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Editorial 

 

“It is easier to fight for one's principles than to live up to them.” 

― Alfred Adler 

Dear Colleagues, 

How time flies! It’s hard to believe that a year has passed since our last communication! During this 

time, a lot has happened but nothing has really changed for the better in our profession, despite 

our best efforts. However, we don’t lose heart and we maintain our resolve to continue fighting to 

achieve our goals.    

Having this in mind, I would like to warmly welcome you to our new issue of ASPECTS Today 

magazine, which comprises of interesting teaching/learning reports and articles and of actions 

taken by the PEKADE board in our attempt to make administration and education bodies aware of 

the diminishing status of the English language in public schools and thus fight to reverse the 

adverse circumstances that the recent legislation has brought about. 

This issue features two reports on the three-day workshop RELANG - Constructing valid 

language tests and examinations based on the CEFR held at the Heliotrope Hotel in Mytilini, 

Greece, on 7-9 May 2018. The first one is written by Dr Agapios Economides, School Advisor of 

English and the second one, by Ms Évelyne Bérard & Mr José Noijons, ECML Consultants.  

This issue also features an important and topical article on Bullying by Dr Maria Andritsopoulou, 

Educational Work Coordinator at the 4th Regional Centre for Educational Planning of Attica. The 

article deals with the actions that a Coordinator can take, in cooperation with the school, in order 

to tackle this serious issue that tends to become a modern plague.  

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. 

Last year, as we celebrated the 40th anniversary of PEKADE, I made an appeal to all our colleagues 

to take a more active role and support our Association so as to face educational challenges and 

safeguard our professional status. Unfortunately, the response hasn’t been satisfactory so far and, 

as we are faced with a dire situation, this year I am forced to make an urgent plea to all of you to 

be more involved in YOUR Association and actively support our work towards the common good.   

To end on a positive note, I hope that the upcoming school year will bring better days for all of us 

as long as we stand together and continue fighting for the improvement of our profession and the 

status of English in schools. To quote famous lyrics, “Together we stand, divided we fall”. 

I wish you a relaxing and invigorating summer that will recharge your batteries! 

John Ventouris 

Secretary General  
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Δράσεις της ΠΕΚΑΔΕ 

 

Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

 

Γθ κέξνπο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΠΓΚΑΔΓ, ζαο θαισζνξίδσ ζην ηεύρνο 52/53/54 ηνπ 

Aspects today, αθξηβώο έλα ρξόλν κεηά ηελ πξώηε πξνζπάζεηα ηεο Έλσζήο καο λα εθδώζεη ην 

πεξηνδηθό ηεο κε ηα πεληρξά πιένλ κέζα ηα νπνία δηαζέηεη.  

Έλαο νιόθιεξνο ρξόλνο ν νπνίνο θαιύπηεη ηελ πεξίνδν από ηνλ Μάην ηνπ 2018 κέρξη ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2019 θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηξία δηαδνρηθά ηεηξάκελα κε κεξηθά θνηλά αιιά θαη 

αξθεηά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηδηθόηεξα, αλαθέξνκαη αθελόο κελ ζε παξεκβάζεηο είηε 

κέζσ επηζηνιώλ πξνο ην Υπνπξγείν θαη ηα Παλεπηζηεκηαθά Τκήκαηα Αγγιηθήο είηε κέζσ 

ζπλαληήζεσλ κε ην ΥΠΠΓΘ θαη ηελ ΟΛΜΓ, αθεηέξνπ δε ζε ζπκκεηνρή ή/θαη δηνξγάλσζε 

εθδειώζεσλ κε επηζηεκνληθό θαη εθπαηδεπηηθό, θαζώο επίζεο θαη θαιιηηερληθό ελδηαθέξνλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ηε Δεπηέξα, 07 Μαΐνπ 2018, δει. ιίγν πξηλ από ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ –θαη 

ζπλεπώο θαη’ επέθηαζε θαη ησλ δηαγσληζκάησλ– θαη από ηελ έλαξμε ησλ 

πξναγσγηθώλ/απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ζηα ζρνιεία, μεθίλεζε ζηε Μπηηιήλε ην άξηηα 

νξγαλσκέλν, ηξίγισζζν, ηξηήκεξν εξγαζηήξην RELANG, κε ηίηιν:  «Δομώνηαρ έγκςπα 

γλωζζικά διαγωνίζμαηα και εξεηάζειρ βαζιζμένερ ζηο Κοινό Εσρωπαϊκό Πλαίσιο 

Αναφοράς για ηιρ γλώζζερ (CEFR)». Σε απηή ηελ παλζνκνινγνπκέλσο πςεινύ επηπέδνπ 

ζπλάληεζε παλεπηζηεκηαθώλ δαζθάισλ θαη εξεπλεηώλ, ηερλνθξαηώλ, ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ, 

επηζηεκνληθώλ ελώζεσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ κε θεληξηθνύο νκηιεηέο ηνλ κ. José Noijons θαη ηελ 

κα Évelyne Bérard, εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ Γπξσπατθνύ Κέληξνπ Σύγρξνλσλ Γισζζώλ (ECML), 

ζπκκεηείρε ε ΠΓΚΑΔΓ θαηόπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ κ. Οικονομίδη Αγάπιοσ, ν νπνίνο είρε ηελ 

επζύλε ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνύ ηεο σο Σρνιηθόο Σύκβνπινο ΠΓ 06 Βνξείνπ 

Αηγαίνπ.  

Η σο άλσ δξαζηεξηόηεηα ζπλδύαζε απόιπηα ην ηεξπλόλ κεηά ηνπ σθειίκνπ. Παξάιιεια κε 

κηα ππέξνρε αλνημηάηηθε εκπεηξία, νη ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξηζηνύλ, 

είηε γηα πξώηε θνξά είηε αθόκα θαιύηεξα, θαη λα ζπλεξγαζηνύλ κε ζηόρν λα δηεξεπλήζνπλ ζε 

πνην βαζκό αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γπξώπεο ε αμηνιόγεζε ηεο 

εθκάζεζεο ησλ μέλσλ γισζζώλ ζην δεκόζην ζρνιείν κέζσ ησλ γξαπηώλ δνθηκαζηώλ θαη 

εμεηάζεσλ. Μάιηζηα, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ην εξγαζηήξην, 

όπσο αλαιύνληαη ιεπηνκεξώο ηόζν ζηελ έθζεζε ηνπ θ. Οηθνλνκίδε ζηα Γιιεληθά όζν θαη ζε 

εθείλε ηνπ θ. Noijons θαη ηεο θαο Bérard ζηα Αγγιηθά, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο 

πξνο ην ππνρξεσηηθό δηαγώληζκα ηεηξακήλνπ, όηαλ ζε απηό αθνινπζείηαη ν ηύπνο εμέηαζεο 

γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο (ΚΠγ). Όζνλ αθνξά ζηηο 

πξναγσγηθέο ή/θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο, ε ΠΓΚΑΔΓ επηζεκαίλεη πσο ηα παξαπάλσ, δπζηπρώο, 

δελ ηζρύνπλ γηα ην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο, δεδνκέλνπ όηη απηό αλήθεη ζηελ νκάδα β΄ 

ησλ καζεκάησλ ηα νπνία δελ εμεηάδνληαη γξαπηώο θαηά ηελ πξώηε εμεηαζηηθή πεξίνδν, αιιά 

–κόλν εάλ θαη εθόζνλ ρξεηαζηεί –πξνθνξηθώο θαηά ηε δεύηεξε εμεηαζηηθή πεξίνδν, θαη 

γξαπηώο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, όπσο ησλ θαη’ ηδίαλ εμεηαδνκέλσλ. 
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Τν πξώην ηεηξάκελν έθιεηζε κε δύν ζπλαληήζεηο ηνπ ΔΣ ηεο Έλσζεο ζην ΥΠΠΓΘ, ζρεηηθά κε ηε 

δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΓ 06 πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί ή είλαη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ ζηελ Γηδηθή Αγσγή θαη Γθπαίδεπζε (ΓΑΓ). Σπγθεθξηκέλα, ηελ 

Τεηάξηε, 30 Μαΐνπ 2018, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε ζπλάληεζε κε ηελ Υθππνπξγό Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θα Μεξόπε Τδνύθε, ελώ ζηε ζπλέρεηα αθξηβώο δύν (02) εβδνκάδεο 

αξγόηεξα, δει. ηελ Τεηάξηε, 13 Ινπλίνπ 2018, ε δεύηεξε ζπλάληεζε κε ηνλ Δηεπζπληή ΓΑΓ ηνπ 

ΥΠΠΓΘ θ. Παλαγηώηε Καζζηαλό. Σηελ πξώηε πεξίπησζε, ν Πξόεδξνο, ε Αληηπξόεδξνο, ν Γεληθόο 

Γξακκαηέαο θαη ε Έθνξνο Δεκνζίσλ Σρέζεσλ ηεο ΠΓΚΑΔΓ είραλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ 

θαη θαηόπηλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο καο, ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό  

ππόκλεκα ην νπνίν είρε θαηαηεζεί. Σε γεληθέο γξακκέο, ζπδεηήζεθαλ όια ηα πξνβιήκαηα κε 

δηάζεζε ζπλελλόεζεο θαη ζε ζεηηθό θιίκα. Σηε δεύηεξε πεξίπησζε, ν Πξόεδξνο θαη ε 

Αληηπξόεδξνο επεδίσμαλ λα επαλαιάβνπλ ηα παξαπάλσ, εζηηάδνληαο ηόζν ζην ζεσξεηηθό 

πιαίζην όζν θαη ζηα πξαθηηθά δεηήκαηα, ηα νπνία πξνθύπηνπλ από όζα πξνβιέπνληαη ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. Η ζπδήηεζε έιεμε κε ηελ παξαπνκπή ζηελ ππ’ αξηζκ. 163629/ΓΔ4/04-10-2016 

ζρεηηθή δηεπθξηληζηηθή εγθύθιην, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζαθείο νδεγίεο πξνο ηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Δηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο, όζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε 

δηδαθηηθώλ αλαγθώλ ΓΑΓ από εμεηδηθεπκέλνπο ή θαηάιιεια επηκνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο ξαζηώλεο, αιιά, ηαπηόρξνλα, θαη ελ όςεη ησλ ηειηθώλ 

απνθάζεσλ γηα ην Νέν Λύθεην θαη ηελ εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα Γθπαίδεπζε, ε ΠΓΚΑΔΓ 

πξνζπάζεζε επαλεηιεκκέλσο λα ζπλαληήζεη ηνλ Υπνπξγό, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεη ηνλ 

θύθιν ησλ επαθώλ ηεο κε ζηόρν ηελ έκπξαθηε αλαγλώξηζε ηεο αμίαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ καζήκαηόο καο γεληθά ζην δεκόζην ζρνιείν, πνιιώ δε 

κάιινλ ζην Λύθεην. Γπεηδή νη πξνζπάζεηεο απέβεζαλ άθαξπεο, ζηε ζπλέρεηα ην ΔΣ ππέβαιε 

αίηεκα ζπλάληεζεο κε ηνλ Δηεπζπληή Σπνπδώλ Δεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο. Ούηε θαη απηή ε 

πξνζπάζεηα ηειεζθόξεζε. Πξνθαλώο, ην ΥΠΠΓΘ έπαςε πιένλ λα ηείλεη επήθνα ώηα.  

Με ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ην Σεπηέκβξην επηθξάηεζε αλαζηάησζε κεηαμύ ησλ 

ζπλαδέιθσλ ΠΓ 06 ζηα ιύθεηα, θαζώο ε ζρεηηθή εγθύθιηνο δελ επέηξεπε ηελ παξαγγειία βηβιίσλ 

Αγγιηθήο κε απνηέιεζκα λα κε γλσξίδνπλ ηη αθξηβώο έπξεπε λα πξάμνπλ γηα λα εηνηκάζνπλ ην 

απαξαίηεην πιηθό θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ησλ καζεκάησλ ηνπο. Δεδνκέλνπ όηη ν ζεζκόο ησλ 

Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ είρε θαηαξγεζεί, νη ζπλάδειθνη δελ έβξηζθαλ θάπνηνλ αξκόδην γηα λα 

ιάβνπλ έγθπξεο νδεγίεο εγθαίξσο. Η θνξπθή ηνπ παγόβνπλνπ εκθαλίζηεθε κέζα από ηα 

ζύλλεθα κε ηηο εμαγγειίεο ηνπ ΥΠΠΓΘ, απνθαιύπηνληαο νπζηαζηηθά ηελ ζπξξίθλσζε –αλ όρη 

ηελ εμαθάληζε– ηνπ καζήκαηνο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζηελ Γ΄ ηάμε ηόζν ησλ ΓΓΛ όζν θαη ησλ 

ΓΠΑΛ. Αθνινύζεζε πεξηζπιινγή. Μεηά ηε ζησπή ησλ ακλώλ, ε ΠΓΚΑΔΓ έκεηλε λα καδεύεη η’ 

απνκεηλάξηα κηαο κέξαο... 

Η πξώηε παξέκβαζε ηεο Έλσζήο καο ηε Δεπηέξα, 17 Σεπηεκβξίνπ 2018, ήηαλ ε επηζηνιή 

δηακαξηπξίαο πξνο ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θ. Κώζηα Γαβξόγινπ, ε 

νπνία θαηαηέζεθε ζην ΥΠΠΓΘ. Καηόπηλ, αθνύ πέξαζε κία (01) εβδνκάδα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

Τξίηε, 25 Σεπηεκβξίνπ 2018, ην ΔΣ απνθάζηζε λα πξνηξέςεη ηνλ θιάδν ζηελ πξνζππνγξαθή 

ζρεηηθνύ ςεθίζκαηνο ειεθηξνληθά, ζην νπνίν αληαπνθξίζεθε κεγάινο αξηζκόο ζπλαδέιθσλ 

δηεθδηθώληαο δπλακηθά ηελ Αποκαηάζηαζη ηηρ Διδαζκαλίαρ ηηρ Αγγλικήρ ζηο Δημόζιο 

Σσολείο! Αληηζέησο, δελ ήηαλ θαζόινπ καδηθή νύηε αζξόα ε πξνζέιεπζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ 
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έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ ζπγθάιεζε ε ΠΓΚΑΔΓ ηελ Κπξηαθή, 30 Σεπηεκβξίνπ 2018 ζην έλα 

από ηα ακθηζέαηξα ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, όπνπ ζηεγάδνληαη κνλάρα ηξία (03) ιύθεηα: 

ην 1ν ΓΠΑΛ Δάθλεο, ην 2ν ΓΓΛ Δάθλεο θαη ην 43ν ΓΓΛ Αζελώλ, δύν (02) γπκλάζηα: ην 1ν Γπκλάζην 

Δάθλεο θαη ην 43ν Γπκλάζην Αζελώλ, θαη ηέινο  ην 5ν Δεκνηηθό Δάθλεο. Τελ απνθξάδα εθείλε 

βξαδηά πνπ πξνο απνγνήηεπζε όισλ καο έβξερε θαη θπζνύζε από ην πξσί, πξνζήιζαλ ιίγεο 

κόλν ζπλάδειθνη γεκάηεο αγσλία, ζπκό θαη νξγή γηα ηα κε ηεθηαηλόκελα.  

Η δεύηεξε πξάμε ηεο ζπδήηεζεο ζπλερίζηεθε ηε Δεπηέξα, 08 Οθησβξίνπ 2018, ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιιεγίνπ ζηελ Πιάθα, δίπια ζην 1ν Πεηξακαηηθό ΓΓΛ Αζελώλ 

κεηά από ηηο ελδηαθέξνπζεο εηζεγήζεηο πνπ πιαηζίσζαλ ηελ εθδήισζε. Γηδηθόηεξα, ε ΠΓΚΑΔΓ 

είρε ηελ ηηκή θαη ηε ραξά λα πξνζθέξεη ζην αθξναηήξην ηελ εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε ηεο 

θαζεγήηξηαο Dr. Mary Lou McCloskey κε ζέκα: “Social Inclusion: Best School Practices for 

Newcomers (Immigrants) Inclusion”. Η ακεξηθαλίδα αθαδεκατθόο εμήγεζε ηηο αξρέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: “The Global Village Project”, ην νπνίν εθαξκόδεη ζηε 

ρώξα ηεο, θαη αλέιπζε ηα κέρξη ζηηγκήο απνηειέζκαηα, εκπινπηίδνληαο ηηο εηθόλεο θαη ηα 

βηληενζθνπεκέλα ζηηγκηόηππα ηεο πξνβνιήο κε ηα απαξαίηεηα δηαθσηηζηηθά ζρόιηα. 

Πεξαηηέξσ, επηζπκώληαο λα αλαλεώζνπλ ηελ θαξέηξα ηνπο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη 

ζπλάδειθνη παξαθνινύζεζαλ πξόζπκα ηελ νκηιία ηεο κας Μαρίας Χιόνη κε ζέκα: “Teaching 

Mutual Respect Through Literature”. Η σο άλσ εθδήισζε απνηειεί κηα δξνζεξή αύξα κέζα 

ζηελ ηξηθπκία πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, θαζόηη παληνύ δηαθαίλεηαη ν απνθιεηζκόο ιόγσ 

έιιεηςεο ζηνηρεηώδνπο ζεβαζκνύ. Σην ζεκείν απηό, θάζε ζπλάδειθνο θαιείηαη λα θαηαιήμεη ζηα 

δηθά ηνπ/ηεο ζπκπεξάζκαηα. 

Τν δεύηεξν ηεηξάκελν έθιεηζε κε κία αθόκε επηζηνιή θαη κία αθόκε ζπλάληεζε. Σπγθεθξηκέλα, 

ζπκκεξηδόκελν ηελ πξνζδνθία ησλ ζπλαδέιθσλ, από ηε κία πιεπξά ην ΔΣ ηεο Έλσζεο 

επηθνηλώλεζε κέζσ κίαο επηζηνιήο-πξόηαζεο κε ηα Τκήκαηα Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο 

ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ ΓΚΠΑ θαη ηνπ ΑΠΘ, όπσο επίζεο θαη κε ηελ Σρνιή Αλζξσπηζηηθώλ 

Γπηζηεκώλ ηνπ ΓΑΠ, ζηελ νπνία ηίζεηαη ην δήηεκα επί ηάπεηνο κε ηηο απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο 

θαη δεηείηαη ε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. Γπίζεο, από ηελ άιιε πιεπξά, ε ΠΓΚΑΔΓ αληαπνθξίζεθε 

ζηελ πξόζθιεζε ηεο ΟΛΜΓ πξνο ηηο Γπηζηεκνληθέο Γλώζεηο λα ζπλεδξηάζνπλ κε ζέκα ηηο 

εμαγγειίεο ηνπ Υπνπξγνύ. Τελ Τεηάξηε, 21 Ννεκβξίνπ 2018, ην ΔΣ ζπκκεηείρε ζρεδόλ ζύζζσκν 

ζηελ ζπδήηεζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο Οκνζπνλδίαο όισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σηε ζπλάληεζε απηή, ηνλίζακε γηα πνιινζηή θνξά 

όηη νη ζέζεηο θαη νη πξνηάζεηο καο πόξξσ απέρνπλ από νπνηαδήπνηε ζπληερληαθή δηεθδίθεζε. 

Αληηζέησο, πξόθεηηαη γηα ηελ αγσλία θαη ηνλ αγώλα καο λα ηθαλνπνηεζνύλ ζύγρξνλεο 

θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο επηηάζζνληαη από ηελ πξόνδν ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο γλώζεο. 

Γθηόο από ηελ ζπλάληεζε ζην ΥΠΠΓΘ, ηελ νπνία ηόζν θαηξό πεξηκέλακε, ην ηξίην ηεηξάκελν 

ηεο πεξηόδνπ πνπ θαιύπηεη ην παξόλ ηεύρνο πεξηιακβάλεη, επηηέινπο, κηα ζεηξά 

δξαζηεξηνηήησλ δηαθνξεηηθνύ ραξαθηήξα. Σπγθεθξηκέλα, κεηά ηελ άξζε ησλ αζθπθηηθώλ 

θεθαιαηαθώλ ειέγρσλ ζηε ρώξα καο, δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηελ ΠΓΚΑΔΓ λα απνθηήζεη λέν 

ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό. Με αθνξκή ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, 

απεπζύλακε έθθιεζε θπξίσο ζηα κέιε καο, αιιά θαη γεληθόηεξα ζε νιόθιεξν ηνλ θιάδν, νύησο 

ώζηε λα ελεκεξσζνύλ όινη θαη όιεο νη ζπλάδειθνη ζρεηηθά.  Αθόκε, ηελ Παξαζθεπή, 15 

Φεβξνπαξίνπ 2019, ν Πξόεδξνο θαη ε Αληηπξόεδξνο επηζθέθζεθαλ –ζε κηα ύζηαηε πξνζπάζεηα– 
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ην Υπνπξγείν, όπνπ ζπλαληήζεθαλ κε ζπλεξγάηεο ηνπ Υπνπξγνύ γηα λα ζπδεηήζνπλ πεξί ηνπ 

κέιινληνο ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο ζην δεκόζην ζρνιείν θαη ηδηαίηεξα ζην Νέν Λύθεην. 

Γπξηζθόκελνη ελώπηνλ εηιεκκέλσλ πξν θαηξνύ απνθάζεσλ, νη σο άλσ εθπξόζσπνη ηνπ ΔΣ 

επαλέιαβαλ αθελόο ηε δηαπίζησζε ηνπ θιάδνπ όηη ην κάζεκα ππνβαζκίδεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζόηεξν πνιιαπιώο θαη πνηθηινηξόπσο, αθεηέξνπ ηα πάγηα αηηήκαηά καο όζνλ αθνξά ζην 

ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ελόο απνηειεζκαηηθά δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αγγιηθή 

Γιώζζα σο Γηδηθό Μάζεκα ηεο Γ΄ Λπθείνπ, θαζώο θαη γηα ηελ επηηπρή δηαζύλδεζε ηνπ ΚΠγ κε ην 

δεκόζην ζρνιείν. Γπηπξνζζέησο, ε ΠΓΚΑΔΓ ζπκκεηείρε ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηνπ ΥΠΠΓΘ γηα 

ηελ Γ΄ Λπθείνπ θαη ηελ πξόζβαζε ζηα ΑΓΙ, απνζθνπώληαο λα ζηείιεη έλα ζπλνπηηθό κήλπκα ζηνλ 

ηειηθό απνδέθηε, δει. ηνλ Υπνπξγό, σο επηηνκή όισλ ησλ παξαπάλσ.  

Τέινο, ην Σάββαην, 30 Μαξηίνπ 2019, δει. αθξηβώο κία κέξα πξηλ από ηε ιήμε ηεο θεηηλήο 

ζεαηξηθήο πεξηόδνπ, πινπνηήζεθε ε πξόηαζε κέινπο καο ε ΠΓΚΑΔΓ λα πάεη  ζέαηξν. Πξάγκαηη, 

κέιε ηεο Έλσζεο –θαη όρη κόλν– ζπλαληήζεθαλ γηα κηα βξαδηλή έμνδν καδί, ζρεηηθή κε ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ θιάδνπ. Δπζηπρώο, θαη απηή ηε θνξά ε πξνζέιεπζε δελ ήηαλ καδηθή, νύηε 

θαλ ε αλακελόκελε. Γπηπρώο, ε επηινγή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν “ART” ήηαλ εμαηξεηηθή. Αλακθίβνια, 

ζηελ παξάζηαζε νη εζνπνηνί Θ. Αζεξίδεο, Α. Κνύξθνπινο θαη Γ. Ππξπαζόπνπινο ήηαλ 

απνιαπζηηθνί ράξε ζηελ θαηαπιεθηηθή εξκελεία ηνπο ζηνπο ηξεηο κνλαδηθνύο 

πξσηαγσληζηηθνύο ξόινπο. Τν ζπκπέξαζκα ην νπνίν ζπλάγεηαη είλαη όηη, όηαλ έλαο ιεπθόο 

πίλαθαο ιεηηνπξγεί ζαλ tabula rasa, κπνξεί θάιιηζηα λα απνηειέζεη απόδεημε όηη ε Τέρλε 

ζπλαληά ηελ Φηινζνθία θάζε θνξά πνπ ν θαζέλαο θαη ε θαζεκηά από ηνπο ζεαηέο πξνζζέηεη ή 

αθαηξεί εηθόλεο ζηνλ πίλαθα ηνπ λνπ, πξνζδνθώληαο λα πξνζδηνξίζεη κόλνο απηόο ή κόλε απηή 

ηελ πνηόηεηα θαη ηελ αμία ηνπ ζηνλ απόιπην βαζκό. 

 

Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  

Γπραξηζηώ ηδηαηηέξσο θάζε ζπλάδειθν γηα ηελ ζπλδξνκή ζαο θαη επειπηζηώ πσο αξγά ή 

γξήγνξα ζα αθνπζηεί ε θξαπγή αγσλίαο γηα ην κέιινλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο 

ζην δεκόζην ζρνιείν. Όκσο, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα ηνλίζσ επζαξζώο όηη όζν δελ 

αγθαιηάδεηε ηηο εθδειώζεηο ηεο Έλσζεο, πνιύ θνβάκαη πσο ε θξαπγή αγσλίαο γηα ην κέιινλ 

ηεο ΠΓΚΑΔΓ θαη ηνπ θιάδνπ ζα παξακείλεη θσλή βνώληνο ελ ηε εξήκσ. 

 

Γθ κέξνπο ηνπ ΔΣ,  

Παπαδάθεο Δεκήηξηνο 

Πξόεδξνο ηεο ΠΓΚΑΔΓ 
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ΕΚΘΕΗ  

του χολικοφ υμβοφλου Οικονομίδθ Αγάπιου, κλάδου ΠΕ06, ςυντονιςτι  για τo 

Εργαςτιριο RELANG που πραγματοποιικθκε ςτθ Μυτιλινθ, 7-9 Μαΐου 2018.    
 

Σίτλοσ Εργαςτθρίου: 

Δομώντασ ζγκυρα γλωςςικά διαγωνίςματα και εξετάςεισ βαςιςμζνεσ ςτο Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ γλώςςεσ (CEFR) 

Constructing valid language tests and examinations based on the CEFR, Mytilini, Greece, on 7-9 

May 2018. 
 

Εμπειρογνϊμονεσ: Évelyne Bérard & José Noijons, (ECML consultants) 
 

Ειςαγωγι 

Από τισ 7 Μαΐου ζωσ τισ 9 Μάιου 2018 πραγματοποιικθκε ςτθ Μυτιλινθ θ επιμορφωτικι δράςθ 

RELANG: «Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of 

Reference» που αφορά τθ Συςχζτιςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν, των διαγωνιςμάτων (τεςτ) κακϊσ και 

των εξετάςεων τθσ ελλθνικισ Δθμόςιασ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ με το κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο 

Αναφοράσ για τισ γλϊςςεσ (ΚΕΡΑ/CEFR). Διοργανϊτρια για το 2018 ιταν θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ Βορείου Αιγαίου και  Συντονιςτισ τθσ Δράςθσ ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ Αγγλικισ γλϊςςασ κ. 

Αγάπιοσ Οικονομίδθσ. Οι Εμπειρογνϊμονεσ και κεντρικοί ομιλθτζσ του Εργαςτθρίου ιταν ο κ. José Noijons 

και θ κ. Evelyne Berard.  

Το πρωί τθσ Δευτζρασ 7 Μαΐου κιρυξε τθν ζναρξθ του Εργαςτθρίου ο Γενικόσ Γραμματζασ του 

Τπουργείου Παιδείασ κ. Γεϊργιοσ Αγγελόπουλοσ και απεφκυνε χαιρετιςμό ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ 

Π. & Δ. Εκπαίδευςθσ Β. Αιγαίου κ. Αριςτείδθσ Καλάργαλθσ. Ο κ. Αγγελόπουλοσ ςτο χαιρετιςμό του τόνιςε 

τθ ςθμαςία των γλωςςϊν ςτθν εκμάκθςθ κάκε είδουσ δεξιοτιτων. Τζλοσ, θ κ. Sarah Breslin, διευκφντρια 

του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Σφγχρονων Γλωςςϊν (ECML) που ζχει ζδρα ςτο Γκρατσ, απευκφνκθκε ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ με τθλεοπτικό μινυμα κάνοντασ ςυγχρόνωσ και μια επιςκόπθςθ όλων των 

δραςτθριοτιτων του Κζντρου που περιλαμβάνουν "τισ γλϊςςεσ που βρίςκονται ςτθν καρδιά τθσ 

μάκθςθσ". 

Β. ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ 

Τισ εργαςίεσ τθσ Δράςθσ RELANG παρακολοφκθςαν, μεταξφ άλλων, πανεπιςτθμιακοί από ξενόγλωςςα 

τμιματα του ΕΚΡΑ (Γαλλικό, Αγγλικό), του ΑΡΘ (Γαλλικό) αλλά και πανεπιςτθμιακοί από τμιματα του 

Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου (από τθ όδο) και του πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Επιπλζον, ςτο εργαςτιριο 

ςυμμετείχαν χολικοί φμβουλοι Αγγλικισ, Γαλλικισ και Γερμανικισ από όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ 

Ελλάδασ, ξενόγλωςςοι εκπαιδευτικοί από νθςιά του Βορείου Αιγαίου κακϊσ και ο  πρόεδροσ τθσ ΠΕΚΑΔΕ 

(Ρανελλινιασ Ζνωςθσ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ) κ. Δθμιτρθσ Ραπαδάκθσ με τθν 

πρόεδρο τθσ ΕνΕΑΓΚ (Ζνωςθσ Εκπαιδευτικϊν Αγγλικισ Γλϊςςασ Καβάλασ) κ. Χρυςοφλα Λάηου. Θ τοπικι 

ζνωςθ κακθγθτϊν Αγγλικισ που υπθρετοφν ςε δθμόςια ςχολεία τθσ Λζςβου (ΚΑΛΕΜΑ) εκπροςωπικθκε 

ςτο Εργαςτιριο από τθν Ρρόεδρο του κ. Κατερίνα Αρμάδα θ οποία ςυμμετείχε ςτισ εργαςίεσ του 

Συνεδρίου. Είναι ςθμαντικό ότι για πρϊτθ φορά ςε τζτοιου είδουσ δράςεισ ςυμμετείχαν Επιςτθμονικζσ 

ενϊςεισ κακθγθτϊν Αγγλικισ κακϊσ οι παραπάνω ενϊςεισ διατθροφν ιςτοςελίδεσ ςτο διαδίκτυο και 

εκδίδουν περιοδικά ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι, όπωσ το περιοδικό ASPECTS (τθσ ΡΕΚΑΔΕ) που 

εκδίδονται ςε τριμθνιαία βάςθ. Τα περιοδικά αυτά όπωσ και οι ιςτότοποι ςτο διαδίκτυο των 

Επιςτθμονικϊν Ενϊςεων ζχουν αναφερκεί με ςχετικά άρκρα τουσ για τθ δράςθ RELANG και ζτςι μπορεί 

να πραγματοποιθκεί διάχυςθ τθσ δράςθσ ςε χιλιάδεσ ξενόγλωςςουσ εκπαιδευτικοφσ ςε όλθ τθν Ελλάδα. 
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Γ. ΣΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ  

 

Το Εργαςτιριο RELANG είχε τουσ παρακάτω ςτόχουσ:  

 Να επιτρζψει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να εμβακφνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με τουσ 
δείκτεσ/επίπεδα του CEFR και τα επεξθγθματικά παραδείγματα τουσ. 

 Να ενεργοποιιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να λάβουν πρακτικζσ οδθγίεσ και να ανακεωριςουν τα 
κακικοντα που βαςίηονται ςτα υλικά αξιολόγθςθσ τθσ τάξθσ που παρζχονται από τουσ Ζλλθνεσ 
ςυμμετζχοντεσ, 

 να κατανοιςουν οι ςυμμετζχοντεσ το μοντζλο του Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (CEFR) για 
τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ, 

 να αναπτφξουν οι ςυμμετζχοντεσ ζγκυρα ςτοιχεία ςχετικά με το CEFR που κα μπορζςουν 
χρθςιμοποιθκοφν ςτισ εξετάςεισ. 
 

Δ.  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΠΛΗΝ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ 

Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ-μζλθ του ECML το επίπεδο διδαςκαλίασ και γλωςςομάκειασ για τισ διαφορετικζσ 

ςφγχρονεσ γλϊςςεσ δεν είναι το ίδιο. Στθν Ελλάδα το επίπεδο γλωςςομάκειασ των μακθτϊν αναμζνεται 

να είναι υψθλότερο για τα αγγλικά από εκείνο των υπολοίπων γλωςςϊν όπωσ θ γαλλικι, θ γερμανικι θ 

ιταλικι και θ ιςπανικι που επίςθσ διδάςκονται ςτα ελλθνικά ςχολεία. Θα ιταν επικυμθτό θ διδαςκαλία 

των υπολοίπων ξζνων γλωςςϊν ςτα ελλθνικά ςχολεία (Βϋ Ξζνθ Γλϊςςα) να υποςτθρίηεται από επιπλζον 

πόρουσ και ϊρεσ διδαςκαλίασ.   

 
Ε. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 
Τα ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα του εργαςτθρίου RELANG διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ: 
 

• Ανάπτυξθ τθσ αξιολόγθςθσ ςχετικά με το CEFR για τουσ μετανάςτεσ και τα παιδιά. 
• Δθμιουργία φόρουμ ςυηιτθςθσ για ςυμμετζχοντεσ από διάφορεσ επαγγελματικζσ γλωςςικζσ 

περιοχζσ. 
• Συνεργαςία ςε κζματα διδαςκαλίασ / μάκθςθσ και δοκιμϊν που ςχετίηονται με το Κοινό Ευρωπαϊκό 

Ρλαίςιο Αναφοράσ (CEFR. 
• Υλοποίθςθ ςυηιτθςθσ ςχετικά με δείγματα εργαςιϊν και διαγωνιςμάτων που ςχετίηονται με το 

CEFR. 
• Ρραγματοποιικθκε ανταλλαγι απόψεων και ιδεϊν και ςυγκροτθκικαν ομάδεσ εργαςίασ. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ που παρακολοφκθςαν το εργαςτιριο κα είναι ςε κζςθ να εργαςτοφν ωσ 
πολλαπλαςιαςτζσ ςτα ςχολεία, τα ιδρφματά τουσ και ςτισ υπθρεςίεσ που υπθρετοφν. 

 Ζγινε προςπάκεια ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των υπευκφνων διάχυςθσ και των 
εκπαιδευτικϊν Ξζνων γλωςςϊν ςχετικά με το ΚΕΡΑ και για τθ χριςθ του ΚΕΡΑ ςτθν τάξθ.  
 

Σ. ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ  

Ππωσ επιςθμάνκθκε παραπάνω, ζνασ από τουσ ςτόχουσ του εργαςτθρίου RELANG που 

πραγματοποιικθκε ςτθ Λζςβο ιταν να αυξιςει τθν κατανόθςθ των δεςμϊν μεταξφ του ΚΕΡΑ και τθσ 

εφαρμογισ του ςτθν ελλθνικι τάξθ. Σφμφωνα με τουσ εμπειρογνϊμονεσ ςτον νόμο του ΥΡΡΕΘ για το 

Ενιαίο Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΕΡΣ-ΞΓ) για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ ςτο Δθμοτικό και ςτο Γυμνάςιο  

(ΦΕΚ_Β_2871/9-6-2016) γίνεται ειδικι αναφορά ςτα επίπεδα του ΚΕΡΑ άλλα όχι ςτουσ πραγματικοφσ ι 

ακριβείσ δείκτεσ ςτουσ οποίουσ βαςίηονται αυτά τα επίπεδα του ΚΕΡΑ (Α1 ζωσ Β2). Στθν περίπτωςθ των 

ςτόχων διδαςκαλίασ για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ θ ευκυγράμμιςθ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ με το ΚΕΡΑ κα 

ςυμβάλει ςτθ διευκόλυνςθ τθσ κινθτικότθτασ (mobility) εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Άλλωςτε, θ 

ςυνεργαςία του προγράμματοσ RELANG μεταξφ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθ διευκόλυνςθ τθσ 

κινθτικότθτασ. 

 

Πςον αφορά τθν ανάπτυξθ ζγκυρων εξετάςεων ξζνων γλωςςϊν που ςυνδζονται με το CEFR, προτείνονται 

οι ακόλουκεσ ενζργειεσ: 
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• Να επανεξετάςει τθ μορφι και το περιεχόμενο οριςμζνων τμθμάτων των εξετάςεων και των 

αντικειμζνων τουσ 

• Να πραγματοποιοφνται εξετάςεισ με κοινά κζματα ςε κάκε Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ. 

• Καλό κα ιταν να αυξθκεί ο αρικμόσ των ςτοιχείων και / ι των επιλογϊν ςτισ ενότθτεσ Ανάγνωςθ 

και Ακρόαςθ (Listening) για πιο ζγκυρα και αξιόπιςτα αποτελζςματα. 

• Να εφαρμόηεται ςτισ εξετάςεισ ςτο Γυμνάςιο μια ευρφτερθ επιλογι των περιγραφικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του CEFR. 

 

Τζλοσ, κα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι οι εμπειρογνϊμονεσ του ECML ζχουν υποβάλει και τισ δικζσ τουσ 

προτάςεισ ςχετικά με τον τρόπο εφαρμογισ του γλωςςικοφ μοντζλου KEPA (CEFR) ςτθν ανάπτυξθ ζγκυρων 

και αξιόπιςτων γλωςςικϊν εξετάςεων. 

               

 

 

 

 

  



ASPECTS today, Issue 52-53-54, May 2018-April 2019 Page 11 

Report on the Workshop 

Constructing valid language tests and examinations based on the CEFR 

held at the Heliotrope Hotel in Mytilini, Greece, on 7-9 May 2018. 
 

Évelyne Bérard & José Noijons, ECML consultants 
 

Ι. Introduction  

In this section we will give a general overview of how the workshop was organised and what topics have 

been discussed.  

Context 

The workshop was given in the context of the ECML - EU RELANG project: Relating language examinations 

to the common European reference levels of language proficiency: promoting quality assurance in education 

and facilitating mobility. It was requested by the regional education directorate of the North Aegean. 

Aims and intended results of the workshop 

In the application for the RELANG workshop the following aims were defined:  

 Enable participants to deepen their knowledge of CEFR descriptors/levels and their illustrative 

samples 

 Enable participants to: 

 get practical guidelines and revise tasks based on the classroom assessment materials provided by 

the Greek participants; 

 understand the CEFR model of language use; 

 develop valid items related to the CEFR to be used in the exams. 

 

Specific results were formulated as follows:  

 Development of assessment related to the CEFR for migrants and children; 

 Creation of a forum of discussion for participants from various professional language areas; 

 Collaboration on aspects of teaching/learning and testing related to the CEFR;  

 Discussion on samples of tasks related to the CEFR; 

 Sharing of ideas and the formation of working groups; participants would be able to work as 

multipliers in their schools, institutions and across the country. 

 

The feasibility of the intended goals/results was described as follows:  

 Valid tests for testing English, French, German and Italian at A2 level; 

 Valid tests for testing English at B1 level; 

 Valid tests for testing English at B2 level;  

 The WS activities would first link learning outcomes to relevant CEFR descriptors; 

 The WS would then focus on developing testing tasks that tap the expected learning 

outcomes/CEFR descriptors.     

On day one Dr Georgios Angelopoulos, Secretary General at the Ministry of Education gave a welcoming 

speech in which he emphasized on the importance of languages in the learning of any skill, followed by Dr 
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Aristidis Kalargalis, Director of the Regional Education Directorate of the North Aegean. The local organiser 

Dr Agapios Oikonomidis then welcomed the participants. 

Ms Sarah Breslin, director of the European Centre for Modern Languages (ECML) in Graz then addressed 

the participants in a video message. She gave an overview of all the activities at the Centre involving 

“languages at the heart of learning”. 

Participants  

The number of participants was about 30, among them: academics, school advisers, curriculum developers, 

foreign language teachers and test developers involved in the development and assessment of school-

based tests. The focus was on developments in the North Aegean. 

The consultants were impressed by participants’ lively interest and their wish to improve the existing tests 

and examinations. Participants were eager to share their experiences in the construction of language 

examinations. Some documents used in the workshop were made available in the Greek language so that 

the workshop could address construction and linking issues in a Greek/North-Aegean context.  

Continued support by the ECML 

Judging from their responses, the participants in the workshop have much appreciated the kind offer of 

training and consultancy by the ECML. The participants said they really enjoyed the three-day workshop. 

The participants showed a clear interest in continuing the cooperation in the development of valid rating 

scales for speaking and writing. For a validation of existing tests and the successful completion of the 

linking process of the examinations to the CEFR, the continuation of ECML support would seem to be 

desirable.   

 

 

II. Issues in the validity and reliability of the present curricula and examinations  

 

In this section of the report we will present some of the topics that were discussed during the workshop.  

Linking Ministerial Test Instructions (Article 17) to the CEFR  

As was pointed out above, one of the aims of the RELANG workshop was to increase the understanding of 

the links between CEFR and its implementation in the classroom. In the Ministerial Instructions specific 

reference is made to the CEFR levels (A1-B2), rather than to the actual or exact descriptors on which these 

levels are based. In the case of the curricular goals for foreign languages, alignment to the CEFR would help 

to facilitate mobility within the EU. The RELANG cooperation between the Council of Europe and the EU 

Commission is aimed at this: it is to promote quality assurance in education and facilitate mobility.  

There is a certain risk in setting CEFR levels as goals/requirements if they do not (or only partially) match 

the corresponding CEFR descriptors. The variety of tapped descriptors in tests and examinations was (thus) 

rather limited, impacting on the validity of claims that a test or examination is at a specific CEFR level.  

Foreign languages taught and assessed at different levels 

In most countries, the level actually reached in the teaching of foreign languages is not usually the same for 

each language. Thus, in Greece the level reached for English is expected to be higher than that for such 

languages as French, German or Italian. The consultants shared a concern with some of the participants 

(those responsible for foreign languages other than English) that given the difference in the expected 

attainment levels the teaching will be at a lower level. It would be desirable that the teaching of foreign 

languages other than English was supported by extra resources and hours of teaching.  
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III. Test and Item Construction and the CEFR  

During the workshop general principles of item construction were discussed and sample items were 

produced by the participants. It was found that some tasks and items were formulated better/clearer than 

others. An overview of preferable item formats was given by the consultants. In the appendix to this report 

more specific remarks on item formats will be made. The consultants referred to the ALTE Manual for 

Language Test Development and Examining; For use with the CEFR and the ALTE materials for the guidance 

of test items writers, both documents downloadable at: http://www/alte.org. Another useful source can be 

found at: 

http://www.alte.org/attachments/pdfs/files/alte_munich_2012_innovative_approches_of_the_survey_pro

ject_qoyy5.pdf 

The consultants were pleased to find that the writing of items and the development of an examination is 

done in teams. Decisions on the final version of an item and the inclusion of items are group decisions 

rather than the decision of one person.  

For the items to be linked to the CEFR, one of the first steps would have to be to make clear which CEFR 

descriptors in the CEFR are operationalized in the examinations. On the basis of the way some tasks were 

phrased and contextualized, it was to be wondered if such tasks and examinations containing such tasks 

would reflect the CEFR action-oriented approach. Elements in the CEFR approach are: 

 

 Actions performed by persons - individuals and social agents; 

 A range of competences, both general and in particular communicative language competences; 

 Various contexts under various conditions and constraints to engage in language activities; 

 Language processes to produce and/or receive texts in relation to themes in specific domains. 

At the moment, in the existing tests and examinations sections on the receptive skills and on the productive 

skills candidates are sometimes to understand texts or are asked to produce texts without sufficient 

relevant context given in which they were to use the foreign language. In the Writing sections e-mailing and 

texting are now the more authentic types of communication. It is true, though, that such informal 

communication will be difficult to assess, especially in a paper-and pencil examination in a valid way. One 

potential solution might be changing the criteria for assessment in a way as to reflect the real-life 

characteristics of such forms of communication. For instance, grammaticality may be given much less 

emphasis, and certain aspects of organization, such as paragraphing may not be included. 

 

The choice of relevant CEFR descriptors  

During the workshop it appeared that in the Reading sections of the examinations discussed only a limited 

number of CEFR descriptors is tapped. The focus seemed to be on Reading for detail. It was suggested that 

Reading for gist would also be appropriate. Also, some of the texts used to tap understanding detail hardly 

lent themselves to reading for detail, if only because they were probably not written for that purpose. The 

consultants therefore argued to operationalize more relevant descriptors and to choose texts that would 

be more relevant and valid for this purpose.  

 

Thus the consultants have advised to a variety of types of texts in the Reading section with different item 

types tapping different descriptors. 

 

Language Constructs 

Even if the examination in each section reviewed stated what was being tested, it was not always clear 

which language constructs were being tested. Candidates were exposed to language without it always 

http://www/alte.org
http://www.alte.org/attachments/pdfs/files/alte_munich_2012_innovative_approches_of_the_survey_project_qoyy5.pdf
http://www.alte.org/attachments/pdfs/files/alte_munich_2012_innovative_approches_of_the_survey_project_qoyy5.pdf
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being clear why candidates should read such texts. In some items there was not enough of a focus on what 

the item wanted to know from the candidates. This may have resulted in unnecessary loss of candidates’ 

testing time. 

 

Authenticity 

The consultants were pleased to find that the choice of texts was in line with the interests of the intended 

age-group. However, reading texts supposedly taken from a diary would not seem to be too authentic. 

Also, in real life one is not generally supposed to read personal diaries written by others. 

The consultants have advised test developers to continue to select authentic materials available in the 

modern media, to imagine how and when such texts might be of interest to the target population and to 

present the texts in a meaningful context. It was felt that this approach will also cause a positive washback 

effect on the teaching of foreign languages. Using authentic texts does not mean that original texts can only 

be used without any changes. Such changes are permissible if the main content, purpose etc. of the text is 

maintained. However, it advisable to then indicate that the text has been adapted (e.g. Adapted from an 

article retrieved from www.ustoday.com).   

 

Fairness and ethical concerns 

The consultants are convinced that the examinations are being organized in such a way that candidates 

have a fair chance of being able to show their true competences in the tests in the various foreign 

languages. Yet, care must be taken that if the examination (specifically in the Writing section) requires 

candidates to provide arguments for an opinion, or be asked to produce a piece of creative writing, it is not 

the creativity or arguments themselves that need to be assessed but the candidates’ wording of them. 

Candidates should not be placed in the position that they have to write (or speak) about something that 

they personally may not identify with. Thus, controversial (and trivial!) subjects should be avoided. 

Candidates should be given a choice of at least three subjects to write about and be helped by the provision 

of key-words to write about.  

Also, there is an issue in that occasionally candidates’ handwriting is partly or entirely illegible. As this may 

cause rater effects/error in such circumstances, the use of open-ended questions and tasks is to be avoided 

if possible.  

The Consultants have expressed some concern about the replacement of locally produced national 

examinations by examinations produced by international testing organisations. Such a replacement would 

need to be in line with the curriculum: what is tested should be part of what is taught during regular school 

hours. Also access to these international examinations should be equal for all students, irrespective of their 

social and/or financial background.  

Number of items  

In the tests and examinations discussed we count a total of 15-20 items in the Reading section. Other tasks 

in this section were tests of grammar and vocabulary rather than of Reading. For a valid estimate of a CEFR 

level in any skill, the consultants have advised to use at least 20—25 items with (preferably) 60-75 MCh 

options per skill (Reading proper and Listening). Two-thirds of the items in the Reading section were 

matching items. Possibly a more even distribution with traditional Multiple Choice items is preferably 

certainly when more (shorter) texts with just a few questions are used. The fourth task in the Reading 

section was considered by all participants to test word formation and grammar rather than Reading.  

Testing linguistic competences 

In the present language examinations there are sections in which the knowledge of structures and 

vocabulary is assessed. Even though the CEFR acknowledges that linguistic competences play a role in its 
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action-oriented model of language use, it is to be wondered why such competences should be tested 

discreetly and not in the context of the assessment of Reading, Listening, Writing and Speaking. Such 

assessment would seem to be more valid and more in line with an action-oriented  approach. If gap-fill was 

to be used there could still be some focus on tenses, word forms and vocabulary etc. The advantage of such 

a shift would be that the Reading section would contain at least four texts with some 40 items. An 

assessment of the reading proficiency of a candidate would then be much more reliable and valid and it 

would thus be easier to link such an assessment to the CEFR. On the other hand, such a move would 

potentially upset the weighting of the skill-specific components of the exam. Thus, procedures would need 

to be devised to guarantee that the intended weighting of skills is preserved.           

 

Choice of item formats 

For reasons of objectivity, reliability and efficiency the use of multiple choice (MCh) items in reading tests is 

indeed a valid option. The choice of one of the four MCh formats that are used in the present reading 

sections may need to be reconsidered. In the testing literature the format of True/False/Not Mentioned has 

been shown to cause validity issues: 

 the statement that something is true may be strained: the option usually is a summary of what is 

said in the text and may thus be perceived as not completely true, i.e. false (reliability);    

 the statement that something is false can likewise be strained. In other types of MCh items 

candidates are asked to identify the correct option (reliability); 

 the statement that something is not mentioned may coincide with the statement that something is 

true or is false, especially when something is not mentioned literally but implied; 

 the efficiency of the T/F two-option format is doubtful owing to potential reliability problems: we 

need more items in a test than with items with 3 or 4 options (efficiency). 

Another observation on item formats used in the present examinations is that there is a danger that 

candidates can find a correct answer through test-wiseness rather than through understanding a text. This 

phenomenon may occur when distractors in the item are too obviously wrong or the correct answer is too 

obviously right (through echoes in the phrasing of the option). We refer to the appendix for advice on how 

to avoid this phenomenon.  

 

Item difficulty 

The Consultants advised against introducing very difficult items in a test. Apart from the fact that it is 

difficult to predict how difficult an item will be in the live test, the focus should be on the desired CEFR 

level, possibly on the higher, so-called plus-levels.   

 

Benchmarking 

In the course of the consultancy Benchmarking was mentioned as an issue to be addressed in the 

production of examinations in the near future. Performance samples for Writing and Speaking can be 

collected from past papers, which can then be used for benchmarking purposes. To demonstrate the actual 

process of benchmarking, standardized writing samples were judged by participants. Participants 

attempted to justify their arguments on the basis of CEFR descriptors. 

 

It is important to realize that for a benchmark to be set at a particular level we first need to look at the level 

of the task. A panel of judges will first need to decide if the task is at the required CEFR level. If the task is 

judged to be below the required level, a performance cannot be judged to be at the required level. It needs 

to be noted, however, that it is sometimes possible for candidates to perform a task at various levels. It is 

often possible to use more complex language or elaborate on a topic in a more detailed or more 

sophisticated manner. Thus, when judging the level of tasks, a range of levels may need to be considered.  
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To demonstrate the process of benchmarking, the Writing tasks and performances from Lithuanian A2/B1 

English examinations were used. During this benchmarking session the following observations were made: 

1. It is important to reconsider ratings/judgements when an equal number of points is given for both 

a A2 and a B1 performance.   

2. Panel members should be encouraged to discuss agreements and disagreements. 

 

The consultants pointed out that Benchmarking was now a well-known procedure in many European 

countries. It was suggested that the school advisers would cooperate in creating benchmarks for their own 

tests and examinations, or creating benchmarks that would work like those produced by the Council of 

Europe and be country-independent. The consultants will take up this point with the ECML with the idea 

that Benchmarking sessions will be organized under the aegis of the RELANG project.  

 

Standard-setting procedures 

As with Benchmarking, Standard setting needs to be addressed in the context of linking to the CEFR 

(pass/fail standards are laid down in the law). During the workshop it did not become clear how standards 

are arrived at in the Greek examinations.  

General principles of Standard setting including the differentiation between test-centred and candidate-

centred methods are presented in the (highlights from the) Manual for linking tests and examinations to 

the CEFR. The consultants have emphasized the role of empirical data in setting standards, as judges have 

repeatedly been shown to occasionally hold opinions inconsistent with empirical results. The consultants 

would like to refer to a number of case studies on standard-setting, some in the context of linking 

examinations to the CEFR. One such publication is: Figueras, Neus & José Noijons eds. (2009), Linking to the 

CEFR levels: research perspectives: Arnhem, Cito.  

 

To demonstrate the process of standard setting, the reading tasks from a Β’ γυμνασίου (8th grade)                                     

English examination were used. Participants tried their hand at one specific method of standard setting: the 

Basket procedure. Participants had earlier solved the reading tasks. Subsequently, they followed the steps 

of the Basket procedure to set a standard for the task individually. The results of the procedure were then 

compared and discussed. As a result, participants had the opportunity to experience the difficulties both in 

arriving at a decision as well as in providing CEFR-based arguments for such decisions. 

 

IV. Conclusions and Recommendations for Further Action 

The consultants were very pleased to find that the local organiser, Dr Agapios Oikominidis, had done 

everything to make the workshop a success. Participants were knowledgeable and motivated.  The 

consultants feel that the general aims set for this workshop have been met. Participants have been made 

aware of the fundamental differences between the CEFR levels. Given the fact that the exams need to be 

linked to the CEFR, the importance of constructing items in accordance with the CEFR descriptors has been 

recognized by participants. The consultants have provided suggestions on how to improve the existing tests 

and examinations. Lastly, the consultants have made proposals on how to apply the CEFR model of 

language in the development of valid and reliable language tests. 

As to the specific results expected from the workshop, the consultants feel that these results have been 

reached. An overall awareness of CEFR and its use in the classroom CEFR has been achieved, judging from 

the input of the participants. The desired relationship between items and descriptors has been central in 

this workshop. Discussions have been held on how to explore and apply the CEFR and to make use of it in 

the classroom, also in relation to Ministerial Instructions. 
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As to the development of valid foreign language examinations linked to the CEFR, the following actions are 

recommended: 

 Reconsider the format and the content of some sections of the examinations and their items; 

 Increase the number of items and/or options in the Reading (and Listening) sections for more valid 

and reliable results; 

 Operationalize a wider choice of CEFR descriptors. 

The ECML consultants have indicated that they will be pleased to continue to guide the Ministry and the 

Innove Foundation during the above stages in the development of valid examinations linked to the CEFR.  

Appendix A short overview of recommendations for item construction based on the CEFR 

In the figure below we will give an overview of recommendations for task types to be retained, adapted or 

reconsidered. The rationale for these recommendations is that the consultants expect that: 

 the validity of the examinations is increased by focusing on the competences that we wish to test; 

 validity is increased by keeping the function of the examinations in mind;  

 reliability is increased by reducing marker errors, among others; 

 possibilities for linking to the CEFR by focusing on relevant CEFR- descriptors are increased. 

 

Figure 1 Sections and items to be reconsidered 

Section/Skill Remarks and suggestions 

Reading 

Comprehension  

 

 Provide a context in which the text is to be read 

 Authenticity of texts does not need to mean that every word is taken from the 

original texts; texts may be edited to fit the testing purpose 

 Indicate where students need to look in a text to find an answer 

 Number the lines of the text: 5, 10, 15 etc. 

 Choose texts that are interesting for the target population 

 Avoid texts that may only be familiar/interesting to a small/selected group of 

candidates  

 Focus the item: make sure that the stem of an item is in a question format 

 Order the options in a Multiple Choice item alphabetically 

 Do not use difficult words in the items (the difficulty must be in the text)  

 Avoid options consisting of complete phrases taken from the original text: the 

difficulty will partly be in the understanding of the options, rather than 

understanding the reading text 

 If gap-fill is to be used, make sure that the option given fits the gap 

grammatically 

 If gap-fill is to be used, consider using multiple choice with three options of 

words to fill the gap 

 At levels up to B2, do not use abstractions in options (such as neutral, 

positive)   

 Avoid absolute terms in options such as always, never, certain  

 Avoid the use of True/False questions: for a reliable test result many more 

items would be needed than when using three or four-option multiple choice 
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items 

 Avoid asking too simple questions with difficult texts 

 Operationalize a variety of descriptors a the required CEFR level 

 Avoid options in the shape of pictures (except at the lowest levels): 

understanding pictures is a skill in itself and is not necessarily a language skill. 

 Make sure there are two or more options than places to match 

Listening 

Comprehension 

 

 Include more persuasive listening texts (such as advertisements) 

 Place the listening candidate in realistic communicative situations in which the 

candidates would be using the foreign language  

 Collect more listening texts with only two to five questions   

 Operationalize a variety of descriptors a the required CEFR level 

 Collect more authentic materials of the sort that 18-year-olds would be 

interested to listen to 

 Try to collect as many voices with as many accents as is logistically possible 

 Discard the use of open-ended item formats in order to avoid error (rater 

effects; interference from writing) 

 If gap-fill is used: do not make candidates write words that may difficult to 

spell  

 Put the options in an alphabetical order 

 Avoid the use of True/False questions: for a reliable test result many more 

items would be needed than when using three or four-option multiple choice 

items 

 Avoid asking too simple questions with difficult texts 

 Make sure that the question cannot be answered without listening to the text 

 Try to record or adapt sound files taken from the radio/the internet (YouTube) 

 Avoid options in the shape of pictures (except at the lowest levels): 

understanding pictures is a skill in itself and is not necessarily a language skill. 

 Make sure there are two or more options than places to match 

 Makes sure global understanding of the texts is also tested besides 

understanding specific information. 

Writing  

 Rewrite the rating criteria that are more strict/specific in order to create more 

standard deviation. 

 Avoid asking candidates stereotypical questions, as such tasks are likely to 

generate a lot of rote-learnt language, which could potentially endanger the 

validity of measurement. 

 Create tasks requiring spontaneity. For instance, if candidates’ opinions were 

asked about a specific leisure time activity, they would have a chance to write 

about what they do or do not like doing, but in a more life-like, more 

spontaneous manner. 
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Programme: RELANG Workshop 

Constructing valid language tests and examinations based on the CEFR  

7-9 May, Heliotrope Hotel, Mytilene, Greece 

Sunday, 6 May 2018 

Afternoon Workshop preparations with local organizer 

Monday, 7 May 2018 

10:00 – 10:30  Welcome & Presentation on the role of the European Centre for Modern languages (ECML)  

10:30 – 11:00 Introduction on Workshop & CEFR model of Language Use 

11:00 – 11:30 Familiarization with the CEFR: introduction and tasks 

11:30 – 11:45 Coffee Break 

11:45 – 13:00 Linking Reading objectives to CEFR descriptors: introduction and tasks   

13:00 – 14:00 Light Lunch 

14:00 – 14:30 Construction of reading items: introduction 

14:30 – 15:30 Group work on item construction 

15:30 -  16:00 Coffee Break 

16:00 – 17:00 Group work on item construction (cont’d) 

Tuesday, 8 May 2018 

09:00 – 10:00  Construction of Listening items: introduction   

10:00 – 10:30 Linking Listening objectives to CEFR descriptors: introduction and tasks 

10:30 – 11:00 Coffee Break 

11:00 – 11:30 Linking Writing objectives to CEFR descriptors 

11:30 – 13:00 Construction of writing items: introduction 

13:00 – 14:00 Light Lunch 

14:00 – 15:30 Group work on constructing writing tasks 

15:30 – 16:00 Coffee Break 

16:00 -  17:00 Group work on constructing writing tasks (cont’d) 

Wednesday, 9 May 2018 

09:00 – 09:30  Benchmarking: Introduction    

09:30 – 10:30 Benchmarking writing performances 

10:30 – 10:45 Coffee Break 

10:45 – 12:00 Benchmarking writing performances (cont’d) 

12:00 – 13:00 Standard setting : introduction  

13:00 – 14:00 Light Lunch 

14:00 – 16:00 Standard setting of reading tasks 

16:00 – 16:30 Conclusion 
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Ενδοςχολικι Βία και Εκφοβιςμόσ 

 Ειςθγιςεισ -Ενζργειεσ υντονιςτι/-ςτριασ εκπαιδευτικοφ ζργου με τθν 

παιδαγωγικι ευκφνθ χολικισ Μονάδασ ςε κρίςθ  
 

Ανδριτςοποφλου Μαρία  

 υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου (ΠΕ06) 4οΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ 

 

Λζξεισ-κλειδιά: Ενδοςχολικι Βία – Εκφοβιςμόσ – νεανικι παραβατικότθτα – κυματοποίθςθ - Συντονιςτισ 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΡΕ.Κ.Ε.Σ.  – κρίςθ – πρόλθψθ – αντιμετϊπιςθ – ψυχικι ενδυνάμωςθ – ενςυναίςκθςθ 

– διαμεςολάβθςθ - ψυχοςυναιςκθματικι υγεία –– υποςτθρικτικζσ δομζσ – εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ 

 

Θ ενδοςχολικι βία, ωσ κοινωνικό φαινόμενο νεανικισ παραβατικότθτασ, ζχει λάβει διαςτάςεισ τα 

τελευταία χρόνια  και οι ςοβαρζσ επιπτϊςεισ τθσ ςτθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των παιδιϊν και των 

εφιβων κακιςτοφν επιτακτικι τθν ανάγκθ τθσ άμεςθσ αναγνϊριςθσ του προβλιματοσ ωσ ιδιαίτερα 

ςοβαροφ και τθσ λιψθσ μζτρων για τθν πρόλθψθ και τθν αποτελεςματικι  αντιμετϊπιςι του. Το 

ενδιαφζρον τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςτρζφεται προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, προκειμζνου να 

διαςφαλιςτεί με κεςμικά μζτρα θ δραςτικι μείωςθ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ και να επιτευχκεί θ 

αςφαλισ κωράκιςθ των ςχολικϊν κοινοτιτων απζναντι ςτθ βία.  

Οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ κάκε μορφισ βίασ (ςωματικι, ψυχολογικι, διαδικτυακι, κοινωνικόσ 

αποκλειςμόσ κ.λπ.) ενδζχεται να οδθγιςουν μια ςχολικι μονάδα ςε μια δυνθτικά επικίνδυνθ κατάςταςθ ι 

κρίςθ (πχ. φπαρξθ περιςτατικοφ αυτοχειρίασ μακθτι/-τριασ ωσ ςυνζπεια ςχολικοφ εκφοβιςμοφ) και να 

εμφανιςτοφν ςε υψθλά επίπεδα τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Επικράτθςθ ζνταςθσ, άγχουσ, ψυχολογικισ πίεςθσ, αβεβαιότθτασ, καχυποψίασ, αναςτάτωςθσ και 

κόπωςθσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Φπαρξθ ςφγκρουςθσ προςωπικοτιτων. 

 Δθμιουργία αρνθτικοφ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Απαίτθςθ για λιψθ αποφάςεων και ανάλθψθ άμεςων δράςεων 3 (ελάχιςτα περικϊρια χρόνου ωσ 

προσ αυτό), μετά από ζρευνα όλων των παραμζτρων του/των περιςτατικοφ/-ϊν. 

 Εμπλοκι φορζων, κοινισ γνϊμθσ, ΜΜΕ, μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

 Υπζρμετρεσ ευαιςκθςίεσ & ζξαρςθ δικαιωμάτων (π.χ. κατάλθψθ ςχολείου).  

Οι ενζργειεσ, που ζνασ Συντονιςτισ/-ςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου (ΣΕΕ) με τθν παιδαγωγικι ευκφνθ 

κάποιου τζτοιου ςχολείου καλείται να κάνει για τθν  αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ και επαναφορά τθσ 

ςχολικισ ηωισ ςτθν κανονικότθτα, είναι οι ακόλουκεσ:  

 Καταγραφι όλων των παραμζτρων του/των πραγματικοφ/-ϊν περιςτατικοφ/-ϊν: των  

ςυγκροφςεων (ιπιων ι βίαιων), απειλϊν, προκλιςεων και των ςυνεπειϊν τουσ, μετά από διεξοδικι 

ενθμζρωςι του/τθσ ςχετικά με τθ διαμορφωμζνθ κατάςταςθ ςτθ ςχολικι μονάδα και τισ τυχοφςεσ  

διαδικαςίεσ που ζχουν γίνει για τθν αντιμετϊπιςι τθσ από τθ Διεφκυνςθ και το Σφλλογο 

Διδαςκόντων.  

 Αποτφπωςθ τθσ όλθσ κατάςταςθσ και ανταλλαγι απόψεων με το εκπαιδευτικό προςωπικό του 

ςχολείου.  

 Συςτθματικι ανάλυςθ και διαχείριςθ πλθροφοριϊν μετά τθ ςυλλογι τουσ, για τθν ερμθνεία των 

γεγονότων, επειςοδίων και περιςτατικϊν. 
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 Ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων κατά τθ διάρκεια τθσ διαχείριςθσ. Εφαρμογι ζντονθσ 

διπλωματίασ και προςπάκεια αποφυγισ παρανοιςεων. Επίδειξθ αποφαςιςτικότθτασ ςε γονείσ και 

εκπαιδευτικοφσ με παράλλθλθ δζςμευςθ για άμεςθ αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ.  

 Ενθμζρωςθ προϊςταμζνων αρχϊν. 

 Γόνιμθ ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του οικείου ΡΕ.Κ.Ε.Σ., ςτθν 

Ολομζλεια του οποίου εκκζτει όλεσ τισ παραμζτρουσ του κζματοσ προσ αντιμετϊπιςθ. 

 Εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τον/τθ Ρροϊςτάμενο/-θ τθσ Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ που 

ανικει το ςχολείο.  

 Άμεςθ ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Διεπιςτθμονικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ 

(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), εάν ςτθ μονάδα λειτουργεί και ςυνεργαςία με το Κ.Ε.Σ.Υ. τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ 

Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, ωσ υπεφκυνεσ κεςμικζσ δομζσ για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι 

εκπαιδευτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν παρεμβάςεων, ςε ατομικι ι ομαδικι βάςθ, για τθν 

υποςτιριξθ του ςυνολικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων και τθν υλοποίθςθ δράςεων 

ενθμζρωςθσ, επιμόρφωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου και ςε κζματα 

ςχολικισ βίασ και εκφοβιςμοφ, όπωσ προβλζπεται *άρκρα 10 &11, ν. 4547/2018 (Α’ 102/12 – 06 - 

2018)]. 

 Συνεργαςία με τισ υπάρχουςεσ ςτελεχωμζνεσ με εξειδικευμζνο επιςτθμονικό προςωπικό ςε 

κζματα ψυχικισ υγείασ κοινωνικζσ δομζσ του οικείου Διμου (Κζντρα Ρρόλθψθσ), που προτίκενται 

να ςυνδράμουν επικουρικά.  

 Σχεδιαςμόσ και άμεςθ ανάλθψθ δράςεων ςτθ ςχολικι μονάδα, μετά από απόφαςθ του Συλλόγου 

Διδαςκόντων και ςε ςυνεργαςία με κεςμικοφσ φορείσ, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ επίτευξθσ  

διευκζτθςθσ του διαταραγμζνου ςχολικοφ περιβάλλοντοσ και με απϊτερο ςτόχο τθν πρόβλεψθ, 

μείωςθ και αποφυγι τζτοιων καταςτάςεων ςτο μζλλον. 

 Συντονιςμόσ και παρακολοφκθςθ εφαρμογισ των δράςεων με παροχι κάκε δυνατισ βοικειασ και 

υποςτιριξθσ ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ εκ μζρουσ του/τθσ. 

 Αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ και τον 

αναςτοχαςμό, ςχετικά με τθν πορεία τθσ υλοποίθςθσ, τισ παρατθριςεισ, τισ προτάςεισ, τα 

προβλιματα εφαρμογισ των δράςεων κ.λπ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ οικοςυςτθμικι προςζγγιςθ είναι θ πιο ενδεδειγμζνθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ 

βίασ και του εκφοβιςμοφ. Για μια αποτελεςματικι διαχείριςθ απαραίτθτθ είναι θ ενκάρρυνςθ τθσ 

ςυμμετοχισ και τθσ ςυμβολισ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, κακϊσ και θ ςυνεργαςία με τουσ 

φορείσ και τθν τοπικι κοινωνία. Θ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων, που εκδθλϊνουν οι μακθτζσ/-τριεσ, 

πρζπει να αποτελεί πρωταρχικό εκπαιδευτικό ςτόχο και αντικείμενο οργανωμζνθσ και ςοβαρισ 

αντιμετϊπιςθσ.  

Οι ειςθγιςεισ, που ο αρμόδιοσ ΣΕΕ με τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου ςε κρίςθ κα μποροφςε να 

κάνει ςτθν Ολομζλεια του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.., είναι οι ακόλουκεσ:  

α) Διοργάνωςθ ενθμερωτικισ θμερίδασ από Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ΡΕ.Κ.Ε.Σ, με 

προςκεκλθμζνουσ επιςτιμονεσ του κλάδου ψυχικισ υγείασ και ειδικοφσ παιδαγωγοφσ για άμεςθ 

ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ των ςχολικϊν κοινοτιτων (Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ) τθσ 

περιοχισ αρμοδιότθτάσ του και διατφπωςθ γόνιμων απόψεων προσ εφαρμογι τουσ ςτα ςχολεία ωσ 

καλϊν πρακτικϊν, προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ και να 

προαχκεί θ ψυχοςυναιςκθματικι υγεία των μακθτϊν/-τριϊν. 

β) Επιμόρφωςθ των Διευκυντϊν/-ντριϊν των ςχολικϊν μονάδων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

ςτθ διαχείριςθ περιςτατικϊν ενδοςχολικισ βίασ, ςυγκροφςεων & κρίςεων γενικότερα, με ςτόχο τθν 

αντιμετϊπιςθ τζτοιων καταςτάςεων ςτθ ςχολικι μονάδα. 

γ) Ανάρτθςθ ςχετικοφ επιμορφωτικοφ υλικοφ από Συντονιςτζσ ΕΕ ςτθν ιςτοςελίδα του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. 

ςταδιακά για ανεφρεςθ χριςιμθσ πλθροφόρθςθσ από ενδιαφερόμενουσ. 
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Ο ΣΕΕ με τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου μπορεί  να ειςθγθκεί τθν άμεςθ λειτουργία Επιτροπισ 

Διεπιςτθμονικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ (ΕΔΕΑΥ), ςε περίπτωςθ μθ φπαρξισ τθσ. 

Επίςθσ, ειςθγείται ςτον Προϊςτάμενο τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ τθν 

τοποκζτθςθ ψυχολόγου/κοινωνικοφ λειτουργοφ, εάν θ ςχολικι μονάδα δεν είναι ςτελεχωμζνθ με 

εξειδικευμζνο επιςτθμονικό προςωπικό, για ςτακερι και ςυνεχι ςτιριξθ των μακθτϊν/-τριϊν που 

φοιτοφν ςε αυτι. Θ ςχολικι κοινότθτα τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ ζχει ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ επιτακτικι 

ανάγκθ ςτιριξθσ από ειδικοφσ επιςτιμονεσ, ςε ςυςτθματικι μακροπρόκεςμθ βάςθ, που κα αναλάβουν 

τθν εξατομικευμζνθ ι ομαδικι υποςτιριξθ μακθτϊν και τθ ςυμβουλευτικι των γονζων.  

Οι ειςθγιςεισ, που ο ΣΕΕ με τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου κα μποροφςε να κάνει ςτθ Διεφκυνςθ 

και ςτο φλλογο Διδαςκόντων του ςχολείου, προσ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςε ςυνεδριάςεισ του ι 

ςε ςυνεδρίαςθ του ςχολικοφ ςυμβουλίου για υλοποίθςι τουσ, κάποιων από αυτζσ άμεςα και κάποιων 

άλλων ςταδιακά, είναι οι ακόλουκεσ:  

1) Εκπόνθςθ υποςτθρικτικοφ προγράμματοσ εγκεκριμζνου από το ΥΡΡΕΘ ςτθ ςχολικι μονάδα ςε 

ςυνεργαςία με κάποιον αρμόδιο με τθν Ψυχικι Υγεία πιςτοποιθμζνο επιςτθμονικό και επαγγελματικό 

Φορζα για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ περιςτατικϊν ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, ϊςτε να επιτευχκεί θ 

τόνωςθ του αιςκιματοσ αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ των μακθτϊν, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ηωισ (life 

skills) για τθν ςυναιςκθματικι ενδυνάμωςθ τουσ προσ αντιμετϊπιςθ προκλιςεων, θ ενίςχυςθ τθσ 

ενςυναίςκθςθσ και αυτοεκτίμθςισ τουσ και θ  αποκατάςταςθ του κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο. 

2) Σφςταςθ Ομάδασ Υπεφκυνων Εκπαιδευτικϊν για τθ ςχολικι βία και τον εκφοβιςμό για εκπόνθςθ 

δράςεων πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τζτοιων φαινομζνων, που κα διακζτουν επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ 

οι ίδιοι και κα επιμορφωκοφν κατάλλθλα για τθ διαχείριςθ ςχετικϊν περιςτατικϊν από ειδικοφσ 

επιςτιμονεσ. Δθμιουργία ενόσ Δικτφου για τθ ςχολικι διαμεςολάβθςθ με εκελοντζσ μακθτζσ, ωσ 

"παρατθρθτζσ - ειρθνοποιοί" (peer supporters), που κα διδαχκοφν εφαρμογζσ τεχνικϊν διαπραγμάτευςθσ, 

ςυνεργατικισ επίλυςθσ προβλθμάτων και αυτοδυνάμωςθσ των εμπλεκομζνων ςε ςχολικι ςφγκρουςθ 

μακθτϊν.  

3) Εκπόνθςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ προγραμμάτων Αγωγισ Υγείασ, κακϊσ αυτι προςφζρεται και ωσ 

διακεματικι δραςτθριότθτα, με ςτόχο τθν προάςπιςθ, βελτίωςθ και προαγωγι τθσ υγείασ και ευεξίασ των 

μακθτϊν, τθν αναβάκμιςθ τθσ ςχολικισ ηωισ και τθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν τουσ δεξιοτιτων. 

4) Σφνταξθ ςτακερϊν κανόνων τάξθσ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν βίασ μεταξφ των 

μακθτϊν/-τριϊν, αφοφ προθγθκεί ςυηιτθςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν αναγκαιότθτά τουσ. Στθ 

διαμόρφωςθ των κανόνων κα ςυμμετζχουν και οι μακθτζσ, ϊςτε να νιϊκουν ςυνυπεφκυνοι για τθν 

τιρθςι τουσ. Ραράλλθλα, επιςθμαίνεται θ ςπουδαιότθτα τθσ φπαρξθσ κανονιςμοφ ςχολείου, για τθ 

διαμόρφωςθ ενόσ παιδαγωγικοφ και διδακτικοφ κλίματοσ, που κα διαςφαλίηει τθν καλι ςυνεργαςία των 

μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, κακϊσ αυτά κα γνωρίηουν τα δικαιϊματα και  τισ υποχρεϊςεισ τουσ 

επακριβϊσ, όπωσ προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

5) Συνεργαςία Δ/νςθσ και εκπαιδευτικϊν του ςχολείου με τα 15μελι ςυμβοφλια μακθτϊν (Β/κμια Εκπ/ςθ) 

και με τον Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων ςε τακτικζσ ςυναντιςεισ για εποικοδομθτικι ανταλλαγι 

απόψεων και από κοινοφ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν ςχολικισ βίασ και 

εκφοβιςμοφ.  

6) Διοργάνωςθ και υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων για τουσ γονείσ ςε απογευματινζσ ϊρεσ για 

ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ και ςυηιτθςθ ςε κζματα bullying & ενδοςχολικισ βίασ, ενδοοικογενειακισ 

βίασ, ςεξουαλικισ  αγωγισ των παιδιϊν, χριςθ αςφαλοφσ διαδικτφου, εξαρτιςεισ (κάπνιςμα, αλκοόλ, 

ναρκωτικά), αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου των παιδιϊν, ςφνδεςθ ςχολείου και οικογζνειασ κ.λπ. από 

τον/τθν ΣΕΕ παιδαγωγικισ ευκφνθσ και εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ ςε ςυνεργαςία με Δ/νςθ και Σφλλογο 
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Γονζων και Κθδεμόνων. Θ δράςθ αυτι κα μποροφςε να γίνει και ςε ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ ςχολικζσ 

κοινότθτεσ τθσ περιοχισ (ομάδα ςχολείων). 

7) Διοργάνωςθ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ (inservice training) των εκπαιδευτικϊν από ΣΕΕ παιδαγωγικισ 

ευκφνθσ με ςυμμετοχι άλλων ΣΕΕ και εξειδικευμζνων επιςτθμόνων, που κα μποροφςε να υλοποιθκεί και 

ςε επίπεδο ομάδων ςχολείων τθσ περιοχισ με βιωματικά εργαςτιρια ςχετικά με τθν πρόλθψθ & 

αντιμετϊπιςθ φαινομζνων ςχολικοφ εκφοβιςμοφ και ρατςιςμοφ, τθ διαχείριςθ ςυγκροφςεων – κρίςεων 

ςτθ ςχολικι μονάδα,  τθν ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ, τθσ ενςυναίςκθςθσ και των επικοινωνιακϊν  

δεξιοτιτων, τισ τεχνικζσ διαπραγμάτευςθσ και ςυνεργατικισ επίλυςθσ προβλθμάτων κ.λπ. 

8) Εκπόνθςθ – Διεξαγωγι ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, που κα αποφαςίςουν να υλοποιιςουν μετά από 

ςχετικι ςυηιτθςθ οι Σφλλογοι Διδαςκόντων με τουσ μακθτζσ/-τριεσ τουσ με ομαδοςυνεργατικι 

προςζγγιςθ, όπωσ ενδεικτικά αναφζρω:  

 Εικαςτικζσ δθμιουργίεσ (αφίςα, πανό, καρτεπικόλλθςθ, φωτογραφία, κολάη κ.ά.). 

 Δθμιουργία εφθμερίδασ ι περιοδικοφ.  

 Δθμιουργία πολυτροπικοφ κειμζνου (π.χ. ψθφιακι αφίςα, κόμικ). 

 Ραραγωγι βίντεο από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ με ςχετικι κεματικι. 

 Διοργάνωςθ κεατρικισ παράςταςθσ/κεατρικοφ δρϊμενου ι μουςικοφ δρϊμενου από μακθτζσ/-

τριεσ.  

 Χριςθ εκπαιδευτικϊν εργαλείων, όπωσ: δραματοποίθςθ κειμζνων για τθ βία, διαδραςτικζσ 

αςκιςεισ, προςομοίωςθ περιςτατικϊν, παιχνίδια ρόλων (role playing), βιωματικά παιχνίδια, 

ανάλυςθ εννοιϊν, κατά τθ διάρκεια διδαςκαλίασ διαφόρων διδακτικϊν αντικειμζνων, για 

παράδειγμα: Θεατρικισ Αγωγισ, Ξζνθσ Γλϊςςασ κ.λπ. 

 Ρροβολι κινθματογραφικϊν ζργων, ταινιϊν μικροφ μικουσ, ντοκιμαντζρ, βίντεο και 

παρακολοφκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων, προσ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν 

για τον ςχολικό εκφοβιςμό, τθν καταπολζμθςθ του ρατςιςμοφ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, 

τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, το ςεβαςμό των ανκρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ. 

Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ κα ςυντελζςουν α) ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ  εκπαιδευτικϊν διαφόρων 

ειδικοτιτων για διακεματικι προςζγγιςθ του κζματοσ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ και τθσ αποδοχισ τθσ 

διαφορετικότθτασ και β) ςτθν προαγωγι ςυνεργατικϊν αλλθλεπιδράςεων με τθν εμπλοκι όλων των 

μακθτϊν/-τριϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ανάλογα με τα ενδιαφζροντα, τισ δεξιότθτεσ, τισ 

ιδιαιτερότθτεσ και τα μοναδικά τουσ χαρακτθριςτικά. 

9) Διοργάνωςθ κοινισ εβδομάδασ δράςεων των ςχολείων τθσ περιοχισ (ωσ ομάδα ςχολείων) με ςχετικι 

κεματικι και παρουςίαςθ δραςτθριοτιτων κατά τθσ ςχολικισ βίασ, με ςτόχο τθ διάχυςθ και τθν 

κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων. 

10) Τοποκζτθςθ Κουτιοφ Σχολικισ Διαμεςολάβθςθσ ζξω από το γραφείο του Συλλόγου Διδαςκόντων, ςε 

διακριτικό ςθμείο που να μθν φαίνεται άμεςα ποιο παιδί ρίχνει μζςα το ςθμείωμά του, για άντλθςθ 

ςυνικωσ ανϊνυμων, αλλά και επϊνυμων πλθροφοριϊν, για βίαια περιςτατικά. 

11) Αυξθμζνθ επίβλεψθ του ςχολικοφ χϊρου. 

12) Διεξαγωγι ςυνεχϊν ςυηθτιςεων μζςα ςτισ τάξεισ από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τα δικαιϊματα 

και τισ ςχζςεισ των μακθτϊν/-τριϊν, ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων και αναγκϊν τουσ, διερεφνθςθ ανεφρεςθσ 

λφςεων των διαφόρων προβλθμάτων από κοινοφ και  διατφπωςθ προτάςεων για αλλαγζσ ςτο ςχολείο, 

δεδομζνου ότι με το διάλογο, τθν ενεργθτικι ακρόαςθ και τθν ενςυναίςκθςθ επιτυγχάνεται ειρθνικι 

επίλυςθ επικετικϊν ςυμπεριφορϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον, που αντικακιςτά το πεικαρχικό ςφςτθμα 

τιμωρίασ. 



ASPECTS today, Issue 52-53-54, May 2018-April 2019 Page 24 

13) Δθμιουργία καλοφ ψυχολογικοφ κλίματοσ ςτθν τάξθ μζςα από τθν εφαρμογι τθσ διαφοροποιθμζνθσ 

παιδαγωγικισ και τθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ, τθσ κατάλλθλθσ διάταξθσ των κρανίων και τθσ 

ανάπτυξθσ κετικϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων μεταξφ των μακθτϊν. 

14) Διανομι κατάλλθλου ενθμερωτικοφ υλικοφ ςε μακθτζσ/-τριεσ και γονείσ για ενθμζρωςι τουσ ςχετικά 

με τθν αντιμετϊπιςθ του  θλεκτρονικοφ/διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ. 

15) Ανάρτθςθ μθνυμάτων και ενθμερωτικοφ υλικοφ με οδθγίεσ δράςεων, που πραγματοποιοφνται ςτθ 

ςχολικι μονάδα και των επιδιωκόμενων ςτόχων τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου, ςυμβάλλοντασ κατ` 

αυτό τον τρόπο ςτθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ εφαρμογισ του πραγματοποιοφμενου ζργου προσ 

τθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι κοινότθτα και τθν κοινωνία. Διότι το ςχολείο πρζπει να είναι ζνα ανοιχτό 

ςχολείο, που να βρίςκεται ςε διαρκι αλλθλεπίδραςθ με τθν τοπικι κοινωνία. 

16) Εμπλουτιςμόσ των ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν με βιβλία ςυναφοφσ περιεχομζνου ςε ςυνεννόθςθ με τθ 

Σχολικι Επιτροπι του οικείου Διμου για αξιοποίθςθ τθσ φιλαναγνωςίασ, με ςτόχο τθν προαγωγι τθσ 

ςυναιςκθματικισ μάκθςθσ και τον ενςτερνιςμό θκικϊν αξιϊν από τουσ μακθτζσ/-τριεσ, διαμζςου τθσ 

ςφνδεςθσ των ιςτοριϊν των βιβλίων με τθ ηωι και τα ςυναιςκιματα των εφιβων-αναγνωςτϊν, ϊςτε να 

επιτευχκεί βελτίωςθ ςυμπεριφορϊν τουσ. 

17) Δθμιουργία, διανομι, ςυμπλιρωςθ και μελζτθ ερωτθματολογίου ζρευνασ ςτουσ μακθτζσ αναφορικά 

με τθν φπαρξθ ςχολικοφ εκφοβιςμοφ ςτθ ςχολικι μονάδα, ζκφραςθ απόψεων και προτάςεων ςχετικά με 

το ςχολικό περιβάλλον. 

Ο Συντονιςτισ/-ςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου κα πρζπει να ζχει ςυχνι επικοινωνία με τθ Διεφκυνςθ και το 

Σφλλογο Διδαςκόντων για ςυνεργαςία ςτθν ανάλθψθ δράςεων και ςτιριξθ τθσ ςχολικισ μονάδασ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων τθσ ςχολικισ βίασ και εκφοβιςμοφ. 

Ο ΣΕΕ κα μποροφςε να προτείνει επίςθσ τθ δθμιουργία «Σχολισ Γονζων» ςτθ ςχολικι μονάδα, αλλά και ςε 

ςυνεννόθςθ και με τουσ Συλλόγουσ Γονζων και Κθδεμόνων των άλλων ςχολείων τθσ περιοχισ (ωσ ομάδα 

ςχολείων), για τθ διεξαγωγι επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων από ειδικοφσ επιςτιμονεσ ςτα ςχολεία, ανά 

τακτά διαςτιματα, για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των γονιϊν ςε ςχετικά κζματα, ϊςτε να μποροφν με επιτυχία 

να ανταποκρίνονται ςτο δφςκολο και ςφνκετο ρόλο τουσ. 

Μετά τθν κρίςθ ςτθ ςχολικι μονάδα και τθν αποτίμθςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν γι` αυτι, ο ςτόχοσ ενόσ 

ΣΕΕ με τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου κα πρζπει να είναι:  

 Θ επανάκτθςθ του κφρουσ του ςχολείου 

 Θ αντιςτροφι του αρνθτικοφ κλίματοσ ςε κετικό 

 Θ δθμιουργίασ κλίματοσ αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ με τθν εφαρμογι των ενεργειϊν 

 Θ λιψθ μζτρων αποφόρτιςθσ και ανακοφφιςθσ 

 Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ/ΜΜΕ/μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ  

 Θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και διδαγμάτων για βελτίωςθ τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ. 

Θ διαχείριςθ φαινομζνων ςχολικισ βίασ είναι μια πολυεπίπεδθ κεςμικι διαδικαςία. Θ επιτυχία των 

μζτρων ςχετίηεται με τθν οργάνωςθ, το βακμό εμπλοκισ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και τθ βιωςιμότθτά 

τουσ. Τα ποςοςτά επιτυχίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ αυξάνονται όταν ςυνδζονται με πρακτικζσ διαλόγου και 

ςτόχουσ που ζχουν ςυμφωνθκεί από όλθ τθ ςχολικι κοινότθτα (ολιςτικι προςζγγιςθ). Βζβαια, θ φπαρξθ 

του ςταδίου πρόλθψθσ τθσ ςχολικισ βίασ, με τεχνικζσ που βαςίηονται ςτθν πρόβλεψθ, είναι αναγκαία, 

κακϊσ δθμιουργεί προχποκζςεισ για τθ αποτελεςματικότερθ διαχείριςι τθσ.   

Συμπεραςματικά επιςθμαίνουμε ότι τα ςυςτθματικά προγράμματα, οι αξιόπιςτεσ δράςεισ και οι καλζσ 

πρακτικζσ κα βοθκιςουν ςτθν πρόλθψθ, αποφυγι και αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου του ςχολικοφ 
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εκφοβιςμοφ και τθσ κυματοποίθςθσ (αναφορικά με τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ, τθν ζνταςθ και τθ διάρκεια), 

ςτθν ενδυνάμωςθ των παιδιϊν που δζχονται βία να δθμοςιοποιιςουν το πρόβλθμά τουσ και να ηθτιςουν 

βοικεια, ςτθν επανζνταξθ των παιδιϊν που άςκθςαν βία ςτο ςχολικό περιβάλλον με επίγνωςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ τουσ, ςτθν αυτονομία των παιδιϊν για διαχείριςθ διαπροςωπικϊν ςυγκροφςεων και 

επίλυςι τουσ, ςτθν ποιοτικι επικοινωνία και ςυνεργαςία τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ςτθν αλλαγι ςτάςεων 

και αντιλιψεων των μακθτϊν/-τριϊν ςε γνωςτικό – ςυναιςκθματικό - ςυμπεριφοριςτικό επίπεδο, ςτθν 

υιοκζτθςθ πρακτικϊν ςχολικισ ζνταξθσ και ενςωμάτωςθσ, καταπολζμθςθσ του αποκλειςμοφ και των 

διακρίςεων και ςεβαςμοφ τθσ διαφορετικότθτασ. 

Θ ςχολικι μονάδα μπορεί και πρζπει να γίνει ζνα πεδίο διαλόγου και διαχείριςθσ τθσ όποιασ μορφισ βίασ. 

Στόχοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ ςχολείου δθμοκρατικοφ και υποςτθρικτικοφ, που κα διαπνζεται από τισ 

αρχζσ τθσ ςυνεργαςίασ, του αλλθλοςεβαςμοφ, τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ αποδοχισ τθσ 

διαφορετικότθτασ. Ζνα ςχολείο, που κα προςφζρει ιςότιμεσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςτο μορφωτικό αγακό 

ςε όλουσ ανεξαρτιτωσ τουσ μακθτζσ/-τριεσ και θ αρμονικι ςυνφπαρξθ όλων των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ 

κοινότθτασ κα είναι θ πρωταρχικι του επιδίωξθ. 
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Σχολείο για Πλουσ» http://www.iep.edu.gr/el/social-sciences-anakoinwseis/eisigiseis-imeridas-koinoniki-

mathisi-kai-psyxiki-anthektikotita-kainotomes-praktikes-kai-viomatikes-draseis-se-ena-sxoleio-gia-olous, 27 

Μαΐου 2017 
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Αρ. Ρρωτ.: 9 

Ακινα, 30 Μαΐου 2018 

 

Προσ:   τθν Υφυπουργό Ραιδείασ, Ζρευνασ και  

Θρθςκευμάτων, κα Μερόπθ Τηοφφθ 

 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 
 

Θζςεισ και προτάςεισ τθσ Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. για παροχι παράλλθλθσ ςτιριξθσ ςτο μάκθμα τθσ 

Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτθν Πρωτοβάκμια και ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

 

Αξιότιμθ κυρία Υφυπουργζ, 

 

Θ Ρανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ (Ρ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) δραςτθριοποιείται ςτο 

χϊρο τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ επί 40 ςυναπτά ζτθ και εκπροςωπεί πανελλαδικά όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ Αγγλικισ Γλϊςςασ τθσ Α’/κμιασ και τθσ Β’/κμιασ Εκπαίδευςθσ. Ρροτεραιότθτά μασ είναι θ 

ςτιριξθ τθσ δθμόςιασ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ μζςω τθσ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ του μακιματοσ των 

Αγγλικϊν ςτο υψθλότερο επικυμθτό επίπεδο. 

 

Σκοπόσ του παρόντοσ υπομνιματοσ είναι να ςασ γνωςτοποιιςουμε τισ κζςεισ και τισ προτάςεισ τθσ 

Ρ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τθν αναγκαιότθτα επζκταςθσ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ και ςτο μάκθμα των 

Αγγλικϊν τόςο ςτθν Αϋ/κμια όςο και ςτθ Βϋ/κμια Εκπ/ςθ από εκπαιδευτικοφσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ΡΕ06.  

 

Ραρατθρείται ότι οι μακθτζσ/-ιτριεσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που φοιτοφν ςε Δθμοτικά Σχολεία 

λαμβάνουν παράλλθλθ ςτιριξθ ςε μακιματα όπωσ Γλϊςςα, Μακθματικά, Ιςτορία, κτλ. από 

εκπαιδευτικοφσ ΡΕ71 και ΡΕ70, οι οποίοι/-εσ είτε ζχουν προςλθφκεί για το ςκοπό αυτό είτε 

ςυμπλθρϊνουν το διδακτικό τουσ ωράριο. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ενίοτε αξιοποιοφνται ι 

προςλαμβάνονται εκπαιδευτικοί ΡΕ70, οι οποίοι/-εσ, πζραν του βαςικοφ πτυχίου, δεν ζχουν εξειδικευκεί 

ι επιμορφωκεί ςτον τομζα τθσ Ειδικισ Αγωγισ τον οποίο καλοφνται να υπθρετιςουν. Επιπλζον, 

παρατθρείται ότι οι μακθτζσ/-ιτριεσ που χρειάηονται βοικεια μζνουν ςυχνά χωρίσ ςτιριξθ ςτο μάκθμα 

των Αγγλικϊν, εφόςον το ωράριο των εκπαιδευτικϊν παράλλθλθσ ςτιριξθσ (κλάδων ΡΕ70/71) που 

προςλαμβάνονται για αυτό το ςκοπό ζχει ιδθ ςυμπλθρωκεί κατά τθν διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ άλλων 

μακθμάτων. Τζλοσ, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δε γνωρίηουν τθν ειδικι διδακτικι τθσ Αγγλικισ ωσ ξζνθσ 

γλϊςςασ και ςυνεπϊσ δεν μποροφν να υποςτθρίξουν αποτελεςματικά τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ. 

 

Κατ’ αναλογία, ςτθ Β’/κμια Εκπ/ςθ παρζχεται παράλλθλθ ςτιριξθ μόνο από εκπαιδευτικοφσ των κλάδων 

ΡΕ02.50, ΡΕ03.50 και ΡΕ04.50, οι οποίοι/-εσ καλφπτουν τα μακιματα που αντιςτοιχοφν ςτθν ειδικότθτά 

http://www.pekade.gr/
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τουσ. Δυςτυχϊσ, δεν παρζχεται ςτιριξθ ςτο μάκθμα των Αγγλικϊν εφόςον δεν υφίςταται αντίςτοιχθ 

ειδικότθτα. 

 

Στο πλαίςιο τθσ ίςθσ αντιμετϊπιςθσ όλων των προςφερόμενων μακθμάτων αλλά και τθσ επιτακτικισ 

ανάγκθσ ςυνεχοφσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ των εν λόγω μακθτϊν/-τριϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

ωρολόγιου προγράμματοσ, προτείνουμε: 

 τθν επζκταςθ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ και ςτο μάκθμα των Αγγλικϊν και  

 τθν επαγγελματικι αξιοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ΡΕ06 ςτθν παράλλθλθ ςτιριξθ, ιδιαίτερα όςων 

διακζτουν τα απαραίτθτα τυπικά προςόντα που αποδεικνφουν τθν εξειδίκευςι τουσ ςτον τομζα 

τθσ Ειδικισ Αγωγισ.  

 

Ειδικότερα επιςθμαίνουμε τα εξισ: 

 Ριςτεφουμε ότι με τθν αξιοποίθςθ των ςυναδζλφων ΡΕ06 κα αναβακμιςτεί θ διδαςκαλία του 

μακιματοσ των Αγγλικϊν ςτα τμιματα όπου φοιτοφν μακθτζσ/-ιτριεσ οι οποίοι/-εσ χριηουν 

παράλλθλθσ ςτιριξθσ και τα οφζλθ κα είναι πολλαπλά τόςο για τουσ ςυγκεκριμζνουσ μακθτζσ/-

ιτριεσ όςο και για το ςφνολο των μακθτϊν/-τριϊν τθσ τάξθσ. 

 Γνωρίηουμε ότι ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν Αγγλικισ Γλϊςςασ εκδθλϊνει 

ενδιαφζρον για απαςχόλθςθ ςτθν παράλλθλθ ςτιριξθ μακθτϊν. Οι ςυγκεκριμζνοι ςυνάδελφοι 

είτε διακζτουν εξειδίκευςθ ςτθν Ειδικι Αγωγι είτε επικυμοφν να αποκτιςουν ϊςτε να μποροφν 

να προςφζρουν ςθμαντικι βοικεια ςτουσ μακθτζσ/-ιτριεσ που τθ ςτεροφνται ςτο μάκθμα των 

Αγγλικϊν.  

 Στθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ τα Αγγλικά αποτελοφν τθ βαςικι και υποχρεωτικι ξζνθ γλϊςςα 

που διδάςκεται από τθν Α’ Δθμοτικοφ ζωσ και τθ Γ’ Γυμναςίου. Κατά ςυνζπεια, θ παράλλθλθ 

ςτιριξθ μακθτϊν/-τριϊν κεωρείται επιβεβλθμζνθ ςε ζνα κατεξοχιν γλωςςικό μάκθμα. 

 

Θ Ρ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. ζχει κατ’ επανάλθψθ παρουςιάςει με επιχειριματα τθ κζςθ τθσ για τθν αναγκαιότθτα 

ενίςχυςθσ και εμπλουτιςμοφ του μακιματοσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ. Ραρακαλοφμε κερμά για τθ κετικι 

ςασ ανταπόκριςθ ςτο αίτθμά μασ και τθν πρόταςι μασ για τθν επαγγελματικι αξιοποίθςθ των 

εκπαιδευτικϊν ΡΕ06 ςτα προγράμματα εξειδικευμζνθσ ι και εξατομικευμζνθσ εκπαίδευςθσ. 

 

Με εκτίμθςθ, 

 

Για το Δ.Σ. τθσ Ρ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. 

 

         Ο Ρρόεδροσ                                                                                            O Γεν. Γραμματζασ 

 

 

 

 

Δθμιτριοσ Ραπαδάκθσ                                                                                  Ιωάννθσ Βεντοφρθσ  
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             Αρ. Ρρωτ.: 10 

  Ακινα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 

 

ΠΡΟ: 

Υπουργό Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, κ. 
Κϊςτα Γαβρόγλου 

ΚΟΙΝ: 

Υφυπουργό Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων, κα Μερόπθ Τηοφφθ 

Γενικό Γραμματζα Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων, κ. Θλία Γεωργαντά 

 

 

ΕΠΙΣΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ 

τθσ Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. προσ τον Τπουργό Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων κ. Κϊςτα Γαβρόγλου 

όςον αφορά ςτθν πρόταςι του για τθ Γ’ Λυκείου και τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργζ,  

 
Θ Ρανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ (ΡΕΚΑΔΕ), ζχοντασ μελετιςει 

προςεκτικά τθν πρόςφατθ πρόταςι ςασ ωσ προσ τθν αναμόρφωςθ τθσ Γ’ Λυκείου και το εξεταςτικό 

ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, επικυμεί να εκφράςει τθν ζντονθ ανθςυχία τθσ και 

τον προβλθματιςμό τθσ, μεταφζροντασ και τθν αντίςτοιχθ αγωνία και τθν αγανάκτθςθ των ςυναδζλφων 

μασ, ςχετικά με τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ του προτεινόμενου ςχεδίου ςτθν δθμόςια ξενόγλωςςθ 

εκπαίδευςθ και ειδικότερα ςτο μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτο Γενικό Λφκειο κακϊσ και τισ 

ςυνεπακόλουκεσ ςυνζπειεσ ςτθν εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και μόρφωςθ των μακθτϊν. 

Το ςχζδιο για τθν αναςυγκρότθςθ τθσ Γ’ Λυκείου, βρίςκεται ςε πλιρθ αντίκεςθ με προθγοφμενεσ 

εκπεφραςμζνεσ κζςεισ του Υπουργείου κακϊσ και τισ προςδοκίεσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και τθσ 

ελλθνικισ κοινωνίασ για ουςιαςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι, αναβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ 

των ξζνων γλωςςϊν κακϊσ και τθσ πιςτοποίθςθσ αυτϊν μζςα ςτο δθμόςιο ςχολείο, ςτο υψθλότερο 

δυνατό επίπεδο, ζτςι ϊςτε να παρζχουν ςτουσ μακθτζσ και αυριανοφσ πολίτεσ τόςο τισ γνϊςεισ και τισ 

δεξιότθτεσ όςο και τα ουςιαςτικά και τυπικά προςόντα και εφόδια για να μπορζςουν να αντεπεξζλκουν 

ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ τθσ εκπαιδευτικισ και επαγγελματικισ ηωισ τουσ, ιδιαίτερα ςτισ δφςκολεσ 

ςυνκικεσ τθσ εποχισ μασ. 

Με βάςθ τθν εν λόγω πρόταςθ, το μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ εξαφανίηεται ωσ μάκθμα Γενικισ Ραιδείασ 

από το πρόγραμμα τθσ Γ’ Λυκείου, παραμζνοντασ μόνο ωσ μάκθμα Επιλογισ (2 ϊρεσ), χωρίσ να 

διευκρινίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν επιλογι του μακιματοσ από τουσ μακθτζσ και το 
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ςχθματιςμό τμθμάτων. Θ αφαίρεςθ του μακιματοσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, όπωσ και των άλλων μακθμάτων 

Γενικισ Ραιδείασ, αντίκειται ςτθν ζωσ τϊρα εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ παροφςθσ κυβζρνθςθσ για ζνα 

Λφκειο που κα παρζχει ουςιαςτικι γενικι παιδεία και μόρφωςθ ωσ μια αυτόνομθ βακμίδα, ανεξάρτθτθ 

από τθ διαδικαςία ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Αντίκετα, δθμιουργεί μια Γ’ Λυκείου που 

λειτουργεί ωσ μια προπαραςκευαςτικι τάξθ προετοιμαςίασ για τισ Ρανελλινιεσ Εξετάςεισ και όχι ωσ μια 

τάξθ που ολοκλθρϊνει τισ ςπουδζσ των μακθτϊν. Με αυτό τον τρόπο αλλοιϊνεται θ φυςιογνωμία του 

Λυκείου, ενϊ ταυτόχρονα δθμιουργοφνται ερωτθματικά για τισ επιπτϊςεισ και ςτισ δφο προθγοφμενεσ 

τάξεισ του Λυκείου. 

Ειδικότερα για το μάκθμα των Αγγλικϊν, θ πρόταςθ αυτι ουςιαςτικά λειτουργεί ωσ ζνα ακόμα βιμα ςτθ 

ςυνεχι υποβάκμιςθ του μακιματοσ που παρατθρείται τα τελευταία χρόνια όχι μόνο ςτο Λφκειο αλλά 

γενικότερα ςε όλθ τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Ενδεικτικά αναφζρουμε τισ ςυνεχείσ 

μειϊςεισ των ωρϊν διδαςκαλίασ ςτο Δθμοτικό, το Γυμνάςιο και το Λφκειο, τθν κατάργθςθ τθσ 

υποχρεωτικότθτασ του μακιματοσ ςτο Λφκειο και τθν κατάργθςθ των επιπζδων διδαςκαλίασ ςτο 

Γυμνάςιο. Επιπλζον, φζτοσ δεν υπάρχει καμία ενθμζρωςθ για τα βιβλία Αγγλικϊν του Λυκείου κακϊσ 

καταργικθκε αιφνιδιαςτικά θ προμικειά τουσ από τθν λίςτα εγκεκριμζνων βοθκθμάτων, με αποτζλεςμα 

το μάκθμα των Αγγλικϊν να είναι το μόνο χωρίσ βιβλίο ςτα ΓΕΛ. 

Θ ΡΕΚΑΔΕ ανζκακεν αντιμετϊπιηε το μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςυνεκτικά, προτείνοντασ ζνα ενιαίο, 

ςυνεχζσ πρόγραμμα ςπουδϊν από τθν Α’ Δθμοτικοφ ζωσ και τθν Γ’ Λυκείου, ζτςι ϊςτε να αποκομίηουν οι 

μακθτζσ τα πολλαπλά οφζλθ από τθ διδαςκαλία του μακιματοσ, τα οποία ζχουμε αναλφςει διεξοδικά ςτα 

ςχετικά υπομνιματα που ζχουμε κατακζςει ςτο Υπουργείο και ςτθ Διαρκι Επιτροπι Μορφωτικϊν 

Υποκζςεων τθσ Βουλισ μαηί με τισ προτάςεισ μασ για τθν ποιοτικι και ποςοτικι αναβάκμιςθ και ενίςχυςθ 

του μακιματοσ προκειμζνου αυτά να επιτευχκοφν. 

Τα οφζλθ αυτά μεγιςτοποιοφνται όταν οι μακθτζσ κατακτοφν τθν αγγλικι γλϊςςα ςε πολφ υψθλό 

επίπεδο, κάτι που είναι εφικτό ςτο Λφκειο κακϊσ οι μακθτζσ αναπτφςςουν μεγαλφτερθ νοθτικι και 

μακθςιακι ωριμότθτα και γνωςτικι ικανότθτα ενϊ θ διδαςκαλία του μακιματοσ φτάνει ςτο υψθλότερο 

δυνατό επίπεδο Γ ςφμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Αναφοράσ για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ. Ενδεικτικά 

αναφζρουμε τθν ενίςχυςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ ςυνεργατικότθτασ και τθσ 

διερευνθτικισ μάκθςθσ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων όπωσ αυτϊν τθσ διαμεςολάβθςθσ, τθσ 

διαπολιτιςμικισ κατανόθςθσ, τθσ διαπραγμάτευςθσ, τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων, τθσ επιχειρθματολογίασ, 

τθσ ρθτορικισ ι τθσ αντιλογίασ. 

Ειδικά για τουσ μακθτζσ τθσ Γ’ Λυκείου, θ κατάκτθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε πολφ υψθλό επίπεδο 

κρίνεται ωσ απολφτωσ απαραίτθτθ για τουσ μελλοντικοφσ φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ, ανεξαρτιτωσ 

ιδρφματοσ, ςχολισ ι τμιματοσ ςτο οποίο κα εκπαιδευτοφν ι κα καταρτιςτοφν, είτε ςτθν Ελλάδα είτε ςτο 

εξωτερικό, αλλά και για όςουσ κατευκυνκοφν ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Σφμφωνα με ζρευνα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και ςυνεπακόλουκθ μελζτθ του Τμιματοσ Αγγλικισ 

Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ αναφορικά με τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ που απαιτοφνται για να 

κατακτθκοφν από τουσ μακθτζσ τα επίπεδα γλωςςομάκειασ, όςο υψθλότερο το επίπεδο τόςο 

περιςςότερεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ απαιτοφνται. Για το ςκοπό αυτό, θ ΡΕΚΑΔΕ ζχει προτείνει τθν αφξθςθ των 

ωρϊν διδαςκαλίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και ειδικά ςτο Λφκειο. Δυςτυχϊσ όμωσ, με βάςθ τισ 

ςυνολικζσ ϊρεσ διδαςκαλίασ που διαμορφϊνονται μετά και τθν νζα προτεινόμενθ μείωςθ ςτθ Γ’ Λυκείου, 

κρίνεται πολφ δφςκολι ζωσ αδφνατθ θ επίτευξθ των ανϊτερων επιπζδων γλωςςομάκειασ και των 

αντίςτοιχων οφελϊν για τουσ μακθτζσ. 

φμφωνα με τθν ειςιγθςι ςασ, θ πρόταςθ αυτι διαμορφϊκθκε με βάςθ τθ φιλοςοφία τθσ προςζγγιςθσ 

του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, των προτάςεων που διατυπϊκθκαν ςτθ διάρκεια του Εκνικοφ 

Διαλόγου για τθν Παιδεία ςτθν περίοδο 2015-2016 και τα πορίςματα των ςυηθτιςεων ςτθν Επιτροπι 
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Μορφωτικϊν Τποκζςεων τθσ Βουλισ τθν ίδια περίοδο. Δυςτυχϊσ όμωσ, οι παραπάνω προτάςεισ και τα 

πορίςματα αναφορικά με το μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ δεν ελιφκθςαν κακόλου υπόψθ. 

Συγκεκριμζνα: 

1. τθν πρόταςθ του Ι.Ε.Π., ναι μεν το μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ιταν ςτα μακιματα επιλογισ 

τθσ Γ’ Λυκείου, θ διδαςκαλία του όμωσ προβλεπόταν για 6 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ και, το 

κυριότερο, κα αποτελοφςε το τζταρτο πανελλαδικά εξεταηόμενο μάκθμα για τθν ειςαγωγι ςτθν 

Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, για όςουσ μακθτζσ το επζλεγαν, με ό,τι ςυνεπάγεται αυτό για τθ 

βαρφτθτα που κα ζδιναν οι μακθτζσ ςτο ςυγκεκριμζνο. Μάλιςτα, θ επιλογι του κα ιταν 

‘υποχρεωτικι’ για όςουσ κα διλωναν ότι επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για ςχολζσ ι τμιματα 

που απαιτοφν τθν εξζταςθ ςτο ειδικό μάκθμα των Αγγλικϊν. 

2. τα πορίςματα του Εκνικοφ Διαλόγου για τθν Παιδεία (2015-2016), αναφερόταν θ γενικότερθ 

παιδαγωγικι αξία του μακιματοσ, αναδεικνυόταν θ πολιτιςτικι, κοινωνικι και ανκρωπιςτικι 

διάςταςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο δθμόςιο ςχολείο, μζςα από τθ μελζτθ κεμάτων 

πολιτιςμοφ και τζχνθσ, ανκρωπίνων και πολιτικϊν δικαιωμάτων, ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ, 

περιβαλλοντικισ προςταςίασ, κ.α., τονιηόταν ότι βαςικόσ ςτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ 

πρζπει είναι θ εκπαίδευςθ και διαπαιδαγϊγθςθ του/τθσ μακθτι/-ιτριασ μζςω τθσ ξζνθσ 

γλϊςςασ, θ οποία αποςκοπεί ςτθν πνευματικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του ατόμου και 

ςτθν καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ και ςυναιςκθματικισ ωριμότθτασ. Επίςθσ είχε αναφερκεί ότι θ 

διδαςκαλία τθσ κα πρζπει να δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ και ςτθν πολιτιςτικι διάςταςθ τθσ γλϊςςασ 

προκειμζνου οι μακθτζσ να αναπτφςςουν διαπολιτιςμικι ςυνείδθςθ. Μάλιςτα, θ Αγγλικι Γλϊςςα 

προτεινόταν να είναι ζνα από τα δφο υποχρεωτικά μακιματα ςτο Νζο Λφκειο. 

3. τα πορίςματα των ςυηθτιςεων ςτθν Επιτροπι Μορφωτικϊν Τποκζςεων τθσ Βουλισ τθν ίδια 

περίοδο αναφερόταν ότι είναι πλζον κοινι πεποίκθςθ πωσ θ γνϊςθ και χριςθ των ξζνων 

γλωςςϊν (πόςο μάλλον τθσ αγγλικισ γλϊςςασ) ςτο ανϊτερο δυνατό επίπεδο, κακϊσ και θ 

πιςτοποίθςθ γλωςςομάκειασ αυτισ, ενιςχφει το προςωπικό και επαγγελματικό προφίλ των 

μακθτϊν παρζχοντασ ςε αυτοφσ ζνα ουςιαςτικό εφόδιο και ζνα τυπικό προςόν για τθ μελλοντικι 

τουσ εκπαιδευτικι και επαγγελματικι πορεία. Επιπλζον, επιςθμαινόταν ότι για τθν εξαςφάλιςθ 

των παραπάνω απαραίτθτων εφοδίων και προςόντων, θ ελλθνικι οικογζνεια επωμίηεται ζνα 

δυςβάςτακτο πλζον ςτισ δφςκολεσ εποχζσ που ηοφμε κόςτοσ, προςφεφγοντασ ςτον ιδιωτικό 

τομζα, ενϊ το δθμόςιο ςχολείο κα μποροφςε κάλλιςτα να καλφψει αυτι τθν ανάγκθ τθσ ελλθνικισ 

κοινωνίασ αξιοποιϊντασ το άριςτα καταρτιςμζνο δυναμικό των κακθγθτϊν Αγγλικισ. Τζλοσ, 

αναφερόταν ξεκάκαρα θ ανάγκθ για πλιρθ αναβάκμιςθ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ τθσ 

διδαςκαλίασ των ξζνων γλωςςϊν.    

Ελπίηουμε ότι τα πορίςματα που προζκυψαν από τισ κζςεισ και απόψεισ του πολιτικοφ κόςμου, τθσ 

επιςτθμονικισ κοινότθτασ και κυρίωσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ κα υιοκετθκοφν από μια δθμοκρατικι 

πολιτεία που ςζβεται και αφουγκράηεται τισ προςδοκίεσ και τισ ανάγκεσ των πολιτϊν τθσ. 

φμφωνα με τθν ειςιγθςι ςασ, θ πρόταςθ αυτι διαμορφϊκθκε μετά από διάλογο με διάφορουσ 

εκπαιδευτικοφσ και επιςτθμονικοφσ φορείσ. Δυςτυχϊσ όμωσ, παρά τισ επανειλθμμζνεσ προςπάκειζσ 

μασ, δεν μασ δεχτικατε, μζχρι τϊρα, για να μπορζςουμε να εκφράςουμε τισ κζςεισ και τισ απόψεισ μασ. 

Ευελπιςτοφμε ότι ζςτω και τθν φςτατθ αυτι ςτιγμι κα γίνει δεκτό το αίτθμά μασ για ςυνάντθςθ μαηί 

ςασ. 

Συμπεραςματικά, θ Ρ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. υποςτθρίηει ότι θ ελλθνικι πολιτεία, μζςα από τθ δθμόςια εκπαίδευςθ, 

οφείλει να παρζχει ςε όλουσ και όλεσ ανεξαιρζτωσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τθ δυνατότθτα 

εκμάκθςθσ μίασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ ςε πολφ καλό ι άριςτο επίπεδο. Για τουσ λόγουσ που 

ζχουμε αναπτφξει μζςα από τισ παρεμβάςεισ μασ, κεωροφμε ότι θ αγγλικι γλϊςςα παρζχει πολλαπλά 
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οφζλθ ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ και για αυτό είναι απαραίτθτθ όχι μόνο για τθν τρζχουςα 

εκπαιδευτικι τουσ πορεία και το μζλλον τουσ αλλά και για τθ γενικότερθ ανάπτυξθ και εξζλιξι τουσ ωσ 

μακθτϊν/-θτριϊν, αυριανϊν πολιτϊν και εν γζνει προςωπικοτιτων και για αυτό κα πρζπει να αποτελεί 

βαςικό και αναπόςπαςτο διδακτικό αντικείμενο ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν του Νζου Λυκείου. 

Με εκτίμθςθ, 

Για το  Δ.Σ. τθσ Ρ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. 

 Ο Ρρόεδροσ             Ο Γεν. Γραμματζασ 

 

Δ. Ραπαδάκθσ                 Ι. Βεντοφρθσ 
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ΠΡΟΚΛΗΗ  

Ε ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ (Γ..) ΣΗ ΠΕΚΑΔΕ 

 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

Το Δ.Σ. τθσ Ρανελλινιασ Ζνωςθσ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ (ΡΕΚΑΔΕ) διοργανϊνει 

ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ (Γ..), με αφορμι τισ πρόςφατεσ εξαγγελίεσ του Υπουργοφ Ραιδείασ για το 

Λφκειο, και ςασ προςκαλεί να παρευρεκείτε ϊςτε να ενθμερωκείτε για τισ ενζργειζσ μασ, να ςυηθτιςουμε 

τα κζματα που μασ απαςχολοφν, να εκφράςετε τισ απόψεισ ςασ και να αποφαςίςουμε για τισ επόμενεσ 

ενζργειζσ μασ. 

Θ Γ.. κα πραγματοποιθκεί τθν Κυριακι 30/09/2018 ςτισ 6 μ.μ. ςτο Αμφικζατρο του ςχολικοφ 

ςυγκροτιματοσ που βρίςκεται ςτθ ςυμβολι των οδϊν Γράμμου, Μπουμπουλίνασ και ουμπζςθ ςτθ 

Δάφνθ (είςοδοσ από οδό Γράμμου 1, είςοδοσ του 1ου ΕΡΑΛ Δάφνθσ και του 2ου ΓΕΛ Δάφνθσ). 

Για τθν προςζλευςι ςασ ςτο χϊρο τθσ Γ.. εξυπθρετοφν το μετρό ςτακμόσ Νζοσ Κόςμοσ (Γραμμι 2) και το 

τραμ ςτάςθ Νζοσ Κόςμοσ (απόςταςθ 7’ από το ςχολείο) κακϊσ και τα λεωφορεία 218 Στ. Δάφνθσ-

Ρειραιάσ και 137 Άνω Ν. Σμφρνθ Α-Στ. Συγγροφ-Φιξ. 

Θ παρουςία όςο το δυνατόν περιςςότερων ςυναδζλφων κρίνεται απολφτωσ απαραίτθτθ λόγω των πολφ 

ςοβαρϊν κεμάτων. 

Για να δείτε ζναν χάρτθ τθσ περιοχισ του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ Δάφνθσ πατιςτε εδϊ. 
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ΨΗΦΙΜΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΧΟΛΕΙΟ 

 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

Το Δ.Σ. τθσ Ρανελλινιασ Ζνωςθσ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ (ΡΕΚΑΔΕ) αποφάςιςε να 

ςτθρίξει το ψιφιςμα προσ τον Υπουργό Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων για τθν «Αποκατάςταςθ 

τθσ Διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ ςτο Δθμόςιο χολείο» ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα avaaz.org, κατόπιν 

επικοινωνίασ μασ με τθν εκπαιδευτικό ΡΕ06 που το δθμιοφργθςε, και να παροτρφνει τα μζλθ τθσ να το 

υπογράψουν. Ο λόγοσ για τθν απόφαςθ αυτι είναι ότι το ψιφιςμα ςυμφωνεί με τισ αρχζσ και τουσ 

ςτόχουσ τθσ ΡΕΚΑΔΕ. Κρίνουμε ςκόπιμο λοιπόν, εφόςον πολλά από τα μζλθ μασ ζχουν ιδθ υπογράψει το 

ςυγκεκριμζνο ψιφιςμα και ζχει ιδθ ςυγκεντρωκεί ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ υπογραφϊν, να προςτεκοφν και 

άλλεσ ςτο ίδιο ψιφιςμα, ϊςτε να μθν υπάρξει διάςπαςθ, και να μπορεί το ςφνολο των υπογραφϊν να 

χρθςιμοποιθκεί προσ το ςυμφζρον του κλάδου ςτισ ςυναντιςεισ μασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ.  

Ραρόμοιεσ πρωτοβουλίεσ κα υποςτθρίηονται, εάν είναι ςφμφωνεσ με τισ αρχζσ και τθ φιλοςοφία τθσ 

ΡΕΚΑΔΕ, αφοφ τα μζλθ του Δ.Σ. αφουγκράηονται και ςυμμερίηονται τθν αγωνία των ςυναδζλφων αλλά και 

των μακθτϊν και των γονιϊν τουσ προκειμζνου να μθν υποβακμιςτεί το μάκθμα τθσ Αγγλικισ ςτθ 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Ράγιο αίτθμα αλλά και ςτόχοσ μασ είναι θ ουςιαςτικι αναβάκμιςθ του 

μακιματοσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτο δθμόςιο ςχολείο, αφοφ πλζον είναι κοινά αποδεκτό ότι θ γνϊςθ 

των Αγγλικϊν ςε πολφ καλό ι άριςτο επίπεδο είναι απαραίτθτθ για οποιαδιποτε εκπαιδευτικι ι 

επαγγελματικι ςταδιοδρομία. 

Για να υπογράψετε το ψιφιςμα κάντε κλικ εδϊ. 

 

Το Δ.Σ. τθσ ΡΕΚΑΔΕ 

 

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ: 

Γημιοςπγόρ τηθίζμαηορ: Georgia K. 

Παπαλήπηερ: Υποςπγόρ Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν 

Η Αγγλική γλώζζα θα έππεπε να έσει θέζη βαζικού μαθήμαηορ ζηα ζσολεία μαρ, έηζι ώζηε οι 

μαθηηέρ μαρ να μαθαίνοςν και να πιζηοποιούνηαι ζηη γλώζζα μέζα από ηο δυπεάν δημόζιο 

ζσολείο. Δίναι απαπάδεκηο η Δλληνική οικογένεια να επιβαπύνεηαι και με ηα έξοδα ηηρ εκμάθηζηρ 

αςηήρ ηηρ απολύηυρ απαπαίηηηηρ γλώζζαρ. Δπανειλημμένυρ έσοςν ςπάπξει δεζμεύζειρ για 

ζύνδεζη ηος Γημόζιος ζσολείος με ηο Κπαηικό Πιζηοποιηηικό Γλυζζομάθειαρ. Ανηί γι' αςηό, οι 

ώπερ ηος μαθήμαηορ ζε όλερ ηιρ βαθμίδερ ηηρ εκπαίδεςζηρ μειώνονηαι ανηί να αςξηθούν και ηο ήδη 

θηυσό ςλικό καηαπγείηαι. Να αςξηθούν άμεζα οι ώπερ ηηρ διδαζκαλίαρ ηηρ Αγγλικήρ ζηο βαζικό 

ππόγπαμμα ηος Γημόζιος Σσολείος και να εκζςγσπονιζηεί/εκπονηθεί εκ νέος καηάλληλο ςλικό. 
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ΠΡΟΚΛΗΗ 

Θ Ρανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ (Ρ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) 

ςασ προςκαλεί  

τθ Δευτζρα 8 Οκτωβρίου 2018, ϊρεσ: 18:00-19:30, 

ςτθν εκδιλωςθ με κζμα 

“Social Inclusion: Best School Practices for Newcomers (Immigrants) Inclusion” 

με κεντρικι ομιλιτρια τθν 

Dr. Mary Lou McCloskey 

English language specialist, author 

 

Μετά το πζρασ του ςεμιναρίου κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ με κζμα τθ διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ 

Γλϊςςασ ςτθ Δθμόςια Εκπαίδευςθ (19:30-21:00). 

 

Χϊροσ εκδιλωςθσ: εγκαταςτάςεισ του Αμερικανικοφ Κολλεγίου, Θπίτου 17Β, Ρλάκα, δίπλα ςτο 1ο 

Ρειραματικό ΓΕΛ Ακθνϊν 

Διάρκεια εκδιλωςθσ: 18:00-21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pekade.gr/
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INVITATION 

The Panhellenic Association of State School Teachers of English (PEKADE)  

cordially invites you  

on Monday 8th October 2018, 18:00-19:30 

to the seminar  

“Social Inclusion: Best School Practices for Newcomers (Immigrants) Inclusion” 

presented by Dr. Mary Lou McCloskey 

English language specialist, author 

 

The seminar will be followed by a discussion on the teaching of English at State Schools (19:30-

21:00). 

 

Venue: premises of the American College, Ipitou 17B, Plaka 

Duration: 18:00-21:00 
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                       Αρ. Ρρωτ.: 12 

  Ακινα, 5 Νοεμβρίου 2018 

 

ΠΡΟ: 

Τμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, 
Φιλοςοφικι Σχολι, Εκνικό και Καποδιςτριακό 
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

Τμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, 
Φιλοςοφικι Σχολι, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο 
Θεςςαλονίκθσ 

Σχολι Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, Ελλθνικό 
Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο 

 

Πρόταςθ τθσ Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. προσ τα Πανεπιςτθμιακά Σμιματα και χολζσ  

 

Θζμα: Στιριξθ του μακιματοσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτο Δθμόςιο Σχολείο 

Αξιότιμοι κ.κ.,  

Θ Ρανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ (Ρ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.), με αφορμι τθν 

πρόςφατθ πρόταςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ ωσ προσ τθν αναμόρφωςθ τθσ Γ’ Λυκείου και το εξεταςτικό 

ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, εκφράηει τθν ζντονθ ανθςυχία τθσ και τον 

προβλθματιςμό τθσ, μεταφζροντασ και τθν αντίςτοιχθ αγωνία και αγανάκτθςθ των ςυναδζλφων μασ, 

ςχετικά με τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ του προτεινόμενου ςχεδίου ςτθν δθμόςια ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ 

και ειδικότερα ςτο μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτο Γενικό Λφκειο κακϊσ και τισ ςυνεπακόλουκεσ 

ςυνζπειεσ ςτθν εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και μόρφωςθ των μακθτϊν. 

Πςον αφορά γενικότερα το μάκθμα των Αγγλικϊν ςε όλθ τθ δθμόςια εκπαίδευςθ, θ πρόταςθ αυτι 

ουςιαςτικά το υποβακμίηει ακόμα περιςςότερο, αν λθφκοφν υπόψθ οι προθγοφμενεσ ενζργειεσ 

αποδυνάμωςισ του ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό, Γυμνάςιο και Λφκειο) που ζχουν γίνει τα 

τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφζρουμε τισ ςυνεχείσ μειϊςεισ των ωρϊν διδαςκαλίασ ςτο Δθμοτικό, το 

Γυμνάςιο και το Λφκειο, τθν κατάργθςθ τθσ υποχρεωτικότθτασ του μακιματοσ ςτο Λφκειο και τθν 

ουςιαςτικι κατάργθςθ των επιπζδων διδαςκαλίασ ςτο Γυμνάςιο. 

Κατά ςυνζπεια, κακίςταται δφςκολθ ζωσ αδφνατθ θ κατάκτθςθ υψθλϊν επιπζδων γλωςςομάκειασ  ςτθν 

αγγλικι γλϊςςα ςφμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ, αλλά και θ 

πιςτοποίθςθ τθσ γλωςςομάκειασ αυτισ, μζςα ςτο δθμόςιο ςχολείο, μζςω του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ 

γλωςςομάκειασ, κάτι που αποτελεί αναγκαιότθτα για τθν ελλθνικι οικογζνεια ςτισ δφςκολεσ εποχζσ μασ. 

Επιπλζον, πλιττεται ο κλάδοσ μασ, δθμιουργείται εργαςιακι αναςφάλεια ςτουσ ςυναδζλφουσ μασ και  

υποβακμίηεται το μάκθμα τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςτο δθμόςιο ςχολείο.  

Με βάςθ τθν εν λόγω πρόταςθ, το μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ εξαφανίηεται ωσ μάκθμα Γενικισ Ραιδείασ 

από το πρόγραμμα τθσ Γ’ Λυκείου, παραμζνοντασ μόνο ωσ μάκθμα Επιλογισ (2 ϊρεσ), χωρίσ να 

διευκρινίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν επιλογι του μακιματοσ από τουσ μακθτζσ και το 

http://www.pekade.gr/
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ςχθματιςμό τμθμάτων. Ειδικά για τουσ μακθτζσ τθσ Γ’ Λυκείου, θ κατάκτθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε 

πολφ υψθλό επίπεδο κρίνεται ωσ απολφτωσ απαραίτθτθ για τουσ μελλοντικοφσ φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ, 

ανεξαρτιτωσ ιδρφματοσ, ςχολισ ι τμιματοσ ςτο οποίο κα εκπαιδευτοφν ι κα καταρτιςτοφν, είτε ςτθν 

Ελλάδα είτε ςτο εξωτερικό, αλλά και για όςουσ κατευκυνκοφν ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Υποςτθρίηουμε ότι θ ελλθνικι πολιτεία, μζςα από τθ δθμόςια εκπαίδευςθ, οφείλει να παρζχει ςε όλουσ 

και όλεσ ανεξαιρζτωσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τθ δυνατότθτα εκμάκθςθσ μίασ τουλάχιςτον ξζνθσ 

γλϊςςασ ςε πολφ καλό ι άριςτο επίπεδο. Θεωροφμε ότι θ κατάκτθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε πολφ 

υψθλό επίπεδο παρζχει πολλαπλά οφζλθ ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ και για αυτό είναι 

απαραίτθτθ όχι μόνο για τθν τρζχουςα εκπαιδευτικι τουσ πορεία και το μζλλον τουσ αλλά και για τθ 

γενικότερθ ανάπτυξθ και εξζλιξι τουσ ωσ μακθτϊν/-θτριϊν, αυριανϊν πολιτϊν και εν γζνει 

προςωπικοτιτων και για αυτό κα πρζπει να αποτελεί βαςικό και αναπόςπαςτο διδακτικό αντικείμενο ςτο 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν του Νζου Λυκείου. 

Με βάςθ τα παραπάνω, κεωροφμε ότι πρζπει να καταβλθκοφν ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ από όλα τα 

ενδιαφερόμενα μζρθ όχι μόνο για τθν αντιςτροφι τθσ ςυνεχιηόμενθσ υποβάκμιςθσ του μακιματόσ μασ 

αλλά για τθν αποκατάςταςθ και τθν ουςιαςτικι αναβάκμιςι του μζςα από τθν ποιοτικι και ποςοτικι 

ενίςχυςι του ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ. Ριςτεφουμε ότι τα πανεπιςτθμιακά τμιματα που είναι τα κακ’ φλθ 

αρμόδια για τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των κακθγθτϊν Αγγλικισ αλλά και για τθ γενικότερθ ανάπτυξθ 

και εξζλιξθ του μακιματόσ μασ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ οφείλουν να πάρουν κζςθ ςχετικά με τα ςοβαρά 

ηθτιματα που ζχουν ςυςςωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι εξάλλου και το αίτθμα των 

ςυναδζλφων μασ οι οποίοι μασ απευκφνουν ςχετικά ερωτιματα ςχετικά με τθν «αφωνία» των 

πανεπιςτθμίων ςχετικά με το μάκθμά μασ, ςε αντίκεςθ με ανακοινϊςεισ που εξζδωςαν για τα Λατινικά. 

Ωσ εκ τοφτου, ςασ προτείνουμε να πάρετε ενεργι κζςθ για τθ ςυνεχιηόμενθ υποβάκμιςθ του μακιματόσ 

μασ και να ςτθρίξετε τθν προςπάκειά μασ για τθν αναβάκμιςι του ςε ανταπόκριςθ με τισ προςδοκίεσ, 

ανάγκεσ και απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ.   

Για τουσ ωσ άνω λόγουσ, 

ςασ καλοφμε  

α) να τοποκετθκείτε δθμόςια για τθ κατάςταςθ του μακιματόσ μασ ςτο δθμόςιο ςχολείο και να 

υποςτθρίξετε τθν ουςιαςτικι αναβάκμιςι του ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ προσ όφελοσ των μακθτϊν, των 

οικογενειϊν τουσ και τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ γενικότερα, 

β) να υπογράψετε προςωπικά το θλεκτρονικό ψιφιςμα που δθμιουργικθκε από ςυνάδελφό μασ 

εκπαιδευτικό ΡΕ06 για τθν Αποκατάσταση της Διδασκαλίας της Αγγλικής στο Δημόσιο Σχολείο που 

βρίςκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgos_Paideias_Ereynas_kai_Thriskeymaton_Apokatastasi_tis_did

askalias_tis_Agglikis_sto_Dimosio_Sholeio/ . 

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ. 

Με εκτίμθςθ, 

Για το  Δ.Σ. τθσ Ρ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε., 

         Ο Ρρόεδροσ         Ο Γεν. Γραμματζασ 

 

 

       Δ. Ραπαδάκθσ                Ι. Βεντοφρθσ 
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Εγγραφή μέλους 

 
Θ Συνδρομι των μελϊν είναι 10 ευρϊ. 

 

Μπορείτε να κατακζςετε τθ ςυνδρομι ςασ ςτθν ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΙΑΙΩΣ ςτο ΝΕΟ αρ. λογ/ςμοφ τθσ ΡΕΚΑΔΕ: 

6555144804256 IBAN: GR20 0171 5550 0065 5514 4804 256 

 

Σασ παρακαλοφμε να μασ ενθμερϊνετε για κάκε αλλαγι ςτθ διεφκυνςι ςασ, για να είναι δυνατι θ 

επικοινωνία μασ, ςτο info@pekade.gr  

 

Ραρακαλοφμε, επίςθσ, να ςυμπλθρϊςετε τθν παρακάτω Φόρμα Εγγραφισ και να τθν ςτείλετε μαηί με το 

αποδεικτικό πλθρωμισ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Ρ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. (info@pekade.gr) με τα πλιρθ 

ςτοιχεία ςασ προκειμζνου να μασ διευκολφνετε ςτθν ολοκλιρωςθ του μθτρϊου των μελϊν. 

 

Υπενκυμίηουμε ότι θ ετιςια ςυνδρομι αναφζρεται κάκε φορά ςτο αντίςτοιχο ςχολικό ζτοσ. Ραρακαλοφμε 

να τακτοποιιςετε τθ ςυνδρομι ςασ για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ονοματεπϊνυμο:  

Διεφκυνςθ: 

Τ.Κ.: 

Ρόλθ: 

Τθλζφωνο (ςχολείου):  

Τθλζφωνο (οικίασ):  

Τθλζφωνο (κινθτό):  

Θλεκτρονικι  

Διεφκυνςθ:  

Κακθγθτισ/τρια 

Δθμοτικοφ:  

Κακθγθτισ/τρια 

Γυμναςίου:  

Κακθγθτισ/τρια 

Λυκείου:  

Κακθγθτισ/τρια 

ΕΡΑΛ/ΕΡΑΣ: 

Άλλο: 
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς άρθρων 
 

 

Το Aspects today, περιοδικό που εκδίδεται 3 φορζσ το χρόνο με τθν ευκφνθ τθσ Ρανελλινιασ Ζνωςθσ 

Κακθγθτϊν Αγγλικισ τθσ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ (ΡΕΚΑΔΕ), φιλοξενεί ποιοτικζσ ςυνκετικζσ εργαςίεσ, 

μελζτεσ και παρουςίαςθ ερευνϊν εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ςτα Αγγλικά και ςτα Ελλθνικά. Ιδιαίτερο 

εκδοτικό ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα άρκρα εφαρμογϊν, μεκοδολογίασ και διδακτικισ που άπτονται 

ςφγχρονων προςεγγίςεων. Το περιοδικό απευκφνεται ςτουσ μαχόμενουσ εκπαιδευτικοφσ, τα ςτελζχθ 

όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ερευνθτζσ. 

 

Τα άρκρα δεν κα πρζπει να ξεπερνοφν ςε ζκταςθ τισ 7 ςελίδεσ (3500 λζξεισ), μεγζκουσ Α4 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν και των παραρτθμάτων). Το περιοδικό διατθρεί 

το δικαίωμα να επιςτρζφει άρκρα που υπερβαίνουν αυτό το όριο των ςελίδων. Θ κάκε ςελίδα κα πρζπει 

να είναι μεγζκουσ Α4 με γραμματοςειρά Times New Roman, μζγεκοσ 11. Θ πρϊτθ ςελίδα περιλαμβάνει 

ζνα ςφντομο τίτλο του άρκρου, το όνομα και τθν ιδιότθτα του ςυγγραφζα και τθν θλεκτρονικι του 

διεφκυνςθ. Μία ςφντομθ περίλθψθ του άρκρου (περίπου 100-150 λζξεισ) με λζξεισ-κλειδιά προτάςςεται 

του άρκρου. Ζνασ κατάλογοσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν ακολουκεί μαηί με μία πολφ ςφντομθ βιογραφικι 

ςθμείωςθ του ςυγγραφζα ςτο τζλοσ του άρκρου. 

 

Συνιςτάται ςτουσ ςυγγραφείσ και ςτουσ ςυνεργάτεσ του περιοδικοφ τόςο για τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ 

όςο και για τθ ςυγγραφι και διόρκωςθ των άρκρων γενικότερα, να ακολουκοφν τισ Οδθγίεσ ςυγγραφισ 

επιςτθμονικϊν εργαςιϊν του Α..Α. (publication Manual of the American psychological Association). Τα 

άρκρα κρίνονται από τθ Συντακτικι Επιτροπι του Ρεριοδικοφ (εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ και μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΡΕΚΑΔΕ), θ οποία και αποφαςίηει για τθν τελικι δθμοςίευςι τουσ. 

 

Τα πρϊτα δοκίμια των άρκρων αποςτζλλονται ςτουσ ςυγγραφείσ προσ διόρκωςθ. 

 

Ο κατάλογοσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ο οποίοσ περιλαμβάνει όςεσ παραπομπζσ χρθςιμοποιικθκαν, 

παρατίκεται ςτο τζλοσ του άρκρου ενιαία, μαηί ελλθνόγλωςςθ και ξενόγλωςςθ, ωσ εξισ (A.P.A., 1994): 

 

Βιβλιογραφία για το Aspects today 

Για βιβλία: 

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

York: Free Press. 

Για περιοδικά: 

Serlin, R.C. & Lapsley, D.K. (1985). Rationality in psychological research: The good-enough principle. 

American psychologist, 40, 73-83. 

 

Τα άρκρα αποςτζλλονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: info@pekade.gr 
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