναδέλφων μας και ταυτόχρονα να γίνει εφικτή η προώθηση ενεργητικών και 

συνεργατικών διαδικασιών επιμόρφωσης. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει καταγραφή των 

άμεσων ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων των συναδέλφων σε βασικά ζητήματα επιμόρφωσης όπως: 

 Γενικά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα 

 Θέματα ειδικότητας και διδακτικής του μαθήματος 
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 Τρόπος, μορφή και μέθοδος επιμόρφωσης 

 Χρόνος , συχνότητα και διάρκεια επιμόρφωσης 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

Όπως γίνεται αντιληπτό, βασικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της έρευνας ήταν να γίνει μια αναλυτική 

καταγραφή των σύγχρονων, γενικών και ειδικών, επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των 

συναδέλφων ΠΕ06. Με βάση τα δεδομένα αυτά, θα καταστεί δυνατό να διαμορφωθεί ένα αναβαθμισμένο 

και διαφοροποιημένο πλαίσιο επιμόρφωσης για τους συναδέλφους μας. Ως αποτέλεσμα, θα γίνει εφικτό 

να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν στοχευμένα και εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης όσον 

αφορά το περιεχόμενο, τη μορφή και τη διάρκεια. Τέλος, μια από τις βασικές επιδιώξεις της έρευνας ήταν 

να επιτευχθεί η ενεργητικότερη εμπλοκή των καθηγητών Αγγλικής στην επιμορφωτική διαδικασία σε όλες 

τις φάσεις της καθώς και η αυξημένη συμμετοχή συναδέλφων στη συλλογική επιμορφωτική προσπάθεια. 

Αποτελέσματα έρευνας ΠΕΚΑΔΕ 

Τα αποτελέσματα της αυτής της πρώτης ανάλυσης των σημαντικότερων απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

στο τελικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο παρουσιάστηκαν στην εκλογοαπολογιστική ημερίδα της ΠΕΚΑΔΕ 

τον Ιανουάριο του 2018. Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν παρακάτω βασίζονται στον αριθμό των 

συναδέλφων που απάντησαν έως το χρονικό σημείο αυτό. Συνολικά είχαν απαντήσει 213 εκπαιδευτικοί. 

Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Προφίλ εκπαιδευτικών (ερωτήσεις 1-7) 

Η συντριπτική πλειοψηφία των 213 εκπαιδευτικών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο είναι γυναίκες 

και μόνιμοι υπάλληλοι. Οι περισσότεροι από αυτούς (τέσσερεις στους δέκα) υπηρετούν σε δημοτικά, ενώ 

από ένα τέταρτο υπηρετούν σε Γυμνάσια και ΓΕΛ/ΕΠΑΛ. Οι μισοί περίπου ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα  

41-50 ετών, ενώ το ένα τρίτο στην ηλικιακή ομάδα  31-40 ετών. Τα τρία τέταρτα βρίσκονται περίπου στο 

μέσον της επαγγελματικής τους διαδρομής αφού έχουν  διδακτική υπηρεσία από 11 έως 25 χρόνια. Γενικά 

παρατηρείται αρκετά καλό επίπεδο σπουδών (οι μισοί περίπου διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα) και παράλληλα καταγράφηκε πολύ καλό επίπεδο εξοικείωσης με 

τις ΤΠΕ (το ένα τρίτο διαθέτει ‘καλό’ επίπεδο γνώσεων στις ΤΠΕ και ένα άλλο τρίτο ‘πολύ καλό’ ή ‘άριστο’ 

επίπεδο γνώσεων). 

Σύντομη παρουσίαση των σημαντικότερων απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο της έρευνας 

Στις επόμενες ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να επιλέξουν για κάθε ενότητα του ερωτηματολογίου 

και για κάθε επιλογή που τους δινόταν το βαθμό προτίμησης τους, δηλαδή σε ποιο βαθμό ενδιαφέρονται, 

χρειάζονται ή προτιμούν κάθε μια από τις επιλογές που τους παρουσιάζονταν. Οι πιθανές απαντήσεις για 

κάθε επιλογή ήταν: καθόλου, λίγο, μέτρια, αρκετά, πάρα πολύ. 

 Στους πίνακες που ακολουθούν, το πλήθος των προτιμήσεων αναφέρει τον βαθμό προτίμησης 

«πάρα πολύ» που επέλεξαν οι ερωτώμενοι. 

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Θεματικές ενότητες επιμόρφωσης Α’ (ερώτηση 8) 

Ως πρώτη επιλογή, με αρκετή διαφορά μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να επιμορφωθούν στην 

ενότητα διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί προκρίνουν, κατά σειρά 

προτεραιότητας, τις ενότητες: α) αντιμετώπιση κρίσεων, ενδοσχολικής βίας, εκφοβισμού , β) εκπαιδευτικά 

προγράμματα-καινοτόμες δράσεις, γ) ψυχοπαιδαγωγική-συμβουλευτική και δ) σχέδια εργασίας-projects. 
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ΣΧΟΛΙΟ: οι εκπαιδευτικοί αναζητούν επιμόρφωση πάνω στα σύγχρονα και φλέγοντα ζητήματα που ολοένα 

και περισσότερο απασχολούν τη εκπαιδευτική και σχολική κοινότητα και σχετίζονται κυρίως είτε με την 

αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο σχολείο είτε με την υιοθέτηση και 

εφαρμογή σύγχρονών και εναλλακτικών διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών.  

Θεματικές ενότητες επιμόρφωσης Β’ (ερώτηση 9) 

Ως πρώτη επιλογή, οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να επιμορφωθούν στην ενότητα σύγχρονες διδακτικές 

προσεγγίσεις. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί προκρίνουν, κατά σειρά προτεραιότητας, τις ενότητες: α) 

παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, β) διαφοροποιημένη διδασκαλία, γ) ένταξη της λογοτεχνίας στη 

μαθησιακή διαδικασία και ε) αξιοποίηση των τεχνών στη διδακτική πράξη.  

 

ΣΧΟΛΙΑ: α) Οι εκπαιδευτικοί προτιμούν σύγχρονα, καινοτόμα θέματα αιχμής, πέρα από τα κλασσικά και 

καθιερωμένα, έξω δηλ. από την πεπατημένη και β) Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν υψηλή προτίμηση για 

πολλές θεματικές ενότητες, ίσως λόγω του υψηλού βαθμού κινήτρου για επιμόρφωση σε πολλούς τομείς. 

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Τρόπος παρεχόμενης επιμόρφωσης (ερώτηση 10) 

Δεν ξεχωρίζει κάποιο συγκεκριμένο είδος στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Σχεδόν όλα τα είδη που 

προτάθηκαν τυγχάνουν περίπου ίσης αποδοχής.  

 

ΣΧΟΛΙΟ: Το γεγονός ότι προτιμώνται σχεδόν εξίσου ‘αντίθετα’ είδη όπως κύκλος σεμιναρίων (σε 

πολλαπλές συναντήσεις) από τη μια και ταχύρρυθμα σεμινάρια (μια συνάντηση) ή οι κλασικές ημερίδες 

επιμόρφωσης πιθανώς εξηγείται από τις διαφοροποιημένες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα αλλά και τον 

διαθέσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών.  
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Μορφή επιμόρφωσης (ερώτηση 11) 

Είναι ξεκάθαρη η προτίμηση των εκπαιδευτικών για σεμινάρια/workshops (ολιγομελή) καθώς δίνεται η 

ευκαιρία για πιο συμμετοχική και αναλυτική επιμόρφωση. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτιμήσεις για 

εξ αποστάσεως επιμόρφωση με χρήση νέων τεχνολογιών και για μεικτό σύστημα (δια ζώσης σεμινάρια 

και εξ αποστάσεως επιμόρφωση με χρήση νέων τεχνολογιών, λόγω του υψηλού επίπεδου γνώσης ΤΠΕ. 

Σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών επέλεξε και τις  ‘διαδραστικού’ τύπου παρουσιάσεις. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Οι συγκεκριμένες προτιμήσεις δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν υψηλή κατάρτιση στις 

ΤΠΕ αλλά και το γεγονός ότι η μέθοδος της εξ αποστάσεως επιμόρφωση έχει παγιωθεί στη συνείδηση των 

περισσότερων εκπαιδευτικών ως μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και βολική μορφή επιμόρφωση στις 

σύγχρονες συνθήκες ζωής και εργασίας. 

Είδος παρεχόμενης επιμόρφωσης (ερώτηση 12) 

Είναι ξεκάθαρη η προτίμηση των εκπαιδευτικών για πρακτικά εργαστήρια (hands-on experience) καθώς 

δίνεται η ευκαιρία για πιο συμμετοχική, ενεργητική και πρακτική επιμόρφωση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

και η προτίμηση για παρακολούθηση δειγματικών διδασκαλιών και παρουσίαση καλών πρακτικών οι 

οποίες θα παρουσιάζουν με πρακτικό και ‘ζωντανό’ τρόπο τις διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.   

 

ΣΧΟΛΙΟ: Οι επιλογές αυτές δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές 

δράσεις οι οποίες θα επικεντρώνονται στην εφαρμογή στην πράξη σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών 

διδασκαλίας σε αντίθεση με τις θεωρητικές παρουσιάσεις. Είναι ενδεικτικό ότι η επιλογή που αφορούσε  

την παρουσίαση θεωρητικών εξελίξεων δεν έτυχε της προτίμησης των εκπαιδευτικών. 

ΙV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ XΡΟΝΟ, ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Χρονική περίοδος επιμόρφωσης (ερώτηση 13) 

Αναφορικά με το χρόνο κατά τον οποίο επιθυμούν να πραγματοποιείται η επιμόρφωση, είναι εμφανής η 

προτίμηση των εκπαιδευτικών για τα σαββατοκύριακα ή για τα Σάββατα μόνο. 
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Συχνότητα επιμόρφωσης (ερώτηση 14) 

Όσον αφορά τη συχνότητα των επιμορφωτικών συναντήσεων, προκρίνονται από τους εκπαιδευτικούς δύο 

σχετικά αντίθετες επιλογές. Η ‘εντατική’ και ‘συμπυκνωμένη’ επιλογή μια ημέρα κάθε εβδομάδα για ένα 

μήνα και η πιο ‘χαλαρή’ και ‘εκτεταμένη’ επιλογή μια ημέρα κάθε μήνα για ένα εξάμηνο. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Η ‘αντίθεση’ αυτή στις δύο υψηλότερες προτιμήσεις για τη συχνότητα επιμόρφωσης πιθανώς 

εξηγείται από τις διαφοροποιημένες ανάγκες, ενδιαφέροντα και το διαθέσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών.  

Περίοδος του έτους για επιμόρφωση (ερώτηση 15) 

Τέλος, σχετικά με την περίοδο της επιμόρφωσης, είναι ξεκάθαρη η προτίμηση για την περίοδο 1-15 

Σεπτεμβρίου. Η περίοδος 15-30 Ιουνίου είναι επιλέξιμη μόνο από τους συναδέλφους της Α’/θμιας. 

 

Επίλογος  

Η πρώτη καταγραφή των σημαντικότερων αποτελεσμάτων της έρευνας, δηλαδή οι επιλογές που 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ06, παρουσιάζουν μεγάλο 

ενδιαφέρον. Είναι φανερό ότι οι συνάδελφοι αναζητούν περισσότερες, εξειδικευμένες και στοχευμένες 

επιμορφωτικές δράσεις. Παράλληλα, αποδεικνύεται ότι επιζητούν πιο σύγχρονες και ευέλικτες δομές 

επιμόρφωσης που θα τους δίνουν την ευκαιρία για μια πιο ενεργητική εμπλοκή στη διαδικασία η οποία 

θα επικεντρώνεται περισσότερο στην πρακτική εφαρμογή διδακτικών μεθόδων και τεχνικών. Η τελική 

επεξεργασία των απαντήσεων των συναδέλφων θα μας δώσει μια πιο ξεκάθαρη και οριστική εικόνα για 

τις προτιμήσεις τους η οποία θα οδηγήσει σε πιο συγκεκριμένα και αναλυτικά συμπεράσματα και στη 

συνέχεια σε προτάσεις για την διαμόρφωση ενός  αναβαθμισμένου πλαισίου επιμόρφωσης. Ευελπιστούμε 

ότι στο άμεσο μέλλον θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα που 

θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συναδέλφων μας έτσι ώστε να ενισχυθεί η 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη.     

 

Ο Ιωάννης Βεντούρης είναι εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας Β/θμιας Εκπ/σης, με εικοσαετή διδακτική 

εμπειρία. Είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών M.A. in Language Studies (Applied Linguistics and ELT) και Diploma of 

Advanced Studies in Education (Linguistics and English Language Education) από το University of 

Lancaster, U.K. Είναι πιστοποιημένος επιμορφωτής για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στις ξένες 

γλώσσες από το 2002, αξιολογητής προφορικού λόγου στο ΚΠγ από το 2005 ενώ έχει διατελέσει 

επιμορφωτής ΠΕ06 στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης το 2011. Είναι μέλος του ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ. 
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Υπόμνημα της ΠΕΚΑΔΕ για το μάθημα των Αγγλικών 
στο Νέο Λύκειο 

 

Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. 
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής 

Δημόσιας Εκπαίδευσης 

Web site: www.pekade.gr   e-mail: info@pekade.gr 

 

Αρ. Πρωτ.: 6 

   Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017 

 

Προς: Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

            κ. Κώστα Γαβρόγλου 

            Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

            κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη 

Κοιν:  Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ 

            κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο 

            Πρόεδρο του ΙΕΠ κ. Γεράσιμο Κουζέλη 

            Πρόεδρο της ΟΛΜΕ κ. Νίκο Παπαχρήστο 

 

Το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο  
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, 

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) δραστηριοποιείται στο 

χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης επί 40 συναπτά έτη, αριθμεί πάνω από 3000 μέλη και εκπροσωπεί 

πανελλαδικά όλους τους εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας τόσο στην Α΄/θμια όσο και στη Β΄/θμια 

Εκπ/ση. Προτεραιότητά μας είναι η στήριξη της δημόσιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω της ποιοτικής 

αναβάθμισης του μαθήματος των Αγγλικών στο υψηλότερο επιθυμητό επίπεδο. 

 

Με το παρόν υπόμνημα επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας για το μάθημα 

των Αγγλικών στο Νέο Λύκειο (Γενικό και Επαγγελματικό) στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το 

νομοσχέδιο που αφορά στη μεταρρύθμιση και αναβάθμιση του Λυκείου, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 

1/14-2-2017 υπομνήματός μας προς τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για τη 

διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο.  

 

Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και ενότητα της διδασκαλίας του γνωστικού μας 

αντικειμένου, να ενισχυθεί η παρεχόμενη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο 

σχολείο προς όφελος των μαθητών/-τριών και της ελληνικής κοινωνίας και να διασφαλιστεί η θέση των 

εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06 που υπηρετούν στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

 

Η αναγκαιότητα διδασκαλίας και εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας στο Νέο Λύκειο 
 

Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας συνάδει με το βασικό στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

πολυγλωσσία που είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών, καθώς η υψηλού επιπέδου γνώση και η 

αποτελεσματική επικοινωνία στην ξένη γλώσσα θεωρείται ως: 

http://www.pekade.gr/
mailto:info@pekade.gr
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 μέσο για την εμπέδωση της έννοιας του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη γεφύρωση των 

διαφορών, την καλλιέργεια διαπολιτισμικής κατανόησης και διαλόγου σε μια πολυγλωσσική και 

πολυπολιτισμική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, 

 βασικό ουσιαστικό προσόν για τους ευρωπαίους πολίτες καθώς ενισχύει τις δυνατότητες 

μάθησης και απασχόλησης, προάγει την κινητικότητα και την ανταγωνιστικότητα και παρέχει 

ευκαιρίες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης, 

 μία από τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης για την ολοκλήρωση και ανάπτυξη του 

ατόμου και για την ισότιμη και ενεργό συμμετοχή του στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. 

 

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές έρευνες, η εκμάθηση των ξένων γλωσσών αποτελεί εργαλείο για την 

καταγραφή των δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων που κατακτήθηκαν με βάση το Εθνικό και 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, βασική επαγγελματική δεξιότητα αποτελεί η 

κατάκτηση και πιστοποίηση της γνώσης των ξένων γλωσσών μέσα από διαπιστευμένα εθνικά συστήματα 

εξέτασης. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), ως εθνικά 

διαπιστευμένο σύστημα εξέτασης σε αντιστοιχία με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες 

Γλώσσες (CEFR). 

 

Στις μέρες μας, η αγγλική γλώσσα, ως lingua franca, αποτελεί όχι μόνο τη γλώσσα της διεθνούς 

επικοινωνίας αλλά και το μέσο με το οποίο εκφράζεται το σημαντικότερο μέρος της επιστημονικής, 

οικονομικής, πολιτιστικής και πνευματικής δραστηριότητας διεθνώς.  

 

Στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές, πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές συνθήκες, η κατάκτηση της 

αγγλικής γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο, που επιτρέπει στους μαθητές και μελλοντικούς πολίτες να τη 

χρησιμοποιούν ως «απολύτως ικανοί χρήστες» (επίπεδο Γ),: 

 

 αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόσβαση στην εξελισσόμενη επιστημονική και τεχνολογική 

σκέψη και έρευνα, την αναζήτηση γνώσεων και πληροφοριών, κυρίως στο διαδίκτυο, τη σύναψη 

συνεργατικών δράσεων και την κάλυψη επικοινωνιακών αναγκών, 

 συμβάλλει ουσιαστικά στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, που θα 

καταστήσουν ικανούς τους/τις μαθητές/-ήτριες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 

μελλοντικές εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες τους, 

 οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση της μητρικής γλώσσας, στην γενικότερη ανάπτυξη ανώτερων 

γλωσσικών, επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων και νοητικών αναπαραστάσεων. 

 

Στο Λύκειο ενδείκνυται η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας σε υψηλό επίπεδο επειδή ο μαθητικός 

πληθυσμός έχει αναπτύξει μεγαλύτερη νοητική και μαθησιακή ωριμότητα και γνωστική ικανότητα. Μέσα 

από την εκμάθηση της ξένης γλώσσας ενισχύεται η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργατικότητα 

και η διερευνητική μάθηση των μαθητών/-τριών. Επιπλέον, αναπτύσσονται δεξιότητες όπως αυτές της 

διαμεσολάβησης, της διαπολιτισμικής κατανόησης, της διαπραγμάτευσης, της επίλυσης προβλημάτων, 

της επιχειρηματολογίας, της ρητορικής ή της αντιλογίας. 

 

Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ανάπτυξης γνώσεων και 

δεξιοτήτων και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα στοχεύοντας στη διαθεματικότητα και στη 

διεπιστημονικότητα. Για το λόγο αυτό, η αγγλική γλώσσα κρίνεται απαραίτητη για την υιοθέτηση της 

διδακτικής προσέγγισης CLIL (Content and Language Integrated Learning - Ολοκληρωμένη Εκμάθηση 

Περιεχομένου και Γλώσσας), δηλαδή τη διδασκαλία ενός σχολικού μαθήματος (π.χ. Ιστορία, Φυσικές 

Επιστήμες) μέσω μιας ξένης γλώσσας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για την 

προσέγγιση αυτή, η οποία είναι σήμερα πολύ δημοφιλής και επιτυχημένη στις περισσότερες χώρες της 

Ευρώπης: “Η προσέγγιση CLIL, κατά την οποία οι μαθητές διδάσκονται ένα μάθημα μέσω μιας ξένης 

γλώσσας μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στους στόχους της Ένωσης σε σχέση με την εκμάθηση 

γλωσσών.” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχέδιο Δράσης «Προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής 

πολυμορφίας 2004-2006», σελ. 19). 
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Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την παιδαγωγική 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) καθώς αποτελεί την 

κατεξοχήν παγκόσμια γλώσσα τεχνολογικών εξελίξεων, γεγονός που συνεπάγεται την καλύτερη 

κατανόηση των δυνατοτήτων και την πιο αποτελεσματική ενσωμάτωση των τεχνολογικών μέσων στη 

διδακτική πράξη. Επιπλέον, η εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών (CALL – 

Computer Assisted Language Learning - Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών με τη Βοήθεια Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή) προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια προσέγγιση που μπορεί να βελτιώσει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αναφέρεται στην Έκθεση για καινοτόμες, επιστημονικά τεκμηριωμένες 

μεθόδους επιτάχυνσης της εκμάθησης γλωσσών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). Επομένως, η εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε., έτσι ώστε να ενισχύεται η 

εκμάθηση της γλώσσας σε υψηλό επίπεδο. 

 

Η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο στο Λύκειο συμβάλλει στη συμμετοχή των 

μαθητών/-τριών σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και σχολικές συνεργασίες (Erasmus, eTwinning, 

MUN, κ.α.) και χρησιμεύει στην κριτική επεξεργασία δεδομένων που διατίθενται στο διαδίκτυο. 

Επιπροσθέτως, η διδασκαλία της θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην πολιτιστική διάσταση της 

γλώσσας (λογοτεχνία, δοκίμιο, θέατρο, εφημερίδες και περιοδικά), ώστε οι μαθητές/-ήτριες να μπορούν 

να αντιλαμβάνονται με καλύτερο τρόπο τις εκφάνσεις και τις πτυχές των σύγχρονων πολυπολιτισμικών 

κοινωνιών, προκειμένου να αναπτύσσουν διαπολιτισμική συνείδηση. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται 

απαραίτητη η δημιουργία αναλυτικού προγράμματος εκμάθησης των ξένων γλωσσών στο Λύκειο. 

 

Μέρος του αναλυτικού προγράμματος θα πρέπει να συνδέεται με θέματα πολιτισμού και τέχνης, 

ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, περιβαλλοντικής προστασίας, κλπ. 

αναδεικνύοντας την πολιτιστική, κοινωνική και ανθρωπιστική διάσταση της διδασκαλίας της ξένης 

γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, όπως αναφέρεται και στα πορίσματα της Διαρκούς Επιτροπής 

Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου τονίζεται ότι βασικός στόχος της διδασκαλίας του μαθήματος 

πρέπει είναι η εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση του/της μαθητή/-ήτριας μέσω της ξένης γλώσσας 

(2016, σελ. 30), η οποία αποσκοπεί στην πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου και στην 

καλλιέργεια κριτικής σκέψης και συναισθηματικής ωριμότητας. 

 

Επιπροσθέτως, η διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο κρίνεται απαραίτητη 

εφόσον, ως πανελλαδικά εξεταζόμενο ειδικό μάθημα, προαπαιτούμενο για την πρόσβαση σε σχολές και 

τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απαιτεί την κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό ή 

άριστο επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των μαθητών/-τριών που επιλέγουν να εξεταστούν 

στην Αγγλική Γλώσσα ως ειδικό μάθημα αυξήθηκε από 6.780 το 2009 σε 16.712 το 2017, αριθμός που 

ανέρχεται στο 72,73% όσων επέλεξαν να εξεταστούν σε όλα τα ειδικά μαθήματα (22.977 μαθητές και 

μαθήτριες από ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.).  

 

Επιπλέον, η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας σε πολύ υψηλό επίπεδο κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη 

για τους μελλοντικούς φοιτητές και σπουδαστές, ανεξαρτήτως ιδρύματος, σχολής ή τμήματος στο οποίο 

θα εκπαιδευτούν ή θα καταρτιστούν, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η πρόσβαση στη διεθνή 

βιβλιογραφία, η κατανόηση τεχνικών εγχειριδίων, οι συνεργασίες με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού, 

τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών είναι μερικές μόνο από τις δραστηριότητες των φοιτητών/-τριών 

για τις οποίες απαιτείται άριστη γνώση των Αγγλικών. 

 

Προτάσεις της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. για την Αγγλική Γλώσσα στο Νέο Λύκειο 
 

Όπως καταγράφηκε στα πορίσματα του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία (Μάιος 2016, 

σελ. 86) είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι η γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας στο ανώτερο δυνατό 

επίπεδο, καθώς και η πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτής, ενισχύει το προσωπικό και επαγγελματικό 

προφίλ των μαθητών παρέχοντας σε αυτούς ένα ουσιαστικό εφόδιο και ένα τυπικό προσόν για τη 

μελλοντική τους εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία. Επιπλέον, για την εξασφάλιση των παραπάνω 

απαραίτητων εφοδίων και προσόντων, η ελληνική οικογένεια επωμίζεται ένα δυσβάστακτο πλέον, στις 

δύσκολες εποχές που ζούμε, κόστος, προσφεύγοντας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ το δημόσιο σχολείο θα 
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μπορούσε κάλλιστα να καλύψει αυτή την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας αξιοποιώντας το άριστα 

καταρτισμένο δυναμικό των καθηγητών Αγγλικής. 

 

Συμπερασματικά, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. υποστηρίζει ότι η ελληνική πολιτεία, μέσα από τη δημόσια εκπαίδευση, 

οφείλει να παρέχει σε όλους και όλες ανεξαιρέτως τους μαθητές και τις μαθήτριες τη δυνατότητα 

εκμάθησης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε πολύ καλό ή άριστο επίπεδο. Για τους λόγους που 

εξηγήσαμε παραπάνω, θεωρούμε ότι η αγγλική γλώσσα παρέχει πολλαπλά οφέλη στους μαθητές και στις 

μαθήτριες και για αυτό είναι απαραίτητη όχι μόνο για την τρέχουσα εκπαιδευτική τους πορεία και το 

μέλλον τους αλλά και για τη γενικότερη ανάπτυξη και εξέλιξή τους ως μαθητών/-ητριών, αυριανών 

πολιτών και εν γένει προσωπικοτήτων και για αυτό θα πρέπει να αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο 

διδακτικό αντικείμενο στο Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Λυκείου. Αυτό εξάλλου αποτυπώθηκε και στα 

Πορίσματα της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία (Μάιος 2016, σελ. 30-31), 

όπου η Αγγλική Γλώσσα προτείνεται να είναι ένα από τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα στο Νέο Λύκειο. Η 

κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο «πολύ καλής γνώσης» (Γ1) ή «άριστης γνώσης» (Γ2) είναι 

εφικτή στο Λύκειο και κρίνεται αναγκαία για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα ακολουθήσουν 

ανώτατες ή ανώτερες σπουδές, θα επιλέξουν άλλες μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης ή/και θα 

κατευθυνθούν στην αγορά εργασίας τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. 

Κατά συνέπεια, κρίνεται επιβεβλημένη η ενισχυμένη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο 

Λύκειο, έτσι ώστε να επιτευχθεί η κατάκτηση και πιθανή πιστοποίηση της γλώσσας στο ανώτερο 

επιθυμητό επίπεδο για όλους τους/τις μαθητές/-ήτριες. Αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ουσιαστική 

εργασία των μαθητών/-τριών μέσα στην τάξη λόγω της επικοινωνιακής φύσης του μαθήματος και λόγω 

της άμεσης συσχέτισης των αυξημένων ωρών διδασκαλίας με την κατάκτηση της γλώσσας στα υψηλότερα 

επίπεδα. Αυτό παρατηρείται στις χώρες της Ευρώπης όπου αναλογούν περισσότερες ώρες εκμάθησης της 

αγγλικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, η ποιοτική ενίσχυση και ο εμπλουτισμός 

του μαθήματος, όπως περιγράφηκε παραπάνω, θα συμβάλει στην αναμόρφωση της ξενόγλωσσης 

εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο, προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος των 

μαθητών/-τριών, των οικογενειών τους και της κοινωνίας γενικότερα. 

 

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε: 

 

Α. Γενικά για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας 

 

1. Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής 12ετούς διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας ως Α ́ ξένης γλώσσας 

για όλους τους/τις μαθητές/-ήτριες από την Α’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Λυκείου.  

2. Ενιαίο, συνεχές πρόγραμμα σπουδών για την αγγλική γλώσσα καθ’ όλη τη διάρκεια της 12ετούς 

διδασκαλίας του μαθήματος. 

3. Καταγραφή στο Απολυτήριο του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου του επιπέδου 

γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας που έχει κατακτηθεί και ενδεχομένως πιστοποιηθεί μέσω του 

Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ).  

4. Σύνδεση της διδασκαλίας και εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας με το ΚΠγ για να παρέχεται η 

δυνατότητα απόκτησης πιστοποιημένης γνώσης, σε συνέχεια του ΦΕΚ 4452/τ. Α΄/15-02-2017. 

5. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο και 

Λύκειο), έτσι ώστε να κατακτούν οι μαθητές/-ήτριες τα παρακάτω επίπεδα γλωσσομάθειας: 

 Α2/Β1-στο Δημοτικό 

 Β2/Β2+ στο Γυμνάσιο 

 Γ1+/Γ2- στο Λύκειο (Γενικό & Επαγγελματικό) 

Για την επίτευξη των επιπέδων αυτών, οι διδακτικές ώρες/εβδομάδα προτείνεται να είναι ως εξής: 

 

Τάξη Γυμνάσιο Γενικό Λύκειο Επαγγελματικό Λύκειο 

Α’ 3 3 3 (Γενικά Αγγλικά) 

Β’ 3 4 4 (2 Γενικά Αγγλικά + 2 Επαγγελματικά Αγγλικά) 

Γ’ 3 4 

2 (ειδικό μάθημα) 

4 (1 Γενικά Αγγλικά + 3 Επαγγελματικά Αγγλικά 

2 (ειδικό μάθημα) 
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Β. Για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο 

 

6. Διδασκαλία του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας ως υποχρεωτικού μαθήματος σε όλες τις τάξεις 

του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου. 

7. Στο Νέο Λύκειο, το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας θα πρέπει να παρέχεται ως μάθημα γενικής 

παιδείας (βασικού κορμού), υποχρεωτικό για όλους τους/τις μαθητές/-ήτριες, έτσι ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα να την κατακτούν σε υψηλό επίπεδο, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες 

ανάγκες και προκλήσεις της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωής. 

8. Στο Επαγγελματικό Λύκειο, το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας θα πρέπει να παρέχεται και ως μάθημα 

Γενικής Παιδείας («Γενικά Αγγλικά») και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας («Επαγγελματικά 

Αγγλικά I και II»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 3/17-07-2017 υπόμνημα της ΠΕΚΑΔΕ 

προς τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη. 

9. Επέκταση του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Λύκειο, σε συνέχεια του 

ΦΕΚ 2871/τ.Β΄/9-09-2016, προκειμένου να παρέχεται συνεκτική και ολοκληρωμένη διδασκαλία του 

μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας από την Α ́ Δημοτικού έως και τη Γ  ́Λυκείου. 

10. Σχεδιασμός συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών για το Επαγγελματικό Λύκειο, το οποίο να 

λαμβάνει υπόψη του περιγράμματα επαγγέλματος και να καθορίζει κριτήρια και περιγραφητές 

δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύξει ο/η μαθητής/-ήτρια που μαθαίνει Αγγλικά και αντιστοιχούν στον 

τομέα και την ειδικότητά του. 

11. Μέσα από τη σύνδεση με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) να δίνεται η δυνατότητα 

πιστοποίησης της γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα στο ανώτερο δυνατό επίπεδο (Β2/Γ1/Γ2), 

δεδομένου ότι αποτελεί προσόν επαγγελματικής ζωής και εφόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

12. Στη Γ’ Λυκείου, να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον τμημάτων προετοιμασίας -

ανεξάρτητα του αριθμού συμμετεχόντων - για όσους/-ες μαθητές/-ήτριες επιλέξουν να εξεταστούν 

στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας για την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Προβληματισμός αναφορικά με το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας  

σύμφωνα με τις εξαγγελίες για το Νέο Λύκειο 

 

Αν και έχει επανειλημμένα διακηρυχτεί και επισημανθεί ότι η αναβάθμιση της παρεχόμενης διδασκαλίας 

των ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης είναι απαραίτητη (π.χ. Πορίσματα Διαρκούς 

Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, 2016, σελ. 29), οι πρόσφατες εξαγγελίες για το Νέο 

Λύκειο φαίνεται να οδηγούν την ξενόγλωσση εκπαίδευση και ειδικότερα τη διδασκαλία και εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας σε περαιτέρω υποβάθμιση για τους εξής λόγους: 

 

α. Η διαφαινόμενη παραμονή του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στα μαθήματα επιλογής και όχι στα 

υποχρεωτικά μαθήματα στη Β’ και Γ’ τάξη του Νέου Λυκείου δεν συνάδει με την αναγκαιότητα εκμάθησης 

της αγγλικής γλώσσας σε υψηλό επίπεδο, οδηγώντας αναπόφευκτα τους/τις μαθητές/-ήτριες και τις 

οικογένειές τους σε λύσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να αποκτήσουν, με υψηλό κόστος, τα 

απαραίτητα προσόντα και εφόδια για τη μελλοντική εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.  

 

β. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας έως και την Α’ Λυκείου δεν θα 

επιτρέπουν την κατάκτηση της γλώσσας σε υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας, στερώντας στους/στις 

μαθητές/-ήτριες τη δυνατότητα να μπορούν να πιστοποιηθούν δωρεάν μέσα στο δημόσιο ελληνικό 

σχολείο κι οδηγώντας τους αναπόφευκτα σε ξένα, συχνά μη διαπιστευμένα, συστήματα εξέτασης, 

καταργώντας στην πράξη το ΦΕΚ 4452/τ. Α΄/15-02-2017 που θεσμοθετήθηκε. 

 

γ. Δεδομένου ότι το σύνολο των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας σε Δημοτικό, 

Γυμνάσιο και Λύκειο, μετά από τις συνεχείς μειώσεις τα τελευταία χρόνια, θεωρείται ανεπαρκές, η 

Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. κρίνει πως θα είναι δύσκολο έως αδύνατο στο τέλος της Α' Λυκείου να φτάνουν οι μαθητές/-

ήτριες στο επίπεδο Β2. Συμπληρωματικά, επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε πιστοποίηση κάτω από το 

επίπεδο Β2 είναι ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και στη μελλοντική εκπαίδευση ή 

κατάρτιση των μαθητών/-τριών, γεγονός που θα εκμηδενίσει το ενδιαφέρον τους για πιστοποίηση μέσα 

http://www.pekade.gr/gr/announcements/287-theseis-protaseis-didaskalia-agglikis-epal
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στο σχολείο, θα καταστήσει τη σύνδεση του σχολείου με το ΚΠγ αδύνατη και δεν θα προσφέρει 

ουσιαστικό όφελος στην ελληνική κοινωνία. 

 

δ. Η πιθανή μη δημιουργία τμημάτων στη Γ΄ Λυκείου για την προετοιμασία όσων μαθητών/-τριών 

επιλέξουν να εξεταστούν στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας για τις πανελλήνιες εξετάσεις θα 

περιορίσει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες που οφείλει να προσφέρει ένα δημόσιο 

σχολείο στους/στις αποφοίτους του. Επίσης, από τη στιγμή που πολλοί/πολλές μαθητές/-ήτριες δεν θα 

διδάσκονται την αγγλική γλώσσα στη Β’ και Γ’ τάξη και συνεπώς δεν θα έχουν κατακτήσει σε αυτή γνώσεις 

και δεξιότητες υψηλού επιπέδου, θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μελλοντική εκπαιδευτική και 

επαγγελματική τους πορεία, πόσο μάλλον όταν δεν θα αναγράφεται στο απολυτήριό τους το μάθημα των 

Αγγλικών. 

 

ε. Όσον αφορά στους/στις καθηγητές/-ήτριες Αγγλικής, η μείωση των ωρών διδασκαλίας, οι οποίες θα 

προκύψουν στο Νέο Λύκειο, θα οδηγήσει στην απώλεια οργανικών θέσεων, στην ανακήρυξή τους σε 

υπεράριθμους ή πλεονάζοντες προκαλώντας εργασιακή αστάθεια που θα επιδρά αρνητικά στο 

παρεχόμενο διδακτικό έργο. 

 

στ. Η πιθανή αδυναμία συγκρότησης τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο καθώς επίσης και η 

συνεπακόλουθη μη μόνιμη παρουσία εκπ/κών Αγγλικής σε κάθε σχολείο θα καταστείλει την έως τώρα 

ενεργό συμμετοχή πολλών δημόσιων σχολείων σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και στη 

συνεργασία των σχολείων με άλλα σχολεία και φορείς του εξωτερικού.  

 

ζ. Τέλος, η πιθανή απουσία καθηγητών ΠΕ06 από κάθε Λύκειο θα δυσχεράνει επιμορφωτικές προσπάθειες 

(π.χ. on-line επιμορφώσεις, webinars) και προσπάθειες επαγγελματικής εξέλιξης (π.χ. Erasmus). Γενικά, θα 

ακυρωθεί στην πράξη η σημαντική συνεισφορά των καθηγητών Αγγλικής στο δημόσιο σχολείο. Αντίθετα, 

η παρουσία ενός αξιόλογου και άρτια καταρτισμένου δυναμικού θα συνέβαλε στην αναβάθμιση της 

ποιότητας του δημόσιου σχολείου και της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, 

 

Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. έχει κατ’ επανάληψη παρουσιάσει με επιχειρήματα τη θέση της για την αναγκαιότητα 

ενίσχυσης και εμπλουτισμού του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας. Παρακαλούμε θερμά για τη θετική 

σας ανταπόκριση στα αιτήματα και τις προτάσεις μας ενόψει της διαβούλευσης για την αναβάθμιση του 

Λυκείου, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα το ελληνικό δημόσιο σχολείο στις ανάγκες και 

απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και να προσφέρει σε εποχές οικονομικής δυσπραγίας και κοινωνικής 

κρίσης υψηλού επιπέδου γνώσεις που προετοιμάζουν κατάλληλα καταρτισμένους μελλοντικούς πολίτες.  

 

Ειδικότερα, παρακαλούμε πολύ όπως δεχθείτε το Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. προκειμένου να συζητήσουμε 

άμεσα τα ως άνω επιχειρήματα.  

 

Με Εκτίμηση, 

 

Για το  Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. 

 

  Ο Πρόεδρος                                                                           Η Γεν. Γραμματέας 

 

   Δημήτριος Παπαδάκης                                                                     Αγγελική Πολίτη   
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Συνάντηση της ΠΕΚΑΔΕ με την ΟΛΜΕ  

με θέμα το υπόμνημα για το Νέο Λύκειο  

 

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017, ο Πρόεδρος, η Γενική Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας της 

Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η 

Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. συζήτησε το υπόμνημα που είχε κατατεθεί με θέμα το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Νέο 

Λύκειο (Γενικό και Επαγγελματικό).  

Σκοπός της συνάντησης ήταν να τεθούν οι βάσεις για μια συνεργασία με στόχο την αναβάθμιση της 

διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και τη διασφάλιση τόσο της 

ακεραιότητας και της συνέχειας του γνωστικού μας αντικειμένου όσο και της θέσης των εκπαιδευτικών κλ. 

ΠΕ06 που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση. 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. επισήμαναν τη σημασία και την αναγκαιότητα της διδασκαλίας του 

μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο με βάση ένα συνεκτικό, δωδεκαετές πρόγραμμα 

σπουδών. Ιδιαιτέρως, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. αναφέρθηκε στο Λύκειο, επισημαίνοντας τα προβλήματα τα οποία 

απασχολούν τους εκπαιδευτικούς του κλάδου σε αυτό, όπως ότι: α) πρόκειται για μάθημα επιλογής με 

παρωχημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα, β) δεν υπάρχει συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών που να καλύπτει τους 

διαφορετικούς τύπους Λυκείου, γ) τα βιβλία δεν διανέμονται δωρεάν. Επιπλέον, αναφορά έγινε στις 

ανάγκες των μαθητών/-ητριών ως προς το επίπεδο γλωσσομάθειας (και τις αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας 

και μάθησης) που χρειάζονται οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ως προαπαιτούμενο για την 

πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και ως επαγγελματικό προσόν και ουσιαστικό εφόδιο για 

τη μελλοντική τους ζωή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τέλος η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. παρουσίασε 

συγκεκριμένες προτάσεις που θα οδηγήσουν στην ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της διδασκαλίας, 

εκμάθησης και πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.).  

Στον εκτενή διάλογο που ακολούθησε υπήρξε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και θετική ανταπόκριση εκ 

μέρους του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. και παρατηρήθηκε ειλικρινής διάθεση περαιτέρω συνεργασίας για την 

στήριξη του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο.  

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. 
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Συνάντηση της ΠΕΚΑΔΕ με τον Πρόεδρο του ΙΕΠ  
με θέμα το υπόμνημα για το Νέο Λύκειο (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) 

 

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018, ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και η Έφορος Δημοσίων 

Σχέσεων της ΠΕΚΑΔΕ συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του ΙΕΠ κ. Γεράσιμο Κουζέλη και με τις Συμβούλους 

του ΙΕΠ Νίκα Μαρία, ΠΕ06 και Παπαδημητρίου Ευαγγελία, ΠΕ07. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η 

ΠΕΚΑΔΕ ανέπτυξε και συζήτησε τις θέσεις της με βάση το υπόμνημα που είχε κατατεθεί με θέμα το 

μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Νέο Λύκειο (Γενικό και Επαγγελματικό).  

Σκοπός της συνάντησης ήταν αφενός να παρουσιαστούν διεξοδικά και εμπεριστατωμένα οι απόψεις και οι 

προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ και αφετέρου να εμπεδωθεί η συνεργασία με το ΙΕΠ με στόχο την αναβάθμιση της 

διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της συνέχειας του 

γνωστικού αντικειμένου. Με βάση τις προϋποθέσεις αυτές, καταξιώνεται περαιτέρω ο ρόλος και, κατ’ 

επέκταση, κατοχυρώνεται η θέση των συναδέλφων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06 που υπηρετούν στη δημόσια 

εκπαίδευση. 

Τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ επισήμαναν τη σημασία και την αναγκαιότητα της διδασκαλίας του 

μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο με βάση ένα συνεκτικό, δωδεκαετές πρόγραμμα 

σπουδών. Αναφέρθηκαν τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους εκπαιδευτικούς του κλάδου στο 

Λύκειο, όπως ότι πρόκειται για μάθημα επιλογής με παρωχημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα, δεν υπάρχει 

συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών που να καλύπτει τους διαφορετικούς τύπους Λυκείου και τα βιβλία δεν 

διανέμονται δωρεάν. Επιπλέον, αναφορά έγινε στις ανάγκες των μαθητών/-ητριών ως προς το επίπεδο 

γλωσσομάθειας (και τις αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας και μάθησης) που χρειάζονται οι απόφοιτοι όλων 

των τύπων Λυκείου ως προαπαιτούμενο για την πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και ως 

επαγγελματικό προσόν και ουσιαστικό εφόδιο για τη μελλοντική τους ζωή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Τέλος, η ΠΕΚΑΔΕ παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις που θα οδηγήσουν στην ποιοτική και 

ποσοτική ενίσχυση της διδασκαλίας, εκμάθησης και πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο (ΓΕΛ 

και ΕΠΑΛ).  

Από τη μεριά του ΙΕΠ, και ενόψει της αναβάθμισης των ξένων γλωσσών γενικά, αναγνωρίστηκε η 

σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της αγγλικής γλώσσας ως διδακτικού αντικειμένου και κρίθηκε 

απαραίτητη η εκμάθησή της σε υψηλό επίπεδο, καθώς και η πιστοποίησή της μέσα στο σχολείο μέσω του 

ΚΠγ, ως εφόδιο για τους/τις μαθητές/-ήτριες. Για το σκοπό αυτό, το ΙΕΠ προσπαθεί για την ενίσχυση και 

αναβάθμιση του μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο Λύκειο. Επί του παρόντος, 

δρομολογείται η εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, με αρχή αυτό της Β’ 

Λυκείου, καθώς και η παραγωγή διδακτικού/μαθησιακού υλικού υπό μορφή σεναρίων για τα ΓΕΛ και για 

τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ για τις οποίες δεν υπάρχουν βιβλία, το οποίο θα διανέμεται δωρεάν από το 

Σεπτέμβριο του 2018. Τέλος, θα ξεκινήσει σύντομα πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ξένων 

γλωσσών για το ΕΠΣ-ΞΓ (αφορά το Δημοτικό και το Γυμνάσιο). 

Ακολούθησε εκτενής διάλογος με γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, θετική ανταπόκριση και ειλικρινή διάθεση 

περαιτέρω συνεργασίας για την στήριξη του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο.  

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ 
  

http://www.pekade.gr/gr/announcements/292-ypomnima-to-mathima-tis-agglikis-glossas-sto-neo-lykeio
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Επιστολή παρέμβασης για το θέμα των Σχολικών Σύμβουλων Αγγλικής 

 
Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. 

Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής 
Δημόσιας Εκπαίδευσης 

Web site: www.pekade.gr   e-mail: info@pekade.gr 
 

 
Αρ. Πρωτ.: 6 

  Αθήνα, 16 Απριλίου 2018 
 

                 Προς: Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
               κ. Κώστα Γαβρόγλου 
                Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
               κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη 

                 Κοιν:  Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ 
                             κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 
Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ), με την παρούσα επιστολή, 
εκφράζει τον προβληματισμό της σχετικά με την υπό εξέταση κατάργηση του θεσμού των Σχολικών 
Συμβούλων, ιδιαιτέρως επειδή πρόκειται για φυσικά πρόσωπα με μεγάλη επιστημονική κατάρτιση και 
καθοδηγητική εμπειρία, μέλη της Ένωσής μας, των οποίων η συνεργασία με την ΠΕΚΑΔΕ είναι συνεχής σε 
θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της Αγγλικής στο δημόσιο σχολείο. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή τους στις δράσεις της Ένωσης, είτε με εισηγήσεις είτε με άρθρα στο 
επιστημονικό περιοδικό μας, είναι πάντοτε υψηλού επιπέδου και συντελούν στην περαιτέρω κατάρτιση 
και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής. Ανάλογη είναι και η συνεργασία τους με τις κατά 
τόπους Επιστημονικές Ενώσεις Αγγλικής σε όλη την επικράτεια. 
 
Αξίζει γενικότερα να τονιστεί ότι η συμβολή των Σχολικών Συμβούλων στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι 
σημαντική και ουσιαστική, ενισχύοντας έτσι το έργο των εκπαιδευτικών με ποικίλους τρόπους. Ειδικότερα, 
οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Αγγλικής καλύπτουν τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση με αποτέλεσμα να κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη η παρουσία τους, εφόσον συντονίζουν και 
συνεργάζονται με μεγάλο αριθμό καθηγητών.  
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, πιστεύουμε ότι η ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους θα στερήσει από τους 
εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα για άμεση επικοινωνία, η οποία υπήρξε πολύτιμη μέχρι τώρα. Άλλωστε, η 
καθοδήγηση και στήριξη την οποία έχουν προσφέρει συμβάλλει τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο 
και στην αναβάθμιση του προσφερόμενου έργου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  
 
Θεωρούμε ότι το ΥΠΠΕΘ θα πρέπει να συνυπολογίσει όλες τις ως άνω παραμέτρους και να επανεκτιμήσει 
την σημασία του συγκεκριμένου θεσμού.  
 

Με Εκτίμηση, 
 

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. 
 

  Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας 
 

    Δημήτριος Παπαδάκης                                                                                Ιωάννης Βεντούρης  

http://www.pekade.gr/
mailto:info@pekade.gr
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Εκλογές ΠΕΚΑΔΕ 2018 

 

Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας της Ένωσης, με σειρά εκλογιμότητας, 

είναι τα εξής: 

1. Κώτση Κωνσταντίνα 

2. Παπαδάκης Δημήτριος 

3. Βεντούρης Ιωάννης 

4. Μαρώτη Διονυσία 

5. Γιώτη Ιωάννα 

6. Χαριτάτου Νανά 

7. Μπομπόλου Ειρήνη 

8. Κορομηλή Ουρανία 

9. Κανελλοπούλου Ιωάννα 

 

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι εξής: 

1. Φραϊδάκη Αγγελική 

2. Παπαδάκη Ηρώ 

3. Συρίγου Ζαμπία 

 

Εξελεγκτική Επιτροπή: 

1. Ακρίβου Ευθυμία 

2. Καλογεράκου Κλεοπάτρα 

 

 

Στις 4 Φεβρουαρίου 2018 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. που 

αναδείχθηκε από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου 2018 και 

συγκροτήθηκε σε σώμα με την κάτωθι σύνθεση: 

Πρόεδρος:   Δημήτρης Παπαδάκης 

Αντιπρόεδρος:   Ντίνα Κώτση 

Γενικός Γραμματέας:  Γιάννης Βεντούρης 

Ειδική Γραμματέας:  Νίνα Χαριτάτου 

Οργανωτική Γραμματέας:  Σίσσυ Μαρώτη 

Ταμίας:     Ράνια Κορομηλή 

Βοηθός Ταμία:     Ειρήνη Μπομπόλου 

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:   Νανά Γιώτη 

Έφορος Βιβλιοθήκης:    Γιάννα Κανελλοπούλου 
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Χαιρετισμός του νέου Δ.Σ. της ΠΕΚΑΔΕ 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Το νέο Δ.Σ. της ΠΕΚΑΔΕ σας απευθύνει θερμό χαιρετισμό και εύχεται καλή δύναμη 

και επιτυχία στο έργο σας. Η Ένωσή μας συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια συνεχούς 

προσφοράς επιστημονικού, κοινωνικού και υποστηρικτικού έργου σε όλους τους 

συναδέλφους της δημόσιας εκπαίδευσης. Για την επίτευξη των στόχων της, η 

ΠΕΚΑΔΕ αντλεί δύναμη από τα μέλη της. Συνεπώς, η συνεχής παρουσία σας και η 

ενεργή συμμετοχή σας στις ημερίδες, εκδηλώσεις και επιμορφωτικές δράσεις που 

διοργανώνει είναι σημαντική.  

 

Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέες ιδέες και προτάσεις που πιστεύετε ότι θα ενισχύσουν 

την Ένωσή μας και θα προβάλουν το εκπαιδευτικό έργο μας. Απευθύνουμε, λοιπόν, 

ανοιχτή πρόσκληση στους συναδέλφους μας για μια πιο δυναμική παρουσία και 

ελπίζουμε σε µια καλή συνεργασία προς όφελος του κλάδου μας. 

 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το απερχόμενο Δ.Σ. για την πολύτιμη προσφορά 

του και ευχόμαστε να συνεχίσουμε µε τον ίδιο ζήλο και την ίδια αφοσίωση που 

επέδειξαν, ελπίζοντας να ανταποκριθούμε στις νέες επιστημονικές και εκπαιδευτικές 

προκλήσεις και απαιτήσεις των δύσκολων καιρών μας. 

 

Επίσης, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα μέλη της ΠΕΚΑΔΕ που συμμετείχαν στις εκλογές 

και τίμησαν με την ψήφο τους το παρόν Δ.Σ. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να 

ενημερώνεστε για τα τεκταινόμενα του κλάδου μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.pekade.gr. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook και να 

αποστέλλετε στο info@pekade.gr τα άρθρα σας για δημοσίευση στο περιοδικό μας 

Aspects today καθώς και να υποβάλετε ιδέες και προτάσεις καθώς και ερωτήματα 

για θέματα που σας αφορούν. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. 

  

http://www.pekade.gr/
mailto:info@pekade.gr
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Απολογισμός πεπραγμένων διετίας 2015- 2017 

 

Αγγελική Πολίτη, Γενική Γραμματέας ΠΕΚΑΔΕ 2015-2017 

 

Το όραμα της ΠΕΚΑΔΕ 

H ΠΕΚΑΔΕ εκπροσωπεί πανελλαδικά όλους τους εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας τόσο 

στην Α΄/θμια όσο και στη Β΄/θμια Εκπαίδευση.  

 

Προτεραιότητά μας είναι η στήριξη της δημόσιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης  μέσω της 

ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης του μαθήματος των Αγγλικών στο υψηλότερο 

επιθυμητό επίπεδο. 

 

 

http://webtv.ert.gr/ert1/on-ert/06ion2016-on-ert/ 

Η ΠΕΚΑΔΕ στην εκπομπή on ert 

 

 

Στόχοι που τέθηκαν κατά τη διετία 2015-17 

 Να ανοίξει ένας συνεχής δίαυλος επικοινωνίας μέσω της ΠΕΚΑΔΕ με πρόσωπα 

ευθύνης με στόχο: 

α) να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα διδασκαλίας και εκμάθησης της αγγλικής 

γλώσσας στο δημόσιο σχολείο.  

β) να αντιμετωπιστούν προκλήσεις και προβλήματα που ανέκυψαν από 

αποφάσεις που επέβαλαν τη μείωση ωρών διδασκαλίας του διδακτικού 

αντικειμένου στο Δημοτικό Σχολείο & στο Γυμνάσιο. 

γ) να διατυπωθούν θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της Διαβούλευσης για το 

Νέο Λύκειο. 

 Να υλοποιηθούν ημερίδες με τη συμμετοχή επιστημονικών ενώσεων άλλων ξένων 

γλωσσών: 

οι οποίες θα αναδεικνύουν το σεβασμό στην πολυγλωσσία και την ανάγκη 

υιοθέτησης κοινής πολιτικής ανάδειξης της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο 

σύγχρονο ελληνικό δημόσιο σχολείο. 

 Να διαπιστωθούν οι διαφοροποιημένες ανάγκες για επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας με στόχο: 

να σχεδιαστούν κατάλληλα διαμορφωμένες ημερίδες από την ΠΕΚΑΔΕ που να 

ανταποκρίνονται στα διάφορα πεδία ενδιαφέροντός τους.  

 

http://webtv.ert.gr/ert1/on-ert/06ion2016-on-ert/
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Βασική θέση της ΠΕΚΑΔΕ 

 Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής 12ετούς διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας ως 

Α΄  ξένης γλώσσας από την Α’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Λυκείου.  

 Ενιαίο, συνεχές πρόγραμμα σπουδών για την αγγλική γλώσσα καθ’ όλη τη διάρκεια 

της 12ετούς διδασκαλίας του μαθήματος.  

 Καταγραφή στο Απολυτήριο του Λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.) του επιπέδου 

γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας που έχει κατακτηθεί και ενδεχομένως 

πιστοποιηθεί μέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ).  

 Σύνδεση της διδασκαλίας και εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας με το ΚΠγ για να 

παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιημένης γνώσης, σε συνέχεια του ΦΕΚ 

4452/τ. Α΄/15-02-2017. 

 Αύξηση των ωρών διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (Γυμνάσιο και Λύκειο), έτσι ώστε να κατακτούν οι μαθητές/-ήτριες τα 

παρακάτω επίπεδα γλωσσομάθειας: 

 Α2/Β1-  στο Δημοτικό. 

 Β2/Β2+  στο Γυμνάσιο. 

 Γ1+/Γ2-  στο Λύκειο (Γενικό & Επαγγελματικό). 

 

 

Επιστολές διαμαρτυρίας 

 Με τη με ΑΠ 4/23-05-2016 επιστολή διαμαρτυρίας η ΠΕΚΑΔΕ εξέφρασε τον έντονο 

προβληματισμό: 

για τη μείωση των ωρών διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις των 

σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) στο πλαίσιο 

καθορισμού ενός Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.  

 Με τη με ΑΠ 13/26-9-2016 επιστολή διαμαρτυρίας η ΠΕΚΑΔΕ εξέφρασε τον έντονο 

προβληματισμό: 

για την καθολική κατάργηση των επιπέδων διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις του 

Γυμνασίου επισημαίνοντας ότι θέτει σε κίνδυνο την κατοχύρωση οργανικότητας 

θέσεων και ακυρώνει τα οφέλη της διδακτικής κατά επίπεδα γλωσσομάθειας.    

 

 

Κατάθεση υπομνημάτων προς: το ΥΠΠΕΘ, το ΙΕΠ, την ΟΛΜΕ 

 Το με ΑΠ 1/26-02-2016 υπόμνημα της ΠΕΚΑΔΕ για τη διδασκαλία της Αγγλικής 

Γλώσσας στην Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπ/ση. 

 Το με ΑΠ 1/14-02-2017 υπόμνημα της ΠΕΚΑΔΕ για τη διδασκαλία της Αγγλικής 

Γλώσσας στο Λύκειο. 

 Το με ΑΠ 3/17-07-2017 υπόμνημα της ΠΕΚΑΔΕ για τη διδασκαλία της Αγγλικής 

Γλώσσας στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.). 

 Το με ΑΠ 6/21-11-2017 υπόμνημα της ΠΕΚΑΔΕ για τη διδασκαλία της Αγγλικής 

Γλώσσας στο Νέο Λύκειο (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.). 
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Θέσεις & προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για το Νέο Λύκειο 

 Να παρέχεται ως μάθημα γενικής παιδείας (βασικού κορμού) υποχρεωτικό μάθημα 

σε όλες τις τάξεις του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου. 

 Στο Επαγγελματικό Λύκειο: να παρέχεται και ως μάθημα Γενικής Παιδείας («Γενικά 

Αγγλικά») και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας («Επαγγελματικά Αγγλικά I και II»). 

 Επέκταση του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Λύκειο, 

σε συνέχεια του ΦΕΚ 2871/τ.Β΄/9-09-2016 (συνεκτική και ολοκληρωμένη διδασκαλία 

του μαθήματος από την Α ́Δημοτικού έως και τη Γ ́ Λυκείου). 

 Σχεδιασμός συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών για το Επαγγελματικό Λύκειο, 

το οποίο να λαμβάνει υπόψη του περιγράμματα επαγγέλματος και να καθορίζει 

κριτήρια και περιγραφητές δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στον τομέα και την 

ειδικότητά του. 

 Μέσα από τη σύνδεση με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) να δίνεται 

η δυνατότητα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα στο 

ανώτερο δυνατό επίπεδο (Β2/Γ1/Γ2). 

 Στη Γ’ Λυκείου: δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον τμημάτων προετοιμασίας -

ανεξάρτητα του αριθμού συμμετεχόντων - ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας για 

την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων του ΚΠγ 

και άλλες διατάξεις» 

 θετική και αναγκαία η θεσμοθέτηση ενός δημόσια παρεχόμενου συστήματος 

πιστοποίησης γλωσσομάθειας: αξιοπιστία και εγκυρότητα του ΚΠγ. 

 σύνδεση της πιστοποίησης γλωσσομάθειας - μέσω του ΚΠγ - με την ξενόγλωσση 

εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο, σε επίπεδο Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης. 

 παροχή του τρόπου εξέτασης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 

κρίνουμε ότι χρειάζεται: 

α. να σχεδιαστεί κατάλληλη επιμόρφωση και αυτο-επιμόρφωση των αξιολογητών/-

τριών, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν την πρότερη γνώση τους στην 

ηλεκτρονική διαδικασία πιστοποίησης του ΚΠγ. 

β. να αξιοποιηθούν καταλλήλως οι υποδομές που στηρίζουν το ‘ψηφιακό σχολείο’, 

ώστε -μέσα από αυτό- οι μαθητές/-τριες να μπορούν να εξοικειωθούν με τον τρόπο 

και το περιεχόμενο εξέτασης. 

 

 

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής 

Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 

 14 Φεβρουαρίου 2017 με θέμα: «Αναβάθμιση του Λυκείου –Εισαγωγή στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» στο πλαίσιο της ακρόασης φορέων και επιστημονικών 

ενώσεων καθηγητών. 
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Συναντήσεις με φορείς 

 10 Δεκεμβρίου 2015 συνάντηση με τον κ. Δάσιο, Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής 

του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων με θέμα τη διερεύνηση σχετικά με το εξεταστικό 

σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 12 Φεβρουαρίου 2016 τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΕΚΑΔΕ για την εκμάθηση και 

διδασκαλία των ΞΓ, Συζήτηση με την Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του ΙΕΠ. 

 29 Φεβρουαρίου 2016 συνάντηση με αρμόδιους συμβούλους του ΥΠΠΕΘ 

αναφορικά με το υπόμνημα για την Α’/θμια & Β’/θμια Εκπ/ση. 

 27 Μαΐου 2016 συνάντηση με Δ/ντές Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης 

Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπ/σης (ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου, μοριοδότηση , Ενισχυτική Διδασκαλία 

& ΠΔΣ). 

 26 Σεπτεμβρίου 2016 συμμετοχή της ΠΕΚΑΔΕ στη συνάντηση της ΟΛΜΕ με τον Γενικό 

Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ. 

 20 Ιουλίου 2017 συνάντηση με Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. 

Δ. Μπαξεβανάκη αναφορικά με το υπόμνημα για το ΕΠΑ.Λ. 

 22 Δεκεμβρίου 2017 συνάντηση με το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αναφορικά με το υπόμνημα για 

το Νέο Λύκειο. 

 

Διοργάνωση Ημερίδων 

 5 Δεκεμβρίου 2015 Ιωνικό Κέντρο, Πλάκα, “Getting Together Better Informed”.  

 22-23 Ιανουαρίου 2016 Ελληνοαμερικανική Ένωση, "Παιδί και Έφηβος - Θεματικές και 

Βιωματικές Προσεγγίσεις". 

 29 Σεπτεμβρίου 2016 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  «Οι Ξένες 

Γλώσσες στη Δημόσια Εκπαίδευση» παρουσία του Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Φίλη. 

 29 Μαΐου 2017 Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Αθηναίων, «Διάλογος με πολιτικά κόμματα για 

την δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση» (επιστημονική ομιλία Β. Δενδρινού, 

εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων). 

 

Συμμετοχή/ Εκπροσώπηση σε Ημερίδες 

 5 Σεπτεμβρίου 2016 Υπουργείο Παιδείας, «Νέα Προγράμματα Σπουδών για την 

αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο» ημερίδα της Επιτροπής  Ξ. 

Γ. του ΙΕΠ για ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς.  

 4-6 Νοεμβρίου 2016 ΕΚΠΑ, «Ο Κοινωνικός και Πολιτικός Λόγος σήμερα για την 

Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στην Ε.Ε.». 

 1 Δεκεμβρίου 2017 Κτίριο ΕΑΠ,  «Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Πολιτών για την 

Πολυγλωσσία» συμπόσιο της ECSPM. 

 22 Νοεμβρίου 2017 ΤΙΤΑΝΙΑ Hotel, “Education in Greek Primary Schools” συμπόσιο 

της Αtiner. 

 

Σχεδιασμός  μελλοντικών δράσεων 

 Έναρξη διαλόγου για την ενσωμάτωση της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο & Λύκειο 

κατόπιν έγκρισης από το ΙΕΠ πρότασης που υπέβαλε η ΠΕΚΑΔΕ.  

 Εκπόνηση στοχευμένων ημερίδων και επιμορφώσεων βάσει αποτελεσμάτων του 

ερωτηματολογίου της ΠΕΚΑΔΕ.  
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Οικονομικός απολογισμός διετίας 2015- 2017 

Σίσσυ Μαρώτη, Ταμίας ΠΕΚΑΔΕ 2015-2017 

Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. 

Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 2/9/2015-16/1/2018 

ΕΣΟΔΑ 2/9/2015-16/1/2018 

  

2015 

(2/9 - 31/12) 

2016 

(1/1 - 31/12) 

2017 

(1/1 - 31/12) 

2018 

(1/1 - 16/1) ΣΥΝΟΛΟ  

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ  1.290,00 1.190,00 10,00   2.490,00 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 340,00 0,00 0,00   340,00 

ΕΣΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ  0,00 0,00 0,00   0,00 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ  1.120,00 1.170,00 0,00   2.290,00 

ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ  257,60 275,20 0,00   532,80 

ΜΕΙΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 1/9/2015   0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  5.652,80 
 

 

 

 
 

2015 (2/9-31/12) 2016(1/1-31/12)2017(1/1-31/12)2018(1/1-16/1) ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 200,00 150,00 200,00

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 0,00

ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.050,00 2.100,00 3.150,00

ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΗ 540,00 810,00 1.350,00

ΟΤΕ 62,06 -49,97 12,09

ΔΕΗ 76,13 76,13

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 0,00

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 171,16 360,27 531,43

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 500,00 500,00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 0,00

ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 0,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 70,48 70,48

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 99,64 99,64

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 0,00

ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 0,00

ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 29,70 29,70

ΕΞΟΔΑ ΔΩΡΕΩΝ (ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ) 20,00 20,00

ΕΞΟΔΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 81,30 81,30

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 50,00 50,00

ΦΠΑ  ΕΞΟΔΩΝ 157,17 259,40 23,92 440,49

ΦΠΑ+ΧΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ 175,17 115,12 0,00 0,00 290,29

0,00

0,00

6.901,55

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 16/1/2018: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΕΞΟΔΑ 2/9/2015-16/1/2018 

ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΤΑΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  ΤΗΝ 16/1/2018

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 1/9/2015 1.369,49

ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2/9/15-16/1/18 5.652,80

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2/9/15-16/1/18 -6.901,55

120,74ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 16/1/2018
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