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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο αφιερωματικός αυτός τόμος αφορά στο 
«Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώ-
ιμη Παιδική Ηλικία» γνωστό με τα αρχικά ΠΕΑΠ. 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα των δύο πρώτων τάξεων του δημο-
τικού σχολείου για την ανάπτυξη κοινωνικών δε-
ξιοτήτων μέσω της αγγλικής γλώσσας, το οποίο 
όμως αγγίζει στην ουσία και τη Γ’ Δημοτικού. Και 
τούτο επειδή στην τρίτη τάξη η αγγλική αρχί-
ζει να διδάσκεται τέσσερις ώρες την εβδομάδα 
και όχι μόνο δύο, όπως προβλέπει η εφαρμο-
γή του ΠΕΑΠ, με στόχο την ανάπτυξη του σχο-
λικού γραμματισμού στην αγγλική γλώσσα. Δη-
λαδή, το μάθημα στην Γ’ Δημοτικού είναι ο συν-
δετικός κρίκος μεταξύ του «παιδικού» ΠΕΑΠ και 
του «Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Ξέ-
νων Γλωσσών» (ΕΠΣ-ΞΓ) της υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με 
το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 
Γλώσσες και εφαρμόζεται από το 2011 πιλοτικά 
σε 188 δημοτικά και γυμνάσια της χώρας. 

Το ΠΕΑΠ υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών για λογαριασμό του Υπουργείου Παι-
δείας στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές 
Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκ-
μάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλι-
κία» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση και την Ελλάδα (http://rcel.enl.
uoa.gr/peap/).

Αξίζει εξαρχής να σημειωθεί ότι στη διάρκεια 
της υλοποίησης του Έργου το ΠΕΑΠ διακρί-
θηκε πρώτα με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 
2011 και κατόπιν αναγνωρίστηκε ως Δείγμα Κα-
λής Πρακτικής από το Πρόγραμμα Poliglotti4.eu 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αποτέλεσμα 
να γίνει ειδική πρόσκληση για την παρουσία-
σή του στην επιστημονική συνάντηση ειδικών 
που πραγματοποιήθηκε το 2012 στο Ερευνητι-
κό Κέντρο για την Πολυγλωσσία της Ακαδημίας 
Mercator της Frysland στην Ολλανδία. 

Ο σχεδιασμός του ΠΕΑΠ, το οποίο στοχεύει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη του κοινωνικού γραμ-
ματισμού των μικρών μαθητών και σε μια στοι-
χειώδη ικανότητα επικοινωνίας μέσω προφορι-
κού λόγου στην αγγλική γλώσσα, ξεκίνησε το 
Μάη του 2010. Το πρόγραμμα άρχισε να εφαρ-
μόζεται πειραματικά από το Σεπτέμβρη του σχο-
λικού έτους 2010-11 σε 800 ολοήμερα 12θέσια 
δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο πρόγραμ-
μα σπουδών (ΕΑΕΠ) και στη συνέχεια σε 961. 
Ο αρχικός προγραμματισμός, που αφορούσε 
μόνο την Α’ και Β’ Δημοτικού και προέβλεπε 
δύο σχολικές χρονιές πειραματικής εφαρμο-
γής (2010-12) συν έναν τρίτο χρόνο για την συ-
στηματική παρακολούθηση της γενίκευσης του 
προγράμματος σε όλα τα δημοτικά σχολεία της 
χώρας (2012-13), τροποποιήθηκε αφενός λόγω 
του ότι η οικονομική κρίση στη χώρα δεν επέτρε-
ψε τη γενίκευσή του και αφετέρου επειδή προ-
στέθηκε στην Πράξη έργο για τη Γ’ Δημοτικού.

Η πολιτική απόφαση για την εισαγωγή της αγ-
γλικής γλώσσας από την Α’ Δημοτικού ελή-
φθη πριν ξεκινήσει η εκπόνηση συντεταγμέ-
νης εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία υλοποι-
είται από ομάδα εμπειρογνωμόνων από πέ-
ντε ΑΕΙ της χώρας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
στο πλαίσιο της Πράξης που περιλαμβάνει και 
το ΠΕΑΠ. Ωστόσο, η απόφαση του Υπουργεί-
ου Παιδείας για την εισαγωγή της ξένης γλώσ-
σας, και συγκεκριμένα της αγγλικής, δεν ήταν 
αυθαίρετη. Βασίστηκε σε μελέτη για την ξενό-
γλωσση εκπαίδευση που είχε πραγματοποιηθεί 
από το RCeL, δηλαδή το Κέντρο Έρευνας για 
τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολό-
γηση Γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών (www.rcel.enl.uoa.gr/). Τα αποτελέσματα 
της έρευνας αυτής τεκμηρίωσαν αυτό που όλοι 
στην Ελλάδα γνωρίζουμε ήδη: οι πολίτες κατα-
λαβαίνουν πως η γνώση ξένων γλωσσών συνι-
στά στρατηγικό παράγοντα προόδου για στα-
θερή ανάπτυξη και αρμονική σχέση μεταξύ της 
παγκόσμιας και της τοπικής κοινότητας και γι’ 
αυτό θεωρούν απαραίτητη τη βελτίωση της πα-



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΕΑΠ)10

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΑΠ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δη-
μόσιο σχολείο, έτσι ώστε να μην ξοδεύει η μέση 
ελληνική οικογένεια τα υπέρογκα ποσά που ξο-
δεύει σήμερα πληρώνοντας ιδιωτικά για να μά-
θουν γλώσσες τα παιδιά τους. Συγκεκριμένα, οι 
γονείς θεωρούν απαραίτητο να μαθαίνουν τα 
παιδιά τους στο σχολείο πολύ καλά αγγλικά και 
να αποκτούν βασικές έστω γνώσεις σε μια ακό-
μη ευρέως διαδεδομένη ευρωπαϊκή γλώσσα. 
Επίσης, θα ήθελαν οι μαθητές να πιστοποιού-
νται από το κράτος για τη γλωσσομάθειά τους. 

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη καθώς 
και την τεκμηριωμένη γνωμοδότηση ειδικών 
από τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσα-
λονίκης, το Υπουργείο Παιδείας έλαβε την από-
φασή του περί εισαγωγής της αγγλικής γλώσ-
σας από την Α’ Δημοτικού, συμμεριζόμενο πα-
ράλληλα την πρακτική που έχουν ακολουθήσει 
πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οι οποίες εισήγαγαν την ξένη γλώσσα –την αγ-
γλική στην συντριπτική τους πλειοψηφία– από 
την Α’ Δημοτικού ή το νηπιαγωγείο. Τέλος, έλα-
βε υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μέσα από ποι-
κίλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα υπηρε-
τεί την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για 
το «2+1» για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες 
(δηλαδή, την εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών 
συν τη μητρική τους γλώσσα). Τέλος, συνυπο-
λόγισε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, η οποία προβάλλει την έναρξη της ξενό-
γλωσσης εκπαίδευσης σε νεαρή ηλικία ως μέ-
τρο που υπηρετεί το στόχο της πολυγλωσσίας 
στην Ευρώπη. 

Η ομάδα Έργου του ΠΕΑΠ φυσικά προβλημα-
τίστηκε από το γεγονός ότι το Υπουργείο Παι-
δείας ζητούσε η εφαρμογή του προγράμματος 
να είναι άμεση, μολονότι δεν υπήρχαν συνθή-
κες για την κατάλληλη προετοιμασία του έμ-
ψυχου δυναμικού ούτε κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδομή στα σχολεία που επρόκειτο να εφαρ-

μόσουν το ΠΕΑΠ υποχρεωτικά. Ωστόσο, τα αρ-
νητικά αυτά στοιχεία φαίνονταν να αντισταθμί-
ζονται από το γεγονός ότι το ΠΕΑΠ θα εφαρ-
μοζόταν καταρχάς πειραματικά και με συνθήκες 
που έδιναν τη δυνατότητα της συνεχούς παρα-
κολούθησης, αποτίμησης και ανατροφοδότη-
σης από «πάνω προς τα κάτω» και από «κάτω 
προς τα πάνω», εμπλέκοντας σε μια κυκλικής 
μορφής ερευνητική διαδικασία εμπειρογνώμο-
νες, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους, αλλά 
και τους γονείς των εκπαιδευόμενων. 

Ο σημαντικός αυτός στόχος μιας συνεχούς συ-
ντεταγμένης εσωτερικής αξιολόγησης επιτεύ-
χθηκε με τη συνδρομή του γραφείου του Ειδι-
κού Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης και 
της Διεύθυνσης Α/θμιας του Υπουργείου Παι-
δείας, που φρόντιζαν με αποτελεσματικότητα 
να κινούνται τα νήματα και να ελαχιστοποιείται 
η γραφειοκρατία. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, εκδίδεται ηλε-
κτρονικό περιοδικό με τίτλο ΠΕ@Π που φιλο-
ξενεί επιστημονικές μελέτες που αφορούν την 
εφαρμογή του προγράμματος συνολικά, το 
οποίο είναι προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερό-
μενο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του ΠΕΑΠ (http://rcel.enl.
uoa.gr/peap/).

Στο πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδι-
κού περιλαμβάνονται αποτελέσματα ερευνη-
τικών μελετών που έγιναν τον πρώτο χρόνο 
εφαρμογής του προγράμματος, ενώ το δεύτερο 
τεύχος του ΠΕ@Π περιλαμβάνει αποτελέσμα-
τα του δεύτερου και τρίτου χρόνου εφαρμογής 
του προγράμματος, βάσει των οποίων η ομάδα 
Έργου έχει διαπιστώσει σταθερά αυξανόμενη 
εμπιστοσύνη των εμπλεκομένων για το πρό-
γραμμα. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, η ομά-
δα Έργου προχωρά σε νέες μελέτες, οι οποίες 
σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα πολύτιμα 
δεδομένα που αποκαλύπτονται μέσω της συ-
στηματικής έρευνας και την επεξεργασία των 
στοιχείων. Την επιστημονική ευθύνη για το συ-
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νολικό Έργο που πραγματοποιείται έχει η υπο-
γράφουσα το παρόν σημείωμα. Για τη διενέρ-
γεια της ερευνητικής διαδικασίας και την ανάλυ-
ση δεδομένων σημαντική είναι η συμβολή των 
συνεργατών του RCeL.

Η ερευνητική διαδικασία για την αποτίμηση του 
ΠΕΑΠ 2010-13 αφορά φυσικά και στο εκπαι-
δευτικό υλικό, το οποίο πραγματώνει τους στό-
χους του προγράμματος σπουδών και του ανα-
λυτικού προγράμματος ύλης της Α’ και Β’ Δημο-
τικού. Για την εκπόνηση του υλικού η υπεύθυ-
νη του Έργου και υπογράφουσα συνεργάστη-
κε με ομάδα εκπαιδευτικών αγγλικής, ώστε με 
τη δική τους συμβολή καθώς και με την εξειδι-
κευμένη και τεχνική υποστήριξη πολλών ακό-
μη επιστημονικών συνεργατών και τεχνικών, να 
ολοκληρωθούν δύο πλήρη εκπαιδευτικά πακέ-
τα για τις Α’ και Β’ τάξεις του δημοτικού, τα οποία 
είναι στα σχολεία προς χρήση από την αρχή της 
σχολικής χρονιάς 2013-14. Τα πακέτα περιλαμ-
βάνουν καταρχάς φύλλα του μαθητή με οπτικά 
ερεθίσματα, όπως π.χ. εικονογραφημένες ιστο-
ρίες με worksheets και με flash cards. Το κάθε 
εκπαιδευτικό πακέτο με τίτλο Alpha English (για 
την Α’ τάξη) και Beta English (για τη Β΄ τάξη) πε-
ριλαμβάνει επίσης Οδηγό του Εκπαιδευτικού με 
λεπτομερείς οδηγίες για το μάθημα με τους μι-
κρούς μαθητές και CD γεμάτο ιστορίες, τραγού-
δια και ρίμες. 

Την επιστημονική ευθύνη για την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν το ΠΕΑΠ 
και αξιοποιούν το συνακόλουθο εκπαιδευτικό 
υλικό έχει η Ευδοκία Καραβά, μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και βασική συνεργάτι-
δα της Πράξης. Στο πλαίσιο αυτού του Έργου 
παράγεται μια δέσμη επιμορφωτικού υλικού σε 
έντυπη και ψηφιακή μορφή με την πολύτιμη συ-
νεργασία εμπειρογνωμόνων με εξειδικευμένες 
γνώσεις στη διδακτική της ξένης γλώσσας για 
μικρά παιδιά και ειδικούς σε τεχνικές η-μάθησης 
[e-learning].

Για το εκπαιδευτικό υλικό της Γ’ Δημοτικού η 
υπογράφουσα ανέθεσε την επιστημονική ευθύ-
νη στη Θωμαή Αλεξίου και τη Μαρίνα Ματθαιου-
δάκη, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίες έχουν εξειδί-
κευση στον ειδικό επιστημονικό χώρο που έχει 
γίνει γνωστός με το ακρωνύμιο EYL (English for 
Young Learners). Για την παραγωγή του εξαι-
ρετικά επιτυχημένου Magic Book και του συ-
νακόλουθου υλικού (cd, Workbook, Teacher’s 
Book), οι κκ. Αλεξίου και Ματθαιουδάκη συνερ-
γάστηκαν με εκπαιδευτικούς του Πρότυπου Πει-
ραματικού Σχολείου Εύοσμου Θεσσαλονίκης και 
πολλούς τεχνικούς και ειδικούς εμπειρογνώμο-
νες. Όπως το εκπαιδευτικό υλικό για την Α’ και 
τη Β’ Δημοτικού, έτσι και το εκπαιδευτικό υλικό 
της Γ’ προσφέρεται και σε ηλεκτρονική μορφή 
μέσα από την εκπαιδευτική διαδικτυακή πύλη 
του ΠΕΑΠ, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται 
για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εκπαιδευ-
τικών και γενικότερα για τη βέλτιστη εφαρμογή 
του Έργου. 

Ολοκληρώνοντας τα τρία χρόνια εφαρμογής 
του προγράμματος, η ομάδα Έργου οργάνω-
σε ένα επιτυχημένο συνέδριο, στο οποίο κλή-
θηκαν ειδικοί από διαφορετικά μέρη της Ευρώ-
πης να μιλήσουν, αλλά και να κάνουν εξωτε-
ρική αξιολόγηση του ΠΕΑΠ. Τα αποτελέσμα-
τα της αξιολόγησης θα δημοσιευθούν στο τρί-
το τεύχος του ΠΕ@Π μαζί με την αξιολόγηση 
του συνεδρίου, του οποίου η επιτυχία φαίνεται 
να οφείλεται κυρίως στη συμμετοχή εκπαιδευ-
τικών που παρουσίασαν τη δουλειά που έχουν 
κάνει αυτά τα χρόνια, αλλά και σε όλους αυ-
τούς τους σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευ-
τικούς αγγλικής που είχαν έρθει να το παρα-
κολουθήσουν από όλα τα μέρη της Ελλάδας. 
Συνδεόμενος με την ιστοσελίδα του συνεδρίου 
μέσω της πύλης του ΠΕΑΠ, κάθε ενδιαφερόμε-
νος μπορεί να βρει πλούσιο υλικό για το συνέ-
δριο, ενώ σύντομα θα αναρτηθούν και οι ομιλί-
ες των συμμετεχόντων σε μορφή βίντεο. 
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Διανύοντας το τέταρτο σχολικό έτος εφαρμογής 
του ΠΕΑΠ σε διευρυμένο αριθμό δημοτικών 
σχολείων από τον Σεπτέμβρη 2013-14, θα ήθε-
λα –μιας και είναι ο τελευταίος χρόνος υλοποίη-
σης του Έργου– να ευχαριστήσω θερμά όσους 
έχουν προσφέρει και συμβάλει με τον τρόπο 
τους στο ΠΕΑΠ, τους εκπαιδευτικούς αγγλικής 
γλώσσας και όχι μόνο, τους σχολικούς συμ-
βούλους αγγλικής, τους επιστημονικούς συνερ-
γάτες, καλλιτέχνες, τεχνικούς και πληροφορι-

κούς και τους διοικητικούς στο Υπουργείο Παι-
δείας και στην ΕΥΔ. Τέλος, θέλω να ευχαριστή-
σω θερμά τους γονείς των παιδιών που παρα-
κολουθούν το ΠΕΑΠ οι οποίοι έχουν ανταπο-
κριθεί με ενθουσιασμό στις έρευνές μας και τα 
ίδια τα παιδιά που είναι, φυσικά, οι πρωταγωνι-
στές του προγράμματος. 

Καθηγήτρια Β. Δενδρινού
Αθήνα, Αύγουστος 2013
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Το σχολικό περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται 
ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πολύ 
σημαντικό για την υλοποίηση του προγράμ-
ματος αυτού. Μελετώντας το περιβάλλον στο 
οποίο εφαρμόζεται το πρόγραμμα, το οποίο 
ουσιαστικά διαμορφώνει τις συνθήκες διδασκα-
λίας και μάθησης, οι σχεδιαστές του μπορούν 
να το εναρμονίσουν στη σχολική πραγματικό-
τητα και να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά 
υλικά που χρησιμοποιούνται για την πραγ-
μάτωσή του στις συνθήκες διδασκαλίας και 
μάθησης, ενώ μπορούν επίσης να προτείνουν 
απαραίτητες διαφοροποιήσεις σε επίπεδο διοι-
κητικό και πολιτικό. 

Στόχος λοιπόν της μελέτης που παρουσιάζε-
ται εν προκειμένω ήταν ακριβώς αυτός που 
μόλις αναφέρθηκε –να ανιχνευθούν οι συν-
θήκες διδασκαλίας και μάθησης στις σχολι-
κές μονάδες στις οποίες θα εφαρμοζόταν για 
πρώτη χρονιά, πειραματικά, το Πρόγραμμα 
Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική 
Ηλικία (ΠΕΑΠ), δηλαδή το 2010-11. Η μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους 2010-11 επέτρεψε στην ομάδα 
Έργου να αποκτήσει στοιχεία αφενός σχετικά 
με την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων 
στα οποία εφαρμόστηκε το ΠΕΑΠ, αφετέρου 
σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό των σχο-
λείων, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές. Παράλληλα, αντλήθηκαν δεδομένα 
που αφορούσαν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των σχολείων, καθώς και στοιχεία που αφο-
ρούσαν στο προφίλ των εκπαιδευτικών αγγλι-
κής γλώσσας και των μαθητών του σχολείου 
–ιδιαίτερα των μαθητών που αποτελούν την 
ομάδα-στόχο του ΠΕΑΠ.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία η ομάδα Έργου 
τα είχε αναζητήσει κατά το σχεδιασμό του 
ΠΕΑΠ, αλλά διαπίστωσε σημαντικότατες ελλεί-
ψεις σε αυτόν τον τομέα. Καταρχάς, διαπίστω-
σε έλλειψη συγκεντρωτικών στοιχείων για τις 
υλικοτεχνικές υποδομές που διαθέτουν τα δη-
μόσια σχολεία γενικότερα και φυσικά και για τα 
σχολεία ΠΕΑΠ. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε 
ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό σχέδιο το οποίο 
διενεργήθηκε, υποστηριζόμενο από το ερευνη-
τικό μας κέντρο, το RCeL.1

Βασιλική Δενδρινού & Φωτεινή Αναστασίου

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΠΕΑΠ

Περίληψη
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας ευρείας κλίμακας έρευνας που πραγματοποιή-
θηκε με στόχο τη σκιαγράφηση του εκπαιδευτικού πλαισίου στο οποίο εφαρμόστηκε το πρό-
γραμμα σπουδών του ΠΕΑΠ, η οποία διενεργήθηκε σε δυο διαφορετικές φάσεις: στην αρχή και 
στο τέλος του πρώτου χρόνου εφαρμογής του ΠΕΑΠ το 2010-11. Οι διευθυντές των σχολείων 
ΠΕΑΠ και οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας που εφάρμοσαν το πρόγραμμα σπουδών απά-
ντησαν σε ειδικά ερωτηματολόγια, δίνοντας ποσοτικά στοιχεία τα οποία αναλύθηκαν από την 
ομάδα Έργου του Προγράμματος, ενώ έγινε αντιπαραβολή κάποιων στοιχείων από αυτά με 
τα σχετικά ποσοτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ). Τα ποσοτικά 
στοιχεία συσχετίστηκαν με τα ποιοτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων στις ανοικτού τύπου ερωτήσεις της έρευνας. Τα αποτελέσματα προσέφεραν μια 
σαφή εικόνα σχετικά με τους μαθητές στις τάξεις ΠΕΑΠ, τους εκπαιδευτικούς και τον σχολικό 
εξοπλισμό.
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Βασικά εργαλεία της έρευνας ήταν τρία ερωτη-
ματολόγια τα οποία ήταν σε ηλεκτρονική, αλλά 
και σε έντυπη μορφή. Το πρώτο ερωτηματολό-
γιο σχεδιάστηκε για τους διευθυντές των 800 
σχολικών μονάδων ΠΕΑΠ (βλ. Παράρτημα 1) 
και απαντήθηκε από τους 254 εξ αυτών. Οι 
ερωτήσεις ήταν όλες πλην μίας κλειστού τύπου 
και οι απαντήσεις του σημαντικού πανελλή-
νιου δείγματος διευθυντών σχολείων ΠΕΑΠ 
επέτρεψαν να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη 
εικόνα για τα σχολεία αυτά. Ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες αντλήθηκαν και από ένα ανοιχτό 
ερώτημα του ερωτηματολογίου οι απαντήσεις 
του οποίου αναλύθηκαν ποιοτικά για να σκια-
γραφήσουν τελικά την εικόνα ενός 12θέσιου 
δημοτικού σχολείου της χώρας. 

Τα δύο άλλα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν για 
τους εκπαιδευτικούς αγγλικής που εφάρμοσαν 
το ΠΕΑΠ. Διαφορετικό ήταν το ερωτηματολόγιο 
που τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς (βλ. Παράρτημα 2) 
από εκείνο το οποίο τους ζητήθηκε να συμπλη-
ρώσουν στο τέλος της πρώτης χρονιάς εφαρ-
μογής του προγράμματος (βλ. Παράρτημα 3). 
Στο πρώτο ερωτηματολόγιο, το οποίο διανε-
μήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του σχολικού 
έτους 2010-11, από τους 2000 εκπαιδευτικούς 
αγγλικής ΠΕΑΠ απάντησαν 897 -άλλοι προ-
θυμοποιούμενοι να ανταποκριθούν και άλλοι 
καθοδηγούμενοι από μέλη της ομάδας Έργου 
ή των συνεργαζόμενων σχολικών συμβούλων 
αγγλικής. Στο δεύτερο ερωτηματολόγιο για 
τους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ, το οποίο είχε και 
έναν χαρακτήρα συνολικής αποτίμησης του 
ΠΕΑΠ και ήταν αρκετά εκτενές, απάντησαν 405 
εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας οικειοθελώς ή 
παρακινούμενοι. Οι πληροφορίες που έδωσαν 
τα δυο ερωτηματολόγια για τους εκπαιδευτι-
κούς βοηθούν να σχηματιστεί μια εικόνα για 
το προφίλ των εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ και 
ειδικότερα όσων δίδαξαν την πρώτη χρονιά σε 
τάξεις ΠΕΑΠ (π.χ. ηλικία, εκπαίδευση, διδα-
κτική προϋπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση). Φυσικά, οι απαντήσεις των εκπαι-

δευτικών σε ερωτήσεις για τον εξοπλισμό του 
σχολείου τους βοήθησαν στην αντιπαραβολή 
των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από 
τους διευθυντές. 

Το δείγμα των υποκειμένων της έρευνας που 
αποτελεί τον κορμό της παρούσας μελέτης 
ήταν σε όλες τις περιπτώσεις ικανοποιητικό 
ώστε να εξαχθούν σχετικώς έγκυρα αποτελέ-
σματα και συμπεράσματα. Ωστόσο, οι πλη-
ροφορίες που συγκεντρώθηκαν αποφασί-
στηκε να διασταυρωθούν με στοιχεία από α) 
το Σύστημα Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας για το σχολικό έτος 2010-2011 (Survey-
ανάκτηση στοιχείων 23/04/2011) και β) τους 
δημοσιοποιημένους πίνακες στατιστικών στοι-
χείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που αφορούν στα 
σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010 (ΕΛΣΤΑΤ 
2008 & ΕΛΣΤΑΤ 2009 αντίστοιχα).2

Το ΠΕΑΠ εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 
σχολικό έτος 2010-11 σε 800 12θέσια δημοτικά 
σχολεία, τα οποία το Υπουργείο Παιδείας είχε 
αποφασίσει να εισάγει σε ένα «αναμορφωμένο 
σχολικό πρόγραμμα» και να λειτουργήσουν ως 
ολοήμερα με πρόσθετα μαθήματα από εκπαι-
δευτικούς ειδικότητας τα αγγλικά, την αισθητική 
αγωγή και τη χρήση Η/Υ. 

2.1  Πλήθος μαθητών στην τάξη 

Σε αυτά τα σχολεία φοίτησαν 34.573 μαθητές 
στην Α’ τάξη του Δημοτικού. Το ποσοστό 
αγοριών και κοριτσιών ήταν περίπου ισο-
δύναμο (49% κορίτσια και 51% αγόρια) και 
αποτελεί ένα σημαντικό δείγμα του συνολικού 
μαθητικού πληθυσμού της Α’ Δημοτικού στην 
Ελλάδα το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ, ανερχόταν σε 99.969 τη χρονική 
στιγμή της μελέτης. Ο αριθμός των μαθητών 
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της Β’ Δημοτικού ήταν λίγο μικρότερος και ανερ-
χόταν σε 33.540 (από το σύνολο των 98.266 
μαθητών της Β΄ Δημοτικού σε όλη την Ελλάδα) 
από τα οποία και πάλι το 51% περίπου ήταν 
αγόρια και το 49% κορίτσια. 

2.2  Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Οι τάξεις ΠΕΑΠ είχαν κατά μέσο όρο 20 μαθητές, 
ανάμεσα στους οποίους –κατά δήλωση του 
49% των εκπαιδευτικών– υπάρχουν και παιδιά 
που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. 
Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση δεν υποστηρίζε-
ται από διάγνωση του ΚΕΔΔΥ, γεγονός που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον, αφού κατά τους 
ειδικούς παιδαγωγούς δεν είναι σκόπιμο να 
εξετάζονται τα παιδιά τόσο μικρής ηλικίας για 
να διαγνωστούν, αφού οι ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες (όπως η δυσλεξία, η δυσαριθμία, 
η δυσορθογραφία και η δυσαναγνωσία) είναι 
δύσκολο να εντοπιστούν στην Α’ Δημοτικού ή 
και στη Β΄ Δημοτικού. Συγκεκριμένα, δείχνει 
την ελλιπή γνώση των εκπαιδευτικών που 
καταλήγει σε εσφαλμένες κρίσεις για μαθητές3 

που μπορεί να είναι λίγο πιο «δύσκολοι», να 
παρουσιάζουν μεγαλύτερες αντιστάσεις στο 
σχολικό περιβάλλον ή απλά να είναι παιδιά 
χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων με περιορι-
σμένο γλωσσικό κώδικα, όπως θα έλεγε και ο 
Basil Bernstein. Ορισμένες φορές, τα παιδιά 
αυτά καταλήγουν σε τμήματα ένταξης, μετά 
από πρόταση του εκπαιδευτικού. Σε αρκετές 
περιπτώσεις οι μαθητές που παραπέμπο-
νται είναι «αλλοδαποί», δηλαδή παιδιά των 
οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική. 
Πάντως, το ζήτημα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και χρήζει περαιτέρω έρευνας.4 

2.3  Οι «δίγλωσσοι» μαθητές 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και ο κατά 
δήλωση των εκπαιδευτικών μεγάλος αριθμός 
«δίγλωσσων» μαθητών5 στα σχολεία ΠΕΑΠ. 
Μόνο το 12,8% των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ 

αναφέρει ότι δεν έχει αλλόγλωσσους μαθητές 
στην τάξη του, ενώ το 65,6% δηλώνει πως έχει 
από 1-5 αλλόγλωσσους μαθητές στην Α’ τάξη 
και το 68,9% πως έχει από 1-5 αλλόγλωσ-
σους μαθητές στη Β’ τάξη. Τα ποσοστά αυτά 
είναι πολύ κοντά στα συνολικά για την ελληνική 
επικράτεια ποσοστά «αλλοδαπών» μαθητών, 
σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (12,8% για 
την Α’ τάξη και 13,2% για τη Β’ τάξη). Η πλειο-
νότητα των μαθητών αυτών (που οι γονείς τους 
είναι οικονομικοί μετανάστες) είναι αλβανικής 
καταγωγής, όπως φαίνεται από τον παρακάτω 
πίνακα:

Χώρα καταγωγής % Α’ 
τάξης

% Β’ 
τάξης

Αλβανία 77,5 79,2

Βουλγαρία 4,8 3,8

Ρουμανία 3,6 4,2

62 διαφορετικές 
χώρες 14,1 12,8

Πίνακας 1

Εκτός βεβαίως από τους «αλλοδαπούς» 
μαθητές6, κάποιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 
σε κοινότητες με μεγάλο ποσοστό Ρομά7 ανα-
φέρουν ιδιαιτερότητες, που και γι’ αυτές θα άξιζε 
να γίνει μια ειδική μελέτη, μιας και τα παιδιά 
αυτά είναι στην πλειονότητά τους δίγλωσσα. 

2.4  Μαθήματα αγγλικής εκτός σχολείου

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των τάξεων ΠΕΑΠ 
είναι πως αποτελούνταν από μαθητές που αντι-
μετώπιζαν διαφορετικές συνθήκες μάθησης,  
αφού το 62,5% των εκπαιδευτικών δήλωσε 
στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι στην Α’ 
Δημοτικού που δίδασκε είχε από 1 ως 5 μαθη-
τές που παράλληλα με τα μαθήματα αγγλικών 
στο σχολείο παρακολουθούσαν μαθήματα και 
σε κέντρο ξένων γλωσσών. Το ποσοστό αυτό 
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διαφοροποιήθηκε κάπως στο τέλος της σχολι-
κής χρονιάς αλλά, αντίθετα από ό,τι αναμενό-
ταν από πολλούς, το ποσοστό αυτό μειώθηκε 
ελάχιστα. Όπως ανέφερε και μια εκπαιδευτικός 
στη στήλη «Οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών», 
μια μαθήτριά της είπε:

«Κυρία, η μαμά μου σας έκανε το χατίρι...» 
Αυτά ήταν τα λόγια της μικρής Δέσποινας 
(μας γράφει μια εκπαιδευτικός από την 
Αθήνα), η οποία με ιδιαίτερη χαρά μια 
μέρα με βρήκε στο προαύλιο λέγοντάς 
μου ότι η μητέρα της την ξέγραψε από 
το φροντιστήριο. Σε καμία περίπτωση 
βέβαια εγώ δεν είχα ζητήσει από τους 
γονείς να μην στέλνουν τα παιδιά σε 
φροντιστήρια –δεν είχα κανένα δικαίωμα 
να το κάνω. Απλά σε συνάντηση που είχα 
με τους γονείς της Α' και Β' Δημοτικού 
παρουσίασα το πλαίσιο διδασκαλίας της 
αγγλικής γλώσσας στα παιδιά… Έδωσα 
συγκεκριμένα παραδείγματα και ανέφερα 
τις μεθόδους διδασκαλίας μου, τους 
στόχους του Υπουργείου αλλά και τους 
δικούς μου… Οι γονείς έδειξαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για το πώς θα γίνεται το 
μάθημα και εξέφρασαν την προθυμία 
τους να σταθούν αρωγοί μου, όπως εγώ 
κρίνω…

Φαίνεται λοιπόν ότι οι γονείς των μικρών 
μαθητών είναι έτοιμοι να ακούσουν, αν κάποιος 
τους μιλήσει. Αυτή ήταν και η προσπάθεια που 
αρχίσαμε να καταβάλουμε ως ομάδα Έργου.

Στη Β’ Δημοτικού φαίνεται να υπάρχει στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς μια μεγαλύτερη 
τάση των γονέων να εγγράφουν τα παιδιά τους 
σε κέντρα ξένων γλωσσών, αφού η πλειοψη-
φία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στη 
Β’ τάξη σε ποσοστό 43% έχει από έναν έως 
πέντε μαθητές να παρακολουθούν μαθήματα 
και εκτός σχολείου, αλλά το 37% έχει από έξι 
έως δέκα μαθητές. Παρουσιάζεται μια αυξητική 
λοιπόν τάση, αλλά παρόλα αυτά δεν φαίνεται να 

μεγαλώνει αυτός ο αριθμός κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς, αφού στο τέλος της το 41% 
είχε από έναν έως πέντε μαθητές που διδάσκο-
νταν αγγλικά ταυτόχρονα και εκτός σχολείου. 

Πάντως, έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρό-
νια πως οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους 
σε φροντιστήριο για να μάθουν αγγλικά αρ-
κετά νωρίς, από την Α’ ή και τη Β’ Δημοτικού. 
Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από 
δημοτικά σχολεία που δεν είναι πιλοτικά ΠΕΑΠ. 
Τέτοιου είδους στοιχεία θα επέτρεπαν μια σύ-
γκριση ανάμεσα στους μαθητές της Α’ και της 
Β’ Δημοτικού στα πιλοτικά και μη πιλοτικά σχο-
λεία. Πιο συγκεκριμένα, τέτοιες πληροφορίες θα 
καταδείκνυαν την επιρροή που ενδεχομένως να 
άσκησε η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στα 
πιλοτικά σχολεία και κατά πόσον επηρέασε την 
τάση των γονέων να μην καταφεύγουν σε κέ-
ντρα ξένων γλωσσών.

2.5  Χαρακτηριστικά των μαθητών της   
Α’ και Β’ τάξης

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ρωτήθηκαν οι 
εκπαιδευτικοί αν αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες 
δυσκολίες με μαθητές της Α’ και Β’ Δημοτικού. 
Απάντησαν ότι περισσότερες δυσκολίες αντι-
μετώπισαν με μαθητές της Α’ τάξης, αν και οι 
δυσκολίες ήταν διαχειρίσιμες. Συγκεκριμένα, 
76% των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι τα 
παιδιά της Α’ τάξης δεν συγκεντρώνονται 
εύκολα σε αυτό που κάνουν στην τάξη, δεν 
είναι σε θέση να τηρήσουν τους κανόνες της 
τάξης και να δείξουν σεβασμό απέναντι στους 
άλλους. Όταν όμως οι εκπαιδευτικοί ερωτήθη-
καν στο τέλος της σχολικής χρονιάς σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά αυτά των παιδιών, απάντη-
σαν πως μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 
τα παιδιά είχαν ήδη βελτιωθεί αισθητά ως προς 
τις συμπεριφορές και πρακτικές τους, δείχνο-
ντας ότι είχαν προσαρμοστεί στο νέο σχολικό 
περιβάλλον του δημοτικού σχολείου και είχαν 
«μπει στο πνεύμα». 
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Το ίδιο παρατηρήθηκε και στην τήρηση των 
κανόνων της σχολικής τάξης. Οι μαθητές της 
Β’ τάξης, όντας ήδη ένα χρόνο στο σχολικό 
περιβάλλον του δημοτικού σχολείου, έδειξαν 
μεγαλύτερη ανταπόκριση και στους κανόνες 
της σχολικής τάξης αλλά και στη συγκέντρωσή 
τους σε ό,τι έκαναν στη διάρκεια του μαθήμα-
τος. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι και αυτοί, όπως 
και τα παιδιά της Α’ Δημοτικού, έδειξαν μια 
σταθερή βελτίωση στις συγκεκριμένες πτυχές 
της διδακτικής διαδικασίας. 

 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (76,7%) 
που δίδαξαν ΠΕΑΠ τον πρώτο χρόνο της πει-
ραματικής εφαρμογής του ήταν δημόσιοι λει-
τουργοί με μόνιμη θέση στο δημόσιο. Μικρό 
ποσοστό, δηλαδή το 14,6%, ήταν αναπληρω-
τές, που δεν έχουν μόνιμη σχέση εργασίας 
με το δημόσιο, ένα πολύ μικρό ποσοστό ήταν 
ωρομίσθιοι (μόλις το 0,4%), ενώ οι υπόλοιποι 
ήταν με κάποια ιδιότυπη σχέση εργασίας με 
το δημόσιο (π.χ. αναπληρωτής εκπαιδευτικός 
αμειβόμενος μέσω ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων). Τα στοιχεία αυτά ήταν σημαντικά για 
το Έργο, ιδιαίτερα για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, η επένδυση για 
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αγγλικής 
ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις 
και ικανότητες που απαιτούνται (και δεν είναι 
αυτονόητες) για να διδάξουν μικρούς μαθητές 
δεν είναι ανταποδοτική, αν επιμορφωθούν 
εκπαιδευτικοί οι οποίοι μπορεί να μην ξαναδι-
δάξουν στο πρόγραμμα ή και να βρεθούν εκτός 
της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Το ζήτημα της αποτελεσματικής επένδυσης 
για επιμόρφωση τίθεται και με εκπαιδευτικούς 
που είναι μεν μόνιμοι στο δημόσιο, αλλά δεν 
έχουν οργανική θέση στο σχολείο που εφάρμο-
σαν το ΠΕΑΠ κατά το σχολικό έτος 2010-2011. 
Συγκεκριμένα, από το 76,7% των εκπαιδευτι-
κών που δίδαξαν ΠΕΑΠ, μόλις το 33,4% κατείχε 

οργανική θέση στη σχολική μονάδα. Δηλαδή, 
έγινε αντιληπτό κάτι το οποίο δεν ήταν γνωστό 
κατά τη σχεδίαση του υποέργου, που αφορά 
στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ˙ 
ότι, δηλαδή, ένα (άγνωστο) ποσοστό αυτών 
των εκπαιδευτικών δεν θα παραμείνει στην ίδια 
σχολική μονάδα την επόμενη χρονιά. Οι συνέ-
πειες της ασυνέχειας μπορεί να είναι ορατές 
στις σχέσεις που μπορεί να χτίσει ο εκπαι-
δευτικός αγγλικής με τους μικρούς μαθητές 
και τους γονείς τους, καθώς επίσης και με 
τους δασκάλους στη σχολική μονάδα, όπου ο 
εκπαιδευτικός ειδικότητας είναι –εξ όσων μαρ-
τυρούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί– σχεδόν «ξένο 
σώμα». Αποκαλυπτικό είναι ότι ερωτώμενοι οι 
εκπαιδευτικοί στο τέλος της σχολικής χρονιάς 
δήλωσαν κατά πλειοψηφία πως θα επιθυμού-
σαν να ξαναδιδάξουν σε Α’ και Β’ τάξη με βάση 
το ΠΕΑΠ την επόμενη σχολική χρονιά, όπως 
δείχνει το παρακάτω γράφημα:

Αυτή η διαπίστωση ήταν σημαντική για την 
ομάδα Έργου, δεδομένου πως υπήρχαν ενδεί-
ξεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς πως ένα 
μεγάλο ποσοστό δεν επιθυμούσε να διδάξει 
τόσο μικρά παιδιά.8 

Επιμένοντας στο θέμα της επένδυσης στην επι-
μόρφωση, ήταν σημαντικό να γνωρίζει η ομάδα 
Έργου, έστω και εκ των υστέρων, ότι το 14,6% 
του πληθυσμού των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ ήταν 
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (στην πλειοψηφία 
τους 35 ετών και κάτω). Ως γνωστόν, οι αναπλη-
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ρωτές δεν έχουν την ευκαιρία ή τη δυνατότητα 
να επιλέξουν τη σχολική μονάδα ή την περιοχή 
που θα εργαστούν κάθε σχολική χρονιά, 
ενώ μπορεί και να μην κληθούν καθόλου να 
καλύψουν ανάγκες στη δημόσια εκπαίδευση. 
Έτσι, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που επι-
μορφώθηκαν και απέκτησαν μονοετή εμπειρία 
στο πρόγραμμα υπάρχει πιθανότητα να μη 
διδάσκουν τη σχολική χρονιά 2011-12, ώστε να 
αξιοποιήσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν. 

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ –είτε με οργανική 
θέση είτε όχι– δίδασκαν, όπως και οι υπόλοι-
ποι εκπαιδευτικοί αγγλικής που διδάσκουν σε 
δημοτικά, σε περισσότερα του ενός σχολεία. 
Συγκεκριμένα, το 7,2% των εκπαιδευτικών, πο-
σοστό αρκετά σημαντικό, δίδασκε σε 2 έως 5 
σχολεία, μερικά από τα οποία ήταν ανάμεσα 
στα 800 12θέσια που εφάρμοζαν το ΠΕΑΠ. 
Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί σίγουρα είχαν 
περισσότερες προκλήσεις να προσπελάσουν 
κατά την πρώτη σχολική χρονιά, αφού επρό-
κειτο ούτως ή άλλως για ένα νέο πρόγραμμα 
που η εφαρμογή του εξαρτάται και από τη δική 
τους προσπάθεια και αφοσίωση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 
από τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών του 
ΠΕΑΠ, το 17,8% διέθετε μεταπτυχιακό δίπλω-
μα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα στη διδα-
κτική της αγγλικής γλώσσας και το 96% περί-
που διέθετε διδακτική εμπειρία σε μαθητές του 
δημοτικού σχολείου. Αυτό είναι πολύ σημαντι-
κό, αφού σε άλλη μελέτη που δημοσιεύεται στο 
παρόν τεύχος (βλ. Δενδρινού & Αναστασίου 
«Γνωρίζοντας τους εκπαιδευτικούς αγγλικής 
στα σχολεία ΠΕΑΠ») φαίνεται ότι εκείνοι οι 
εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, όπου έχουν την κύρια 
διδακτική τους εμπειρία, δυσκολεύονται πολύ 
να διδάξουν μικρούς μαθητές. Συγκεκριμένα, 
μόλις το 3,8% των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ δεν 
διέθετε προηγούμενη διδακτική εμπειρία γενι-
κότερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Πολλοί ειδικοί στη διδακτική και παιδαγωγοί 
έχουν υποστηρίξει πως οι κτηριακές εγκαταστά-
σεις του σχολείου και ο εξοπλισμός τους είναι 
παράγοντες καθοριστικοί για το τι και το πώς 
της διδακτικής και της μαθησιακής πράξης. 
Όμως, στην περίπτωση του ΠΕΑΠ η υλικοτε-
χνική υποδομή του σχολείου ήταν και εξακο-
λουθεί να είναι ακόμη σημαντικότερη, δεδομέ-
νου ότι η φύση του προγράμματος απαιτεί μια 
μη παραδοσιακή αρχιτεκτονική της τάξης, την 
οποία θα μπορούσε εύκολα να διαμορφώσει 
και μόνος του ο εκπαιδευτικός, αν υπήρχε στο 
σχολείο του μια αίθουσα αποκλειστικά για την 
εκμάθηση ξένων γλωσσών –μια αίθουσα όπου 
να μπορούν εύκολα να μετακινηθούν τα θρανία 
για να κινούνται εύκολα τα παιδιά για τις μου-
σικοκινητικές δραστηριότητες, για να συνερ-
γάζονται σε ομάδες ή δυάδες και να παίζουν 
θέατρο, παιχνίδια, κτλ., να κάνουν κατασκευές, 
χειροτεχνίες, κ.ά. Ωστόσο, το ποσοστό των 
σχολείων που διαθέτει μια τέτοια αίθουσα είναι 
μικρό, περίπου το 10%. Τα υπόλοιπα 12θέσια 
σχολεία είτε δεν έχουν μια επιπλέον αίθουσα 
την οποία να μπορούν να διαθέσουν για να δια-
μορφώσουν έναν τέτοιο χώρο, είτε η διεύθυνση 
του σχολείου δεν έχει ενδιαφερθεί να το κάνει. 
Σε επόμενη φάση θα διερευνηθούν και οι αιτίες 
ώστε να ευαισθητοποιηθούν για τη συγκεκρι-
μένη ανάγκη οι διευθυντές των σχολείων και να 
διαθέσουν χώρο, αν υπάρχει έστω και μικρή 
δυνατότητα για κάτι τέτοιο.

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν να γνωρίζουμε ποιος 
ήταν και είναι ο τεχνικός και τεχνολογικός εξο-
πλισμός των σχολείων, δεδομένου ότι το εκπαι-
δευτικό υλικό για την Α’ και τη Β’ Δημοτικού του 
ΠΕΑΠ μπορούσε να προσφερθεί αποκλειστικά 
σε ψηφιακή μορφή την πρώτη χρονιά εφαρ-
μογής του, ενώ, αν η υλικοτεχνική υποδομή 
που θα είχαν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτι-
κοί αγγλικής ήταν κατάλληλη, θα μπορούσε για 
λόγους οικονομίας εθνικών πόρων να συνεχί-
σει να προσφέρεται το εκπαιδευτικό υλικό μόνο 
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ψηφιακά και να μην κυκλοφορήσει σε έντυπη 
μορφή.9 Το γεγονός, πάντως, ότι ο εκπαιδευ-
τικός είχε αρχικά πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 
υλικό μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσε-
λίδας του ΠΕΑΠ, προκάλεσε παράπονα και 
διαμαρτυρίες. Αφενός ήταν κάτι διαφορετικό 
από αυτό που είχαν συνηθίσει οι εκπαιδευτι-
κοί αγγλικής που έχουν μάθει να «διδάσκουν 
το βιβλίο», αφετέρου πολλοί εκπαιδευτικοί δεν 
είχαν τον απαιτούμενο ψηφιακό γραμματισμό, 
ώστε να αξιοποιούν τον όποιο διαθέσιμο τεχνο-
λογικό εξοπλισμό. Επιπλέον, αυτοί που είχαν 
και θα μπορούσαν να κάνουν το μάθημα των 
αγγλικών στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου, 
όπου αυτό υπήρχε, δεν είχαν τη δυνατότητα να 
κάνουν χρήση αυτής της αίθουσας με τον εξο-
πλισμό της, γιατί το εργαστήριο ήταν συνήθως 
απασχολημένο με άλλα μαθήματα (μολονότι 
η αίθουσα εργαστηρίου με σταθερά θρανία 
και ειδικά οργανωμένο περιβάλλον δεν είναι 
η πλέον κατάλληλη για το μάθημα της ξένης 
γλώσσας με μαθητές τόσο μικρής ηλικίας). 
Δηλαδή, ένας βασικός λόγος που διαμαρτύρο-
νταν οι εκπαιδευτικοί ήταν ότι η έλλειψη υλικο-
τεχνικής υποδομής δεν τους επέτρεπε να χει-
ριστούν το εκπαιδευτικό υλικό ηλεκτρονικά, με 
αποτέλεσμα να πρέπει να προσφύγουν στην 
εκτύπωση και φωτοαντιγραφική αναπαρα-
γωγή του εκπαιδευτικού υλικού, πρακτικές που 
απαιτούν αναλώσιμα τα οποία πολλά σχολεία 
δεν διέθεταν. Πρόβλημα ήταν ότι και στα 
σχολεία που διέθεταν φωτοτυπικό μηχάνημα 
μόνο στο 80% από αυτά το μηχάνημα ήταν σε 
καλή κατάσταση.

Αυτές ήταν οι πληροφορίες που αντλήθη-
καν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 
αγγλικής και των διευθυντών των σχολείων 
ΠΕΑΠ (οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις αντι-
παραβλήθηκαν και με τα ελάχιστα δημοσιο-
ποιημένα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία 
από την ΕΛΣΤΑΤ για τις κτηριακές υποδομές 
των σχολικών μονάδων όλης της Ελλάδας). 
Δεδομένου ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευ-

τικών δόθηκαν στην αρχή και το τέλος του 
σχολικού έτους 2010-11, δόθηκε η ευκαιρία 
να διαπιστωθεί ότι οι υποδομές στα σχολεία 
ΠΕΑΠ βελτιώθηκαν στη διάρκεια της χρονιάς 
σε ποσοστό 58%. Στο 38% των σχολικών 
μονάδων οι υποδομές παρέμειναν οι ίδιες, 
ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις (στο 4% των 
σχολείων) οι υποδομές ήταν χειρότερες ακόμη 
και από την αρχή της χρονιάς. 

Η μεγαλύτερη βελτίωση σημειώθηκε στην τε-
χνολογική υποδομή των σχολείων ΠΕΑΠ, 
δεδομένου ότι ένα σημαντικό ποσοστό απέ-
κτησε διαδραστικούς πίνακες στη διάρκεια 
της πρώτης σχολικής χρονιάς εφαρμογής του 
προγράμματος. Συγκεκριμένα, ενώ στην αρχή 
της χρονιάς μόνο το 10% περίπου των σχολεί-
ων διέθετε αυτού του τύπου τον τεχνολογικό 
εξοπλισμό, στο τέλος της χρονιάς διέθετε το 
23,6% των σχολείων διαδραστικούς πίνακες, 
γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για το πολυτρο-
πικό εκπαιδευτικό υλικό του ΠΕΑΠ. Μέσω του 
διαδραστικού πίνακα το εκπαιδευτικό υλικό του 
ΠΕΑΠ μπορεί να παρουσιάζεται πολυμεσικά 
και να αξιοποιείται πιο ουσιαστικά το ηχητικό 
υλικό σε συνδυασμό με την εικόνα, τα διαθέσι-
μα βίντεο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τις 
δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 
στην αρχή και το τέλος της χρονιάς, το ποσο-
στό των σχολείων ΠΕΑΠ που διέθεταν βιντεο-
προβολέα που μπορούσαν να τον χρησιμο-
ποιήσουν σε συνδυασμό με διαθέσιμο φορητό 
Η/Υ αυξήθηκε πολύ σημαντικά. Συγκεκριμένα, 
το ποσοστό των σχολείων που διέθετε βιντεο-
προβολέα από 39,8 ανέβηκε στο 73,6%, προ-
σφέροντας ευκαιρίες για πολυμεσική προβολή 
του πολυτροπικού εκπαιδευτικού υλικού ΠΕΑΠ. 
Ωστόσο, η έλλειψη δυνατό-τητας για ευρυζωνι-
κή σύνδεση είτε στην τάξη είτε στο γραφείο των 
καθηγητών δεν επιτρέπει την χρήση εκπαιδευ-
τικού υλικού από το διαδίκτυο, πράγμα που ση-
μαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να «κατε-
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βάζει» το όποιο βίντεο ή ηχητικό υλικό θέλει να 
αξιοποιήσει στο μάθημά του. Και, ενώ το ποσο-
στό των σχολείων που απέκτησαν ευρυζωνική 
σύνδεση στη διάρκεια του σχολικού έτους αυ-
ξήθηκε από 48,3% σε 51,5%, αυτό εξακολουθεί 
να μην είναι αρκετό.

Αύξηση υπήρχε και στο ποσοστό των σχολεί-
ων ΠΕΑΠ που απέκτησαν μηχάνημα για ψηφι-
ακούς δίσκους [dvd player], αν και το ποσοστό 
των σχολείων που διέθεταν τέτοιο μηχάνημα 
ήταν εξαρχής μεγαλύτερο από εκείνο που διέ-
θετε βιντεοπροβολέα. Το 59,6% των σχολείων 
που διέθετε dvd player αυξήθηκε στο 73,6% 
στο τέλος της χρονιάς. 

Βάσει των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν 
από τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών, το 
εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων ΠΕΑΠ 
εμφανίζεται σχετικά ικανοποιημένο από τη 
διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή στο σχολείο 
του. Και αυτό μολονότι οι Έλληνες έχουμε τη 
φήμη στον τόπο μας ότι μονίμως γκρινιάζουμε 
και παραπονιόμαστε γι’ αυτά που δεν έχουμε 
αντί να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που 
έχουμε. Στην προκειμένη περίπτωση το 42,7% 
των εκπαιδευτικών θεωρεί πως ο εξοπλισμός 
του σχολείου διευκόλυνε το έργο τους, ενώ 
υπάρχει ένα 9,4% που θεωρεί ότι η έλλειψη 
υποδομής είχε αρνητική συνέπεια στο διδα-
κτικό έργο τους. 

Συμπερασματικά, έγινε σαφές ότι υπάρχει 
ακόμη σημαντικό ποσοστό σχολείων ΠΕΑΠ 
που δεν έχουν τους απαιτούμενους τεχνικούς 
και τεχνολογικούς εξοπλισμούς ή που έχουν 
αλλά δεν είναι διατηρημένοι σε καλή κατά-
σταση, λόγω των μειωμένων κονδυλίων. Η 
έλλειψη οικονομικών πόρων έχει ως αποτέλε-
σμα να μην υπάρχουν στα σχολεία αρκετά ανα-
λώσιμα: έγχρωμο μελάνι για την εκτύπωση του 
υλικού και μελάνι για την αναπαραγωγή του, 
φωτοτυπικό χαρτί ή υλικά για τις χειροτεχνίες, 
κτλ., γεγονός που αποθαρρύνει τους εκπαιδευ-
τικούς και τους δημιουργεί άγχος. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχολείων 
ΠΕΑΠ που ανέφεραν οι διευθυντές, στους 
οποίους τέθηκε σχετικό ερώτημα «ανοιχτού 
τύπου», ήταν σε μεγάλο βαθμό αρνητικά. Ο πιο 
κάτω πίνακας, που δίνει μια συνοπτική παρου-
σίαση των θετικών και αρνητικών χαρακτηρι-
στικών των σχολείων, δείχνει πως οι διευθυ-
ντές ουσιαστικά δήλωσαν ποιο ή ποια είναι τα 
μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Θετικά χαρακτηριστικά %

Καλή συνεργασία με το σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων 42

Συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ 25

Πλούσια υλικοτεχνική υποδομή 3

Αρνητικά χαρακτηριστικά %

Πολλοί αλλόγλωσσοι/ αλλοδαποί 
μαθητές 58

Μετακίνηση μαθητών 17

Ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές 15

Υπεράριθμα τμήματα 12

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 7

Ελλιπής εξοπλισμός 3

Κακή συνεργασία με το σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων 3

Υποβαθμισμένη περιοχή 3

Πίνακας 2

Όπως γίνεται σαφές από τον πίνακα, το ζήτημα 
των αλλόγλωσσων μαθητών στο σχολείο και 
ιδιαίτερα των παιδιών που δεν γνωρίζουν καθό-
λου ελληνικά, αφού εγκαταστάθηκαν πρόσφα-
τα στην Ελλάδα, απασχολεί μεγάλη μερίδα των 
διευθυντών στα σχολεία ΠΕΑΠ. Συγκεκριμένα, 
από τα 230 σχολεία που οι διευθυντές τους ση-
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μείωσαν ότι έχουν αλλόγλωσσους μαθητές στα 
226 αναφέρθηκαν περισσότερες από 20 διαφο-
ρετικές μητρικές γλώσσες. Είναι προφανές ότι 
αυτός ο γλωσσικός πλουραλισμός δημιουργεί 
μια πρωτόγνωρη κατάσταση στα ελληνικά δη-
μόσια σχολεία και οι διευθυντές έδωσαν με σα-
φήνεια να κατανοηθεί ότι χρειάζεται να υπάρξει 
συγκεκριμένη και κοινή εκπαιδευτική πολιτική.

Το ζήτημα αυτό απασχολεί και τους εκπαι-
δευτικούς, ορισμένοι από τους οποίους έχουν 
εκφράσει την επιθυμία να επιμορφωθούν βάσει 
σύγχρονων μεθόδων που έχουν ακολουθηθεί 
σε σχολεία άλλων χωρών που αντιμετώπισαν 
ζητήματα αλλοδαπών μαθητών νωρίτερα από 
την Ελλάδα, ώστε να είναι σε θέση να αντιμε-
τωπίσουν αποτελεσματικά τάξεις αγγλικών με 
αλλόγλωσσους μαθητές. 

Δεύτερο σε συχνότητα πρόβλημα που αναφέρ-
θηκε από ένα σχετικά μικρό ποσοστό των διευ-
θυντών είναι η μετακίνηση των μαθητών από 
κοντινά χωριά που γίνεται συνήθως με λεωφο-
ρεία ή ταξί. Το τρίτο πρόβλημα, αν και ευτυχώς 
αναφέρεται από μικρό ποσοστό, είναι οι κτη-
ριακές υποδομές. Αναφέρονται περιπτώσεις 
όπου τα μαθήματα γίνονται αναγκαστικά σε 
λυόμενα κτήρια, σε κοντέινερς, ακόμη και έξω 
από τον κύριο προαύλιο χώρο του σχολείου. Οι 
κακές κτηριακές υποδομές είναι απαγορευτικές 
και για τους μαθητές με κινητικά προβλήματα 
που δεν έχουν πρόσβαση στην αίθουσα διδα-
σκαλίας επειδή δεν υπάρχει ασανσέρ. 

Μολονότι τα στοιχεία που μας δόθηκαν δεί-
χνουν, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, ότι οι 
μαθητές στις τάξεις ΠΕΑΠ είναι κατά μέσο όρο 
20 στην τάξη, το 12% των διευθυντών θεωρούν 
χαρακτηριστικό στοιχείο του σχολείου τους τα 
υπεράριθμα τμήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις 
μάλιστα εμφανίζονται τμήματα με περισσότε-
ρους από 25 μαθητές που είναι το ανώτατο 
όριο που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας. 
Φαίνεται βέβαια να συμβαίνει σπάνια στις τά-
ξεις ΠΕΑΠ, όπου η φύση του προγράμματος 
και τα χαρακτηριστικά των μαθητών της μικρής 

ηλικίας απαιτούν διαρκώς την αμέριστη προ-
σοχή του εκπαιδευτικού. Τα 15-20 παιδιά είναι 
το όριο που επιτρέπει την αποτελεσματικότερη 
εκπαιδευτική διαδικασία για την εκμάθηση μιας 
ξένης γλώσσας από παιδιά της πρώιμης παιδι-
κής ηλικίας. 

Πολύ θετική φαίνεται να είναι η συνεργα-
σία των σχολείων με το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων, όπως αναφέρει το 42% των διευ-
θυντών, αναφέροντας πως οι σχέσεις είναι άρι-
στες και η βοήθεια που έχουν από το Σύλλογο 
σε διάφορα ζητήματα είναι πολύ σημαντική. Ο 
Σύλλογος συμβάλλει ακόμη και στην αγορά 
εξοπλισμού, στη φροντίδα της καθαριότητας 
του σχολείου, στην ανακαίνιση χώρων αλλά και 
στη διοργάνωση εκδηλώσεων. 

Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό των διευθυντών 
των σχολείων ΠΕΑΠ θεωρεί θετικό χαρακτηρι-
στικό του σχολείου τους τη συμμετοχή σε εκπαι-
δευτικά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά. 
Αναφέρθηκαν και άλλα θετικά χαρακτηριστικά 
από τους διευθυντές, όπως η άριστη υλικοτε-
χνική υποδομή σε τρία σχολεία, καθώς και αρ-
νητικά, όπως οι μαθητές με μαθησιακές δυσκο-
λίες (ίσως επειδή θεωρούν ότι έχουν ιδιαίτερες 
απαιτήσεις) ή ότι η περιοχή που εδράζεται το 
σχολείο τους είναι υποβαθμισμένη.

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε τον πρώτο 
χρόνο εφαρμογής του ΠΕΑΠ σχετικά με το 
εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο θα γίνει 
και μελλοντικά η εφαρμογή του προγράμματος, 
εφόσον γενικευτεί σε όλα τα σχολεία της χώρας, 
δείχνει μια δυναμική σε διάφορα ζητήματα. 

Συνοψίζοντας, να σημειωθεί καταρχάς πως 
υπήρξε σημαντική βελτίωση στον τεχνολογικό 
κυρίως εξοπλισμό των σχολείων στη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς 2010-11. Αυτό βεβαίως 
οφείλεται στο ότι το Υπουργείο Παιδείας υλο-
ποιεί συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού στα 
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σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Όμως δείχνει ταυτόχρονα πως η 
πολιτεία έχει ευαισθητοποιηθεί στο γεγονός ότι 
η τεχνολογία, αν και δεν είναι ούτε πανάκεια 
στην εκπαίδευση και ούτε μπορεί να αντικατα-
στήσει το δάσκαλο, είναι απαραίτητο εργαλείο 
για τη νέου τύπου μάθηση που απαιτείται στα 
σχολεία σύγχρονων κοινωνιών του 21ου αιώνα. 

Εξίσου σημαντικό είναι ότι, ενώ υπήρχαν 
εκπαιδευτικοί στην αρχή της εφαρμογής του 
προγράμματος με αντιστάσεις σε αυτό ή αντι-
δράσεις στο να αναλάβουν τάξη ΠΕΑΠ, στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς ποσοστό μεγαλύ-
τερο του 70% ήθελε να διδάξει και πάλι τάξη 
ΠΕΑΠ την επόμενη σχολική χρονιά. 

Σαφές έγινε, επίσης, από την ανάλυση των 
ερωτηματολογίων στην αρχή και το τέλος της 
σχολικής χρονιάς ότι, από τη στιγμή που έγινε 
αποδεκτό το ΠΕΑΠ, οι εκπαιδευτικοί προσπα-
θούν να βρουν από μόνοι τους την καλύτερη 
δυνατή λύση στα προβλήματα που αντιμετω-

πίζουν και δεν περιμένουν απλά αδρανείς να 
τους παρέχει τις ιδανικές συνθήκες το κράτος. 

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι τα παράπονα 
και οι διαμαρτυρίες σχετικά με την παροχή 
αποκλειστικά ψηφιακού υλικού μέσω της ιστο-
σελίδας του ΠΕΑΠ μειώθηκαν τους τελευταίους 
μήνες της χρονιάς, όχι μόνο επειδή υπήρξε η 
υπόσχεση της ομάδας Έργου ότι θα τους πα-
ρασχεθεί και έντυπο υλικό, αλλά και επειδή 
πολλοί εκπαιδευτικοί φρόντισαν να αρχίσουν 
να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να δι-
ευκολυνθούν στο έργο τους, παρόλο που τη 
σχετική επιμόρφωση στους Η/Υ δεν την προ-
σέφερε το κράτος στους εκπαιδευτικούς αγγλι-
κής, αν και την προσέφερε σε εκπαιδευτικούς 
άλλων ειδικοτήτων. 

Άλλες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από 
την ομάδα Έργου κατά την πρώτη χρονιά εφαρ-
μογής δείχνουν μια ανοδική πορεία αποδοχής 
του ΠΕΑΠ, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο 
και από άλλους άμεσα ενδιαφερόμενους.

1 Στο RCeL είναι καταχωρημένα τα στοιχεία για τις εν λόγω σχολικές μονάδες, τα οποία ουσιαστικά ανήκουν 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για λογαριασμό του οποίου υλοποιείται η Πράξη «Νέες Πολιτικές 
Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία», που συγχρηματοδοτείται από 
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Συγκεκριμένα, διαθέτει στοιχεία σχετικά 
με το ποιες σχολικές μονάδες διαθέτουν τι είδους εξοπλισμό, τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχουν, κτλ. Κατόπιν ειδικής 
αιτήσεως, μπορούν να διατεθούν σε ενδιαφερόμενους ερευνητές. 

2 Ευχαριστούμε θερμά την στατιστικό μας Μαρία Λαφτσίδου, μέλος της ομάδας Έργου, η οποία συνέβαλε στην σύνταξη 
του ερωτηματολογίου και στην ανάλυση των δεδομένων της παρούσας μελέτης. 

3 Ειδικοί παιδαγωγοί που διδάσκουν σε τμήματα ένταξης αναφέρουν πως είναι αρκετοί οι εκπαιδευτικοί που 
παραπέμπουν παιδιά σε τμήματα ένταξης, ανεξάρτητα από το αν έχουν διάγνωση από το ΚΕΔΔΥ ή όχι, αφού η 
διάγνωση από ΚΕΔΔΥ δεν είναι απαραίτητη και αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του γονέα. Η απουσία όμως διάγνωσης 
από αρμόδια υπηρεσία δυσχεραίνει στη συνέχεια και το έργο της εξασφάλισης επιστημονικής υποστηρικτικής 
παρέμβασης από τον ειδικό παιδαγωγό, ο οποίος σημειώνει ότι η τήρηση του νόμου επαφίεται κυρίως στους 
διευθυντές των σχολείων. 

4 Το ζήτημα αυτό δεν μελετήθηκε επαρκώς στο πλαίσιο του ΠΕΑΠ, αφού δεν προβλέπεται από το Έργο, αλλά 
προγραμματίζεται ειδική σχετική μελέτη αργότερα στο πλαίσιο άλλου Έργου. 

5 «Δίγλωσσους» ονομάζουμε στην παρούσα μελέτη τους μαθητές που χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα ως μέσο 
καθημερινής επικοινωνίας στο προσωπικό τους περιβάλλον από λίγο έως καθόλου ή που τη χρησιμοποιούν με 
άτομα τα οποία έχουν περιορισμένη γνώση αυτής.

6 Το ζήτημα των δίγλωσσων ή αλλοδαπών μαθητών, για τους οποίους η αγγλική είναι η τρίτη ή και η τέταρτη γλώσσα, 
φαίνεται να απασχολεί την ξενόγλωσση εκπαιδευτική κοινότητα στην Ελλάδα και να έχουν αναπτυχθεί αρκετά 
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στερεότυπα και παρανοήσεις που προκύπτουν μάλλον από έλλειψη κατανόησης των κοινωνικών ζητημάτων που 
σχετίζονται με το πολύπλοκο αυτό θέμα. Γι’ αυτό το λόγο προγραμματίζεται μελέτη σε συνάρτηση με το ΠΕΑΠ, 
μολονότι μια τέτοια δράση δεν προβλέπεται στο πλαίσιο του Έργου.

7 Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, όπως το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ελ-
λήνων Τσιγγάνων (ΟΠΔ), ο πληθυσμός των Ρομά στην Ελλάδα αριθμεί περίπου 250.000-300.000 άτομα, δηλαδή 
ποσοστό 2,5% περίπου επί του συνολικού πληθυσμού. 

8 Σημειώνεται ότι μέχρι πρόσφατα τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης των καθηγητών αγγλικής (καθώς και άλλων 
ξένων γλωσσών) δεν τους προετοίμαζαν για να διδάξουν μαθητές παιδικής ηλικίας, εφόσον οι ξένες γλώσσες 
διδάσκονταν κατά κύριο λόγο στο Γυμνάσιο. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι σχολικοί σύμβουλοι αγγλικής 
έχουν την ευθύνη να κατευθύνουν και να βοηθούν καθηγητές της ειδικότητας που υπηρετούν και παρεμπιπτόντως 
να επιβλέπουν και το έργο των εκπαιδευτικών αγγλικής στο δημοτικό. 

9 Σημειώνεται ότι το κόστος του ξενόγλωσσου βιβλίου είναι μεγάλο. Τα βιβλία από την ελεύθερη αγορά αποτελούν 
πανάκριβες εκδόσεις που στοιχίζουν κατά μέσο όρο 20 ευρώ το τεμάχιο. Αυτό σημαίνει ότι ένα βιβλίο για μια τάξη 
(π.χ. τη Γ’ Δημοτικού) για μια χρονιά στοιχίζει στο κράτος 2.000.000 ευρώ περίπου.
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ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ            
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΑΠ

Περίληψη
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε στην αρχή 
και στο τέλος του πρώτου χρόνου εφαρμογής του ΠΕΑΠ στα σχολεία και η οποία βασίστηκε 
σε δυο διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία που σχεδιάστηκαν ειδικά για το ΠΕΑΠ. Στόχος της 
μελέτης ήταν η σκιαγράφηση του προφίλ των εκπαιδευτικών αγγλικής που εφάρμοσαν το 
Πρόγραμμα καθώς και η καταγραφή της στάσης τους απέναντι στο ΠΕΑΠ και των απόψεών 
τους για το πρόγραμμα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Τα ποσοτικά 
στοιχεία αναλύθηκαν με περιγραφικές και συγκριτικές μεθόδους ανάλυσης και στη συνέχεια 
συσχετίστηκαν με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 
στις ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μελέτης χρησιμοποιήθηκε 
για την περαιτέρω ανάπτυξη των Προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού. Στο άρθρο αυτό 
παρουσιάζεται, επίσης, πώς τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης αξιοποιήθηκαν από την 
ομάδα Έργου του ΠΕΑΠ.

Οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να εφαρμό-
σουν ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνή-
θως έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, 
καθώς η επιτυχής εφαρμογή του εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από αυτούς. Ο ρόλος τους εί-
ναι ακόμη σημαντικότερος όταν πρόκειται για 
μαθητές νεαρής ή πολύ νεαρής ηλικίας και το 
πρόγραμμα αφορά σε μια ξένη γλώσσα. Όπως 
αναφέρουν οι Nikolov και Mihaljević Djigunović 
(2011: 106), «οι εκπαιδευτικοί είναι βασικοί πα-
ράγοντες κατά τη διδασκαλία σε παιδιά πρώι-
μης παιδικής ηλικίας, καθώς δεν είναι μόνο 
οι κύριες πηγές πληροφορίας και παρακίνη-
σης, αλλά είναι και οι υπεύθυνοι για ό,τι συμ-
βαίνει στην τάξη». Συνεπώς, μια εμπεριστατω-
μένη μελέτη της εφαρμογής του όποιου νέου 
εκπαιδευτικού προγράμματος οφείλει να έχει 
μια σαφή εικόνα ως προς το ποιοι είναι οι εκ-
παιδευτικοί που θα διδάξουν σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, 
ποιες είναι οι σπουδές τους και η γενικότερη δι-

δακτική τους προϋπηρεσία καθώς και ποια η 
εμπειρία τους ειδικά με το μαθητικό κοινό με το 
οποίο θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα. 

Με βάση το πιο πάνω σκεπτικό, η ομάδα 
Έργου ως υπεύθυνη για την παρακολούθηση 
της εφαρμογής του Προγράμματος Εκμάθησης 
της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 
αποφάσισε να συγκεντρωθούν στοιχεία που 
βοηθούν να σκιαγραφηθεί το προφίλ των περί-
που 1.800 εκπαιδευτικών αγγλικής που δίδαξαν 
στην Α’ και τη Β’ Δημοτικού κατά την πρώτη σχο-
λική χρονιά εφαρμογής, το 2010-2011. Τα στοι-
χεία ζητήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς μέσω δομημέ-
νου ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα 2), στο 
οποίο απάντησαν συνολικά 897 εκπαιδευτι-
κοί. Από αυτούς οι 163 συμπλήρωσαν το ερω-
τηματολόγιο διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας 
του ΠΕΑΠ, ενώ οι 734 απάντησαν στην έντυπη 
εκδοχή του.1 Το δείγμα των υποκειμένων που 
ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο ήταν στατιστικά 
σημαντικό (αφού συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 
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τολογίου αυτού σχετικά με τις σπουδές των 
εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ, το έτος αποφοίτησής 
τους και την ηλικία τους, καταλήγουμε ότι από 
τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν ΠΕΑΠ ελά-
χιστοι ήταν εκείνοι που είχαν έστω υποτυπώ-
δεις γνώσεις στο χώρο της ειδικής διδακτι-
κής της ξένης γλώσσας στην πρώιμη παιδική 
ηλικία. Ωστόσο, η μελέτη των στοιχείων μάς 
αποκαλύπτει πως οι εκπαιδευτικοί ήταν οι ίδιοι 
σχετικά νεαρής ηλικίας και ανάμεσα σε αυτούς 
ήταν και άτομα με μεταπτυχιακές σπουδές.2 
Συγκεκριμένα, το 70% των εκπαιδευτικών ήταν 
κάτω των 46, στοιχείο πολύ θετικό για ποικί-
λους λόγους. Ο σημαντικότερος από αυτούς 
είναι ότι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε 
μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα και 
κουραστική εξαιτίας του είδους και της εναλλα-
γής των δραστηριοτήτων που απαιτεί. 

Πιο αναλυτικά, 30% ήταν άτομα 25-34 ετών, 
39,7% ήταν ηλικίας 35-45 ετών, ενώ υπήρχε και 
ένα 31,5% των εκπαιδευτικών που ήταν 46 ετών 
και άνω. Αν και υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσεις, 
οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι οι 
πλέον κατάλληλοι να διδάξουν την ξένη γλώσ-
σα σε μικρούς μαθητές, όχι μόνο γιατί δεν έχουν 
την ενεργητικότητα και την αντοχή των νεότερων 
σε ηλικία συναδέλφων τους αλλά και επειδή εί-
ναι ελλιπείς οι γνώσεις τους σε σύγχρονες διδα-
κτικές τεχνικές και στη χρήση διαδικτυακών πη-
γών και γενικότερα της τεχνολογίας που θα τους 
βοηθούσε να διδάξουν μικρούς μαθητές. 

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που 
ενημερώθηκαν, οι οποίοι παρακολούθησαν κά-
ποια επιμορφωτικά σεμινάρια και δίδαξαν πιλο-
τικά με βάση το ΠΕΑΠ, την πρώτη χρονιά της 
πιλοτικής εφαρμογής τους ήταν «μετακινούμε-
νοι». Συγκεκριμένα, μόνο το 41,67% είχε ορ-
γανική θέση στο σχολείο που δίδασκε, στοιχείο 
που μας ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή μας 
αποκάλυψε πως υπήρχε σοβαρή πιθανότη-
τα το 58,33% των εκπαιδευτικών που δίδαξαν 
την πρώτη χρονιά να μην διδάσκουν και πάλι 
την επόμενη χρονιά. Αυτό το υψηλό ποσοστό 

περίπου τους μισούς εκπαιδευτικούς από τον 
εκτιμώμενο συνολικό αριθμό τους που δίδαξαν 
στο πρόγραμμα) και τα στοιχεία αναλύθηκαν 
κυρίως με περιγραφικές αλλά και με συσχετιστι-
κές στατιστικές μεθόδους. 

Τα δεδομένα που προέκυψαν από την ανά-
λυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο 
αυτό δίνουν μια εικόνα για τους εκπαιδευτικούς 
αγγλικής που εφάρμοσαν το ΠΕΑΠ τον πρώτο 
χρόνο εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας στην 
Α’ και Β’ Δημοτικού. Τα βασικά τους χαρακτηρι-
στικά συζητιούνται παρακάτω. 

Οι εκπαιδευτικοί αγγλικής του δημόσιου σχο-
λείου έχουν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φι-
λολογίας από τα δύο ελληνικά πανεπιστήμια, 
τα οποία έχουν σχετικά Τμήματα, ή τίτλο από 
ΑΕΙ αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί (από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως αντίστοιχο και ισότιμο με το 
πτυχίο αγγλικής των ΑΕΙ της ημεδαπής. Έτσι 
και οι εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ έχουν πτυχίο αγ-
γλικής, το οποίο σημαίνει πως έχουν παρακο-
λουθήσει τα προγράμματα Αρχικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης στη Διδακτική της Αγγλικής 
που περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Προ-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα 
οποία μέχρι πρόσφατα εστίαζαν αποκλειστικά 
στην εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτι-
κών ως καθηγητών αγγλικής γλώσσας σε εφή-
βους και ενήλικες και όχι σε μικρά παιδιά. Έτσι, 
γνωρίζουμε πως οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν 
ΠΕΑΠ έχουν βασική εκπαίδευση στη διδακτι-
κή της ξένης γλώσσας αλλά όχι ειδικά για μικρά 
παιδιά –φαινόμενο όχι αποκλειστικά ελληνικό, 
αφού ο χώρος αυτός είναι σχετικά καινούργιος 
στην επιστήμη της γλωσσοδιδακτικής, προ-
σελκύοντας ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
από την εκπαιδευτική κοινότητα (π.χ. Nikolov, 
2009), λόγω της αυξανόμενης συνειδητοποίη-
σης των ιδιαίτερων προκλήσεων που παρουσι-
άζει ο χώρος (π.χ. Cameron, 2003). 

Με δεδομένες τις παραπάνω πληροφορίες 
και συνδυάζοντας τα στοιχεία του ερωτημα-
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των «μετακινούμενων» εκπαιδευτικών που δεν 
κατείχαν οργανική θέση στο σχολείο με ΠΕΑΠ 
αποτελούνταν από αποσπασμένους (22,57%), 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (17,13%) και από 
καθηγητές αγγλικής με διάθεση από τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση (13,66%). Ένα πολύ μι-
κρό ποσοστό (4,05%) ήταν εκπαιδευτικοί που 
είτε δίδασκαν σε άλλα σχολεία της περιοχής και 
διδάσκοντας ΠΕΑΠ συμπλήρωναν το ωράριό 
τους, είτε ήταν με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ ή το 
ΠΥΣΠΕ, είτε ήταν με προσωρινή τοποθέτηση ή 
διάθεση (εφόσον στο σχολείο που είχαν οργα-
νική ήταν υπεράριθμοι).

Οι πληροφορίες αυτές ήταν πολύτιμες για τον 
επανασχεδιασμό του Προγράμματος Επιμόρ-
φωσης των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ. Αφού το με-
γαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών ήταν 
«αναλώσιμοι» και θα τους αντικαθιστούσαν άλ-
λοι κάθε χρονιά, ο αρχικός σχεδιασμός και η ορ-
γάνωση του προγράμματος ήταν ανέφικτος και 
αντιοικονομικός, αφού προέβλεπε να επιμορ-
φωθούν συστηματικά οι περίπου 2.000 εκπαι-
δευτικοί ΠΕΑΠ τα δυο πρώτα χρόνια πιλοτικής 
εφαρμογής του ΠΕΑΠ και το 2012-13 (έτος της 
γενικευμένης εφαρμογής του ΠΕΑΠ, σύμφωνα 
με την τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας), 
οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί να λειτουρ-
γήσουν ως πολλαπλασιαστές σε διαδικτυακές 
κοινότητες μάθησης. Το νέο πρόγραμμα επι-
μόρφωσης, το οποίο στηρίχτηκε στα δεδομένα 
της παρούσας μελέτης, περιγράφεται στην εκ-
παιδευτική πύλη του ΠΕΑΠ (http://rcel.enl.uoa.
gr/peap/). 

Για τον επανασχεδιασμό του Προγράμματος 
Επιμόρφωσης ΠΕΑΠ, η ομάδα Έργου έλαβε 
υπόψη ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
που δίδαξε στο πρόγραμμα είχε από 11 έως 
20 χρόνια διδακτική εμπειρία και η μειοψηφία 
ήταν εκείνοι που είχε μόνο από 1 έως 5 χρόνια. 
Συγκεκριμένα, μόνο το 20% (για την ακρίβεια 
19,84%) έχει διδάξει από 6 έως 10 χρόνια, ενώ 
η συντριπτική πλειοψηφία (για την ακρίβεια το 
80,16%) διαθέτει πάνω από 10 χρόνια εμπειρί-

ας. Μάλιστα το 5,46% από αυτό το υψηλό πο-
σοστό εκπαιδευτικών με πολυετή διδακτική πεί-
ρα είχε πάνω από 20 χρόνια εμπειρία και όχι 
μόνο στο δημόσιο σχολείο, αφού η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών έχει διδάξει αγγλικά και σε 
κέντρα ξένων γλωσσών καθώς και σε άλλους 
οργανισμούς.3 Η εμπειρία της πλειοψηφίας των 
πεπειραμένων εκπαιδευτικών ήταν στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση, στοιχεία που αποτιμήσα-
με θετικά, αλλά προβλημάτισε το γεγονός ότι το 
60% των εκπαιδευτικών δεν έχει την παραμικρή 
πείρα διδασκαλίας σε παιδιά 8 ετών και κάτω 
–ιδιαίτερα επειδή συνυπολογίσαμε ότι δεν εί-
χαν την ειδική κατάρτιση ώστε να διδάξουν παι-
διά πολύ μικρής ηλικίας. Πάντως, το ποσοστό 
που δεν είχε καμιά διδακτική εμπειρία με μα-
θητές του δημοτικού σχολείου και έχουν διδά-
ξει μόνο μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και ενήλικες ήταν σχετικά μικρό (για την ακρί-
βεια το 12,15%). 

Τέλος, να συμπληρώσουμε το προφίλ των εκ-
παιδευτικών ΠΕΑΠ αναφέροντας πως το ποσο-
στό των εκπαιδευτικών που είχαν ήδη κάποιας 
μορφής οικειότητα με Η/Υ ήταν περισσότεροι 
από τους μισούς, αφού το 54,63% χρησιμοποι-
ούσαν συχνά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για 
να επικοινωνήσουν με την ομάδα Έργου. Αν 
και δεν υπήρχε ερώτημα στο ερωτηματολόγιο 
σχετικά με τον ψηφιακό γραμματισμό τους και 
δεν μπορούμε να συγκρίνουμε κατά πόσο το 
πρόγραμμα δημιούργησε κίνητρα για τη χρήση 
της τεχνολογίας, αυτό το δεδομένο έχει προκύ-
ψει συνδυαστικά από συνεντεύξεις με τους εκ-
παιδευτικούς και από άλλα στοιχεία που έχουν 
συγκεντρωθεί. Υπολογίζεται ότι το ποσοστό 
των εκπαιδευτικών που άρχισαν να χρησιμο-
ποιούν συστηματικά την τεχνολογία για το μά-
θημά τους αυξήθηκε σημαντικά στη διάρκεια 
της πρώτης χρονιάς της εφαρμογής του προ-
γράμματος. Οι κυριότεροι λόγοι που τους έκα-
ναν να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν ήταν το 
γεγονός ότι το διδακτικό υλικό ήταν μόνο σε 
ψηφιακή μορφή και ότι παρέχονταν στην εκπαι-
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δευτική πύλη του ΠΕΑΠ διάφορες πληροφο-
ρίες και εκπαιδευτικές πηγές στις οποίες ήθε-
λαν να έχουν πρόσβαση.

Η παρατήρηση της διαδικασίας της διδασκαλίας 
της ξένης γλώσσας ως ερευνητικό πεδίο και ει-
δικότερα σε μαθητές παιδικής ηλικίας έχει προ-
σελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, δεδο-
μένου ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών ξεκινά 
όλο και νωρίτερα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη όπου 
η πολλαπλογλωσσία των πολιτών είναι ένα από 
τα βασικά ζητούμενα. Όμως, οι έρευνες σε σχέ-
ση με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ξένη 
γλώσσα σε παιδιά κάτω των 8 ετών είναι αρ-
κετά πρόσφατες, αφού η εισαγωγή εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων σε παιδιά της προσχολικής 
και της πρωτοσχολικής ηλικίας γίνεται τα τελευ-
ταία χρόνια σε ολοένα και περισσότερες ευρω-
παϊκές χώρες που ακολουθούν το σλόγκαν το 
οποίο έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
«όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα». Οι έρευνες αυ-
τές εστιάζουν στις πρακτικές που ακολουθούν οι 
εκπαιδευτικοί στην τάξη, στη χρήση των γλωσ-
σών, στις απόψεις τους και στην εξέλιξη των 
ίδιων των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία (π.χ. 
Edelenbos & Kubanek, 2007; Enever, Moon & 
Raman, 2009; Johnstone, 2009; Moon, 2009;  
Nikolov & Djigunovic, 2011;  Pinter, 2006). 

Η παρούσα έρευνα, η οποία αφορά και πάλι τη 
γνώμη των εκπαιδευτικών του πρώτου χρόνου 
ΠΕΑΠ σε σχέση με το νέο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα που κλήθηκαν να εφαρμόσουν χωρίς 
να το έχουν επιλέξει, πραγματοποιήθηκε με την 
αντιπαραβολή των δεδομένων που αντλήθηκαν 
από το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους 
εκπαιδευτικούς στην αρχή της χρονιάς εισαγω-
γής του ΠΕΑΠ (βλ. Παράρτημα 2) και το ερω-
τηματολόγιο συνολικής αποτίμησης του πρώ-
του χρόνου εφαρμογής του προγράμματος (βλ. 
Παράρτημα 3) κοντά στο τέλος της χρονιάς, 
όταν οι εκπαιδευτικοί είχαν ολοκληρωμένη εικό-
να για το πρόγραμμα. Το δεύτερο ερωτηματο-

λόγιο με «κλειστές» ερωτήσεις αλλά και με ανοι-
χτού τύπου ερώτημα διακινήθηκε μόνο σε ψηφι-
ακή μορφή μέσω διαδικτύου και απάντησαν 405 
εκπαιδευτικοί, το 1/5 των οποίων είχαν επιλεγεί 
ως συνεργάτες-αξιολογητές του ΠΕΑΠ. Οι από-
ψεις τους καταγράφονται πιο κάτω. 

2.1  Απόψεις των εκπαιδευτικών και 
δυσκολίες που αντιμετώπισαν 

Για την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην 
Α’ και Β’ τάξη η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαι-
δευτικών αγγλικής (για την ακρίβεια το 88,5%) 
έχει θετική γνώμη. Δηλαδή, σε αντίθεση με 
τους δασκάλους και τους γονείς των μαθητών, 
που αποτέλεσαν τους διστακτικούς υποστηρι-
κτές της ξένης γλώσσας από τόσο νωρίς, οι 
εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ θεωρούν πως η ξενό-
γλωσση εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από την 
Α’ Δημοτικού. Στο εργαλείο της έρευνάς μας 
δεν ζητήθηκε να δικαιολογήσουν τη θετική 
τους γνώμη, αλλά σε ανεπίσημες συνεντεύξεις 
με εκπαιδευτικούς ακούμε πως το θεωρούν 
φυσικό:

…αφού και στα ιδιωτικά σχολεία και στα 
κέντρα ξένων γλωσσών τα παιδιά αρχί-
ζουν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες από 
την Α’ Δημοτικού…

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία από 
άλλη άτυπη έρευνα (που μένει ωστόσο να επι-
βεβαιωθεί) ότι από τότε που άρχισε το ΠΕΑΠ 
στο σχολείο κατέβηκε και ο μέσος όρος ηλικί-
ας των παιδιών που πηγαίνουν σε κέντρα ξέ-
νων γλωσσών για να μάθουν αγγλικά. Μάλιστα, 
για να προσελκύσουν νέους, μικρούς πελάτες, 
πολλά κέντρα διαφήμιζαν δωρεάν φοίτηση παι-
διών μικρής ηλικίας σε αρχικού επιπέδου τάξεις, 
ως συνεισφορά των κέντρων στην επίλυση της 
οικονομικής κρίσης της χώρας που είχε αρχίσει 
να αποκαλύπτεται σε όλη της τη διάσταση. 

Θετική ήταν η γνώμη της πλειοψηφίας των εκ-
παιδευτικών για το ΠΕΑΠ εάν κρίνουμε ότι το 
71% εξέφρασε τη θέληση να ξαναδιδάξει στην 
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Α’ και στη Β’ τάξη την επόμενη σχολική χρο-
νιά, ενώ 25% των εκπαιδευτικών είχε ουδέτε-
ρη άποψη. Πάντως, μόνο το 5% των εκπαιδευ-
τικών δήλωσε πως δεν επιθυμεί να αναλάβει Α’ 
και Β’ τάξη την επόμενη σχολική χρονιά, αλλά 
ακόμη όμως και αυτό το μικρό ποσοστό φαί-
νεται να μην έχει πρόβλημα με το πρόγραμμα 
καθαυτό, αλλά με τις δυσκολίες που είχαν συ-
ναντήσει λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδο-
μής και λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης των 
σχολείων τους, ώστε να μπορούν να έχουν 
στη διάθεσή τους τουλάχιστον τα απαραίτητα 
αναλώσιμα (π.χ. φωτοτυπικό χαρτί και υλικά 
όπως μαρκαδόρους, χαρτί γκοφρέ και χρωμα-
τιστά χαρτόνια). Άλλωστε, το 48% των εκπαι-
δευτικών, κατά τη συνολική αποτίμηση στο τέ-
λος της σχολικής χρονιάς, έκρινε ότι οι υλικοτε-
χνικές υποδομές παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ΠΕΑΠ. 
Συγκεκριμένα, θεωρούσαν ότι οι υποδομές συ-
νέβαλαν σε μεγάλο βαθμό ώστε να διεξάγεται 
το μάθημα με τον τρόπο που είχε σχεδιαστεί. 
Όταν και εάν τις είχαν, θα ήταν πλήρως ικα-
νοποιημένοι από το πρόγραμμα, όπως φαίνε-
ται και από το ακόλουθο σχόλιο εκπαιδευτικού 
που σχολίασε στο πεδίο ανοιχτής ερώτησης 
του ερωτηματολογίου συνολικής αποτίμησης 
(βλ. Παράρτημα 3):

Διδάσκω στις Α’ και Β’ τάξεις από την 
αρχή της εφαρμογής του προγράμματος 
και οι εντυπώσεις μου μέχρι τώρα είναι 
πολύ θετικές. Εάν υπήρχε ξεχωριστή 
αίθουσα αγγλικών, με διαδραστικό πίνακα 
και άλλη υποστηρικτική υποδομή, όλα θα 
ήταν σχεδόν ιδανικά.

Παρά τις θετικές εντυπώσεις των εκπαιδευτι-
κών από το ΠΕΑΠ ως εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα, πρόγραμμα σπουδών, αναλυτικό πρό-
γραμμα ύλης και ως συνακόλουθο εκπαιδευτι-
κό υλικό, στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτι-
κοί διατύπωσαν προβλήματα ως προς τις συν-
θήκες εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, κυρίως 
εκείνοι που προέρχονταν από τη δευτεροβάθ-

μια εκπαίδευση, δηλαδή εκείνοι που ήταν απο-
σπασμένοι στα δημοτικά σχολεία, θεωρούν ότι 
τα πολυμελή τμήματα ήταν παράγοντας που 
δυσχέραινε τη διεξαγωγή του μαθήματος τόσο 
την Α’ όσο και στη Β’ Δημοτικού. Αν και είναι 
ασαφές από τις απαντήσεις τους, φαίνεται να 
θεωρούν πως 25 μαθητές είναι πολλοί για την 
Α’ και Β’ Δημοτικού –πολύ περισσότερο βέβαια 
οι περιπτώσεις που ξεπερνούν τους 25 μα-
θητές (το 4,5% συνολικά και για την Α’ και για 
τη Β’ τάξη), μη εφαρμόζοντας την οδηγία του 
Υπουργείου Παιδείας που με εγκύκλιο ορίζει 
πως η κάθε τάξη του δημοτικού δεν πρέπει να 
ξεπερνά τους 25 μαθητές. 

Τα πολυμελή τμήματα είναι πρόβλημα για 
τη διενέργεια του μαθήματος, ιδίως στην Α’ 
Δημοτικού. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς 
ήταν δύσκολο να βοηθήσουν τα πρωτάκια να 
συγκεντρωθούν στις δραστηριότητες της τάξης, 
να πειθαρχήσουν στους κανόνες της και να 
σεβαστούν τους συμμαθητές τους γενικότερα 
αλλά και ειδικά όταν το τμήμα τους έχει πάνω 
από 21 μαθητές και δεν υπάρχει η κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδομή. Όπως αναφέρει μια 
εκπαιδευτικός:

Τα προβλήματα που δημιουργούνται 
στο μάθημα προκαλούνται από τη μικρή 
διάρκεια συγκέντρωσης των μαθητών 
στην Α’ Δημοτικού και από τη δυσκολία 
τους να ανταποκρίνονται στους κανόνες 
της τάξης και ομολογώ πως είναι πολύ 
κουραστικό για τον εκπαιδευτικό. Ένα 
ακόμη πρόβλημα που θεωρώ σημαντικό 
είναι η έλλειψη αίθουσας ξένων γλωσ-
σών που στα πολυμελή τμήματα δυσκο-
λεύει τη δουλειά μας.

Αντίστοιχο, αλλά λιγότερο οξύ ήταν το πρόβλημα 
στη Β’ Δημοτικού, επειδή οι μαθητές έχουν προ-
σαρμοστεί σε μεγαλύτερο βαθμό στους κανόνες 
της τάξης και του σχολείου. Γενικά, πάντως, 
φαίνεται να σημειώθηκε σημαντική βελτίωση 
στη συμπεριφορά των μαθητών από την αρχή 
μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς και στις 
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δύο τάξεις. Ωστόσο, οι μαθητές στα ολιγομελή 
τμήματα της Α’ και της Β’ τάξης είχαν μεγαλύ-
τερη εξέλιξη ως προς τη συγκέντρωση και την 
πειθαρχία. 

Πάντως, λιγότερες δυσκολίες με τους μαθητές 
και των δυο τάξεων ανέφεραν πως αντιμε-
τωπίζουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευ-
τικοί, οι οποίοι φέρονται να έχουν περισσό-
τερη αυτοπεποίθηση, να έχουν θεμελιώσει τη 
θέση τους στο σχολείο και να νιώθουν ότι το 
γνωστικό τους αντικείμενο είναι ισότιμο με τα 
άλλα μαθήματα στο σχολείο. Έτσι, δεν παρου-
σιάζονται να έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα 
στο να διεκδικήσουν τα απαραίτητα (αναλώ-
σιμα κ.λπ.) για το μάθημά τους. 

2.2  Αποτίμηση της χρήσης του 
εκπαιδευτικού υλικού

Σίγουρα υπήρξαν εκπαιδευτικοί που, απροετοί-
μαστοι για την εισαγωγή της αγγλικής στις δυο 
πρώτες τάξεις του δημοτικού, μη έχοντας επιλέ-
ξει να διδάξουν σε αυτές και χωρίς την ευκαι-
ρία να ενημερωθούν και να επιμορφωθούν για 
το ΠΕΑΠ, προσέτρεξαν στην αρχή της χρονιάς 
σε βιβλία του εμπορίου, ξενόγλωσσα βιβλία τα 
οποία δεν είναι σχεδιασμένα για τη διαπαιδαγώ-
γηση των μικρών μαθητών αλλά για μιας συγκε-
κριμένης προσέγγισης γλωσσοδιδακτική που 
συνηθίζεται στα κέντρα ξένων γλωσσών. Δεν 
έχουμε όμως ακριβή γνώση της έκτασης αυτού 
του φαινομένου, δηλαδή πόσοι ήταν οι εκπαι-
δευτικοί που έκαναν ακριβώς το αντίθετο από 
ό,τι πρόβλεπε το ΠΕΑΠ και ενέπλεξαν τους μι-
κρούς μαθητές με την ενασχόληση γραφής από 
την Α’ Δημοτικού (διδασκαλία της αλφαβήτου με 
τον παραδοσιακό τρόπο, κτλ.). Πληροφορίες 
για αυτές τις πρακτικές μας δίνονταν έμμεσα 
και όχι άμεσα από τους ίδιους τους εκπαιδευ-
τικούς που παραβίαζαν το πρόγραμμα και τις 
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας. Πάντως, 
οι άτυπες πηγές μας ενημέρωναν πως η έκτα-
ση του φαινομένου ήταν ασήμαντη. Όσο μάλι-
στα προχωρούσε το Έργο, το φαινόμενο μειω-
νόταν. Όσο περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό του 

προγράμματος παρεχόταν στους εκπαιδευτι-
κούς σε ολοένα πιο ολοκληρωμένη μορφή, τόσο 
μεγαλύτερη ασφάλεια προφανώς ένιωθαν οι εκ-
παιδευτικοί και το χρησιμοποιούσαν –ακόμη και 
εκείνοι που στην αρχή δεν το εμπιστεύτηκαν. Το 
ποσοστό του 57% των εκπαιδευτικών που αξι-
οποίησε το εκπαιδευτικό υλικό του ΠΕΑΠ εξαρ-
χής, μολονότι τον πρώτο καιρό ήταν σε πρωτό-
λεια μορφή, ανέβηκε στο σημαντικότατο ποσο-
στό του 78% μέχρι το τέλος της σχολικής χρο-
νιάς 2010-11. 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος που απάντη-
σαν το ερωτηματολόγιο συνολικής αποτίμησης 
της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του ΠΕΑΠ (βλ. 
Παράρτημα 3) είχαν, σε γενικές γραμμές, θετική 
θέση ως προς το εκπαιδευτικό υλικό του ΠΕΑΠ. 
Βρήκαν τις οδηγίες διδασκαλίας απολύτως κα-
τανοητές και τις μαθησιακές δραστηριότητες 
και τις θεματικές τους κατάλληλες για την ηλικία 
των μαθητών και της Α’ και της Β’ τάξης. Αυτό 
που άρεσε σε αρκετούς ήταν η ευελιξία του υλι-
κού, καθώς μπορούσαν οι ίδιοι να καθορίζουν 
ποιες δραστηριότητες θα αξιοποιήσουν στο μά-
θημά τους ανάλογα με την τάξη τους. Και είναι 
γεγονός πως με την εισαγωγή του ΠΕΑΠ και 
το σχεδιασμό του αντίστοιχου εκπαιδευτικού 
υλικού, οι οδηγίες στους εκπαιδευτικούς ήταν 
πως είχαν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυ-
μούσαν και πίστευαν πως είχαν τις απαιτούμε-
νες γνώσεις και ικανότητες, να προσαρμόζουν 
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΕΑΠ 
στις ανάγκες των μαθητών τους ή και να κα-
τασκευάζουν νέες δραστηριότητες σε κάποιες 
περιπτώσεις, αν το θεωρούσαν απαραίτητο. 
Ορισμένοι έμπειροι ή και με κέφι εκπαιδευτικοί 
προσπάθησαν, ενώ μερικοί από αυτούς κατά-
φεραν κιόλας, να προσαρμόσουν ή και να φτιά-
ξουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες μόνοι τους. 
Ιδιαίτερες προσπάθειες κατέβαλαν εκπαιδευτι-
κοί που δίδασκαν Β’ Δημοτικού την πρώτη χρο-
νιά με το ίδιο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμο-
ποιούνταν για τη διδασκαλία των παιδιών της 
Α’ Δημοτικού, αφού και οι μαθητές της Β’ διδά-
σκονταν αγγλικά για πρώτη φορά, όπως οι μα-
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θητές της Α’. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
γινόταν όλο και πιο εμφανές ότι τα παιδιά της 
Β’ τάξης χρειάζονταν ολοένα και περισσότερες 
αλλά και νέες προκλήσεις.4

Η βασική αντίρρηση των εκπαιδευτικών ως 
προς το υλικό ήταν στο ότι διατίθετο μόνο σε 
ψηφιακή μορφή. Σε ποσοστό 94% ζητούσαν 
το εκπαιδευτικό υλικό και σε έντυπη μορφή, 
ιδίως, διότι όσο προχωρούσε η χρονιά, υπήρχε 
έλλειψη αναλώσιμων στα σχολεία τους.

Θεωρώντας σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο ήταν 
το προφίλ του εκπαιδευτικού που έκανε προ-
σπάθειες προσαρμογής και κατασκευής εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων, αναλύσαμε συσχετι-
στικά τα ποσοτικά στοιχεία που είχαμε στη διά-
θεσή μας από το δεύτερο ερωτηματολόγιο (βλ. 
Παράρτημα 3). Τα ευρήματα βοήθησαν να κατα-
λάβουμε ότι εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσό-
ντα αναφορικά με μεταπτυχιακές σπουδές δεν 
είχαν κάποιο ιδιαίτερο προβάδισμα έναντι εκεί-
νων που είχαν το βασικό τους πτυχίο, αν και 
εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό δίπλωμα σπου-
δών στη διδακτική της αγγλικής γλώσσας φαί-
νονταν να είναι πιο σίγουροι για την ικανότητά 
τους να προσαρμόζουν και να κατασκευάζουν 
δραστηριότητες μόνοι τους σε σχέση με όσους 
είχαν μεταπτυχιακό σε άλλα αντικείμενα. 

Γενικότερα, οι μεταπτυχιακές σπουδές και ειδι-
κότερα οι διδακτορικές σπουδές –ακόμη και αν 
αυτές είναι στο χώρο της διδασκαλίας της ξένης 
γλώσσας– δεν φαίνεται να συσχετίζονται θετικά 
με την πρόθεση ή την ικανότητα του εκπαιδευ-
τικού να σχεδιάζει εκπαιδευτικό υλικό, ενώ κα-
θοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζει η εκπαιδευ-
τική εμπειρία με μαθητές στην ηλικία για την 
οποία σχεδιάζονται οι εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες. Επίσης, οι μεταπτυχιακές σπουδές 
φάνηκε να μην παίζουν ρόλο στο πόσο εδραιω-
μένη βλέπουν τη δική τους θέση στο σχολείο ή 
πόσο κατοχυρωμένο αντιλαμβάνονται το γνω-
στικό τους αντικείμενο έναντι των άλλων του 
σχολικού προγράμματος. Φυσικά, υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις, ανάλογα με το αν κάποιος 

έχει οργανική θέση ή είναι αποσπασμένος στη 
σχολική μονάδα5, με τα πόσα χρόνια προϋπη-
ρεσίας έχει στο δημόσιο σχολείο, με τα χρόνια 
διδακτικής του εμπειρίας, κ.τ.λ. 

Η διδακτική εμπειρία εμφανίζεται ως καθοριστι-
κός παράγοντας. Οι εκπαιδευτικοί που παρου-
σιάζονται να έχουν τη μεγαλύτερη ευκολία να 
προσαρμόζουν τις δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις ανάγκες των μαθητών τους έχουν διδα-
κτική εμπειρία από 11 έως 20 χρόνια. Ωστόσο, 
είναι δύσκολο να συμπεράνει κάποιος ότι όσο 
μεγαλύτερη η πείρα του εκπαιδευτικού, τόσο 
ευκολότερος είναι για αυτόν ο σχεδιασμός υλι-
κού. Και τούτο επειδή μετά τα 20 χρόνια εμπει-
ρίας φαίνεται μια πτώση ικανότητας, διάθεσης 
κ.τ.λ. σχεδιασμού υλικού, πτώση που έχει σχέ-
ση με τους παράγοντες ηλικία και κατάρτιση σε 
σύγχρονες προσεγγίσεις διδακτικής της αγγλι-
κής που συζητήθηκαν νωρίτερα. 

Από αυτούς τους εκπαιδευτικούς που διαθέ-
τουν πείρα 11-20 χρόνων, η διδακτική εμπει-
ρία που φαίνεται να μετράει περισσότερο είναι 
η εμπειρία με παιδιά οχτώ ετών και κάτω. 
Όσοι δεν διέθεταν, έδειξαν λιγότερη εμπιστο-
σύνη στην ικανότητά τους να προσαρμόζουν 
τις δραστηριότητες σύμφωνα με τις ανάγκες 
των μαθητών τους, να σχεδιάζουν το δικό τους 
μάθημα και να κατασκευάζουν πρόσθετες δρα-
στηριότητες. Δηλαδή, η έλλειψη εμπειρίας με 
μικρούς μαθητές είναι καθοριστικός παράγο-
ντας για το πώς κρίνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτι-
κοί τις ικανότητές τους. 

Γενικότερα, καθίσταται σαφές από την έρευνά 
μας ότι τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην προ-
σαρμογή του υλικού και στο σχεδιασμό νέων 
δραστηριοτήτων είχαν όσοι ήταν αποσπασμέ-
νοι από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η έλ-
λειψη εμπειρίας με παιδιά της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης αλλά και η αίσθηση ότι πρέπει 
να προσαρμοστούν στο εντελώς νέο περιβάλ-
λον του δημοτικού σχολείου τούς έκανε να αι-
σθάνονται ότι δεν έχουν τις ίδιες γνώσεις, ικα-
νότητες, κ.τ.λ. σε σχέση με τους συναδέλφους 
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τους που είχαν διδάξει σε δημοτικά σχολεία στο 
παρελθόν. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσι-
άστηκαν και με την ευκολία τους να προσαρ-
μόζουν τις δραστηριότητες ανάλογα με τις ανά-
γκες των μικρών μαθητών τους. Οι αποσπα-
σμένοι από τη δευτεροβάθμια εκπαιδευτικοί 
αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες γενικό-
τερα στη διεξαγωγή του μαθήματος. 

Ένα αξιοσημείωτο εύρημα που προκύπτει από 
το συσχετισμό στοιχείων από τα δύο ερωτη-
ματολόγια είναι πως ειδικά για τη διδασκαλία 
στην Α’ τάξη όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμε-
τείχαν στην έρευνα παρουσίασαν τον εαυτό 
τους ως λιγότερο ικανούς στην αρχή της σχο-
λικής χρονιάς από ό,τι στο τέλος. Μετά από 
ένα σχολικό έτος στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί 
είδαν σημαντική βελτίωση στη συμπεριφορά 
των παιδιών και στα αποτελέσματα της μαθη-
σιακής διαδικασίας, ειδικά στους μαθητές της 
Α’. Έτσι ένιωσαν και εκείνοι πιο σίγουροι για 
το τι μπορούν να κάνουν με τα μικρά παιδιά, 
συνειδητοποιώντας πλέον πως είναι ουσιαστι-
κά θέμα χρόνου το να ξεφύγουν από τη λογική 
του νηπιαγωγείου και να προσαρμοστούν στο 
νέο τους σχολικό περιβάλλον.

Πολύ σημαντικό ρόλο στο πόση σιγουριά είχαν 
οι εκπαιδευτικοί γι’ αυτό που έκαναν και πώς 
το έκαναν, έπαιξε η στήριξη του διευθυντή του 
σχολείου. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέ-
σματα της παρούσας έρευνας, μια και οι εκπαι-
δευτικοί λειτούργησαν αποτελεσματικότερα και 
με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση εκεί όπου είχαν 
την υποστήριξη του διευθυντή για την εφαρ-
μογή του προγράμματος. Δηλώνουν, μάλιστα, 
εκείνοι που απάντησαν το δεύτερο ερωτημα-
τολόγιο (βλ. Παράρτημα 3) ότι οι περισσότεροι 
διευθυντές που υποστήριξαν το ΠΕΑΠ από την 
αρχή της σχολικής χρονιάς έγιναν ακόμα πιο 
συνεργατικοί στη διάρκειά της, προφανώς μέσα 
από μια διαδικασία θετικής αλληλεπίδρασης. 
Είναι ενδεικτικό ότι οι εκπαιδευτικοί τόνισαν 
ότι απέδωσαν οι ίδιοι καλύτερα και κατάφεραν 
να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα όταν 
είχαν τη βοήθεια και την υποστήριξη του διευθυ-

ντή του σχολείου τους (ακόμη και για την εξεύ-
ρεση λύσης για την αίθουσα ξένης γλώσσας). 
Αντιθέτως, το μεγάλο ποσοστό των διευθυντών 
που είχαν μια τυπική έως αδιάφορη στάση στην 
αρχή της χρονιάς παρέμειναν μη συνεργάσιμοι 
έως το τέλος και αυτό προβληματίζει την ομάδα 
Έργου που σκέπτεται να οργανώσει ειδική ενη-
μερωτική/ επιμορφωτική «εκστρατεία» ειδικά 
για τους διευθυντές των σχολείων που εφαρμό-
ζουν το ΠΕΑΠ. 

Μελετώντας τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 
που εφάρμοσαν το ΠΕΑΠ το 2010-11 αποκομί-
σαμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία 
μπορούν να αξιοποιηθούν αφενός για να γί-
νουν συγκροτημένες προτάσεις στο Υπουργείο 
Παιδείας, το οποίο ευελπιστούμε πως θα μπο-
ρέσει ίσως κάποιες από αυτές να υλοποιήσει, 
και αφετέρου για να γίνουν ενέργειες από την 
ομάδα Έργου.

Οι προτάσεις μας προς το Υπουργείο Παιδείας 
αφορούν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυ-
νατή αξιοποίηση για την εφαρμογή του ΠΕΑΠ 
στην Α’ και τη Β’ Δημοτικού νεαρών σε ηλικία εκ-
παιδευτικών που έχουν όμως διδακτική εμπειρία 
στο δημοτικό και γενικότερα με μαθητές μικρής 
ηλικίας. Οι αποσπάσεις από τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση δεν φαίνεται να είναι η ενδεδειγμέ-
νη λύση, εκτός και αν είναι επιλογή του ίδιου 
του εκπαιδευτικού. Η εξασφάλιση των στοιχειω-
δών έστω αναλωσίμων ειδικά για τις μικρές τά-
ξεις είναι εκ των ων ουκ άνευ και έχει ακόμη με-
γαλύτερη σημασία από ό,τι για τις μεγαλύτερες 
τάξεις του Δημοτικού ή του Γυμνασίου. Αν δεν 
μπορούν να έχουν κάποια στοιχειώδη αναλώσι-
μα και υλικοτεχνική υποδομή, δεν μπορούν να 
κάνουν μάθημα κατάλληλο για τα μικρά παιδιά. 
Για την εξεύρεση αναλώσιμων και άλλων χρή-
σιμων πόρων καθώς και την εξασφάλιση υπο-
τυπωδών υποδομών μπορεί η βοήθεια των δι-
ευθυντών των σχολικών μονάδων που εφαρ-
μόζουν το ΠΕΑΠ να είναι καθοριστική και το 
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Υπουργείο Παιδείας θα ήταν σκόπιμο να βοη-
θήσει την ομάδα Έργου να τους προσεγγίσει, 
γιατί μόνη της δεν θα μπορέσει να προσελκύσει 
το ενδιαφέρον εκείνων που ξεκινούν από αδιά-
φορη ή αρνητική στάση απέναντι στην εισα-
γωγή της αγγλικής από την Α’ Δημοτικού ή και 
απέναντι στο πρόγραμμα. Τέλος, θα πρέπει να 
φροντίσει η πολιτεία, μέσω άλλων Έργων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, όπως το 
παρόν, να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί αγ-
γλικής στη χρήση των νέων τεχνολογιών για τη 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 

Το Υπουργείο Παιδείας βεβαίως φρόντισε να 
εξασφαλίσει χρηματοδότηση, ώστε το εκπαι-
δευτικό υλικό του ΠΕΑΠ να εκδοθεί και σε 
έντυπη μορφή, αφού το αίτημα αυτό των εκπαι-
δευτικών ήταν ομόφωνο από την αρχή έως το 
τέλος της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του προ-
γράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπε-
ράσματα της παρούσας και άλλων ερευνών, 
η ομάδα Έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών 
που υλοποιεί το ΠΕΑΠ έχει ολοκληρώσει την 
παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού για την 
Α’ και Β’ Δημοτικού με βάση την ανατροφοδό-
τηση των εκπαιδευτικών που το αξιοποίησαν 
και των αναγκών των τάξεών τους. Το εκπαι-
δευτικό υλικό –με τη μορφή έντυπου εκπαιδευ-
τικού πακέτου– μοιράστηκε στους εκπαιδευτι-
κούς ΠΕΑΠ με την έναρξη του σχολικού έτους 
2013-14. 

Η ομάδα Έργου εστιάζει από δω και στο 
εξής ακόμη περισσότερο σε ένα Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης ΠΕΑΠ, όπως αυτό επανασχε-
διάστηκε, ώστε να είναι ένα μεικτό [blended] 
πρόγραμμα για την επανεκπαίδευση και κατάρ-
τιση των εκπαιδευτικών αγγλικής για τη διδα-
σκαλία της ξένης γλώσσας σε παιδιά μικρής 
ηλικίας, ένα πρόγραμμα που θα συνδυάζει 
την εξ αποστάσεως και τη δια ζώσης εκπαί-
δευση, την αυτο-εκπαίδευση και την υποστηρι-
ζόμενη επιμόρφωση. Εξάλλου, είναι το ζητού-
μενο από τη μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών 
ΠΕΑΠ, όπως έδειξε η έρευνα συνολικής απο-

τίμησης της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του 
προγράμματος, όπου ενδεικτικά μια εκπαιδευ-
τικός αναφέρει: 

Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η συνε-
χιζόμενη επιμόρφωση του εκπαιδευτικού 
σε θέματα διδακτικής σε μικρές ηλικίες 
και θα ήθελα να παρακολουθήσω ένα 
σεμινάριο. Αυτό νομίζω ότι θα με βοηθή-
σει να νιώσω πιο σίγουρη και να διδάξω 
με άλλα δεδομένα πια. Άλλωστε, όλοι οι 
γονείς των μαθητών μου δηλώνουν ικα-
νοποιημένοι από το Πρόγραμμα και νο-
μίζω ότι έχει μέλλον στην ελληνική εκπαί-
δευση.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
που απάντησαν δήλωσαν πως επιθυμούν να 
συνεχίσουν να ενημερώνονται και να γίνουν 
πιο αποδοτικοί στο αντικείμενό τους. Ορισμένοι 
πρότειναν, πέρα από το πεδίο όπου γράφουν 
τις εμπειρίες τους από τη διδασκαλία με ΠΕΑΠ, 
να δημιουργηθεί ένα φόρουμ για τη μεταξύ 
τους επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων και 
εμπειριών. Η πρόταση ελήφθη υπόψη από 
την ομάδα Έργου και στη νέα ηλεκτρονική 
πύλη του ΠΕΑΠ υπάρχει και «Η Γωνιά του 
Εκπαιδευτικού», όπου οι εκπαιδευτικοί αναρ-
τούν τις εμπειρίες τους και τις προτάσεις τους 
και έχουν έτσι συνεχώς επαφή με νέες ιδέες 
αλλά και προτάσεις από την ομάδα Έργου του 
ΠΕΑΠ. Στο ίδιο ερωτηματολόγιο εκδήλωσαν 
το ενδιαφέρον τους για συνεχή ενημέρωση με 
δημοσιεύσεις, που περιλαμβάνουν αποτελέ-
σματα ερευνών, και επιστημονικές εκδηλώσεις 
που θα τους παρέχουν γνώσεις τις οποίες να 
μπορούν να αξιοποιήσουν στη δουλειά τους.

Το σημαντικότερο ίσως συμπέρασμα για την 
ομάδα Έργου ήταν πως οι εκπαιδευτικοί απο-
δέχτηκαν με ικανοποίηση το ΠΕΑΠ, ένα πρό-
γραμμα που εφαρμόζεται οργανωμένα, με επι-
στημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό και με 
συνέπεια, το οποίο εξελίσσεται συνεχώς με 
βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα ερευνών 
στις οποίες μετείχαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και 
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έχουν λόγο σε αυτό. Αυτό πιθανόν τους ωθεί 
στο να έχουν κίνητρο για εκπαίδευση και συνεχή 
επιμόρφωση. Βλέπουν ότι έχουν τη δυνατότητα 
να εμπλέκονται σε καινοτόμες δράσεις και να 
είναι και συμμέτοχοι σε αυτές.

Η καινοτομία του ΠΕΑΠ έγκειται στο γεγονός 
ότι μπορεί και ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των εκπαιδευτικών που το εφαρμόζουν αλλά 
βεβαίως και των μαθητών για τους οποίους 
σχεδιάστηκε. Είναι άλλωστε από τις λίγες φορές 
στον τόπο μας που οι αλλαγές και οι βελτιώ-
σεις ενός προγράμματος λαμβάνουν σοβαρά 
υπόψη την ανατροφοδότηση και των εκπαι-
δευτικών, οι οποίοι είναι οι κύριοι πομποί του 

ΠΕΑΠ. Επομένως, πρόκειται για ένα πρό-
γραμμα απολύτως κυκλικό. Σχεδιάζεται από 
εμπειρογνώμονες στους οποίους περιλαμβά-
νονται ειδικοί επιστήμονες αλλά και μαχόμενοι 
εκπαιδευτικοί ειδικών προσόντων, εφαρμόζεται 
στην πράξη και η ανατροφοδότηση οδηγεί στον 
επανασχεδιασμό, έτσι ώστε αφενός το πρό-
γραμμα και το συνακόλουθο εκπαιδευτικό υλικό 
να ανταποκρίνονται ρεαλιστικά σε ό,τι στην 
πραγματικότητα συμβαίνει μέσα στη σχολική 
αίθουσα, και αφετέρου η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών να ανταποκρίνεται στην εκπαι-
δευτική μας πραγματικότητα και τις απαιτήσεις 
των ίδιων των ενδιαφερομένων. 

1 Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν τις διημερίδες που πραγματοποιήθηκαν 
στις αρχές της εφαρμογής του ΠΕΑΠ στην Αττική και Θεσσαλονίκη. Έτσι εξηγείται η μεγάλη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στην έρευνα, συμμετοχή που δεν εξασφαλίζεται διόλου εύκολα αν η πρόσκληση είναι εξ αποστάσεως 
και απρόσωπη, όπως είναι συνήθως. 

2 Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν πληροφορούν ότι υπάρχουν κάποιοι (αν και ελάχιστοι) εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ, κάτω 
των 35 ετών, που έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη διδακτική της ξένης γλώσσας και ένα μικρό ποσοστό 
από αυτούς εστίασε και στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές.

3 Μικρό ποσοστό από αυτούς τους εκπαιδευτικούς έχουν διδάξει και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε ΙΕΚ καθώς 
και σε ιδιωτικά σχολεία.

4 Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν Β’ τάξη την πρώτη χρονιά ήταν ιδιαίτερα σημαντική για 
τη συγγραφική ομάδα που προχώρησε στο διαχωρισμό αλλά και στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού για 
τις δύο τάξεις (βλ. Γιαννακάκη & Γκέκα, στον ίδιο τόμο).

5 Σημειώνεται ότι από το πλήθος των εκπαιδευτικών που είχαν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές ένα σημαντικό ποσοστό 
είχε προηγούμενη διδακτική εμπειρία μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την οποία και είχε αποσπασθεί 
για να καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες που δημιουργήθηκαν με την εισαγωγή της αγγλικής από την Α’ Δημοτικού. 
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Περίληψη
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις στάσεις και τις απόψεις των εμπλεκομένων στο ΠΕΑΠ (εκπαι-
δευτικών και άλλων ενδιαφερομένων) απέναντι στο ίδιο το Πρόγραμμα, όπως αυτές αποτυπώ-
θηκαν από 28 σχολικούς συμβούλους της αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι ως συνεργάτες του Έρ-
γου είχαν οργανώσει 62 ενημερωτικές συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους στο ΠΕΑΠ σε διά-
φορα μέρη της χώρας. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις 28 εκθέσεις των σχολικών 
συμβούλων ταξινομήθηκαν, αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν από την ομάδα Έργου του ΠΕΑΠ. 
Τα δεδομένα αφορούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών αγγλικής αναφορικά με την οργάνωση 
και την εφαρμογή του Προγράμματος, τη δομή και τη λειτουργικότητα της εκπαιδευτικής πύ-
λης του ΠΕΑΠ, τις καινοτομίες του προγράμματος σπουδών και τον εξοπλισμό των σχολείων 
που εφάρμοσαν το Πρόγραμμα. Αποτύπωσαν, επίσης, τις απόψεις των μαθητών για τις τάξεις 
ΠΕΑΠ στις οποίες συμμετείχαν και τις απόψεις των γονέων τους σχετικά με την εισαγωγή της 
αγγλικής γλώσσας από την Α’ Δημοτικού.

 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του πρώτου 
χρόνου εφαρμογής του Προγράμματος Εκμά-
θησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
(ΠΕΑΠ) στα 800 ολοήμερα σχολεία με αναμορ-
φωμένο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, η ομά-
δα Έργου έκρινε αναγκαίο να καταγράψει συ-
στηματικά τις στάσεις και τις απόψεις των εκ-
παιδευτικών που δίδασκαν τάξεις ΠΕΑΠ ανα-
φορικά με το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαι-
δευτικό υλικό, την ανταπόκριση των μαθητών, 
την ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ, την καταλληλότητα 
του εξοπλισμού των σχολείων, τη δυνατότητα 
συνεργασίας με άλλους εκπαιδευτικούς, κ.ά. 
Επίσης, η ομάδα Έργου θέλησε να καταγρά-
ψει τις τυχόν αντιδράσεις τους ως προς την ει-
σαγωγή του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας 
στις δυο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολεί-
ου, επειδή με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
δημοσιεύτηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο κάποια 
κείμενα που αναφέρονταν σε διαφωνίες μελών 
της εκπαιδευτικής κοινότητας και ανησυχίες 

σχετικά με αυτή την απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας. Παράλληλα, η ομάδα Έργου θέλησε 
να διερευνήσει τις στάσεις και άλλων άμεσα ή 
έμμεσα εμπλεκομένων στο πρόγραμμα, μετα-
ξύ των οποίων είναι οι μαθητές και οι γονείς ή 
οι κηδεμόνες τους και οι δάσκαλοι και οι διευθυ-
ντές των σχολικών μονάδων ΠΕΑΠ. 

Οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
αγγλικής και άλλων εμπλεκομένων στο ΠΕΑΠ 
αποτυπώθηκαν από 28 σχολικούς συμβούλους 
αγγλικής, συνεργάτες του Έργου (βλ. Παράρ-
τημα 4), οι οποίοι σε εκδηλώσεις που οργάνω-
σαν ενημέρωσαν συνολικά 1135 άτομα σε 29 
περιφερειακές πόλεις της Ελλάδας. Τα άτομα 
αυτά ήταν κυρίως εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ, αλλά 
σε πολλές περιπτώσεις ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση των συνεργατών Συμβούλων και οι 
έμμεσα εμπλεκόμενοι στο ΠΕΑΠ, δηλαδή δά-
σκαλοι και διευθυντές των σχολείων ΠΕΑΠ, πε-
ριφερειακοί διευθυντές και παιδαγωγικοί καθο-
δηγητές καθώς και εκπαιδευτικοί αγγλικής που 
δεν δίδασκαν στην Α’ και Β’ Δημοτικού εκείνη 
τη χρονιά. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι ορισμέ-
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Καθένας από τους 28 συνεργαζόμενους σχολι-
κούς συμβούλους πραγματοποίησε 2-3 εκδη-
λώσεις στις περιοχές ευθύνης του και παρέ-
δωσε στην ομάδα Έργου τα παρουσιολόγια των 
συναντήσεων. Το βασικότερο παραδοτέο τους 
ήταν μια μακροσκελής ημι-δομημένη έκθεση 
σχετικά με τα σχόλια, τα ερωτήματα και τις 
αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ και των 
άλλων εμπλεκομένων.

Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε σε 
δυο φάσεις. Αρχικά, μελετήθηκαν από την ομά-
δα Έργου με προσοχή οι εκθέσεις και έγινε μια 
καταγραφή ΟΛΩΝ των δηλώσεων των εκπαι-
δευτικών (παρατηρήσεων, σχολίων και προ-
βληματισμών) που αποτυπώνονταν διαμεσο-
λαβημένα στις εκθέσεις των συνεργατών μας. 
Η δεύτερη φάση ανάλυσης αφορούσε στη δη-
μιουργία γενικών κατηγοριών που θα βοη-
θούσαν στην ομαδοποίηση των απαντήσεων, 
ώστε να είναι ευκολότερη η ερμηνεία των δε-
δομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων ως 
προς τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευ-
τικών και άλλων ενδιαφερομένων. Η μεθοδολο-
γία που ακολουθήθηκε συναντάται στη βιβλιο-
γραφία ως επαγωγική προσέγγιση στην ποιο-
τική ανάλυση δεδομένων [inductive approach 
to data analysis], αφού οι κατηγορίες ανάλυσης 
δημιουργήθηκαν μετά από τη συστηματική με-
λέτη των δεδομένων και δεν χρησιμοποιήθηκε 
ένα μοντέλο με συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας 
οι κατηγορίες που συγκροτήθηκαν αφορούν 
στα εξής. 

 ● Στις στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτι-
κών ως προς: 
 � το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΠΕΑΠ
 � τη δομή και τη λειτουργικότητα της ιστο-
σελίδας του ΠΕΑΠ 

 � το εκπαιδευτικό υλικό του ΠΕΑΠ και ειδι-
κότερα τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 � τον εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υπο-
δομή των σχολείων 

νες εκδηλώσεις τις παρακολούθησαν και καθη-
γητές αγγλικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, ενώ ενδιαφέρθηκαν και αρκετοί γονείς των 
μαθητών ΠΕΑΠ, που ήθελαν να μάθουν για το 
πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα διδάσκο-
νται τα παιδιά τους την αγγλική γλώσσα.

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ και άλλες ομάδες ενδια-
φερομένων της Αττικής και του Νομού Θεσσα-
λονίκης είχαν ήδη παρακολουθήσει στην αρχή 
της σχολικής χρονιάς δύο σημαντικές ενημερω-
τικές διημερίδες, που οργανώθηκαν η μία στην 
Αθήνα στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και η άλλη στην αίθουσα 
τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. Στις διημερίδες αυτές, στις οποίες 
έλαβαν μέρος 500 και 300 εκπαιδευτικοί αντί-
στοιχα, κλήθηκαν να παρακολουθήσουν και να 
συμμετάσχουν ενεργά οι σχολικοί σύμβουλοι 
αγγλικής που θα αναλάμβαναν κατόπιν το ρόλο 
του πολλαπλασιαστή. Για να βοηθηθούν οι σχο-
λικοί σύμβουλοι στο έργο τους και με παράλ-
ληλο στόχο την προβολή του ΠΕΑΠ, οι διαλέ-
ξεις και οι παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων 
του Έργου στις διημερίδες βιντεοσκοπήθηκαν 
και δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ. 

Με βάση τη γνώση που αποκτήθηκε, το ηλε-
κτρονικό υλικό καθώς επίσης και τις ειδικά σχε-
διασμένες από την ομάδα Έργου παρουσιά-
σεις, οι συνεργάτες σχολικοί σύμβουλοι λει-
τούργησαν αποτελεσματικά ως πολλαπλασι-
αστές και παρουσίασαν το ΠΕΑΠ σε Ημερί-
δες, εκδηλώσεις που οργάνωσαν εντός και 
εκτός σχολικού περιβάλλοντος και σε ιδιαίτερες 
συναντήσεις που πραγματοποίησαν με τους 
εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, με στόχο την 
ενδελεχή ενημέρωσή τους ως προς το Πρό-
γραμμα. Οι ενημερώσεις αφορούσαν στο πρό-
γραμμα σπουδών και τη φιλοσοφία του ΠΕΑΠ, 
τους στόχους και τα χαρακτηριστικά του εκπαι-
δευτικού υλικού και τις προτεινόμενες διδακτι-
κές προσεγγίσεις. Οι εκδηλώσεις των πολλα-
πλασιαστών άρχισαν το Νοέμβριο του 2010 και 
ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2011.
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 � τη σχέση τους με τους δασκάλους και 
τους διευθυντές των σχολείων ΠΕΑΠ

 � την εργασιακή τους σχέση με το δημόσιο.
 ● Στην ανταπόκριση των μαθητών της Α’ και Β’ 

τάξης στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας.
 ● Στις απόψεις των γονέων για την εισαγωγή 

και την υλοποίηση του μαθήματος της αγ-
γλικής γλώσσας.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αποκαλύ-
πτουν πως οι εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ είναι στην 
πλειονότητά τους ικανοποιημένοι και μάλι-
στα περισσότερο αισιόδοξοι σε αντίθεση με 
τις πρώτες μέρες εφαρμογής του ΠΕΑΠ, όταν 
ήταν σαφώς ανήσυχοι εξαιτίας του ότι επρόκει-
το για ένα εντελώς καινούργιο πρόγραμμα για 
το οποίο δεν ξεκίνησαν τη σχολική χρονιά προ-
ετοιμασμένοι. Βρέθηκαν για μια ακόμη φορά 
ενώπιον μιας εκπαιδευτικής αλλαγής που τους 
κατέλαβε εξ απήνης και δημιούργησε ανασφά-
λεια (μια πραγματικότητα ιδιαίτερα συνηθισμέ-
νη στον τόπο μας). Θα έπρεπε να καταλάβουν 
περί τίνος πρόκειται, να αφιερώσουν χρόνο να 
εκπαιδευτούν και να αυτοεκπαιδευτούν καθώς 
επίσης να καταβάλουν κόπο ώστε να προετοι-
μαστούν κατάλληλα για κάτι εντελώς καινούριο. 
Όπως είναι φυσικό, οι νέοι σε ηλικία εκπαιδευ-
τικοί ήταν πιο έτοιμοι να αγκαλιάσουν την αλλα-
γή και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για το 
μάθημά τους. Όπως σημειώνεται σε μια έκθε-
ση σχολικού συμβούλου:

Οι νέοι σε ηλικία συνάδελφοι είναι πιο 
ήρεμοι επειδή ξέρουν ότι μπορούν να 
πάρουν βοήθεια από την ιστοσελίδα και 
ότι μπορούν και οι ίδιοι έτσι να συνδια-
μορφώσουν το υλικό διδασκαλίας.

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης ήταν ιδι-
αίτερα σημαντικά για το ΠΕΑΠ, δεδομένης της 
χρονικής στιγμής που έγινε η συλλογή των 
δεδομένων· ήταν ακόμη στην αρχή του σχεδι-

ασμού και της εφαρμογής του προγράμματος. 
Τα συμπεράσματα και η γενικότερη εικόνα που 
έδωσε στην ομάδα Έργου η παρούσα μελέτη 
καθόρισαν την περαιτέρω εξέλιξη του ΠΕΑΠ, 
το σχεδιασμό και τον επανασχεδιασμό της 
πορείας του, των εργαλείων, των μέσων και 
των υλικών του. 

2.1  Απόψεις σχετικά με το εκπαιδευτικό 
υλικό ΠΕΑΠ

Η ικανοποίηση της πλειονότητας των εκπαι-
δευτικών εκδηλώθηκε αναφορικά με το εκπαι-
δευτικό υλικό, τις μαθησιακές-διδακτικές δρα-
στηριότητες για την Α’ και τη Β’ Δημοτικού, που 
αναρτήθηκαν εξαρχής διαδικτυακά και ανα-
πτύσσονταν σταδιακά καθώς υλοποιούνταν το 
πρόγραμμα. Και, ενώ αρκετοί εκπαιδευτικοί αγ-
γλικής εξέφρασαν την επιθυμία να έχουν το εκ-
παιδευτικό υλικό και σε έντυπη μορφή, φαίνεται 
να είναι και αρκετοί εκείνοι που χαίρονται για 
το γεγονός ότι μπορούν να κατασκευάσουν τις 
δικές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έτσι 
που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μα-
θητών τους. Για παράδειγμα, μία σχολική σύμ-
βουλος αναφέρει:

Καταρρίφθηκαν μύθοι σχετικά με τη δι-
δασκαλία των αγγλικών στις πρώτες τά-
ξεις του Δημοτικού. Συνειδητοποίησαν 
όλοι ότι τα βιβλία δεν είναι πανάκεια και 
ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε το δι-
κό μας syllabus ανάλογα με τους μαθη-
τές που έχουμε.

Γενικά πάντως το πάγιο αίτημα της μεγάλης με-
ρίδας των εκπαιδευτικών ήταν να τους δοθεί το 
εκπαιδευτικό υλικό και σε έντυπη μορφή, συνο-
δευόμενο από ηχητικό υλικό σε ψηφιακό δίσκο, 
ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να το αναζη-
τούν μόνοι τους και να το κατεβάζουν από την 
ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ, είτε γιατί δεν θέλουν να 
καταβάλουν τον έξτρα χρόνο που η ενέργεια 
αυτή απαιτεί είτε γιατί δεν έχουν στο σχολείο 
τους την υλικοτεχνική υποδομή που απαιτεί η 
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χρήση ψηφιακού υλικού. Εκφράστηκαν ποικί-
λες γνώμες ως προς τη μορφή που είναι σκόπι-
μο να έχει το έντυπο που πρέπει να τους δοθεί: 
ζητούν υλικό πιο «χειροπιαστό» (φάκελο δρα-
στηριοτήτων, βιβλίο εικόνων, κ.λπ.) το οποίο 
θα έχουν τα παιδιά και θα το χρησιμοποιούν 
με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Μερι-
κοί θεωρούν ότι ένα βιβλίο θα ήταν πολύ χρήσι-
μο για να βλέπουν και οι γονείς τι δουλειά γίνε-
ται στο σχολείο. Υπάρχουν μάλιστα και ορισμέ-
νοι εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ (ευτυχώς ο αριθμός εί-
ναι σχετικά μικρός) που, σύμφωνα με τους συ-
νεργάτες Συμβούλους, αγόρασαν βιβλία του 
εμπορίου, τα οποία δεν είναι ειδικά σχεδιασμέ-
να για Έλληνες μαθητές της Α’ και Β’ Δημοτικού 
και, αντίθετα από κάθε οδηγία της ομάδας Έρ-
γου και των καθοδηγητών τους σχολικών συμ-
βούλων, δίδασκαν δυστυχώς εξαρχής γραφή 
και ανάγνωση. 

Μαζί με τα αιτήματα για έντυπο εκπαιδευτικό 
υλικό, διατυπώθηκε και ευρέως η ανησυχία για 
εξοικονόμηση πόρων, δεδομένης της οικονο-
μικής κρίσης της χώρας. Έτσι, αρκετοί εκπαι-
δευτικοί θεωρούν αναγκαίο να υπάρχει σε κάθε 
σχολείο ευρυζωνική σύνδεση και διαδραστικοί 
πίνακες ή βιντεοπροβολείς και φορητοί υπο-
λογιστές για κάθε τάξη, ώστε να τους δίνεται η 
δυνατότητα να προβάλλουν flashcards, βίντεο 
τραγουδιών και εικονογραφημένες ιστορίες με 
αφήγηση σε όλη την τάξη. Έτσι, δεν θα χρει-
άζεται να εκτυπώνουν και να φωτοτυπούν συ-
νεχώς το εκπαιδευτικό υλικό, μερικές φορές με 
δικά τους χρήματα, αφού το σχολείο δεν διαθέ-
τει αναλώσιμα. 

Στο πλαίσιο αυτό, δεν ήταν λίγοι οι εκπαιδευ-
τικοί ΠΕΑΠ που δήλωναν πρόθυμοι να χρησι-
μοποιήσουν την τεχνολογία στο μάθημά τους – 
είτε για να βρουν πρόσθετα ηχητικά (π.χ. τρα-
γούδια, ρίμες, ιστορίες) είτε για να βρουν άλλου 
είδους εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. παιχνίδια, χει-
ροτεχνίες, κτλ.) από ιστοσελίδες για τη διδα-
σκαλία της αγγλικής. Στην τελευταία περίπτωση 
ζητούσαν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις προτει-

νόμενων ιστοσελίδων από την ομάδα Έργου. 
Άλλοι εκπαιδευτικοί, ίσως λιγότερο ενθουσιώ-
δεις ως προς τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά 
πρόθυμοι να συνεισφέρουν με δικές τους ιδέες 
για δραστηριότητες στην τάξη, ζήτησαν από 
την ομάδα Έργου τίτλους βιβλίων, παραμυ-
θιών, τραγουδιών κ.λπ. 

Ο μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ 
δεν θα μπορούσε να χαρακτηρίζεται από ομοι-
ομορφία ούτε στις πρακτικές και τις επιδιώξεις 
του, ούτε στη διάθεσή του να ανταποκρίνεται με 
υπευθυνότητα στο διδακτικό του έργο, και μάλι-
στα πριν οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιμορφωθούν 
για να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν μαθητές 
πρώιμης παιδικής ηλικίας, που μπορεί να απο-
ζημιώνουν με τη χαρά και την ευθυμία τους τον 
εκπαιδευτικό που τους προσφέρει γνώση στα 
δικά τους μέτρα, αλλά δεν είναι καθόλου εύκο-
λο να διδάξει κάποιος τόσο μικρά παιδιά, όπως 
άλλωστε δεν είναι εύκολο να διδάξει κάποιος 
«επαναστατημένους» έφηβους ή απαιτητικούς 
ενήλικες. Η κάθε ηλικιακή ομάδα έχει τις δικές 
της εκπαιδευτικές απαιτήσεις. 

Αναλύοντας τα σχόλια της ετερογενούς ομά-
δας των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ, όπως αποτυ-
πώθηκαν από τους πολλαπλασιαστές μας, 
διαπιστώσαμε εντελώς αντιφατικές στάσεις και 
απαιτήσεις. Συνεπώς, ενώ για παράδειγμα εί-
χαμε ένα δείγμα εκπαιδευτικών που, όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω, ήθελαν πρόσθετο εκ-
παιδευτικό υλικό για να το χρησιμοποιήσουν 
συμπληρωματικά σε αυτό που είχε ήδη δημο-
σιευτεί, υπήρχε και ένα άλλο δείγμα που σχο-
λίασε τον όγκο του υλικού. Δηλαδή, ορισμένοι 
εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι είναι υπεραρκετό και 
ότι δεν υπάρχει ο χρόνος να καλυφθεί πρόσθε-
το υλικό από άλλες πηγές στο διαδίκτυο και 
από βιβλία του εμπορίου.

Από τα σχόλια που καταγράφηκαν για το εκ-
παιδευτικό υλικό διαπιστώθηκε ότι το έβλεπαν 
μεν θετικά αλλά φαινόταν και να τους φοβίζει, 
πράγμα εντελώς φυσικό, αφού ήταν η πρώτη 
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φορά που κάποιοι εκπαιδευτικοί έρχονταν αντι-
μέτωποι με τέτοιου τύπου εκπαιδευτικό υλικό 
και μάλιστα σε ψηφιακή μορφή. Φαινόταν κυ-
ρίως να φοβίζει, σύμφωνα με τους πολλαπλα-
σιαστές μας, εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης ηλι-
κίας που έχουν συνηθίσει σε άλλου τύπου εκ-
παιδευτικές πρακτικές. Ορισμένοι από αυτούς 
μάλιστα αρνούνταν κατηγορηματικά να μάθουν 
να χρησιμοποιούν Η/Υ και δήλωσαν ότι εάν 
δεν υποχρεωθούν να το κάνουν σίγουρα θα το 
αποφύγουν. 

Μια μερίδα εκπαιδευτικών φέρονται ενθουσια-
σμένοι με το εκπαιδευτικό υλικό. Έμαθαν μά-
λιστα πως έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται και 
σε φροντιστήρια! Τους το είπαν οι μαθητές τους 
που πηγαίνουν σε φροντιστήρια ξένων γλωσ-
σών στα οποία τους στέλνουν οι γονείς τους, 
μη εμπιστευόμενοι το δημόσιο σχολείο για την 
ξενόγλωσση εκπαίδευση που προσφέρει. Δη-
λαδή, φαίνεται να έχουν υιοθετήσει το σλόγκαν 
προώθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
γλωσσομάθεια, το «Όσο νωρίτερα, τόσο καλύ-
τερα», και να το εφαρμόζουν έμπρακτα στέλνο-
ντας μαθητές της Α΄ τάξης και προπαντός της 
Β’ Δημοτικού στο φροντιστήριο. Οι εκπαιδευτι-
κοί που σχολίασαν αρνητικά την απόφαση γο-
νιών να στέλνουν τα μικρά παιδιά και στο φρο-
ντιστήριο θεωρούν ότι η διαφορετική εκπαιδευ-
τική προσέγγιση που ακολουθείται κατά κα-
νόνα στο φροντιστήριο, μαζί με την αρνητική 
στάση μερικών γονιών απέναντι στον τρόπο 
με τον οποίο διδάσκεται το μάθημα της ξένης 
γλώσσας στο πλαίσιο του ΠΕΑΠ, δηλαδή μέσω 
διασκεδαστικών δραστηριοτήτων, (επειδή θεω-
ρούν ότι αν τα παιδιά διασκεδάζουν δεν κάνουν 
μάθημα, δηλαδή δεν μαθαίνουν) επηρεάζει αρ-
νητικά το δικό τους έργο. 

Φυσικά, δεν λείπει και μια μερίδα εκπαιδευτι-
κών που θεωρούν ότι οι δραστηριότητες που 
απαιτούν κίνηση (χορό, γυμναστικές ασκήσεις, 
κτλ.) είναι ακατάλληλες για την τάξη, όπου ο 
χώρος των αιθουσών διδασκαλίας είναι περι-
ορισμένος και τις αποφεύγουν επικαλούμενοι 

και λόγους ασφάλειας των μαθητών, καθώς 
και θόρυβο για τον οποίον παραπονούνται οι 
δάσκαλοι από τις διπλανές αίθουσες. Παιχνί-
δια και δραστηριότητες στην τάξη που αποκλί-
νουν από την παραδοσιακή διδασκαλία γίνο-
νται αντικείμενο κριτικής από μερικούς γονείς 
που θεωρούν πως τα παιδιά δεν μαθαίνουν 
έτσι. Χαρακτηριστικό το σχόλιο γονιού το οποίο 
παρατίθεται αυτολεξεί: 

Τα παιδιά βλέπουν το μάθημα των αγγλι-
κών σαν «χαβαλέ» και δεν μαθαίνουν. 
Δεν ξέρω τι ακριβώς φταίει, ο εκπαιδευ-
τικός ή το πρόγραμμα… Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση θα αναγκαστώ να ψάξω από 
την επόμενη χρονιά για κάποιο κέντρο 
ξένων γλωσσών.

Φυσικά, καθόλου δεν αποκλείεται σε κάποιες 
τάξεις οι συνθήκες μάθησης να μην είναι ικα-
νοποιητικές για τον οποιονδήποτε λόγο. Όμως, 
επειδή διερευνήσαμε την περίπτωση της συ-
γκεκριμένης τάξης, όπου τα παιδιά και άλλοι 
γονείς είναι πολύ ευχαριστημένοι, θεωρούμε 
πως μάλλον το ζήτημα εδώ έχει να κάνει με τις 
προσδοκίες του εν λόγω γονιού και τι θεωρεί 
πως πρέπει να μαθαίνει το παιδί του.

2.2  Στάσεις απέναντι στην εισαγωγή της 
ξένης γλώσσας από την Α’ Δημοτικού

Ο προβληματισμός σχετικά με το εάν θα έπρεπε 
ή όχι να εισαχθεί η ξένη γλώσσα από την Α’ 
Δημοτικού και αν αυτή η γλώσσα θα έπρεπε να 
είναι η αγγλική δεν τέθηκε από τους εκπαιδευ-
τικούς αγγλικής γλώσσας, μολονότι και αυτοί 
είχαν κάθε ενδιαφέρον για να ακούσουν επιστη-
μονικά τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία υπέρ 
της εισαγωγής της, ώστε να μπορούν να αντι-
μετωπίσουν τους αμφισβητίες γονείς. Ο προ-
βληματισμός τέθηκε από δασκάλους και διευ-
θυντές σχολείων, καθώς και κάποιους παρευ-
ρισκόμενους γονείς, οι οποίοι διατύπωσαν τις 
ανησυχίες τους για το κατά πόσο μπορεί να 
δημιουργηθεί σύγχυση μεταξύ της μητρικής και 
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της ξένης γλώσσας σε αυτή την ηλικία, όταν 
οι μαθητές μόλις έχουν αρχίσει να μαθαίνουν 
να γράφουν και να διαβάζουν τη μητρική τους 
γλώσσα. 

Μια πολύ μικρή μερίδα γονιών εξέφρασε την 
άποψη ότι η ξένη γλώσσα με την οποία θα πρέ-
πει να ξεκινούν τα παιδιά θα πρέπει να είναι 
μια άλλη «αφού την αγγλική θα τη μάθουν έτσι 
κι αλλιώς». Εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η συ-
ντριπτική πλειοψηφία όχι μόνο των εκπαιδευτι-
κών αγγλικής, αλλά και των δασκάλων και των 
λοιπών παρευρισκομένων γονέων. Η κρατού-
σα άποψη και ευχή ήταν να ξεκινούν τα παι-
διά αγγλικά από πολύ νωρίς και να τα μαθαί-
νουν στο δημόσιο σχολείο αρκετά καλά, ώστε 
να μην αναγκάζεται η ελληνική οικογένεια να 
διαθέτει πρόσθετους πόρους για την εξωσχο-
λική εκπαίδευση με τελικό στόχο την πιστοποί-
ηση της γλωσσομάθειάς τους, που θεωρούν 
«απόδειξη» της γνώσης τους και απαραίτητο 
εφόδιο για τις σπουδές και την επαγγελματική 
τους αποκατάσταση. Αυτή τη γνώση, πιστεύει 
το 96% των εμπλεκομένων στο ΠΕΑΠ, πρέπει 
να την παρέχει το δημόσιο σχολείο. 

Τέλος, μια επίσης μικρή μερίδα εκπαιδευτι-
κών αγγλικής έθεσε το πρόβλημα των «αλ-
λοδαπών» μαθητών της Α’ και Β’ Δημοτικού, 
οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να μάθουν δυο 
ξένες γλώσσες ταυτόχρονα: τα ελληνικά ως 
δεύτερη γλώσσα και τα αγγλικά ως τρίτη. Εξέ-
φρασαν σχετική ανησυχία όχι μόνο για τα αλ-
λόγλωσσα παιδιά, αλλά και για τους υπόλοι-
πους μαθητές, καθώς επίσης και για τον εαυτό 
τους που δεν είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να 
αντιμετωπίσουν την εκπαίδευση τόσο διαφορε-
τικών ομάδων σε μια τάξη και ούτε τους παρέ-
χονται τα μέσα για να βοηθηθούν προς αυτή 
την κατεύθυνση. 

2.3  Απόψεις των εκπαιδευτικών για την 
ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ 

Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ως προς 
την ιστοσελίδα ήταν πολύ θετικές. Κρίνουν την 

πλοήγηση σε αυτήν εύκολη και το περιεχόμενο 
εύκολα προσβάσιμο. Χαρακτηριστικά, σχολικός 
σύμβουλος αναφέρει:

Η ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ έχει κριθεί ως το 
σημαντικότερο εργαλείο παιδαγωγικής 
αξιοποίησης, όπου ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να ανατρέξει ο κάθε ενδιαφερόμε-
νος εκπαιδευτικός ή γονέας για να ενημε-
ρωθεί γενικότερα για το ΠΕΑΠ αλλά και 
ειδικότερα για τις εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες.

Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι τους έχει «λύ-
σει τα χέρια» και ότι περιμένουν τη συνεχή βελ-
τίωσή της. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι εκ-
παιδευτικοί φέρονται να επισκέπτονται συ-
χνά την ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ, κυρίως το πε-
δίο όπου είναι αναρτημένες οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Αυτό επιβεβαιώνεται, αφού με-
τρώντας τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα εκείνη 
την εποχή η ομάδα Έργου ανακάλυψε ότι ήδη 
μέχρι το Δεκέμβρη του 2010 η ιστοσελίδα του 
ΠΕΑΠ είχε δεχτεί 20.000 επισκέψεις. Μεγάλη 
επιτυχία φαίνεται να είχε εξαρχής η σηματοδό-
τηση «τελευταίες προσθήκες», πεδίο που ενη-
μερώνεται αυτόματα και ενημερώνει τους επι-
σκέπτες για κάθε τι νέο που αναρτάται στην 
ιστοσελίδα ΠΕΑΠ. 

Παρόλα αυτά, μια μερίδα εκπαιδευτικών θεωρεί 
ότι η αναζήτηση του εκπαιδευτικού υλικού στην 
ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ είναι χρονοβόρα και πως 
βρίσκει υπερβολικό το χρόνο για να «κατεβά-
σει» το ηχητικό υλικό ή να αναζητήσει υλικό σε 
προτεινόμενες ιστοσελίδες. 

Πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα σημείωσαν και 
άλλα πεδία της ιστοσελίδας. Το ένα είναι το 
πεδίο με τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών, στο 
οποίο μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μοιραστούν 
με άλλους τις θετικές και τις αρνητικές τους 
εμπειρίες καθώς και τα ευτράπελα στην τάξη 
τους, να αναφέρουν τα προβλήματά τους και να 
ζητήσουν ιδέες για την επίλυσή τους, καθώς και 
να αναφέρουν παράπονα στην ομάδα Έργου 
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ζητώντας τη βελτίωση κάποιας πτυχής του 
Έργου. Το δεύτερο πεδίο με καλή επισκεψιμό-
τητα είναι το πεδίο με τις εκδηλώσεις, εφόσον 
εκεί βρίσκουν βιντεοσκοπημένο υλικό παρου-
σιάσεων, και το τρίτο το πεδίο με τις μελέτες και 
τα επιστημονικά άρθρα. 

2.4  Η πραγματικότητα του σχολείου

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ, όπως πληροφορούν οι 
εκθέσεις των πολλαπλασιαστών, είναι ιδιαίτε-
ρα ικανοποιημένοι από το Πρόγραμμα επειδή 
οι μαθητές τους είναι στην πλειοψηφία τους εν-
θουσιασμένοι. Αναφέρουν, μέσω των πολλα-
πλασιαστών, ότι οι μαθητές ανταποκρίνονται 
ενεργά στις δραστηριότητες στην τάξη, ανυ-
πομονούν για το μάθημα των αγγλικών και 
δεν δείχνουν συχνά σημάδια κόπωσης ή άρ-
νησης παρά το επιμηκυμένο σχολικό ωράριό 
τους. Τους αρέσουν ιδιαίτερα τα παραμύθια, 
ειδικά όταν τους τα αφηγείται και ο εκπαιδευτι-
κός χρωματίζοντας τη φωνή του. Σε μια έκθεση 
μάλιστα σημειώνεται το σχόλιο δασκάλας σε 
εκπαιδευτικό αγγλικής, που είπε σε συνάδελ-
φό της: «Τι τους κάνετε στην τάξη και σας αγα-
πούν τόσο!». Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί αναφέ-
ρουν πως οι μικροί μαθητές τους θυμούνται 
όσα μαθαίνουν στο μάθημα και μάλιστα πολλές 
φορές τρέχουν στο διάλειμμα να τους πουν κάτι 
καινούριο που έχουν μάθει στα αγγλικά. 

Όλα αυτά ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς 
και τους αποζημιώνουν για τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, με την έλλειψη μέσων (αναλω-
σίμων, κτλ.) και τις, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
πολυπληθείς τάξεις μικρών παιδιών που ακόμη 
δεν έχουν μάθει τους κανόνες της τάξης και του 
σχολείου (ειδικά τα πρωτάκια) και χρειάζονται 
συνεχώς την προσοχή του εκπαιδευτικού. 
Φυσικά, όλοι συμφωνούν πως είναι ιδιαίτε-
ρα κουραστικό (και προπαντός για τους μεγα-
λύτερης ηλικίας εκπαιδευτικούς) να διδάσκει 
κάποιος μικρά παιδιά και να φροντίζει να κρατά 
ζωντανό το ενδιαφέρον τους με συνεχή εναλ-
λαγή δραστηριοτήτων επί 40 λεπτά της ώρας! 

Για το χρόνο και τη διάρκεια της διδακτικής 
ώρας καθώς και γενικά για το ωρολόγιο πρό-
γραμμα διατυπώθηκαν αντικρουόμενες από-
ψεις. Μια μερίδα θεωρεί ότι θα ήταν ιδανικό 
να κάνουν τα παιδιά αγγλικά μέχρι και 4 φο-
ρές την εβδομάδα για λιγότερη ώρα κάθε φορά, 
όμως (π.χ. από 20 λεπτά τη φορά) σε συνδυα-
σμό με κάποιο άλλο μάθημα. Υπήρχαν και κά-
ποιοι που εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέ-
πει τα παιδιά της Α’ και Β’ Δημοτικού να κάνουν 
αγγλικά 3-4 φορές την εβδομάδα επί 40 λεπτά 
τη φορά. Ωστόσο, ήταν ελάχιστοι. Περισσότε-
ροι ήταν εκείνοι που θεωρούν πως πρέπει να 
επιμηκυνθεί η διδακτική ώρα (από μία σε δύο 
ώρες κάθε φορά), ακόμη και αν το μάθημα γί-
νεται μια φορά την εβδομάδα γιατί ο χρόνος 
των 40 λεπτών τούς φαίνεται ελάχιστος, δεδο-
μένης και της μικρής ηλικίας των μαθητών, με 
αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να ολοκλη-
ρώσουν όλα όσα είχαν σχεδιάσει. Την άποψη 
αυτή εξέφρασαν όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί αγ-
γλικής ΠΕΑΠ αλλά και άλλων τάξεων του Δη-
μοτικού καθώς και δάσκαλοι. Οι υπέρμαχοι αυ-
τής της άποψης επιχειρηματολόγησαν πως η 
δυνατότητα του να γίνει το μάθημα των αγγλι-
κών σε δυο συνεχόμενες διδακτικές ώρες μπο-
ρεί να εξυπηρετήσει σε ορισμένες περιπτώσεις 
το σχολικό πρόγραμμα και την εύρυθμη λει-
τουργία του σχολείου. Η εμπειρία από το μά-
θημα των ελληνικών που συχνά γίνεται σε δυο 
συνεχόμενες ώρες δείχνει πως το μάθημα έτσι 
μπορεί να γίνει πιο ουσιαστικό, τα παιδιά να 
παρακολουθούν καλύτερα και ο χρόνος να κυ-
λάει πιο εποικοδομητικά για όλους. 

Μια σημαντική μερίδα εκπαιδευτικών θεωρεί 
ότι το μάθημα δεν θα έπρεπε να γίνεται την 
6η και 7η διδακτική ώρα γιατί τα παιδιά έχουν 
πλέον κουραστεί. Μερικοί διαφώνησαν μαζί 
τους και μια εξίσου σημαντική μερίδα δεν πι-
στεύει ότι μπορεί αυτό να αλλάξει μια και το 
μάθημα των αγγλικών είναι «υποβαθμισμένο». 
Οι πρώτες ώρες φυλάγονται για τα σημαντικά 
μαθήματα του προγράμματος, λένε. Πάντως, 
είναι αρκετοί εκείνοι επίσης που υποστηρίζουν 
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ότι δεν θεωρούν τις τελευταίες ώρες διδασκαλί-
ας ως επιβαρυντικό παράγοντα και δεν πιστεύ-
ουν πως το σχολικό πρόγραμμα στα ολοήμε-
ρα σχολεία, όπου εφαρμόζεται το ΠΕΑΠ στη 
διάρκεια 7ωρου, είναι «βαρύ» για τόσο μικρούς 
μαθητές. Χαρακτηριστικό το απόσπασμα μιας 
έκθεσης πολλαπλασιάστριας του ΠΕΑΠ: 

Οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν με ενθουσι-
ασμό και έκπληξη ότι οι μαθητές αγκάλια-
σαν το μάθημα από την πρώτη στιγμή. 
Τα παιδιά δεν δείχνουν σημάδια κόπω-
σης ή άρνησης παρά τις αρχικές επιφυ-
λάξεις για το εκτενές ωράριό τους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
πάντως οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις εκθέ-
σεις των πολλαπλασιαστών, είναι η υλικοτεχνι-
κή υποδομή των σχολείων. Πολλοί αναφέρονται 
στην έλλειψη υπολογιστών, βιντεοπροβολέα, 
cd/dvd player, ενώ ελάχιστα δημοτικά σχολεία 
διέθεταν, όταν συλλέχτηκαν τα δεδομένα αυτής 
της μελέτης, διαδραστικούς πίνακες. Σε κάποια 
σχολεία το φωτοτυπικό μηχάνημα δεν λειτουρ-
γεί ή δεν έχουν τη δυνατότητα να φωτοτυπή-
σουν το απαραίτητο υλικό οι εκπαιδευτικοί γιατί 
δεν υπάρχει χαρτί ή δεν υπάρχει μελάνι για το 
μηχάνημα. Κάποιοι εκπαιδευτικοί παραπονέ-
θηκαν για την πλήρη έλλειψη οπτικοακουστι-
κών μέσων στο σχολείο τους, για την έλλειψη 
πρόσβασης στο διαδίκτυο με ευρυζωνική σύν-
δεση και για το ότι το σχολείο τους δεν διαθέ-
τει ξεχωριστή αίθουσα για το μάθημα των αγ-
γλικών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κά-
νουν ελεύθερα όλες τις δραστηριότητες. Βεβαί-
ως, τα παράπονα των εκπαιδευτικών έχουν 
βάση, αφού το πρόβλημα της έλλειψης υλικο-
τεχνικής υποδομής είναι υπαρκτό αν και, όπως 
έδειξε σχετική μελέτη που δημοσιεύεται σε 
αυτό το τεύχος, η κατάσταση βελτιώθηκε ση-
μαντικά σε μεγάλο αριθμό σχολείων της χώρας 
το σχολικό έτος 2010-11 (βλ. Δενδρινού & Ανα-
στασίου «Το προφίλ των σχολικών τάξεων με 
ΠΕΑΠ», στον ίδιο τόμο). Ωστόσο, μόνο κάποιοι 
από τους εκπαιδευτικούς το βλέπουν σαν ένα 

πρόβλημα το οποίο πρέπει και οι ίδιοι να φρο-
ντίσουν να λύσουν. Αυτοί οι λίγοι πρότειναν, αν 
δεν υπάρχει η αίθουσα των αγγλικών να δημι-
ουργείται «η γωνιά των αγγλικών», αντίστοιχη 
με τη «γωνιά των εικαστικών», πρακτική που 
ακολουθείται στο νηπιαγωγείο. 

2.5  Σχέσεις εργασίας και συνεργασίας 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί αγγλικής θεωρούν ως 
πολύ σημαντικό ζήτημα τη σχέση τους και την 
επικοινωνία με τους δάσκαλους και τους διευ-
θυντές των σχολείων όπου υπηρετούν, ώστε 
να μην είναι «ξένο σώμα» στο χώρο εργασίας 
τους, και αρκετοί από αυτούς δηλώνουν ότι 
υπάρχει εξαιρετική συνεργασία τόσο με τους 
δασκάλους όσο και με άλλους εκπαιδευτικούς 
ειδικότητας (αισθητικής αγωγής και πληροφο-
ρικής), έτσι ώστε από κοινού να προάγουν τη 
διαθεματική διδασκαλία. Σε έκθεση πολλαπλα-
σιάστριας ΠΕΑΠ αναφέρεται:

Σε κάποια σχολεία η συνεργασία μετα-
ξύ καθηγητών θεατρικής αγωγής, μουσι-
κής, εικαστικών και πληροφορικής είναι 
ήδη πραγματικότητα. Ενημερώθηκαν και 
οι συνάδελφοι του όμορου νομού με τη-
λεδιάσκεψη για να τους δείξω τις δυνατό-
τητες και για να δημιουργήσω μια ομάδα 
συνεργασίας για όλη τη χρονιά.

Ωστόσο, δεν είναι και λίγοι εκείνοι που δηλώ-
νουν ότι υπάρχει μια τάση από τους δασκάλους 
να τους βλέπουν ως «επισκέπτες» στο σχολείο 
και να μην τους αντιμετωπίζουν ως ισότιμους 
συναδέλφους. Χαρακτηριστικά αναφέρει σχολι-
κός σύμβουλος ότι, λόγω αυτού του προβλήμα-
τος, της ζήτησαν:

να κάνουν σεμινάριο στους δασκάλους 
ώστε να ενημερωθούν και να αποκτή-
σουν στάσεις και συμπεριφορές συνερ-
γασίας με τις άλλες ειδικότητες.

Η στάση των διευθυντών και των δασκάλων 
απέναντι στο μάθημα των αγγλικών, αλλά και 
στα υπόλοιπα μαθήματα ειδικότητας, φαίνε-
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ται σε ορισμένες περιπτώσεις να συνδυάζεται 
με το πρόβλημα της υλικοτεχνικής υποδομής. 
Αναφέρονται, δηλαδή, περιπτώσεις που επει-
δή οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν το μάθημα των 
αγγλικών ως «ξένο σώμα» και λίγο-πολύ ως 
υποδεέστερη διδακτική ώρα, οι καθηγητές αγ-
γλικών δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στον εξο-
πλισμό, όπως για παράδειγμα το βιντεοπροβο-
λέα, ή δεν τους επιτρέπεται η χρήση της αίθου-
σας προβολών ή το εργαστήρι πληροφορικής 
(εφόσον υπάρχουν στη σχολική μονάδα).

Αναφέρονται επίσης περιπτώσεις διευθυντών 
που δεν επέτρεπαν στους εκπαιδευτικούς αγ-
γλικής να λείψουν από το σχολείο ώστε να 
παρακολουθήσουν τα ενημερωτικά σεμινάρια 
ΠΕΑΠ. Την κατάθεση αυτή επιβεβαιώνουν στις 
εκθέσεις και οι πολλαπλασιαστές μας, αφού το 
πρόβλημα το αντιμετώπισαν και οι ίδιοι, ενώ 
πολλές φορές μπήκαν στη διαδικασία να πρέ-
πει να επικοινωνήσουν ξεχωριστά με τον κάθε 
διευθυντή για να τον πείσουν να επιτρέψει στον 
εκπαιδευτικό να παρακολουθήσει το ενημερω-
τικό ή επιμορφωτικό σεμινάριο.

Γενικά, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και όλοι οι 
λοιποί εμπλεκόμενοι αναφέρουν πως η σχετική 
με το πρόγραμμα ενημέρωση αυτών που διδά-
σκουν, η επιμόρφωσή τους και η εμπειρία 
που αποκτούν διδάσκοντας τα παιδιά της Α’ 
και Β’ Δημοτικού είναι πολύ σημαντικές, αλλά 
δεν ήταν καθόλου σίγουροι ότι οι ιθύνοντες θα 
μεριμνήσουν ώστε όσοι δίδαξαν την πρώτη 
χρονιά Α’ και Β’ τάξη να συνεχίσουν με τις ίδιες 
τάξεις και την επόμενη σχολική χρονιά. Επιση-
μαίνουν πως οι μετακινήσεις των εκπαιδευτι-
κών από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθ-
μια πρέπει να γίνεται με φειδώ, γιατί οι εκπαι-
δευτικοί της δευτεροβάθμιας δεν έχουν την 
ίδια διδακτική εμπειρία με παιδιά του δημοτι-
κού σχολείου. Πρόβλημα για την εφαρμογή του 
ΠΕΑΠ θεωρούν πως αποτελεί και το εκπαιδευ-
τικό προσωπικό με απόσπαση από τη δευτε-
ροβάθμια, καθώς επίσης το μη μόνιμο προ-
σωπικό, οι αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, κτλ. 

Πρόβλημα επίσης είναι και η εργασιακή κατά-
σταση κάποιων εκπαιδευτικών που εργάζο-
νται σε περισσότερα από δύο σχολεία. Κάποιοι 
μάλιστα αναφέρουν πως εργάζονται σε τόσα 
σχολεία για να συμπληρώσουν ωράριο (ανα-
φέρθηκαν έξι σε δυο περιπτώσεις) που δεν 
έχουν το χρόνο για να ετοιμάσουν το μάθημα 
της επόμενης μέρας. 

Η μελέτη αυτή, η οποία εντάσσεται σε μια ευρύ-
τερη ενέργεια παρακολούθησης και συνεχούς 
αποτίμησης της εφαρμογής του ΠΕΑΠ, επι-
βεβαιώνει ερμηνείες και συμπεράσματα από 
ποσοτικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώθη-
καν μέσω κλειστών ερωτηματολογίων και δη-
μοσιεύονται στον ίδιο τόμο (βλ. Δενδρινού & 
Αναστασίου «Το προφίλ των σχολικών τάξε-
ων με ΠΕΑΠ» και «Γνωρίζοντας τους εκπαι-
δευτικούς αγγλικής στα σχολεία ΠΕΑΠ»). Πέρα 
όμως από αυτό, αναδεικνύει τις θέσεις, από-
ψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ και 
άλλων εμπλεκομένων στο πρόγραμμα στις αρ-
χές του πρώτου χρόνου εφαρμογής του, όπως 
αυτές καταγράφηκαν από τους πολλαπλασια-
στές οι οποίοι, όπως είναι φυσικό, παρουσιά-
ζουν όψεις της πραγματικότητας των εκπαιδευ-
τικών στις εκθέσεις τους μέσα από τη δική τους 
προσωπική οπτική, που και αυτή αποτυπώνε-
ται στις αναφορές τους. 

Γενικά, πάντως, φαίνεται πως το πρόγραμ-
μα είχε σχετικά καλή αποδοχή εξαρχής και 
πως, καθώς προχωρούσε, η μεγάλη πλειονό-
τητα ήταν σταδιακά όλο και πιο ικανοποιημέ-
νη, προπαντός βλέποντας τον ενθουσιασμό 
των μαθητών, που αγκάλιασαν το μάθημα από 
την πρώτη στιγμή, συμμετέχοντας ενεργά στις 
δραστηριότητες. Οι ανησυχίες κάποιων εκπαι-
δευτικών και άλλων εμπλεκομένων σχετικά με 
το αν μαθαίνουν ή όχι τα παιδιά παρουσίασαν 
μια καθοδική πορεία, καθώς αρκετοί από αυ-
τούς αποδέχτηκαν πως οι μικροί μαθητές ίσως 
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και να μαθαίνουν παίζοντας, τραγουδώντας, 
χορεύοντας και πως η χρήση του παραδοσια-
κού βιβλίου δεν είναι και απολύτως απαραίτητη. 

Ως προς τις υποδομές και τον εξοπλισμό, 
υπήρχαν και φαίνεται πως ακόμη υπάρχουν 
προβλήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις 
χαρακτηρίζονται αξεπέραστα. Ωστόσο, το με-
γαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών αγωνι-
ούν για τη βελτίωση των συνθηκών εκμάθησης 
της αγγλικής στο δημόσιο σχολείο και φαίνο-
νται πρόθυμοι να συνεργαστούν, ώστε να ξε-
περαστούν οι οποιεσδήποτε δυσκολίες.

Κατά γενική ομολογία, η επιμόρφωση και η 
περαιτέρω στήριξη του έργου των εκπαιδευ-
τικών ως προς τη διαχείριση τάξης, το σχε-
διασμό μαθημάτων, τη χρήση εκπαιδευτικού 
υλικού κ.ά. είναι απολύτως αναγκαίες, και οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί αγγλικής είναι δια-
τεθειμένοι να αφιερώσουν και από τον προσω-
πικό τους χρόνο για να επιμορφωθούν και να 
ξέρουν ποιες μέθοδοι, τεχνικές και στρατηγικές 
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας είναι οι πλέον 
κατάλληλες για μαθητές νεαρής ηλικίας. 

Ένα σημείο το οποίο έγινε ιδιαίτερα εμφανές 
πάντως και το οποίο απαιτεί διαπραγμάτευ-
ση με την ίδια την ηγεσία του Υπουργείου Παι-
δείας, καθώς και με τη διοίκηση των σχολείων, 
είναι η πολιτική και ιδεολογία της ομογενοποιη-
μένης διδασκαλίας, η οποία κακώς φυσικοποιεί 
την αντίληψη πως σε όλα τα σχολεία της χώρας 
πρέπει να διδάσκονται τα ίδια πράγματα με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο, να έχουν ακριβώς το 
ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα, την ίδια διαχείριση 
του χρόνου στα μαθήματα του προγράμματος 
σπουδών, το οποίο είναι πανομοιότυπο για όλα 
τα σχολεία, την ίδια ακριβώς ύλη και πανομοι-
ότυπο εκπαιδευτικό υλικό. Η πολιτική αυτή και 
η νοοτροπία που απορρέει από αυτήν, για την 
οποία η ελληνική πολιτεία σήμερα είναι αμφί-
θυμη, δεν αλλάζει εύκολα. Ο στόχος της διαφο-
ροποιημένης μάθησης και διδασκαλίας έρχε-
ται σε πλήρη ρήξη με το μύθο της ομοιογένειας 
και την άποψη ότι όλοι μπορούν να μάθουν τα 
ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο και επομένως 
ότι μια κοινή για όλους παιδαγωγική προσέγγι-
ση διασφαλίζει την ισότητα. Στόχος της διαφο-
ροποιημένης μάθησης, τα χαρακτηριστικά της 
οποίας συνδέονται με σύγχρονες διδακτικές 
μεθόδους (π.χ. ομαδοσυνεργατική διδασκα-
λία, βιωματικές προσεγγίσεις, κοινότητες μάθη-
σης, παιχνίδια ρόλων, κ.λπ.), είναι η διαμόρφω-
ση ενός περιβάλλοντος που να επιτρέπει στον 
κάθε μαθητή να χρησιμοποιεί τις δικές του μα-
θησιακές διαδρομές, τους δικούς του τρόπους 
και στρατηγικές απόκτησης γνώσεων και δεξιο-
τήτων, τη δική του ιδιαίτερη «νοημοσύνη», λει-
τουργώντας αυτόνομα και αλληλεπιδρώντας με 
τους άλλους. Ένα τέτοιο μαθητοκεντρικά οργα-
νωμένο περιβάλλον, το οποίο θα συνέβαλε στη 
σχολική κοινωνικοποίηση, σίγουρα θα μπορού-
σε να εξασφαλίσει και να διασφαλίσει την επιτυ-
χία της εκμάθησης όχι μόνο της ξένης γλώσσας 
αλλά και των υπολοίπων αντικειμένων στο ελ-
ληνικό σχολείο. 
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Περίληψη
Tο παρόν άρθρο συζητά τη στάση των εκπαιδευτικών προς το Πρόγραμμα Εκμάθησης της 
Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) και τους παράγοντες που λειτούργησαν καθορι-
στικά στη διαμόρφωση της στάσης τους, οι οποίοι αποτιμήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου που 
κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί στο τέλος της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του 
προγράμματος. Η μελέτη των δεδομένων καταδεικνύει ότι, παρόλο που πολλοί εκπαιδευτικοί 
είχαν θετική στάση απέναντι στο πρόγραμμα από την αρχή, ο αριθμός αυτών που απέκτησαν 
θετική γνώμη αυξήθηκε σημαντικά προς το τέλος της πρώτης σχολικής χρονιάς. Οι εκπαιδευ-
τικοί ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν από τη θετική ανταπόκριση των μαθητών τους προς το πρό-
γραμμα συνολικά, και κυρίως προς το εκπαιδευτικό υλικό. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
απάντησε θετικά όταν ρωτήθηκαν εάν θα επέλεγαν να διδάξουν ξανά τάξη ΠΕΑΠ και την επό-
μενη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος. Το άρθρο, επίσης, συζητά τα πρακτικά ζητήματα 
που απασχόλησαν τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος, όπως 
η έλλειψη υποδομών στα σχολεία.

Εστιάζοντας στο ελληνικό σχολικό και εκπαι-
δευτικό περιβάλλον και στο Πρόγραμμα Εκ-
μάθησης της Αγγλικής στην Α’ και Β’ τάξη του 
δημοτικού σχολείου, στο παρόν άρθρο διερευ-
νάται η στάση των εκπαιδευτικών και ο τρό-
πος με τον οποίο προσέλαβαν, ερμήνευσαν 
και βίωσαν το πρόγραμμα του ΠΕΑΠ τόσο στη 
αρχή όσο και στο τέλος της πρώτης χρονιάς 
πιλοτικής εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, στό-
χος του άρθρου είναι: α) να παρουσιάσει τον 
τρόπο με τον οποίο διαφοροποιήθηκε η στάση 
των εκπαιδευτικών από την αρχή μέχρι το τέ-
λος της πιλοτικής χρονιάς εφαρμογής του στα 
δημοτικά σχολεία για κάθε τάξη ξεχωριστά (Α’ 
και Β’ Δημοτικού) και β) να διερευνήσει παρά-
γοντες, όπως η ανταπόκριση των μαθητών στο 
πρόγραμμα, η συνεργασία με άλλους συναδέλ-
φους, οι υποδομές των σχολείων κ.ά., που στοι-
χειοθετούν την εμπειρία του εκπαιδευτικού και 
επηρεάζουν τη στάση του (θετική ή αρνητική)  
στο τέλος του σχολικού έτους. Έτσι, ο εκπαι-

δευτικός καθίσταται μια σημαντική πηγή ανα-
τροφοδότησης για την αποτίμηση της εφαρμο-
γής του προγράμματος.

Στο άρθρο παρουσιάζεται αρχικά, ξεχωριστά 
για την Α’ και τη Β’ Δημοτικού, η γνώμη των εκ-
παιδευτικών για το ΠΕΑΠ σε ένα πολύ πρώι-
μο στάδιο εφαρμογής του (αρχή του σχολικού 
έτους) καθώς και η γνώμη τους, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε στο τέλος της χρονιάς μετά την 
εμπειρία τους στο Πρόγραμμα. Οι μεταβολές 
που παρατηρούνται στις στάσεις των εκπαι-
δευτικών οδηγούν σε ένα διαχωρισμό των εκ-
παιδευτικών στις εξής δύο ομάδες: i) εκείνους 
που διατήρησαν μέχρι το τέλος την αρχική θετι-
κή τους γνώμη προς το ΠΕΑΠ ή διαμόρφωσαν 
θετικότερη γνώμη για αυτό και ii) εκείνους που 
διατήρησαν ως το τέλος την αρχική αρνητική 
τους γνώμη ή διαμόρφωσαν πιο αρνητική γνώ-
μη κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Στη συνέχεια, 
για κάθε μια από τις δύο αυτές ομάδες εκπαι-
δευτικών εξετάζεται ξεχωριστά μια σειρά πα-
ραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 
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άσει την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (Richards 
&  Lockhart, 1996; Williams & Burden, 1997). 
Αυτό συμβαίνει γιατί με το σχεδιασμό και την 
οργάνωση του μαθήματός του καθορίζει τη 
φύση και την ποιότητα της παρεχόμενης διδα-
σκαλίας καθώς και την επιτυχία ή μη της εφαρ-
μογής μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο εκπαιδευ-
τικός μέσα σε ένα πρόγραμμα συνδέεται σε 
μεγάλο βαθμό με τη στάση του και τα διαμορ-
φωμένα πιστεύω του για το πρόγραμμα αυτό 
(Mulholland & Wallace, 2001; Plourde, 2002; 
Santagata, 2005). Ενδεχόμενη θετική στάση 
του εκπαιδευτικού μπορεί να οδηγήσει σε πολύ 
θετικό αποτέλεσμα τόσο κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας όσο και στο τι τελικά μαθαίνουν 
οι μαθητές (Carter & Norwood, 1997; Kagan, 
1992; Pajares, 1992). Η στάση που διαμορφώ-
νει ο εκπαιδευτικός προς ένα καινοτόμο πρό-
γραμμα επηρεάζεται μεταξύ άλλων από την 
προσωπική ερμηνεία που προσδίδει ο ίδιος 
στο πώς πρέπει να εφαρμοστεί και να υλοποι-
ηθεί το πρόγραμμα (Κagan, 1992). Άλλωστε, οι 
εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε ένα πρόγραμ-
μα με εκ των προτέρων διαμορφωμένες προ-
σωπικές ερμηνείες για το πώς αυτό μπορεί να 
εφαρμοστεί (Taylor & Sobel, 2001). 

Κατά τα πρώτα στάδια εφαρμογής ενός εκ-
παιδευτικού προγράμματος, η στάση των εκ-
παιδευτικών επηρεάζεται από το βαθμό στον 
οποίο είναι πρόθυμοι να πειραματιστούν με 
νέες εκπαιδευτικές πρακτικές και εκπαιδευτι-
κό υλικό καθώς και το βαθμό στον οποίο πι-
στεύουν ότι μπορούν να οικειοποιηθούν την 
καινοτομία (Bandura, 1997). Συχνά στην αρχή 
μιας νέας εκπαιδευτικής δράσης οι εκπαιδευ-
τικοί έχουν την τάση να ανατρέχουν σε παλαι-
ότερες και πιο παραδοσιακές μεθόδους διδα-
σκαλίας, αντιμετωπίζοντας την καινοτομία ως 
μη εφαρμόσιμη ή μη συμβατή με την υπάρχου-
σα «κουλτούρα μάθησης», τον τρόπο δηλαδή 

φαίνεται να διευκόλυναν ή να δυσχέραιναν το 
έργο τους. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία για εξαγω-
γή πολύτιμων συμπερασμάτων αναφορικά με 
την εμπειρία των εκπαιδευτικών αλλά και την 
πορεία του Προγράμματος στα πρώτα στάδια 
εφαρμογής του.

Για τη διερεύνηση των παραπάνω, αξιοποιού-
νται δεδομένα από το ερωτηματολόγιο αποτί-
μησης του ΠΕΑΠ, που σχεδιάστηκε από την 
επιστημονική ομάδα του Έργου με στόχο τη 
συνολική αποτίμησή του στο τέλος της πρώτης 
χρονιάς πιλοτικής εφαρμογής του (2010-2011) 
και διανεμήθηκε στους εκπαιδευτικούς τον 
Ιούνιο αυτής της χρονιάς (βλ. Παράρτημα 3). 
Μέσα από το ερωτηματολόγιο αυτό καταγρά-
φηκε η στάση των εκπαιδευτικών, καθώς και 
οι λόγοι που αξιολογήθηκαν από τους ίδιους 
τους εκπαιδευτικούς ως περισσότερο καθορι-
στικοί για τη διαμόρφωση της στάσης τους αυ-
τής. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο αυτό αντλεί 
πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική δια-
δικασία (π.χ. δυσκολίες των μαθητών, υλικοτε-
χνικές υποδομές σχολικών μονάδων, καταλλη-
λότητα εκπαιδευτικού υλικού), όπως αυτές πα-
ρουσιάστηκαν από τον εκπαιδευτικό στις τάξεις 
του ΠΕΑΠ. 

Ποιος είναι ωστόσο ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
στο ΠΕΑΠ και γιατί αξίζει να εστιάσει η ομά-
δα Έργου στη στάση του και στην εμπειρία του 
στο Πρόγραμμα;

 

Η σημασία της διερεύνησης των στάσεων των 
εκπαιδευτικών στο ΠΕΑΠ έγκειται αφενός στον 
ιδιαίτερο ρόλο που κατέχει ο εκπαιδευτικός σε 
αυτό το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αφε-
τέρου στον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένα 
η στάση του εκπαιδευτικού μπορεί να επηρε-
άσει την εφαρμογή του. Ο εκπαιδευτικός είναι 
γενικά σε θέση με τις αποφάσεις του να επηρε-
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που συνηθίζουν να μαθαίνουν οι μαθητές σε 
ένα σχολικό και ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλ-
λον (Jin & Cortazzi, 2006; Νur, 2003). Είναι, 
λοιπόν, απαραίτητη η διερεύνηση των αρχικών 
στάσεων των εκπαιδευτικών προς το ΠΕΑΠ, 
καθώς θα καταδείξει τις αρχικές τους αντιδρά-
σεις προς ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται 
για πρώτη φορά στην ελληνική εκπαίδευση. 

Εξίσου απαραίτητη είναι όμως και η διερεύ-
νηση των στάσεων των εκπαιδευτικών στο τέ-
λος της χρονιάς, όταν πια οι εκπαιδευτικοί θα 
έχουν συγκεκριμένη εμπειρία στο πρόγραμμα 
αλλά και διαμορφωμένη άποψη για τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά του. Βασικά χαρακτηριστι-
κά του, όπως ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η 
γλώσσα, η μάθηση και η εκμάθηση της ξένης 
γλώσσας μέσα σε αυτό, θα έχουν στο τέλος 
πλέον της χρονιάς επηρεάσει τόσο την εργα-
σία του εκπαιδευτικού μέσα στο πρόγραμμα 
όσο και την τελική στάση του προς αυτό. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει σαφές στον ανα-
γνώστη ποια είναι τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτη-
ριστικά του προγράμματος τα οποία σίγου-
ρα επηρέασαν τις καταγεγραμμένες στάσεις 
των εκπαιδευτικών. Σε αντίθεση με άλλα πα-
ραδοσιακά προγράμματα διδασκαλίας της αγ-
γλικής γλώσσας, στο ΠΕΑΠ η γλώσσα απο-
τελεί κοινωνική πρακτική και η μάθηση είναι 
αποτέλεσμα διάδρασης [interactive learning] 
(Dendrinos, 2013). Έτσι, ο εκπαιδευτικός πρέ-
πει να είναι σε θέση να δημιουργεί τις κατάλ-
ληλες συνθήκες για διάδραση και επικοινωνία 
στην τάξη του με σκοπό την ανάπτυξη των κοι-
νωνικών γραμματισμών των μικρών μαθητών 
στην ξένη γλώσσα. Επιπλέον, η εκμάθηση της 
ξένης γλώσσας στο ΠΕΑΠ δεν είναι σε καμία 
περίπτωση συνδεδεμένη με την παρουσίαση 
μεμονωμένων γραμματικοσυντακτικών δομών 
στους μικρούς μαθητές. 

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι σχεδιασμένο 
και τo εκπαιδευτικό υλικό του ΠΕΑΠ, το οποίο 

αποτελείται από μια σειρά από προτεινόμενες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την 
εμπλοκή των μαθητών σε διασκεδαστικές πε-
ριστάσεις επικοινωνίας (Δενδρινού, Ζουγανέλη 
& Κοσοβίτσα, 2013). Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, 
λειτουργώντας χωρίς σχολικό εγχειρίδιο, καλεί-
ται να χρησιμοποιήσει τις εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες ως ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμ-
μα και όχι ως «διδακτέα ύλη». Η επιλογή των 
δραστηριοτήτων προς εφαρμογή στην τάξη 
γίνεται με βάση τις ανάγκες των μαθητών, οι 
οποίες τίθενται συστηματικά στο κέντρο της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας (μαθητοκεντρική προ-
σέγγιση). Με βάση αυτό, ο εκπαιδευτικός δεν 
λειτουργεί πια ως απλός διεκπεραιωτής ενός 
προκαθορισμένου αναλυτικού προγράμματος, 
αλλά αυτενεργεί, τροποποιώντας και εμπλου-
τίζοντας κατά περίπτωση το προτεινόμενο εκ-
παιδευτικό υλικό.

Επιπλέον, το ΠΕΑΠ ως πρόγραμμα αναγνωρί-
ζει ότι οι ανάγκες των μαθητών ποικίλλουν. Εί-
ναι γνωστό ότι δεν μαθαίνουν όλοι οι μαθητές 
με τον ίδιο τρόπο (Cameron, 2001; Κοσοβίτσα, 
2010). Αντίθετα, χαρακτηρίζονται από ποικίλα 
στυλ μάθησης (οπτικό, ακουστικό, κιναισθη-
τικό στυλ μάθησης, κ.ά.), τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στη μαθησιακή διαδικασία 
και στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού 
(Kοσοβίτσα, 2010). Το ΠΕΑΠ, λοιπόν, στοχεύει 
στη χρήση δραστηριοτήτων που να καλύπτουν 
το ευρύ φάσμα μαθησιακών στυλ των μαθητών 
(Δενδρινού, Ζουγανέλη & Κοσοβίτσα, 2013). 
Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπαιδευτικός καλείται να 
αναγνωρίζει τις διαφορές στους τρόπους με 
τους οποίους μαθαίνει ο κάθε μαθητής, αλλά 
και σε αυτά που μπορεί να προσφέρει ο κάθε 
μαθητής στη μαθησιακή διαδικασία. 

Η καλή γνώση των βασικών αρχών που διέ-
πουν το πρόγραμμα βοηθά τον εκπαιδευτικό να 
αντιληφθεί την εκπαιδευτική καινοτομία σε βά-
θος, να ερμηνεύσει ορθά τις βασικές αρχές της 
και να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη άπο-
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ψη και στάση γι’ αυτή. Έτσι λοιπόν διαμορφώ-
νεται η ανάγκη για σωστή επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών από τα πρώτα βήματα της εφαρμο-
γής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος κατά τα 
οποία ο εκπαιδευτικός ενδέχεται να βιώνει μια 
σχετική αβεβαιότητα αναφορικά με την εφαρμο-
γή του (Butler, 2005; Garton, Copland & Burns, 
2011; Littlewood, 2007).

3.1  Το ερευνητικό εργαλείο 

Με την εισαγωγή του ΠΕΑΠ στα πιλοτικά δη-
μοτικά σχολεία το Σεπτέμβρη του 2010, δημι-
ουργήθηκε η ανάγκη για επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών που θα συμμετείχαν στο νέο πρό-
γραμμα σχετικά με τη φιλοσοφία του. Για αυτό 
το σκοπό οργανώθηκαν από το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών επιμορφωτικές ημερίδες σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, με τις οποίες οι εκπαιδευτι-
κοί ενημερώθηκαν για τη φύση του προγράμ-
ματος1 και ενθαρρύνθηκαν για τη διάχυση της 
νέας φιλοσοφίας σε γονείς και συναδέλφους. 
Κατά τη διάρκεια των ημερίδων αυτών, διανε-
μήθηκε στους εκπαιδευτικούς ερωτηματολόγιο 
που είχε σχεδιάσει η ομάδα Έργου με σκοπό 
να αντληθούν οι πρώτες πληροφορίες για τα 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που θα δί-
δασκαν στο ΠΕΑΠ (π.χ. εμπειρία διδασκαλίας, 
επαγγελματική κατάρτιση κ.ά.), τις υποδομές 
των σχολείων τους και τυχόν άλλες δυσκολίες 
που φαίνεται να αντιμετώπιζαν με την εισαγω-
γή του προγράμματος (βλ. Παράρτημα 2). 

Η μέθοδος του ερωτηματολογίου χρησιμοποι-
ήθηκε εκ νέου από την ερευνητική ομάδα του 
Έργου με σκοπό τη συνολική αποτίμηση του 
προγράμματος με την ολοκλήρωση της πιλο-
τικής χρονιάς εφαρμογής του.2 Κρίθηκε απα-
ραίτητο το ερωτηματολόγιο συνολικής αποτίμη-
σης να προσανατολίζεται στη συλλογή δεδομέ-
νων που να περιγράφουν τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευ-
τική διαδικασία κατά την πρώτη χρονιά εφαρ-
μογής του ΠΕΑΠ. Εστιάζοντας, λοιπόν, στον 
εκπαιδευτικό ως πηγή πληροφόρησης για την 
πορεία εφαρμογής του προγράμματος, το ερω-
τηματολόγιο αποτίμησης του ΠΕΑΠ αποτελεί 
το καταλληλότερο εργαλείο συλλογής δεδομέ-
νων για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
καθώς -μεταξύ άλλων- καλεί τους εκπαιδευτι-
κούς να εκφράσουν τη γνώμη που είχαν για το 
πρόγραμμα στην αρχή καθώς και στο τέλος 
της χρονιάς, αλλά και να απαριθμήσουν τους 
παράγοντες που θεώρησαν ότι επηρέασαν τη 
διαμόρφωση της στάσης τους αυτής κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς.

Πρακτικά, το ερωτηματολόγιο αυτό ήταν δια-
θέσιμο σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για να συ-
μπληρωθεί διαδικτυακά από τους εκπαιδευτι-
κούς, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη συμπλή-
ρωσή του με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδεί-
ας. Η ομάδα του Πανεπιστημίου επεξεργάστηκε 
το σύνολο των ερωτηματολογίων που συμπλη-
ρώθηκαν και συνέλεξε 405 έγκυρα ερωτηματο-
λόγια. Παράλληλα, συμπλήρωσε στοιχεία των 
εκπαιδευτικών που δεν είχαν απαντηθεί δια-
σταυρώνοντας τις απαντήσεις με τα παλαιότε-
ρα ερωτηματολόγια που είχαν συμπληρώσει οι 
εκπαιδευτικοί στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Το ερωτηματολόγιο αποτίμησης υποδιαιρέθηκε 
από την ομάδα Έργου σε τέσσερα μέρη. Μετά 
το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, όπου 
οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δώσουν τα προ-
σωπικά τους στοιχεία (π.χ. στοιχεία επικοινω-
νίας, ηλικία, σπουδές, διδακτική εμπειρία, τάξη 
του ΠΕΑΠ στην οποία δίδαξαν κ.ά.), ακολου-
θούν τρία μέρη, καθένα από τα οποία διερευ-
νά πτυχές της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στο 
ΠΕΑΠ. Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογί-
ου, οι ερωτήσεις αφορούν στα σχολεία και στις 
τάξεις του ΠΕΑΠ (π.χ. περιοχή στην οποία βρί-
σκονται, αριθμός μαθητών ανά τμήμα, υλικοτε-
χνικές υποδομές του σχολείου). Στη συνέχεια, 
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τα ερωτήματα αφορούν στη διαφορετικότητα 
που εντοπίστηκε στο μαθητικό δυναμικό των 
τάξεων του ΠΕΑΠ (π.χ. μαθητές με μαθησια-
κές δυσκολίες, αλλόγλωσσοι μαθητές). 

Το τελευταίο και εκτενέστερο μέρος του ερωτη-
ματολογίου εστιάζει ξεχωριστά στους εμπλεκό-
μενους του ΠΕΑΠ (εκπαιδευτικούς, μαθητές, 
γονείς, άλλους συνάδελφους εκπαιδευτικούς) 
καθώς και σε μια σύντομη αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος.3 Πιο 
συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν για 
τη στάση τους προς το πρόγραμμα στην αρχή 
και στο τέλος του σχολικού έτους, καθώς και για 
τους παράγοντες που επηρέασαν κατά κύριο 
λόγο τη θετική ή αρνητική τους στάση. Κλήθη-
καν έπειτα να περιγράψουν την αλληλεπίδρα-
ση που έδειχναν να έχουν οι μαθητές τους με τις 
δραστηριότητες του μαθήματος του ΠΕΑΠ και 
να αξιολογήσουν το βαθμό δυσκολίας που πα-
ρουσίαζε για τους μαθητές η συγκέντρωση στο 
μάθημα και η λειτουργία τους στο πλαίσιο των 
κανόνων μιας τάξης. Τα επόμενα ερωτήματα 
αφορούσαν στη σχέση που δημιουργήθηκε με-
ταξύ εκπαιδευτικών και γονέων αλλά και στη συ-
νεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους, δι-
ευθυντές και σχολικούς συμβούλους αγγλικής. 
Με βάση τα δεδομένα αυτά μπόρεσαν να εξα-
χθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την εμπειρία 
των εκπαιδευτικών που δίδαξαν στο πρόγραμ-
μα αλλά και για τη στάση τους προς αυτό. 

3.2  Η επεξεργασία των δεδομένων 

Με βάση μια πρώτη μελέτη των δεδομένων 
προκύπτει ότι υπάρχουν περιπτώσεις εκπαι-
δευτικών που διατήρησαν την αρχική τους γνώ-
μη μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ωστόσο, η εμπει-
ρία των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα τις πε-
ρισσότερες φορές τους οδηγούσε στη διαμόρ-
φωση μιας νέας γνώμης (θετικότερης ή αρνητι-
κότερης) προς αυτό. Για τους σκοπούς της πα-
ρούσας ανάλυσης και με στόχο να συνδεθεί η 
στάση των εκπαιδευτικών προς το ΠΕΑΠ με 

την εμπειρία που βίωσαν σε αυτό διαμορφώ-
θηκαν οι εξής δύο ομάδες εκπαιδευτικών των 
οποίων οι απαντήσεις εξετάστηκαν ξεχωριστά:

α)  εκπαιδευτικοί που διατήρησαν τη θετική στά-
ση τους μέχρι το τέλος της χρονιάς ή διαμόρ-
φωσαν τελικά γνώμη πιο θετική από την αρ-
χική τους, και

β)  εκπαιδευτικοί που διατήρησαν την αρνητι-
κή στάση τους μέχρι το τέλος της χρονιάς ή 
διαμόρφωσαν γνώμη πιο αρνητική από την 
αρχική τους.

Έπειτα μελετήθηκαν διάφορες παράμετροι της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας ξεχωριστά για τους 
εκπαιδευτικούς που απέκτησαν θετικότερη γνώ-
μη για το πρόγραμμα και γι’ αυτούς που απέκτη-
σαν αρνητικότερη γνώμη προς αυτό. Διερευνή-
θηκαν πρωτίστως για κάθε ομάδα οι παράγο-
ντες που δηλώθηκαν ως πιο καθοριστικοί για 
τη διαμόρφωση της τελικής γνώμης των εκπαι-
δευτικών για το πρόγραμμα. Στη συνέχεια, εξε-
τάστηκαν για κάθε ομάδα οι απαντήσεις ανα-
φορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, τις δυσκολί-
ες των μαθητών στην τάξη, τη διαθεσιμότητα 
υλικοτεχνικών υποδομών στα σχολεία τους, το 
μέγεθος των τμημάτων τους και τη συνεργα-
σία τους με άλλους συναδέλφους. Πολλά από 
τα παραπάνω αποσαφηνίστηκαν με ερωτή-
σεις ανοιχτού τύπου, οι απαντήσεις στις οποί-
ες καταγράφηκαν, μελετήθηκαν και ομαδοποι-
ήθηκαν με βάση επαναλαμβανόμενα μοτίβα σε 
κάθε ομάδα εκπαιδευτικών.

H σύγκριση των απαντήσεων των δύο ομά-
δων εκπαιδευτικών οδήγησε σε εξαγωγή πολύ-
τιμων συμπερασμάτων σχετικά με την εμπει-
ρία των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα, αλλά 
και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εμπει-
ρία αυτή συνδέεται –τουλάχιστον ως ένα βαθ-
μό– με τη διαμόρφωση της στάσης των εκπαι-
δευτικών. Αναγνωρίζοντας ότι η διαμόρφωση 
της στάσης αυτής είναι ένα φαινόμενο πολυπα-
ραγοντικό, οι αιτίες του οποίου δεν μπορούν να 
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ανιχνευτούν με ακρίβεια με ένα μόνο ερευνη-
τικό εργαλείο, στο παρόν άρθρο καμία πτυχή 
της εμπειρίας των εκπαιδευτικών δεν αντιμετω-
πίζεται ως αιτία για τη διαμόρφωση της τελικής 
τους γνώμης. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να επιβε-
βαιωθεί με περαιτέρω έρευνα, όπως προσω-
πικές συνεντεύξεις με τον εκπαιδευτικό ή πα-
ρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συ-
νεπώς, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 
αποτελούν σε πρώτη φάση μια περιγραφή της 
εμπειρίας των εκπαιδευτικών στο ΠΕΑΠ.

4.1  Οι μεταβολές της στάσης των 
εκπαιδευτικών

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ξεκίνησαν την 
πιλοτική χρονιά εφαρμογής του προγράμματος 
ΠΕΑΠ με θετική στάση προς αυτό και στην Α’ 
και στη Β’ τάξη (βλ. Παράρτημα 5, Πίνακας 1). 
Αυτό αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικό εύρημα 
στα πρώτα στάδια μιας εκπαιδευτικής καινοτο-
μίας. Για τη Β’ τάξη μάλιστα το ποσοστό των εκ-
παιδευτικών που φαίνεται να ήταν θετικά διακεί-
μενοι ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος της χρο-
νιάς μεγαλύτερο συγκριτικά με το αντίστοιχο της 
Α’ τάξης. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, φαίνεται να 
έχουν πιο συχνά θετική άποψη για την εφαρμο-
γή του προγράμματος στη Β’ τάξη από ό,τι στην 
Α’. Το γεγονός αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι 
θεωρούν το πρόγραμμα περισσότερο κατάλλη-
λο για την ηλικιακή ωριμότητα, τις εμπειρίες και 
την ικανότητα των μαθητών της Β’ τάξης. 

Πιο συγκεκριμένα, για την Α’ τάξη, στην αρχή 
της πιλοτικής εφαρμογής του περισσότεροι 
από τους μισούς εκπαιδευτικούς ήταν θετικά 
διακείμενοι προς το πρόγραμμα. Η συντριπτι-
κή πλειοψηφία αυτών διατήρησε αυτή τη θετι-
κή γνώμη μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ ο 
αριθμός των εκπαιδευτικών που «διέρρευσαν» 
προς μια ουδέτερη ή/και αμιγώς αρνητική γνώ-
μη ήταν εξαιρετικά χαμηλός (10 και 9 εκπαιδευ-

τικοί αντίστοιχα) (βλ. Παράρτημα 5, Πίνακας 
2). Παράλληλα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
στην Α’ τάξη με ουδέτερη στάση στην αρχή της 
χρονιάς διαμόρφωσαν τελικά θετική στάση. 

Στη Β’ τάξη σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν 
θετική γνώμη και διατήρησαν αυτή τη θετική 
στάση μέχρι το τέλος της χρονιάς (βλ. Παράρ-
τημα 5, Πίνακας 3). Από όσους εκπαιδευτικούς 
ξεκίνησαν να διδάσκουν στο ΠΕΑΠ με ουδέ-
τερη στάση η πλειοψηφία διαμόρφωσε θετική 
γνώμη, ενώ μόλις 2 από τους εκπαιδευτικούς 
που συμμετείχαν στην έρευνα απέκτησαν αρ-
νητική στάση μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ακό-
μη και από τους λίγους εκπαιδευτικούς που ξε-
κίνησαν με αρνητική στάση τη συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα οι περισσότεροι απέκτησαν 
θετική γνώμη.

Και στις δύο τάξεις, λοιπόν, ο αριθμός των εκ-
παιδευτικών με θετική γνώμη ήταν αυξημένος 
στο τέλος της χρονιάς. Παράλληλα, μειώθηκαν 
τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που είχαν αρ-
χικά αρνητική ή ουδέτερη στάση. Ως εκ τούτου, 
οι απόψεις των εκπαιδευτικών επηρεάστηκαν 
θετικά από την εφαρμογή του. Το πρόγραμ-
μα στην πράξη πιθανώς επιβεβαίωσε θετικές 
προσδοκίες των εκπαιδευτικών ή ανέτρεψε πι-
θανές αρνητικές τους αντιλήψεις και στάσεις. Η 
ανάπτυξη θετικότερων απόψεων και στάσεων 
στους εκπαιδευτικούς στο τέλος της χρονιάς 
αποτελεί αναμφίβολα επιτυχία του προγράμ-
ματος. Η επιτυχής αυτή πορεία μπορεί να απο-
δοθεί σε ένα συνδυασμό παραγόντων της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας που αξίζει να διερευ-
νηθούν περαιτέρω.

4.2  Οι παράγοντες που επηρέασαν τη 
στάση των εκπαιδευτικών

Από τους εκπαιδευτικούς του ΠΕΑΠ ζητήθη-
κε να αξιολογήσουν τη συμβολή τριών βασι-
κών παραγόντων ως προς τη διαμόρφωση της 
στάσης τους: της στάσης των μαθητών προς 
το ΠΕΑΠ, της εκπαιδευτικής προσέγγισης που 
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υιοθετεί το Πρόγραμμα και της προσωπικής 
τους εμπειρίας διδασκαλίας με πολύ νεαρούς 
μαθητές (παιδιά κάτω των 8 ετών). 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, ο πιο καθο-
ριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της 
στάσης τους προς το ΠΕΑΠ είναι η ανταπόκρι-
ση των μαθητών τους στο πρόγραμμα. Αυτό 
ισχύει τόσο για τους εκπαιδευτικούς με θετικό-
τερη γνώμη όσο και για τους εκπαιδευτικούς 
με αρνητικότερη γνώμη προς το ΠΕΑΠ μετά 
την εφαρμογή του (βλ. Παράρτημα 5, Πίνακας 
4). Συγκεκριμένα, η απήχηση του μαθήματος 
στους μαθητές, η συμμετοχή τους στην εκπαι-
δευτική διαδικασία και η ευκολία με την οποία 
αφομοίωσαν το εκπαιδευτικό υλικό επηρέασαν 
θετικά τη στάση των εκπαιδευτικών. Αυτό, στη 
συνέχεια, καλλιέργησε στους εκπαιδευτικούς 
θετικές σκέψεις αναφορικά με την καταλληλό-
τητα του προγράμματος στο συγκεκριμένο εκ-
παιδευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο εφαρμογής 
του. Από την άλλη πλευρά, ενδεχόμενη αρνη-
τική στάση των μαθητών, που συνίσταται σε 
μειωμένη συμμετοχή ή σε προβλήματα πειθαρ-
χίας στις τάξεις του ΠΕΑΠ, φαίνεται να επηρέα-
σε αρνητικά τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαι-
δευτικοί με ανάλογες εμπειρίες στις τάξεις τους 
το θεώρησαν ακατάλληλο για παιδιά αυτού του 
επιπέδου ωριμότητας και αυτής της ηλικίας. 

Δεύτερος σε συχνότητα παράγοντας που επη-
ρέασε τους εκπαιδευτικούς είναι η εκπαιδευτι-
κή προσέγγιση του ΠΕΑΠ. Σημαντικό ποσο-
στό εκπαιδευτικών δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικές 
πρακτικές στις οποίες βασίζεται το ΠΕΑΠ επη-
ρέασαν τη διαμόρφωση της γνώμης τους γι’αυ-
τό. Κάποιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνουν θε-
τικά τις πρακτικές του ΠΕΑΠ θεωρώντας ότι ει-
σάγουν ομαλά το μαθητή στην ξένη γλώσσα. 
Εκπαιδευτικός δηλώνει ότι διαμόρφωσε την 
άποψή του με βάση «το αποτέλεσμα της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας». Συμπληρώνει λέγοντας: 

Από την αρχή πίστευα ότι βοηθά τα παι-
διά να μπουν ομαλά και με ευχάριστο και 

φυσικό τρόπο στην εκμάθηση και τον εγ-
γραμματισμό στην ξένη γλώσσα. Και επι-
βεβαιώθηκα!

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν εκπαιδευ-
τικοί που δηλώνουν ότι ενώ η εισαγωγή του 
προγράμματος τους βρίσκει σύμφωνους, πρα-
κτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη υποδομών για 
την εφαρμογή του ΠΕΑΠ στα σχολεία, επηρε-
άζουν αρνητικά τη γνώμη τους. Εντοπίζοντας 
ως πλέον απαραίτητη την αίθουσα αγγλικών 
για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι εκπαιδευ-
τικοί συχνά δυσαρεστούνταν από την έλλειψή 
της στα σχολεία τους. Επίσης, δηλώνουν συ-
χνά ότι καλύπτουν μόνοι τους έξοδα για να αγο-
ράσουν υλικά και να πραγματοποιήσουν το μά-
θημά τους. Οι περιορισμοί αυτοί και οι δυσκο-
λίες εγείρονται ως ζήτημα πρωτίστως από τους 
εκπαιδευτικούς με πιο αρνητική γνώμη στο τέ-
λος της χρονιάς. Ωστόσο, και οι εκπαιδευτικοί 
με πιο θετική γνώμη επισημαίνουν παρόμοι-
ες συνθήκες για την εργασία τους στο ΠΕΑΠ. 
Η συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών, λοιπόν, 
ακόμη και αν εντοπίζουν αρνητικά σημεία στις 
συνθήκες εφαρμογής του προγράμματος, κατά 
κανόνα εξακολουθούν να πιστεύουν στη φιλο-
σοφία του και στη χρησιμότητα της εισαγωγής 
του στο δημόσιο σχολείο. Συγκεκριμένα, εκπαι-
δευτικός δηλώνει:

Η φετινή μου εμπειρία μου έδειξε ότι αρ-
κετά πράγματα μπορούν ακόμη να αλλά-
ξουν προς το καλύτερο και η ξένη γλώσ-
σα να μαθαίνεται μέσα στο σχολείο.

Συχνά αναφέρεται και η απουσία βιβλίου ή ορ-
γανωμένου έντυπου υλικού για διδασκαλία ως 
αρνητικός παράγοντας για πολλούς εκπαιδευ-
τικούς. Φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί σε κά-
ποιες περιπτώσεις δεν οικειοποιήθηκαν τη φι-
λοσοφία της διδασκαλίας χωρίς σχολικό εγχει-
ρίδιο και έτσι τη βίωσαν αρνητικά. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις δηλώνουν ότι η όλη διαδικασία 
της διδασκαλίας της αγγλικής σε τόσο μικρά 
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παιδιά χωρίς εγχειρίδιο είναι μια πρόκληση για 
την οποία δεν ήταν προετοιμασμένοι. 

Βρεθήκαμε απροετοίμαστοι και χωρίς 
επαρκή εφόδια να ανταποκριθούμε σε 
μεγάλη πρόκληση.

Λιγότερο συχνά οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν την 
προσωπική τους εμπειρία διδασκαλίας σε μα-
θητές πρώιμης παιδικής ηλικίας ως παράγο-
ντα καθοριστικό για τη διαμόρφωση της γνώ-
μης τους. Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς εί-
χαν προϋπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση, ενώ κάποιοι εκπαιδευτικοί είχαν και 
εμπειρία διδασκαλίας με παιδιά κάτω των 8 
ετών. Πάντως, στην Α’ τάξη από όσους είχαν 
αρνητικότερη γνώμη τελικά για το πρόγραμμα, 
οι περισσότεροι δεν είχαν εμπειρία διδασκα-
λίας με παιδιά αυτής της ηλικίας. Ενδέχεται, 
λοιπόν, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί λόγω 
πρώτης επαφής με αυτή την ομάδα μαθητών 
να διαμόρφωσαν μια πιο αρνητική στάση προς 
το πρόγραμμα εν γένει.

Εστιάζοντας στην απήχηση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων στους μαθητές παρατηρού-
νται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά εκπαιδευτικών, 
ακόμη και στην ομάδα με αρνητικότερη γνώ-
μη στο τέλος της χρονιάς, να δηλώνουν ότι οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες (κυρίως τα τρα-
γούδια και τα παιχνίδια) λειτούργησαν πολύ 
καλά με τους μαθητές στην τάξη τους (βλ. Πα-
ράρτημα 5, Πίνακας 5). Επομένως, το εκπαι-
δευτικό υλικό είχε θετική απήχηση στους μαθη-
τές και αξιολογήθηκε θετικά ως κίνητρο στη μα-
θησιακή διαδικασία από τους εκπαιδευτικούς 
γενικά, ανεξάρτητα από την τελική γνώμη που 
διαμόρφωσαν για το πρόγραμμα. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι και στις δύο τά-
ξεις οι εκπαιδευτικοί με θετικότερη γνώμη για το 
πρόγραμμα αξιολογούσαν πιο συχνά θετικά τις 
θεματικές περιοχές και τα σχέδια μαθήματος με 
τα οποία κλήθηκαν να δουλέψουν (βλ. Παράρ-

τημα 5, Πίνακας 6). Φαίνεται να είχαν, δηλαδή, 
μια θετικότερη εμπειρία χρησιμοποιώντας το 
εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος. Ακόμη 
όμως και από τους εκπαιδευτικούς με αρνητι-
κότερη γνώμη, περίπου οι μισοί βρήκαν τις θε-
ματικές του υλικού κατάλληλες για τους μαθη-
τές τους και τα σχέδια μαθήματος κατανοητά για 
τους ίδιους. Η μεγαλύτερη δυσκολία που φαί-
νεται να εντόπισαν οι εκπαιδευτικοί, ιδίως εκεί-
νοι με αρνητικότερη γνώμη, ήταν στην εφαρμο-
γή κάποιων δραστηριοτήτων. Συνήθως, ελλεί-
ψει χώρου αλλά και ξεχωριστής αίθουσας αγ-
γλικών, οι εκπαιδευτικοί έκριναν την εφαρμογή 
κάποιων δραστηριοτήτων «επικίνδυνη».

Γενικά, σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό, οι 
εκπαιδευτικοί δήλωναν συστηματικά ότι θα 
ήθελαν να εμπλουτιστεί με επιπλέον δραστη-
ριότητες για να έχουν ποικιλία να διαλέξουν το 
υλικό διδασκαλίας τους ανάλογα με τις ανά-
γκες των μαθητών τους. Έδειχναν, ωστόσο, 
να κατανοούν το γεγονός ότι το πρόγραμμα 
είναι σε ένα πρωταρχικό στάδιο και το υλικό 
βρίσκεται σε μια πρώιμη μορφή του. Για πα-
ράδειγμα, κατά την πρώτη χρονιά, παρέμει-
νε ενιαίο για τις δύο τάξεις και ο διαχωρισμός 
του για την Α’ και Β’ τάξη καθώς και ο εμπλου-
τισμός του, τον οποίο ζητούσαν οι εκπαιδευτι-
κοί, πραγματοποιήθηκε κατά τη δεύτερη χρονιά 
μετά την αξιοποίηση της εμπειρίας της πρώτης 
χρονιάς του προγράμματος. 

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα αφορά στις δυ-
σκολίες προσαρμογής στο σχολικό περιβάλ-
λον των μαθητών της πρώιμης παιδικής ηλικί-
ας, που ως ηλικιακή ομάδα έχουν περιορισμέ-
νη εμπειρία από το περιβάλλον της τάξης. Οι 
εκπαιδευτικοί με αρνητικότερη άποψη στο τέ-
λος της χρονιάς δηλώνουν πολύ πιο συχνά 
ότι συνάντησαν στους μαθητές τους δυσκολί-
ες στη συγκέντρωση ή στην τήρηση των κανό-
νων της τάξης (βλ. Παράρτημα 5, Πίνακας 7). 
Σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι τα ποσοστά των 
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εκπαιδευτικών που εντόπισαν τέτοιες δυσκολί-
ες στους μαθητές τους είναι και στις δύο τάξεις 
αισθητά χαμηλότερα στο τέλος της χρονιάς. Το 
γεγονός αυτό δείχνει ότι οι μαθητές εξοικειώνο-
νταν με την εκπαιδευτική διαδικασία και με το 
μάθημα στο ΠΕΑΠ με το πέρασμα της χρονιάς. 

Η αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών σχετί-
ζεται επίσης με τον αριθμό των μαθητών στις 
τάξεις του ΠΕΑΠ. Αξίζει, λοιπόν, να διερευνη-
θούν οι μεταβολές στις απόψεις των εκπαιδευ-
τικών σε συνδυασμό με τον αριθμό των μα-
θητών που είχαν στην τάξη τους. Η συσχέτι-
ση αυτή στα δεδομένα φανερώνει μια τάση των 
εκπαιδευτικών με 21-25 παιδιά στην τάξη να 
αναπτύσσουν πολύ πιο συχνά αρνητική γνώ-
μη στο τέλος της χρονιάς σε σχέση με τους εκ-
παιδευτικούς με λιγότερους μαθητές (βλ. Πα-
ράρτημα 5, Πίνακας 8). Δεν μπορούμε, ωστό-
σο, με ασφάλεια να αποδώσουμε την αρνητι-
κότερη γνώμη των εκπαιδευτικών στο μεγαλύ-
τερο αριθμό μαθητών στην τάξη τους, καθώς 
πολλοί άλλοι παράγοντες έφεραν συνδυαστικά 
αυτό το αποτέλεσμα. 

Οι εκπαιδευτικοί έθιξαν επίσης το ζήτημα της 
συνεργασίας τους με άλλους συναδέλφους, 
όπως το δάσκαλο της τάξης ή το διευθυντή του 
σχολείου, ως παράγοντα που επιδέχεται βελ-
τίωση στην εφαρμογή του προγράμματος. Συ-
γκεκριμένα, όσον αφορά στη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών με το δάσκαλο της τάξης, από 
τους εκπαιδευτικούς με αρνητικότερη γνώμη 
στην Α’ τάξη λίγοι είχαν καλή συνεργασία και 
υποστήριξη από το δάσκαλο, ενώ περίπου οι 
μισοί δεν είχαν καμία συνεργασία μαζί του (βλ. 
Παράρτημα 5, Πίνακας 9). Οι εκπαιδευτικοί με 
θετικότερη γνώμη, από την άλλη πλευρά, είχαν 
σταθερά πιο συχνή συνεργασία με το δάσκαλο. 
Στη Β’ τάξη, παραπάνω από τους μισούς εκ-
παιδευτικούς με θετικότερη γνώμη είχαν καλή 
συνεργασία με το δάσκαλο, ενώ από τους λί-
γους εκπαιδευτικούς με αρνητικότερη γνώμη 

κανένας δεν είχε συνεργασία και υποστήριξη 
από το δάσκαλο. 

Σε ένα πλαίσιο που οι εκπαιδευτικοί αγγλικής 
διδάσκουν ένα μάθημα ειδικότητας που τοπο-
θετείται συχνά στις τελευταίες ώρες του προ-
γράμματος, η έλλειψη συνεργασίας με το δά-
σκαλο σίγουρα επιτείνει το αίσθημα ορισμένων 
εκπαιδευτικών ότι τα αγγλικά δεν αντιμετωπί-
ζονται ως ισότιμο μάθημα στο εργασιακό τους 
περιβάλλον. Ιδιαίτερα θετικό ήταν, ωστόσο, το 
εύρημα που αφορά στη συνεργασία των εκπαι-
δευτικών της Α’ τάξης με τους διευθυντές των 
σχολείων, η οποία έγινε πιο συχνή στο τέλος 
της χρονιάς (βλέπε Παράρτημα 5, Πίνακας 9). 
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι με το πέρασμα του 
χρόνου οι διευθυντές εξοικειώθηκαν με το πρό-
γραμμα και διευκόλυναν το έργο του εκπαιδευ-
τικού αγγλικής. 

Αναφορικά με το θέμα της συνεργασίας με το 
δάσκαλο της τάξης και το σχολικό σύμβουλο, 
χωρίς οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες 
των εκπαιδευτικών να είναι μεγάλες, οι εκπαι-
δευτικοί με θετικότερη γνώμη είχαν σταθερά 
περισσότερη υποστήριξη από τον εκπαιδευτι-
κό της τάξης και από το σχολικό σύμβουλο. Πα-
ράλληλα, με το πέρασμα της χρονιάς –κυρίως 
στην Α’ τάξη– όλο και περισσότεροι δάσκαλοι 
και σχολικοί σύμβουλοι γίνονταν υποστηρικτικοί 
προς το πρόγραμμα, ίσως γιατί πείθονταν και 
οι ίδιοι από την εξέλιξη του προγράμματος για 
την ποιότητά του (βλ. Παράρτημα 5, Πίνακας 9).

Τέλος, η θετική απήχηση που είχε το πρόγραμ-
μα στους εκπαιδευτικούς φαίνεται και από τον 
ιδιαίτερα υψηλό αριθμό εκπαιδευτικών που 
εξέφρασαν την επιθυμία να διδάξουν ξανά την 
επόμενη χρονιά στο πρόγραμμα του ΠΕΑΠ 
(70,6%). Μόνο το 4,7% δήλωσε ότι δεν θα ήθε-
λε να αναλάβει ξανά τάξη ΠΕΑΠ, ενώ περίπου 
2 στους 10 εκπαιδευτικούς εμφανίζονται διστα-
κτικοί και όχι αποφασισμένοι για το αν θέλουν 
να διδάξουν ξανά στο πρόγραμμα.
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Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευ-
νας προκύπτει ότι για την πλειοψηφία των εκ-
παιδευτικών η συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν 
θετική εμπειρία. Πολλοί είχαν θετική άποψη γι’ 
αυτό από την αρχή της χρονιάς, ενώ με την 
εμπειρία τους και τη θετική ανταπόκριση των 
μαθητών τους ακόμη περισσότεροι είχαν θε-
τική στάση στο τέλος της χρονιάς. Ένας μι-
κρός μόνο αριθμός εκπαιδευτικών διαμόρ-
φωσε πιο αρνητική στάση προς το ΠΕΑΠ μετά 
από την εμπειρία τους σε αυτό. Η έλλειψη υλι-
κοτεχνικών υποδομών στα σχολεία, η έλλειψη 
υποστήριξης από συναδέλφους και η τοποθέ-
τηση των αγγλικών στις τελευταίες ώρες του 
προγράμματος είναι μερικοί από τους αρνητι-
κούς παράγοντες που έθιξαν οι εκπαιδευτικοί 
ανεξάρτητα από το αν στο τέλος διαμόρφωσαν 
θετικότερη ή αρνητικότερη στάση προς το πρό-
γραμμα ως σύνολο. Έτσι, λοιπόν, ακόμη και 
αν τελικά διαμόρφωσαν θετικότερη γνώμη για 
το ΠΕΑΠ, οι περιορισμοί αυτοί τους έκαναν να 
αδυνατούν σε κάποιες περιπτώσεις να αξιο-
ποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει το πρό-
γραμμα για τους μικρούς μαθητές τους στο 
βαθμό που θα ήθελαν. 

Ο πρώτος παράγοντας που λειτούργησε καθο-
ριστικά για τον εκπαιδευτικό στο ΠΕΑΠ υπήρ-
ξε ο μαθητής και η ανταπόκρισή του στο πρό-
γραμμα. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα πρό-
γραμμα, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, να 
υπάρχει τόσο θετική ανταπόκριση από τους 
μαθητές στους οποίους πρωτίστως απευθύνε-
ται. Είναι χαρακτηριστικό ότι σημαντικοί παρά-
γοντες, όπως η εκπαιδευτική προσέγγιση του 
ΠΕΑΠ και η προσωπική εμπειρία διδασκαλίας 
των εκπαιδευτικών σε τόσο μικρά παιδιά, κρί-
θηκαν λιγότερο καθοριστικοί στη διαμόρφωση 
της στάσης των εκπαιδευτικών. Συνεπώς, ανα-
δεικνύεται η σημασία της σχέσης εκπαιδευτι-

κού-μαθητή για το αποτέλεσμα της εφαρμογής 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι στο ΠΕΑΠ ο εκπαιδευτι-
κός αξιολόγησε το πρόγραμμα κυρίως βλέπο-
ντας την ανταπόκριση των μαθητών σε αυτό. 
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί έλαβαν υπόψη το γε-
γονός ότι πρόκειται για μια πρώτη, πιλοτική 
εφαρμογή του προγράμματος, που θα δεχτεί 
στο μέλλον περαιτέρω σχεδιασμό και βελτίω-
ση. Γενικά, αναγνώρισαν ότι το ΠΕΑΠ αποτελεί 
μια σοβαρή προσπάθεια και μια πρωτοπορια-
κή εκπαιδευτική πρακτική για τα δεδομένα της 
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Αξίζει να αναρωτηθεί κανείς στο σημείο αυτό 
για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορού-
σε να βελτιωθεί το πρόγραμμα με βάση την 
πρώτη εμπειρία των εκπαιδευτικών στο ΠΕΑΠ. 
Σε πρώτη φάση, όπως σε κάθε καινοτόμο πρό-
γραμμα έτσι και στην περίπτωση του ΠΕΑΠ, 
κρίνεται απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών στις θεωρητικές αρχές σχε-
διασμού του προγράμματος αλλά και σε πιθα-
νά πρακτικά προβλήματα στην εφαρμογή του. 
Μέσα από την επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί 
θεωρητικά ενημερωμένοι πλέον για τη φιλο-
σοφία του προγράμματος στο οποίο συμμετέ-
χουν, θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν με πε-
ρισσότερη αυτοπεποίθηση στην τάξη τους και 
να διαχειρίζονται καλύτερα τα θέματα που τυ-
χόν τους προβληματίζουν. Η επιμόρφωση θα 
βοηθήσει, λοιπόν, την όλη διαδικασία εξοικείω-
σης με το πρόγραμμα και τη διαμόρφωση των 
προσωπικών τους πεποιθήσεων σχετικά με 
την εφαρμογή του (Pajares, 1992).

Η επιμόρφωση σχετικά με το πρόγραμμα, 
ωστόσο, θα ήταν χρήσιμη και για τους υπό-
λοιπους εκπαιδευτικούς στα δημοτικά σχολεία, 
των οποίων η συνεργασία είναι σημαντική για 
τον εκπαιδευτικό της αγγλικής στο νέο αυτό 
πρόγραμμα. Η ενημέρωση δασκάλων, διευθυ-
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ντών και σχολικών συμβούλων αγγλικής για τις 
αρχές και τους στόχους του προγράμματος θα 
προωθήσει και θα υποστηρίξει αυτή τη συνερ-
γασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της αγγλικής 
και των υπόλοιπων συναδέλφων τους. Έτσι, 
ακόμη και ο δάσκαλος της τάξης θα μπορέ-
σει ενδεχομένως να προάγει στην πράξη μέσα 
από το μάθημά του τη διαθεματική προσέγγι-
ση του ΠΕΑΠ και να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό 
της αγγλικής στην επίλυση πρακτικών ζητημά-
των που εγείρονται συχνά κατά την εφαρμογή 
του προγράμματος (π.χ. η ώρα του προγράμ-
ματος στην οποία διδάσκονται τα αγγλικά).

Επιπλέον, απαραίτητη είναι και η επεξεργα-
σία του εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις ανά-
γκες του εκπαιδευτικού. Ο εμπλουτισμός του 
εκπαιδευτικού υλικού του ΠΕΑΠ θα δημιουρ-
γήσει ποικιλία που θα λειτουργεί ως εργαλείο 
στα χέρια του εκπαιδευτικού. Για το λόγο αυτό 
ακριβώς οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 
ΠΕΑΠ κατά τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του 
προγράμματος αφενός διαχωρίστηκαν για την 
Α’ και τη Β’ τάξη και αφετέρου αναμορφώθη-
καν από τους συγγραφείς τους που τις χρησι-
μοποίησαν στις τάξεις τους.4 Τέλος, η συνεχής 
έρευνα για την αποτίμηση της εφαρμογής του 
ΠΕΑΠ είναι μια σημαντική κίνηση προς τη δια-
σφάλιση της ποιότητας του προγράμματος. 

Στην παρούσα έρευνα διαφαίνονται οι στά-
σεις των εκπαιδευτικών προς το πρόγραμμα 
και αποκαλύπτεται το πώς βιώνει και το πώς 

παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός από την πλευρά 
του την εμπειρία του στις τάξεις του ΠΕΑΠ κατά 
τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του. Ως εκ τού-
του, η έρευνα αυτή απλώς καταγράφει πλευ-
ρές της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στις τάξεις 
του ΠΕΑΠ, ενώ κάνει και κάποιους πρώτους 
συσχετισμούς μεταξύ των στάσεων των εκπαι-
δευτικών και διαφόρων παραμέτρων της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας. Οι συσχετισμοί αυτοί 
θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν περαιτέρω 
για να οδηγηθεί κανείς σε πιο ασφαλή συμπε-
ράσματα. Για παράδειγμα, μέσα από ένα στο-
χευμένο ερωτηματολόγιο με ερωτήματα ειδικά 
σχεδιασμένα ώστε να ανιχνεύουν τις αιτίες που 
διαμορφώνουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών 
θα μπορούσαν να αποτυπωθούν με πιο ασφα-
λή τρόπο οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαι-
δευτικοί διαμόρφωσαν τις στάσεις τους. 

Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί και 
ξεχωριστά η στάση τους ως προς τη λογική 
της εισαγωγής ενός τέτοιου προγράμματος σε 
αυτή την ηλικία μαθητών και η στάση τους ως 
προς τις συνθήκες εφαρμογής του στο ελλη-
νικό δημόσιο σχολείο. Σε κάθε περίπτωση, η 
μέθοδος της παρατήρησης των μαθημάτων 
στην τάξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
να διασταυρωθούν όσα δηλώνουν οι εκπαιδευ-
τικοί στα ερωτηματολόγια με πραγματικά ερευ-
νητικά δεδομένα από την τάξη. Κάτι τέτοιο θα 
έδινε μια διαφορετική –και πιο ποιοτική– διά-
σταση στην έρευνα. 

1 Πιο συγκεκριμένα, στις ημερίδες αυτές αποσαφηνίστηκαν οι στόχοι του προγράμματος και παρουσιάστηκε μέρος 
του ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού που είχε ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ στο διαδίκτυο.

2 Το ερωτηματολόγιο της συνολικής αποτίμησης της εφαρμογής του προγράμματος για το σχολικό έτος 2010-2011 
παρατίθεται στο Παράρτημα 3.

3 Αναλυτικά η αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς έγινε το Μάρτιο του 2011 μέσω 
ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα 8α).

4 Αναλυτικά για τη διαδικασία διαχωρισμού του εκπαιδευτικού υλικού του ΠΕΑΠ σε Α’ και Β’ τάξη, αναμόρφωσης και 
εμπλουτισμού του από τη συγγραφική ομάδα μετά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος βλ. Γιαννακάκη 
& Γκέκα, στον ίδιο τόμο.
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ             
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΑΠ

Περίληψη
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός τριετούς ερευνητικού Έργου που διερευνά 
τη στάση των γονέων απέναντι στην πρώιμη εκμάθηση γλωσσών στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ). Δεδομένης της γενικότερα δια-
πιστωμένης στη βιβλιογραφία σημασίας του γονεϊκού ρόλου στην εκπαίδευση των παιδιών, αλλά 
και της μεγάλης επιρροής που δέχονται τα παιδιά από το οικογενειακό περιβάλλον, η παρούσα 
μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει το ρόλο των γονέων ως ενδιαφερόμενων μελών σε περιπτώσεις 
εφαρμογής γλωσσικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, το άρθρο στόχο έχει: α) 
να συζητήσει τις στάσεις των γονέων προς το ΠΕΑΠ κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του, 
β) να παρουσιάσει τις θετικές και αρνητικές πτυχές της εφαρμογής του προγράμματος από τη 
σκοπιά των γονέων και γ) να καταδείξει τους τρόπους με τους οποίους αξιοποιήθηκε η ανατρο-
φοδότηση των γονέων για την αναμόρφωση και τον ανασχεδιασμό του προγράμματος. Αυτή η 
ευρείας κλίμακας έρευνα διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους γονείς σε 
δύο χρονικές περιόδους (σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012). Τα αποτελέσματα της έρευνας 
αναδεικνύουν τη θετική στάση των γονέων απέναντι στην πρώιμη εκμάθηση γλωσσών, γεγονός 
που επηρέασε θετικά την εφαρμογή του ΠΕΑΠ. Τα συμπεράσματα της έρευνας θα μπορούσαν 
να φανούν χρήσιμα σε εκπαιδευτικούς αγγλικής, επιμορφωτές, σχεδιαστές γλωσσικής πολιτικής 
καθώς και στους ίδιους τους γονείς των μικρών μαθητών.

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τη μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΑΠ με 
σκοπό να διερευνηθεί η στάση των γονέων απέ-
ναντι στην εισαγωγή της αγγλικής στις πρώτες 
τάξεις του δημοτικού σχολείου και να διαπιστω-
θεί εάν η στάση αυτή σημείωσε κάποια αξιο-
πρόσεκτη αλλαγή στη διάρκεια της εφαρμογής 
του προγράμματος στο ελληνικό δημόσιο σχο-
λείο κατά τα σχολικά έτη 2010-2013. 

Πιο συγκεκριμένα, εστιάζοντας στον ιδιαίτερο 
ρόλο που παίζουν οι γονείς και το οικογενεια-
κό περιβάλλον στην εκπαιδευτική πορεία των 
μικρών μαθητών, το άρθρο επιχειρεί να αναδεί-
ξει: α) τις απόψεις/στάσεις που διαμόρφωσαν 
οι γονείς για τη διδασκαλία της αγγλικής στους 
μικρούς μαθητές καθώς και για το πρόγραμμα 
κατά την πρώτη και δεύτερη χρονιά εφαρμο-

γής του, β) τα θετικά σημεία καθώς και τις πι-
θανές δυσκολίες της εφαρμογής του προγράμ-
ματος, όπως αποτυπώθηκαν από την πλευ-
ρά των γονέων και γ) τον τρόπο με τον οποίο 
αξιοποιήθηκε η ανατροφοδότηση των γονέων 
κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του προ-
γράμματος για τη βελτίωσή του. Με τη διερεύ-
νηση των απόψεων των γονέων και τη συνακό-
λουθη αξιοποίησή τους στην πορεία της εφαρ-
μογής του προγράμματος, οι γονείς αποκτούν 
έναν ιδιαίτερο ρόλο ως ενδιαφερόμενα μέλη της 
κοινωνίας στο πλαίσιο ενός προγράμματος που 
αποτελεί εκπαιδευτική καινοτομία για τα δεδο-
μένα της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης. 

Η μελέτη της στάσης των γονέων απέναντι σε 
καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα εν γέ-
νει και ειδικότερα σε καινοτομίες που αφορούν 
σε μαθητές μικρής ηλικίας έχει ιδιαίτερη σημα-
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(Bowman et al., 2001; Vygotsky, 1978). Έτσι, οι 
γονείς, έμπειροι πλέον από τη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος για την κατάκτηση της μητρικής 
γλώσσας από τα παιδιά, μπορούν σίγουρα να 
έχουν έναν ξεχωριστό ρόλο σε ένα εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα, όπως το ΠΕΑΠ, που βασίζεται 
στη διαδικασία κατάκτησης της πρώτης γλώσ-
σας και στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών 
γραμματισμών σε μια ξένη γλώσσα.

Η αποτίμηση της εφαρμογής του προγράμμα-
τος από την πλευρά των γονέων πραγματοποιή-
θηκε σε δύο χρονικά σημεία συλλογής δεδομέ-
νων από τους γονείς, στο τέλος της χρονιάς 
εισαγωγής του ΠΕΑΠ στο δημόσιο σχολείο 
(2010-2011) καθώς και στο τέλος της επόμε-
νης σχολικής χρονιάς (2011-2012). Την πρώ-
τη χρονιά αποτυπώθηκαν μέσω ερωτηματολο-
γίου οι αρχικές εντυπώσεις των γονέων για το 
πρόγραμμα. Οι απόψεις και προτάσεις των γο-
νέων μελετήθηκαν και αξιοποιήθηκαν από την 
oμάδα Έργου με στόχο τη βελτίωση του προ-
γράμματος. Κατά την επόμενη σχολική χρονιά 
(2011-2012) οι γονείς συμμετείχαν ξανά στην 
αποτίμηση του προγράμματος συμπληρώνο-
ντας νέο ερωτηματολόγιο διαθέσιμο τόσο σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ 
όσο και σε έντυπη μορφή. 

Η εκ νέου διερεύνηση των στάσεων των γο-
νέων κατά τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του 
προγράμματος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και σημασία. Καθώς εξελίσσεται το πρόγραμ-
μα, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί απο-
κτούν εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητές πρώι-
μης παιδικής ηλικίας και εξοικειώνονται με το 
εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα με την αύξη-
ση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών, αυξάνε-
ται και η εξοικείωση των μικρών μαθητών με το 
πρόγραμμα αλλά και η εμπειρία των ίδιων των 
γονέων. Συνεπώς, η άποψη και στάση τους για 
το πρόγραμμα σε αυτή τη φάση είναι σαφώς 
πιο ολοκληρωμένη σε σχέση με αυτή της πρώ-
της χρονιάς του προγράμματος.

σία. Αρχικά, οι γονείς των μικρών μαθητών είναι 
υπεύθυνοι για επιλογές που καθορίζουν τη σχο-
λική ζωή των παιδιών (π.χ. αν θα εγγραφεί σε 
Κέντρο Ξένων Γλωσσών) (Epstein et al., 2002; 
Μίτιλης, 2006) και συχνά γίνονται φορείς κοινω-
νικής και εκπαιδευτικής αλλαγής με τις κοινω-
νικά διαμορφωμένες ανάγκες και επιταγές τους 
αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους 
(Enever & Moon, 2009; Gimenez, 2009). 

Μέσα από την ευρύτερη στάση τους για την εκ-
παίδευση και τις προσδοκίες τους από τα παι-
διά, οι γονείς μπορούν να επηρεάσουν τις αντι-
λήψεις των μαθητών, τις προτιμήσεις που θα 
διαμορφώσουν καθώς και το σύνολο της ακα-
δημαϊκής πορείας που θα χαράξουν (Davis-
Kean, 2005; Eccles, 1993; Epstein, 2001; 
Fantuzzo, et. al., 2006; Frome & Eccles, 1998; 
Griffith, 1996; Hoover-Dempsey, et. al., 2002; 
Marcon, 1999; Patrikakou, et. al., 2005). Συνε-
πώς, η στήριξη των γονέων προς ένα εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα μπορεί να παίξει καθορι-
στικό ρόλο στη δημιουργία θετικού κλίματος 
στους μαθητές και στη συνακόλουθη επιτυχία 
του προγράμματος (Shumow, 1997). Γι’ αυτό 
άλλωστε η σημασία της συνεργασίας των γο-
νέων με τους εκπαιδευτικούς έχει γίνει πολλές 
φορές αντικείμενο μελέτης στη σχετική βιβλιο-
γραφία (Drake, 2000; Ellis & Hughes, 2002; 
Hara & Burke, 1998; Kreider, 2002).

Ωστόσο, η επιρροή των γονέων προς τα παι-
διά αρχίζει όπως είναι φυσικό πολύ νωρίτε-
ρα από την έναρξη της σχολικής τους ζωής. 
Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το πρώ-
το περιβάλλον στο οποίο ένα παιδί αλληλε-
πιδρά με άλλα άτομα και μαθαίνει να κοινω-
νικοποιείται, ενώ παράλληλα αναπτύσσει την 
αυτοεκτίμηση και την αυτοεικόνα του (Galper 
et al., 1997). Αποτελεί αναμφίβολα σημαντική 
«σφαίρα επιρροής» (Epstein, 2001) που καθο-
ρίζει την κοινωνική, συναισθηματική και γνω-
στική ανάπτυξη ενός παιδιού (Chazan-Cohen 
et al., 2009; Marcon, 1999) και σε αυτό κατα-
κτάται από τα παιδιά το μεγαλύτερο μέρος της 
πρώιμης γλωσσικής και κοινωνικής μάθησης 
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Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2010-
11, οι γονείς των οποίων τα παιδιά επρόκει-
το να συμμετάσχουν στο ΠΕΑΠ ενημερώθη-
καν για το πρόγραμμα με επιστολή της υπεύ-
θυνης Έργου, που εστάλη μέσω της αρμόδι-
ας Διεύθυνσης του Υπουργείου σε όλα τα σχο-
λεία ΕΑΕΠ με σκοπό να ενημερώσει τους γο-
νείς για το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του 
προγράμματος, αλλά ταυτόχρονα να κατευνά-
σει τυχόν ανησυχίες τους για την εισαγωγή της 
ξένης γλώσσας σε τόσο νεαρή ηλικία. Επίσης, 
σε κάποιες περιοχές της χώρας προσκλήθηκαν 
γονείς στις τοπικές εκδηλώσεις που οργάνω-
σαν σχολικοί σύμβουλοι αγγλικής, στους οποί-
ους είχε ανατεθεί ο ρόλος του επιμορφωτή για 
το ΠΕΑΠ. Έχοντας αναλύσει τις πληροφορίες 
που κατέθεσαν στην ομάδα Έργου οι επιμορ-
φωτές, κατέστη σαφές ότι ένα σημαντικό ποσο-
στό των γονιών που παρακολούθησαν τις εκδη-
λώσεις είχαν αρνητική αντίδραση στην εισαγω-
γή της αγγλικής από την Α’ Δημοτικού και εξέ-
φρασαν τη δυσπιστία τους. Οι ανησυχίες τους 
εστίαζαν κυρίως στο φόβο για σύγχυση της αγ-
γλικής γλώσσας με την ελληνική και την επιβά-
ρυνση του προγράμματος των μικρών μαθη-
τών. Σημειώθηκε επίσης ότι αρκετοί ήταν οι γο-
νείς που κατέφυγαν σε κέντρα ξένων γλωσσών 
θεωρώντας απαραίτητη τη βοηθητική διδασκα-
λία σε φροντιστήρια για την ανταπόκριση των 
παιδιών τους στο πρόγραμμα.  

Με εφαλτήριο την πρώτη αυτή εικόνα για τη 
στάση των γονέων, η oμάδα Έργου αποφάσι-
σε να διερευνήσει τις αντιδράσεις τους προς το 
τέλος της σχολικής χρονιάς, όταν οι γονείς θα 
είχαν δει τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και 
την απήχηση που θα είχε το μάθημα των αγγλι-
κών στα παιδιά τους. 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευ-
να είναι ένα δισέλιδο ερωτηματολόγιο το οποίο 
σχεδιάστηκε από την oμάδα Έργου (βλ. Πα-
ράρτημα 6α).1 Κατά την πιλοτική φάση της 

έρευνας αξιοποιήθηκε μικρό δείγμα των δεδο-
μένων προκειμένου να διερευνηθούν οι αρχι-
κές στάσεις και απόψεις των γονέων των μα-
θητών ΠΕΑΠ (Kourlessi, 2011).2

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη. 
Στο πρώτο μέρος ζητούνται τα προσωπικά 
στοιχεία των συμμετεχόντων που αφορούν κυ-
ρίως στην σχέση τους με το μαθητή, το επίπε-
δο σπουδών τους, τις γλώσσες που μιλούν κτλ. 
Το δεύτερο και μεγαλύτερο κομμάτι αποτελείται 
από ερωτήσεις κλειστού τύπου με τις οποίες οι 
γονείς καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους 
για τη διδασκαλία των αγγλικών στις δύο πρώ-
τες τάξεις του δημοτικού. Τέλος, το τρίτο και τε-
λευταίο κομμάτι του ερωτηματολογίου περιλαμ-
βάνει μια ερώτηση ανοιχτού τύπου μέσω της 
οποίας οι γονείς καλούνται να καταγράψουν τυ-
χόν σχόλια για το πρόγραμμα και την εισαγωγή 
της αγγλικής γλώσσας από την Α’ Δημοτικού. 

Για την διανομή των ερωτηματολογίων και την 
συγκέντρωση δεδομένων, η oμάδα Έργου ζή-
τησε την συνδρομή των σχολικών συμβούλων 
αγγλικής.3 Όσοι δέχτηκαν να αναλάβουν τον 
ρόλο του ενδιάμεσου τα προώθησαν στους δι-
ευθυντές σχολείων της περιφέρειας αρμοδιότη-
τάς τους, και κατόπιν τα συνέλεξαν και τα επέ-
στρεψαν στην oμάδα Έργου συμπληρωμένα.

Έτσι, μόλις πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 
χρόνου εφαρμογής του ΠΕΑΠ, οι γονείς κλήθη-
καν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με 
σκοπό να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετι-
κά με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας από 
την Α’ Δημοτικού στο σχολείο. Μέχρι τον Ιούνιο 
του 2011, 7.250 έγκυρα ερωτηματολόγια είχαν 
σταλεί συμπληρωμένα από τους γονείς στην 
oμάδα Έργου. Η ανταπόκριση των εμπλεκομέ-
νων ήταν πιο θερμή απ’ όσο αναμενόταν. Έτσι, 
το επιστημονικά ενδεδειγμένο αντιπροσωπευ-
τικό δείγμα που συμπεριέλαβε η μελέτη ήταν 
2.300 ερωτηματολόγια. Η επιλογή των ερωτη-
ματολογίων προς ανάλυση έγινε έτσι ώστε να 
εκπροσωπούνται αναλογικά –ως προς το μα-
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θητικό δυναμικό των σχολείων ΠΕΑΠ– οι γεω-
γραφικές περιοχές που συμμετείχαν στην έρευ-
να (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπει-
ρος, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησος, Αι-
γαίο, Ιόνιο, Κρήτη).

Προκειμένου να διερευνηθεί η στάση των γονέ-
ων κατά τη δεύτερη χρονιά του ΠΕΑΠ οι γονείς 
κλήθηκαν για ακόμα μια φορά να συμμετάσχουν 
στην αποτίμηση του προγράμματος απαντώ-
ντας εκ νέου σε ερωτηματολόγιο, στο διάστημα 
μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2012, που σχεδιά-
στηκε από την oμάδα Έργου αποκλειστικά για 
τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. 

Κατά το σχεδιασμό του εργαλείου που χρησι-
μοποιήθηκε τη δεύτερη χρονιά αξιοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο της πρώτης φάσης της έρευ-
νας καθώς και τα ευρήματα για τη στάση των 
γονέων που προέκυψαν κατά την πρώτη χρο-
νιά εφαρμογής του προγράμματος. Έτσι λοι-
πόν, αν και η δομή του ερωτηματολογίου πα-
ρέμεινε η ίδια με αυτή της πρώτης φάσης της 
έρευνας, πολλά ερωτήματα στο νέο ερωτημα-
τολόγιο (βλ. Παράρτημα 6β) προέκυψαν μεταξύ 
άλλων από τις καταγεγραμμένες απόψεις των 
γονέων και αποτελούν ζητήματα που αναδεί-
χθηκαν από διάφορα εμπλεκόμενα μέρη κατά 
την πρώτη χρονιά εφαρμογής του ΠΕΑΠ. 

Μετά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου η 
oμάδα Έργου ήρθε και πάλι σε επαφή με τους 
σχολικούς συμβούλους υπεύθυνους για την αγ-
γλική γλώσσα, οι οποίοι με τη σειρά τους έστει-
λαν ενημερωτικές επιστολές σε διευθυντές και 
εκπαιδευτικούς στα σχολεία για τη διάθεση του 
ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση σε ηλε-
κτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ. 
Στη συνέχεια, για τη διευκόλυνση των συμμε-
τεχόντων, το ερωτηματολόγιο έγινε διαθέσιμο 
και σε έντυπη μορφή μέσω των διευθυντών και 
των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε όλοι οι γονείς να 
έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην απο-
τίμηση του προγράμματος. Παρόλα αυτά, η 
παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά τα ερω-

τηματολόγια που συμπληρώθηκαν σε έντυπη 
μορφή από τους γονείς στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς 2011-2012.

Η ανταπόκριση των γονέων ήταν για ακόμη μια 
χρονιά θερμή καθώς συγκεντρώθηκαν περί-
που 11.000 ερωτηματολόγια γονέων από όλη 
την Ελλάδα. Δεδομένου ότι η ανταπόκριση των 
συμμετεχόντων ήταν εξαιρετικά θερμή για ακό-
μα μια χρονιά, εξετάστηκε ένα αντιπροσωπευ-
τικό δείγμα των 2.692 συμμετεχόντων που επι-
λέχθηκε με πληθυσμιακά κριτήρια.

3.1 Ερωτήματα κλειστού τύπου

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της έρευ-
νας έφεραν στο φως τόσο τον ενθουσιασμό των 
γονιών για το ΠΕΑΠ όσο και ορισμένα σημεία 
του προγράμματος που τους προκάλεσαν κά-
ποιους προβληματισμούς. Πιο συγκεκριμένα, 
το 74,8% των γονιών που συμμετείχαν στην 
έρευνα την πρώτη χρονιά έχει είτε θετική είτε 
απόλυτα θετική άποψη για το πρόγραμμα και το 
83,3% θεωρεί ότι η επαφή των παιδιών τους με 
την αγγλική γλώσσα θα βοηθήσει την μετέπει-
τα εκμάθησή της. Άλλωστε, όπως θα δούμε και 
παρακάτω, τα περισσότερα από τα θετικά σχό-
λια των συμμετεχόντων εστιάζουν κυρίως στη 
φιλοσοφία του προγράμματος και, πιο συγκε-
κριμένα, στη μάθηση με παιγνιώδη τρόπο, με 
τον οποίο συμφωνούν σχεδόν όλοι οι συμμετέ-
χοντες από την πρώτη κιόλας χρονιά εφαρμο-
γής του ΠΕΑΠ (89%), όπως επίσης και με τη δι-
δασκαλία χωρίς σχολικό εγχειρίδιο (82,8%). 

Επιπρόσθετα, το 89,1% των γονέων επιβεβαι-
ώνει ότι τα παιδιά τους συμμετείχαν στο μάθη-
μα των αγγλικών με χαρά και χωρίς ιδιαίτερο 
άγχος, ενώ μόνο το 9,3% δήλωσε ότι το παιδί 
τους αντιμετώπισε δυσκολίες. Ακόμη, το 80,2% 
των συμμετεχόντων δηλώνει ότι τα παιδιά τους 
έτειναν να αναπαράγουν στο σπίτι λέξεις, ιστο-
ρίες ή τραγούδια που έμαθαν στο μάθημα των 
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αγγλικών. Γενικά, φαίνεται ότι το πρόγραμμα 
έχει πετύχει το στόχο του να «συστήσει» την 
αγγλική γλώσσα στους νεαρούς μαθητές χωρίς 
να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στο κα-
θημερινό πρόγραμμα των παιδιών και κυρίως 
χωρίς να τους προκαλέσει άγχος.

Παρόλα αυτά, μια μικρή μειοψηφία των συμμε-
τεχόντων (19,6%) θεωρεί ότι το μάθημα των αγ-
γλικών επιβαρύνει τους νεαρούς μαθητές, κα-
θώς προσθέτει επιπλέον διδακτικές ώρες στο 
ημερήσιο πρόγραμμά τους. Επίσης, είναι αξιο-
σημείωτο ότι το 63,9% των συμμετεχόντων δη-
λώνουν είτε ότι δεν επικοινώνησαν ποτέ με τον 
υπεύθυνο εκπαιδευτικό, είτε ότι σπάνια έρχο-
νταν σε επαφή μαζί του κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς. Η αιτία της έλλειψης συνερ-
γασίας μεταξύ των δυο μερών δεν έγινε γνω-
στή, καθώς δεν σχολιάστηκε επαρκώς από τους 
γονείς στην ερώτηση ανοιχτού τύπου, αλλά θα 
είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί μελλοντικά.

Από τη μελέτη των απαντήσεων των γονέων 
κατά την δεύτερη φάση της έρευνας προκύ-
πτει ότι η θετική στάση των γονέων προς το 
πρόγραμμα τείνει πλέον να παγιωθεί. Αν και η 
ανταπόκρισή τους υπήρξε ιδιαίτερα θετική από 
την πρώτη κιόλας χρονιά εφαρμογής του, τη 
δεύτερη χρονιά η στάση τους ήταν ακόμη πιο 
θερμή και ενθουσιώδης, καθώς φαίνεται να 
έχουν πλέον εξοικειωθεί με τους στόχους και 
τη φιλοσοφία του ΠΕΑΠ. Το ποσοστό των γο-
νέων που δηλώνουν ικανοποιημένοι από την 
εισαγωγή της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσ-
σας στην Α’ Δημοτικού φτάνει πλέον το 84,8% 
των συμμετεχόντων. Παράλληλα, εκφράζεται 
και η προτίμηση των γονέων στα αγγλικά ως 
πρώτη ξένη γλώσσα που θα μάθουν τα παιδιά 
τους (81,4%). 

Ακόμη, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες γονείς 
(88,8%) θεωρούν ότι η επαφή του παιδιού τους 
με τη γλώσσα θα τους δώσει ώθηση στην εκ-
μάθησή της. Εννέα στους δέκα γονείς (91,4%) 
επιβεβαιώνουν ότι το παιδί τους συμμετέχει στο 

μάθημα των αγγλικών με χαρά και χωρίς πίε-
ση, ενώ περισσότεροι από τους μισούς συμμε-
τέχοντες (54,7%) ισχυρίζονται ότι τα παιδιά τους 
τείνουν να μεταφέρουν στο σπίτι τη νέα γνώ-
ση που κατέκτησαν στο μάθημα των αγγλικών 
(π.χ. λέξεις, ιστορίες, τραγούδια κ.τ.λ.). Επιπλέ-
ον, ελάχιστοι ήταν και αυτή τη χρονιά οι γονείς 
που δήλωσαν ότι τα παιδιά τους αντιμετώπισαν 
δυσκολία στο μάθημα των αγγλικών (9%). Λιγό-
τεροι σε σχέση με την πρώτη χρονιά ήταν και 
οι συμμετέχοντες που ισχυρίστηκαν ότι το πρό-
γραμμα του παιδιού τους επιβαρύνεται σημα-
ντικά με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στις 
πρώτες τάξεις του δημοτικού (12,5%). 

Άλλωστε, το 88,2% των συμμετεχόντων δηλώ-
νουν ικανοποιημένοι από τον παιγνιώδη τρόπο 
διδασκαλίας που υιοθετήθηκε από το ΠΕΑΠ 
(διδασκαλία μέσα από παιχνίδια, ιστορίες, τρα-
γούδια, κτλ). Το υψηλό αυτό ποσοστό αποδο-
χής των μεθόδων διδασκαλίας του ΠΕΑΠ δεί-
χνει ότι οι γονείς αναγνωρίζουν πλέον σε μεγά-
λο βαθμό ότι το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότη-
τα στους μικρούς μαθητές να εκφράσουν τη δη-
μιουργικότητά τους και να αποφορτιστούν από 
το σχολικό πρόγραμμα μαθαίνοντας παράλλη-
λα μια ξένη γλώσσα. Είναι πλέον σαφές ότι το 
πρόγραμμα δεν αποτελεί επιβάρυνση για τους 
μικρούς μαθητές, γεγονός που επιβεβαιώνεται 
και από τον σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων 
(40,2%) που θεωρεί ότι τα αγγλικά θα έπρεπε 
να διδάσκονται περισσότερες ώρες σε εβδομα-
διαία βάση.

Παράλληλα, η πλειοψηφία των γονέων (64,2%) 
θα ήθελαν τα παιδιά τους να ξεκινήσουν να μα-
θαίνουν να γράφουν στα αγγλικά από τα μέσα 
της Β’ Δημοτικού, ενώ το 66,7% των γονέων 
που συμμετείχαν στην δεύτερη φάση της 
έρευνας συμφωνούν με την απουσία σχολι-
κού εγχειριδίου ή άλλου έντυπου υλικού από 
το πρόγραμμα. 

Όσον αφορά στην επικοινωνία των γονέων με 
τους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ, τα αποτελέσματα 
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της έρευνας δείχνουν ότι οι περισσότεροι συμ-
μετέχοντες (64,7%) δεν έχουν επαφή με τον εκ-
παιδευτικό της αγγλικής στο σχολείο. Σε πολλές 
περιπτώσεις μάλιστα φαίνεται πως η γενικότε-
ρη ενημέρωση των γονέων για το πρόγραμ-
μα δεν είναι ολοκληρωμένη. Ειδικότερα, ένα 
σημαντικό ποσοστό γονέων (83%) δεν γνώριζε 
την ύπαρξη της ιστοσελίδας του ΠΕΑΠ. Παρό-
λα αυτά, το 37% των συμμετεχόντων που ήταν 
ενήμεροι για την ύπαρξη της ιστοσελίδας δη-
λώνουν ότι την επισκέπτονται συχνά. 

Η ανάγκη των γονέων για εμπλοκή φαίνεται και 
από το υψηλό ποσοστό συμμετεχόντων (85%) 
που δηλώνουν ότι θα τους ενδιέφερε να βοη-
θούν και οι ίδιοι τα παιδιά τους στο σπίτι μέσα 
από παιχνίδια και δραστηριότητες στα αγγλικά. 
Για το λόγο αυτό κρίθηκε, όπως θα δούμε και 
παρακάτω, απαραίτητος ο σχεδιασμός επιπλέ-
ον δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν έναυσμα για την ενασχόληση 
γονιών και μαθητών με την αγγλική γλώσσα και 
στο σπίτι. Είναι εξάλλου επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένο ότι όταν οι γονείς συμμετέχουν στη μα-
θησιακή διαδικασία των παιδιών τους τείνουν 
να επηρεάζουν θετικά την απόδοσή τους (Patri-
kakou, 2008).

Είναι σαφές ότι το δείγμα στις δύο φάσεις της 
έρευνας ήταν διαφορετικό και, ως εκ τούτου, 
τα αποτελέσματα των δύο αυτών φάσεων δεν 
μπορούν να συγκριθούν άμεσα και να δώσουν 
ασφαλή συμπεράσματα. Εξάλλου, θα ήταν αδύ-
νατο να εξεταστεί το ίδιο δείγμα και στις δυο 
φάσεις, δεδομένου ότι οι μαθητές που συμμετέ-
χουν στο ΠΕΑΠ και συνεπώς και οι γονείς τους 
αλλάζουν κάθε σχολική χρονιά. Αυτό όμως που 
μπορεί να διαφανεί είναι κάποιες γενικές τάσεις 
στις απόψεις των γονέων καθώς το πρόγραμ-
μα εξελίσσεται.

Ένα πρώτο συμπέρασμα εξετάζοντας αντιπα-
ραβολικά τα δεδομένα των δυο φάσεων εί-
ναι ότι κατά τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του 
προγράμματος η συμμετοχή των γονέων στην 

έρευνα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, 
την πρώτη χρονιά συμπλήρωσαν το ερωτημα-
τολόγιο 7.250 συμμετέχοντες, ενώ τη δεύτερη 
συμμετείχαν στην έρευνα 11.000 γονείς. 

Αναφορικά με τις απόψεις τους, περισσότεροι 
είναι οι γονείς που δηλώνουν ότι έχουν θετική 
στάση προς το πρόγραμμα τη δεύτερη χρονιά. 
Ειδικότερα, στην πρώτη φάση της έρευνας 75% 
των συμμετεχόντων δηλώνει ότι έχει θετική στά-
ση απέναντι στην πρώιμη εισαγωγή της αγγλι-
κής, ενώ στη δεύτερη το ποσοστό αυτό αυξά-
νεται σε 85%. Ακόμη, λιγότεροι είναι και οι γο-
νείς που θεωρούν τα αγγλικά ένα επιπλέον βά-
ρος στο πρόγραμμα του παιδιού τους (13% τη 
δεύτερη χρονιά έναντι του 20% την πρώτη). Τα 
ευρήματα αυτά αποτελούν σημαντικές ενδεί-
ξεις ότι όλο και περισσότεροι γονείς σταδιακά 
εξοικειώνονται με τη φύση και τις μεθοδολογι-
κές προσεγγίσεις του προγράμματος, γεγονός 
που επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων στο ερώτημα ανοιχτού τύπου, 
καθώς τη δεύτερη χρονιά φάνηκε ότι είχαν κα-
τευναστεί οι αρχικές τους ανησυχίες.  

Από την άλλη πλευρά, καθώς το πρόγραμμα 
εξελίσσεται παρατηρείται μείωση στους γονείς 
που υποστηρίζουν την απουσία σχολικού εγ-
χειριδίου (67% έναντι 83% την πρώτη χρονιά), 
ενώ παράλληλα το 64% των συμμετεχόντων 
τη δεύτερη χρονιά δηλώνουν ότι θα ήθελαν τα 
παιδιά τους να ξεκινούν να γράφουν στα αγ-
γλικά στην Β’ Δημοτικού. Και οι δυο αυτές τά-
σεις είναι πιθανό να οφείλονται στην εμπειρία 
των γονέων από τα κέντρα ξένων γλωσσών, 
όπου ακολουθούνται παραδοσιακοί τρόποι δι-
δασκαλίας και η εισαγωγή στην γραφή γίνεται 
από την πρώτη κιόλας διδακτική ώρα.  Επίσης, 
είναι πιθανό να οφείλονται και στο ότι οι γονείς 
έχοντας πλέον δει το πρόγραμμα στην πράξη 
γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους μπορούν με ευκο-
λία να ανταποκριθούν σε αυτό και έτσι έχουν 
περισσότερες απαιτήσεις. 

Τέλος, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι στη δεύτε-
ρη φάση της έρευνας η πλειοψηφία των γονιών 
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δήλωσαν πως είναι πολύ πρόθυμοι να αναλά-
βουν έναν ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα παίζο-
ντας με τα παιδιά τους και αφιερώνοντας χρόνο 
για να κάνουν μαζί δραστηριότητες στα αγγλικά.

Συνολικά, τα δεδομένα που προέκυψαν από τα 
κλειστού τύπου ερωτήματα δίνουν μια ποσοτι-
κή διάσταση στην έρευνα αποτυπώνοντας με 
αριθμούς τις θετικές ή αρνητικές στάσεις των 
γονέων. Στο ανοιχτού τύπου ερώτημα, ωστό-
σο, η έρευνα παίρνει μια πιο ποιοτική πλέον 
διάσταση, καθώς οι γονείς χωρίς καθοδήγη-
ση εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη και τη θέση 
τους απέναντι στο πρόγραμμα. Το τι επιλέγουν 
να σχολιάσουν οι γονείς σε αυτό το πλαίσιο πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτυ-
πώνει με έναν αρκετά σαφή τρόπο τις βασικές 
εντυπώσεις των γονέων από το πρόγραμμα, τα 
θετικά ή αρνητικά τους σχόλια, αλλά και τις σύ-
ντομα διατυπωμένες προτάσεις τους για βελτί-
ωση του προγράμματος.

3.2 Ερωτήματα ανοιχτού τύπου

Οι περισσότεροι γονείς σχολίασαν πολύ θετι-
κά το πρόγραμμα του ΠΕΑΠ παρουσιάζοντάς 
το ως μια σοβαρή προσπάθεια που γίνεται στο 
χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Αναγνωρίζο-
ντας τη σημασία της εκμάθησης της αγγλικής 
συχνά εστίασαν στα οφέλη της πρώιμης εκμά-
θησης μιας ξένης γλώσσας μιλώντας για καλύ-
τερη αφομοίωση της νέας γνώσης σε αυτή την 
ηλικία και υποστηρίζοντας παράλληλα αυτή την 
καινοτομία στη δημόσια εκπαίδευση.

Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στην 
εποχή μας είναι απαραίτητη και καθορι-
στική για την επαγγελματική πορεία του 
παιδιού. Θεωρώ αναγκαία την εισαγωγή 
τους στην Α’ τάξη του δημοτικού καθώς 
τα περισσότερα παιδιά έχουν ήδη επα-
φή με το αντικείμενο. Επίσης, ο τρόπος 
που διδάσκονται τα αγγλικά στην Α’ Δη-
μοτικού είναι ευχάριστος και δεν δυσκο-
λεύει το παιδί περισσότερο.

Πολύ καλή κίνηση, είμαι της άποψης ότι 
όσο πιο μικρό είναι το παιδί τόσο πιο εύ-
κολα μαθαίνει. Την ίδια στιγμή ο βιωμα-
τικός τρόπος μάθησης μιας ξένης γλώσ-
σας είναι ό,τι καλύτερο, καθώς το παιδί 
δεν το αντιμετωπίζει σαν μια επιπλέον 
"υποχρέωση".

Πολλοί γονείς, ιδιαίτερα την πρώτη χρονιά, πα-
ραδέχθηκαν ότι η αρχική τους στάση προς το 
πρόγραμμα ήταν επιφυλακτική. Στη συνέχεια, 
όμως, μέσα από την εμπειρία συμμετοχής των 
παιδιών τους στο ΠΕΑΠ, διαμόρφωσαν σταδια-
κά θετική στάση προς αυτό. Βασισμένοι κυρίως 
στην ενθουσιώδη αντίδραση των παιδιών για 
το μάθημα των αγγλικών, εκφράστηκαν πολύ 
ενθαρρυντικά για την απήχηση του ΠΕΑΠ στα 
παιδιά.

 Αρχικά ήμουν διστακτική στο άκουσμα 
της προσθήκης των αγγλικών από τόσο 
νωρίς. Ο γιος μου ήδη αντιμετώπιζε προ-
βλήματα προσαρμογής στις απαιτήσεις 
του δημοτικού και φοβόμουν ότι θα φορ-
τωνόταν υπερβολικά. Στην πορεία όμως 
της τρέχουσας σχολικής χρονιάς είδα 
ότι η προσέγγιση είναι πολύ καλή, χω-
ρίς δουλειά στο σπίτι και το κυριότερο, 
ενώ ο γιος μου είναι κλειστός και λιγομί-
λητος, συχνά μεταφέρει λέξεις, μου δεί-
χνει εργασίες, με ρωτάει πώς γράφονται 
ή προφέρονται διάφορα πράγματα ή λέ-
ξεις! Του έχει κινήσει το ενδιαφέρον! Θε-
τικότατο!

Βασικό άξονα των απαντήσεων μιας πολύ μι-
κρής μειοψηφίας γονέων που εκφράστηκαν 
αρνητικά για την εκμάθηση της ξένης γλώσ-
σας από την Α’ Δημοτικού αποτέλεσε η επιβά-
ρυνση του προγράμματος των μικρών μαθη-
τών. Κάποιοι τόνισαν πως θεωρούν ότι η μετά-
βαση από το νηπιαγωγείο δεν είναι ομαλή για 
τους μικρούς μαθητές κυρίως λόγω του αυξη-
μένου ωραρίου, καθώς και ότι η σημασία του 
ελεύθερου χρόνου στο σπίτι είναι ιδιαίτερα με-
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γάλη σε αυτές της ηλικίες. Το περίεργο όμως εί-
ναι ότι κάποιοι από αυτούς τους γονείς άρχισαν 
να στέλνουν το παιδί τους και σε κέντρο ξένων 
γλωσσών, παράλληλα με το σχολείο!

Σχεδόν στην πλειοψηφία τους οι γονείς και 
στις δυο φάσεις της έρευνας σχολίασαν τις με-
θόδους διδασκαλίας στο ΠΕΑΠ λέγοντας ότι 
αποδέχονται την πρώιμη εισαγωγή των αγ-
γλικών στα σχολεία όταν αυτή πραγματοποιεί-
ται «μέσω παιχνιδιού, τραγουδιών και ιστοριών 
όπως στο ΠΕΑΠ». Έδειξαν, λοιπόν, να συμφω-
νούν με τις παιδαγωγικές πρακτικές που υιοθε-
τούνται στο πρόγραμμα. Μίλησαν για έναν ευ-
χάριστο και διασκεδαστικό τρόπο διδασκαλίας, 
«σαν παιχνίδι», που εισάγει τα παιδιά στη νέα 
γλώσσα προετοιμάζοντάς τα με «ήπιο» τρό-
πο για την εκμάθηση γραφής σε μεταγενέστε-
ρο στάδιο. Συχνά μάλιστα έκαναν και έναν πα-
ραλληλισμό της διδασκαλίας της αγγλικής στο 
ΠΕΑΠ με την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας 
των παιδιών που επίσης ξεκινάει με επαφή του 
παιδιού με τον προφορικό λόγο και όχι με γρα-
φή και αλφάβητο. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε:

Το πρόγραμμα βοήθησε πολύ τα παιδιά 
γιατί ήταν ευχάριστο στη διδασκαλία του. 
Αφού γινόταν με τραγούδια και παιχνίδια, 
τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν και το είχαν 
από τα πρώτα στην προτίμησή τους. 

Είμαι πολύ ικανοποιημένη από τον τρόπο 
εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας στις 
δυο πρώτες τάξεις του δημοτικού. Ο γιος 
μου αναγνωρίζει λέξεις, λέει τραγούδια 
και γενικότερα είναι πολύ καλά προδια-
τεθειμένος απέναντι στα αγγλικά, έγιναν 
γι’ αυτόν οικείο άκουσμα μέσα από την εκ-
παιδευτική διαδικασία, κάτι το οποίο δεν 
συμβαίνει με τον μεγαλύτερο γιο μου που 
ξεκίνησε τα αγγλικά στην Γ’ τάξη.

Η απουσία ενός τυπικού βιβλίου στο μάθημα 
των αγγλικών βρήκε σύμφωνη τη μεγάλη πλει-
οψηφία των γονέων κατά την πρώτη χρονιά 
εφαρμογής του προγράμματος. Φαίνεται πως 

προτεραιότητα των γονέων σε εκείνο το στά-
διο ήταν να μην επιβαρυνθούν οι μικροί μα-
θητές με επιπλέον φόρτο εργασίας από το μά-
θημα των αγγλικών. Ωστόσο, τη δεύτερη χρο-
νιά αρκετοί ήταν οι συμμετέχοντες γονείς που 
πρότειναν την ένταξη έντυπου υλικού στο πρό-
γραμμα ιδιαίτερα στη Β’ Δημοτικού. Οι γονείς 
αυτοί ισχυρίστηκαν πως η ύπαρξη ενός βιβλί-
ου θα βοηθούσε τους μαθητές να συνειδητο-
ποιήσουν πως το μάθημα των αγγλικών πα-
ρουσιάζει μια συνέχεια, αλλά θα δημιουργούσε 
παράλληλα και τις προϋποθέσεις για μια ομα-
λή μετάβαση στη Γ’ Δημοτικού. Ένας ακόμα 
λόγος που οι γονείς εξέφρασαν την επιθυμία 
για ένταξη σχολικού εγχειριδίου στο πρόγραμ-
μα ήταν γιατί με την απουσία έντυπου υλικού 
ένιωσαν ότι δεν μπορούσαν να παρακολουθή-
σουν τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά τους 
στο μάθημα των αγγλικών.

Με την εκμάθηση της αγγλικής γλώσ-
σας στο δημοτικό σχολείο χωρίς βιβλίο 
ή τετράδιο εργασίας γίνεται ένα παιχνί-
δι με ζωγραφιές που δεν μπορείς καν να 
ελέγξεις.

Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, οι γονείς βρή-
καν το πρόγραμμα μεθοδολογικά ενδιαφέρον 
και με δυνατότητες να κεντρίσει το ενδιαφέρον 
των παιδιών τους, γεγονός που φαίνεται να 
τους δημιούργησε μια αισιοδοξία όσον αφορά 
στις προσπάθειες αναβάθμισης της ποιότητας 
της δημόσιας εκπαίδευσης. Συχνά αναγνώρι-
σαν την ανάγκη ύπαρξης ενός πρωτοποριακού 
προγράμματος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα, το οποίο να αποκλίνει από την παραδο-
σιακή διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσ-
σας. Σχολίασαν, επίσης, ότι με τις παραδοσια-
κές μεθόδους που διδάχθηκαν οι ίδιοι την ξένη 
γλώσσα κατέληξαν να μην μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν άνετα τη γλώσσα. 

Οι γονείς επίσης ζήτησαν να μπορούν τα παι-
διά τους να μαθαίνουν την ξένη γλώσσα στο 
δημόσιο σχολείο και να αισθάνονται ότι το εκ-
παιδευτικό σύστημα στο σύνολό του λειτουργεί 
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αποτελεσματικά και οργανωμένα. Βασικό ζη-
τούμενο γι’ αυτούς είναι να πιστοποιούν τα παι-
διά τους τη γνώση της αγγλικής μέσα από συ-
στηματική δουλειά στο δημόσιο σχολείο. Όπως 
δήλωσαν, θέλουν να απαλλαγούν από τα έξο-
δα των φροντιστηρίων, τα οποία χαρακτήρι-
σαν «δυσβάσταχτα». Επιπλέον, όμως, τα φρο-
ντιστήρια είναι γι’ αυτούς σπατάλη πολύτιμου 
ελεύθερου χρόνου, τον οποίο τα παιδιά έχουν 
απόλυτη ανάγκη για ξεκούραση και παιχνίδι σε 
αυτή την ηλικία. 

Θα ήταν κατά τη γνώμη μου ιδανικό να 
μαθαίνει το παιδί την ξένη γλώσσα στο 
σχολείο -σ’ όλες τις βαθμίδες του- χω-
ρίς να χρειάζεται να πηγαίνει σε φροντι-
στήριο και βέβαια, μέσα από το σχολείο 
να παίρνει και τον αντίστοιχο τίτλο, που 
στις μέρες μας είναι απαραίτητος όσο 
ποτέ άλλοτε.

Επιπλέον, δήλωσαν την ανάγκη τους για συ-
στηματική ενημέρωση αναφορικά με τους στό-
χους, τις αρχές και τα προσδοκώμενα αποτελέ-
σματα του προγράμματος, ενώ θέλουν να γνω-
ρίζουν περισσότερα για το πώς να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους στο σπίτι. 

Νομίζω απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη ενη-
μέρωση των γονιών προκειμένου να στη-
ρίξουν την εφαρμογή. 

Ζήτησαν επίσης περισσότερη επικοινωνία με 
τον εκπαιδευτικό της αγγλικής, καθώς φαίνεται 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν καλούνται 
για ενημέρωση. 

Θα ήθελα κάποια μορφή επικοινωνίας 
και ενημέρωσης από τη δασκάλα των αγ-
γλικών για την πρόοδο του παιδιού μου.

Καθώς το ΠΕΑΠ φαίνεται να λειτουργεί σαν 
ένας παράγοντας που ενισχύει την εμπιστο-
σύνη των γονέων στην ελληνική δημόσια 
εκπαίδευση, πολλοί από τους συμμετέχοντες 
ζητούν αύξηση ωρών ή ακόμη πιο πρώιμη 
εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας (στο νηπια-

γωγείο). Αρκετοί γονείς μάλιστα προτείνουν και 
τη γενικευμένη εφαρμογή του προγράμματος, 
καθώς θεωρούν ότι θα έπρεπε μελλοντικά να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχολικού 
προγράμματος στην Α’ και Β’ τάξη του δημοτι-
κού σχολείου. 

Προτείνω περισσότερες ώρες διδασκα-
λίας για να γίνει η εκμάθηση των αγγλι-
κών κυρίως από το σχολείο και όχι από 
τα φροντιστήρια.

Είναι μια πολύ θετική προσπάθεια, η 
οποία θα μπορούσε σιγά-σιγά να μπει 
σε μια πιο οργανωμένη και συστηματι-
κή βάση.

Η ανατροφοδότηση των γονέων αλλά και όλων 
των άλλων εμπλεκομένων μελών που προέκυ-
ψε από την πρώτη φάση της έρευνας λήφθηκε 
υπόψη στο σχεδιασμό του προγράμματος κατά 
την δεύτερη χρονιά εφαρμογής του. Πιο συγκε-
κριμένα, η oμάδα Έργου, μένοντας πιστή στη 
φιλοσοφία και τις αρχές του προγράμματος, 
αναμόρφωσε το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό 
υλικό, ενώ σχεδίασε και νέες δραστηριότητες 
που εντάχθηκαν σε αυτό. Ακόμα, την δεύτερη 
χρονιά εφαρμογής του προγράμματος διαχω-
ρίστηκε το εκπαιδευτικό υλικό της Α’ και της Β’ 
Δημοτικού, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλή-
ρως στις ανάγκες των μαθητών των δυο τάξε-
ων ξεχωριστά. 

Ένα από τα ευρήματα που αξιοποιήθηκαν  στο 
σχεδιασμό της δεύτερης χρονιάς ήταν και το 
γεγονός ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 
δήλωσε πως δεν υπήρχε ουσιαστική επικοινω-
νία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών την πρώ-
τη χρονιά εφαρμογής του ΠΕΑΠ. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο πλαίσιο του 
προγράμματος (διδασκαλία σε περισσότερα 
από ένα σχολεία, διαφορετικό ωράριο από το 
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δάσκαλο της τάξης, κ.ά.), αποφασίστηκε να εν-
σωματωθεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών ενότητα που αφορά τη σημασία του ρόλου 
του γονιού στη διδασκαλία μαθητών πρώιμης 
παιδικής ηλικίας, με σκοπό να γεφυρώσει το 
κενό μεταξύ γονιού και εκπαιδευτικού. Τέλος, 
τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της έρευ-
νας αξιοποιήθηκαν από την oμάδα Έργου στο 
σχεδιασμό της δεύτερης φάσης, με σκοπό να 
τεθούν νέα ερευνητικά ερωτήματα αλλά και στο 
σχεδιασμό του νέου ερευνητικού εργαλείου. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 
δεύτερη φάση της έρευνας μελετήθηκαν εκτε-
νώς και ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό του 
προγράμματος την τρίτη χρονιά εφαρμογής 
του. Αρχικά, η oμάδα Έργου για να ανταποκρι-
θεί στην ανάγκη που εξέφρασαν οι γονείς για 
ενημέρωση αλλά και τη δική τους εμπλοκή στο 
πρόγραμμα προχώρησε στο σχεδιασμό της 
«Γωνιάς του Γονιού». Η «Γωνιά του Γονιού» 
είναι ένα πεδίο που εντάχθηκε στη νέα εκπαι-
δευτική πύλη του ΠΕΑΠ και απευθύνεται στους 
γονείς ενημερώνοντάς τους για το πρόγραμμα 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών μα-
θητών. Επίσης, περιλαμβάνει δραστηριότητες 
αποκλειστικά σχεδιασμένες για αυτούς, μέσω 
των οποίων μπορούν να παίξουν με τα παι-
διά τους στα αγγλικά. Το υλικό που παρέχε-
ται στους γονείς δεν αποσκοπεί στην διδασκα-
λία της γλώσσας αλλά στην εξοικείωση με αυτή 
και ανανεώνεται διαρκώς με νέα παιχνίδια και 
δραστηριότητες.   

Ακόμη, κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 απο-
φασίστηκε να εμπλουτιστεί το εκπαιδευτικό υλι-
κό της Β’ Δημοτικού με ασκήσεις γραμματισμού 
στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των μι-
κρών μαθητών στο γραφωνημικό σύστημα την 
αγγλικής γλώσσας. Σκοπός του νέου υλικού 
που προστέθηκε στις ήδη υπάρχουσες δραστη-
ριότητες είναι να διευκολυνθούν οι μικροί μαθη-
τές στην μετέπειτα εκμάθηση του αγγλικού αλ-
φάβητου στη Γ’ Δημοτικού, καθώς και να ευαι-

σθητοποιηθούν στην γραφή και στην ανάγνω-
ση από την Β’ Δημοτικού. 

Μια ακόμη από τις αποφάσεις που πάρθηκαν 
μετά το τέλος της δεύτερης φάσης της έρευνας 
είναι να διατεθεί στους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ 
το υλικό του προγράμματος σε έντυπη μορφή 
και πιο συγκεκριμένα σε δυο πλήρη εκπαιδευ-
τικά πακέτα για την Α’ και Β’ Δημοτικού [teach-
er’s kits] που θα περιλαμβάνουν όλα τα σχέ-
δια μαθήματος, τα υλικά και τα μέσα που απαι-
τούνται για την υλοποίηση του προγράμματος 
(φύλλα εργασίας, flashcards, audio cds, κτλ.). 
Φυσικά, δεν θα μπορούσε να ενταχθεί έντυπο 
υλικό και για τους μικρούς μαθητές στα πλαί-
σια του ΠΕΑΠ, καθώς κάτι τέτοιο δεν συνάδει 
με τη φιλοσοφία του που στοχεύει στην εξοι-
κείωση με την αγγλική με τρόπο παρόμοιο με 
αυτόν που οι μαθητές έμαθαν τη μητρική τους 
γλώσσα. Τέλος, την τρίτη χρονιά εφαρμογής 
του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί επιμορφώ-
θηκαν σε περισσότερο βάθος στη διαχείριση 
αλλά και την αξιοποίηση των γονέων στις τά-
ξεις του ΠΕΑΠ. 

Εξετάζοντας τις απόψεις και στάσεις των γο-
νιών απέναντι στο ΠΕΑΠ κατά τον πρώτο και 
δεύτερο χρόνο της εφαρμογής του, φαίνεται 
ότι, παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς τους, δέ-
χτηκαν με ενθουσιασμό αυτήν την καινοτομία 
στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Η εμπειρία τους 
στο πρόγραμμα και ο ενθουσιασμός των παι-
διών τους ήταν καταλυτικοί παράγοντες στη δι-
αμόρφωση των απόψεών τους και ένας μεγά-
λος αριθμός γονέων δηλώνει πως επιθυμεί τη 
γενικευμένη εφαρμογή του προγράμματος σε 
όλα τα σχολεία της χώρας. Όπως δηλώνουν 
και οι ίδιοι, το ΠΕΑΠ συμβάλλει στην αναβάθ-
μιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημό-
σιο σχολείο και παρέχει μοναδικές -καθώς και 
ίσες- ευκαιρίες μάθησης στους μαθητές που 
συμμετέχουν σε αυτό. 
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η παρούσα 
έρευνα ανέδειξε τη σημασία του ρόλου του γο-
νιού στην εκμάθηση  ξένων γλωσσών, ιδιαίτε-
ρα σε μαθητές πρώιμης παιδικής ηλικίας, την 
ανάγκη τους για συνεχή ενημέρωση αλλά και 
την επιθυμία τους να αναλάβουν ενεργό ρόλο 
μέσα στο πρόγραμμα. 

Μερικά επιπλέον ερωτήματα τα οποία θα είχε 
ενδιαφέρον να διερευνηθούν διεξοδικότερα στο 
μέλλον είναι τα ακόλουθα:

 ● Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στο να αλ-
λάξουν οι γονείς τη στάση τους απέναντι 
στο ΠΕΑΠ; 

 ● Θα ήθελαν να λάβουν οι γονείς περισσότε-
ρη ενημέρωση για το ΠΕΑΠ και, αν ναι, με 
ποιον τρόπο (ενημερωτικές ημερίδες, σεμι-
νάρια, συχνές καθορισμένες συναντήσεις 
με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς κτλ.); 

 ● Σκοπεύουν οι γονείς του ΠΕΑΠ να αποφύ-
γουν ή να καθυστερήσουν την εγγραφή των 
παιδιών τους σε κέντρα ξένων γλωσσών 
λόγω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα; 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι το παρόν άρθρο 
δεν αποτελεί αξιολόγηση του προγράμματος 
αλλά σκιαγράφηση των απόψεων των γονέ-
ων για το ΠΕΑΠ. Για την γενικότερη αποτίμηση 
του προγράμματος απαιτείται να ληφθεί υπό-

ψη η γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
–εκπαιδευτικών και μαθητών που συμμετείχαν 
στο ΠΕΑΠ– οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στο 
πρόγραμμα και η άποψή τους μπορεί να δια-
φέρει από αυτή των γονιών, κάτι που έχει ήδη 
ξεκινήσει και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
ήδη σε άρθρα του παρόντος τόμου (βλ. Δεν-
δρινού & Αναστασίου, ίδιος τόμος; Γιαννακάκη, 
ίδιος τόμος). Επιπλέον, η πλήρης αξιολόγηση 
ενός καινοτόμου θεσμού απαιτεί την παρέλευ-
ση ενός αναγκαίου και ικανού χρόνου για να γί-
νει εμφανής η επίδραση που είχε τόσο στους 
μαθητές και τους γονείς τους όσο και στη διδα-
σκαλία της ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Δεν θα πρέπει βέβαια να παραλη-
φθεί η ανάγκη για εξωτερική αξιολόγηση όλου 
του προγράμματος πριν τη γενικευμένη εφαρ-
μογή του.

Συνοψίζοντας, μέσω της παρούσας έρευνας 
αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά η επιτακτι-
κή ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του 
σχολικού και του ενδοοικογενειακού περιβάλ-
λοντος. Ακόμη, οι γονείς μέσω της συνεργασί-
ας τους με τους εκπαιδευτικούς πρέπει να συ-
νειδητοποιήσουν την επιρροή που ασκούν στα 
παιδιά τους αλλά και τη δυναμική που έχει η συ-
νεργασία τους με τον εκπαιδευτικό (Patrikakou, 
et al., 2005).

1 Για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου και την πιλοτική συγκέντρωση δεδομένων συνεργάστηκε η μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια του ΤΑΓΦ Χαρά Κουρλέση, η οποία είχε την βοήθεια της επιστημονικής υπεύθυνης του ΠΕΑΠ, καθ. 
Β. Δενδρινού, της τ. υπεύθυνης του σχετικού υποέργου καθ. Α. Παπακωνσταντίνου καθώς και της στατιστικού κ.        
Μ. Λαφτσίδου, την οποία ευχαριστούμε θερμά. 

2 Τα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης της έρευνας αναφέρονται στη διατριβή με τίτλο «Teaching English to very 
young learners: Parents’ attitudes towards the PEAP project», η οποία εκπονήθηκε για την απονομή ΜΔΕ υπό την 
επίβλεψη της καθ. Α. Παπακωνσταντίνου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση 
στην «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

3 Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους σχολικούς συμβούλους αγγλικής που συνεργάστηκαν μαζί μας και 
βοήθησαν να συγκεντρωθούν στοιχεία για την παρούσα έρευνα και ιδιαίτερα τις κκ. Δέσποινα Αγγελιδάκη και Ελένη 
Πουλλά από την Κρήτη, την κ. Βασιλική Κώτσιου από την Αιτ/νια, την κ. Ελένη Ζώη-Ρέππα από την Πελοπόννησο 
και την κ. Βασιλική Τσιτούρα από τη Δυτ. Μακεδονία.
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Περίληψη
Οι πληροφορίες για το πλαίσιο στο οποίο θα εφαρμοστεί ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για μια 
ξένη γλώσσα καθώς και το συνακόλουθο εκπαιδευτικό υλικό είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το 
σχεδιασμό ενός προγράμματος κατάλληλου για το παιδαγωγικό περιβάλλον, τους εκπαιδευ-
τικούς και τους μαθητές για τους οποίους προορίζεται. Με στόχο τη συγκέντρωση αυτής της 
πληροφόρησης, στο πλαίσιο του ΠΕΑΠ αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που 
αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, ώστε να είναι εύκολη η εξαγωγή 
της παρεχόμενης πληροφορίας. Το ερωτηματολόγιο αυτό, το οποίο αποτέλεσε το μεθοδολο-
γικό εργαλείο της έρευνας που διεξήχθη με τους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ που κλήθηκαν να το 
συμπληρώσουν, σχεδιάστηκε βάσει συγκεκριμένης μεθόδου και στρατηγικής, κατόπιν συνερ-
γασίας μιας μεγάλης ομάδας ερευνητών που δουλεύουν για το ΠΕΑΠ. Το αποτέλεσμα αυτής 
της διαδικασίας ήταν η παραγωγή ενός αξιόπιστου εργαλείου για τη συλλογή δεδομένων απα-
ραίτητων για τη μετέπειτα εξέλιξη του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού. 
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει βήμα προς βήμα τα στάδια ανάπτυξης του ερωτηματολογίου, 
αναδεικνύοντας τη διαδικασία σχεδιασμού του ως δείγμα καλής πρακτικής, χωρίς εκτενείς ανα-
φορές σε ζητήματα περιεχομένου ή σε τεχνικές λεπτομέρειες. 

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρ-
μογή ενός νέου προγράμματος σπουδών και 
την χρήση του συνακόλουθου εκπαιδευτικού 
υλικού είναι να γνωρίζουν εκείνοι που έχουν 
την επιστημονική ευθύνη για το πρόγραμμα λε-
πτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες εφαρμογής 
του: ποιοι θα το εφαρμόσουν, πού και πώς. Τα 
δεδομένα αυτά μπορούν αφενός να συμβά-
λουν στην ορθότερη εφαρμογή του προγράμ-
ματος σε βάθος χρόνου και αφετέρου να απο-
τελέσουν σημαντική πηγή ανατροφοδότησης 
για το πρόγραμμα καθαυτό με αποτέλεσμα να 
οδηγήσουν σε σημαντικές τροποποιήσεις του. 

Όταν ξεκίνησε ο σχεδιασμός των επιμέρους 
προγραμμάτων σπουδών και του ευρύτερου 
«Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής σε 
Πρώιμη Παιδική Ηλικία» γνωστό πλέον ως 
ΠΕΑΠ (Δενδρινού, Ζουγανέλη & Κοσοβίτσα, 

2013), το οποίο η ομάδα Έργου είχε την υπο-
χρέωση να εκπονήσει σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα ώστε να δοκιμαστεί άμεσα, τα δεδο-
μένα για τις συνθήκες εφαρμογής του ήταν ελά-
χιστα, αφού ούτε το Υπουργείο Παιδείας, για 
λογαριασμό του οποίου εκπονείτο το ΠΕΑΠ, 
δεν διέθετε τα απαραίτητα στοιχεία. Επίσης, 
όπως διαπιστώθηκε, όταν πλέον είχε αρχίσει 
να δοκιμάζεται, οι συνθήκες εφαρμογής του 
άλλαζαν τακτικά και οι αλλαγές, πολλές από 
τις οποίες ήταν σημαντικές, έπρεπε να αποτυ-
πώνονται συστηματικά όχι μόνο για επιστημο-
νικούς και παιδαγωγικούς λόγους αλλά και για 
λόγους εντελώς πρακτικούς, όπως π.χ. να γίνει 
εξαρχής πληροφόρηση και επιμόρφωση στους 
νέους κάθε χρονιά εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ.

Η συγκέντρωση πληροφοριών από εκείνους 
που μπορούν να τις παρέχουν –αλλά που δεν 
είναι πάντα πρόθυμοι να δώσουν τον απαι-
τούμενο χρόνο για να τις προσφέρουν, αν δεν 
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Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται το ερωτηματο-
λόγιο καθαυτό και όχι τα δεδομένα που προέκυ-
ψαν από το ερωτηματολόγιο που έγινε αφορμή 
για μια σειρά από μελέτες για το ΠΕΑΠ, ορι-
σμένες από τις οποίες περιλαμβάνονται στον 
παρόντα τόμο. Συζητιούνται τα στάδια ανά-
πτυξης του ερωτηματολογίου που έπρεπε να 
αποτελέσει ένα έγκυρο μεθοδολογικό εργαλείο 
κατάλληλο για τους στόχους μιας έρευνας που 
προσελκύει τη συμμετοχή (Brace 2008; Lietz 
2010; MRS, 2010, 2011; Oppenheim 1992; 
Siniscalco & Auriat, 2009; Statistics Cananda 
2003, 2009; Taylor-Powell, 1998). 

Η ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου συχνά φα-
ντάζει μια εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα σε μη 
έμπειρους ερευνητές, κάτι που οποιοσδήποτε 
θα μπορούσε λίγο-πολύ να σχεδιάσει. Φυσι-
κά αυτό δεν είναι αλήθεια. Απαιτεί πολύ καλή 
γνώση των υπό μελέτη φαινομένων, αλλά και 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σχεδι-
ασμό ερευνητικών εργαλείων. Λέγεται χαρα-
κτηριστικά ότι «καμία στατιστική έρευνα δεν 
μπορεί να είναι καλύτερη από το ερωτηματο-
λόγιο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή» (Moser 
& Kalton, 1985). Με τη φράση αυτή τονίζεται το 
γεγονός ότι σε μια έρευνα, ακόμη και αν εφαρ-
μοστεί αποτελεσματικό σχέδιο δειγματοληψίας 
ή η πλέον ενδεδειγμένη ανάλυση των στοι-
χείων, δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν σωστά 
συμπεράσματα αν λάβουμε απαντήσεις από 
ένα ακατάλληλο ερωτηματολόγιο, από ασα-
φείς ερωτήσεις, κτλ. Είναι εξαιρετικά εύκολο να 
γράψει κανείς ερωτήσεις και να τις βάλει σε μια 
τυχαία σειρά, ωστόσο, αν οι ερωτήσεις είναι 
άστοχες, κακοδιατυπωμένες ή σε λανθασμέ-
νη σειρά, τότε οι συλλεγόμενες πληροφορίες 
μπορεί να έχουν μικρή αξία ή να είναι ακόμη 
και παραπλανητικές. Επιπλέον, το ερωτημα-
τολόγιο, καθώς είναι το μέσο επικοινωνίας του 
ερευνητή με τον ερωτώμενο, έχει μεγάλη επί-
δραση όχι μόνο στην ποιότητα των στοιχείων 
που θα συλλεχθούν, αλλά και στην εντύπωση 
που θα δοθεί στον ερωτώμενο για την ποιότητα 

είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν– δεν είναι κα-
θόλου εύκολη ιστορία. Αντίθετα μάλιστα· είναι 
ιδιαίτερα επίπονη. Είναι τόσο δύσκολο το έργο 
αυτό όσο δύσκολο είναι να κατασκευαστούν 
εργαλεία κατάλληλα για την συλλογή των πλη-
ροφοριών. Αυτό ακριβώς διαπίστωσε και η ομά-
δα Έργου που αναγκάστηκε να αναπτύξει τε-
λικά ένα «πολυδύναμο» εργαλείο ένα εκτενές 
ερωτηματολόγιο (αντί 2-3 σύντομων ερωτημα-
τολογίων) που θα απαντούσαν μόνο μια φορά 
ετησίως εκείνοι στους οποίους απευθυνόταν, 
αλλά θα παρείχε πολλές από τις απαραίτητες 
πληροφορίες. 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο 
απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς αγγλικής που 
δίδαξαν τις πρώτες χρονιές εφαρμογής του 
ΠΕΑΠ, δηλαδή 2010-2012, πέρασε από διά-
φορα στάδια ελέγχου μέχρι την οριστικοποίη-
σή του· δηλαδή, μέχρι που να είναι κατάλληλο 
για να συλλέξει με τρόπο έγκυρο και αξιόπιστο 
τις πληροφορίες εκείνες που οι εκπαιδευτι-
κοί μπορούσαν να παρέχουν, αλλά και άλλες 
πληροφορίες με τις οποίες διασταυρώνονταν 
πληροφορίες που είχαν δώσει άλλοι εμπλεκό-
μενοι στο ΠΕΑΠ, όπως π.χ. οι διευθυντές των 
σχολείων ΕΑΕΠ, στους οποίους ζητήθηκε να 
συμπληρώσουν διαφορετικό ερωτηματολόγιο. 

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω του 
ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ 
ήταν εξαιρετικά χρήσιμα. Έδωσαν στην ομάδα 
Έργου μια ολοκληρωμένη εικόνα των συνθη-
κών εφαρμογής του προγράμματος σπουδών 
για την Α’ και Β’ Δημοτικού και του συνακόλου-
θου εκπαιδευτικού υλικού. Ταυτόχρονα, παρεί-
χαν πληροφορίες που τροφοδότησαν σειρά 
παράλληλων ενεργειών, όπως τον σχεδιασμό 
του προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαι-
δευτικών. Τέλος, τα δεδομένα που συλλέχτηκαν 
μέσω του Ερωτηματολογίου του Εκπαιδευτικού 
ΠΕΑΠ, η στατιστική ανάλυση και η γενικότερη 
επεξεργασία τους τροφοδότησε άμεσα την απο-
τίμηση και εσωτερική αξιολόγηση του Έργου.
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της διεξαγόμενης έρευνας επηρεάζοντας έτσι 
την απόφασή του να λάβει ή όχι μέρος σε αυτή. 

 

Η επιλογή της τεχνικής συλλογής πληροφορι-
ών γίνεται με γνώμονα τη φύση των διερευνού-
μενων ερωτημάτων, το απαιτούμενο εύρος και 
βάθος των πληροφοριών που συλλέγονται, τη 
χρονική στιγμή της έρευνας, το κόστος υλοποί-
ησης, τους διαθέσιμους πόρους και τους χρο-
νικούς περιορισμούς που ενδεχομένως υπάρ-
χουν (Westat, 2010). Η τεχνική της έρευνας με 
ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε στην προκειμένη 
περίπτωση επειδή είναι κατάλληλη για τη συ-
γκέντρωση περιγραφικών δεδομένων και για 
την καταγραφή στοιχείων που καλύπτουν πολ-
λά θέματα. Η τεχνική αυτή έχει το πλεονέκτημα 
του σχετικά μικρού κόστους, που γίνεται ακόμη 
μικρότερο όταν το ερωτηματολόγιο είναι ηλε-
κτρονικό (αναρτημένο σε διαδικτυακό τόπο του 
Έργου, όπως στην περίπτωσή μας), καθώς οι 
απαντήσεις των ερωτώμενων στην περίπτωση 
αυτή αποθηκεύονται αυτόματα σε βάση δεδο-
μένων με την κωδικοποίηση που ορίζει ο ερευ-
νητής. Έτσι, η επεξεργασία και ανάλυση των 
δεδομένων μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της συλλογής τους. Από την 
άλλη, βασικό της μειονέκτημα είναι ότι παρέχει 
μόνο μία γενική εικόνα, συχνά μη επαρκή, και 
ενδέχεται να μην αποτυπώνει τις «πραγματι-
κές» στάσεις, συμπεριφορές ή χαρακτηριστικά 
όσων συμμετέχουν στην έρευνα συμπληρώ-
νοντας το ερωτηματολόγιο (μεροληψία από-
κρισης). Το τελευταίο μπορεί να οφείλεται είτε 
στην παρανόηση των ερωτημάτων από τους 
συμμετέχοντες είτε στη σκόπιμη από μέρους 
τους απόκρυψη της πραγματικότητας επειδή 
ένιωσαν «απειλή». Πρόσθετη μεροληψία ενδέ-
χεται να υπάρξει όταν τα άτομα που δέχονται 
να συμμετάσχουν διαφέρουν από τα άτομα 
που αρνούνται (μεροληψία μη απόκρισης). 
Επιπλέον, όταν η έρευνα διεξάγεται σε δείγμα 

του υπό μελέτη πληθυσμού, τότε η αποτύπω-
ση που πραγματοποιείται αποκλίνει από την 
πραγματικότητα (σφάλμα δειγματοληψίας). Τα 
μειονεκτήματα αυτά λαμβάνονται υπόψη στην 
αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας και 
ουσιαστικά αποτελούν τους εκ των προτέρων 
γνωστούς περιορισμούς της (Dornyei, 2010; 
Westat, 2010).
Το συντονισμό των ενεργειών και την ευθύνη 
για τη δημιουργία του συγκεκριμένου ερωτημα-
τολογίου ανέλαβε η ομάδα Έργου η οποία απο-
τελείται από επιστήμονες στο χώρο της εφαρ-
μοσμένης γλωσσολογίας με σχετική εμπειρία 
στην κατασκευή ερευνητικών εργαλείων, κα-
θώς επίσης από την στατιστικό, επιστημονική 
συνεργάτιδα του Έργου. Παρακάτω παρου-
σιάζονται συνοπτικά τα στάδια ανάπτυξης του 
ερωτηματολογίου βήμα-βήμα και συζητιούνται 
οι εγγενείς δυσκολίες στην κατασκευή του.

2.1  Βήμα 1ο: Στόχοι του ερευνητικού 
εργαλείου

Το πρώτο και εξαιρετικά σημαντικό βήμα στην 
ανάπτυξη οποιουδήποτε ερωτηματολογίου εί-
ναι ο σαφής προσδιορισμός του στόχου ή των 
στόχων του. Το βήμα αυτό είναι καθοριστικό 
γιατί θα επηρεάσει τον προσδιορισμό των ανα-
γκών πληροφόρησης και την επιλογή, το εύ-
ρος ακόμα και τη διατύπωση των ερωτημάτων. 
Μετά από συστηματική συζήτηση και προβλη-
ματισμό και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέ-
σματα προηγούμενων μελετών στο Έργο και τα 
κενά πληροφόρησης που είχε η ομάδα ‘Εργου 
συναποφασίστηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:

 ● Η αποτύπωση του προφίλ των εκπαιδευτι-
κών που εφαρμόζουν το ΠΕΑΠ. 

 ● Η ανίχνευση του βαθμού κάλυψης των ανα-
γκών ενημέρωσης και επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών και ο εντοπισμός αναγκών 
που δεν έχουν καλυφθεί.

 ● Η αποτύπωση της γνώμης των εκπαιδευτι-
κών για την εισαγωγή της αγγλικής γλώσ-
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σας στη Α' και Β' Δημοτικού, για τη φιλοσο-
φία και τους στόχους του ΠΕΑΠ.

 ● Η συγκέντρωση στοιχείων για τον τρόπο 
εφαρμογής του ΠΕΑΠ στα σχολεία ΕΑΕΠ.

 ● Η σκιαγράφηση του σχολικού περιβάλλο-
ντος εφαρμογής του ΠΕΑΠ (υλικοτεχνικές 
υποδομές, υποστηρικτικές δομές του εκ-
παιδευτικού έργου, κουλτούρα συνεργασί-
ας κ.ά.) και της επίδρασής του στην εφαρ-
μογή του ΠΕΑΠ.

 ● Η καταγραφή του υλικού που χρησιμοποιεί-
ται από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη, κα-
θώς και της ανατροφοδότησής τους για τις 
αναμορφωμένες δραστηριότητες του ΠΕΑΠ.

 ● Η διερεύνηση των παραγόντων που επι-
δρούν στις επιμορφωτικές ανάγκες και στη 
γνώμη των εκπαιδευτικών για το ΠΕΑΠ. 

2.2  Βήμα 2ο: Ανάγκες πληροφόρησης

Μετά τον καθορισμό των στόχων του ερωτη-
ματολογίου, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 
πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να 
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Η ομάδα Έργου με 
βάση τους προκαθορισμένους στόχους ανέλυ-
σε τον κάθε στόχο σε επιμέρους ερωτήματα και  
επέλεξε τα αντίστοιχα μετρήσιμα μεγέθη (παρά-
μετροι), τα οποία με την μορφή ερωτήσεων ή 
δηλώσεων προς αξιολόγηση συμπεριλήφθηκαν 
στο ερωτηματολόγιο. Έτσι, για την αποτύπω-
ση, λόγου χάρη, του προφίλ των εκπαιδευτικών 
ΠΕΑΠ καθορίστηκε ότι χρειάζεται να καταγρα-
φούν οι εξής παράμετροι: το φύλο, η ηλικία, η 
κατάρτιση, η διδακτική εμπειρία και η σχέση ερ-
γασίας των εκπαιδευτικών με το δημόσιο.

Κάποια από τα στοιχεία αυτά δεν επιλέχθηκαν 
μόνο για τη σκιαγράφηση του προφίλ των συ-
νεργαζόμενων εκπαιδευτικών, αλλά για να εξυ-
πηρετηθούν και άλλοι στόχοι. Συγκεκριμένα, 
στοιχεία σχετικά με την κατάρτιση και τη διδα-
κτική εμπειρία των εκπαιδευτικών δίνουν την 
ευκαιρία για συσχετισμούς με τις στάσεις και 
απόψεις τους απέναντι στο πρόγραμμα καθώς 

και για εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων 
αναφορικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες.

Στο στάδιο αυτό αξιοποιήθηκαν επίσης η εμπει-
ρία και οι γνώσεις από προηγούμενες σχετικές 
έρευνες. Συγκεκριμένα, από την ανάλυση των 
απαντήσεων των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ σε έρευ-
να με ερωτηματολόγιο που πραγματοποιήθηκε 
την προηγουμένη σχολική χρονιά και είχε πα-
ρόμοιους στόχους, αναδείχθηκαν νέα θέματα 
που φαίνεται να προβληματίζουν ή να δυσκο-
λεύουν το έργο των εκπαιδευτικών, όπως η μη 
χρήση βιβλίου. Επιπλέον, κάποια ερωτήματα 
του προηγούμενου ερωτηματολογίου κρίθηκε 
ότι συλλέγουν διαφορετική ή λιγότερη πληρο-
φόρηση από αυτή που χρειάζεται η ομάδα Έρ-
γου. Σχετικά με το σχολικό περιβάλλον, λόγου 
χάρη, τα ερωτήματα για τις υλικοτεχνικές υπο-
δομές (ειδικές αίθουσες διδασκαλίες, οπτικοα-
κουστικά μέσα διδασκαλίας, φωτοτυπικό μηχά-
νημα, πρόσβαση στο διαδίκτυο) κατέγραφαν 
αν η υποδομή υπάρχει ή όχι στο σχολείο, αλλά 
όχι αν αυτές αξιοποιούνται για τις ανάγκες του 
ΠΕΑΠ. Αποφασίστηκε λοιπόν στη νέα έρευνα 
να καταγραφεί όχι μόνο ποιες υποδομές υπάρ-
χουν, αλλά και αν χρησιμοποιούνται ή όχι για 
τις ανάγκες του ΠΕΑΠ.

2.3  Βήμα 3ο: Επιλογή των τύπων των 
ερωτημάτων 

Σε επόμενο βήμα της ανάπτυξης του ερωτημα-
τολογίου έπρεπε να αποφασιστεί ποιος τύπος 
ερωτημάτων (ερωτήματα ανοιχτού/κλειστού τύ-
που) είναι κατάλληλος για κάθε μετρήσιμο μέ-
γεθος που επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί στην 
έρευνα. 

Για τα ερωτήματα κλειστού τύπου επιλέχθηκαν 
επιπλέον οι προτεινόμενες απαντήσεις φροντί-
ζοντας να καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα πιθα-
νών απαντήσεων και να μην επικαλύπτονται, 
ενώ σε περιπτώσεις που κάποια παράμετρος 
είχε καταγραφεί σε προηγούμενες χρονικές 
στιγμές, διατηρήθηκαν οι ίδιες επιλογές απά-
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ντησης, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση με 
παλιότερες έρευνες. Σχετικά με το μέγεθος των 
τμημάτων που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί, λό-
γου χάρη, ζητείται ο μέσος όρος των μαθητών, 
αλλά επειδή μία ακριβής απάντηση (ερώτημα 
ανοιχτού τύπου) από τη μια θα πρόσθετε γνω-
στικό βάρος στους συμμετέχοντες για να την 
προσδιορίσουν, από την άλλη δεν θα αξιοποι-
ούνταν στην ανάλυση, το ερώτημα τέθηκε ως 
κλειστού τύπου με 5 επιλογές ανάμεσα στις 
οποίες κλήθηκαν να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί. 

Για τα ερωτήματα που αποτελούν δηλώσεις 
του βαθμού συμφωνίας ή σημαντικότητας απο-
φασίστηκε η κλίμακα της αξιολόγησης. Επιλέ-
χθηκε η συνήθης κλίμακα 1 ως 5 για όλες τις 
ερωτήσεις αυτού του τύπου, όπου το 1 δηλώ-
νει χαμηλή αξία/ σημαντικότητα/ συχνότητα ή 
αρνητική στάση, το 5 δηλώνει υψηλή αξία/ ση-
μαντικότητα/ συχνότητα ή θετική στάση, ενώ το 
3 να είναι το μεσαίο ουδέτερο σημείο της κλί-
μακας. Επιλέχθηκε κλίμακα με περιττό αριθμό 
σημείων, ώστε να μην πιέζονται οι ερωτώμενοι 
να πάρουν απαραίτητα μία θέση (αρνητική ή 
θετική), ακριβώς επειδή η έρευνα ενδιαφέρεται 
να καταγράψει και τις ουδέτερες στάσεις.

Τελικά καταρτίστηκε κατάλογος με τα ερωτήμα-
τα και τα μετρήσιμα μεγέθη που αποφασίστη-
κε να συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο, 
ελέγχθηκε ότι τα ερωτήματα συλλέγουν πληρο-
φορίες που καλύπτουν τους στόχους της έρευ-
νας και είναι σχετικές με αυτούς, όπως επίσης 
ότι οι συλλεγόμενες πληροφορίες είναι αξιοποι-
ήσιμες -και με ποιο τρόπο- για τον σκοπό της 
έρευνας. Η λίστα, αφού εγκρίθηκε από τα μέλη 
της ομάδας Έργου, αποτέλεσε τη βάση για τη 
διατύπωση των ερωτημάτων και τη σύνταξη 
της πρώτης εκδοχής του ερωτηματολογίου. 

2.4  Βήμα 4ο: Σύνταξη της πρώτης 
εκδοχής του ερωτηματολογίου

Για τις παραμέτρους που προσδιορίστηκαν στο 
πρώτο στάδιο δημιουργήθηκαν ερωτήματα και 

συντάχθηκε η πρώτη εκδοχή του ερωτηματο-
λογίου. Δόθηκε προσοχή στο λεξιλόγιο και τη 
σύνταξη των ερωτημάτων, αλλά και των προ-
τεινόμενων απαντήσεων στην περίπτωση των 
ερωτημάτων κλειστού τύπου, επιδιώκοντας να 
είναι ακριβή, σαφή και κατανοητά από τους 
ερωτώμενους. Επιλέχθηκε κατά το δυνατό ου-
δέτερο λεξιλόγιο, ενώ αποφεύχθηκαν μακρο-
σκελή, σύνθετα ή υποθετικά ερωτήματα, όπως 
και ερωτήματα με διπλές αρνήσεις.

Στη συνέχεια τα ερωτήματα οργανώθηκαν σε 
μικρές ομάδες παρόμοιας θεματικής και απο-
φασίστηκε η σειρά υποβολής τους με στόχο 
να μοιάζει εύλογη και προφανής στους συμ-
μετέχοντες, να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν 
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να 
τους διευκολύνει στην απάντηση των ερωτημά-
των, υποβοηθώντας την ανάκτηση της απαι-
τούμενης πληροφορίας. Επιπρόσθετα, επειδή 
η τελική εκδοχή του ερωτηματολόγιου δεν θα 
ήταν έντυπη αλλά ηλεκτρονική, ελέγχθηκε αν οι 
απαιτήσεις στον τρόπο παρουσίασης είναι εφι-
κτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία 
θα μεταφερθεί. 

Η συντακτική ομάδα επανεξέτασε προσεκτικά 
το λεξιλόγιο και τη δομή του ερωτηματολογίου 
και πρόσθεσε επεξηγήσεις σε όρους που κρί-
θηκε ότι δεν είναι απαραίτητα γνωστοί στους 
ερωτώμενους, όπως οι όροι κοινωνικός και 
σχολικός γραμματισμός. Οι αλλαγές και προ-
σθήκες ενσωματώθηκαν στο ερωτηματολόγιο 
και ακολούθησε η φάση του πρώτου ελέγχου.

2.5  Βήμα 5ο: Εσωτερική αξιολόγηση του 
ερωτηματολογίου

Η πρώτη εκδοχή του ερωτηματολογίου δόθη-
κε για έλεγχο στην επιστημονική υπεύθυνη του 
Έργου, που είναι έμπειρη τόσο στα θέματα 
της έρευνας όσο και στο σχεδιασμό ερωτημα-
τολογίου και σε δύο εκπαιδευτικούς αγγλικής, 
συνεργάτες του Έργου, για την εσωτερική του 
αξιολόγηση. Τα άτομα αυτά δεν είχαν συμμε-



77rcel.enl.uoa.gr/peap

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΑΠ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

τάσχει στη σύνταξη του ερωτηματολογίου. Ο 
εσωτερικός έλεγχος προηγήθηκε του ελέγχου 
από τους τελικούς χρήστες (μονάδες του υπό 
μελέτη πληθυσμού) με το σκεπτικό ότι τα προ-
φανή προβλήματα μπορούν να εντοπιστούν 
γρηγορότερα και καλύτερα από τους ειδικούς.

Η κριτική που ασκήθηκε σε αυτό το στάδιο ήταν 
λεπτομερής και αυστηρή. Κάθε ερώτημα ελέγ-
χθηκε για την καταλληλότητα και την αποτελε-
σματικότητά του, δηλαδή αν ρωτάει κάτι που 
χρειάζεται στην έρευνα και αν η πληροφορία 
που ανακτά μπορεί να αξιοποιηθεί. Επιπλέ-
ον, αξιολογήθηκε η σαφήνεια και η συνοχή 
τόσο των ερωτημάτων και των προτεινόμενων 
επιλογών απάντησης όσο και του συνόλου 
του ερωτηματολογίου. Τέλος, εξετάστηκε αν 
οι πληροφορίες που ζητούνται είναι γνωστές 
στους ερωτώμενους και αν οι ερωτώμενοι είναι 
διαθέσιμοι να τις παρέχουν, όπως επίσης αν 
υπάρχουν σημεία που μπορεί να θίξουν ευαι-
σθησίες των ερωτώμενων και αν τα ερωτήματα 
καλύπτουν τις ανάγκες των ερωτώμενων. 

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των «ελεγκτών» 
δόθηκαν γραπτώς, ενώ ακολούθησε συνά-
ντησή τους με την ομάδα Έργου όπου προ-
τάθηκαν βελτιωτικές αλλαγές, ώστε τελικά να 
δημιουργηθεί μία νέα εκδοχή του ερωτηματο-
λογίου. Οι αλλαγές που έγιναν περιελάμβαναν 
την αφαίρεση ερωτημάτων που αφορούσαν 
πληροφορίες που δεν θα ήταν χρήσιμες για το 
Έργο και την προσθήκη άλλων ερωτημάτων 
που δεν είχε σκεφτεί η ομάδα Έργου, όπως 
η προσθήκη ενός ερωτήματος σχετικά με τις 
δεξιότητες πληροφορικής των εκπαιδευτικών, 
οι οποίες ήταν απαραίτητες για την πρόσβαση 
στο εκπαιδευτικό υλικό του ΠΕΑΠ που ήταν 
διαθέσιμο μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο δι-
αδίκτυο. Το ερώτημα αυτό κρίθηκε ότι από τη 
μία καλύπτει τις ανάγκες των ερωτώμενων, κα-
θώς κάποιοι εκπαιδευτικοί είχαν σημειώσει σε 
προηγούμενες έρευνες ότι δυσκολεύονται στην 
πρόσβαση του υλικού ή στη μεταφορά του 

στην τάξη, και από την άλλη θα μπορούσε να 
συμβάλει στην αποτίμηση του τρόπου εφαρμο-
γής του ΠΕΑΠ. Οι περισσότερες άλλες αλλαγές 
αφορούσαν κυρίως στη διατύπωση των ερωτη-
μάτων και των προτεινόμενων επιλογών.

2.6  Βήμα 6ο: Εμπλουτισμός των 
αναγκών πληροφόρησης

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ερωτημα-
τολογίου άλλες μελέτες των συνεργατών του 
ΠΕΑΠ που ήταν σε εξέλιξη ανέδειξαν νέα θέμα-
τα προς διερεύνηση, τα οποία εξετάστηκε αν θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην μεγάλης 
κλίμακας έρευνα με το Ερωτηματολόγιο του Εκ-
παιδευτικού ΠΕΑΠ. Αυτά τα «νέα» θέματα αφο-
ρούσαν κυρίως την στάση των εκπαιδευτικών 
π.χ. απέναντι στη γλωσσομάθεια σε πολύ νεα-
ρή ηλικία και τις απόψεις τους για νέες δράσεις 
και προϊόντα του Έργου, όπως την ιστοσελίδα 
που εξελίχθηκε στην διαδικτυακή πύλη ΠΕΑΠ 
και τη λειτουργία Κοινοτήτων Πρακτικής. Αφο-
ρούσαν, επίσης, αιτήματα σημαντικού ποσο-
στού των αρχικά ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 
ΠΕΑΠ, όπως το ενδεχόμενο έναρξης διδασκα-
λίας γραφής και ανάγνωσης στα αγγλικά στη Β’ 
Δημοτικού. Τέλος, αφορούσαν τις στάσεις των 
εκπαιδευτικών σε μια σειρά από ζητήματα που 
αναδείκνυαν παράλληλες μελέτες για το ΠΕΑΠ. 

Αξιολογήθηκαν οι νέες ανάγκες πληροφόρη-
σης που προέκυψαν όπως και οι επιπτώσεις 
και τα οφέλη που θα είχε η προσθήκη νέων 
ερωτημάτων στο ήδη μεγάλο σε έκταση ερωτη-
ματολόγιο. Πράγματι, με τις νέες προσθήκες το 
ερωτηματολόγιο θα γινόταν μεγαλύτερο και πιο 
απαιτητικό σε χρόνο και κόπο από τους ερωτώ-
μενους, αλλά τα οφέλη που εκτιμήθηκε ότι θα 
αποκομιστούν ήταν σημαντικά και κρίσιμα για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος. 
Αποφασίστηκε, συνεπώς, να γίνουν όλες οι 
απαραίτητες νέες προσθήκες ερωτημάτων στο 
ερωτηματολόγιο σε σημεία που δεν επηρεά-
ζουν τη συνολική συνοχή του. 
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2.7  Βήμα 7ο: Πιλοτική εφαρμογή του 
ερωτηματολογίου 

Η πιλοτική εφαρμογή του μεθοδολογικού ερ-
γαλείου υλοποιήθηκε σε μια μικρή ομάδα του 
πληθυσμού στόχου, δηλαδή σε εκπαιδευτικούς 
αγγλικής που διδάσκουν στις δύο πρώτες τά-
ξεις του δημοτικού σχολείου σε σχολεία με 
ΕΑΕΠ. 

Η πιλοτική εφαρμογή είναι απαραίτητη  γιατί 
ακόμα και ο πιο πεπειραμένος σχεδιαστής ερω-
τηματολογίου δεν μπορεί να είναι σίγουρος για 
τη σαφήνεια και για τη λειτουργία των ερωτη-
μάτων, πριν αυτά δοκιμαστούν στην πράξη. Ο 
σχεδιαστής του ερωτηματολογίου ξέρει πάρα 
πολλά για τις ερωτήσεις (βλέπει/ διαβάζει ίσως 
και πράγματα τα οποία υπονοούνται, αν και 
δεν σημειώνονται), δεν έχει την ιδιότητα όμως 
και τις εμπειρίες των ερωτώμενων και επομέ-
νως δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι τα ερωτή-
ματα γίνονται με τον ίδιο τρόπο αντιληπτά από 
τους ερωτώμενους ή ότι λαμβάνουν υπόψη τις 
ευαισθησίες και τις ανάγκες τους.

Συνηθίζεται στην περίπτωση της πιλοτικής 
εφαρμογής να γίνεται παρατήρηση της συμπλή-
ρωσης του ερωτηματολογίου, όπου ο συμμε-
τέχων παροτρύνεται να σκεφτεί δυνατά πώς 
αντιλαμβάνεται τις ερωτήσεις και πώς κατα-
λήγει στην απάντησή τους, ενώ ο παρατηρη-
τής κρατά σημειώσεις και κάνει ερωτήσεις για 
τα προβλήματα που πιθανόν ανακύπτουν. 
Καθώς όμως δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα 
λόγω της εργασίας των εκπαιδευτικών σε σχο-
λεία, τους ζητήθηκε να καταγράψουν οι ίδιοι 
τα προβλήματα που αντιμετώπισαν, λάθη που 
επισήμαναν, τι αλλαγές πιστεύουν ότι πρέπει 
να γίνουν και πόσος χρόνος ήταν απαραίτητος 
για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ας 
σημειωθεί ότι παρόλο που η τελική εκδοχή του 
ερωτηματολογίου είχε αποφασιστεί ότι θα είναι 
διαδικτυακή, η πιλοτική εφαρμογή έγινε για 
πρακτικούς λόγους με χρήση του ερωτηματο-
λογίου σε έντυπη μορφή.

Ακολούθησε συνάντηση της ομάδας σύνταξης 
με τους συμμετέχοντες στην πιλοτική έρευνα. 
Στη συνάντηση αυτή τα μέλη της ομάδας είχαν 
την ευκαιρία να συζητήσουν με τους συμμετέ-
χοντες, να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις ή 
προτάσεις για βελτίωση των σημείων που δυ-
σκόλεψαν ή δεν ήταν σαφή. 

Η πιο κριτική παρατήρηση που έγινε σε αυτό το 
στάδιο ήταν η επισήμανση πως οι εκπαιδευτικοί 
που διδάσκουν σε τάξεις ΠΕΑΠ σε περισσότε-
ρα από ένα σχολεία θα δυσκολευτούν ίσως να 
απαντήσουν σε πολλά ερωτήματα του ερωτη-
ματολογίου που αφορούσαν στο σχολικό πε-
ριβάλλον, αφού οι εκπαιδευτικοί αγγλικής που 
εργάζονται σε δημοτικό σχολείο είναι υποχρεω-
μένοι να διδάσκουν ταυτόχρονα σε 2-3, μερικές 
φορές μέχρι και σε 4-5 σχολεία! Η λύση που 
δόθηκε ήταν να ζητηθεί από τους εκπαιδευτι-
κούς αυτούς να απαντήσουν στο ερωτηματολό-
γιο λαμβάνοντας υπόψη μόνο το ένα σχολείο, 
αυτό για το οποίο έχουν σχηματίσει καλύτερη 
εικόνα. Οι υπόλοιπες αλλαγές που προτάθηκαν 
σε αυτό το στάδιο αφορούσαν κυρίως σε τυπο-
γραφικά λάθη, στην επεξήγηση όρων και στη 
διατύπωση των ερωτήσεων.

2.8  Βήμα 8ο: Τελική εκδοχή του 
ερωτηματολογίου και μεταφορά         
του σε η-πλατφόρμα

Με βάση τις παρατηρήσεις του προηγούμενου 
σταδίου συντάχθηκε η τελική εκδοχή του ερωτη-
ματολογίου (βλ. Παράρτημα 7) και μεταφέρθη-
κε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα LimeSurvey, 
φροντίζοντας η εμφάνιση να είναι απλή, χωρίς 
σχήματα ή χρώματα που μπορεί να αποσπούν 
την προσοχή των συμμετεχόντων.

Στην πρώτη οθόνη της τελικής ηλεκτρονικής 
εκδοχής εμφανίζεται ο χρηματοδότης της έρευ-
νας (ΕΣΠΑ), ο φορέας υλοποίησης της έρευνας 
(ΕΚΠΑ), ο τίτλος του ερωτηματολογίου, ένα σύ-
ντομο κείμενο που απευθύνεται στους εκπαι-
δευτικούς, παρουσιάζει τον σκοπό της έρευνας 
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και τους παροτρύνει να συμμετέχουν. Επιπλέον, 
σημειώνεται ότι θα δημοσιευτούν μόνο συγκε-
ντρωτικά στοιχεία της έρευνας που δεν θα απο-
καλύπτουν την ταυτότητα των συμμετεχόντων. 

Στην πρώτη οθόνη υπάρχει, επίσης, το ερώ-
τημα επιλογής για τη συμμετοχή στην έρευνα. 
Το ερώτημα επιλογής είναι σε ποιες τάξεις δι-
δάσκουν οι εκπαιδευτικοί αγγλικά, ώστε να 
αποκλείει όσους δεν διδάσκουν στην Α΄ και Β΄ 
Δημοτικού που είναι ο πληθυσμός-στόχος της 
έρευνας. Το ερώτημα επιλογής είναι το μόνο 
υποχρεωτικό ερώτημα, που σημαίνει ότι δεν 
μπορεί κάποιος να συνεχίσει αν δεν το απα-
ντήσει. Ανάλογα με τις τάξεις στις οποίες διδά-
σκουν, εμφανίζονται οι αντίστοιχες ερωτήσεις. 
Με τον τρόπο αυτό, το ερωτηματολόγιο είναι 
πιο σύντομο και, επομένως, με λιγότερο γνω-
στικό βάρος για αυτούς που διδάσκουν μόνο 
μία τάξη, καθώς δεν βλέπουν τα ερωτήματα 
που αφορούν στην άλλη τάξη. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εκτός από το 
ερώτημα επιλογής δεν υπάρχει κανένα άλλο 
υποχρεωτικό ερώτημα, προκειμένου να έχει 
ο ερωτώμενος την ελευθερία να προσπερά-
σει ερωτήματα που δεν θέλει ή δεν μπορεί να 
απαντήσει. Στην περίπτωση που η απάντηση 
είναι υποχρεωτική, ενδέχεται να προκληθεί άγ-
χος ή δυσαρέσκεια στον ερωτώμενο, και τελι-
κά η απάντηση να είναι στην τύχη ή αυτή που 
ο ερωτώμενος κρίνει ότι είναι η αναμενόμενη, 
εκτός αν υπάρχει επιλογή "Δεν ξέρω/ Δεν απα-
ντώ" που μπορεί να επιλέξει αντί απάντησης. 

Στην τελευταία οθόνη εμφανίζεται ευχαριστήριο 
μήνυμα για τη συμμετοχή στην έρευνα.

Το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε ακόμη μία φορά 
για πιθανά λάθη κατά τη μεταφορά ή σχετικά με 
τις συνθήκες εμφάνισης των ερωτημάτων. Στην 
συνέχεια ζητήθηκε από συνεργάτες του ΠΕΑΠ, 
οι οποίοι έχουν διδακτική εμπειρία και δεν ήταν 
εμπλεκόμενοι στη δημιουργία του εργαλείου, να 
το συμπληρώσουν και να εκτιμήσουν εκ νέου 
τον χρόνο που απαιτείται. Η τελική εκτίμηση για 

τον μέσο απαιτούμενο χρόνο απάντησης συ-
μπληρώθηκε στο εισαγωγικό κείμενο, ώστε να 
γνωρίζουν εκ των προτέρων οι συμμετέχοντες 
πόσο περίπου χρόνο αναμένεται να χρειαστεί 
να αφιερώσουν στη συμπλήρωσή του.

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας εξασφαλίστηκε η 
απαραίτητη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας 
και στη συνέχεια ενημερώθηκαν όλοι οι εκπαι-
δευτικοί αγγλικής που εφαρμόζουν το ΠΕΑΠ με 
προσωπική επιστολή της επιστημονικής υπεύ-
θυνης του Έργου που τους καλούσε να λάβουν 
μέρος στην έρευνα. Τρεις βδομάδες μετά στάλ-
θηκε ηλεκτρονικό μήνυμα στους διευθυντές 
των σχολείων που υπενθύμιζε το κάλεσμα για 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών αγγλικής του 
ΠΕΑΠ στην έρευνα. 

Συμμετείχαν τελικά 577 εκπαιδευτικοί σε σύνο-
λο 1600 κατ' εκτίμηση. Το ποσοστό συμμετοχής 
είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο σε έρευ-
νες με αυτοσυμπληρούμενο ηλεκτρονικό ερω-
τηματολόγιο, γεγονός που πιθανότητα οφείλε-
ται σε παράγοντες όπως η άμεση εμπλοκή των 
συμμετεχόντων στην εφαρμογή του ΠΕΑΠ, στο 
ενδιαφέρον τους για τα θέματα της έρευνας και 
στο ότι η έρευνα γινόταν από το Πανεπιστήμιο 
και όχι έναν οποιονδήποτε δημόσιο οργανισμό 
και από τη συγκεκριμένη επιστημονική ομάδα 
που εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί αγγλικής. 

Ακολούθησε η επεξεργασία των στοιχείων και 
η πρώτη στατιστική ανάλυση των ερωτημάτων 
κλειστού τύπου σύμφωνα με το σχέδιο που 
είχε καταρτιστεί εξαρχής. Τα αποτελέσματα αυ-
τής της πρώτης ανάλυσης δημιούργησαν νέα 
ερωτήματα και ακολούθησε περαιτέρω στατι-
στική ανάλυση για την απάντησή τους. 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ερωτή-
σεις ανοιχτού τύπου μελετήθηκαν χωριστά και 
σε βάθος από συνεργάτες του Έργου. Για λό-
γους αποτύπωσης μιας γενικής εικόνας έγινε 
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ωστόσο και ομαδοποίηση των απαντήσεων, 
ώστε να υπολογιστούν περιγραφικά στατιστικά 
(συχνότητες) των απαντήσεων που δόθηκαν. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως προέ-
κυψαν από την ανάλυση των δεδομένων, συ-
γκεντρώθηκαν σε έκθεση αποτελεσμάτων και 
κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους. Στη 
συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των 
εμπλεκόμενων συνεργατών του Έργου για την 
αξιολόγηση, συζήτηση και ερμηνεία των απο-
τελεσμάτων σε συνδυασμό με στοιχεία άλλων 
μελετών και των γενικότερων στόχων του προ-
γράμματος. Τελικά, εξήχθησαν συμπεράσματα 
και ελήφθησαν αποφάσεις για βελτιωτικές δρά-
σεις στις ενέργειες και τα αποτελέσματα του 
Έργου. 

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας συνέ-
βαλαν σε μία σειρά πολύ κρίσιμων αποφάσεων 
ως προς το πρόγραμμα σπουδών, την εκπόνη-
ση a-posteriori αναλυτικών προγραμμάτων για 
την Α’ και Β’ Δημοτικού, την ανάπτυξη πρόσθε-
του εκπαιδευτικού υλικού για διαφοροποιημένη 
διδασκαλία στην Α΄ και Β’ Δημοτικού, την έναρ-
ξη ενασχόλησης με τον πρώιμο σχολικό γραμ-
ματισμό (γραφή και ανάγνωση) στη Β΄ δημοτι-
κού, την παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων για 
την Α’ και Β΄ Δημοτικού και την παραγωγή δύο 
εγχειριδίων για την Γ’ Δημοτικού, ένα για τους 
αρχάριους μαθητές και ένα για εκείνους που 
θα έχουν διδαχτεί με το ΠΕΑΠ τα δυο πρώτα 
χρόνια του δημοτικού. Επίσης, συνέβαλαν στην 

εισαγωγή νέων μορφών επιμόρφωσης των εκ-
παιδευτικών ΠΕΑΠ (μέσω τηλεδιάσκεψης και 
με ηλεκτρονικά μαθήματα), στην ανάπτυξη δια-
φοροποιημένου υλικού επιμόρφωσης (με την 
χρήση εκπαιδευτικού υλικού στην πράξη), στην 
υιοθέτηση νέων μορφών υποστήριξης των εκ-
παιδευτικών κατά την εφαρμογή του ΠΕΑΠ 
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφω-
νικής επικοινωνίας) και, τέλος, στην απόφαση 
να υποστηριχθούν νέες μορφές επικοινωνίας 
και συνεργασίας των εκπαιδευτικών μέσα από 
Κοινότητες Πρακτικής. Κάποιες από τις αλλαγές 
αυτές υλοποιήθηκαν άμεσα χρονικά, ενώ για 
άλλες δρομολογήθηκε ο σχεδιασμός τους και η 
υλοποίησή τους σε βάθος χρόνου. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιοποίησης των 
ευρημάτων της έρευνας και για σκοπούς εσω-
τερικής αξιολόγησης του ΠΕΑΠ, ακολούθησε 
η αποτίμηση και αξιολόγηση του συνόλου των 
επιλογών που έγιναν σε όλα τα στάδια της έρευ-
νας ως προς την ευστοχία και την αποτελεσμα-
τικότητά τους. Ειδικά για το μεθοδολογικό εργα-
λείο, εξετάστηκε ο βαθμός που τα συλλεγόμενα 
στοιχεία εξυπηρέτησαν τους στόχους της έρευ-
νας. Επιπλέον, εξετάστηκαν ξανά όλα τα ερω-
τήματα  σε συνδυασμό με τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών σε αυτά, ώστε να εντοπιστούν 
προβληματικά σημεία. Τα συμπεράσματα της 
τελικής αυτής αποτίμησης του ερωτηματολογί-
ου αξιοποιήθηκαν σε επόμενες έρευνες.
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Περίληψη
H διαδικασία δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού για το ΠΕΑΠ υπήρξε μία συνεχής, δυναμική 
και ανατροφοδοτούμενη προσπάθεια με στόχο την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μέσα 
σε ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Μια ομάδα ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών αγγλικής 
γλώσσας με μεγάλο εύρος ειδικοτήτων ανέλαβαν την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών 
και του εκπαιδευτικού υλικού και συνεργάστηκαν με μεγάλο αριθμό συντονιστών, εκπαιδευτικών, 
επιμελητών, ειδικών στη γραφιστική, εικονογράφων, μουσικών και ειδικών στην τεχνολογία. Το 
άρθρο αυτό παρουσιάζει όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού 
και υπογραμμίζει τις βασικές παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τη γλωσσική διδασκαλία στην 
πρώιμη παιδική ηλικία. Καταδεικνύει, επίσης, την προσπάθεια της επιστημονικής ομάδας να 
μετουσιώσει τη θεωρία σε πράξη και περιγράφει τις διαδικασίες ανάπτυξης, αξιολόγησης και 
αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού για την Α’ και τη Β’ Δημοτικού.

Το εκπαιδευτικό υλικό για τα αγγλικά των πρώ-
των τάξεων του δημοτικού διαμορφώθηκε κατά 
την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Εκ-
μάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλι-
κία (ΠΕΑΠ) ακολουθώντας τις σύγχρονες τά-
σεις στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών και 
στην εκμάθηση της αγγλικής ως ξένης γλώσ-
σας, τις βασικές παιδαγωγικές αρχές του Νέου 
Σχολείου και των Νέων Προγραμμάτων Σπου-
δών καθώς και τις ανάγκες των Ελλήνων μα-
θητών αυτής της ηλικίας. Το υλικό συγκροτή-
θηκε από τη συγγραφική μας ομάδα με βάση 
το γενικό παιδαγωγικό πλαίσιο και τη φιλοσο-
φία του ΠΕΑΠ, το οποίο προβάλλει ως βασικό 
στόχο του προγράμματος την ανάπτυξη ανα-
δυόμενου πολυγραμματισμού, συλλογικής κοι-
νωνικής συνείδησης και διαπολιτισμικού ήθους 
επικοινωνίας, ώστε τα μικρά παιδιά να συνει-
δητοποιήσουν από νωρίς ότι ανήκουν σε έναν 
κόσμο πολύ ευρύτερο από αυτόν που γνωρί-
ζουν, έναν κόσμο όπου ο διαφορετικός γλωσσι-
κός κώδικας είναι απαραίτητο εργαλείο για την 
κάλυψη των κοινωνικών και προσωπικών τους 

αναγκών.1 Επίσης, το υλικό προβάλλει τη δια-
θεματική προσέγγιση ως διδακτική μεθοδολο-
γία για την επίτευξη των στόχων του προγράμ-
ματος και υιοθετεί τη σύγχρονη αντίληψη ότι η 
κατάκτηση της γνώσης είναι ενεργητική και κοι-
νωνική διαδικασία.

H παραγωγή του υλικού αυτού ήταν μια δη-
μιουργική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποί-
ας προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε τη φιλο-
σοφία και τους στόχους του προγράμματος με 
όρους διδακτικής μεθοδολογίας, έτσι ώστε το 
περιεχόμενο να καθρεφτίζει τους γενικούς αυ-
τούς στόχους με κατάλληλες διδακτικές προ-
σεγγίσεις και πρακτικές. Ταυτόχρονα, ήταν μια 
πρόκληση για όλους όσους συμμετείχαμε σ’ 
αυτή τη διαδικασία, κυρίως επειδή για πρώτη 
φορά φτιαχνόταν υλικό που να απευθύνεται σε 
πολύ μικρούς μαθητές που μαθαίνουν αγγλικά 
στο ελληνικό σχολείο (Δενδρινού, 2011). Κατά 
την πορεία ανάπτυξης του υλικού είχαμε έναν 
ισχυρό σύμμαχο: την εμπειρία μας μέσα στην 
τάξη που αποδείχτηκε πολύτιμη για την ποιο-
τικότερη αναμόρφωση του υλικού και τη δημι-
ουργία μαθησιακών εμπειριών στο πλαίσιο των 
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 ● Οι γλωσσικοί στόχοι να μην «υποβαθμί-
ζουν» τους παιδαγωγικούς στόχους, αφού 
βασικός στόχος δεν είναι μόνο η καλλιέρ-
γεια της ξένης γλώσσας αλλά η ολόπλευρη 
ανάπτυξη του μικρού μαθητή. 

 ● Κάθε δραστηριότητα να αποτελεί μαθησια-
κή εμπειρία που να προκαλεί το ενδιαφέρον 
και να είναι διασκεδαστική και ευχάριστη. 

 ● Κάθε δραστηριότητα να εξυπηρετεί τη δια-
θεματικότητα, άρα και την ολιστική προσέγ-
γιση της γνώσης. 

 ● Οι επιμέρους δραστηριότητες να δημιουρ-
γούν κίνητρα στους μικρούς μαθητές για να 
συμμετέχουν ενεργά στο μαθησιακό περι-
βάλλον και να κατακτούν τη γνώση μέσω 
της ανακάλυψης αλλά και μέσω της διάδρα-
σης με τους άλλους.  

 ● Κάθε δραστηριότητα να δίνει στους μικρούς 
μαθητές ευκαιρίες, ανάλογα με τις δυνατό-
τητές τους, να κατανοήσουν αλλά και για να 
παραγάγουν λόγο στην αγγλική γλώσσα, 
αρχικά λέξεις και φράσεις και κατόπιν εκτε-
νέστερο προφορικό λόγο, πάντα όμως μέσα 
σ’ ένα κοινωνικά προσδιορισμένο συγκειμε-
νικό πλαίσιο.  

 ● Η ποικιλία και η γρήγορη εναλλαγή στις επι-
μέρους δραστηριότητες να είναι το ζητού-
μενο. 

 ● Τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα να παί-
ζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

 ● Οι μαθητές να έχουν ευκαιρίες για συχνές 
επαναλήψεις.

 ● Οι νέες τεχνολογίες να αξιοποιούνται στο 
βαθμό του δυνατού. 

 ● Ο προσωπικός ρυθμός και το προσωπι-
κό στυλ μάθησης κάθε παιδιού να γίνονται 
σεβαστά. 

 ● Οι θεματικές ενότητες να διαχειρίζονται τα 
πολιτισμικά στοιχεία αγγλόφωνων εθνοτή-
των πλουραλιστικά και να προωθούν το σε-
βασμό στη διαφορετικότητα (κοινωνική, φυ-
λετική, φύλου και ατόμων).

οποίων τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στην 
εκμάθηση της γλώσσας και κατακτούν τη γνώ-
ση μέσω της ενεργητικής εμπλοκής τους στη 
μαθησιακή διαδικασία, της επαφής τους με 
τους άλλους και της αλληλεπίδρασής τους με 
το περιβάλλον. 

 
Έχοντας στα χέρια μας το γενικό επιστημονι-
κό πλαίσιο του ΠΕΑΠ, που αντανακλά τις νέες 
παιδαγωγικές αρχές για τη μάθηση των παι-
διών αυτής της ηλικίας και την εκμάθηση της 
ξένης γλώσσας, έπρεπε να απαντήσουμε σε 
μια σειρά από ερωτήματα:
α)  Τι είναι ικανά να κάνουν τα παιδιά της Α’ και 

Β’ Δημοτικού και τι θα πρέπει να μάθουν 
την πρώτη χρονιά που κάνουν αγγλικά στο 
σχολείο;

β)  Ποιους στόχους θα θέσουμε για τις γνώ-
σεις και τις δεξιότητες που πρέπει να ανα-
πτύξουν; 

γ)  Ποιες μεθόδους θα επιλέξουμε από μια τε-
ράστια γκάμα μεθοδολογικών προσεγγίσε-
ων για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους; 

δ)  Τι μορφή θα έχει το υλικό που θα παραχθεί 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα 
και αποτελεσματικά; 

ε)  Πώς θα αξιολογήσουμε αν πετύχαμε τους 
στόχους μας; 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά προέκυ-
ψαν μέσα από την καθοδήγηση και την υπο-
στήριξη της επιστημονικής ομάδας του ΠΕΑΠ 
αλλά και την εκπαιδευτική μας εμπειρία. Κατα-
γράψαμε το γνωσιακό, γλωσσικό, συναισθημα-
τικό και κοινωνικό προφίλ των μικρών μαθη-
τών, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του ΠΕΑΠ 
για το μάθημα των αγγλικών2 καθώς και τις κοι-
νωνικές και μαθησιακές τους ανάγκες, και στη 
συνέχεια προτάξαμε μερικές παραμέτρους τις 
οποίες έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας για τη 
δημιουργία του μαθησιακού υλικού. Οι παρά-
μετροι αυτές συνοψίζονται στη συνέχεια: 
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Προέκυψαν έτσι οι βασικές αρχές που θα έπρε-
πε να διέπουν το υλικό για να είναι αποτελε-
σματικό ως προς τους στόχους του, διδακτικά 
ελκυστικό και παιδαγωγικά κατάλληλο για τα 
παιδιά της Α’ και της Β’ Δημοτικού. Τώρα η θεω-
ρία έπρεπε να γίνει πράξη. Με την καθοδήγηση 
πάντα της επιστημονικής ομάδας του ΠΕΑΠ, 
αποφασίστηκε ότι έπρεπε να σχεδιάσουμε ένα 
υλικό δυναμικό που να μην είναι ένα βιβλίο που 
διδάσκει μια συγκεκριμένη ύλη, αλλά μια σει-
ρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποί-
ες στην πραγματικότητα να αποτελούν μαθησι-
ακές εμπειρίες. 

Πρώτο μας μέλημα ήταν να σκεφτούμε έναν 
εύκολο στη μελέτη του και κατανοητό στη δια-
δικασία του τρόπο ανάπτυξης αυτών των δρα-
στηριοτήτων. Καταλήξαμε σε μία φόρμα που 
θα περιείχε μία συνοπτική περιγραφή της δρα-
στηριότητας (θεματική, γλωσσικοί και παιδαγω-
γικοί στόχοι, προβλεπόμενος διδακτικός χρό-
νος και απαραίτητα υλικά και μέσα), την ανά-
πτυξη της δραστηριότητας σε βήματα (έτσι που 
να μπορούν να ακολουθούνται πιστά, να αλλά-
ζουν ή να παραλείπονται από τους εκπαιδευτι-
κούς, ανάλογα με τη δυναμική της τάξης τους), 
το απαραίτητο οπτικό υλικό (είτε ως εικόνες είτε 
ως πρότυπα χειροτεχνιών) καθώς και το ακου-
στικό υλικό, το οποίο θα μπορούσε να αντληθεί 
από το διαδίκτυο. Οι δραστηριότητες αποτελού-
νταν ουσιαστικά από όλα εκείνα τα στοιχεία που 
συναντά κανείς σε ένα λεπτομερές σχέδιο διδα-
σκαλίας ή σ’ ένα εκπαιδευτικό σενάριο.

Κατά τη δημιουργία των δραστηριοτήτων υπήρ-
χε η ανάγκη να ορίσουμε πρώτα από όλα την 
παιδαγωγική σκοπιμότητα μιας δραστηριότη-
τας, να αναζητήσουμε τους λόγους για τους 
οποίους οι μαθητές θα συμμετείχαν σε αυτήν 
και να ορίσουμε την κοινωνική περίσταση όπου 
θα χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα με κάποιον 
σκοπό. Για το λόγο αυτό έπρεπε να λάβουμε 

υπόψη μας τα χαρακτηριστικά της ομάδας των 
μαθητών για την οποία σχεδιάζεται το υλικό. Με 
βάση την εκπαιδευτική εμπειρία μας, τις βιβλιο-
γραφικές επισημάνσεις, τη γνώση των δυνατο-
τήτων των μαθητών και την πεποίθηση ότι στην 
πρώιμη ηλικία η επαφή με την αγγλική γλώσσα 
πρέπει να αποσκοπεί κυρίως σε κοινωνικούς 
γραμματισμούς, διαμορφώσαμε αξιολογικά ως 
προς τη χρησιμότητα μία λίστα με λέξεις, γλωσ-
σικές δομές και λεκτικές πράξεις, οι οποίες θα 
κάλυπταν τις ανάγκες των θεματικών ενοτήτων 
και οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εύληπτες 
και κατανοητές για τους μαθητές, μέσα από τρα-
γούδια, ζωγραφική, κατασκευές και παιχνίδια. Η 
λίστα αυτή θα μπορούσε να προσαρμόζεται και 
να αλλάζει, εάν υπήρχε οποιαδήποτε νέα διδα-
κτική ή παιδαγωγική ανάγκη, κατά την εφαρμο-
γή τους στην τάξη (Johnson, 1983). Κάθε δρα-
στηριότητα όμως έπρεπε πάνω απ’ όλα να είναι 
μια μαθησιακή εμπειρία, όχι απλά η διδασκαλία 
λέξεων και γραμματικών δομών. Ένα παιχνίδι 
(π.χ. Hopscotch), ένα παραμύθι (π.χ. Little Red 
Riding Hood), ένα τραγούδι (π.χ. The Wheels 
on the Bus) έπρεπε να είναι ο λόγος που τα παι-
διά θα χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα με διασκε-
δαστικό τρόπο, ώστε να θελήσουν να την κατα-
νοήσουν και να τη μιλήσουν.

Για την οργάνωση της μάθησης και διδασκαλί-
ας χρησιμοποιήσαμε πέντε κύκλους. Ξεκινήσα-
με με τον πρώτο από τους κύκλους, ο οποίος 
ήταν εισαγωγικός σε επίπεδο γλώσσας αλλά 
και σε επίπεδο γνωριμίας των μαθητών με τους 
εκπαιδευτικούς αγγλικής. Έτσι δημιουργήσα-
με δραστηριότητες «γνωριμίας», χρησιμοποι-
ώντας πρώτα χαιρετισμούς και συστάσεις, και 
ταυτόχρονα, υιοθετώντας το διδακτικό αξίωμα 
από τα «γνωστά στα άγνωστα» (Bruner, 1960), 
διαμορφώσαμε δραστηριότητες για να επιση-
μάνουμε τις αγγλικές λέξεις που χρησιμοποι-
ούν οι μαθητές στον καθημερινό τους λόγο ή 
που βλέπουν στις ταμπέλες καταστημάτων, πι-
νακίδες σήμανσης, κ.λπ. Στόχος μας ήταν να 
συνδέσουμε το μάθημα των αγγλικών με τον 
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κόσμο του μαθητή και το περιβάλλον γύρω του 
(Brewster, Ellis & Girard, 1992). Συνεχίσαμε με 
τον δεύτερο και τον τρίτο κύκλο και επιλέξαμε 
θεματικές ενότητες με ζώα, αριθμούς, σπίτια, 
οικογένεια και γενικά με θέματα από την καθη-
μερινή ζωή των μαθητών. Στήνοντας τις δρα-
στηριότητες, επιμέναμε πολύ στα οπτικά και 
στα ακουστικά ερεθίσματα, και έτσι αναζητού-
σαμε ρίμες ή τραγουδάκια τα οποία θα βοηθού-
σαν στη δημιουργία μιας ευχάριστης ατμόσφαι-
ρας στην τάξη αλλά και στην απομνημόνευση 
ολόκληρων φράσεων στην αγγλική γλώσσα. 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημαντι-
κό κυρίως για τα παιδιά της Α’ δημοτικού ήταν, 
όπως δείχνουν συγκεκριμένες μελέτες (Μα-
τσαγγούρας & Βρυνιώτη, 2005: 96), να «ανα-
πτύξουν κοινωνικές σχέσεις μέσω της γνωριμί-
ας και της απόκτησης φίλων», προσπαθούσα-
με τις περισσότερες φορές να δημιουργήσουμε 
εκείνες τις επικοινωνιακές περιστάσεις όπου τα 
παιδιά θα έπαιζαν σε ομαδικά παιχνίδια, θα λει-
τουργούσαν ως ομάδα για μία κατασκευή, θα 
έφτιαχναν ένα κολλάζ ως τάξη. Ο εγωκεντρι-
σμός σε αυτή την ηλικία είναι πολύ αναπτυγ-
μένος (Donaldson, 1987), οπότε η ομαδική ερ-
γασία και το ομαδικό παιχνίδι δημιουργεί συν-
θήκες όπου o εγωκεντρισμός κάμπτεται και 
το «εγώ» έρχεται σιγά-σιγά να αντικατασταθεί 
από το «εμείς». 

Συνεχίζοντας λοιπόν τη δημιουργία δραστηρι-
οτήτων στα πλαίσια των παραπάνω προβλη-
ματισμών και με την πεποίθηση ότι οι δραστη-
ριότητες πρέπει να είναι μία ευκαιρία για την 
ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτή-
των πέραν της επαφής με την ξένη γλώσσα, 
προσπαθήσαμε να εντάξουμε ως επικοινωνια-
κές περιστάσεις περισσότερα παιχνίδια, όπως 
παιχνίδια μνήμης, παιχνίδια αναγνώρισης, παι-
χνίδια ανάδειξης ομοιότητας ή διαφοράς καθώς 
και παιχνίδια με τη λογική των παζλς (Milton & 
Alexiou, 2006). Φτάνοντας σταδιακά στον τέ-
ταρτο κύκλο, προσπαθήσαμε να αποδώσουμε 
απλά κάποιες ιστορίες με το σκεπτικό ότι τα πα-

ραμύθια είναι τα αγαπημένα «αναγνώσματα» 
των μικρών παιδιών και ότι δημιουργούν εκεί-
νες τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές συνθή-
κες (Forest, 2000) μέσα στις οποίες οι μικροί 
μαθητές εκπαιδεύονται να ακούν με προσοχή, 
να παρακολουθούν μία αφήγηση κατανοώντας 
τη χρονική συνέχεια, την αλληλουχία των γεγο-
νότων και τη διαφορετικότητα των ηρώων, και 
παράλληλα αποκτούν γλωσσική ευχέρεια μέσα 
από τη συνεχή επανάληψη «γλωσσικών μοτί-
βων». Με αυτή τη δέσμευση αποφασίσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε γνωστά στα παιδιά παρα-
μύθια, όπου ο μύθος θα ήταν γνωστός, οπό-
τε η κατανόηση θα ήταν πιο εύκολη. Στη συνέ-
χεια αποφασίσαμε ότι κάθε φορά η ιστορία θα 
έχει μία ξεκάθαρη αρχή, θα παρουσιάζονται και 
θα περιγράφονται από την αρχή όλοι οι ήρω-
ες, η εξέλιξη θα είναι γρήγορη και στο τέλος θα 
υπάρχει ένα πραγματικό «κλείσιμο» της ιστορί-
ας, για να καλύπτει συναισθηματικά τα παιδιά.

Η προσφερόμενη γλώσσα έπρεπε να είναι 
απλή και να στηρίζεται σε γλωσσικές εκφρά-
σεις που να έχουν ξανακούσει οι μαθητές αλλά 
σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να χαθεί η μα-
γεία και η αυθεντική γλώσσα του κάθε παραμυ-
θιού. Προτιμήσαμε ιστορίες με επαναλαμβανό-
μενες εκφράσεις ως μέρος της ιστορίας, όπως 
«Η Χρυσομαλλούσα», «Τα τρία γουρουνάκια», 
«Η Κοκκινοσκουφίτσα», «Τα τρία κατσικάκια και 
το τέρας». Αναδεικνύοντας γλωσσικά εκείνα τα 
στοιχεία των παραμυθιών που ήταν απαραίτη-
τα για την ιστορία, προσπαθήσαμε να δώσουμε 
την ευκαιρία στα παιδιά να επαναλάβουν γνω-
στούς τρόπους χαιρετισμών και συστάσεων, να 
ακούσουν γλωσσικές δομές που χρησιμοποι-
ούνται σε περιγραφές ή στην έκφραση συναι-
σθημάτων και να κατανοήσουν λεκτικές φρά-
σεις οι οποίες ως επαναλαμβανόμενα «γλωσσι-
κά μοτίβα» στηρίζονται στη μνήμη (Willingham, 
2009) και βοηθούν στο γλωσσικό μιμητισμό.

Επειδή οι ιστορίες ήταν γνωστές έπρεπε να 
σκεφτούμε τρόπους επεξεργασίας που να βοη-
θούν στην ενεργοποίηση προφορικών ικανοτή-
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των, όπως την κατάθεση δικών τους εμπειρι-
ών, την έκφραση συναισθημάτων και την ανά-
πτυξη του αισθήματος της ασφάλειας με τη 
νίκη του καλού έναντι του κακού, όπως συμ-
βαίνει σε κάθε παραμύθι, οπότε χρησιμοποι-
ήσαμε ερωτήσεις προσωπικού χαρακτήρα και 
τραγουδάκια, όπου ο χαρακτήρας που προσω-
ποποιούσε το «κακό» να διακωμωδείται. Ταυ-
τόχρονα, προσπαθήσαμε με την επεξεργασία 
της ιστορίας να αναπτύξουμε τη φαντασία τους 
και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να απο-
κτήσουν σταδιακά κοινωνικές δεξιότητες χρή-
σιμες σε μια συζήτηση ή σε ένα διάλογο. Επί-
σης, στοχεύαμε με την επεξεργασία της ιστο-
ρίας να μπορούν οι μαθητές να απαντούν σε 
αντικειμενικές ερωτήσεις, όπως να γνωρίζουν 
τα ονόματα των ηρώων και την τοποθεσία που 
εξελίσσεται, να αντιδρούν στα δραματικά ή κω-
μικά σημεία, όπως επίσης να εξοικειωθούν με 
τη γλώσσα του σώματος, τη σημασία της σιω-
πής και του γέλιου. Τονίσαμε την αναγκαιότη-
τα της χρήσης πολλών μέσων για να γίνει ελ-
κυστική η αφήγηση, όπως ο χρωματισμός της 
φωνής, οι χειρονομίες, η στάση και οι κινήσεις 
του σώματος, οι μορφασμοί του προσώπου, οι 
παραστατικοί διάλογοι, καθώς και τη σημασία 
της ατμόσφαιρας της τάξης με την άνετη στά-
ση των παιδιών, την οπτική επαφή όλων με τις 
εικόνες και με τον εκπαιδευτικό ή, στην καλύτε-
ρη περίπτωση, με τη διαμόρφωση μιας γωνιάς 
παραμυθιών.

Ταυτόχρονα με τους άλλους κύκλους προέκυ-
ψε η ανάγκη να δημιουργήσουμε δραστηριότη-
τες για τον πέμπτο κύκλο, οι οποίες αφορού-
σαν σε εποχιακές εορτές, όπως τα Χριστούγεν-
να, το Καρναβάλι και το Πάσχα. Αυτές τις δρα-
στηριότητες αποφασίσαμε να τις χρησιμοποιή-
σουμε για να ευαισθητοποιηθούν οι μικροί μα-
θητές σε νέο λεξιλόγιο, για να επαναλάβουν 
ήδη γνωστές γλωσσικές δομές και να εκτεθούν 
σε πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες στα 
έθιμα διαφορετικών λαών. Έτσι για την Α’ Δη-
μοτικού δώσαμε τη δυνατότητα στους μαθητές 

να κατασκευάσουν μία μάσκα αλλά για τα παι-
διά της Β’ δώσαμε με οπτικό υλικό την ευκαι-
ρία να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν μά-
σκες και κοστούμια από τα καρναβάλια σε διά-
φορα μέρη του κόσμου, από την Κίνα μέχρι το 
Μεξικό, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις διαφο-
ρές και τις ομοιότητες, να αποκτήσουν τη γνώ-
ση του καθολικού φαινομένου της μεταμφίεσης 
και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη 
διαφορετικότητα.

 

Η παραγωγή υλικού συνεχίστηκε και μετά το 
ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Η διαδικασία 
αυτή αποδείχτηκε πολύτιμη και έπαιξε καθορι-
στικό ρόλο στην αξιολόγηση του υλικού, αφού 
η εμπειρία στην τάξη και η καθημερινή επαφή 
με τους μαθητές μάς βοήθησαν να κατανοή-
σουμε καλύτερα τα χαρακτηριστικά τους, το εύ-
ρος των ενδιαφερόντων τους και το είδος των 
δραστηριοτήτων που προτιμούν. Όσοι από τη 
συγγραφική ομάδα είχαμε τάξεις με μαθητές 
της Α’ και Β’ Δημοτικού χρησιμοποιούσαμε το 
υλικό στις τάξεις μας και καταθέταμε τις παρα-
τηρήσεις και τις εμπειρίες μας στις συναντήσεις 
της ομάδας. Από την αρχή της σχολικής χρο-
νιάς φάνηκε στην πράξη ότι κάθε εκπαιδευτι-
κός είναι μοναδικός, όπως και κάθε τάξη είναι 
μοναδική. Σε κάποιον μια δραστηριότητα «δού-
λεψε» καλά ενώ σε άλλον όχι τόσο καλά, σε κά-
ποιον μια κατασκευή πέτυχε ενώ σε άλλον όχι, 
σε κάποιον ένα παιχνίδι στην αυλή του σχολεί-
ου λειτούργησε θετικά ενώ σε άλλον αρνητικά. 
Σε κάποια τάξη διαπιστώθηκε ότι ο προτεινό-
μενος χρόνος επαρκούσε για μία συγκεκριμέ-
νη δραστηριότητα, ενώ σε άλλη τάξη είτε δεν 
ήταν αρκετός είτε απαιτούσε και άλλες ιδέες για 
να εμπλουτιστεί η δραστηριότητα. Αρχίσαμε να 
καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας για να τις 
αξιοποιήσουμε στη μελλοντική, τότε, αναμόρ-
φωση του υλικού.
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Όμως, υπήρχαν και κοινές διαπιστώσεις κυρί-
ως ως προς τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα 
των παιδιών αλλά και τις διαφορές μεταξύ των 
μαθητών της Α’ και της Β’ τάξης. Όσοι από μας 
είχαμε μαθητές και των δύο τάξεων διαπιστώ-
σαμε ότι υπήρχαν δραστηριότητες που μπο-
ρούσε να κάνει η Β’, ενώ δεν μπορούσε να τις 
κάνει η Α’, ή άλλες που ήταν κατάλληλες για την 
Α’, αλλά φαίνονται πολύ «παιδικές» στους μα-
θητές της Β’. Παρόλο που όλοι οι μαθητές ξεκι-
νούσαν για πρώτη φορά τα αγγλικά, ήταν φυσι-
κό οι γλωσσικές εμπειρίες τους να διαφέρουν, 
αφού οι μαθητές της Α’ τάξης ξεκινούν τον γραμ-
ματισμό στη μητρική τους γλώσσα ενώ οι μαθη-
τές της Β’ τάξης έχουν ήδη κατακτήσει ένα αρχι-
κό στάδιο γραμματισμού. Επιπλέον, εκτός από 
το γνωσιακό τους επίπεδο, οι ικανότητές τους 
διαφέρουν κυρίως σε σχέση με το γνωστικό πε-
ριεχόμενο του προγράμματος ενός ολόκληρου 
σχολικού έτους, το οποίο τους διαφοροποιεί 
τόσο ως προς τη γνωστική εμπειρία όσο και ως 
προς την πνευματική ωριμότητά τους.

Ήταν λοιπόν φανερό ότι η παραγωγή κοινού 
εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές της Α’ και μα-
θητές της Β’ τάξης δεν εξυπηρετούσε πάντα 
τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Λαμβά-
νοντας υπόψη την άποψη ότι «η μάθηση μιας 
γλώσσας στους μικρούς μαθητές συνδέεται, 
κατά κάποιον τρόπο, με τις βασικές γνωστικές 
ικανότητές τους» (Alexiou, 2009) θεωρήσαμε 
απαραίτητο να διαχωρίσουμε στις δραστηριό-
τητες επιμέρους βήματα που θα αφορούσαν σε 
μαθητές της Α’ τάξης και βήματα που θα ήταν 
κατάλληλα για τη Β’ τάξη. Επιπλέον, η εμπει-
ρία μας στην τάξη μάς έφερε σε επαφή με την 
ποικιλία της ύλης των υπόλοιπων γνωστικών 
αντικειμένων, κάτι που προσδιόρισε τη σύνδε-
ση των αγγλικών με τα υπόλοιπα μαθήματα και 
μας οδήγησε στη διεύρυνση και τον εμπλουτι-
σμό των γνωστικών εμπειριών των μαθητών 
στα πλαίσια μιας διαθεματικής προσέγγισης.

 
 

Η σχολική χρονιά έφτανε στο τέλος της όταν η 
ανάγκη για παραγωγή ξεχωριστού εκπαιδευ-
τικού υλικού για την Α’ και για τη Β’ Δημοτικού 
είχε γίνει επιτακτική και το υλικό που είχε δημι-
ουργηθεί έπρεπε να αναμορφωθεί και να ανα-
διοργανωθεί. Εκτός από τις δικές μας παρατη-
ρήσεις και επισημάνσεις, σημαντικό ρόλο στην 
αναμόρφωση του υλικού έπαιξαν τα ερωτημα-
τολόγια με τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών 
που είχαν διδάξει το πρόγραμμα του ΠΕΑΠ, τα 
οποία είχαν συγκεντρωθεί από την επιστημονι-
κή ομάδα του Έργου, είχαν ταξινομηθεί και αξι-
ολογηθεί. Οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών 
ήταν διαπιστώσεις που αφορούσαν στο σύνολο 
των μαθητών των πρώτων τάξεων και ανέδει-
ξαν σημεία που έπρεπε να τα λάβουμε σοβα-
ρά υπόψη μας.

Επίσης, το υλικό αξιολογήθηκε και από την ομά-
δα του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης –συνεργάτες του ΠΕΑΠ–, 
οι οποίοι με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις 
τους μας βοήθησαν σημαντικά. Η ανατροφο-
δότησή τους ήταν λεπτομερής και σχολαστική 
με σχόλια συγκεκριμένα για την εκπαιδευτική 
διαδικασία καθεμιάς δραστηριότητας για όλους 
τους κύκλους. Κυρίως μας βοήθησαν οι ιδέες 
και προτάσεις που έκαναν για την ανάπτυξη και 
τη βελτίωση των δραστηριοτήτων. Έτσι, αρχί-
σαμε μία εκ νέου αναμόρφωση του υλικού σε 
επίπεδο ανάπτυξης της κάθε δραστηριότητας. 
Για το σκοπό αυτό σχηματίσαμε δύο ομάδες 
συγγραφής, μία για κάθε τάξη. Ξεκινήσαμε με 
το αναλυτικό πρόγραμμα, που τώρα μπορούσε 
να ξεκαθαρίσει σε σχέση με τους γλωσσικούς 
και τους παιδαγωγικούς στόχους, αφού αυτοί 
είχαν δοκιμαστεί, είχαν κριθεί και είχαν αξιολο-
γηθεί. Δημιουργήθηκε το αναλυτικό πρόγραμ-
μα της Α’ Δημοτικού3, για να μπορέσει η ομά-
δα της Β’ να στηριχτεί σε αυτό και να οικοδο-
μήσει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα για τη Β’ 
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τάξη. Καταγράφοντας τα δεδομένα, όπως προ-
έκυπταν από τις επισημάνσεις των εκπαιδευτι-
κών και τις δικές μας εμπειρίες στην τάξη, κα-
ταλήξαμε στις εξής διαπιστώσεις:

 ● Να γίνει μια σπειροειδής ανάπτυξη του υλι-
κού, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια και συ-
νάφεια ανάμεσα στις προϋπάρχουσες γνώ-
σεις και σε αυτές που θα αποκτηθούν στη 
συνέχεια, και να γίνεται περισσότερη επα-
νάληψη ανά κύκλο.

 ● Να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία και εναλ-
λαγή δραστηριοτήτων, αφού είχε διαπιστω-
θεί ότι οι μικροί μαθητές κουράζονται εύκο-
λα και βαριούνται γρήγορα.

 ● Να προστεθούν και άλλες δραστηριότητες 
και να επεκταθούν οι δραστηριότητες, ώστε 
με τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις των εκ-
παιδευτικών να καλύπτουν τις ώρες για ένα 
ολόκληρο σχολικό πρόγραμμα. Να εμπλου-
τιστούν οι δραστηριότητες με δράσεις που 
κινητοποιούν τα παιδιά, όπως το τραγούδι, 
η ζωγραφική, η κίνηση, ο χορός, το παιγνίδι 
και η δραματοποίηση. 

 ● Να προστεθούν ή να αντικατασταθούν κά-
ποιες θεματικές που δεν είχαν ικανοποιή-
σει τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 
μαθητών.

 ● Να αναπροσαρμοστούν οι στόχοι μερικών 
δραστηριοτήτων, είτε γιατί ήταν πολύ απαι-
τητικοί είτε γιατί είχαν πολύ μικρό γλωσσι-
κό όφελος ή η υλοποίησή τους ήταν ιδιαίτε-
ρα χρονοβόρα. 

Η αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων ξεκί-
νησε από τη δομή και οργάνωσή τους, ώστε 
να γίνει ένας σωστός συνδυασμός γλωσσικών 
στόχων, περιεχομένου, μεθοδολογικών εργα-
λείων και εκπαιδευτικού υλικού. Πιο συγκεκρι-
μένα, επανασχεδιάσαμε γλωσσικούς και παιδα-
γωγικούς στόχους, ώστε οι μικροί μαθητές να 
ανταποκριθούν με ενδιαφέρον σε αυτούς και να 
αποκομίσουν γλωσσικά, γνωστικά, επικοινωνι-
ακά και συναισθηματικά οφέλη. Η διατύπωση 

των στόχων βασίστηκε, όπως και πριν, πάνω 
σε δύο άξονες, τους γλωσσικούς και τους παι-
δαγωγικούς, που είναι εξίσου σημαντικοί για 
το σχεδιασμό μιας δραστηριότητας (Halliwell, 
1994: 10). Η κατανόηση και η παραγωγή προ-
φορικού λόγου εξακολουθούσε να είναι πρω-
ταρχικής σημασίας. Κατά τον επανασχεδιασμό 
όμως δόθηκε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στον 
εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων με επιπλέον 
γλωσσικό εισερχόμενο προς μάθηση [language 
input]. Γενικά, έχοντας υπόψη μας το χρονικό 
περιορισμό των δυο ωρών την εβδομάδα, φρο-
ντίσαμε οι δραστηριότητες να είναι ουσιαστικές 
με ένα πλούσιο γλωσσικό περιβάλλον. Κατα-
στήσαμε σαφές ότι η εκμάθηση συγκεκριμέ-
νων γλωσσικών δομών δεν είναι αυτοσκοπός 
και δεν αποτελεί το βασικό στόχο κάθε δραστη-
ριότητας. Αντιθέτως, δίνεται έμφαση στην ανά-
πτυξη των βασικών δεξιοτήτων που αποτελούν 
τους δύο βασικούς άξονες του σχεδιασμού της, 
την κατανόηση και την παραγωγή προφορικού 
λόγου, ώστε τα παιδιά να ακούνε και να μιλούν 
στο βαθμό του δυνατού για θέματα που συνδέ-
ονται με τις εμπειρίες τους.

Προσθέσαμε εποπτικό και ακουστικό υλικό, 
νέες ιστορίες και παραμύθια, τραγούδια και 
Φύλλα Εργασίας για το μαθητή. Προσπαθή-
σαμε όλες οι αναμορφωμένες δραστηριότητες 
να έχουν περισσότερο λόγο, χρώμα, ήχο και κί-
νηση και να προσφέρουν πολλαπλές διαδρο-
μές μάθησης για όλους τους τύπους μαθητών 
(Lightbown & Spada, 1999: 58). Βεβαιωθήκαμε 
ότι είχαμε προσφέρει ευκαιρίες για να λειτουρ-
γήσουν μαθητές με διαφορετικά στυλ μάθησης, 
όπως οπτικές παραστάσεις και υποδείγματα 
για τους οπτικούς τύπους, ακουστικά ερεθίσμα-
τα για τους ακουστικούς και παιγνίδια με κίνηση 
και χορό για τους κινητικούς τύπους.

Οι δραστηριότητες διαβαθμίστηκαν ως προς τη 
γλωσσική δυσκολία χωρίς όμως να απουσιά-
ζουν σύνθετες δομές αυθεντικού λόγου, όπως 
τραγούδια και παραμύθια, τις οποίες οι μαθητές 
μπορεί εύκολα να κατακτήσουν και να χρησι-
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μοποιήσουν νωρίτερα από άλλες που θεωρητι-
κά είναι περισσότερο στοιχειώδεις (Krashen & 
Terell, 1983). Επίσης, σχεδιάστηκαν επαναλη-
πτικές δραστηριότητες (μία επαναληπτική ανά 
πέντε δραστηριότητες) που ανακυκλώνουν το 
λεξιλόγιο, ώστε να προσφέρεται η δυνατότητα 
στο μαθητή να ανακαλέσει την προηγούμενη 
εμπειρία και γνώση, να εξοικειωθεί περισσότε-
ρο με κάποιες γλωσσικές δομές και να τις αφο-
μοιώσει καλύτερα.

Κάθε δραστηριότητα επανασχεδιάστηκε με βά-
ση όλα τα σχόλια που είχαν γίνει και αξιολογή-
θηκε εκ νέου από όλα τα μέλη της συγγραφικής 
ομάδας. Ξανακοιτάζοντας το υλικό, προσπαθή-
σαμε να διαπιστώσουμε αν αναδείκνυε στο σύ-
νολό του μια μεθοδολογική ποικιλία και αν αφο-
ρούσε μαθητές με διαφορετικό στυλ μάθησης, 
διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο και διαφορε-
τικές μαθησιακές ανάγκες. Βεβαιωθήκαμε ότι ο 
προφορικός λόγος αποτελούσε το επίκεντρο σε 
κάθε δραστηριότητα και ότι οι περιστάσεις επι-
κοινωνίας καθρέφτιζαν βιώματα και ενδιαφέρο-
ντα μαθητών αυτής της συγκεκριμένης ηλικίας 
(Reilly & Ward, 1997), με στόχο να αντιληφθούν 
το χώρο, το χρόνο, τις σχέσεις, όπως και να ερ-
μηνεύσουν και να κατανοήσουν τον πραγματικό 
κόσμο με μέσο τον προφορικό λόγο στο φαντα-
στικό παιχνίδι, ακόμη και στην περίπτωση χρή-
σης μιας ξένης γλώσσας. Δανειζόμενοι μάλιστα 
τις 7 αρχές (σχέσεις, κανόνες, συνήθειες, δικαι-
ώματα, υποχρεώσεις, σεβασμός και ανταμοι-
βές) που η Read (2005) προτείνει για τη δημι-
ουργία ενός ευχάριστου, θετικού για μάθηση και 
δημιουργία περιβάλλοντος τάξης, αξιολογήσα-
με αν με κάθε δραστηριότητα δημιουργούσαμε 
τις ευκαιρίες ώστε οι μαθητές να διαμορφώνουν 
θετικές σχέσεις, να ακολουθούν κανόνες για 
κάποιο συγκεκριμένο λόγο, όπως για να παί-
ξουν ένα παιχνίδι, να ακολουθούν μία «ρουτί-
να» στη μαθησιακή διαδικασία ώστε να γνωρί-
ζουν τι μπορούν να κάνουν ή τι απαιτείται από 
αυτούς κάθε φορά, να διεκδικούν χώρο και χρό-
νο για να εκφραστούν, να συνομολογούν με λό-

για και πράξεις τον αλληλοσεβασμό και βέβαια 
να δίνεται η ευκαιρία, κάθε φορά, για την επι-
βράβευση των προσπαθειών τους, όχι σε αντα-
γωνιστικό πλαίσιο αλλά σε επίπεδο ενθάρρυν-
σης της συμμετοχής, όπως να χειροκροτήσουν 
όλοι τους συμμαθητές τους που έπαιξαν στην 
παράσταση.

Επίσης, ξανακοιτώντας το υλικό από την άπο-
ψη της παιδαγωγικής καταλληλότητάς του, ελέγ-
ξαμε εάν με τις δραστηριότητες είχαμε δημιουρ-
γήσει για τους μικρούς μαθητές τις ευκαιρίες για 
την ασυνείδητη ανάπτυξη στρατηγικών μάθη-
σης, όπως το να ενεργοποιούν προηγούμενο 
γνωστικό υπόβαθρο («τι ξέρετε για την τροφή 
των ζώων του δάσους;»), να σχεδιάζουν («ποια 
υλικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να 
φτιάξουμε το σπιτάκι ενός μικρού ποντικού;»), 
να απομνημονεύουν (ρίμες για λεξιλόγιο), να 
αναζητούν πληροφορίες («παρατηρήστε την 
αφίσα και βρείτε πού έκρυψαν τα πασχαλινά 
αυγά»), να μεταφέρουν γνώσεις από ένα γνω-
στικό αντικείμενο σε άλλο (να θυμηθούν απλές 
μαθηματικές πράξεις), να συνεργάζονται (φτιά-
χνοντας ομαδικές εργασίες), να ενθαρρύνουν ο 
ένας τον άλλο (να χειροκροτούν την κάθε ομά-
δα που παρουσιάζει τη δουλειά της ή τον κάθε 
συμμαθητή τους), κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση 
προσπαθήσαμε να μπούμε στη θέση του μι-
κρού παιδιού ρωτώντας: «Μπορεί το παιδί να 
βρει νόημα σε αυτή τη δραστηριότητα ή να μά-
θει κάτι καινούριο ή να εμπεδώσει μια συμπε-
ριφορά;» (Cameron, 2001: 40). 

Διαπιστώσαμε ότι τα παραμύθια και οι ιστορί-
ες είχαν εκπληκτική ανταπόκριση στους μαθη-
τές, γι’ αυτό το λόγο προσθέσαμε κι άλλα. Επί-
σης, συνειδητοποιήσαμε ότι υπήρχε η ανά-
γκη όχι μόνο οπτικού υλικού αλλά και πραγ-
ματικών αντικειμένων (μια κούκλα, ένας λύκος, 
κ.λπ.) ή βιντεοπροβολών, αφού οι σημερινοί 
μαθητές για να χαρούν ένα παραμύθι είτε θέ-
λουν να το παίξουν, όπως παίζουν με τα παι-
χνίδια τους, και να παίρνουν ρόλους, είτε να το 
παρακολουθούν σε μία οθόνη όπου οι ήρωες 
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«ζωντανεύουν» (Zouganeli, 2004: 144). Με αυ-
τές τις παρατηρήσεις καταλήξαμε στην πρότα-
ση για βιντεοπροβολέα στην τάξη, στον οποίο 
το παραμύθι, διαθέσιμο σε προτεινόμενες συ-
γκεκριμένες ιστοσελίδες, θα παίζεται οπτικο-
ποιημένο και βέβαια στη δραματοποίηση, όπου 
όλα τα παιδιά θα παίρνουν μέρος και θα «παί-
ζουν» το παραμύθι ως πρωταγωνιστές. Προ-
σθέσαμε κι άλλες δραστηριότητες με σκοπό να 
αξιοποιήσουμε την ιστορία όχι για να διδάξουμε 
καινούργια γλώσσα αλλά για να δώσουμε την 
ευκαιρία στα παιδιά να επαναλάβουν τη γλώσ-
σα που έχουν ήδη μάθει σε μια πιο ελεύθερη 
και λιγότερο δομημένη περίσταση, ώστε να εξε-
ρευνήσουν και να παίξουν με τη γλώσσα, να 
την εσωτερικεύσουν και να συνειδητοποιήσουν 
την αξία της ως εργαλείου επικοινωνίας (Slaven 
& Slaven, 1991: 49). 

Κρατήσαμε το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών 
δραστηριοτήτων για την Α’ Δημοτικού και έτσι 
η ομάδα της Β’ ξεκίνησε να δουλεύει με νέο 
αναλυτικό πρόγραμμα και με ελάχιστες δρα-
στηριότητες από το παλιότερο υλικό για να τις 
αναμορφώσει. Το υλικό της Α’ τάξης δόθηκε 
σταδιακά και στην ομάδα εργασίας της Β’ τάξης, 
η οποία φρόντισε να υπάρχουν όσες επαναλή-
ψεις ήταν απαραίτητες και να αποφευχθούν οι 
 επικαλύψεις.
Το υλικό που δημιουργήθηκε είναι πολυμορφικό 
και, όπως και στην έντυπη μορφή έτσι και εδώ, 
θέματα αισθητικής του λόγου, της εικόνας και 
του ήχου είναι στοιχεία που ενισχύουν την επι-
στημονική αρτιότητα του υλικού και έχουν ιδιαί-
τερο βάρος. Κατά την αναμόρφωση των δρα-
στηριοτήτων είχαμε στη διάθεσή μας μία ομάδα 
καλλιτεχνών που θα υποστήριζαν τις ιδέες μας 
με εικόνες και τραγούδια κατάλληλα για τους μι-
κρούς μαθητές, οπότε είχαμε την ελευθερία να 
προτείνουμε υλικό είτε εξαρχής φτιαγμένο από 
εμάς είτε παραδοσιακό υλικό προερχόμενο από 
την αγγλική κουλτούρα (τραγούδια, μελωδίες 
και παραμύθια). Συζητώντας για το οπτικό υλι-
κό με την ομάδα των καλλιτεχνών που μας υπο-

στήριζαν καταλήξαμε ότι θα ήταν μία πολύ καλή 
ευκαιρία οι μικροί μαθητές να έρθουν σε επα-
φή με διαφορετικές αισθητικές προτάσεις και να 
ευαισθητοποιηθούν σε μια ποικιλία τεχνοτροπι-
ών. Οι καλλιτέχνες βοήθησαν σε αυτό κάνοντας 
αισθητικές προτάσεις που να προσομοιάζουν 
στη λογική των εικόνων στις οποίες οι μαθη-
τές εκτίθενται στα τηλεοπτικά καρτούν ή στα κό-
μικς (στην περίπτωση των εικόνων για την πα-
ρουσίαση του λεξιλογίου), στην αισθητική του 
αφηρημένου εξπρεσιονιστικού σχεδίου (στην 
περίπτωση απλών ιστοριών) και στη ρεαλιστι-
κή απεικόνιση (στην περίπτωση αφηγηματικού 
λόγου), ώστε να αποκτήσουν οι μικροί μαθητές 
μια πλουραλιστική καλλιέργεια στην αισθητική 
της φόρμας και του χρώματος. Εξάλλου, κάθε 
μορφής καλλιτεχνικό έργο μπορεί να διεγείρει τη 
φαντασιακή λειτουργία των μαθητών, να ενερ-
γοποιήσει συναισθηματικές καταστάσεις, να κι-
νητοποιήσει ψυχονοητικές λειτουργίες και να 
προσφέρει πληροφορίες με διαφοροποιημένους 
κώδικες επικοινωνίας (Baker, 1995). Προσπα-
θήσαμε, επίσης, στην περίπτωση του φωτο-
γραφικού υλικού να αναδείξουμε την ομορφιά 
της διαφορετικότητας και να εξοικειώσουμε το 
βλέμμα στην αναγνώριση του ωραίου έξω από 
στερεοτυπικά σύμβολα φόρμας ή εθνικού και 
φυλετικού προσδιορισμού. Επιπλέον, προσπα-
θήσαμε με την ποικιλία στη χρήση των εικόνων 
να βοηθήσουμε να χρησιμοποιηθεί το οπτικό 
υλικό και ως λειτουργικό κομμάτι κατανόησης 
και παραγωγής προφορικού λόγου αλλά και ως 
στοιχείο ανάπτυξης της φαντασίας και της δημι-
ουργικής σκέψης των μαθητών. Έχει ήδη απο-
δειχθεί πειραματικά η υπόθεση ότι η δημιουργι-
κή έκφραση είναι δυνατόν να επηρεαστεί από 
οποιοδήποτε διδακτικό μάθημα, ακόμη και αν 
αυτό δεν αποσκοπεί επί τούτου στην καλλιέρ-
γειά της, αν αυτό δίνει ερεθίσματα αισθητικής 
των εικόνων (Κούσουλας & Μελά, 2005). 

Με το τέλος της αναμόρφωσης, το υλικό για 
την Α’ Δημοτικού ετοιμάστηκε για να δοθεί για 
επεξεργασία σε ατελιέ και να δημιουργηθεί ως 
έντυπο υλικό και ταυτόχρονα οργανώθηκε για 
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να «αναρτηθεί» στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ για 
να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικά από τους εκ-
παιδευτικούς. Παράλληλα, άρχισε και η δια-
δικασία για την ηχογράφηση των τραγουδιών 
και των ιστοριών, έγινε επιλογή των ανθρώ-
πων που θα εκτελούσαν τραγούδια και μου-
σική από εκπαιδευτικούς αγγλικής με ειδικές 
σπουδές στη μουσική και φυσικούς ομιλητές 
της αγγλικής. Η ομάδα επιλέχθηκε καθώς και 
το στούντιο ηχογράφησης και άρχισε η παρα-
γωγή του υλικού, με την ταυτόχρονη παρουσία 
και της συγγραφικής ομάδας και εκπροσώπων 
της επιστημονικής ομάδας του Έργου.

Οι μελωδίες των τραγουδιών, ανάλογα με τη 
μουσικότητα και τον τονισμό των λέξεων, επε-
λέγησαν είτε από παραδοσιακά κομμάτια αγ-
γλικών σκοπών, που έχουν για πολλά χρόνια 
χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της αγγλικής 
γλώσσας, είτε δημιουργήθηκαν από τη μουσι-
κό της ομάδας με σκοπό να προσομοιάζουν σε 
γνωστούς ρυθμούς και ακούσματα των μικρών 
μαθητών. Μετά την παραγωγή του, το ηχητικό 
μέρος του υλικού «αναρτήθηκε» και αυτό στην 
ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ για να χρησιμοποιηθεί 
από τους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι εκτός από το ακουστικό υλικό που ηχο-
γραφήθηκε, σε κάθε δραστηριότητα υπάρχουν 
προτάσεις και για επιπλέον τραγούδια ή ιστορί-
ες και προτείνονται οι αντίστοιχες ιστοσελίδες 
όπου αυτά διατίθενται με ελεύθερη πρόσβαση.

Η αναμόρφωση του υλικού ολοκληρώνει ποι-
οτικά το εκπαιδευτικό υλικό, κάνοντάς το απο-
τελεσματικότερο και χρηστικότερο. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε, το υλικό που δημιουργήθηκε είναι 
πολυμορφικό και οι εκπαιδευτικοί έχουν πρό-
σβαση σε αυτό μέσω του διαδικτύου. Το υλι-
κό υπάρχει ήδη και σε έντυπη μορφή, όμως η 
χρήση του διαδικτύου είναι αναπόσπαστο μέ-
ρος του, καθώς υπάρχουν και παραπομπές σε 

ιστοσελίδες με οπτικό και ακουστικό υλικό αλλά 
και επιπρόσθετο υλικό.

Ωστόσο, ακόμη και σε έντυπη μορφή, το εκπαι-
δευτικό υλικό της Α’ και Β’ Δημοτικού δεν είναι 
ένα βιβλίο για τη διδασκαλία της ξένης γλώσ-
σας. Είναι μια ποικιλία δράσεων και ενεργειών 
που προτείνονται για την υλοποίηση των στό-
χων του προγράμματος σπουδών και λειτουρ-
γεί συμπληρωματικά με τον εκπαιδευτικό, υλι-
κό δηλαδή και εκπαιδευτικός αλληλοσυμπλη-
ρώνονται και μαζί δημιουργούν το κατάλληλο 
μαθησιακό περιβάλλον. Οι προτεινόμενες δρα-
στηριότητες δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνα-
τότητα να κατανοήσει καλύτερα τους στόχους 
του προγράμματος και τα κριτήρια με βάση τα 
οποία μπορεί και ο ίδιος να σχεδιάσει και να 
αξιολογήσει το δικό του υλικό για τις ανάγκες 
των μαθητών του.

Το υλικό ολοκληρώθηκε, όμως η δημιουργία του 
δεν μπορεί να έχει ένα τέλος. Κάθε εκπαιδευτι-
κό υλικό για να είναι λειτουργικό πρέπει να ανα-
νεώνεται. Εμείς θα συνεχίσουμε να προσθέ-
τουμε ηλεκτρονικά νέες δραστηριότητες ή ιδέ-
ες για κάθε κύκλο αλλά και όσοι διδάσκουν αγ-
γλικά σε μικρούς μαθητές μπορούν να καταθέ-
σουν άλλες προτάσεις και νέες δραστηριότητες 
με παρόμοια μεθοδολογική προσέγγιση, προ-
σθήκες στις ήδη υπάρχουσες και, βέβαια, νέες 
ιδέες για δραστηριότητες, παιχνίδια, εργασίες 
και καθετί που μπορεί να δώσει χαρά και κέφι 
στους μικρούς μαθητές που έρχονται για πρώ-
τη φορά σε επαφή με την αγγλική γλώσσα. Άλ-
λωστε, αυτό είναι και το ζητούμενο σε αυτό το 
πρόγραμμα: να αξιοποιήσουμε τον ενθουσια-
σμό, την περιέργεια και τον αυθορμητισμό των 
μικρών παιδιών στην τάξη των αγγλικών για να 
μεγιστοποιήσουμε τη θετική επίδραση του μα-
θησιακού υλικού και να πετύχουμε κάθε μέρα 
σε κάθε τάξη κάθε μαθητής να μαθαίνει κάτι, 
να καταφέρνει κάτι και να αισθάνεται χαρούμε-
νος γι’ αυτό.
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1 Το πλαίσιο του προγράμματος ΠΕΑΠ παρατίθεται στο http://rcel.enl.uoa.gr/peap/articles/programma-0

2 Γενικές οδηγίες για το μάθημα και αναφορά στα χαρακτηριστικά μαθητών της πρώιμης ηλικίας παρατίθενται στο 
http://rcel.enl.uoa.gr/peap/articles/genikes-didaktikes-odigies.

3 Για το αναλυτικό πρόγραμμα Α΄ Δημοτικού βλ. http://rcel.enl.uoa.gr/docsforpeap/a_class_analytiko_programma.pdf
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Περίληψη
Το παρόν άρθρο συζητά τα αποτελέσματα μελέτης για τις απόψεις των εκπαιδευτικών του 
ΠΕΑΠ ως προς το εκπαιδευτικό υλικό διδασκαλίας και μάθησης που χρησιμοποιήθηκε κατά 
τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ΠΕΑΠ. Εκατόν εβδομήντα πέντε εκπαιδευτικοί που δίδαξαν 
στην Α’ και Β’ τάξη Δημοτικού το σχολικό έτος 2010-11 λειτούργησαν ως αξιολογητές του υλικού 
και συμπλήρωσαν ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια στα οποία εξέθεταν τις απόψεις τους 
για την καταλληλότητα και τη χρησιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτη-
μάτων αξιοποιήθηκαν από την ομάδα Έργου και αποτέλεσαν τη βάση για την αναμόρφωση 
του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε κατά το δεύτερο χρόνο εφαρμογής του προ-
γράμματος σπουδών.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του πρώτου 
χρόνου εφαρμογής του ΠΕΑΠ στα 800 ολοή-
μερα σχολεία με αναμορφωμένο σχολικό πρό-
γραμμα σπουδών ζητήθηκε από τους εκπαι-
δευτικούς που δίδασκαν τάξεις ΠΕΑΠ να συ-
μπληρώσουν ερωτηματολόγιο, με στόχο να 
αποτυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με το 
υλικό που χρησιμοποιούν στις τάξεις τους και 
συγκεκριμένα να κρίνουν την αποτελεσματικό-
τητά του ως προς τις θεματικές, τη λειτουργικό-
τητα και τον τρόπο παρουσίασής του. 

Τα αποτελέσματα, όπως προέκυψαν από την 
ανάλυση 175 ερωτηματολογίων, αξιοποιήθη-
καν δημιουργικά από τη συγγραφική ομάδα 
του ΠΕΑΠ, η οποία και τελικά προχώρησε στην 
αναμόρφωση του υλικού για τη δεύτερη χρο-
νιά εφαρμογής του και το διαχωρισμό των δρα-
στηριοτήτων για την Α’ και Β’ τάξη. Τα ερωτημα-
τολόγια συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ, 
οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν 15-20 
έτη προϋπηρεσίας στην Α/θμια εκπαίδευση, 
ενώ οι μισοί φαίνεται να έχουν διδάξει και στις 

δυο τάξεις του δημοτικού σχολείου.1 Επίσης, οι 
αξιολογητές του ΠΕΑΠ2 κλήθηκαν να συνεισφέ-
ρουν δεδομένου του διπλού ρόλου τους ως με-
λών της ευρύτερης ομάδας του ΠΕΑΠ αλλά και 
ως εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν το υλι-
κό στις τάξεις τους. Τέλος, το υλικό αξιολογήθη-
κε και από τα μέλη της συγγραφικής ομάδας με 
την παράλληλη ιδιότητά τους ως διδασκόντων 
στα εν λόγω σχολεία, με απώτερο στόχο την 
αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και τον 
εντοπισμό εκείνων των δραστηριοτήτων που 
δεν είχαν την αναμενόμενη ανταπόκριση από 
τους μαθητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυτο-
αξιολόγηση από μεριάς της συγγραφικής ομά-
δας οδηγούσε στην κριτική των ομαδικά σχε-
διασμένων δραστηριοτήτων από το κάθε μέλος 
της ξεχωριστά και οι παρατηρήσεις τους αξιο-
ποιούνταν σε κάθε αναδιαμόρφωση. 

Ο σχεδιασμός του ερευνητικού εργαλείου, στό-
χος του οποίου ήταν να διερευνήσει την καταλ-
ληλότητα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
του ΠΕΑΠ κατά την πρώτη χρονιά εφαρμο-
γής του, αποτέλεσε μια πολύπλοκη και χρονο-
βόρα διαδικασία. Αφού αποφασίστηκαν τα κρι-
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των εκπαιδευτικών, στο χρόνο προϋπηρεσίας 
τους συνολικά αλλά και στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση καθώς και στις τάξεις που δίδαξαν τη 
συγκεκριμένη χρονιά.

Τα δεδομένα των κλειστών ερωτήσεων των 
ερωτηματολογίων καταχωρήθηκαν σε βάση δε-
δομένων και αναλύθηκαν ποσοτικά. Αρχικά, τα 
ευρήματα (τα αποτελέσματα από τις κλειστού 
τύπου ερωτήσεις, τα σχόλια και οι παρατηρή-
σεις των εκπαιδευτικών που τελικά ανατροφο-
δότησαν την ομάδα των σχεδιαστών του υλι-
κού) συμπεριλήφθηκαν και συζητήθηκαν σε 
έκθεση η οποία και αποτέλεσε τη βάση για τη 
συγγραφή του παρόντος άρθρου.4 

 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών αποτυπώθη-
καν και αναλύθηκαν συστηματικά από την ομά-
δα Έργου. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτι-
κά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυ-
σης και ερμηνεύονται οι συγκεκριμένες τάσεις 
ως προς τη χρήση των δραστηριοτήτων.5 Επί-
σης, σχολιάζεται αν η δομή των δραστηριοτή-
των ικανοποίησε τους εκπαιδευτικούς και κατά 
πόσο ήταν κατά τη γνώμη τους λειτουργικές και 
γλωσσικά και γνωστικά απαιτητικές. 

2.1 Χρήση και καταλληλότητα των 
δραστηριοτήτων

Σε σχέση με τις δραστηριότητες του Α’ κύκλου, 
ο οποίος είναι εισαγωγικός και στοχεύει στην 
εξοικείωση των μικρών μαθητών με την ξένη 
γλώσσα, χρησιμοποιήθηκαν όλες από την πλει-
οψηφία των εκπαιδευτικών και των δύο τάξε-
ων. Παρόλα αυτά, αναφορικά με τις δραστη-
ριότητες του Β’ κύκλου, ο οποίος περιλαμβάνει 
δραστηριότητες που στόχο έχουν να παρουσιά-
σουν εκείνες τις βασικές λεκτικές φράσεις πάνω 
στις οποίες μπορεί να «χτιστεί» η πρώτη γνω-
ριμία των παιδιών με την αγγλική γλώσσα σε 
επίπεδο κατανόησης και παραγωγής προφορι-

τήρια με βάση τα οποία το εκπαιδευτικό υλικό 
θα αξιολογούνταν και τα οποία αφορούσαν στη 
θεματική, στη δομή, στη λειτουργία και στην 
περιγραφή των δραστηριοτήτων, επιχειρήθηκε 
η δημιουργία ερωτηματολογίου, το οποίο όμως 
αναμορφώθηκε ποικιλοτρόπως και σε πολλα-
πλά επίπεδα μέχρι να λάβει την τελική του μορ-
φή (βλ. Παράρτημα 8α). Αυτή προέκυψε ύστε-
ρα από δοκιμές και συζητήσεις με την ομάδα 
Έργου του ΠΕΑΠ, μέλη της οποίας, όπως ανα-
φέρθηκε προηγουμένως, ήταν και εκπαιδευ-
τικοί που χρησιμοποιούσαν το υλικό στις τά-
ξεις τους. Γενικά, επιχειρήθηκε ένας συγκερα-
σμός διαφόρων τύπων ερωτημάτων (κλειστού 
και ανοιχτού) για μεγαλύτερη ποικιλία απαντή-
σεων, αλλά και για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία 
του εργαλείου.3 

Tο ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρό-
πο ώστε να αξιολογηθεί κάθε πτυχή του υλικού, 
και συγκεκριμένα κάθε δραστηριότητα της Α’ και 
Β’ τάξης χωριστά. Στο πρώτο μέρος του ερωτη-
ματολογίου οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να δηλώ-
σουν ποιες ακριβώς δραστηριότητες χρησιμο-
ποίησαν στις τάξεις τους και ποιες όχι, καθώς 
και να κρίνουν την καταλληλότητά τους εφόσον 
τις χρησιμοποίησαν. Στο δεύτερο μέρος του 
ερωτηματολογίου, με βάση κλίμακα από 1 ως 
5, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εκφράσουν την 
άποψή τους σε σχέση με το σύνολο των δρα-
στηριοτήτων ως προς την περιγραφή τους, τις 
θεματικές περιοχές τους και τη δομή τους (π.χ. 
αν είναι πολύπλοκη και απαιτείται πολύς χρό-
νος προετοιμασίας, αν μπορεί να προσαρμο-
στεί στις ανάγκες της τάξης κ.λπ.) και τέλος τη 
γλωσσική ή γνωστική πολυπλοκότητά τους. 
Μέσω ερωτημάτων ανοιχτού τύπου δόθηκε 
επίσης η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 
προσθέσουν σχόλια ή παρατηρήσεις σε σχέση 
με το υλικό και την καταλληλότητά του. Τέλος, 
επειδή κρίθηκε απαραίτητο να συγκεντρωθούν 
στοιχεία σε σχέση με τον πληθυσμό που έλαβε 
μέρος στην αξιολόγηση, το ερωτηματολόγιο πε-
ριείχε ερωτήματα που αφορούσαν στην ηλικία 
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κού λόγου, υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις 
στις διαπιστώσεις των εκπαιδευτικών της Α’ 
και Β’ τάξης. Στην Α’ τάξη διαπιστώθηκε ελάχι-
στη χρήση εκείνων των δραστηριοτήτων που 
απαιτούσαν μεγαλύτερη κινητικότητα των μαθη-
τών, όπως, για παράδειγμα, οι δραστηριότητες 
«Animal dice» και «Blindfolded». Η τάση αυτή 
φάνηκε να είναι σαφώς μικρότερη στη Β’ τάξη. 
Οι εκπαιδευτικοί, ειδικά στην αρχή της χρονιάς 
αλλά και στην πρώτη επαφή τους με τόσο μι-
κρά παιδιά, φάνηκε ότι ήταν περισσότερο δι-
στακτικοί να διδάξουν δραστηριότητες που εί-
χαν ως επίκεντρο τη συμμετοχή των μαθητών 
μέσω παιχνιδιών και κινητικής έκφρασης. Εξαι-
τίας της έλλειψης πρότερης εμπειρίας με τόσο 
μικρά παιδιά, σύμφωνα και με τα στατιστικά 
στοιχεία που αντλήθηκαν από την έρευνα για 
το προφίλ των εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ7, φαί-
νεται εύλογο να μην είχαν εξοικειωθεί κατά τους 
πρώτους μήνες της σχολικής χρονιάς με δρα-
στηριότητες οι οποίες απαιτούσαν τραγούδι, 
χορό και εμπλοκή σε παιχνίδια. Το γεγονός ότι 
στη Β’ τάξη οι δραστηριότητες που περιελάμ-
βαναν περισσότερη κίνηση των μαθητών είχαν 
χρησιμοποιηθεί σε αισθητά μεγαλύτερο βαθμό 
φαίνεται να σχετίζεται με την ηλικία των παιδιών 
που είναι μεγαλύτερη και την αίσθηση των εκ-
παιδευτικών ότι μπορούν οι ίδιοι να αντεπεξέλ-
θουν στην τήρηση των κανόνων της τάξης και 
στην εύρυθμη διεξαγωγή του μαθήματος. Επο-
μένως, φαίνεται λογικό στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς και κατά την πρώτη τους επαφή με το 
νέο αυτό πρόγραμμα να είναι διστακτικοί να δι-
δάξουν δραστηριότητες που επιτρέπουν την κί-
νηση των μαθητών και μπορεί να είναι λιγότερο 
συμβατικές με τον τρόπο διδασκαλίας που ακο-
λουθούσαν μέχρι πρότινος. 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί της Α’ τάξης φάνηκαν 
να ήταν διστακτικοί φτάνοντας στο Γ’ κύκλο, ο 
οποίος παρουσιάζει τις επικοινωνιακές περι-
στάσεις μέσα από τις οποίες τα παιδιά χρησι-
μοποιούν γλωσσικά στοιχεία που αφορούν σε 
σταθερές και μεταβλητές του φυσικού και κοι-

νωνικού περιβάλλοντος, και να μην έχουν ξεπε-
ράσει ακόμη τις προσωπικές τους φοβίες. Ειδι-
κότερα, φάνηκε να μην αξιολογούν ως επαρκή 
την ικανότητά τους να εντάξουν στο μάθημά 
τους τέτοιου είδους δραστηριότητες, αφού στις 
απαντήσεις ορισμένων στις ερωτήσεις ανοιχτού 
τύπου γίνεται αναφορά στην ανασφάλειά τους 
ως προς αυτές τις δραστηριότητες δηλώνοντας 
την ανησυχία τους ότι δεν θα μπορούσαν να δι-
ατηρήσουν την τάξη στο τμήμα τους. Συγκεκρι-
μένα εκπαιδευτικός αναφέρει: 

Υπάρχουν δραστηριότητες που δεν φαί-
νεται να λαμβάνουν υπόψη τη διαχείριση 
της τάξης. Δημιουργείται πολύς θόρυβος 
και χάνεται η συνοχή της τάξης με απο-
τέλεσμα και ο εκπαιδευτικός να βγαίνει 
κουρασμένος από το μάθημα αλλά και οι 
μαθητές να οδηγούνται σε λανθασμένα 
συμπεράσματα σχετικά με το τι σημαίνει 
μάθημα αγγλικών, αλλά και μάθημα γενι-
κά. Είναι γεγονός ότι η φιλοσοφία της δι-
δασκαλίας των αγγλικών διαφέρει σημα-
ντικά από αυτήν των υπόλοιπων μαθη-
μάτων, με αποτέλεσμα να χρειάζεται με-
γάλη προσπάθεια και χρόνος για να αντι-
ληφθούν τα παιδιά ότι μπορούν να κά-
νουν μάθημα σε τόσο διαφορετικές συν-
θήκες (κίνηση, ομάδες, παιχνίδια, κ.λπ.) 
χωρίς να ξεφεύγουν από την έννοια της 
πειθαρχίας και του αλληλοσεβασμού. 

Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκε μια αυξητική τάση 
σε σχέση με τη χρήση αυτών των δραστηριο-
τήτων στη Β’ τάξη, γεγονός που επιβεβαιώνει 
ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονταν οι ίδιοι 
ασφαλείς να τις διδάξουν στην Α’ τάξη λόγω 
του πολύ νεαρού της ηλικίας των μαθητών τους 
και προφανώς της έλλειψης εμπειρίας από την 
πλευρά τους. Με άλλα λόγια, από την ανάλυ-
ση των απαντήσεών τους φαίνεται ότι στη Β’ 
τάξη, όπου τα παιδιά είχαν ενταχθεί στη λογι-
κή λειτουργίας του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί 
δίδαξαν τις προαναφερθείσες δραστηριότητες 
σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στην Α’ τάξη. 
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Πάντως, σύμφωνα και με τα σχόλια των εκπαι-
δευτικών αλλά και της συγγραφικής ομάδας, 
που λειτουργούσε παράλληλα και ως παρατη-
ρητής διδάσκοντας το εκπαιδευτικό υλικό που 
είχε σχεδιάσει, τα παιδιά έδειχναν ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για δραστηριότητες που είχαν εντά-
ξει τη ζωγραφική, το τραγούδι, την κίνηση, το 
χορό, το παιχνίδι και το θέατρο. Τα σχόλια δυο 
εκπαιδευτικών στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις 
επιβεβαιώνουν την παραπάνω διαπίστωση: 

Οι μαθητές δείχνουν ιδιαίτερη προτίμη-
ση στο οπτικοακουστικό υλικό (κυρίως 
βίντεο) και η ανταπόκριση και ο βαθμός 
αφομοίωσης του υλικού/ δραστηριοτή-
των γίνεται πιο εύκολα και πιο ευχάριστα 
με τη χρήση τους. 

Ένα βιντεάκι, ένα τραγούδι, μια ζωγρα-
φιά, μια κατασκευή πρέπει οπωσδήποτε 
να υπάρχουν σε κάθε δραστηριότητα και 
αρέσουν πάρα πολύ στους μικρούς μα-
θητές σε σημείο να τα επιζητούν και να τα 
θεωρούν δεδομένα. 

Όπως ήταν φυσικό, μετά την αναμόρφωση 
του υλικού ώστε να χρησιμοποιηθεί τη δεύτε-
ρη σχολική χρονιά πιλοτικής εφαρμογής του 
ΠΕΑΠ, διατηρήθηκαν αυτού του είδους οι δρα-
στηριότητες λόγω της επιτυχίας που είχαν στην 
ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μικρών 
μαθητών. Μάλιστα, η συγγραφική ομάδα φρό-
ντισε να υπάρχει σχεδόν σε κάθε δραστηριότη-
τα ένα τραγούδι, ώστε να κεντρίσουν το ενδια-
φέρον των παιδιών. Πάντως, είναι σημαντικό να 
αναφερθεί ότι παρόλο που κάποιοι εκπαιδευτι-
κοί δεν χρησιμοποίησαν τις συγκεκριμένες δρα-
στηριότητες, η πλειοψηφία τους τις έκρινε κα-
τάλληλες και ως προς τη θεματική, αλλά και ως 
προς τη λειτουργία, τη δομή και την περιγραφή 
της διδακτικής διαδικασίας.

Τέλος, στα ερωτήματα ανοιχτού τύπου, ανεξάρ-
τητα από το είδος των δραστηριοτήτων, οι εκ-
παιδευτικοί τονίζουν τη σημασία της προετοι-
μασίας από μέρους τους έτσι ώστε να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

Χρειάστηκε να είμαι πολύ καλά προετοι-
μασμένη και ευέλικτη επειδή ποτέ δεν 
ήξερα αν η τάξη μου είναι ξεθεωμένη. 
Χρειάστηκα ποικιλία δραστηριοτήτων για 
να δώσω κίνητρο στους μαθητές μου. 
Δυστυχώς, μερικές φορές ήταν πολύ κου-
ρασμένοι και δεν μπορούσαν να συγκε-
ντρωθούν ή να συμμετάσχουν, ειδικά 
στην Α’ τάξη.

Η ευελιξία που έπρεπε να διαθέτουν για να 
ανταποκριθούν φαίνεται και στα παρακάτω λό-
για εκπαιδευτικού:

Κάποιες δραστηριότητες δεν χρησιμο-
ποιήθηκαν είτε λόγω του ότι κρίθηκαν 
δύσκολες για τα παιδιά της ηλικίας αυ-
τής είτε λόγω χρόνου. Επίσης, χρησιμο-
ποιήθηκαν άλλες που είναι σύμφωνες με 
τις θεματικές που προτείνονται από το 
ΠΕΑΠ, προσαρμοσμένες στις δυνατότη-
τες των παιδιών ή και στη διάθεση και το 
ενδιαφέρον που δείχνουν.

Η ευελιξία κάποιων εκπαιδευτικών έγκειται και 
στην ένταξη επιπλέον υλικού στο μάθημά τους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
μικρών μαθητών, κάποιοι σημειώνουν ότι θεω-
ρούν ιδιαίτερα χρήσιμο το πρόσθετο υλικό του 
ΠΕΑΠ που δίνεται σε μορφή ιστοσελίδων και 
χρησιμοποιούν ρίμες ή παραδοσιακά αγγλικά 
παιδικά τραγούδια, ανεξάρτητα από το τι προ-
τείνεται, ακολουθώντας τις θεματικές ενότητες ή 
και προβάλλοντας ιστορίες από dvd παιδικών 
σειρών. Συγκεκριμένα, εκπαιδευτικός αναφέρει:

Ο Ε’ κύκλος βοηθά πολύ στην παρουσί-
αση των δραστηριοτήτων με τρόπο που 
πραγματικά τα παιδιά λάτρεψαν και πολ-
λά από τα τραγούδια τα έμαθαν από το 
πρώτο άκουσμα. Είναι εξαιρετικά βοηθη-
τικός και απολύτως απαραίτητος.  

Να σημειωθεί, τέλος, ότι υπήρχε μια μειοψηφία 
εκπαιδευτικών που δήλωσε ότι δεν χρησιμο-
ποίησε καθόλου υλικό του Ε’ κύκλου, που πε-
ριέχει εποχιακό υλικό μέσα από το οποίο οι μα-
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θητές ανακυκλώνουν λεξιλόγιο και γλωσσικές 
δομές που έχουν προηγηθεί, αλλά υλικό από 
διάφορα βιβλία εκδοτικών οίκων λόγω της έλ-
λειψης αίθουσας Η/Υ και της αδυναμίας πρό-
σβασης στο διαδίκτυο σημειώνοντας ότι η αί-
θουσα πληροφορικής είναι κατειλημμένη από 
τον καθηγητή πληροφορικής ή κάποιας άλλης 
ειδικότητας.

2.2  Θεματική, λειτουργία και δομή των 
δραστηριοτήτων

Ως προς το ζήτημα της καταλληλότητας της θε-
ματικής των δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτι-
κοί έκριναν ότι οι δραστηριότητες που χρησι-
μοποίησαν σχετίζονταν στο σύνολό τους με τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών της Α’ και Β’ Δημο-
τικού, καθώς και με τις γνώσεις που αποκτούν 
τα παιδιά από το ευρύτερο σχολικό πρόγραμ-
μα. Δεδομένου, με άλλα λόγια, ότι οι θεματικές 
των δραστηριοτήτων συμβαδίζουν με τις θεμα-
τικές που διδάσκονται τα παιδιά στο πλαίσιο 
του σχολικού προγράμματος, οι γνώσεις που 
αποκτούνται μέσω της διδασκαλίας των αγγλι-
κών αποκτούνται παράλληλα με τα υπόλοιπα 
σχολικά μαθήματα. Συγκεκριμένα, εκπαιδευτι-
κός αναφέρει:

Στα θετικά του Προγράμματος είναι η 
ύπαρξη ποικιλίας δραστηριοτήτων, η 
άμεση σύνδεση με τα ενδιαφέροντα και 
τις ανάγκες των μαθητών, η πρωτοτυπία 
του υλικού και η σύγχρονη παιδαγωγική 
προσέγγιση. 

Το παραπάνω τονίζεται ως θετικό για την εξα-
σφάλιση της συνέχειας, όχι μόνο από τους εκ-
παιδευτικούς που δίδαξαν μόνο Α’ ή μόνο Β’ 
τάξη αλλά και από αυτούς που δίδαξαν παράλ-
ληλα και στις δύο τάξεις και που είχαν συνο-
λικότερη εικόνα, αφού χρησιμοποίησαν το ίδιο 
εκπαιδευτικό υλικό ταυτόχρονα για τις δύο ηλι-
κιακές ομάδες. 

Στο ερώτημα αν υπήρχαν θεματικές στις οποίες 
τα παιδιά δεν ανταποκρίθηκαν θετικά, η πλειο-

ψηφία των εκπαιδευτικών που διδάσκει στην Α’ 
τάξη (ή/και στη Β’ τάξη) θεωρεί ότι οι δραστη-
ριότητες ως προς τη θεματική τους είχαν απή-
χηση στα παιδιά, όπως φαίνεται και στο παρα-
κάτω διάγραμμα. 

Διάγραμμα 1: Απήχηση των θεματικών           
στους μαθητές

Οι απαντήσεις στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις 
ήταν διαφωτιστικές ως προς τους λόγους για 
τους οποίους κάποιες θεματικές θεωρούνται 
από τους εκπαιδευτικούς πιο κατάλληλες από 
κάποιες άλλες. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε ότι 
η δραστηριότητα «Halloween» δεν ήταν τόσο 
κατάλληλη για τον συγκεκριμένο κύκλο, γιατί 
αφενός ήταν περισσότερο απαιτητική για τους 
μαθητές της Α’ τάξης και αφετέρου δεν ήταν 
απόλυτα χρονικά συνδεδεμένο με τις ελληνικές 
Απόκριες. Έτσι, η συγκεκριμένη δραστηριότη-
τα διατηρήθηκε μεν αλλά μετά και από κάποιες 
αναμορφώσεις συμπεριλήφθηκε στον εποχια-
κό κύκλο δραστηριοτήτων, ο οποίος λειτουρ-
γεί ως αφορμή για πολιτισμικές συγκρίσεις σε 
κοινά ή παρόμοιου λαογραφικού περιεχομένου 
έθιμα με άλλες χώρες. 

Όσον αφορά στη δομή των δραστηριοτήτων, οι 
εκπαιδευτικοί ήταν στην πλειοψηφία τους ικα-
νοποιημένοι. Παρατήρησαν ότι εφάρμοζαν τις 
δραστηριότητες είτε αυτούσιες όπως τους δίνο-
νταν στην ιστοσελίδα του προγράμματος είτε 
τις προσάρμοζαν σύμφωνα με τις ανάγκες των 
μαθητών τους. Επίσης, θεώρησαν ότι ο τρόπος 
παρουσίασης και η δομή των δραστηριοτήτων 
δεν ήταν πολύπλοκη και ότι δεν απαιτούνταν 
πολύς χρόνος ούτε για την επιλογή της δρα-
στηριότητας που θα διδάξουν αλλά ούτε και για 
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την προετοιμασία της. Τα παραπάνω συνοψί-
ζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Διάγραμμα 2: Δομή των δραστηριοτήτων         
(1 καθόλου, 5 πάρα πολύ) 

2.3  Γλωσσικές και γνωστικές απαιτήσεις 
του εκπαιδευτικού υλικού 

Η εικόνα που παίρνουμε ως προς τις γλωσ-
σικές και γνωστικές απαιτήσεις του εκπαιδευ-
τικού υλικού είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και 
απασχόλησε εντόνως τη συγγραφική ομάδα 
κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης του εκπαι-
δευτικού υλικού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
τα Διαγράμματα 3 και 4, παρόλο που οι γνώ-
μες των εκπαιδευτικών ως προς τις γλωσσικές 
απαιτήσεις φαίνεται να ποικίλλουν σε σχέση με 
τις γνωστικές, η πλειοψηφία σημειώνει ότι δεν 
είναι υπερβολικές γι’ αυτές τις ηλικίες. 

Διάγραμμα 3: Οι γλωσσικές απαιτήσεις του υλικού

Διάγραμμα 4: Οι γνωστικές απαιτήσεις του υλικού 

Η παραπάνω εικόνα ενισχύεται ακόμα περισ-
σότερο από τα σχόλια των εκπαιδευτικών στις 
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Οι περισσότερες 
αναφορές σχετικά με δραστηριότητες που δυ-
σκόλεψαν τα παιδιά γλωσσικά σχετίζονταν με 
την Α’ Δημοτικού, όπως φαίνεται και παρακάτω 
από τα σχόλια δυο εκπαιδευτικών. 

Numbers and action: η Α’ τάξη δυσκολεύ-
τηκε στο κομμάτι των πράξεων

Η δραστηριότητα «houses» έκρινα πως 
ήταν γλωσσικά αρκετά απαιτητική, ειδικά 
για την Α΄ τάξη. Ίσως να εντασσόταν κα-
λύτερα στο Δ΄ κύκλο. Παρομοίως, η δρα-
στηριότητα «Frosty the snowman» απο-
δείχτηκε αρκετά απαιτητική γλωσσικά δι-
ότι οι γλωσσικές δομές που περιλαμβά-
νει «έρχονται» αρκετά νωρίς μέσα στη 
χρονιά για μαθητές Α΄ Δημοτικού. Θέλω 
όμως να σημειώσω πως οι ίδιες δραστη-
ριότητες, απλοποιημένες γλωσσικά, ή αν 
χρησιμοποιούνταν στη Β΄ Δημοτικού, δεν 
θα είχαν την ίδια γλωσσική δυσκολία.

Εκπαιδευτικοί τόνισαν επίσης τη σημασία ύπαρ-
ξης στην Α’ τάξη απλών λεκτικών πράξεων, και 
σημείωσαν ότι οι μαθητές χρειάζονται πολλές 
επαναλήψεις ώστε να συγκρατούν το νέο λεξι-
λόγιο.

Οι μαθητές δυσκολεύονται να προφέρουν 
και κυρίως να ανασύρουν και να αναπα-
ράγουν το λεξιλόγιο. Χρειάζονται πολλές 
επαναλήψεις με flashcards και uno.

Δεδομένου ότι η συγγραφική ομάδα έλαβε τα 
παραπάνω σχόλια υπόψη της κατά την ανα-
μόρφωση του υλικού, αποφάσισε στις δύο τά-
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ξεις ο κάθε κύκλος να περιλαμβάνει και μια 
επαναληπτική δραστηριότητα, η οποία παρου-
σιάζεται ανά πέντε δραστηριότητες· κάθε κύ-
κλος έχει δομηθεί με τη λογική ότι η κάθε δρα-
στηριότητα βασίζεται στην προηγούμενη και 
υπάρχει νοηματική, γλωσσική και παιδαγωγική 
συνέχεια. Κάθε νέα δραστηριότητα που εισάγε-
ται βασίζεται σε πρότερη αποκτημένη γνώση, 
έτσι ώστε να γίνεται συνεχής επανάληψη και 
ανακύκλωση λεξιλογίου και δομών. Πάντως, εί-
ναι σημαντικό να διευκρινιστεί σε αυτό το ση-
μείο ότι η εκμάθηση συγκεκριμένων γλωσσι-
κών δομών δεν είναι αυτοσκοπός και δεν απο-
τελεί βασικό στόχο κάθε δραστηριότητας. Αντι-
θέτως, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των βα-
σικών δεξιοτήτων που αποτελούν τους δύο κύ-
ριους άξονες του σχεδιασμού της δραστηριότη-
τας, την κατανόηση και την παραγωγή προφο-
ρικού λόγου. 

Ως προς τις γνωστικές απαιτήσεις των δρα-
στηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν γενι-
κώς ικανοποιημένοι. Παρόλα αυτά, υπήρχαν 
αναφορές σχετικά με δραστηριότητες που δυ-
σκόλεψαν τα παιδιά, ειδικά της Α’ τάξης. Για πα-
ράδειγμα, η δραστηριότητα «The very hungry 
caterpillar» παρατηρήθηκε ότι ήταν απαιτητι-
κή για τα παιδιά της Α’ τάξης, αφού ήταν αρ-
κετά δύσκολο να κατανοήσουν τη μετατροπή 
της κάμπιας σε πεταλούδα. Γι’ αυτό το λόγο, η 
συγκεκριμένη δραστηριότητα τελικά εντάχθηκε 

στο υλικό της Β’ τάξης και μάλιστα στον επανα-
ληπτικό κύκλο, ενώ η γλώσσα απλοποιήθηκε 
σε μεγάλο βαθμό.6 Τέλος, η ανάλυση των ανοι-
χτού τύπου ερωτημάτων έδειξε ότι προβλημα-
τίζει κάποιους ο όγκος των δραστηριοτήτων 
για κάθε τάξη, κάτι το οποίο έλαβε υπόψη η 
συγγραφική ομάδα κατά τη διαδικασία ανα-
μόρφωσης. 

Ο όγκος δραστηριοτήτων όμως είναι αρ-
κετά μεγάλος και επειδή προχωρώ με 
αργούς ρυθμούς δεν θα καλύψω όλες τις 
δραστηριότητες.

Η μελέτη αυτή, η οποία εντάσσεται σε μια ευρύ-
τερη ενέργεια παρακολούθησης και συνεχούς 
αποτίμησης της εφαρμογής του ΠΕΑΠ, αναδει-
κνύει τις απόψεις των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ ως 
προς το εκπαιδευτικό υλικό του πρώτου έτους. 
Στο παρόν άρθρο παρουσιάστηκαν τα βασικά 
αποτελέσματα, όπως προέκυψαν από την ανά-
λυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών που 
χρησιμοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό κατά την 
πρώτη σχολική χρονιά εφαρμογής του ΠΕΑΠ. 
Τα αποτελέσματα αυτά όχι μόνο συνέβαλαν θε-
τικά στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού υλι-
κού, αλλά και αξιοποιήθηκαν δημιουργικά από 
την ομάδα Έργου στην κατασκευή μελλοντικών 
εργαλείων αποτίμησης του ΠΕΑΠ. 

1 Οι σχολικοί σύμβουλοι στις περιοχές αρμοδιότητάς τους ανέλαβαν να επικοινωνήσουν και να ενημερώσουν τους 
εκπαιδευτικούς για την ύπαρξη του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, το οποίο είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος (http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool/).

2 Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α’ και στη Β’ τάξη, αρμοδιότητα των οποίων είναι η αξιολόγηση 
ποικίλων πτυχών του προγράμματος βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Οι αξιολογητές, για παράδειγμα, δίνουν 
ανατροφοδότηση στη συγγραφική ομάδα σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν στις τάξεις τους. 

3 Οι αρχικές εκδοχές παρόλα αυτά περιελάμβαναν κυρίως ερωτήματα ανοιχτού τύπου.

4 Την έκθεση συνέταξε η Φωτεινή Αναστασίου. 

5 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Παράρτημα 8β.

6 Βλ. Δενδρινού & Αναστασίου, «Γνωρίζοντας τους εκπαιδευτικούς αγγλικής στα σχολεία ΠΕΑΠ» στον ίδιο τόμο.

7 Βλ. Γιαννακάκη & Γκέκα «Η φιλοσοφία σχεδιασμού και αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού ΠΕΑΠ» στον ίδιο τόμο. 
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ1

Περίληψη
Το παρόν άρθρο εστιάζει στο εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής σε 
Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ), το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά ενιαίο για την Α’ και Β’ τάξη του 
δημοτικού σχολείου. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου πιλοτικής εφαρμογής 
του, το αρχικό υλικό αναμορφώθηκε, εμπλουτίστηκε και διαχωρίστηκε για τις δυο τάξεις. Στο 
πλαίσιο αυτό το παρόν άρθρο στόχο έχει: α) να παρουσιάσει τη διαδικασία σχεδιασμού του 
αρχικού εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε τον πρώτο χρόνο πιλοτικής εφαρμογής του 
προγράμματος, β) να αναλύσει τη διαδικασία αναθεώρησης, αναμόρφωσης και διαχωρισμού 
του υλικού κατά τη δεύτερη χρονιά της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος και γ) να 
εξετάσει ενδεικτικά παραδείγματα αναμορφωμένων δραστηριοτήτων. Για τους σκοπούς του 
άρθρου ελήφθησαν υπόψη: α) οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που δίδαξαν στο ΠΕΑΠ σε ένα 
ερωτηματολόγιο που τους διανεμήθηκε, που στόχο είχε την αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλικού 
και β) οι αναφορές και τα σχόλια που διατυπώθηκαν από την επιστημονική ομάδα ανάπτυξης 
του υλικού αναφορικά με την πορεία ανασχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού. Η προσεκτική 
μελέτη των παραπάνω παραμέτρων οδήγησε στη δημιουργία ενός καταλόγου κριτηρίων, που 
χρησιμοποιήθηκαν από την επιστημονική ομάδα στη διαδικασία ανάπτυξης και αναμόρφωσης του 
εκπαιδευτικού υλικού. Τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την αντιπαραβολική 
ανάλυση ενός αριθμού δραστηριοτήτων στην αρχική και στην αναμορφωμένη τους εκδοχή, με 
σκοπό την εξέταση του αναμορφωμένου πλέον εκπαιδευτικού υλικού εν όψει της προβλεπόμενης 
γενικευμένης εφαρμογής του ΠΕΑΠ.

 
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στην Ευ-
ρώπη μια ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για καλ-
λιέργεια γλωσσομάθειας. Αυτή η τάση έχει ση-
ματοδοτήσει την εισαγωγή πολλών προγραμ-
μάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών –και κυρί-
ως της αγγλικής γλώσσας– στην πρώιμη παι-
δική ηλικία (Dendrinos, 2010). Ακόλουθος της 
νέας αυτής τάσης έγινε και η Ελλάδα από το 
2010, όταν εφαρμόστηκε σε πιλοτικό επίπε-
δο το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε 
Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)2 σε 800 ολοή-
μερα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφω-
μένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Το πρόγραμ-
μα εισήχθη ταυτόχρονα στην Α’ και στη Β’ τάξη 

του δημοτικού σχολείου και το υλικό που χρη-
σιμοποιήθηκε ήταν κοινό για τις δύο τάξεις. Το 
ΠΕΑΠ αποτελεί καινοτομία στην ξενόγλωσση 
δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς είναι 
η πρώτη φορά που μια ξένη γλώσσα εισάγε-
ται στις δύο πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα 
παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέ-
ρον, γεγονός που αποτέλεσε και το έναυσμα 
της συγγραφής του παρόντος άρθρου. 

Το παρόν άρθρο εστιάζει αφενός στο εκπαι-
δευτικό υλικό που σχεδιάστηκε κατά την πρώ-
τη χρονιά εφαρμογής του ΠΕΑΠ (2010-2011) 
και αφετέρου στη διαδικασία αναμόρφωσης 
αυτού του εκπαιδευτικού υλικού για τη δεύ-
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Β’ Δημοτικού καλούνται να πάρουν μέρος κατά 
τρόπο βιωματικό σε πληθώρα δημιουργικών 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν παιγνιώ-
δεις γλωσσικές ασκήσεις ενταγμένες σε οικεί-
ες, διασκεδαστικές περιστάσεις επικοινωνίας. 
Το πρόγραμμα προσφέρει ποικιλία δραστηριο-
τήτων και εστιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του κάθε μαθητή, χωρίς να έχει απαιτήσεις που 
να αφορούν συλλήβδην σε όλους τους μαθητές 
της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Αυτό συμβαίνει 
επειδή δεν έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες ικανό-
τητες και τα ίδια μαθησιακά στυλ (Grigerenko & 
Sternberg, 1995; Schmeck, 1988). Επίσης, δεν 
έχουν και τα ίδια είδη νοημοσύνης ανεπτυγμέ-
να στον ίδιο βαθμό (Gardner, 1993). 

Θέτοντας, λοιπόν, το μαθητή και τις ανάγκες 
του στο επίκεντρο, ένας ακόμη βασικός στόχος 
του ΠΕΑΠ είναι η ανάπτυξη του σεβασμού των 
μαθητών προς τον εαυτό τους και προς τους 
άλλους, αλλά και η καλλιέργεια θετικών συναι-
σθημάτων απέναντι στη μητρική και στην ξένη 
γλώσσα. Κύριο μέλημα βέβαια παραμένει πά-
ντα η δημιουργική έκφραση μέσα από κάθε 
γλωσσικό κώδικα. Ο απώτερος στόχος, ωστό-
σο, δεν είναι η ανάπτυξη παρόμοιας επικοινω-
νιακής ικανότητας με αυτή που έχει ο ιδανικός 
φυσικός ομιλητής της αγγλικής. Αντίθετα, στό-
χος είναι η καλλιέργεια ενός διαπολιτισμικού 
ήθους επικοινωνίας που θα εμφυσήσει στους 
νεαρούς μαθητές την ανάγκη να περιορίσουν 
τον «εγωκεντρισμό» τους και θα τους οδηγή-
σει στο να κατανοήσουν ότι ανήκουν σε έναν 
κόσμο αρκετά ευρύτερο από αυτόν που νόμι-
ζαν, όπου η πολυγλωσσία είναι μια απαραίτη-
τη συνθήκη.

Το ΠΕΑΠ στοχεύει στη μαθησιοκεντρική και 
εξατομικευμένη διδασκαλία, η οποία βασίζεται 
στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ειδικά σχεδια-
σμένων για τους μικρούς μαθητές του ελληνι-
κού σχολείου. Για το λόγο αυτό, υιοθετεί μια 
εκλεκτική προσέγγιση [eclectic approach] ως 
προς τις μεθοδολογικές πρακτικές που χρησι-
μοποιεί στην ξενόγλωσση τάξη. Οδηγεί, έτσι, 

τερη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος 
(2011-2012). Στόχος του είναι: α) να παρου-
σιάσει τη διαδικασία σχεδιασμού του ενιαίου 
εκπαιδευτικού υλικού για την Α’ και τη Β’ τάξη 
που χρησιμοποιήθηκε κατά την πρώτη χρονιά 
πιλοτικής εφαρμογής του ΠΕΑΠ και β) να περι-
γράψει τη διαδικασία αναμόρφωσης του υλικού 
και το διαχωρισμό του για την Α’ και τη Β’ τάξη 
κατά τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του προ-
γράμματος, παραθέτοντας χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα αναμορφωμένων δραστηριοτήτων.

Για τους σκοπούς του άρθρου μελετήθηκαν οι 
παρατηρήσεις και οι προτάσεις των εκπαιδευ-
τικών που δίδαξαν στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος, όπως αυτές καταγράφηκαν μέσα από 
τα ερωτηματολόγια αποτίμησης εκπαιδευτικού 
υλικού3 που συμπλήρωσαν, καθώς και οι ανα-
φορές και τα σχόλια της συγγραφικής ομάδας 
του Έργου που χρησιμοποίησαν οι ίδιοι το υλι-
κό στις τάξεις τους, ανέλυσαν την πορεία ανα-
μόρφωσης του υλικού και διατύπωσαν τους 
προβληματισμούς τους κατά τη διαδικασία. 
Η προσεκτική μελέτη των παραπάνω οδήγη-
σε τις συγγραφείς του παρόντος άρθρου στην 
ανάπτυξη ενός καταλόγου κριτηρίων, που απο-
τέλεσε δομικό στοιχείο τόσο για τη βαθύτερη 
κατανόηση του σχεδιασμού του υλικού και της 
αναμόρφωσής του όσο και για την εξέταση των 
δραστηριοτήτων που παρατίθενται στο παρόν 
άρθρο ενδεικτικά ως παραδείγματα της φιλο-
σοφίας της αναμόρφωσης του υλικού. 

2.1  Η φύση και οι στόχοι του ΠΕΑΠ

Το ΠΕΑΠ απευθύνεται σε παιδιά με αναδυόμε-
νο σχολικό γραμματισμό και κατακτημένους κοι-
νωνικούς γραμματισμούς στη μητρική γλώσ-
σα, ενώ στοχεύει στο να αναπτύξει τους κοινω-
νικούς γραμματισμούς των παιδιών στην ξένη 
γλώσσα, αντιμετωπίζοντας τη γλώσσα ως κοι-
νωνική πρακτική. Έτσι, τα παιδιά της Α’ και της 
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σε ένα συνδυασμό διαφόρων μεθόδων που 
στόχο έχουν να εμπλέξουν όσο το δυνατόν πιο 
ενεργά το νεαρό μαθητή. Χαρακτηριστικά, θα 
μπορούσαν να αναφερθούν η χρήση της μου-
σικής για διδακτικούς σκοπούς, που ως πρακτι-
κή φαίνεται να πηγάζει από τη Μέθοδο της Μά-
θησης με Υποβολή [Suggestopedia] (Lozanov, 
1978; Papaconstantinou, 1991), ή η κίνηση και 
ο χορός, όπως αυτά εντάσσονται στη μεθοδο-
λογική προσέγγιση Ολική Σωματική Αντίδραση 
[Total Physical Response] (Asher, 1969). Τέ-
λος, η οργάνωση του υλικού σε δραστηριότη-
τες προσεγγίζει τη φιλοσοφία της Δραστηριο-
κεντρικής Προσέγγισης [Task-based Learning] 
(Skehan, 2003; Willis, 1996). 

2.2  Η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού 
υλικού ΠΕΑΠ 

Οι παραπάνω στόχοι του προγράμματος κα-
θώς και η ιδιαίτερη φύση του αποτυπώνονται 
στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού του. 
Η όλη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού υλικού του 
ΠΕΑΠ είναι εξαιρετικά καινοτόμος και ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα από ερευνητικής πλευράς. Για 
πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα δημι-
ουργείται ένα εκπαιδευτικό υλικό που αντιβαί-
νει στη λογική της «πεπερασμένης» διδακτέας 
ύλης και ενισχύει την εξατομικευμένη μάθηση 
μέσα από κατάλληλες για την ηλικία των παι-
διών δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, το υλικό 
του ΠΕΑΠ ξεφεύγει πλέον από τη λογική των 
αυτόνομων σχεδίων μαθήματος που πρέπει 
να ολοκληρώνονται σε κάθε διδακτική ώρα και 
αποκτά τη μορφή ενός a posteriori αναλυτικού 
σχολικού προγράμματος. 

Oι προτεινόμενες δραστηριότητες4 που συν-
θέτουν το αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα του 
ΠΕΑΠ στοχεύουν στην κοινωνικά προσδιορι-
σμένη χρήση της γλώσσας, και όχι στη μεμο-
νωμένη παρουσίαση συγκεκριμένων γραμμα-
τικών δομών ή φράσεων για διδασκαλία. Η έμ-
φασή τους είναι στη μάθηση μέσα από μια ευ-
χάριστη, παιγνιώδη διαδικασία, καθώς το παι-

χνίδι είναι μια έννοια οικεία σε παιδιά τέτοιας 
ηλικίας που ενθαρρύνει τη βιωματική μάθηση 
και προσφέρεται για παιδιά με διαφορετικά μα-
θησιακά στυλ. Η κίνηση, ο χορός και το τρα-
γούδι αποτελούν επίσης αναπόσπαστο κομμά-
τι των δραστηριοτήτων. 

Οι θεματικές περιοχές των δραστηριοτήτων 
συνδέονται αρχικά με το άμεσο περιβάλλον των 
παιδιών (το σπίτι, το σχολείο, τα μέρη της Ελ-
λάδας κ.τ.λ.). Σταδιακά, όμως, οι θεματικές του 
υλικού εμπνέονται από το ευρύτερο πολιτισμι-
κό περιβάλλον των μαθητών. Όπως εξηγείται 
εκτενώς στη συνέχεια του άρθρου, η επιλογή 
των κατάλληλων θεματικών για τους νεαρούς 
μαθητές αποτέλεσε πράγματι το σημείο εκκίνη-
σης για μια επιτυχή διαδικασία μάθησης. Θεμα-
τικές που είναι αρκετά απαιτητικές γλωσσικά ή 
και γνωστικά για τους νεαρούς μαθητές έπρε-
πε να αποφευχθούν, καθώς οι προσλαμβάνου-
σες των παιδιών δεν θα επαρκούσαν για να τις 
επεξεργαστούν. H λογική των θεματικών, που 
αποτελεί και λογική της ίδιας της κοινωνικοποί-
ησης των παιδιών από τον εαυτό τους προς τα 
έξω, έχει αποδοθεί οπτικά μέσα από το παρα-
κάτω γραφικό, το οποίο παρουσιάζει το «εγώ» 
του μαθητή ως το κέντρο μιας σειράς ομόκε-
ντρων κύκλων που ολοένα και μακραίνουν από 
την αρχική, «στενή» εγωκεντρική αντίληψη των 
παιδιών.

Πηγή: http://rcel.enl.uoa.gr/peap/articles/plirofories



105rcel.enl.uoa.gr/peap

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράλληλα με το σκεπτικό που ακολουθήθηκε 
για την επιλογή των θεματικών των δραστηριο-
τήτων, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η φιλοσο-
φία σχεδιασμού του υλικού, η οποία βασίστη-
κε στα ακόλουθα: 

 ● στο ιδιαίτερο προφίλ του νεαρού Έλλη-
να μαθητή (το εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι 
αποτέλεσμα μαζικής παραγωγής, αλλά εί-
ναι στοχευμένο προϊόν που προέκυψε από 
την εφαρμογή του και την παρατήρηση στην 
ξενόγλωσση τάξη του ελληνικού δημόσιου 
σχολείου),

 ● στο ιδιαίτερο κοινωνικοπολιτισμικό υπόβα-
θρο και τις προσλαμβάνουσες των νεαρών 
μαθητών στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, 
τόσο της πρωτεύουσας όσο και της επαρ-
χίας (το εκπαιδευτικό υλικό δεν αφορά σε 
έναν οποιονδήποτε μαθητή σε μια οποια-
δήποτε χώρα του κόσμου, όπως συνή-
θως συμβαίνει με βιβλία που συγγράφονται 
ευρέως),

 ● στις διαφορές στο γνωστικό επίπεδο μετα-
ξύ των μαθητών της Α’ και της Β’ τάξης (το 
υλικό, οι θεματικές και ο βαθμός δυσκολί-
ας σε γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο δι-
αφοροποιούνται ανάλογα με την τάξη των 
μαθητών),

 ● στη δυνατότητα αυτενέργειας του εκπαιδευ-
τικού, ο οποίος μπορεί να τροποποιήσει και 
να προσαρμόσει ή ακόμα και να παραλεί-
ψει επιμέρους βήματα των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων.

Οι τέσσερις αυτοί άξονες, βάσει των οποίων 
σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό του ΠΕΑΠ, 
διαφοροποιούν το υλικό αυτό από το αντίστοι-
χο εκπαιδευτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί για 
νεαρούς μαθητές ως τώρα σε διεθνές επίπε-
δο. Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουρ-
γηθεί στα πλαίσια του διεθνούς ενδιαφέροντος 
για μια όλο και πιο πρώιμη επαφή των μαθη-
τών με την ξένη γλώσσα φαίνεται να στοχεύει 
γενικά σε νεαρούς μαθητές μεταξύ 6 και 8 ετών 
που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την 
αγγλική ως ξένη γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι οι 

αναμφισβήτητες διαφορές στο γνωστικό επίπε-
δο των μαθητών αυτών των ηλικιών αλλά και το 
διαφορετικό τους κοινωνικοπολιτισμικό υπόβα-
θρο δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη από 
τους σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού για διε-
θνή κατανάλωση. 

Στην πράξη, το καινοτόμο μαθησιακό υλικό του 
ΠΕΑΠ διαμορφώνει και έναν ιδιαίτερο ρόλο για 
τον εκπαιδευτικό που θα το χρησιμοποιήσει. 
Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός στο ΠΕΑΠ 
διδάσκει και χρησιμοποιεί τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, ενώ μπορεί, εφόσον χρειαστεί, 
να επανασχεδιάζει ή να τροποποιεί το υλικό 
του. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν έτσι να τροφο-
δοτούν την επιστημονική ομάδα του ‘Εργου με 
χρήσιμες πληροφορίες προερχόμενες από την 
τάξη, οι οποίες γεφυρώνουν εν μέρει την από-
σταση μεταξύ του σχεδιασμού εκπαιδευτικού 
υλικού σε θεωρητικό επίπεδο και της πρακτι-
κής εφαρμογής του στις τάξεις ΠΕΑΠ. Στο ση-
μείο αυτό μένει να παρουσιαστεί συνοπτικά η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε για το σχεδια-
σμό του εκπαιδευτικού υλικού.

2.3  Η διαδικασία διαμόρφωσης του 
εκπαιδευτικού υλικού

Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ΠΕΑΠ 
το πρόγραμμα εισήχθη ταυτόχρονα στην Α’ και 
στη Β’ Δημοτικού, γεγονός που σημαίνει ότι το 
εκπαιδευτικό υλικό ήταν κοινό και για τις δύο 
τάξεις. Το υλικό αυτό, όπως γίνεται αντιλη-
πτό, σχεδιάστηκε από τη συγγραφική ομάδα, η 
οποία αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς που 
δίδασκαν οι ίδιοι στις τάξεις που εφαρμόστηκε 
το ΠΕΑΠ. Ως εκ τούτου, η συγγραφική ομάδα 
είχε ένα διττό ρόλο, εφόσον ασχολήθηκε τόσο 
με το σχεδιασμό υλικού σε θεωρητικό επίπεδο 
όσο και με την πρακτική εφαρμογή του σε συν-
θήκες πραγματικής τάξης. Αυτό αποτέλεσε ένα 
σημαντικό «προνόμιο», που επέτρεψε στους 
συγγραφείς να χρησιμοποιούν την εμπειρία 
τους στην τάξη ως πολύτιμη πληροφόρηση για 
τη διαμόρφωση του υλικού. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΕΑΠ)106

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΑΠ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού ήταν 
προϊόν μιας αρκετά μεθοδικής διαδικασίας, η 
οποία ξεκίνησε με την επιλογή των κατάλληλων 
θεματικών περιοχών που η συγγραφική ομά-
δα έκρινε ότι αντικατόπτριζαν τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα των νεαρών 
μαθητών. Με τον όρο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
εννοούνται -μεταξύ άλλων- η εγωκεντρική σκέ-
ψη των παιδιών αυτής της ηλικίας και η ανάγκη 
τους να προσανατολίζονται ως προς το χρόνο 
και το χώρο σε σχέση με την άμεση πραγματι-
κότητα (“the here and now principle”) (Nikolov 
& Curtain, 2000). Οι συγγραφείς δηλαδή έλα-
βαν υπόψη την τάση των παιδιών να ερμηνεύ-
ουν τον κόσμο με κέντρο τον εαυτό τους και 
τα προσωπικά τους βιώματα (Cameron, 2001; 
Κοσοβίτσα, 2010). Η επιλογή των κατάλληλων 
δραστηριοτήτων και του υλικού τους βασίστη-
κε και σε κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά μά-
θησης των νεαρών μαθητών, όπως αυτά έχουν 
καταγραφεί στη σχετική βιβλιογραφία. Συγκε-
κριμένα, τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν την 
τάση να μαθαίνουν καλύτερα μέσα από την 
εμπλοκή των αισθήσεών τους στη διαδικασία 
της μάθησης [multisensory learning], εμπλοκή 
που πραγματοποιείται με βάση τις προσωπι-
κές τους προτιμήσεις και τα στυλ μάθησης που 
τους χαρακτηρίζουν (Κοσοβίτσα, 2010). Αυτό 
σημαίνει ότι τα γλωσσικά ερεθίσματα που προ-
σλαμβάνουν θα ήταν προτιμότερο να τους πα-
ρέχονται μέσα από πολυτροπικά κείμενα.5

Ακόμη, οι συγγραφείς έλαβαν υπόψη ότι οι μα-
θητές διαθέτουν πολλαπλά είδη νοημοσύνης 
(Gardner, 1993), με βάση τα οποία έχουν ανά-
γκη από ποικίλους τρόπους προσέγγισης του 
μαθησιακού υλικού (Κοσοβίτσα, 2010).6 Αυτό 
τους το χαρακτηριστικό εγείρει την ανάγκη για 
περισσότερη ποικιλία στις δραστηριότητες, με 
σκοπό να εμπλακούν όλοι οι μαθητές επιτυχώς 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα, η συγγρα-
φική ομάδα επένδυσε αρκετά στην ποικιλία του 
παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού, η οποία 
μπορεί να λειτουργήσει και ως εφαλτήριο για 
τη διατήρηση της προσοχής των μικρών μαθη-

τών που διασπάται σχετικά εύκολα (Cameron, 
2001; McKay, 2006). Επίσης, οι συγγραφείς 
του υλικού εστίασαν και στη μάθηση μέσω ευ-
χάριστων δραστηριοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση 
στην επικοινωνία κάποιου νοήματος και όχι στη 
μεμονωμένη παρουσίαση γραμματικοσυντακτι-
κών δομών (McCloskey, 2002).

Μετά τον αρχικό σχεδιασμό, το υλικό χρησιμο-
ποιήθηκε πιλοτικά στις τάξεις των συγγραφέ-
ων. Κατά τη διάρκεια αυτής της πιλοτικής εφαρ-
μογής, οι συγγραφείς προέβαιναν σε συστημα-
τική καταγραφή των θετικών στοιχείων αλλά 
και δυσκολιών που αντιμετώπιζαν στην εφαρ-
μογή των δραστηριοτήτων και, εφόσον κρίνο-
νταν αποτελεσματικές, αναρτούνταν στην ιστο-
σελίδα του ΠΕΑΠ για να χρησιμοποιηθούν από 
τους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών σχολείων. 
Οι τελευταίοι είχαν τη δυνατότητα να αξιολογή-
σουν το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποίη-
σαν κατά την πρώτη πιλοτική χρονιά εφαρμο-
γής του προγράμματος μέσα από ερωτηματο-
λόγια αποτίμησης που κλήθηκαν να συμπλη-
ρώσουν λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρο-
νιάς. Τα ερωτηματολόγια αυτά, που στόχευαν 
στην αξιολόγηση του υλικού ως προς την κα-
ταλληλότητά του, κατέδειξαν τις θετικές πλευ-
ρές, τους προβληματισμούς των εκπαιδευτι-
κών σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό καθώς 
και τις προτάσεις τους για πιθανή αναμόρφωσή 
του. Δίνοντας στην οπτική γωνία των εκπαιδευ-
τικών ιδιαίτερη σημασία, η συγγραφική ομάδα 
προχώρησε σε αναμόρφωση του εκπαιδευ-
τικού υλικού. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 
για την αναμόρφωση αυτή καθώς και οι προ-
βληματισμοί της ίδιας της συγγραφικής ομάδας 
κατεγράφησαν σε αναφορές.

 

Η διαδικασία της αναμόρφωσης του εκπαιδευ-
τικού υλικού του ΠΕΑΠ αποτέλεσε μια συλλο-
γική προσπάθεια της συγγραφικής ομάδας του 
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Έργου και των εκπαιδευτικών που εμπλέκο-
νταν σε αυτό, καθώς οι παρατηρήσεις τους κα-
θόρισαν την πορεία αυτής της αναδιαμόρφω-
σης. Βασική παρατήρηση ήταν η ανάγκη για 
διαχωρισμό του εκπαιδευτικού υλικού στην Α’ 
και τη Β’ Δημοτικού που αρχικά ήταν ενιαίο και 
για τις δυο τάξεις. Πρακτικά, η διατήρηση ενός 
ενιαίου υλικού και για τις δύο τάξεις θα δημι-
ουργούσε πρόβλημα στους μαθητές του ΠΕΑΠ 
κατά τη μετάβασή τους από την Α’ στη Β’ δημο-
τικού, εφόσον θα κατέληγαν να επαναλάβουν 
το ίδιο υλικό. 

Η ανάγκη για διαχωρισμό κρίθηκε απαραίτη-
τη και με βάση τις διαφορές στα χαρακτηριστι-
κά των μαθητών της Α’ και της Β’ Δημοτικού. Η 
διαφοροποίηση αυτή στο προφίλ των μαθητών 
της Α’ και της Β’ έγκειται πρωτίστως στο βαθ-
μό της ηλικιακής τους ωριμότητας, η οποία φαί-
νεται να επηρεάζει τη γνωστική τους ικανότητα 
(Johnstone, 2002). Μια άλλη παράμετρος που 
ελήφθη υπόψη για το διαχωρισμό του εκπαι-
δευτικού υλικού ήταν οι διαφορετικές εμπειρίες 
των μαθητών της Α’ και της Β’ τάξης. Οι μαθητές 
της Α’ τάξης έρχονται στο σχολείο με την πρό-
τερη σχολική εμπειρία που απέκτησαν στο νη-
πιαγωγείο και με μια εμπειρία ζωής, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε από τα βιώματά τους. Ωστό-
σο, οι μαθητές της Β’ τάξης έχουν περισσότε-
ρες εμπειρίες από τις αντίστοιχες των παιδιών 
της Α’. Αυτό συμβαίνει επειδή φέρουν την εμπει-
ρία του νηπιαγωγείου αλλά και την εμπειρία της 
Α’ τάξης και συνεπώς έχουν αναπτύξει περισ-
σότερες κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες, 
όπως το να εργάζονται σε ομάδες, να αναγνω-
ρίζουν λέξεις και γράμματα ή να χειρίζονται με 
άνεση το μολύβι στο σχεδιασμό γραμμάτων. 

Μια άλλη ειδοποιός διαφορά μεταξύ των μαθη-
τών της Α’ και της Β’ τάξης, η οποία ελήφθη σο-
βαρά υπόψη κατά τη φάση της αναμόρφωσης, 
είναι ότι η ικανότητα συγκέντρωσης των μαθη-
τών της Α’ είναι μικρότερη από αυτή των μαθη-
τών της Β’. Το ίδιο φαίνεται να παρατηρείται και 

σε σχέση με τη μνημονική ικανότητα των μαθη-
τών της Α’ τάξης που είναι σε πιο πρώιμο στάδιο 
έναντι αυτής των μαθητών της Β’ τάξης. Ακόμα 
και ο χρόνος που χρειάζονται οι μαθητές της Α’ 
τάξης για να επεξεργαστούν τα γλωσσικά ερεθί-
σματα που λαμβάνουν είναι μεγαλύτερος από 
αυτόν που χρειάζονται οι μαθητές της Β’ (Scott, 
1990; Shin, 2007). Ένα επιπλέον χαρακτηριστι-
κό της διαφοροποίησης των μαθητών της Α’ και 
της Β’ τάξης αποτελεί φυσικά και η ίδια η εξοικεί-
ωση των μαθητών με το περιβάλλον της τάξης, 
του σχολείου και με τους κανόνες που διέπουν 
την εύρυθμη λειτουργία τους. Όπως είναι λογι-
κό, αυτή η εξοικείωση γίνεται ολοένα και μεγα-
λύτερη, καθώς αυξάνεται η παραμονή των παι-
διών στο σχολείο. Ως εκ τούτου, οι μαθητές της 
Β’ τάξης φαίνεται να αποκτούν ένα σχετικό πλε-
ονέκτημα έναντι των μαθητών της Α’ τάξης. Άρα, 
με βάση όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά στα 
οποία οι μαθητές της Α’ και της Β’ τάξης διαφο-
ροποιούνται, κρίθηκε απαραίτητη και η διαφο-
ροποίηση των δραστηριοτήτων στις δύο τάξεις. 

Μετά από το διαχωρισμό του υλικού ανά τάξη, 
που αποτέλεσε την αφετηρία της όλης διαδι-
κασίας της αναμόρφωσης, η συγγραφική ομά-
δα του Έργου προχώρησε στην οργάνωση του 
εκπαιδευτικού υλικού σε έξι κύκλους για κάθε 
τάξη. Οι συγγραφείς αποφάσισαν ο πρώτος 
κύκλος και στις δύο τάξεις να είναι εισαγωγι-
κός και να εξοικειώνει τα παιδιά με απλές κα-
ταστάσεις επικοινωνίας και απλό λεξιλόγιο. Ο 
δεύτερος κύκλος οργανώθηκε με τέτοιο τρό-
πο, ώστε τα παιδιά να εξοικειώνονται με βασι-
κές λεκτικές συστάδες [lexical chunks], πάνω 
στις οποίες θα έχτιζαν δειλά-δειλά την περαι-
τέρω παραγωγή προφορικού λόγου. Ο τρί-
τος κύκλος διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπό-
ψη το κριτήριο της επανάληψης και λειτουρ-
γεί ανακυκλωτικά. Το κριτήριο αυτό δεν φαί-
νεται να είχε ληφθεί υπόψη σε μεγάλο βαθ-
μό κατά την πρώτη πιλοτική χρονιά εφαρμο-
γής του προγράμματος, γι’ αυτό και αποτέλε-
σε κύριο μέλημα της ομάδας Έργου κατά τη 
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διαδικασία της αναμόρφωσης του υλικού. Πιο 
συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ο κάθε κύκλος 
ανά πέντε δραστηριότητες να εμπεριέχει και 
μια δραστηριότητα αποκλειστικά επαναληπτι-
κή,  γιατί, όσο ενθουσιώδη και αν είναι, τα παι-
διά αυτής της ηλικίας ξεχνούν εύκολα. Ο τέταρ-
τος θεματικός κύκλος περιέχει παραμύθια που 
χρησιμοποιούν ήδη γνωστές γλωσσικές δομές, 
οι οποίες εδραιώνονται καλύτερα στη μνήμη 
των παιδιών μέσω της διαδικασίας του αυτο-
ματισμού που ενέχουν τα παραμύθια. Επιπλέ-
ον, δημιουργήθηκε και ο «εποχιακός κύκλος», 
οι δραστηριότητες του οποίου λειτουργούν ως 
αφορμές για πολιτισμικές συγκρίσεις και ανά-
πτυξη διαπολιτισμικού ήθους. Τέλος, δημιουρ-
γήθηκε και ένας ακόμη θεματικός κύκλος με έξ-
τρα υλικό –κυρίως πολυτροπικό, όπως βίντεο, 
παρουσιάσεις power point και τραγούδια–, το 
οποίο οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.

Μια επιπλέον παράμετρος που λήφθηκε υπό-
ψη κατά τη διαδικασία της αναμόρφωσης ήταν 
η επαναδιατύπωση των στόχων που συνόδευ-
αν κάθε δραστηριότητα. Κατά τον πρώτο χρόνο 
εφαρμογής του προγράμματος, οι στόχοι των 
δραστηριοτήτων ονομάζονταν μαθησιακοί. Στη 
συνέχεια όμως, μετά την αναμόρφωση εμπλου-
τίστηκαν και διαχωρίστηκαν σε παιδαγωγικούς 
και γλωσσικούς. Αυτή η διάκριση κρίθηκε απα-
ραίτητη για να καταστήσει σαφές στους εκπαι-
δευτικούς ότι οι δραστηριότητες στοχεύουν όχι 
μόνο στην εκμάθηση της γλώσσας και στη δι-
εύρυνση των γνώσεων των νεαρών μαθητών 
αλλά και στην ατομική και κοινωνική ανάπτυξή 
τους (π.χ. ανάπτυξη κοινωνικών, συνεργατικών 
και άλλων δεξιοτήτων).

Σε γενικές γραμμές κατά την αναμόρφωση κά-
ποιες από τις δραστηριότητες αντικαταστάθη-
καν, ενώ άλλες δέχτηκαν αλλαγές στην πορεία 
των «βημάτων» τους. Πολλά από τα επιμέρους 
«βήματα» των δραστηριοτήτων απλουστεύθη-
καν, αποσαφηνίστηκαν για τον εκπαιδευτικό ή 

εγκαταλείφθηκαν, εφόσον κρίθηκαν λιγότερο 
αποτελεσματικά από το προσδοκώμενο.

Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον παρά-
γοντα του χρόνου ολοκλήρωσης των δραστη-
ριοτήτων, ο οποίος πλέον τίθεται με σαφήνεια 
και συνοδεύει πάντα κάθε δραστηριότητα καθο-
δηγώντας τον εκπαιδευτικό. Τέλος, ακόμη και 
το ίδιο το υλικό πάνω στο οποίο βασίζονταν οι 
αρχικές δραστηριότητες (π.χ. κείμενα, τραγού-
δια, παραμύθια) εξετάστηκε από τη συγγραφι-
κή ομάδα με σκοπό να καλύπτει τις μαθησιακές 
ανάγκες των νεαρών μαθητών. 

3.1  Τα κριτήρια αναμόρφωσης του 
εκπαιδευτικού υλικού

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή, προ-
κειμένου να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματική αναμόρφωση του εκπαιδευ-
τικού υλικού, η συγγραφική ομάδα έλαβε υπό-
ψη τα στοιχεία που προέκυψαν μέσα από: α) 
τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι εκ-
παιδευτικοί των τάξεων ΠΕΑΠ και τις παρα-
τηρήσεις και προτάσεις τους, και β) τα σχόλια 
που οι ίδιοι οι συγγραφείς κατέγραφαν μετά την 
εμπειρία τους μέσα στην τάξη. Οι παρατηρή-
σεις που αποτυπώθηκαν στα παραπάνω μελε-
τήθηκαν συστηματικά, καταγράφηκαν και ομα-
δοποιήθηκαν από τις συγγραφείς του παρό-
ντος άρθρου. Παράλληλα, μελετήθηκε ενδε-
λεχώς μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων τόσο 
στην αρχική τους μορφή, όπως εμφανίζονταν 
στο ενιαίο υλικό για τις δύο τάξεις, όσο και στην 
αναμορφωμένη τους εκδοχή. Με την ολοκλή-
ρωση της αρχικής μελέτης έγινε ένας πρώτος 
έλεγχος των δραστηριοτήτων με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός καταλόγου κριτηρίων μέσα από 
τον οποίο αποτυπώνεται η διαδικασία αναμόρ-
φωσης του υλικού. Έτσι λοιπόν, προέκυψαν τα 
παρακάτω κριτήρια: 

 ● Η επιλογή κατάλληλων θεματικών περιο-
χών για το διαχωρισμένο πλέον εκπαιδευτι-
κό υλικό της Α’ και Β’ Δημοτικού με βάση την 
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ηλικιακή ωριμότητα, τα ενδιαφέροντα, τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των 
μαθητών καθώς επίσης και τις διαφορετικές 
ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών της 
Α’ και της Β’ Δημοτικού. 

 ● Ο βαθμός της γνωστικής και γλωσσικής δυ-
σκολίας των δραστηριοτήτων και η συνα-
κόλουθη διαβάθμισή τους με βάση αυτό το 
βαθμό δυσκολίας.

 ● Η σύνδεση των δραστηριοτήτων και γενικό-
τερα του μαθήματος των αγγλικών με άλλα 
μαθήματα του προγράμματος σπουδών (δια-
θεματικότητα) όπου αυτό ήταν εφικτό.

 ● Η ανάγκη για συνεχή επανάληψη και ανα-
κύκλωση λεξιλογίου και δομών μέσα από 
επαναληπτικές δραστηριότητες που συν-
δέεται με τη λογική συνέχεια των εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων (η κάθε δραστηριό-
τητα προετοιμάζει και οδηγεί τους μαθητές 
στην επόμενη). 

 ● Η χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων δια-
φορετικών τεχνικών διδασκαλίας για τους 
διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους των 
παιδιών. 

 ● Οι πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν 
οι εκπαιδευτικοί στην υλοποίηση των δρα-
στηριοτήτων (παροχή εναλλακτικών δρα-
στηριοτήτων για τυχόν δυσκολίες – δυνατό-
τητα ευελιξίας και αυτενέργειας για τον εκ-
παιδευτικό).

 ● Η ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων στις 
δραστηριότητες.

 ● Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκθεση στη 
γλώσσα-στόχο, δηλαδή στην αγγλική, χω-
ρίς όμως τον εξοστρακισμό της μητρικής 
γλώσσας των παιδιών από τη διδασκαλία.

Η αναμόρφωση των δραστηριοτήτων με βάση 
αυτά τα κριτήρια θα γίνει περισσότερο σαφής 
στον αναγνώστη μέσα από την παράθεση των 
ακόλουθων παραδειγμάτων. 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια παρακά-
τω θα αναλυθούν τρία ενδεικτικά παραδείγματα 
δραστηριοτήτων που αναμορφώθηκαν από την 
ομάδα Έργου ενόψει της νέας σχολικής χρο-
νιάς. Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν: α) ένα πα-
ράδειγμα αναμορφωμένης δραστηριότητας που 
μετατράπηκε σε ανακυκλωτική-επαναληπτική 
δραστηριότητα, ενταγμένη στο πρόγραμμα δι-
δασκαλίας της Α’ Δημοτικού, β) ένα παράδειγ-
μα δυο αναμορφωμένων δραστηριοτήτων από 
το αρχικό ενιαίο υλικό και η πορεία αναμόρφω-
σής τους σε μια ενιαία δραστηριότητα προορι-
σμένη για τη Β’ τάξη και γ) ένα παράδειγμα δρα-
στηριότητας που εγκαταλείφθηκε κατά τη δεύ-
τερη χρονιά, επειδή κρίθηκε λιγότερο κατάλλη-
λη όσον αφορά στη θεματική της καθώς και στη 
γνωστική και γλωσσική της δυσκολία. Αυτά τα 
παραδείγματα και η διαδικασία αναμόρφωσής 
τους θα εξεταστούν επίσης υπό το πρίσμα των 
παραπάνω κριτηρίων που η συγγραφική ομά-
δα έλαβε υπόψη. Περνώντας λοιπόν από τη θε-
ωρητική ανάλυση της διαδικασίας της αναμόρ-
φωσης στο πρακτικό επίπεδο των αλλαγών 
που πραγματοποιήθηκαν, παρατίθεται μια σει-
ρά χαρακτηριστικών παραδειγμάτων. 

4.1  Παράδειγμα 1: “Nelly, the small 
caterpillar”

Η πρώτη δραστηριότητα που αναλύεται  είναι η 
δραστηριότητα με τίτλο “Α very hungry cater-
pillar”, βασισμένη στο παραμύθι του Eric Carle 
που αρχικά εμφανιζόταν στο Δ’ κύκλο δραστη-
ριοτήτων του ενιαίου υλικού για την Α’ και τη Β’ 
τάξη. Μετά τη διαδικασία αναμόρφωσης μετο-
νομάστηκε σε “Nelly, the small caterpillar” και 
τοποθετήθηκε στο υλικό της Α’ Δημοτικού. Συ-
γκεκριμένα, αποτελεί την καταληκτική δραστη-
ριότητα του Β’ κύκλου δραστηριοτήτων της Α’ 
τάξης. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα πάντα με τη 
λογική δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού, 
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αποτελεί επαναληπτική δραστηριότητα του συ-
γκεκριμένου κύκλου. 

Πριν την αναμόρφωση της δραστηριότητας, 
οι εκπαιδευτικοί καλούνταν, αφού δείξουν στα 
παιδιά το εξώφυλλο του βιβλίου ως ερέθισμα 
για την έναρξη του μαθήματός τους, να διαβά-
σουν την ιστορία στην πρωτότυπη μορφή της 
από το βιβλίο και στη συνέχεια να εκθέσουν 
τους μικρούς μαθητές στην ιστορία μέσω βί-
ντεο στο youtube. Μια προσεκτική εξέταση αυ-
τού του αρχικού κειμένου, ωστόσο, καταδει-
κνύει την πολυπλοκότητα των γραμματικών 
δομών που παρουσιάζονταν στο κείμενο (π.χ. 
“He ate through”, “a little egg lay on the leaf”, 
“but he was still hungry”, “the warm sun came 
up and pop”), γεγονός που εντοπίζεται επίσης 
και στα σχόλια των εκπαιδευτικών που χρησι-
μοποίησαν τη δραστηριότητα και τη χαρακτή-
ρισαν τόσο γλωσσικά όσο και γνωστικά απαι-
τητική. Έτσι, λοιπόν, στο αναμορφωμένο υλι-
κό το κείμενο της ιστορίας, αν και βασισμένο 
στο πρωτότυπο, έχει τροποποιηθεί και περι-
λαμβάνει πια πιο απλές γραμματικές δομές, 
όπως: “Good morning” “How are you today?”, 
“I’m fine, thank you”, “Here are three cakes”. 
Εφόσον οι μικροί μαθητές έχουν ήδη εκτε-
θεί στις συγκεκριμένες δομές, η αναμορφωμέ-
νη δραστηριότητα παρέχει την ευκαιρία εμπέ-
δωσης των δομών μέσω της επανάληψης, η 
οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη για τους 
μικρούς μαθητές, όπως έχει ήδη εξηγηθεί στο 
παρόν άρθρο.

Αλλαγές, ωστόσο, έχουν πραγματοποιηθεί και 
στους στόχους της δραστηριότητας, καθώς 
αυτοί διαχωρίστηκαν σε γλωσσικούς και παι-
δαγωγικούς. Στόχοι όπως το να εξοικειωθούν 
οι μαθητές με ονόματα ζώων (π.χ. caterpillar, 
butterfly), λεξιλόγιο για τη φύση (π.χ. sun, 
moon, leaf, cocoon) κ.ά. διατηρήθηκαν στη νέα 
δραστηριότητα ως γλωσσικοί στόχοι.7 Προστέ-
θηκαν παράλληλα διάφοροι παιδαγωγικοί στό-
χοι, όπως το να εξερευνήσουν οι μαθητές τον 

κύκλο ζωής της πεταλούδας και να αναγνωρί-
σουν τα στάδια αυτού του κύκλου ή το να δημι-
ουργήσουν μια σωστή αντίληψη για την υγιεινή 
διατροφή. Στην αναμορφωμένη δραστηριότητα 
προστέθηκε, επίσης, ο προτεινόμενος χρόνος 
για την ολοκλήρωσή της (3-4 διδακτικές ώρες). 

Περαιτέρω αλλαγές παρατηρήθηκαν και σε επι-
μέρους βήματα της δραστηριότητας. Στο τέταρ-
το βήμα, συγκεκριμένα, της τελικής μορφής της 
δραστηριότητας, όπου ο εκπαιδευτικός διαβά-
ζει ξανά το παραμύθι και καλείται να σταματήσει 
τη διήγηση και να απευθύνει αρκετές ερωτήσεις 
στους μικρούς μαθητές, υπάρχει πλέον η οδη-
γία: «Φροντίζουμε να μην είναι πολλές οι ερω-
τήσεις και χάσουν το ενδιαφέρον τους οι μαθη-
τές», καθώς αναμφισβήτητα η διατήρηση της 
προσοχής και του ενδιαφέροντος των μικρών 
μαθητών είναι βασικό ζητούμενο. 

Επιπλέον, στην αρχική μορφή της δραστηριό-
τητας ο εκπαιδευτικός καλούνταν να συζητήσει 
με τους μαθητές τα στάδια του κύκλου ζωής της 
πεταλούδας. Το επίπεδο των μαθητών, όμως, 
δεν επέτρεπε να πραγματοποιηθεί η σχετική 
συζήτηση στα αγγλικά. Συνεπώς, αυτό το βήμα 
της δραστηριότητας πιθανώς συχνά οδηγούσε 
σε μια εκτεταμένη χρήση της ελληνικής γλώσ-
σας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η ομάδα 
Έργου, λοιπόν, προχώρησε σε αναμόρφωση 
αυτού του βήματος της δραστηριότητας προ-
τείνοντας πολύ απλές δομές στην αγγλική για 
την παρουσίαση του κύκλου ζωής της πεταλού-
δας. Στόχος δεν ήταν να χρησιμοποιούν τα παι-
διά αποκλειστικά την αγγλική γλώσσα, αλλά η 
μητρική να λειτουργεί συμπληρωματικά όπου 
υπήρχε ανάγκη. Η ομάδα προτείνει ενδεικτικά 
το εξής δείγμα παραγωγής λόγου:

«First, it’s an egg.
Then, it’s a small caterpillar.
It eats a lot of food.
And, then, it gets into a cocoon.
It sleeps and sleeps and sleeps.
And… then… it’s a beautiful butterfly»8
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Τα προτεινόμενα λόγια του εκπαιδευτικού εν-
δείκνυται να συνοδεύονται από κινήσεις και 
επίδειξη σχετικών εικόνων και οπτικοακουστι-
κού υλικού (βίντεο) που καλύπτουν το ευρύτε-
ρο φάσμα των μαθησιακών στυλ και των ανα-
γκών των νεαρών μαθητών μέσα από τη χρή-
ση διαφορετικών τεχνικών διδασκαλίας. 

4.2  Παράδειγμα 2: “My House and       
my Room”

Το δεύτερο παράδειγμα αναμορφωμένης δρα-
στηριότητας που θα εξετάσουμε στο σημείο 
αυτό προέρχεται από το Β’ κύκλο της Β’ τά-
ξης και είναι η δραστηριότητα “My House and 
my Room”.9 Στο αρχικό ενιαίο υλικό για την 
Α’ και Β’ τάξη τη συγκεκριμένη θεματική κάλυ-
πταν δύο δραστηριότητες με τίτλους “Houses”10 
και “Rooms, Furniture and Other Items in the 
House”11 αντίστοιχα. Μέσα από την πρώτη δρα-
στηριότητα (“Houses”) οι μαθητές μάθαιναν να 
περιγράφουν το εξωτερικό σπιτιών από όλο τον 
κόσμο. Ειδικότερα, εξοικειώνονταν με την ανα-
γνώριση και τη χρήση λεξιλογίου για τα εξωτε-
ρικά μέρη ενός σπιτιού, με το να συγκρίνουν το 
σπίτι τους με διαφορετικά σπίτια άλλων λαών 
και με το να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους γι’ 
αυτά, ευαισθητοποιημένοι πλέον στη διαφορετι-
κότητα που παρουσιάζουν τα σπίτια από χώρα 
σε χώρα. Μέσα από τη δεύτερη δραστηριότη-
τα “Rooms, Furniture and Other Items in the 
House” τα παιδιά μάθαιναν να περιγράφουν το 
εσωτερικό ενός σπιτιού (δωμάτια, έπιπλα, αντι-
κείμενα) και εξοικειώνονταν με τη χρήση του 
αντίστοιχου λεξιλογίου.

Στο νέο αναμορφωμένο υλικό, ωστόσο, υπάρ-
χει μόνο μία παρεμφερής δραστηριότητα με τίτ-
λο “My House and my Room”, η οποία τοποθε-
τήθηκε στο υλικό της Β’ τάξης. Στο πλαίσιο της 
νέας αυτής δραστηριότητας, τα παιδιά μαθαί-
νουν να περιγράφουν το σπίτι τους, τους εσω-
τερικούς του χώρους και τα αντικείμενά του, κα-
τασκευάζοντας αρχικά ένα κολλάζ με το ιδανι-

κό σπίτι για τη μασκότ της τάξης και στη συνέ-
χεια το δωμάτιό τους με ανακυκλώσιμα υλικά 
και πλαστελίνες. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υλικό διαχωρίστηκε 
για την Α’ και τη Β’ τάξη με βάση διάφορα κριτή-
ρια, όπως η ηλικιακή ωριμότητα, τα ενδιαφέρο-
ντα, η πρότερη γνώση και εμπειρία των μαθη-
τών αλλά και οι διαφορετικές ικανότητές τους, 
φαίνεται ότι η τοποθέτηση της νέας δραστηρι-
ότητας στη Β’ τάξη έχει να κάνει με το βαθμό 
γλωσσικής και γνωστικής δυσκολίας που η θε-
ματική της εν λόγω δραστηριότητας συνεπάγε-
ται. Αντλώντας στοιχεία για τη δυσκολία των αρ-
χικών δραστηριοτήτων από το ερωτηματολόγιο 
αποτίμησης του εκπαιδευτικού υλικού, που συ-
μπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια 
του προηγούμενου σχολικού έτους, φαίνεται 
ότι μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δήλωσε ότι 
και οι δύο περσινές δραστηριότητες (“Houses” 
και “Rooms, Furniture and Other Items in the 
House”) ήταν γλωσσικά απαιτητικές, ιδίως για 
την Α’ τάξη. Η δραστηριότητα “Houses”, που 
στόχευε στο να εξοικειώσει τους μικρούς μα-
θητές με τη διαφορετικότητα των σπιτιών στον 
κόσμο χαρακτηρίστηκε, επιπλέον, ως γνωστι-
κά απαιτητική. Αναφορικά με την καταλληλότη-
τα των δύο δραστηριοτήτων συγκεκριμένα για 
την Α’ τάξη μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών δή-
λωσε ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες ανή-
κουν στις λιγότερο κατάλληλες ως προς τη θε-
ματική, την περιγραφή και τη λειτουργία τους. 
Ωστόσο, και οι δυο αυτές δραστηριότητες κρί-
θηκαν περισσότερο κατάλληλες για τους μαθη-
τές της Β’ τάξης. Συνεπώς, στο νέο υλικό δια-
τηρήθηκε η θεματική με τη μορφή μίας πλέον 
δραστηριότητας που τοποθετήθηκε στο πρό-
γραμμα σπουδών της Β’ τάξης. 

Η αναμορφωμένη δραστηριότητα με τίτλο 
“My House and my Room” δεν περιλαμβάνει 
πια τη γνωστική δυσκολία της σύγκρισης σπι-
τιών, όπως αυτή εμφανιζόταν στη δραστηριό-
τητα “Houses”. Επιπλέον, οι στόχοι της νέας 
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δραστηριότητας έχουν αφενός διαχωριστεί σε 
γλωσσικούς και παιδαγωγικούς, και αφετέρου 
έχουν εμπλουτιστεί σε σχέση με τους στόχους 
των δύο παλαιότερων δραστηριοτήτων. Πιο 
συγκεκριμένα, στους παιδαγωγικούς στόχους 
έχουν προστεθεί η ομαδική εργασία καθώς και 
η παρουσίαση της δουλειάς των μαθητών σε 
οικείο ακροατήριο. Ωστόσο, και οι γλωσσικοί 
στόχοι έχουν εμπλουτιστεί στη νέα δραστηριό-
τητα, καθώς νέο στόχο αποτελεί το να μάθουν 
τα παιδιά να μιλούν για τη θέση αντικειμένων 
στο δωμάτιό τους μέσα από τις προθέσεις που 
δείχνουν τόπο (in, on, under).

Όσον αφορά στον καθορισμό του χρόνου της 
νέας δραστηριότητας, μετά την αναμόρφωσή 
της προτείνονται 3-4 διδακτικές ώρες για την 
ολοκλήρωσή της, επειδή η ομάδα Έργου έκρι-
νε ότι τα παιδιά χρειάζονται πολύ χρόνο για τέ-
τοιου είδους δραστηριότητες (κατασκευές). Εξε-
τάζοντας τα επιμέρους βήματα της αναμορφω-
μένης δραστηριότητας παρατηρείται η εισαγω-
γή της επανάληψης αριθμών και χρωμάτων σε 
κάποια βήματα. Δίνεται, έτσι, η ευκαιρία στους 
μαθητές να επαναλάβουν παλαιότερο λεξιλόγιο 
παράλληλα με την έκθεση στο νέο υλικό. Τέλος, 
στη νέα δραστηριότητα η θεματική του σπιτιού 
φαίνεται να προσεγγίζεται μέσα από μια πιο 
διαθεματική σκοπιά, καθώς στα τελευταία βή-
ματα της δραστηριότητας τα παιδιά εκτίθενται 
στην αγγλική γλώσσα μέσα από την περιγραφή 
του πίνακα “Van Gogh’s Bedroom” του διάση-
μου Ολλανδού ζωγράφου Van Gogh.

4.3  Παράδειγμα 3: “The wheels on the 
bus”- “Means of transport”

Η τελευταία δραστηριότητα που συζητείται στο 
παρόν άρθρο είναι μια δραστηριότητα που η 
συγγραφική ομάδα έκρινε ότι έπρεπε να αφαι-
ρεθεί από το εκπαιδευτικό υλικό. Για την ακρί-
βεια, πρόκειται για δυο δραστηριότητες του αρ-
χικού υλικού που ενέπιπταν στη θεματική των 
μέσων μαζικής μεταφοράς (δραστηριότητα “The 

wheels on the bus” και δραστηριότητα “Means 
of transport”). Οι δυο αυτές δραστηριότητες εί-
χαν τοποθετηθεί στο Β’ κύκλο του αρχικά ενιαί-
ου υλικού για την Α’ και τη Β’ τάξη. 

Κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης όμως του 
υλικού, η συγγραφική ομάδα βασιζόμενη στα 
ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι εκπαι-
δευτικοί σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό κα-
τέληξε στο ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες 
ήταν από τις λιγότερο αποτελεσματικές για τη 
διδασκαλία των αγγλικών στους νεαρούς μα-
θητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ μόνο περί-
που οι μισοί από αυτούς χρησιμοποίησαν αυ-
τές τις δραστηριότητες είτε στην Α’ είτε στη Β’ 
τάξη, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν 
ότι η θεωρητική παρουσίασή τους, δηλαδή τα 
εκπαιδευτικά βήματα που έπρεπε να ακολουθη-
θούν, ήταν λεπτομερή και σαφή. Παρόλα αυτά, 
η πρακτική εφαρμογή κατέδειξε αρκετές δυσκο-
λίες και αρκετοί εκπαιδευτικοί σημείωσαν ότι οι 
δραστηριότητες αυτές δεν κέντρισαν το ενδια-
φέρον των μαθητών τους, με αποτέλεσμα να 
μην τις ολοκληρώσουν όπως είχαν προγραμ-
ματίσει. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν και τα σχόλια μερικών εκπαιδευτικών 
που διδάσκουν στην περιοχή της Κέρκυρας και 
παρατήρησαν ότι η δραστηριότητα “The wheels 
on the bus” αποδείχτηκε γνωστικά και γλωσσι-
κά απαιτητική για τους μαθητές τους, επειδή τα 
παιδιά δεν ήταν εξοικειωμένα με το λεωφορείο 
ως μέσο μεταφοράς και έτσι αδυνατούσαν να 
κατανοήσουν την ίδια τη δραστηριότητα.

Το παρόν άρθρο, αφού παρουσίασε τη φιλο-
σοφία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού του 
ΠΕΑΠ, έδωσε έμφαση στη διαδικασία αναμόρ-
φωσης του υλικού, όπως αυτή καταγράφηκε με 
το πέρασμα από την πρώτη στη δεύτερη χρο-
νιά εφαρμογής του προγράμματος. Στοχεύο-
ντας στο να σκιαγραφηθεί και να αναλυθεί όσο 
το δυνατόν διεξοδικότερα ο σχεδιασμός και η 
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αναμόρφωση του υλικού του προγράμματος, οι 
συγγραφείς του παρόντος άρθρου οδηγήθηκαν 
στη σύνταξη ενός καταλόγου κριτηρίων, στον 
οποίο τελικά φαίνεται να βασίστηκε η διαδικα-
σία αναμόρφωσης. Τα κριτήρια αυτά προήλ-
θαν από την αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλι-
κού από τους εκπαιδευτικούς και από την κρι-
τική προσέγγιση των αναφορών και των παρα-
τηρήσεων της ομάδας Έργου, μέλη της οποίας 
χρησιμοποίησαν τις δραστηριότητες στην τάξη 
τους. Στη συνέχεια, το άρθρο εστίασε στην ανά-
λυση τριών ενδεικτικών δραστηριοτήτων που 
ήταν προϊόν ενδελεχούς μελέτης, παρατήρησης 
και σύγκρισης του αναμορφωμένου εκπαιδευ-
τικού υλικού με την πρότερη μορφή του. 

Η παρούσα μελέτη επέτρεψε λοιπόν την εξα-
γωγή εξαιρετικά χρήσιμων συμπερασμάτων ει-
δικότερα εν όψει της προβλεπόμενης γενικευ-
μένης εφαρμογής του προγράμματος. Πιο συ-
γκεκριμένα, κατέδειξε ότι το πρόγραμμα λαμ-
βάνει υπόψη το νεαρό Έλληνα μαθητή και το 
ιδιαίτερο προφίλ του και (ανα)προσαρμόζεται 
στις ανάγκες του. Αυτό σημαίνει ότι το πρό-
γραμμα δεν παραμένει στατικό. Απεναντίας, 
εξελίσσεται με βάση την ανατροφοδότηση που 
η ομάδα Έργου λαμβάνει από τα εμπλεκόμε-
να μέρη και τη διαδικασία αξιολόγησης που 
αυτή συνεπάγεται. Η διαδικασία αυτή είναι συ-
νεχής και στόχος της είναι πάντα η βελτίωση 
του εκπαιδευτικού υλικού μέσα από διορθωτι-

κές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις. Οι τροπο-
ποιήσεις αυτές ποικίλλουν από μικρές αλλαγές 
στα βήματα των δραστηριοτήτων έως και ριζι-
κές αλλαγές, όπως ενοποίηση ή αφαίρεση ολό-
κληρων δραστηριοτήτων. 

Συνολικά, το ΠΕΑΠ ως μια ενδιαφέρουσα πρό-
ταση για τη διδακτική της ξένης γλώσσας σε μι-
κρούς μαθητές θέτει ένα ιδιαίτερο πλαίσιο για 
περαιτέρω έρευνα. Για παράδειγμα, εξαιρετικό 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η ευκαιρία που παρέχει 
το νέο εκπαιδευτικό υλικό του ΠΕΑΠ για μελέτη 
των πιθανών τρόπων με τους οποίους θα μπο-
ρούσε να ενσωματωθεί σε αυτό κάποια μορφή 
αξιολόγησης της επίδοσης των νεαρών μαθη-
τών. Η φύση της αξιολόγησης αυτής θα πρέπει 
να είναι ιδιαίτερη, όσο ιδιαίτερα είναι άλλωστε 
και τα χαρακτηριστικά των μικρών μαθητών που 
αποτελούν την ομάδα-στόχο του ΠΕΑΠ.

Ένα επιπλέον σημείο που παρουσιάζει ερευ-
νητικό ενδιαφέρον είναι ότι στο πλαίσιο της 
προβλεπόμενης αξιολόγησης του αναμορφω-
μένου εκπαιδευτικού υλικού κατά την τρέχου-
σα σχολική χρονιά εκτός από τον εκπαιδευτι-
κό, λόγο θα μπορούσαν να έχουν και οι ίδιοι 
οι νεαροί μαθητές. Συγκεκριμένα, προτείνεται 
ανάπτυξη κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων 
για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων από 
τους μαθητές, καθώς μέχρι τώρα η γνώμη τους 
αντικατοπτριζόταν μόνο έμμεσα μέσα από τα 
σχόλια των εκπαιδευτικών. 

1 Το παρόν άρθρο εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό Έργο που πραγματοποιείται σε σχέση με το Πρόγραμμα 
Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) από το Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων 
Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι συγγραφείς θα ήθελαν 
να ευχαριστήσουν την καθ. Βασιλική Δενδρινού, τη Μαρία Σταθοπούλου, την Ντοριάνα Νικάκη και τη Φωτεινή 
Αναστασίου για τα πολύτιμα σχόλιά τους και τις συμβουλές τους κατά τη διάρκεια της συγγραφής του άρθρου. 

2 Επισημαίνεται ότι ο όρος πρώιμη παιδική ηλικία αφορά σε μαθητές 6-8 ετών.

3 Το ερωτηματολόγιο αποτίμησης του εκπαιδευτικού υλικού (βλ. Παράρτημα 8α) δημιουργήθηκε από την ομάδα 
Έργου του ΠΕΑΠ και δόθηκε σε 175 εκπαιδευτικούς που δίδαξαν σε τάξεις ΠΕΑΠ.

4 Για να δείτε τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να επισκεφτείτε την εκπαιδευτική πύλη του 
ΠΕΑΠ: http://rcel.enl.uoa.gr/peap/
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5 Πολυτροπικά ονομάζονται τα κείμενα που συνδυάζουν κείμενο, ήχο και εικόνα, καλύπτοντας έτσι το φάσμα των 
διαφορετικών στυλ μάθησης των μαθητών και των διαφορετικών δεξιοτήτων που καλούνται να αναπτύξουν (Kress, 
2003; New London Group, 1996; Unsworth, 2001). 

6 «Κάθε «νέα γνώση» μπορεί να μαθαίνεται με σχεδιαγράμματα (για μαθητές με λογικομαθηματική νοημοσύνη), με 
την κίνηση (για μαθητές με σωματική και κινησιακή νοημοσύνη), με τη μουσική (για μαθητές με μουσική νοημοσύνη), 
με ομαδικές εργασίες (για άτομα με διαπροσωπική νοημοσύνη) ή με εργασίες στο χώρο (για άτομα με χωρική 
νοημοσύνη) και με δραστηριότητες όπου το συναίσθημα παίζει το βασικό ρόλο στη δράση των μαθητών (για μαθητές 
με συναισθηματική νοημοσύνη)» (Κοσοβίτσα, 2010: 2).

7 Για το σύνολο των στόχων της αρχικής αλλά και της αναμορφωμένης δραστηριότητας βλ. Παραρτήματα 9α και 9β. 

8 Βλ. Παράρτημα 9β.

9 Βλ. σχέδιο μαθήματος στο Παράρτημα 9ε.

10  Βλ. σχέδιο μαθήματος στο Παράρτημα 9δ.

11  Βλ. σχέδιο μαθήματος στο Παράρτημα 9γ.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία εκθέτει το επιστημονικό σκεπτικό, τη δομή και τη φιλοσοφία που διέπουν 
τη συγγραφή του Magic Book, του πρώτου διδακτικού εγχειριδίου αγγλικής γλώσσας ειδικά σχε-
διασμένου για τους Έλληνες μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ Δημοτικού. Η παραγωγή αυτού του 
καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας προκειμένου 
να συνδυαστεί η θεωρία, η ερευνητική εμπειρία και η διδακτική πρακτική. Η συγγραφική ομάδα 
εφάρμοσε τις βασικές αρχές του ΠΕΑΠ συνδυάζοντάς τες με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών 
των Ξένων Γλωσσών που εφαρμόζεται πιλοτικά ανά την Ελλάδα σε δημοτικά και γυμνάσια. 
Από μεθοδολογικής άποψης, το τελικό προϊόν ακολουθεί μια «εκλεκτική προσέγγιση», ενσωμα-
τώνοντας στοιχεία από διάφορες διδακτικές μεθόδους. Υιοθετεί ένα διδακτικό πλαίσιο μάθησης 
μέσω αφηγηματικού λόγου που δίνει προτεραιότητα στη σημασία και όχι μόνο στη μορφή της 
γλωσσικής εκφοράς, ενώ επιδιώκει η μάθηση να επιτυγχάνεται πολυαισθητηριακά, μέσω της 
εμπειρίας του παιδιού, καθώς έτσι βοηθιέται να ανακαλύπτει μόνο του τις λύσεις στα μαθησιακά 
«προβλήματα». Το εκπαιδευτικό υλικό έχει έναν σαφή και ισχυρό μαθητοκεντρικό παιδαγωγικό 
προσανατολισμό και στοχεύει στην καλλιέργεια ενός διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας.

Η συγγραφή του Magic Book αποτελεί ένα μόνο 
τμήμα του διδακτικού υλικού το οποίο έχει μέχρι 
στιγμής δημιουργηθεί και συνεχίζει να δημιουρ-
γείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΕΑΠ. 
Το βιβλίο ουσιαστικά αποτελεί κομμάτι του διδα-
κτικού υλικού που παράγεται τα τελευταία δύο 
χρόνια με στόχο να καλύψει τις ανάγκες των 
μαθητών στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσ-
σας τα τρία πρώτα χρόνια φοίτησής τους στην 
Α΄βάθμια εκπαίδευση. 

Από το 2003 που η αγγλική γλώσσα εισήχθη 
για πρώτη φορά στη Γ΄ Δημοτικού μέχρι το σχο-
λικό έτος 2011-2012, τα διδακτικά εγχειρίδια της 
τάξης αυτής επιλέγονταν από μια λίστα διδα-
κτικών εγχειριδίων, ελληνικών και ξένων εκδο-
τικών οίκων, εγκεριμένων από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. Η συγγραφή του βιβλίου έρχεται να 
καλύψει ένα κενό στο χώρο της δωρεάν παρε-
χόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο ελληνι-
κό δημόσιο σχολείο.

Το Magic Book είναι το πρώτο βιβλίο για μα-
θητές Γ΄ Δημοτικού του δημόσιου ελληνικού 
σχολείου, το οποίο έχει σχεδιαστεί και γρα-
φτεί αποκλειστικά από Έλληνες συγγραφείς. 
H επίβλεψη και επιμέλεια της συγγραφής 
πραγματοποιήθηκε από μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Β. 
Δενδρινού από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συγγραφική 
ομάδα αποτελείται επίσης και από μια ομάδα 
μάχιμων εκπαιδευτικών της αγγλικής με πολυ-
ετή εμπειρία στη διδασκαλία μικρών μαθητών 
και μαθητριών στο δημόσιο ελληνικό σχολείο. 
Η συνεργασία αυτή μεταξύ πανεπιστημίου και 
μάχιμων εκπαιδευτικών μάς έδωσε τη δυνα-
τότητα να στηρίξουμε τις διδακτικές επιλογές 
μας σε θεωρητικά μοντέλα και αποτελέσματα 
σύγχρονων ερευνών στο χώρο της γλωσσικής 
εκμάθησης. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρό-
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Ταυτόχρονα, οι νεαροί μαθητές έχουν την ικα-
νότητα να μιμούνται με άνεση και ακρίβεια τους 
ήχους μιας ξένης γλώσσας, δεν διστάζουν να 
χρησιμοποιούν οτιδήποτε γνωρίζουν προκειμέ-
νου να επικοινωνήσουν χωρίς να ντρέπονται, 
ρισκάρουν και «παίζουν» με τον νέο κώδικα και 
είναι πάντοτε πρόθυμοι και ενθουσιώδεις πρω-
ταγωνιστές στις δραστηριότητες που οργανώνει 
ο εκπαιδευτικός. Αυτά τα σημαντικά πλεονεκτή-
ματα που φέρνουν στην τάξη οι νεαροί μαθητές 
αποτελούν ίσως και την καλύτερη εγγύηση για 
ένα πετυχημένο μάθημα. Αρκεί ο εκπαιδευτικός 
να τα αναγνωρίσει και να τα αξιοποιήσει στο 
μέγιστο βαθμό δημιουργώντας μια τάξη πλού-
σια σε ερεθίσματα, διασκεδαστική και ενδιαφέ-
ρουσα με στόχο να διατηρήσει και να αναπτύ-
ξει ακόμα περισσότερο τον ενθουσιασμό τους 
(Phillips, 1993). 

 

Ο τίτλος του διδακτικού εγχειριδίου Magic Book 
επιλέχθηκε μετά από συζητήσεις σχετικά με 
τους συμβολισμούς και τις υποδηλώσεις που 
μπορεί να έχει για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. 
Ένα «μαγικό» βιβλίο σχετίζεται με παραμύ-
θια, φανταστικές ιστορίες και ήρωες με κρυφές 
δυνάμεις, στοιχεία που συναρπάζουν και εγεί-
ρουν την περιέργεια των παιδιών. Συνεπώς, 
μας επέτρεψε να επιλέξουμε ιστορίες και υλικό 
τα οποία θα ανταποκρίνονταν στις προτιμήσεις 
και τα ενδιαφέροντά τους. Εξάλλου, το «μαγι-
κό» στοιχείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σημα-
τοδοτεί μια θετική και αισιόδοξη έναρξη στην 
εκμάθηση της ξένης γλώσσας. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική πραγμα-
τικότητα στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαί-
δευσης αλλά και τις γενικότερες ανάγκες της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η συγγραφι-
κή ομάδα προσπάθησε να προσαρμόσει τις 
απαιτήσεις του βιβλίου στις ανάγκες τάξεων 
μικτών αναγκών και ικανοτήτων. Επιπλέον, 

πο καταφέραμε να εμπλουτίσουμε τη διδακτική 
πράξη, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς ένα 
διδακτικό εγχειρίδιο το οποίο βασίζεται και τρο-
φοδοτείται από τη θεωρία αλλά ταυτόχρονα κα-
λύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευτι-
κών και κυρίως των μαθητών τους στο πλαίσιο 
της ελληνικής σχολικής τάξης.

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου –η οποία κυκλο-
φόρησε στα δημοτικά σχολεία το σχολικό έτος 
2011-2012– είχε πιλοτικό χαρακτήρα. Σκοπός 
της πιλοτικής αυτής έκδοσης ήταν η χρήση του 
νέου εγχειριδίου στη σχολική τάξη και η άμε-
ση και συνεχής ανατροφοδότηση από τους 
εκπαιδευτικούς που θα το δίδασκαν αλλά και 
από τους ίδιους τους μαθητές.1 Στην μορφή του 
αυτή το βιβλίο είναι ασπρόμαυρο. Αν και αυτή 
η επιλογή έγινε αναγκαστικά για οικονομικούς 
και πρακτικούς λόγους, η ασπρόμαυρη εικο-
νογράφηση έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να 
πειραματιστούν και να παίξουν χρωματίζοντάς 
το και μερικές φορές δημιουργώντας τις δικές 
τους προσωπικές ζωγραφιές.

 

Είναι φανερό ότι ο τρόπος διδασκαλίας της 
ξένης γλώσσας σε μαθητές αυτής της ηλικίας 
(8-9 ετών) συναρτάται με το στάδιο της γνω-
στικής τους ανάπτυξης. Όσο πιο μικροί είναι οι 
μαθητές μας τόσο πιο ολιστικά προσεγγίζουν 
τη γνώση. Για τους μαθητές αυτής της ηλικίας 
η εκμάθηση της ξένης γλώσσας στοχεύει στην 
εκμάθηση ενός άλλου κώδικα επικοινωνίας: 
θέλουν να τη μάθουν για να καταλάβουν και 
να επικοινωνήσουν όχι γιατί τους ενδιαφέρει η 
γραμματική ή η σύνταξη της γλώσσας. Αυτό ση-
μαίνει ότι θα εστιάσουν την προσοχή τους στα 
νοήματα της γλώσσας αλλά δεν θα διαθέτουν 
τις αναλυτικές δεξιότητες των μεγαλύτερων σε 
ηλικία μαθητών, οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την κατανόηση των γλωσσικών δομών και την 
ακριβή χρήση τους στο λόγο. 
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καταβλήθηκαν προσπάθειες ώστε οι θεματικές 
του βιβλίου να έχουν απήχηση στους μαθητές 
και των δύο φύλων αυτής της ηλικίας, ανε-
ξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικού υπόβαθρου, 
εθνικότητας και γεωγραφικής καταγωγής ή τό-
που διαμονής. Το βιβλίο σχεδιάστηκε έτσι ώστε 
από τη μια μεριά η ύλη του να είναι κατανοητή 
ακόμα και από μαθητές που δεν έχουν αρχί-
σει να παρακολουθούν εξωσχολικά μαθήμα-
τα αγγλικής γλώσσας, αλλά από την άλλη να 
είναι ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη έτσι ώστε 
να κεντρίζει την προσοχή, την περιέργεια και 
το ενδιαφέρον όλων των μαθητών. Για το σκο-
πό αυτό, η δομή αλλά κυρίως το περιεχόμενο 
του βιβλίου διαφοροποιήθηκαν σημαντικά από 
αυτά των διδακτικών εγχειριδίων που κυκλοφο-
ρούν στο εμπόριο και στα οποία ενδεχομένως 
κάποιοι από τους μαθητές να είχαν ήδη εκτεθεί.

Ένα σημαντικό μέρος του υλικού, όπως ιστορί-
ες, δραστηριότητες, δημιουργικά παιγνίδια κ.ά., 
επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στο βιβλίο με 
βάση τις θετικές εμπειρίες που είχε η συγγρα-
φική ομάδα από τη χρήση του στο Πρότυπο 
Πειραματικό Σχολείο του Τμήματος Αγγλικής 
Γλώσσας Α.Π.Θ., όπου και διδάσκουν. 

Το Magic Book αποτελείται από ένα εισαγωγικό 
κεφάλαιο –με τίτλο Pre-unit: Magic Letters–, το 
οποίο έχει στόχο την παρουσίαση του αλφάβη-
του, και οκτώ ενότητες, κάθε μία από τις οποί-
ες περιλαμβάνει τρία μαθήματα. Υπολογίζεται 
ότι ένα μάθημα καλύπτεται σε τρεις διδακτικές 
ώρες και επομένως μία ενότητα χρειάζεται 
εννιά διδακτικές ώρες για να ολοκληρωθεί. Η 
κατανομή αυτή του χρόνου υπολογίστηκε έτσι 
ώστε να είναι ρεαλιστική και εφικτή στο πλαί-
σιο του σχολικού προγράμματος στα δημόσια 
σχολεία. Στο τέλος του βιβλίου συμπεριλάβα-
με μια χωριστή ενότητα την οποία ονομάσαμε 
Special Days [Ειδικές Ημέρες] και η οποία είναι 
αφιερωμένη σε έξι ημέρες εορτών, επετείων 
ή διακοπών: Halloween, Ημέρα Δικαιωμάτων 
των Παιδιών, Χριστούγεννα, Ημέρα της Γης, 

Πάσχα, Καλοκαιρινές διακοπές. Τα «μαθήμα-
τα» αυτά ως χωριστή ενότητα του βιβλίου προ-
σφέρουν ευελιξία στους εκπαιδευτικούς, καθώς 
τους δίνεται η δυνατότητα να τα χρησιμοποιή-
σουν ή να τα παραλείψουν, να τα προσαρμό-
σουν, να τα εμπλουτίσουν και να τα επεκτεί-
νουν ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο και τις 
προσωπικές τους επιλογές και τις ανάγκες των 
μαθητών τους. 

Όσον αφορά στην παρουσίαση του αλφαβήτου 
στο εισαγωγικό κεφάλαιο, αυτή γίνεται θεματικά 
και καλύπτεται σε 6-12 μαθήματα ανάλογα με 
τον ρυθμό παρουσίασης που επιλέγει ο εκπαι-
δευτικός. Συγκεκριμένα, τα γράμματα δεν πα-
ρουσιάζονται με την παραδοσιακή αλφαβητική 
σειρά, αλλά ανάλογα με τις λέξεις τις οποίες 
εισάγουν και οι οποίες έχουν επιλεγεί με βάση 
συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. Συνολικά, 
τα γράμματα παρουσιάζονται μέσα από 6 θε-
ματικές περιοχές (χρώματα, ζώα, τροφές, ρού-
χα, παιχνίδια, μέρη του σώματος) και μέσα από 
κάθε θεματική παρουσιάζονται 1-6 γράμματα 
και εισάγονται 6-9 λέξεις. Για παράδειγμα, στη 
θεματική «χρώματα» παρουσιάζονται τα γράμ-
ματα b, r, y, p, g, o, τα οποία εισάγουν αντίστοι-
χα τα χρώματα blue, red, yellow, purple, green, 
orange. Το εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν να ανα-
γνωρίζουν τα γράμματα του αγγλικού αλφά-
βητου, να εξοικειωθούν με την προφορά τους 
αλλά και να εξασκηθούν στη γραφή τους μέσα 
από προγραφικές δραστηριότητες, παιχνίδια, 
σταυρόλεξα, ζωγραφιές, λαβύρινθους, κ.τ.λ.

Αναφορικά με τις δεξιότητες πρόσληψης και 
παραγωγής λόγου, στοχεύσαμε στην ομαλή 
και σταδιακή μετάβαση της έμφασης από τις 
δεξιότητες πρόσληψης στις δεξιότητες παρα-
γωγής. Έτσι, δίνεται προτεραιότητα στις δε-
ξιότητες προφορικού λόγου (ιδιαίτερα στην 
κατανόηση προφορικού λόγου) στα πρώτα κε-
φάλαια και αργότερα επιτυγχάνεται η σταδιακή 
εισαγωγή στην παραγωγή γραπτού λόγου. Η 
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σειρά αυτή ακολουθεί τη σειρά ακούω-μιλώ-δι-
αβάζω-γράφω με την οποία μαθαίνουμε και τη 
μητρική γλώσσα.

Στο βιβλίο οι μαθητές αξιολογούν και αξιολο-
γούνται. Όσον αφορά στην αξιολόγησή τους 
από τους εκπαιδευτικούς, αυτή γίνεται με έμμε-
σο αλλά συνεχή τρόπο. Κάθε ενότητα ολοκλη-
ρώνεται με ένα σχέδιο συνεργατικής έρευνας 
[project], το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τον βαθμό 
αφομοίωσης και εμπέδωσης της νέας γνώσης. 
Κάθε σχέδιο συνεργατικής έρευνας ζητά από 
τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις νέες 
γνώσεις τους, να τις συσχετίσουν με προσωπι-
κά βιώματα και να τις εφαρμόσουν σε ένα πλαί-
σιο δημιουργικών δραστηριοτήτων και καινοτό-
μων εργασιών. Οι προτάσεις για τη δημιουργία 
των σχεδίων είναι απολύτως ενδεικτικές και οι 
εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να τις τροποποι-
ήσουν και να τις προσαρμόσουν στις ανάγκες 
των μαθητών τους. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη 
τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της αξιολόγη-
σης, το βιβλίο υιοθετεί την αυτοαξιολόγηση ως 
έναν εναλλακτικό τρόπο αξιολόγησης των μα-
θητών, προκειμένου οι νεαροί μαθητές να εξοι-
κειωθούν με την έννοια και τη διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης. Μέσα από τις απαντήσεις 
των μαθητών στις σχετικές ερωτήσεις, οι εκπαι-
δευτικοί λαμβάνουν ανατροφοδότηση σχετικά 
με το τι γνωρίζει κάθε παιδί καθώς επίσης και 
για την προσωπική τους αντίληψη αναφορικά 
με τις γνώσεις αλλά και τις ελλείψεις τους. 

Όσον αφορά στην εμπλοκή των μαθητών στην 
αξιολόγηση των ενοτήτων, κάθε ενότητα δίνει 
την ευκαιρία στους μαθητές να την αξιολογή-
σουν ως προς (α) την ιστορία, (β) τις δραστη-
ριότητες και (γ) τα παιχνίδια και τα τραγούδια. 
Η αξιολόγηση της ενότητας γίνεται με τον χρω-
ματισμό αστεριών: όσο περισσότερα αστερά-
κια χρωματίσουν οι μαθητές, τόσο υψηλότερα 
βαθμολογούν την ενότητα. 

Η συγγραφή του βιβλίου βασίστηκε σε μια σει-
ρά από θεμελιώδεις αρχές οι οποίες και απο-
τέλεσαν μια μορφή ιδεολογικού πλαισίου μέσα 
στο οποίο αναμένεται να σχεδιαστεί η εκπαι-
δευτική πράξη και να πραγματωθεί η εκπαιδευ-
τική διαδικασία (βλ. Νημά και Καψάλης, 2002). 
Οι αρχές αυτές είναι:

i. η αρχή της εποπτικότητας 
ii. η αρχή της συνεργατικότητας
iii. η αρχή της επικοινωνίας
iv. η αρχή της διαθεματικότητας
v. η αρχή του μαθητοκεντρισμού
vi. η αρχή της εξατομικευμένης μάθησης
vii. η αρχή της βιωματικότητας

Πολλές από τις αρχές αυτές συνδέονται μεταξύ 
τους και επομένως η εφαρμογή της μίας προϋ-
ποθέτει την εφαρμογή μιας άλλης. Συγκεκριμέ-
να, όσον αφορά στην αρχή της εποπτικότητας, 
δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην παραστατι-
κή παρουσίαση του γλωσσικού εισαγόμενου 
[language input] διότι μέσω του οπτικού ερε-
θισμού διεγείρονται και άλλες αισθήσεις (Νημά 
& Καψάλης, 2002: 141). Σύμφωνα με τον Αρι-
στοτέλη, η προσέγγιση μιας έννοιας πρέπει 
να περάσει πρώτα από τις αισθήσεις. Για τους 
μαθητές αυτής της ηλικίας, η χρήση των αισθή-
σεων στη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί sine 
qua non και για τον λόγο αυτό η επιλογή του 
υλικού του βιβλίου βασίστηκε στην πολυαισθη-
τηριακή προσέγγιση [multisensory approach]. 
Συγκεκριμένα, η ομάδα του Έργου έδωσε ιδιαί-
τερη σημασία στην εικονογράφηση του βιβλίου, 
στην παραγωγή επιλεγμένου ηχητικού υλικού 
και στη σύνθεση παιδικών τραγουδιών, αλλά 
και στο σχεδιασμό επιπρόσθετου οπτικού υλι-
κού το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
ΠΕΑΠ. Τέλος, η απουσία έγχρωμης εικονογρά-
φησης στο βιβλίο έκανε ακόμα πιο επιτακτική 
την επιλογή κατάλληλων σκίτσων τα οποία 
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θα ήταν καλαίσθητα και θα μετέδιδαν με λιτό 
αλλά επιτυχημένο τρόπο τη σημασία λέξεων 
και φράσεων. 

Όσον αφορά στην αρχή της συνεργατικότητας, 
ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο σχεδιασμό δρα-
στηριοτήτων που βασίζονται σε συνεργατικές 
τεχνικές. Οι περισσότερες δραστηριότητες του 
βιβλίου εμπλέκουν δύο ή και περισσότερους 
μαθητές, οι οποίοι συνεργάζονται προκειμένου 
να βρουν τις απαντήσεις και λύσεις στα διά-
φορα «προβλήματα» ή ακόμα και για να δημι-
ουργήσουν κάποιο κοινό σχέδιο συνεργατικής 
έρευνας για να παίξουν και να τραγουδήσουν.

Η αρχή της επικοινωνίας αφορά στη δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών μέσα στην τάξη για την 
αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευ-
τικού αλλά και των μαθητών μεταξύ τους. Η θε-
ματολογία του βιβλίου καθώς επίσης και οι δρα-
στηριότητες που έχουν σχεδιαστεί προωθούν 
συστηματικά την επικοινωνία και τη διάδραση 
με απώτερο στόχο την αύξηση του γλωσσι-
κού εισαγόμενου και γλωσσικού εξαγόμενου 
[language output] μέσα στη σχολική τάξη.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην αρχή της διαθε-
ματικότητας, η οποία ακολουθείται με συνέπεια 
στην επιλογή των χαρακτήρων και της θεματο-
λογίας του βιβλίου. Για την αρχή της διαθεμα-
τικότητας, η συγγραφική ομάδα βασίστηκε στη 
διδακτέα ύλη των υπόλοιπων μαθημάτων της 
Γ΄ Δημοτικού και στα κείμενα που περιλαμβά-
νονται στο ανθολόγιο αυτής της τάξης. Έτσι, 
θέματα, ιστορίες και ήρωες που παρουσιάζο-
νται στο βιβλίο είναι ήδη γνωστά στους μαθη-
τές. Για παράδειγμα, η Lucy και η Lady Decay 
στην ενότητα 4 είναι χαρακτήρες οικείοι από 
την ιστορία του Ε. Τριβιζά Δόνα η Τερηδόνα. 
Επίσης, θέματα όπως η αγωγή υγείας, η δια-
τροφή, η περιβαλλοντική αγωγή είναι θέματα τα 
οποία παρουσιάζονται στο μάθημα της Μελέτης 
Περιβάλλοντος και επομένως οι μαθητές έχουν 
ήδη αναπτύξει τα σχετικά γνωσιακά σχήματα. 
Τέλος, η αναφορά σε θέματα παγκόσμιου ενδια-

φέροντος, όπως είναι η φτώχεια, η φιλανθρω-
πία, ο εθελοντισμός και τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα (έννοιες που διδάσκονται στο μάθημα της 
Μελέτης Περιβάλλοντος και στο μάθημα της 
Γλώσσας) έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίη-
ση των μαθητών και παρουσιάζονται μέσα από 
παιγνιώδεις και διαδραστικές δραστηριότητες 
κατάλληλες για την ηλικία και τις γνωστικές τους 
δεξιότητες. 

Η αρχή του μαθητοκεντρισμού αποτέλεσε ίσως 
τον βασικότερο άξονα γύρω από τον οποίο 
εκτυλίχθηκε η συγγραφή του βιβλίου. Η τοπο-
θέτηση του μαθητή στο κέντρο της μαθησιακής 
πράξης δημιούργησε την ανάγκη για σχεδιασμό 
διδακτικού υλικού με βάση τα ενδιαφέροντα, τα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του. Απώτερος 
σκοπός ήταν βέβαια να προσελκύσουμε το εν-
διαφέρον των μαθητών και να επιτευχθούν οι 
διδακτικοί στόχοι με ευχάριστο τρόπο, σύμφω-
να με παιδαγωγικές αρχές (με τα ηθικά διδάγ-
ματα) και με ιδιαίτερο σεβασμό στην ψυχολογία 
των παιδιών αυτής της ηλικίας.

Η μοναδικότητα του κάθε μαθητή αποτέλεσε μία 
σημαντική παράμετρο στο σχεδιασμό του βιβλί-
ου. Σύμφωνα με την αρχή της εξατομικευμένης 
μάθησης, ο κάθε μαθητής αποτελεί ξεχωριστή 
προσωπικότητα με διαφορετικά ατομικά χαρα-
κτηριστικά, προτιμήσεις, στυλ και ρυθμό μάθη-
σης. Δεδομένης αυτής της πραγματικότητας, 
είναι αδύνατο να απαιτήσουμε από όλους τους 
μαθητές να συμπορεύονται με τον ίδιο ρυθ-
μό και να επιτυγχάνουν εξίσου τους εκάστοτε 
μαθησιακούς στόχους. Η συγγραφή του βιβλί-
ου υποστηρίζει την εξατομικευμένη μαθησιακή 
διαδικασία και έχει στόχο να βοηθήσει τον εκ-
παιδευτικό να προσαρμόσει τις απαιτήσεις των 
δραστηριοτήτων στις ικανότητες και τον ρυθμό 
του κάθε μαθητή. Η χρήση των συνεργατικών 
τεχνικών, της ομαδικής ή εταιρικής εργασίας, η 
αυτοαξιολόγηση που κάνουν οι μαθητές, αλλά 
και η αξιολόγηση του υλικού (ιστοριών, τραγου-
διών, δραστηριοτήτων, κ.λπ.) εκ μέρους των 
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μαθητών έχουν κοινό στόχο τη στήριξη της εξα-
τομικευμένης μάθησης.

Τέλος, για τους σκοπούς της αρχής της βιω-
ματικότητας επιλέχθηκαν διδακτικές τεχνικές 
και δραστηριότητες που αποσκοπούν να φέ-
ρουν το αντικείμενο μάθησης πιο κοντά στον 
μαθητή (βλ. Βεντούρης, 2005). Συγκεκριμένα, 
σχεδιάστηκαν δραστηριότητες παιγνιώδεις και 
δημιουργικές προκειμένου να διευκολύνουν τη 
διαδικασία απόκτησης των δεξιοτήτων και την 
κατανόηση του γλωσσικού εισαγόμενου. Τέτοι-
ες δραστηριότητες και τεχνικές είναι τα σχέδια 
συνεργατικής έρευνας, οι δραματοποιήσεις, τα 
παιχνίδια ρόλων και οι ομάδες εργασίας.

Όπως είναι φανερό από την παραπάνω ανά-
λυση των αρχών στις οποίες στηρίχτηκε η συγ-
γραφή του Magic Book, δόθηκε ιδιαίτερη έμφα-
ση όχι μόνο στη μάθηση, όπως αυτή ορίζεται 
από τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και την 
αξιολόγηση των μαθητών, αλλά κυρίως στην 
παιδαγωγική διάσταση της εκμάθησης της ξέ-
νης γλώσσας. Η προσέγγισή μας, επομένως, 
στη διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας, 
όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στη συγγραφή του 
βιβλίου, είναι καθαρά παιδοκεντρική, εστιάζει 
δηλαδή στο ενδιαφέρον και τον σεβασμό για τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, τόσο σε ατο-
μικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, έτσι ώστε να 
ενισχύει τη συμμετοχή και την αυτενέργεια των 
μαθητών (βιωματικότητα) κατά τον Pestalozzi 
(στον Brühlmeier, 2010). Επιπλέον, αισθητή 
είναι σε όλο το βιβλίο η έμφαση που δίνεται 
στη διαδικασία της μάθησης παρά στα αποτε-
λέσματά της, στην πορεία δηλαδή που διανύει 
ο μαθητής στην προσπάθειά του να κατακτήσει 
τη γνώση και όχι στην αξιολόγηση της μάθησής 
του με κοινά για όλους κριτήρια. Η προσέγγιση 
αυτή υπήρξε συνειδητή επιλογή, δεδομένης της 
ηλικίας και του γνωστικού επιπέδου των μαθη-
τών της Γ΄ Δημοτικού, και αποτέλεσε το βασικό 
γνώμονα που κατηύθυνε τις διδακτικές μας επι-
λογές και αποφάσεις. 

Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών αυτής της 
ηλικίας ήταν επίσης ο λόγος για τον οποίο 
επιλέξαμε τον επαγωγικό τρόπο διδασκαλίας 
και την υποστήριξη της μάθησης μέσω ανα-
κάλυψης. Συγκεκριμένα, η αποφυγή ρητής δι-
δασκαλίας της γραμματικής και η εστίαση στο 
νόημα παρά στη γραμματικο-συντακτική δομή 
της γλώσσας οδηγούν τον μαθητή να ανακαλύ-
ψει τα μοτίβα της γλώσσας μέσα από τη χρή-
ση τους στις ιστορίες, στις δραστηριότητες, στα 
παιχνίδια και όχι μέσα από την παρουσίαση κα-
νόνων ή μηχανικών ασκήσεων και επαναλήψε-
ων. Η παρουσίαση γραμματικών κανόνων και 
η χρήση μεταγλώσσας είναι εντελώς ασύμβατη 
με το νεαρό της ηλικίας των μαθητών και με το 
γνωστικό τους επίπεδο.

Παράλληλα, δραστηριότητες όπως «ανακαλύψ-
τε το μυστικό κώδικα» ή «ενώστε τις τελίτσες 
για να βρείτε τι κρατούσε ο Πινόκιο στα χέρια 
του» αποτελούν δραστηριότητες που βασίζο-
νται σε τεχνικές που στηρίζουν τη μάθηση μέσω 
ανακάλυψης και σταδιακά οδηγούν τον μαθητή 
στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της αυτονο-
μίας και της αυτενέργειας.

 

Στη συγγραφή του Magic Book υιοθετήσαμε την 
Εκλεκτική Προσέγγιση [Eclectic Approach] στη 
γλωσσική διδασκαλία. Αυτό σημαίνει στην ου-
σία ότι η μεθοδολογία διδασκαλίας που υιοθετεί 
και προωθεί το βιβλίο «δανείζεται» και αξιοποιεί 
στοιχεία από διάφορες μεθόδους και προσεγ-
γίσεις διδασκαλίας. Η επιλογή αυτή δεν είναι 
τυχαία, αλλά βασίζεται στην ανάγκη χρήσης τε-
χνικών και μεθόδων που έχουν ως κοινό στόχο 
τη γλωσσική ανάπτυξη των νεαρών μαθητών 
χωρίς να παραβλέπουν το γνωστικό τους επί-
πεδο, την αύξηση και διατήρηση των κινήτρων 
τους και την ανάπτυξη των κοινωνικών τους 
γραμματισμών.
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5.1  Λεξική Προσέγγιση

Η Λεξική Προσέγγιση [Lexical Approach] βασί-
ζεται στις θεωρητικές αρχές της Επικοινωνιακής 
Προσέγγισης αλλά προσδίδει αυξημένη σημα-
σία στο λεξιλόγιο, όπως αυτό χρησιμοποιείται 
σε αυθεντικά ή ημιαυθεντικά κείμενα και στην 
αξιοποίησή του για παιδαγωγικούς σκοπούς. 
Στο πλαίσιο αυτό, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ 
γραμματικής και λεξιλογίου και θεωρείται ότι 
η γλώσσα αποτελείται από συστάδες λέξεων 
[lexical chunks]. Στην πραγματικότητα η προ-
σέγγιση αυτή θεωρεί ότι η γραμματική ως δομή 
υποτάσσεται στο λεξιλόγιο. Οι γραμματικο-συ-
ντακτικές δομές είναι χρήσιμες αλλά τα λεξικά 
και μεταφορικά μοτίβα έχουν ιδιαίτερη αξία. Οι 
λεξικές συνάψεις [collocations] αποτελούν ένα 
σημαντικό μέρος της γλώσσας και χρησιμοποι-
ούνται ως άξονας οργάνωσης της διδακτέας 
ύλης. Βασικός στόχος της είναι να βοηθήσει 
τους μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητά 
τους να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν 
τις λεξικές συστάδες στη γλώσσα, προκειμέ-
νου να αποκτήσουν ευχέρεια και άνεση στη 
χρήση της γλώσσας χωρίς να ανησυχούν για 
τη δομή (Lewis, 2002). Η χρήση αυτών των λε-
ξικών συστάδων είναι διάχυτη στο Magic Book 
και η επιλογή τους έγινε με βάση (α) τη σχετική 
συχνότητα εμφάνισής τους στη γλώσσα και (β) 
την πλοκή της εκάστοτε ιστορίας. Έτσι, φρά-
σεις όπως let’s see, you’re back home, sure 
we can, και λεξικές συνάψεις όπως brush your 
teeth, sweep the floor, recycle paper, plant a 
tree, κ.τ.λ. παρουσιάζονται πάντα στο συγκεί-
μενο της εκάστοτε ιστορίας, εξυπηρετούν την 
πλοκή και την εξέλιξη της ιστορίας και τελικά 
διευκολύνουν την κατανόησή της. Είναι σημα-
ντικό να τονιστεί ότι αρκετές γραμματικές δομές 
παρουσιάζονται με υπόρρητο τρόπο μέσα από 
τις φράσεις αυτές, π.χ. this is our classroom. 
Ο μαθησιακός στόχος σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
δεν είναι η ρητή διδασκαλία της γραμματικής 
δομής (π.χ. τα κτητικά επίθετα), αλλά η κατα-

νόηση της δομής και η ικανότητα των μαθη-
τών να τη χρησιμοποιήσουν αβίαστα στο λόγο 
τους. Οι λεξικές συστάδες δεν αναλύονται και 
φυσικά δεν μεταφράζονται στη μητρική γλώσσα 
των μαθητών. Μαθαίνονται ολιστικά σαν μία λε-
ξική μονάδα, διότι έτσι αποθηκεύονται και έτσι 
ανακαλούνται όταν οι μαθητές χρειαστεί να τις 
παραγάγουν. Επειδή το συγκεκριμένο διδακτι-
κό εγχειρίδιο δεν χρησιμοποιεί μηχανικές ασκή-
σεις και επαναλήψεις [drilling], η παρουσίαση 
και εκμάθηση αυτών των λεξικών φράσεων γί-
νεται αποκλειστικά μέσα από τις ιστορίες και τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες 
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να οδηγούν στη 
σταδιακή εκμάθηση των φράσεων με υπόρρη-
το τρόπο, αφού υπάρχει συνεχής ανακύκλωση 
του λεξιλογίου όχι μόνο μέσα στην ίδια την ενό-
τητα αλλά και από τη μια ενότητα στην επόμενη.

5.2  Ολική Σωματική Αντίδραση

Η χρήση στοιχείων της Ολικής Σωματικής Αντί-
δρασης [Total Physical Responce] θεωρείται 
απαραίτητη σε ένα διδακτικό εγχειρίδιο για μα-
θητές αυτής της ηλικίας. Στη μέθοδο αυτή οι 
μαθητές ακούν και υπακούουν σε εντολές στην 
ξένη γλώσσα, όπως αυτές εκφέρονται από τον 
εκπαιδευτικό, και ανταποκρίνονται αποκλειστι-
κά μέσω σωματικών κινήσεων και δράσεων, 
π.χ. stand up, come closer, raise your leg, κ.λπ. 
(Cameron, 2001). Η χρήση των στοιχείων αυ-
τών έχει ως στόχο να διευκολύνει τους μαθητές 
στην κατανόηση του γλωσσικού εισαγόμενου 
χωρίς όμως να απαιτεί παραγωγή λόγου από 
τους ίδιους. Επειδή το Magic Book απευθύνεται 
σε νεαρούς μαθητές αυτής της προσέγγισης, 
στοιχεία της είναι εμφανή σε δραστηριότητες 
που περιλαμβάνουν ηχητικά αρχεία (κυρίως 
τραγούδια και παιχνίδια), στα οποία οι μαθη-
τές «απαντούν» με κινήσεις (π.χ. στην ενότητα 
5: το τραγούδι brush, brush, brush your teeth, 
στην εισαγωγική ενότητα: heads and shoulders, 
knees and toes, κ.λπ.).
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5.3  Δραστηριοκεντρική Προσέγγιση

Ο σκοπός της προσέγγισης αυτής, όπως σχε-
διάστηκε αρχικά από τον Prabhu (1987) και 
αναπτύχθηκε αργότερα από τη Willis (1996), 
είναι η γεφύρωση της απόστασης μεταξύ δρα-
στηριοτήτων στην τάξη και χρήσης της γλώσ-
σας για την κάλυψη αναγκών σε πραγματικές 
συνθήκες. Όσον αφορά στην εφαρμογή της 
Δραστηριοκεντρικής Προσέγγισης [Task-based 
Approach] σε τάξεις νεαρών μαθητών, αυτή 
προβλέπει τη συνεργασία και εμπλοκή τους 
σε δραστηριότητες που έχουν κάποιο ρεαλι-
στικό αποτέλεσμα, π.χ. επίλυση προβλήμα-
τος, συμπλήρωση παζλ, συμμετοχή σε κάποιο 
ομαδικό παιχνίδι, ανταλλαγή εμπειριών, κ.λπ. 
(Willis, 1996). Το κοινό χαρακτηριστικό όλων 
αυτών των δραστηριοτήτων είναι ότι απαιτούν 
την εστίαση των μαθητών στο νόημα και το 
περιεχόμενο παρά στη μορφή ή/και στη δομή 
της γλώσσας. Τα χαρακτηριστικά αυτά διαφο-
ροποιούν τις δραστηριότητες που προτείνει 
αυτή η προσέγγιση από οποιαδήποτε άλλη 
γλωσσική δραστηριότητα που πραγματοποι-
είται στην τάξη.

Στο Magic Book έγινε προσπάθεια να υιοθετη-
θεί η συγκεκριμένη προσέγγιση με την επιλο-
γή δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν αρχή και 
τέλος, συνοχή, ξεκάθαρο νόημα και σκοπό, 
δίνουν έμφαση στην επιτυχή ολοκλήρωση της 
δραστηριότητας και όχι στην ακριβή χρήση της 
γλώσσας και εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές 
στην ολοκλήρωσή τους (π.χ. συμπλήρωση 
σταυρόλεξου και αποκωδικοποίηση φράσεων 
στην ενότητα 3, έρευνα για τις διατροφικές τους 
συνήθειες και γι’ αυτές των φίλων τους στην ενό-
τητα 5, συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την 
περιβαλλοντική τους συνείδηση στην ενότητα 7, 
επιτραπέζιο παιχνίδι και sudoku στην ενότητα 
7, παζλ στην ενότητα 8, κ.λπ.). Είναι σημαντικό 
να τονιστεί ότι ακόμα και κάποια από τα τραγού-
δια του βιβλίου μπορούν να ενταχθούν στην κα-
τηγορία των δραστηριοτήτων, αφού εμπλέκουν 

τους μαθητές σε δραστηριότητες που μπορούν 
να σχεδιαστούν, να ολοκληρωθούν και στη συ-
νέχεια να αξιολογηθούν από τους εκπαιδευτι-
κούς (π.χ. το τραγούδι «save the planet» στην 
ενότητα 7).

5.4  Εκμάθηση με βάση το Περιεχόμενο

Η Εκμάθηση με βάση το Περιεχόμενο [Content 
Language Integrated Learning] υποστηρίζει την 
οργάνωση της διδασκαλίας με βάση κάποιες 
θεματικές παρά με βάση κάποια γλωσσική 
διδακτέα ύλη. Η προσέγγιση αυτή εστιάζει 
στην επικοινωνιακή δεξιότητα των μαθητών 
και στη χρήση της γλώσσας για παρουσίαση 
και ανταλλαγή πληροφοριών. Έτσι, η εκμά-
θηση της γλώσσας έρχεται ως αποτέλεσμα 
της διδασκαλίας αυθεντικού περιεχομένου και 
όχι ως αποτέλεσμα γλωσσικής διδασκαλίας 
(Richards and Rodgers, 2001). Στο βιβλίο υιο-
θετήθηκε μια συγκεκριμένη εκδοχή αυτής της 
προσέγγισης και συγκεκριμένα η διαθεματι-
κή. Στόχος μας ήταν να συνδεθεί το περιεχό-
μενο του διδακτικού εγχειριδίου της αγγλικής 
γλώσσας με αυτό των διδακτικών εγχειριδίων 
άλλων μαθημάτων της Γ΄ Δημοτικού (θέματα, 
ιστορίες, ήρωες). 

5.5  Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης 

Τέλος, η θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης 
[Multiple Intelligence Theory] καταρρίπτει πα-
λιότερες και παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά 
με την εγγενή και ενιαία υπόσταση της νοημο-
σύνης και υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη νοη-
μοσύνη είναι πολυδιάστατη (Gardner, 1993). 
Εκτός από τη γλωσσική και λογικο-μαθηματική 
διάσταση της νοημοσύνης, σύμφωνα με τον 
Gardner, υπάρχει η οπτικο-χωρική, η μουσική-
ακουστική, η σωματική-κιναισθητική, η διαπρο-
σωπική, η ενδοπροσωπική και η φυσιοκρατική 
(την ονομάζουν και φυσιογνωστική) νοημοσύ-
νη. Κάθε άτομο διαθέτει όλες αυτές τις νοημο-
σύνες, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την 
κάθε μία, με αποτέλεσμα να προσλαμβάνει και 
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να επεξεργάζεται τις διάφορες πληροφορίες με 
κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Ο εκπαιδευτικός 
οφείλει να γνωρίζει τις ιδιαίτερες δυνατότητες 
και προτιμήσεις των μαθητών του και να τους 
δίνει την ευκαιρία, με τις δραστηριότητες που 
σχεδιάζει, να αξιοποιούν στο μέγιστο τον κυρί-
αρχο τύπο νοημοσύνης που διαθέτουν. 

Οι δραστηριότητες του Magic Book έχουν σχεδι-
αστεί έτσι ώστε να απευθύνονται σε κάθε τύπο 
νοημοσύνης. Η καλλιέργεια της λογικο-μαθη-
ματικής νοημοσύνης επιτυγχάνεται με δραστη-
ριότητες όπως το Sudoku (ενότητα 7) και την 
αποκωδικοποίηση κρυπτόλεξων (ενότητα 3). 
Επιπλέον, σε όλες τις ενότητες έχουν περιλη-
φθεί τραγούδια (πολλά από τα οποία εμπερι-
έχουν κίνηση) προκειμένου να καλυφθούν η 
μουσική-ακουστική και η σωματική-κιναισθη-
τική νοημοσύνη. Επίσης, σε αρκετές ενότητες 
προτείνονται σχέδια συνεργατικής έρευνας στα 
οποία οι μαθητές καλούνται να ζωγραφίσουν 
(οπτική-χωρική νοημοσύνη), ενώ στη συντρι-
πτική πλειοψηφία τους οι δραστηριότητες είναι 
είτε εταιρικές είτε συνεργατικές προκειμένου να 
καλλιεργήσουμε τη διαπροσωπική νοημοσύνη. 
Η αυτοαξιολόγηση στο τέλος κάθε ενότητας 
στοχεύει στην καλλιέργεια της ενδοπροσωπι-
κής νοημοσύνης, αφού αναπτύσσει και ενισχύει 
τις αναστοχαστικές δεξιότητες των μαθητών. Τέ-
λος, η φυσιοκρατική νοημοσύνη αξιοποιείται και 
αναπτύσσεται με δραστηριότητες αναγνώρισης 
και κατηγοριοποίησης (πχ. θεματική ομαδοποί-
ηση στο προκεφάλαιο, κατηγοριοποίηση λέξε-
ων σε ομάδες κ.τ.λ.).

 

Το διδακτικό πλαίσιο το οποίο επιλέχθηκε για τη 
συγγραφή του βιβλίου βασίζεται σε αυτόνομες 
ιστορίες. Η αφήγηση και διήγηση ιστοριών είναι 
βασικές τεχνικές κατάλληλες γι’ αυτή την ηλικία, 
καθώς τα παιδιά τις γνωρίζουν στη μητρική τους 
γλώσσα και είναι εξοικειωμένα με το αφηγημα-

τικό πλαίσιο των ιστοριών. Οι ιστορίες εμπλου-
τίζουν τη μαθησιακή διαδικασία, εξασκούν τη 
φαντασία και αποτελούν μια κοινωνική εμπειρία 
που μοιράζονται όλοι. Η διαρκής επανάληψη 
λέξεων και φράσεων δημιουργούν μοτίβα που 
διευκολύνουν τη μάθηση, ενώ παράλληλα ανα-
πτύσσονται δεξιότητες συγκέντρωσης και κα-
τανόησης προφορικού λόγου (Ellis & Brewster, 
1991). 

Είναι γεγονός ότι τα παιδιά αδυνατούν να συ-
γκεντρωθούν πάνω στο ίδιο θέμα για πολλή 
ώρα και γι’ αυτό συνήθως προτείνονται δραστη-
ριότητες που διαρκούν 5-10 λεπτά (Halliwell, 
1992: 27). Η χρήση ιστοριών καταφέρνει να 
διατηρήσει την προσοχή τους για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, δημιουργεί ανυπομονησία 
και εγείρει την περιέργειά τους, ιδιαίτερα όταν 
υπάρχει ενδιαφέρουσα πλοκή, εκπλήξεις, μυ-
στήρια και χιούμορ. 

Τέλος, οι ιστορίες μπορούν να λειτουργήσουν 
ως γέφυρες πολιτισμού (Ghosn, 2002). Μέσα 
από αυτές τα παιδιά έρχονται σε επαφή με άλ-
λους πολιτισμούς και μαθαίνουν να εκτιμούν 
και να σέβονται το διαφορετικό. Διαπολιτισμικά 
στοιχεία προωθούνται συγκεκριμένα στην ενό-
τητα των Special Days (π.χ. Halloween, Ημέρα 
Περιβάλλοντος, Πάσχα, κ.λπ.), όπως επίσης 
και στα τραγούδια και τις ρίμες. 

Η χρήση ιστοριών προσφέρει την ευκαιρία 
στους εκπαιδευτικούς να είναι πιο ευέλικτοι και 
να υιοθετούν ποικιλία μεθόδων και διδακτικού 
υλικού (Hadaway et al., 2002). Συγκεκριμένα, 
μπορούν εύκολα να τις συνδυάσουν και να τις 
εμπλουτίσουν με χειροτεχνίες και κατασκευές, 
παιχνίδια και τραγούδια. Με τον τρόπο αυτό, 
προωθείται η πολυαισθητηριακή προσέγγιση 
(χρήση όλων των αισθήσεων), ενώ ταυτόχρο-
να καλλιεργούνται διάφορα στυλ μάθησης. 

Υπάρχουν 4 κύριοι χαρακτήρες οι οποίοι πα-
ρουσιάζονται σε όλες τις ενότητες και των οποί-
ων ο ρόλος είναι να εισάγουν την ιστορία σε 
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κάθε ενότητα: ο Alex, η Lena, η Tammy και ο 
Yuri. Η επιλογή των χαρακτήρων και των ονο-
μάτων τους στοχεύουν στην κατάρριψη οποι-
ωνδήποτε στερεοτύπων, εθνικών, κοινωνικών 
ή φύλου. Σε κάθε καινούρια ενότητα οι μικροί 
ήρωες ανοίγουν ένα βιβλίο μέσα από το οποίο 
ξεπετάγεται μια ιστορία που τους μεταφέρει σε 
ένα φανταστικό και μαγικό κόσμο! 

Κάθε ιστορία έχει διαφορετική πλοκή ώστε να 
υπάρχει ποικιλία και πολυμέρεια και κάθε ιστο-
ρία περιέχει κάποιο στοιχείο έκπληξης. Οι ιστο-
ρίες βασίζονται συνήθως σε γνωστά παραμύθια 
και χαρακτήρες (π.χ. Πινόκιο, η πεντάμορφη και 
το τέρας, Πήτερ Παν κ.τ.λ.), ώστε τα παιδιά να 
γνωρίζουν περίπου την πλοκή της ιστορίας. 
Έτσι, δίνεται έμφαση στην ολιστική προσέγγι-
ση και στη μάθηση μέσω ανακάλυψης, αφού 
τα παιδιά ήδη γνωρίζουν κάποιο κομμάτι της 

ιστορίας και κάποια νέα κομμάτια καλούνται 
να τα ανακαλύψουν. Οι περισσότερες ιστορίες 
(π.χ. οι μύθοι του Αισώπου) έχουν ηθοπλαστικό 
χα-ρακτήρα και παρουσιάζουν κάποιο δίδαγμα 
στο τέλος με στόχο να εξυπηρετήσουν όχι μόνο 
γλωσσικούς αλλά και παιδαγωγικούς στόχους.

Η συγγραφή του «μαγικού» βιβλίου ήταν μια 
εξαιρετική εμπειρία για όλη την ομάδα. Γρά-
φοντας το βιβλίο η αγάπη για το παιδί ήταν η 
έμπνευσή μας, η αφετηρία και η πυξίδα σε ένα 
μοναδικό ταξίδι. Ευχόμαστε να το αγκαλιάσουν 
και να το αγαπήσουν τα παιδιά, οι εκπαιδευτι-
κοί μας αλλά και οι γονείς. 

The best teachers teach children not subjects.

J. Pestalozzi

 

1 Για την επανέκδοση του Magic Book το σχολικό έτος 2012-2013 έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις και τα σχόλια 
των εκπαιδευτικών.
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Περίληψη
Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται στο πρόγραμμα επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του ΠΕΑΠ, που αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις 
του Έργου, και παρουσιάζει τις εγγενείς δυσκολίες, το επιστημονικό σκεπτικό και τα στάδια 
ανάπτυξης του προγράμματος επιμόρφωσης. Στο άρθρο παρουσιάζονται δεδομένα από την 
έρευνα για το προφίλ των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ, τα οποία μαζί με τις απρόβλεπτες συνθήκες 
του ευρύτερου εκπαιδευτικού πλαισίου οδήγησαν στην απόφαση να ανατραπεί το αρχικό σχέδιο 
για το πρόγραμμα επιμόρφωσης που εστίαζε στην υιοθέτηση του μοντέλου επιμόρφωσης μέσω 
αλληλουχίας, και να επιλεγεί ένα πολυμορφικό πρόγραμμα με πολλαπλές μορφές επιμόρφω-
σης που να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις διαφοροποιημένες ανάγκες των εκπαιδευ-
τικών ΠΕΑΠ. Στην καρδιά του προγράμματος αυτού κυριαρχεί ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα επι-
μόρφωσης, του οποίου το επιστημονικό σκεπτικό και οι βασικές προδιαγραφές παρουσιάζονται 
αναλυτικά στο άρθρο.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της παρεχόμε-
νης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο 
σχολείο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στον 
τόπο μας το 2010-2011 ένα από τα πιο καινο-
τόμα προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό, το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλι-
κής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ), που 
εντάσσεται στις δράσεις της Πράξης «Πολιτι-
κή Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: 
Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδι-
κή Ηλικία». Ανταποκρινόμενοι στις στρατηγικές 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση 
της κοινωνικής πολυγλωσσίας και πολλαπλο-
γλωσσίας των Ευρωπαίων πολιτών, η πολιτεία 
αποφάσισε την εισαγωγή της αγγλικής γλώσ-
σας στην Α’ και Β’ Δημοτικού στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα 800 ολοήμερων δημοτικών σχολεί-
ων (2010-2011) και 961 ολοήμερων δημοτικών 
σχολείων (2011-2012) που εφαρμόζουν το Ενι-
αίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών. 

Η καινοτομία του ΠΕΑΠ δεν έγκειται στην ει-
σαγωγή της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχο-
λείο σε τόση μικρή ηλικία. Αν και στη δική μας 
χώρα είναι η πρώτη φορά που εισάγεται μία 
ξένη γλώσσα στις πρώτες τάξεις του σχολι-
κού προγράμματος, η εισαγωγή της αγγλικής 
γλώσσας μετά την ηλικία των 7 αποτελεί πλέον 
εξαίρεση στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως αναφέρει η Emery (2012). Η καινοτομία 
του ΠΕΑΠ επικεντρώνεται κυρίως στη φύση 
και στο περιεχόμενο του προγράμματος, γεγο-
νός που επιβεβαιώνεται από την απονομή του 
Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών στο ΠΕΑΠ το 
2011 και την ανάδειξη του προγράμματος ως 
δείγματος καλής πρακτικής από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Το ΠΕΑΠ δεν στοχεύει στην 
ανάπτυξη του σχολικού γραμματισμού των μι-
κρών μαθητών και στην ανάπτυξη της επικοι-
νωνιακής τους ικανότητας, αλλά στην ανάπτυ-
ξη των κοινωνικών γραμματισμών στην ξένη 
γλώσσα και στην ανάπτυξη ενός διαπολιτισμι-
κού ήθους επικοινωνίας και θετικών στάσεων 
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την ανάπτυξη μίας Ευρώπης ανταγωνιστι-
κής με δυναμική οικονομία που στηρίζεται στη 
γνώση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμ-
βουλίου της Μπολόνια (1999), της Λισαβόνας 
(2000) και των Συνόδων της Ε.Ε. που ακολού-
θησαν. Ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της πολυ-
γλωσσίας των Ευρωπαίων πολιτών, που απο-
τελεί στόχο στρατηγικής σημασίας για την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, ενθαρρύνεται η εκμάθηση ξέ-
νων γλωσσών από μικρές ηλικίες, αλλά τονί-
ζεται ότι η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται 
πρώτον από την εξειδικευμένη και στοχευμένη 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης, δεύτερον από κατάλληλα σχε-
διασμένο μαθησιακό υλικό και τρίτον από το 
χρόνο που αφιερώνεται στη διδασκαλία ξένων 
γλωσσών. Έρευνα που διεξήγαγε ο Οργανι-
σμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(Organisation for Economic Co-operation and 
Development -OECD) το 2005 σε πολιτικές 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε 25 χώρες ανέ-
δειξε ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης υστερούν στην κατάρτιση και επιμόρ-
φωσή τους έναντι των συναδέλφων τους της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει δε τονιστεί 
ότι οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών που διδά-
σκουν μικρούς μαθητές χρειάζονται εξειδικευ-
μένη κατάρτιση σε γλωσσικό, παιδαγωγικό, 
ψυχολογικό και πολιτιστικό επίπεδο καθώς και 
ιδιαίτερες επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιό-
τητες (Garton, Copland & Burns, 2010; Papp, 
2011; Rixon, 2000).

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένης της και-
νοτομίας του Έργου για τα ελληνικά εκπαιδευτι-
κά δεδομένα και της ανύπαρκτης επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών για διδασκαλία ξένων γλωσσών 
σε τόσο μικρές ηλικίες στον τόπο μας, η επι-
μόρφωση εκπαιδευτικών για την εφαρμογή και 
περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος απο-
τέλεσε εξαρχής μείζονα προτεραιότητα για την 
ομάδα Έργου του ΠΕΑΠ. 

απέναντι στην ξένη γλώσσα και στη μάθηση. 
Έτσι, το ΠΕΑΠ δεν στηρίζεται στη διδασκαλία 
μιας συγκεκριμένης ύλης ή ενός ξενόγλωσσου 
βιβλίου –που είναι η πάγια τακτική του γλωσσι-
κού μαθήματος στο δημόσιο σχολείο– αλλά σε 
παιγνιώδεις και διαδραστικές δραστηριότητες, 
κατάλληλες για την ηλικία και τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά των μικρών μαθητών στα ελληνι-
κά δημόσια σχολεία και οργανωμένες σε κλι-
μακούμενης δυσκολίας θεματικές ενότητες που 
εμπνέονται από τον άμεσο κοινωνικό περίγυρο 
των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται αυτο-
νομία στον εκπαιδευτικό να επιλέγει τις θεματι-
κές ενότητες και δραστηριότητες σύμφωνα με 
τις ανάγκες των μαθητών του και να τις προ-
σαρμόζει ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά τους. 

Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε τόσο μικρά 
παιδιά είναι μια σχετικά νέα πρόκληση και η εισα-
γωγή της συμβαίνει πολύ συχνά μέσα σε ελάχι-
στο χρόνο, χωρίς πολλές φορές να έχει υπάρξει 
η ευκαιρία για επαρκή καθοδήγηση των εκπαι-
δευτικών (Nikolov & Djigunovic, 2011). Σε κάθε 
εκπαιδευτική καινοτομία η συστηματική επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό πα-
ράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση, εφαρμογή 
και βιωσιμότητά του (Karavas-Doukas, 1998). 
Θεωρείται πλέον δεδομένο ότι μέσω της συ-
στηματικής και συνεχούς επιμόρφωσης ο εκ-
παιδευτικός μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά 
στην προώθηση των εκπαιδευτικών αλλαγών 
και στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 
πράξης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). Με δε-
δομένες τις απαιτητικές σήμερα συνθήκες διε-
ξαγωγής του διδακτικού έργου αλλά και τις νέες 
διαστάσεις του επαγγελματικού ρόλου των εκ-
παιδευτικών, η επιμόρφωσή τους και η επαγ-
γελματική τους ανάπτυξη αποτελεί βασική προ-
ϋπόθεση για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρο-
νισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΕΑΠ)130

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΑΠ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 
 

Με την εισαγωγή της διδασκαλίας της αγγλι-
κής γλώσσας στην Α’ και Β’ Δημοτικού υπήρ-
χε άμεση ανάγκη για την ενημέρωση και επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι γνωρί-
ζαμε εξαρχής ότι δεν είχαν εμπειρία διδασκαλί-
ας σε τόσο μικρές ηλικίες και δεν είχαν επιμορ-
φωθεί στη διάρκεια της καριέρας τους, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διδασκαλίας 
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Στην αρχή 
του Έργου είχαμε ελάχιστα στοιχεία στα χέρια 
μας για τον αριθμό των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ, 
την εμπειρία τους, τις επιμορφωτικές τους ανά-
γκες, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και του σχο-
λείου τους, καθώς και για τους σχολικούς συμ-
βούλους αγγλικής που θα μπορούσαν να συμ-
βάλουν στο έργο της επιμόρφωσης. Λόγω του 
μικρού χρονικού διαστήματος μεταξύ της από-
φασης της πολιτείας να εισαγάγει τα αγγλικά 
στην Α’ και Β’ Δημοτικού και της εφαρμογής του 
ΠΕΑΠ στα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία, η 
ομάδα Έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν 
ήταν σε θέση να γνωρίζει ποιοι και πόσοι ήταν 
οι εκπαιδευτικοί που είχαν τοποθετηθεί στα πι-
λοτικά σχολεία και δίδασκαν σε Α’ και Β’ τάξη. Τα 
συγκεκριμένα στοιχεία που συνιστούν το προ-
φίλ των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κά, αφού σύμφωνα με αυτά θα μπορούσαν να 
εντοπιστούν και οι ανάγκες επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. Χωρίς γνώση των αναγκών και 
των ιδιαίτερων συνθηκών των ολοήμερων σχο-
λείων και χωρίς πληροφορίες για τις ανάγκες και 
τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που δι-
δάσκουν στα σχολεία αυτά δεν θα μπορούσαμε 
να σχεδιάσουμε εκ των προτέρων και να υλο-
ποιήσουμε ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό 
πρόγραμμα επιμόρφωσης. Έτσι λοιπόν απο-
φασίστηκε, κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρ-
μογής του ΠΕΑΠ, το πρόγραμμα επιμόρφωσης 
να εστιάσει στην ενημέρωση και ευαισθητοποί-
ηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Α’ και Β’ 
Δημοτικού, στην επιλογή και στην ενημέρωση 

επιμορφωτών και παράλληλα στη συλλογή των 
απαραίτητων στοιχείων για το προφίλ των εκ-
παιδευτικών και των σχολικών μονάδων. 

Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών για τη φιλοσοφία και το περιεχό-
μενο του ΠΕΑΠ, διενεργήθηκαν δύο ενημερωτι-
κές διημερίδες, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσ-
σαλονίκη, για τους σχολικούς συμβούλους αγ-
γλικής και τους εκπαιδευτικούς αγγλικής της Α’ 
και Β’ Δημοτικού των νομών Αττικής και Θεσσα-
λονίκης σχετικά με τη φιλοσοφία και την εφαρ-
μογή του ΠΕΑΠ στα 800 ολοήμερα σχολεία. 
Το υλικό των διημερίδων καθώς και οι ομιλίες 
που βιντεοσκοπήθηκαν αναρτήθηκαν στην εκ-
παιδευτική πύλη του προγράμματος για να εί-
ναι άμεσα προσβάσιμα από όλους τους εκπαι-
δευτικούς στην επικράτεια. Παράλληλα, σχεδι-
άστηκε υλικό για να χρησιμοποιηθεί από τους 
σχολικούς συμβούλους για την επιμόρφωση εκ-
παιδευτικών στα σεμινάρια εκπαιδευτικών στις 
περιοχές ευθύνης τους. Έτσι, διενεργήθηκαν 69 
τετράωρα ενημερωτικά-επιμορφωτικά σεμινά-
ρια για τους εκπαιδευτικούς αγγλικής στις τάξεις 
Α΄ και Β΄ Δημοτικού σε όλη την επικράτεια από 
τους επιμορφωτές/σχολικούς συμβούλους αγ-
γλικής το Δεκέμβριο του 2010 και τον Ιανουάριο 
του 2011. Τέλος, στην πρώτη χρονιά εφαρμο-
γής του ΠΕΑΠ διεξήχθη εξειδικευμένη επιμόρ-
φωση διάρκειας 3 μηνών (από τον Ιούνιο έως 
τον Αύγουστο του 2011) στη διδασκαλία της αγ-
γλικής γλώσσας σε μικρές ηλικίες σε 15 συνερ-
γαζόμενους εκπαιδευτικούς τάξεων ΠΕΑΠ.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πέρα από την 
αρχική ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το 
ΠΕΑΠ και την εφαρμογή του, θα μπορούσαμε 
να σχεδιάσουμε ένα εξειδικευμένο και στοχευ-
μένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, εφόσον συλ-
λέγαμε στοιχεία σε σχέση με τους εκπαιδευτι-
κούς ΠΕΑΠ, τις σχολικές μονάδες και τους δι-
ευθυντές τους. Έτσι, στον πρώτο χρόνο εφαρ-
μογής του ΠΕΑΠ διενεργήθηκαν έρευνες σε 
διαφορετικές ομάδες προκειμένου να έχουμε 
μία ξεκάθαρη εικόνα των εκπαιδευτικών και των 
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ιδιαίτερων αναγκών τους. Οι έρευνες που διε-
νεργήθηκαν ήταν οι εξής:

 ● Στην αρχή της σχολικής χρονιάς διερευ-
νήθηκε μέσω ερωτηματολογίου το προφίλ 
897 εκπαιδευτικών που δίδασκαν τάξεις 
ΠΕΑΠ (π.χ. πληροφορίες για σπουδές, χρό-
νια προϋπηρεσίας, διδακτική εμπειρία στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η γνώμη τους 
για την εισαγωγή των αγγλικών στην Α’ και 
Β΄ Δημοτικού). 

 ● Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για το προφίλ 
1.135 εκπαιδευτικών ανά την Ελλάδα κατά τη 
διάρκεια επιμορφωτικών συναντήσεων που 
πραγματοποίησαν οι σχολικοί σύμβουλοι. 

 ● Διερευνήθηκε το προφίλ των σχολικών μο-
νάδων μέσω διαδικτυακών ερωτηματολο-
γίων που συμπλήρωσαν οι διευθυντές των 
σχολείων ΠΕΑΠ. Αυτοί παρείχαν πληροφο-
ρίες για τα σχολεία τους, τους δασκάλους 
και τους μαθητές τους. Τα στοιχεία αξιοποιή-
θηκαν σε έκθεση που συντάχθηκε από την 
ομάδα Εργασίας του ΠΕΑΠ. 

 ● Στα μέσα της χρονιάς 2010-2011 ακολούθη-
σε η αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλικού 
από 175 εκπαιδευτικούς μέσω ερωτηματο-
λογίων που διανεμήθηκαν από τους σχολι-
κούς συμβούλους.

 ● Με το τέλος της σχολικής χρονιάς 2010-2011 
επιχειρήθηκε η συνολική αποτίμηση του Έρ-
γου μέσω διαδικτυακών ερωτηματολογίων 
που συμπληρώθηκαν από 405 εκπαιδευτι-
κούς. Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για την 
εμπειρία τους, τη συνεργασία τους με τους 
συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, το μαθητι-
κό δυναμικό τους και τις σχολικές μονάδες 
που εργάστηκαν. Οι πληροφορίες που συ-
γκεντρώθηκαν αναλύθηκαν και αξιολογήθη-
καν για την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελ-
τίωση του ΠΕΑΠ. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών ανέδειξαν πολύ 
ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το σώμα των 
επιμορφούμενων, τις ανάγκες τους και τα χαρα-

κτηριστικά τους. Τα αποτελέσματα των ερευνών 
που ολοκληρώνονταν σταδιακά κατά τη διάρ-
κεια της πρώτης χρονιάς ανέδειξαν τις δυσκολί-
ες και τους ποικίλους παράγοντες που έπρεπε 
να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό ενός συ-
στηματικού και ολοκληρωμένου προγράμματος 
επιμόρφωσης. Στον αρχικό προβληματισμό της 
ομάδας Έργου για τη φύση του προγράμματος 
επιμόρφωσης είχε αποφασιστεί να υλοποιη-
θεί η επιμόρφωση μέσω δια ζώσης σεμιναρί-
ων κατά τη διάρκεια του Έργου από ειδικά επι-
μορφωμένους επιμορφωτές (σχολικούς συμ-
βούλους και εξωτερικούς συνεργάτες με εμπει-
ρία στην επιμόρφωση), με τους οποίους θα 
ανέπτυσσε η ομάδα Έργου το απαραίτητο υλι-
κό. Παράλληλα, και προκειμένου να γίνει εφι-
κτή η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε όλη 
την επικράτεια, αποφασίστηκε να υιοθετηθεί 
το μοντέλο επιμόρφωσης των πολλαπλασια-
στών [cascade model of training], στο οποίο επι-
μορφώνονται αλυσιδωτά ολοένα και μεγαλύτε-
ρες ομάδες επιμορφούμενων ως επιμορφωτές 
(πολλαπλασιαστές), οι οποίοι με τη σειρά τους 
επιμορφώνουν νέες ομάδες επιμορφούμενων. 
Τα αποτελέσματα των συνεχών ερευνών που 
εκπονήθηκαν στα πλαίσια του έργου της εσω-
τερικής αξιολόγησης του προγράμματος και της 
εφαρμογής του ανέτρεψαν τον αρχικό σχέδιο 
του προγράμματος επιμόρφωσης για το ΠΕΑΠ.

 

Αναφέρονται παρακάτω επιλεκτικά μερικά από 
τα στοιχεία που καθόρισαν την απόφαση της 
ομάδας Έργου να εγκαταλείψει την ιδέα της δια 
ζώσης επιμόρφωσης και να στραφεί στη δημι-
ουργία ενός ηλεκτρονικού προγράμματος επι-
μόρφωσης για το ΠΕΑΠ.

Από ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από 
897 εκπαιδευτικούς (163 μέσω ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου και 734 κατά τη διάρκεια επι-
μορφωτικών σεμιναρίων) από το σύνολο των 
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2000 εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ προέκυψε ότι το 1/3 
των εκπαιδευτικών ήταν αποσπασμένοι από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ότι πάνω από 
το 1/3 ήταν ωρομίσθιοι. Το 47% του δείγματος 
είχαν πολυετή εμπειρία (11-20 έτη) διδασκαλίας 
στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά σχεδόν το 1/3 
είχε διδακτική εμπειρία αποκλειστικά στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση. Η πλειοψηφία του δείγ-
ματος (61,7%) των εκπαιδευτικών δεν είχαν κα-
μία εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητές κάτω των 
8 ετών. Κατά μέσο όρο οι τάξεις ΠΕΑΠ είχαν 
20 μαθητές, από τους οποίους σημαντικό πο-
σοστό ήταν μαθητές άλλων εθνικοτήτων. Συ-
γκεκριμένα, το 89,6% των εκπαιδευτικών του 
δείγματος ανέφεραν ότι είχαν 1 έως 10 μαθη-
τές άλλων εθνικοτήτων στην Α’ Δημοτικού και το 
92,3% ανέφεραν ότι είχαν 1 έως 10 μαθητές άλ-
λων εθνικοτήτων στη Β’ Δημοτικού. Η πλειοψη-
φία των εκπαιδευτικών (65%) ανέφερε ότι είχαν 
1 έως 5 μαθητές στην Α’ Δημοτικού που έκαναν 
αγγλικά εκτός σχολείου, ενώ για τη Β’ Δημοτι-
κού ο μέσος όρος των μαθητών που έκανε αγ-
γλικά εκτός σχολείου ήταν μεγαλύτερος. 

Όσον αφορά στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν 
οι εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ στη διδασκαλία μικρών 
μαθητών, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαι-
δευτικών ανέφερε ότι αντιμετώπιζε λίγη έως με-
γάλη δυσκολία σε θέματα που αφορούσαν στη 
διαχείριση των μαθητών και της σχολικής τά-
ξης (να συγκεντρώνονται οι μαθητές, να αντα-
ποκρίνονται στους κανόνες της τάξης και να 
σέβονται τους άλλους, βλ. Πίνακα). Σημαντικό 
ποσοστό των εκπαιδευτικών ανέφερε δυσκο-
λίες στην προσαρμογή των δραστηριοτήτων 
στις ανάγκες των μαθητών (53%) και στη δη-
μιουργία δραστηριοτήτων (58,3%), ενώ πολ-
λοί (76,6%) ήταν οι εκπαιδευτικοί που αντιμε-
τώπιζαν δυσκολίες στην ανεύρεση γραφικής 
ύλης. Ο στατιστικός συσχετισμός της διδακτι-
κής εμπειρίας των εκπαιδευτικών του δείγμα-
τος και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν ανέ-
δειξε μια τάση των αποσπασμένων εκπαιδευτι-
κών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να αντι-

μετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες με τόσο μι-
κρούς μαθητές, αλλά και με το σχεδιασμό κα-
τάλληλων δραστηριοτήτων σε σχέση με τους 
συναδέλφους τους που έχουν οργανική θέση 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Συναντάτε δυσκολία στα 
παρακάτω; Μ
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Να συγκεντρώνονται οι 
μαθητές σε ό,τι κάνουν 
στην τάξη

17,2 75,9 6,8

Να ανταποκρίνονται οι 
μαθητές στους κανόνες 
της τάξης

23,8 70,2 5,9

Να σέβονται τους άλλους 15 70,7 14,3

Να προσαρμόζετε τις 
δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις ανάγκες των 
μαθητών σας

3,8 49,2 47

Να σχεδιάζετε μόνοι σας 
δραστηριότητες για το μά-
θημά σας

7,3 51 41,7

Να αντιμετωπίζετε τις ανη-
συχίες των γονέων 2,9 32,8 64,6

Να συνεργάζεστε με το 
δάσκαλο της τάξης 4,3 16,6 79,1

Να εξασφαλίζετε υλικά/ 
γραφική ύλη για το μάθημα 27,1 49,5 23,4

Πίνακας: Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευτικοί με μαθητές Α΄και Β΄Δημοτικού

Τα αποτελέσματα από την έρευνα για το προ-
φίλ των εκπαιδευτικών ανέδειξαν μία από τις 
εγγενείς δυσκολίες του προγράμματος επιμόρ-
φωσης, την πολυπλοκότητα των επιμορφωτι-
κών αναγκών του σώματος των εκπαιδευτικών 
ΠΕΑΠ. Δεδομένου ότι:

 ● περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτι-
κούς ήταν αρκετά έμπειροι (11-20 έτη διδα-
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σκαλίας) και πάνω από το 60% είχε εμπει-
ρία διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση αλλά, παρά την εμπειρία τους, οι εκ-
παιδευτικοί δεν είχαν κάνει ποτέ συστημα-
τική επιμόρφωση σε θέματα μεθοδολογίας 
στη διδασκαλία πολύ μικρών μαθητών, 

 ● το 1/3 των εκπαιδευτικών είχαν διδακτική 
εμπειρία από 1-5 έτη χωρίς καμία επιμόρ-
φωση, 

 ● περισσότεροι από το 60% των εκπαιδευτι-
κών δεν είχαν καμία διδακτική εμπειρία με 
πολύ μικρούς μαθητές, που σημαίνει ότι η 
πλειοψηφία τους δεν ήταν εξοικειωμένοι 
ούτε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ούτε με 
τις προκλήσεις που προκύπτουν με τη συ-
γκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, και 

 ● υπήρχε μεγάλος αριθμός αλλόγλωσσων μα-
θητών στις τάξεις των εκπαιδευτικών,

έγινε ξεκάθαρο ότι το πρόγραμμα επιμόρφω-
σης απευθύνεται σε μια ομάδα εκπαιδευτικών 
με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά και 
ανάγκες. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα επιμόρ-
φωσης έπρεπε να συμπεριλάβει και γενικές 
αλλά και πιο εξειδικευμένες θεματικές ενότητες, 
ώστε να καλύψει τις ανάγκες και των έμπειρων 
αλλά και των σχετικά άπειρων εκπαιδευτικών. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ανάλυσης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε γνωστό ότι 
λόγω συγχωνεύσεων τα σχολεία του ΠΕΑΠ το 
σχολικό έτος 2011-2012 θα γίνονταν 960 (από 
800 που ήταν την πρώτη χρονιά εφαρμογής). 
Ως αποτέλεσμα, το εκπαιδευτικό προσωπικό 
στα πιλοτικά σχολεία από την έναρξη του προ-
γράμματος μέχρι την επόμενη σχολική χρονιά 
θα άλλαζε κατά 40%. Αυτό το γεγονός δημιούρ-
γησε επιπλέον ανάγκες επιμόρφωσης για τους 
νέους εκπαιδευτικούς που θα συνεργάζονταν 
με το πρόγραμμα, καθώς ακόμη και ο αριθ-
μός τους ήταν μεγαλύτερος σε σύγκριση με την 
πρώτη σχολική χρονιά. Επιπλέον, προς το τέ-
λος της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του ΠΕΑΠ 
ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής νέων σχολικών 

συμβούλων, διαδικασία που έληξε το Δεκέμβριο 
της επόμενης σχολικής χρονιάς. Αυτή η μεγά-
λη καθυστέρηση στην επιλογή των σχολικών 
συμβούλων είχε ως αποτέλεσμα οι επιμορφω-
τές του προγράμματος να είναι στην ουσία ανε-
νεργοί κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 
της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και άρα να μην 
μπορούν να συμβάλουν στο έργο της ενημέρω-
σης των νέων πλέον εκπαιδευτικών των τάξε-
ων ΠΕΑΠ. Οι εξωγενείς και μη προβλέψιμοι πα-
ράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω έκαναν 
σαφές το γεγονός ότι ο σχεδιασμός ενός συνε-
κτικού επιμορφωτικού προγράμματος βασισμέ-
νου σε δια ζώσης σεμινάρια που θα υλοποιού-
σε το σώμα των επιμορφωτών κατά τα τρία έτη 
πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος δεν 
ήταν εφικτός λόγω των συνεχών αλλαγών στη 
σύσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα έπρεπε να διαμορ-
φωθεί ανεξάρτητα από τις αλλαγές της σύστα-
σης του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του σώ-
ματος των επιμορφωτών μας.

Τέλος, άλλοι παράγοντες επίσης ενέτειναν την 
απόφαση της ομάδας Έργου να εγκαταλείψει 
το αρχικό σχέδιο της δια ζώσης επιμόρφωσης 
με τη μέθοδο των πολλαπλασιαστών. Παρά τις 
συνειδητές προσπάθειες της ομάδας Έργου να 
διερευνήσει το προφίλ και τις επιμορφωτικές 
ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ, κατα-
φέραμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία από λιγό-
τερους από τους μισούς εκπαιδευτικούς στα πι-
λοτικά σχολεία, παρόλο που α) έγιναν σεμινά-
ρια από τους σχολικούς συμβούλους σε όλη την 
Ελλάδα και β) οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν 
το ερωτηματολόγιο και ηλεκτρονικά. Το γεγονός 
ότι δεν έγινε εφικτή η επικοινωνία με την πλειο-
ψηφία των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ δημιούργησε 
αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του αρ-
χικού σχεδίου επιμόρφωσης. Παράλληλα, δε-
δομένου ότι ικανός αριθμός πιλοτικών σχολεί-
ων ΠΕΑΠ είναι σε απομακρυσμένες περιοχές 
και νησιά της Ελλάδας, τα δια ζώσης σεμινά-
ρια γι’ αυτούς τους εκπαιδευτικούς είναι εξαιρε-
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τικά χρονοβόρα, δαπανηρά και απαιτούσαν με-
γάλο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού. Ακολου-
θώντας έτσι το αρχικό σχέδιο επιμόρφωσης 
ήταν δύσκολο να διασφαλιστεί η ποιότητα και 
η «αξιοπιστία» της επιμόρφωσης μέσω της αλ-
ληλουχίας. Ήταν δύσκολο να συντονιστεί μεγά-
λος αριθμός επιμορφωτών (οι οποίοι δεν έχουν 
εξειδικευμένες γνώσεις μεθοδολογίας διδασκα-
λίας για μικρούς μαθητές) και να διασφαλιστεί 
ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα θα 
λάμβαναν υψηλού επιπέδου επιμόρφωση.

Η επιμόρφωση δεν μπορούσε να εστιάσει μόνο 
σε δια ζώσης σεμινάρια από εκπαιδευμένους 
πολλαπλασιαστές. Για να διασφαλιστεί ότι όλοι 
οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες επι-
μόρφωσης, ποσοτικά και ποιοτικά, έπρεπε να 
δημιουργηθεί ηλεκτρονικό πρόγραμμα, αποτε-
λούμενο από μια σειρά θεματικών που θα εστιά-
ζει σε διαφορετικές πλευρές της μεθοδολογίας 
και που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων 
των εκπαιδευτικών (και των έμπειρων αλλά και 
των νεότερων στο χώρο της διδασκαλίας). Το 
επιμορφωτικό υλικό διαμορφώθηκε και για δια 
ζώσης σεμινάρια, που θα πραγματοποιούνται 
από τους σχολικούς συμβούλους. 

 
Η απόφαση να γίνει η επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών ΠΕΑΠ μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας σε συνδυασμό με δια ζώσης σεμινά-
ρια από επιμορφωτές καθορίστηκε μεν από τα 
αποτελέσματα των ερευνών, αλλά συνέτειναν 
στην απόφαση αυτή και δεδομένα και αποτελέ-
σματα από τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με 
την επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Τα ηλεκτρονικά 
προγράμματα επιμόρφωσης είναι πλέον διαδε-
δομένα σε διεθνές επίπεδο, γιατί προσφέρουν 
πολλαπλά οφέλη σε εργαζόμενους εκπαιδευ-
τικούς κάνοντας χρήση νέων τρόπων μετάδο-
σης της γνώσης και επιτρέποντας νέες μορφές 
διάδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των εκπαι-
δευτικών (Elliot, 2007). Δίνουν την ευκαιρία σε 

όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από τον 
τόπο κατοικίας τους, να ενταχθούν στην εκπαι-
δευτική διαδικασία οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
επιλέξουν. Στην ηλεκτρονική επιμόρφωση δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των εκπαι-
δευτικών που μπορούν να επιμορφωθούν, κα-
θιστώντας αυτή τη μορφή επιμόρφωσης οικο-
νομικά ανταποδοτική σε σχέση με τη συμβατική 
επιμόρφωση και αποτελεσματική (Gonzalez & 
Vodicka, 2008; Vogel, 2006). Έτσι, όπως ανα-
φέρει ο Μαυρογιώργος (1999), σε περίπτω-
ση προώθησης καινοτομιών στην εκπαίδευση 
μπορούν με τον τρόπο αυτό να επιμορφωθούν 
άμεσα και τάχιστα όλοι οι εκπαιδευτικοί. 

Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης εμπερι-
έχουν και προωθούν ποικιλία παιδαγωγικών 
πρακτικών και χαρακτηρίζονται από ενεργη-
τικές μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές τεχνικές 
(Baker, 2003; Browne, 2005). Είναι δυναμι-
κά περιβάλλοντα μάθησης, εύκολα στη πρό-
σβαση από διαφοροποιημένους μαθητικούς 
πληθυσμούς προσφέροντας νέες συναρπαστι-
κές μαθησιακές ευκαιρίες (Kenngwe & Kidd, 
2010). Σε έρευνα που έγινε σε πανεπιστήμια 
της Αμερικής, η πλειοψηφία των φοιτητών ανέ-
φεραν ότι προτιμούν τα ηλεκτρονικά προγράμ-
ματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης από τη 
συμβατική δια ζώσης εκπαίδευση (Hannay & 
Newvine, 2006). 

Σε σύγκριση με συμβατικές δια ζώσης μορφές 
επιμόρφωσης, τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εκ-
παίδευσης είναι εξίσου ή και πιο αποτελεσματι-
κά στην επίτευξη μαθησιακών στόχων, εάν πλη-
ρούν ορισμένες προδιαγραφές. Αυτές είναι: 

 ● να λαμβάνουν υπόψη και να βασίζονται στις 
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων,

 ● να προωθούν δεξιότητες αυτομόρφωσης, 
 ● το περιεχόμενό τους να είναι σε στενή σχέ-

ση με την εκπαιδευτική έρευνα και να αντλεί-
ται από την εκπαιδευτική πράξη και τη σχο-
λική πραγματικότητα για να μπορούν οι εκ-
παιδευόμενοι να κάνουν τη σύνδεση θεωρί-
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ας με την πράξη,
 ● να είναι ευέλικτα στη δομή τους, στοχεύο-

ντας στις ποικίλες κατά τόπους εκπαιδευτι-
κές ανάγκες,

 ● να ενσωματώνουν ποικίλες επιμορφωτικές 
δραστηριότητες,

 ● να εμπεριέχουν οπτικά και κιναισθητικά στοι-
χεία καθώς και δραστηριότητες κριτικής σκέ-
ψης για να ανταποκρίνονται στις ποικίλες 
μαθησιακές ανάγκες και μαθησιακά στυλ, και

 ● οι εκπαιδευτικοί να μετέχουν ενεργά στη μά-
θηση και να εμπλέκονται σε δραστηριότητες 
παρατήρησης και κριτικoύ αναστοχασμού.

Ο σχεδιασμός του ηλεκτρονικού προγράμματος 
επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ βασί-
στηκε στις παραπάνω προδιαγραφές. Το ηλε-
κτρονικό πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύ-
νεται σε εκπαιδευτικούς αγγλικής που διδά-
σκουν στην Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού. Σκοπός του 
προγράμματος επιμόρφωσης είναι να εξοικει-
ώσει τους εκπαιδευτικούς με το πώς σκέπτο-
νται και πώς μαθαίνουν τη γλώσσα οι μικροί 
μαθητές, καθώς και με μεθοδολογικές προσεγ-
γίσεις και διδακτικές πρακτικές κατάλληλες για 
τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθη-
τών και των σχολικών μονάδων. Το ηλεκτρονι-
κό πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο Teaching 
English to Early Young Learners (TELL) είναι 
γραμμένο στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί-
ται από αυτοδύναμες θεματικές ενότητες που 
εστιάζουν σε διάφορες μεθοδολογικές προσεγ-
γίσεις και πρακτικές διδασκαλίας σε τάξεις μι-
κρών μαθητών. Μια θεματική, η πιο μεγάλη 
από άποψη περιεχομένου, είναι εισαγωγική και 
προσφέρει το γενικό θεωρητικό πλαίσιο για δι-
δασκαλία σε τάξεις μικρών μαθητών. Σκοπός 
αυτής της θεματικής είναι να εξοικειώσει τους 
εκπαιδευτικούς με βασικές αρχές και αποτελέ-
σματα ερευνών σχετικά με τη γνωστική, γλωσ-
σική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 
μικρών μαθητών και με τρόπους διαχείρισης 
της σχολικής τάξης. Άλλες θεματικές ενότητες 

αφορούν σε παιδαγωγικές πρακτικές και χρή-
ση υλικού για μικρές ηλικίες μαθητών. Τα θέ-
ματα των ενοτήτων αυτών έχουν βασιστεί σε 
παιδαγωγικές πρακτικές που προωθούνται συ-
στηματικά στο υλικό του ΠΕΑΠ (χρήση παρα-
μυθιών/ιστοριών, θεατρικού παιχνιδιού, τρα-
γουδιών, κ.λπ.). Περιλαμβάνονται και θεματι-
κές ενότητες που αφορούν σε μαθητές με μα-
θησιακές δυσκολίες καθώς και στην ενσωμά-
τωση των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα για μι-
κρούς μαθητές (βλ. http://rcel.enl.uoa.gr/peap/
training/ilektroniko-programma-epimorfosis).

Όλες οι ενότητες έχουν την ίδια δομή και ακο-
λουθούν παρόμοιους τρόπους πλοήγησης. Η 
κάθε ενότητα περιέχει πληροφορίες αναφορικά 
με τις θεωρητικές αρχές του θέματος που πραγ-
ματεύεται καθώς και ποικίλες δραστηριότητες 
αναστοχασμού, αυτοαξιολόγησης και κριτικής 
παρατήρησης της διδασκαλίας. Για τις ανά-
γκες ανάπτυξης του επιμορφωτικού υλικού βι-
ντεοσκοπήθηκαν πραγματικές τάξεις ΠΕΑΠ και 
σε όλες τις θεματικές ενότητες υπάρχουν δρα-
στηριότητες κριτικής παρατήρησης βασισμένες 
σε αποσπάσματα από πραγματικά μαθήματα 
ΠΕΑΠ. Όλες οι δραστηριότητες συνοδεύονται 
από απαντήσεις ή ανατροφοδότηση στους εκ-
παιδευτικούς. Οι ενότητες μπορούν να μελετη-
θούν με οποιαδήποτε σειρά και όσες φορές θέ-
λουν οι εκπαιδευτικοί. Μπορούν να διατρέξουν 
τα περιεχόμενα κάθε ενότητας σειριακά (χρησι-
μοποιώντας τα βέλη πλοήγησης) ή να αξιοποι-
ήσουν τον πίνακα περιεχομένων στην αριστερή 
πλευρά (left sidebar), ο οποίος επιτρέπει ανά 
πάσα στιγμή να μεταβούν οι εκπαιδευτικοί σε 
όποιο επιμέρους κεφάλαιο της ενότητας θέλουν 
να μελετήσουν. Αναλυτικές πληροφορίες για 
την πλοήγηση και τις οπτικοακουστικές ρυθμί-
σεις του υλικού κάθε ενότητας βρίσκονται στην 
πάνω δεξιά γωνία κάθε ενότητας πατώντας το 
σύνδεσμο βοήθειας (helplink). Πέρα από την 
παρουσίαση πληροφοριών και τις ανάλογες 
δραστηριότητες αναστοχασμού, αυτοαξιολόγη-
σης και κριτικής παρατήρησης της διδασκαλί-
ας, σε κάθε θεματική ενότητα υπάρχει σχετική 
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με το θέμα βιβλιογραφία και πηγές για ανεύρε-
ση υλικού (για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με την ανάπτυξη και τις προδιαγραφές του 
ηλεκτρονικού προγράμματος επιμόρφωσης βλ. 
Παπαδοπούλου, ίδιος τόμος). 

Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν δικαίω-
μα πρόσβασης όλοι οι εκπαιδευτικοί που δι-
δάσκουν αγγλικά στην Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού 
αφού εγγραφούν στην πλατφόρμα και αποκτή-
σουν κωδικό. Η πρώτη εισαγωγική ενότητα εί-
ναι «ανοιχτή» σε όλους τους εκπαιδευτικούς και 
δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης προκειμέ-
νου να εξοικειωθούν με το αντικείμενο και τη 
μορφή του η-μαθήματος.

Όσον αφορά στην υλοποίηση δια ζώσης σεμι-
ναρίων από τους επιμορφωτές του προγράμ-
ματος, έχει σχεδιαστεί ειδικό πεδίο στην πλατ-
φόρμα επιμόρφωσης όπου μπορούν (εφόσον 
αποκτήσουν ειδικό κωδικό πρόσβασης) να κα-
τεβάσουν όλες τις δραστηριότητες των θεματι-
κών με τις απαντήσεις τους και όλο το βιντεο-
σκοπημένο υλικό που χρησιμοποιείται για τις 
δραστηριότητες παρατήρησης. Οι επιμορφω-
τές, ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών 
που έχουν στην περιοχή ευθύνης τους και ανά-
λογα με τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους 
για τα σεμινάρια, μπορούν να σχεδιάσουν στο-
χευμένα σεμινάρια χρησιμοποιώντας και προ-
σαρμόζοντας τις πληροφορίες που περιέχονται 
σε κάθε θεματική και επιλέγοντας τις ανάλογες 
δραστηριότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την ολοκλήρω-
ση της κάθε ενότητας το υλικό αποστέλλεται 
σε 4-5 αξιολογητές από διαφορετικές ομάδες 

ενδιαφερομένων (εκπαιδευτικούς με αυξημέ-
νη εμπειρία στη διδασκαλία πολύ μικρών μα-
θητών, σχολικούς συμβούλους, ειδικούς στην 
ηλεκτρονική μάθηση/επιμόρφωση), που αξιο-
λογούν την κάθε θεματική βάσει ενός ηλεκτρο-
νικού ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη για την τελι-
κή διαμόρφωση της θεματικής ενότητας. Πα-
ράλληλα έχει σχεδιαστεί και η αξιολόγηση του 
υλικού από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 
Με την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας 
οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποστείλουν τα 
σχόλιά τους συμπληρώνοντας το ερωτημα-
τολόγιο, το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο πε-
δίο του πίνακα περιεχομένων κάθε ενότητας 
και ως σύνδεσμος στην πάνω αριστερή γωνία 
(send us feedback link).

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα έχει μό-
λις αρχίσει να αναπτύσσεται και δεν έχει προ-
βληθεί επαρκώς σε όλους τους εκπαιδευτικούς 
ΠΕΑΠ, το ηελκτρονικό πρόγραμμα επιμόρφω-
σης έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά από όσους εκ-
παιδευτικούς έχουν μελετήσει τις προσφερόμε-
νες θεματικές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της έρευνας επίδρασης που διενεργήθηκε τον 
Μάιο του 2013 (βλέπε Καραβά & Ζουγανέλη, 
ίδιος τόμος), η συντριπτική πλειοψηφία των εκ-
παιδευτικών που το παρακολούθησαν το έκρι-
ναν ως αποτελεσματικό για την επαγγελματική 
τους ανάπτυξη. Υπολείπεται, βέβαια, η συστη-
ματική αξιολόγηση του προγράμματος από με-
γαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ προκει-
μένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα, η 
εμβέλεια και η επίδρασή του. 
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Ευδοκία Καραβά & Καίτη Ζουγανέλη

ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΑΠ

Περίληψη
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτη-
ματολογίου που στόχο είχε να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος επιμόρ-
φωσης εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ καθώς και την επίδραση που είχε αυτό το πρόγραμμα στις θεω-
ρίες και πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί ΠΕΑΠ σχετικά με τη διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας σε μικρούς μαθητές. Η ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων αναδεικνύ-
ει τη θετική συμβολή και των δύο παραμέτρων επίδρασης που εξετάστηκαν στην επαγγελματι-
κή βελτίωση των εκπαιδευτικών. Τα δεδομένα επίσης καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί θεω-
ρούν την επιμόρφωσή τους απαραίτητη και διαρκή διαδικασία και τείνουν να προσβλέπουν σε 
μορφές ενδοσχολικής επιμόρφωσης προκειμένου να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές 
τους. Με αφορμή τις ανάγκες που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί, στο άρθρο παρουσιάζονται βελτι-
ωτικές προτάσεις για την ανάπτυξη μιας περισσότερο ενδοσχολικής μορφής επιμόρφωσης που 
ενθαρρύνει, διευκολύνει και ενισχύει τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και προκα-
λεί τον αναστοχασμό και την αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της διδασκαλίας στο οικείο πλαίσιο.

 
Στα πρώτα στάδια της εφαρμογής ενός καινοτό-
μου εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευ-
τικοί έχουν αρνητικά συναισθήματα που σχετί-
ζονται περισσότερο με φόβο για το νέο και τις 
αλλαγές που θα επιφέρει στους ίδιους, καθώς 
και με τη συνειδητοποίηση της ανάγκης να απο-
κτήσουν περισσότερες πληροφορίες για την 
καινοτομία. Επίσης, πολλές φορές οι ανησυχί-
ες τους αφορούν τη διδασκαλία και τις συνέπει-
ες που μπορεί να προκληθούν από την αλλα-
γή στην καθημερινή διδακτική πρακτική και στη 
σχέση τους με τους μαθητές (Vaughan, 2002). 
Μέσω της επιμόρφωσης και της εκπαίδευσης οι 
ανησυχίες των εκπαιδευτικών για το «τι σημαί-
νει το νέο για μένα;» απαλύνονται και έρχονται 
στο προσκήνιο ανησυχίες σχετικές με το «πώς 
θα εφαρμόσω το νέο;» και «τι αλλαγές χρειά-
ζεται να κάνω στις θεωρητικές μου θέσεις σχε-
τικά με τη διδασκαλία και τις πρακτικές μου;». 
Ο Fullan (2007) εξετάζοντας το θέμα της βελτί-

ωσης των εκπαιδευτικών από ολιστική άποψη 
αναφέρεται στην «επαγγελματική ανάπτυξη» 
υποστηρίζοντας ότι στόχος των προγραμμάτων 
επαγγελματικής ανάπτυξης είναι να προκαλέ-
σουν αλλαγή στην εκπαιδευτική πρακτική, στις 
στάσεις και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 
καθώς και στην πρόοδο της γνώσης για τους 
μαθητές, παρεμβαίνοντας  με τρόπο συστημα-
τικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκ-
παιδευτικών.

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιά-
σει έρευνα που διενεργήθηκε για τις ανάγκες 
του ΠΕΑΠ επικεντρώνοντας στο «Πρόγραμμα 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτι-
κών» και να διερευνήσει την επίδραση που έχει 
στις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις θεωρητι-
κές αρχές για τη διδασκαλία της ξένης γλώσ-
σας σε μικρούς μαθητές. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας αναδεικνύουν στοιχεία της συμβολής 
της επιμόρφωσης στην επαγγελματική  βελτίω-
ση των εκπαιδευτικών και στη συμμετοχή τους 
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χαν στην έρευνα, η επιμόρφωσή τους πραγ-
ματοποιείται μέσω σεμιναρίων διάρκειας τριών 
ωρών, εντός του εργασιακού τους χρόνου και 
όχι εντός του διδακτικού ωραρίου. Το περιεχό-
μενο των σεμιναρίων επικεντρώνεται εξίσου σε 
θέματα σχετικά με τη θεωρία της διδακτικής και 
σε πρακτικές εφαρμογές. Αν και οι εκπαιδευτι-
κοί υποστηρίζουν ότι η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρ-
φωση είναι υποχρεωτική για την επαγγελματική 
τους βελτίωση, δεν τη θεωρούν προαπαιτούμε-
νο για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.

Στο πλαίσιο που ορίζεται από τις προαναφερό-
μενες συνθήκες ο σχεδιασμός του προγράμ-
ματος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
που κλήθηκαν να διδάξουν στις τάξεις Α΄ και Β΄ 
του δημοτικού σχολείου σύμφωνα με το ΠΕΑΠ 
έπρεπε να λάβει υπόψη μια σειρά παραμέτρων 
που σχετίζονται αφενός με θεσμικούς περιορι-
σμούς, όπως η διάρκεια μιας επιμορφωτικής 
δράσης εντός του σχολικού χρόνου, και αφετέ-
ρου με την ανάγκη να συμπεριληφθούν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί σε επιμόρφωση, η οποία στοχεύει 
στο μετασχηματισμό (Darling-Hammond, 2006), 
δεδομένης της καινοτομικής φύσης του ΠΕΑΠ. 

Εκτενής περιγραφή των περιορισμών του 
εκπαιδευτικού συστήματος και της επίδρασής 
τους στο σχεδιασμό του προγράμματος επι-
μόρφωσης γίνεται από την Καραβά (ίδιος τό-
μος). Εδώ, περιοριζόμαστε στο να αναδείξουμε 
μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του, τα 
οποία διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια των τρι-
ών ετών της πιλοτικής εφαρμογής του ΠΕΑΠ, 
και να τονίσουμε τον πολυμορφικό χαρακτήρα 
που απέκτησε, έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελε-
σματικό και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του. 

Το κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος 
για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ αφορά στη θεωρητι-
κή του βάση, η οποία στηρίζεται στη βεβαιό-
τητα ότι για την επιτυχία της εφαρμογής ενός 
καινοτόμου προγράμματος δεν αρκεί να ενη-
μερωθούν και να επιμορφωθούν περιστασια-

στην περαιτέρω ανάπτυξη του ΠΕΑΠ, καθώς 
και αδυναμίες του προγράμματος που απαι-
τούν μέριμνα. Κυρίως, όμως, φέρνουν στην 
επιφάνεια τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για 
βελτίωση και επαγγελματική ανάπτυξη και πα-
ρέχουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που 
ανατροφοδοτούν την εσωτερική και την εξωτε-
ρική αξιολόγηση του ΠΕΑΠ. 

Στο πρώτο μέρος του άρθρου γίνεται σύντο-
μη αναφορά στο πλαίσιο και τη μορφή του 
«Προγράμματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης 
των Εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ» και ακολουθεί η πε-
ριγραφή της έρευνας. Στο δεύτερο μέρος πα-
ρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και 
τα συμπεράσματα που αποτελούν αφορμές για 
την ανάληψη δράσης για βελτίωση του προ-
γράμματος ή και για περαιτέρω έρευνα. 

 

Συχνά αναφέρεται από τους εκπαιδευτικούς ξέ-
νων γλωσσών η ανάγκη να αναπτυχθεί ένα πρό-
γραμμα συνεχούς και συστηματικής επιμόρφω-
σής τους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρι-
θούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της τάξης 
αλλά και στις εξελίξεις της επιστήμης με αναφο-
ρά στο γνωστικό τους αντικείμενο. Αυτό που συ-
νήθως συμβαίνει είναι βραχύχρονα σεμινάρια 
που διεξάγονται από τους σχολικούς συμβού-
λους ειδικότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους. Χρήσιμες πληροφορίες που ενισχύουν 
τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
ενδοϋπηρεσιακή τους επιμόρφωση παρέχονται 
από την Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Γλωσσικές 
Δεξιότητες, στην οποία η χώρα μας συμμετείχε1 
το 2011. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας 
για την Ελλάδα, όπως αναφέρονται στην ενδι-
άμεση εθνική έκθεση (Dendrinos & Zouganeli, 
2012) μικρός αριθμός εκπαιδευτικών αγγλικής 
και γαλλικής έχει πρόσβαση σε ενδοϋπηρεσι-
ακή επιμόρφωση οποιασδήποτε μορφής. Σύμ-
φωνα με τους εκπαιδευτικούς που συμμετεί-
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κά οι εκπαιδευτικοί. Αντίθετα, είναι αναγκαίο να 
τους δοθούν ερεθίσματα και ευκαιρίες για συνε-
χή ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση, έτσι 
ώστε να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές που 
καλούνται να ενσωματώσουν στις πρακτικές 
τους και να τις βιώσουν in vitro πριν τις εφαρ-
μόσουν στη δική τους τάξη. Ένα άλλο σημαντι-
κό χαρακτηριστικό του είναι η ευελιξία, η οποία 
επιτρέπει την προσαρμογή των διαδικασιών 
και των μορφών επιμόρφωσης, ανάλογα με την 
ανατροφοδότηση που παρέχεται από τη συνε-
χή έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο της πα-
ρακολούθησης της εφαρμογής του ΠΕΑΠ.

Στοχεύοντας στην επαγγελματική βελτίωση όσο 
το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών αγγλι-
κής που διδάσκουν στις δύο πρώτες τάξεις του 
δημοτικού σχολείου, το «Πρόγραμμα Επαγγελ-
ματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ» 
παρέχεται:

 ● εξ αποστάσεως, με την αξιοποίηση των δυ-
νατοτήτων των ΤΠΕ,

 ● δια ζώσης, μέσω δικτύου συνεργασιών που 
έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στην ομάδα υλο-
ποίησης του ΠΕΑΠ στο ΕΚΠΑ και σε σχολι-
κούς συμβούλους αγγλικής,

 ● μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

3.1  Σκοπός και θεωρητικές αρχές
Προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση του προ-
γράμματος στους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν 
στο ΠΕΑΠ κατά τα τρία πρώτα χρόνια της  
πιλοτικής του εφαρμογής, σχεδιάστηκε έρευ-
να που υλοποιήθηκε από τις 22 Απριλίου έως 
τις 20 Μαΐου 2013. Μέσω της έρευνας η επι-
δίωξη ήταν, επίσης, να αξιολογηθούν τα ισχυ-
ρά στοιχεία και οι αδυναμίες της επιμόρφωσης, 
να εξαχθούν συμπεράσματα για τις μελλοντι-
κές ανάγκες των εκπαιδευτικών για εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση και να υπάρξει ανατροφοδό-

τηση πολύτιμη για την εσωτερική και την εξωτε-
ρική αξιολόγηση του ΠΕΑΠ. 

Για το σχεδιασμό της έρευνας και την ανάπτυ-
ξη του ερευνητικού εργαλείου (βλ. Παράρτημα 
10), η ερευνητική ομάδα στο RCeL2 στηρίχθηκε 
στη θεωρητική αρxή ότι με τον όρο «επαγγελ-
ματική ανάπτυξη» δεν εννοούμε μόνο την επι-
μόρφωση για την ανάπτυξη ή και τη βελτίωση 
ικανοτήτων, αλλά κάτι πολύ περισσότερο από 
αυτό. Η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβά-
νει τυπικά και άτυπα μέσα υποστήριξης των εκ-
παιδευτικών για να αποκτήσουν νέες ικανότη-
τες, να αναπτύξουν νέες απόψεις για την παι-
δαγωγική ως θεωρία και ως ατομική πρακτι-
κή και να διερευνήσουν το περιεχόμενο και τα 
μέσα της εκπαίδευσης μέσα από νέες ή προ-
χωρημένες οπτικές. Η αρχή αυτή διατυπωμένη 
από τον Fullan (2007) ενσωματώνει τον ισχυ-
ρισμό ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια 
διαδικασία που εξελίσσεται διά βίου και βοηθά-
ει τον εκπαιδευτικό να εξελιχθεί μέσα από την 
ενεργητική συμμετοχή στον αναστοχασμό και 
στην ανάλυση της διδακτικής πρακτικής (Fullan 
& Hargreaves, 1992).

Στο πλαίσιο των στόχων της έρευνας και με 
γνώμονα τη θεωρητική της βάση διατυπώθη-
καν δύο ερευνητικά ερωτήματα: 

 ● Με ποιους τρόπους επηρέασε η διδακτική 
εμπειρία που απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί στο 
ΠΕΑΠ τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις θε-
ωρητικές τους αρχές για τη διδασκαλία μι-
κρών μαθητών;

 ● Με ποιους τρόπους επηρέασε το πρόγραμ-
μα τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις θε-
ωρητικές τους αρχές για τη διδασκαλία μι-
κρών μαθητών;

3.2 Δείγμα και εργαλεία της έρευνας
Η έρευνα εστίασε σε εκπαιδευτικούς με εμπει-
ρία στο ΠΕΑΠ, δηλαδή καθηγητές αγγλικής που 
διδάσκουν σε σχολεία ΕΑΕΠ από την αρχή της 
εφαρμογής του (2010-11) ή που έχουν διδάξει 
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για μία ή δύο χρονιές. Ο εντοπισμός των συγκε-
κριμένων εκπαιδευτικών έγινε με την αξιοποίη-
ση των δεδομένων (ηλεκτρονικές διευθύνσεις) 
που είχαμε στη διάθεσή μας από άλλες έρευνες 
που έχουν διενεργηθεί για τις ανάγκες παρακο-
λούθησης και αξιολόγησης του ΠΕΑΠ. Αυτός ο 
τρόπος προσδιορισμού των εκπαιδευτικών για 
τη διαμόρφωση του τελικού δείγματος ήταν ιδι-
αίτερα ευνοϊκός για δύο βασικούς λόγους: πρώ-
τον, διότι είχαμε στη διάθεσή μας, άμεσα, με-
γάλο αριθμό εκπαιδευτικών και, δεύτερον, είχα-
με τη δυνατότητα να συντομεύσουμε σημαντι-
κά το χρόνο για τη διεξαγωγή της έρευνας. Από 
την άλλη πλευρά, θεωρούμε ότι ο συγκεκριμέ-
νος τρόπος διαμόρφωσης του τελικού δείγμα-
τος δεν διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότη-
τα του δείγματος. Επίσης, εμπεριέχει την πιθα-
νότητα οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών να εί-
ναι μεροληπτικές, λόγω του ότι μάλλον οι περισ-
σότερο αφοσιωμένοι στο πρόγραμμα δέχτηκαν 
να συμμετάσχουν στην έρευνα, πιθανότητα που 
ωστόσο θα μπορούσε να υπάρχει σε οποιαδή-
ποτε έρευνα με ερωτηματολόγιο. 

Κατά την έναρξη της έρευνας απευθυνθήκαμε, 
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε 465 
εκπαιδευτικούς στους οποίους δόθηκε χρόνος 
15 ημερών για να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά 
το ερωτηματολόγιο. Επειδή μέχρι τη λήξη της 
πρώτης προθεσμίας η ανταπόκριση ήταν μέ-
τρια (112 συμμετοχές), δόθηκε παράταση μιας 
εβδομάδας και παράλληλα έγινε υπενθύμιση 
σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Τελικά, 135 εκ-
παιδευτικοί ΠΕΑΠ συμμετείχαν στην έρευνα 
(ποσοστό απόκρισης 29%). 

Ως βασικό εργαλείο της έρευνας χρησιμοποι-
ήθηκε ανώνυμο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο 
στα αγγλικά που διατέθηκε προς συμπλήρω-
ση μέσω της πλατφόρμας Limesurvey. Ένα 
διαδικτυακό ερωτηματολόγιο είναι εξίσου λει-
τουργικό όπως και ένα έντυπο, διότι εκείνοι 
που απαντούν έχουν τη δυνατότητα να το συ-
μπληρώσουν στο χρόνο που διαθέτουν και 
επίσης μπορούν να επανέλθουν αν χρειάζε-

ται να διακόψουν για κάποιο λόγο. Επίσης, 
ευνοεί την ανταπόκριση των ερωτώμενων σε 
ερωτήσεις που μπορεί να θεωρούνται «απει-
λητικές» διευρύνοντας την ευκαιρία να παρα-
χθούν δεδομένα που αφορούν συναισθήμα-
τα ή πεποιθήσεις (Brace, 2004: 37). Ένα επί-
σης σημαντικό πλεονέκτημα του διαδικτυακού 
ερωτηματολογίου είναι ότι οι απαντήσεις κατα-
χωρούνται κωδικοποιημένες κατά τη συμπλή-
ρωση και έτσι είναι άμεσα διαθέσιμες για επε-
ξεργασία και ανάλυση.  

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε από την ερευ-
νητική ομάδα του RCeL και αναθεωρήθηκε 
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις έμπειρου ερευ-
νητή και τις προτάσεις στατιστικού. Το αναθεω-
ρημένο εργαλείο δόθηκε για πιλοτική συμπλή-
ρωση σε τέσσερις εκπαιδευτικούς με χαρακτη-
ριστικά ίδια με αυτά των εκπαιδευτικών που θα 
διαμόρφωναν το δείγμα. Το τελικό ερωτηματο-
λόγιο διαμορφώθηκε σύμφωνα με την ανατρο-
φοδότηση των εκπαιδευτικών.  

3.3  Δομή του ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιλαμβάνει 
12 ερωτήματα. Δομείται σε τέσσερα διακριτά 
μέρη, το πρώτο από τα οποία αφορά στα προ-
σωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (6 ερωτή-
ματα) και τα τρία επόμενα δίνουν απαντήσεις 
στα προαναφερθέντα ερευνητικά ερωτήματα. 
Συγκεκριμένα, το δεύτερο μέρος αποτελεί-
ται από 1 ερώτημα με 13 δηλώσεις-προτάσεις 
βαθμού συμφωνίας των εκπαιδευτικών σχετι-
κά με το κατά πόσο η διδακτική εμπειρία που 
έχουν αποκτήσει στο ΠΕΑΠ έχει επηρεάσει τις 
γνώσεις τους, τις ικανότητες και τις δεξιότητές 
τους, την αυτοπεποίθησή τους και τη στάση 
τους απέναντι στη διδασκαλία σε μικρούς μα-
θητές. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντή-
σουν δηλώνοντας τη θέση τους σε τετράβαθμη 
κλίμακα τύπου Likert. Το τρίτο μέρος περιλαμ-
βάνει δύο ερωτήσεις. Στην πρώτη υπάρχουν 
έξι επιλογές που αντιστοιχούν στους τύπους 
επιμόρφωσης που διατίθενται από το πρό-
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γραμμα. Οι ερωτώμενοι καλούνται να δηλώ-
σουν τη/τις μορφή/ές επιμόρφωσης που έχουν 
παρακολουθήσει, επιλέγοντας μία ή περισσό-
τερες απαντήσεις. Σκοπός αυτής της πρώτης 
ερώτησης είναι να διαπιστωθεί το ποσοστό 
συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε κάθε μορ-
φή επιμόρφωσης, έτσι ώστε να διαγνωσθούν 
ανάγκες για βελτίωση του προγράμματος επι-
μόρφωσης. Στην πρώτη ερώτηση περιλαμβά-
νεται η επιλογή «Άλλο». Στη δεύτερη ερώτηση 
οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν την 
άποψή τους σχετικά με την αποτελεσματικότη-
τα που έχουν για την επαγγελματική τους βελ-
τίωση οι διάφορες μορφές επιμόρφωσης που 
διατίθενται από το πρόγραμμα. Εδώ, οι εκπαι-
δευτικοί μπορούν να δηλώσουν άποψη ακόμη 
και για μορφές επιμόρφωσης που δεν έχουν 
παρακολουθήσει. Η επιλογή κατά το σχεδια-
σμό του ερωτηματολογίου ήταν σκόπιμη, διό-
τι το ερώτημα διερευνά άποψη η οποία μπορεί 
να έχει διαμορφωθεί μέσα από την προσωπι-
κή εμπειρία ή να υποδηλώνει μια αντίληψη με 
συναισθηματική ή στερεοτυπική διάσταση. Για 
παράδειγμα, θεωρείται ότι οι νέες τεχνολογίες 
βοηθούν την επιμόρφωση και την εκπαίδευση. 
Ακόμη και εάν κάποιος εκπαιδευτικός δεν έχει 
λάβει επιμόρφωση στις ΤΠΕ, μπορεί να έχει δι-
αμορφώσει άποψη. 

Το ερώτημα στο τέταρτο μέρος του ερωτημα-
τολογίου περιλαμβάνει και αυτό 13 δηλώσεις-
προτάσεις βαθμού συμφωνίας που διερευνούν 
την άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με το 
κατά πόσο η εκπαίδευση ή/και η επιμόρφω-
ση που έχουν λάβει έχει επηρεάσει θετικά τις 
γνώσεις τους, τις ικανότητες και τις δεξιότητές 
τους, την αυτοπεποίθησή τους και την στάση 
τους απέναντι στη διδασκαλία σε μικρούς μα-
θητές. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντή-
σουν δηλώνοντας τη θέση τους σε τετράβαθ-
μη κλίμακα τύπου Likert. Οι επιλογές στο ερώ-
τημα αυτό είναι ίδιες με τις επιλογές στο πρώ-
το ερώτημα του δεύτερου μέρους. Συγκρίνο-
ντας τις απαντήσεις των δύο ερωτημάτων κατά 

την επεξεργασία των δεδομένων μπορέσαμε 
να έχουμε διαφωτιστικές πληροφορίες σχετι-
κά με τη σημαντικότητα της διδακτικής πράξης 
και της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης για την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Στα ερωτήματα βαθμού συμφωνίας ή αξιολό-
γησης δίνεται η δυνατότητα στους ερωτώμε-
νους να παραλείψουν μια ερώτηση ή να επιλέ-
ξουν την επιλογή ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ, σε περίπτω-
ση που δεν μπορούσαν να εκφράσουν άποψη 
ή δεν ήθελαν να  πάρουν θέση. 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου δίνονται δύο 
(2) ανοικτές ερωτήσεις. Στην πρώτη οι εκπαι-
δευτικοί καλούνται να σχολιάσουν αν οι ανά-
γκες τους για επαγγελματική βελτίωση, ώστε 
να εφαρμόσουν το ΠΕΑΠ, έχουν καλυφθεί από 
το πρόγραμμα. Στη δεύτερη μπορούν να δηλώ-
σουν τομείς στη μεθοδολογία της διδασκαλίας 
της αγγλικής σε παιδιά στους οποίους χρειάζο-
νται περαιτέρω επιμόρφωση. 

4.1  Προσωπικά στοιχεία του δείγματος

Με βάση τις ερωτήσεις από το πρώτο μέρος του 
ερωτηματολογίου, που αφορούσαν τα προσω-
πικά στοιχεία των ερωτώμενων, η συντριπτική 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες 
(90%) και ήταν ηλικίας 35+ (87%). Η πλειονό-
τητα έχει χρησιμοποιήσει το υλικό ΠΕΑΠ του-
λάχιστον για δύο χρόνια, ενώ σχεδόν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί που απάντησαν (97%) χρησιμο-
ποιούν το υλικό ΠΕΑΠ μαζί με άλλο υλικό της 
επιλογής τους. Οι πιο συχνές πηγές υλικού 
που χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί ήταν 
δραστηριότητες από το διαδίκτυο, ιστοσελίδες 
με μαθησιακό υλικό, φωτοτυπημένα φύλλα ερ-
γασίας, βίντεο από το διαδίκτυο και ιστορίες και 
τραγούδια που έφερναν οι ίδιοι. Μόνο 25% των 
εκπαιδευτικών απάντησαν ότι χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά το υλικό του ΠΕΑΠ για τις τάξεις 
της Α΄ και Β΄ δημοτικού. Συμπεραίνουμε, λοι-
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πόν, ότι η πλειοψηφία του δείγματος είχε εμπει-
ρία με τη χρήση του υλικού ΠΕΑΠ και ήταν σε 
θέση να το εμπλουτίζει συστηματικά με υλικό 
από άλλες πηγές. 

4.2  Διδακτική εμπειρία, στάσεις και 
ικανότητες των εκπαιδευτικών 

Tο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφο-
ρούσε τον αντίκτυπο της εμπειρίας που έχουν 
αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο 
ΠΕΑΠ στις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητές 
τους καθώς και στην αυτοπεποίθησή τους και 
τις στάσεις τους απέναντι στη διδασκαλία σε μι-
κρούς μαθητές. Αποτελείται από 1 ερώτημα με 
13 δηλώσεις-προτάσεις βαθμού συμφωνίας. 
Για τις ανάγκες ανάλυσης των δεδομένων οι 13 
δηλώσεις-προτάσεις χωρίστηκαν σε 3 αλληλο-
σχετιζόμενες κατηγορίες [Principal Component 
 Analysis]: α) δηλώσεις που αφορούσαν την επί-
δραση σε στάσεις, απόψεις και θεωρίες διδα-
σκαλίας (6 δηλώσεις), β) δηλώσεις που αφο-
ρούσαν την επίδραση σε επαγγελματικές ικα-
νότητες (5 δηλώσεις) και γ) δηλώσεις που αφο-
ρούσαν την επίδραση σε τρόπους επαγγελματι-
κής συνεργασίας (2 δηλώσεις). Η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων θα γίνει κατά κατηγορία.

Όσον αφορά στην επίδραση της διδακτικής 
εμπειρίας στις στάσεις και τις απόψεις των εκ-
παιδευτικών, παρατηρείται ότι στην πλειονό-
τητά τους θεωρούν ότι η εμπειρία τους με το 
ΠΕΑΠ έχει επιδράσει θετικά στις στάσεις και 
στις απόψεις τους αναφορικά με τη διδασκαλία 
σε μικρούς μαθητές. Συγκεκριμένα, η συντρι-
πτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλω-
σαν ότι η εμπειρία τους με το ΠΕΑΠ έχει συνει-
σφέρει σημαντικά στην ευαισθητοποίησή τους 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών μαθη-
τών και έχει διευρύνει τις γνώσεις τους αναφο-
ρικά με τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε 
παιδιά (93% και 92% αντίστοιχα). Οι περισσό-
τεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι απέκτησαν με-
γαλύτερη αυτοπεποίθηση στην ενασχόλησή 
τους με πολύ μικρούς μαθητές (88%) και καλύ-

τερη επίγνωση της σημασίας της πρώιμης εκ-
μάθησης γλωσσών (88%) και της πολυγλωσ-
σίας για τις ηλικίες αυτές (85%). Τέλος, αν και 
το ένα τρίτο (1/3) των εκπαιδευτικών δεν δήλω-
σαν ξεκάθαρη θέση, για το 78% των εκπαιδευτι-
κών η εμπειρία τους με το ΠΕΑΠ έχει συμβάλει 
στην αλλαγή της στάσης τους απέναντι στη δι-
δασκαλία της αγγλικής γενικότερα και όχι μόνο 
με αναφορά στους μικρούς μαθητές. Οι παρα-
πάνω πληροφορίες παρουσιάζονται περιληπτι-
κά στο Διάγραμμα 1.  

Διάγραμμα 1

Το Διάγραμμα 2 δείχνει τις απαντήσεις των εκ-
παιδευτικών σε δηλώσεις που αφορούν την επί-
δραση της εμπειρίας τους στις διδακτικές και 
τις επαγγελματικές τους ικανότητες. Η συντρι-
πτική πλειονότητα των ερωτώμενων (95%) δή-
λωσε ότι η ενασχόλησή τους με το ΠΕΑΠ διεύ-
ρυνε την ποικιλία των διδακτικών τους πρακτι-
κών, ενδυνάμωσε τη δημιουργικότητά τους στο 
σχεδιασμό κατάλληλων για την ηλικία των μα-
θητών δραστηριοτήτων και τους παρακίνησε 
να μελετήσουν περαιτέρω θέματα διδακτικής 
της ξένης γλώσσας σε παιδιά. Πολλοί εκπαι-
δευτικοί (82%), επίσης, δήλωσαν ότι η εμπλοκή 
τους με το ΠΕΑΠ ενίσχυσε την αυτονομία τους 
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στο σχεδιασμό μαθησιακών εμπειριών ενώ 
66% των εκπαιδευτικών του δείγματος (40% 
Συμφωνώ, 26% Συμφωνώ απόλυτα) συμφω-
νούν ότι η εμπλοκή τους με το ΠΕΑΠ έχει βελ-
τιώσει τις δεξιότητές τους στη χρήση Η/Υ. Είναι 
άξιο προσοχής ότι 25% των εκπαιδευτικών που 
συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η εμπει-
ρία τους με το ΠΕΑΠ δεν συνέβαλε στην περαι-
τέρω ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού 
τους. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να υποδηλώ-
νει ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη 
ανεπτυγμένες δεξιότητες χρήσης υπολογιστών. 
Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη ότι όλο το διδακτι-
κό υλικό του ΠΕΑΠ, οι πληροφορίες για το πρό-
γραμμα καθώς και πρόσθετες δραστηριότητες 
που επικαιροποιούνται τακτικά διατίθενται ηλε-
κτρονικά, το εύρημα θεωρείται σημαντικό και 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Οι πληροφορί-
ες αυτές αναφορικά με την επίδραση της διδα-
κτικής τους εμπειρίας στις επαγγελματικές τους 
ικανότητες παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.

Διάγραμμα 2

Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει τα αποτελέσμα-
τα ερωτήσεων που αφορούν την επίδραση της 
διδακτικής εμπειρίας στους τρόπους (συν)ερ-
γασίας των εκπαιδευτικών. Ενώ η πλειονότη-

τα (79%) θεωρεί ότι η ενασχόλησή τους με το 
ΠΕΑΠ ενθάρρυνε τη συνεργασία με συναδέλ-
φους εκπαιδευτικούς αγγλικής, δεν συνέβη το 
ίδιο με τον δάσκαλο τάξης. Μόνο οι μισοί εκ-
παιδευτικοί του δείγματος δήλωσαν ότι ενισχύ-
θηκε η συνεργασία με το δάσκαλο της τάξης ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΠΕΑΠ.

Διάγραμμα 3 

4.3  Είδη επιμόρφωσης του ΠΕΑΠ: 
Απόψεις των εκπαιδευτικών

Το τρίτο και το τέταρτο μέρος του ερωτηματο-
λογίου εστίασαν στις επιμορφωτικές εμπειρί-
ες των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του ΠΕΑΠ 
καθώς και στην αξιολόγηση της αποτελεσμα-
τικότητάς τους. Τα αποτελέσματα παρουσιά-
ζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως φαίνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα, όπου παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα που αφορούν τη συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες επαγ-
γελματικής βελτίωσης, η συντριπτική πλειο-
νότητα των ερωτώμενων (90%) δηλώνει την 
αυτομόρφωση ως μια μορφή επαγγελματικής 
ανάπτυξης στην οποία έχουν συμμετάσχει. 
Επίσης, μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών 
που απάντησαν το ερωτηματολόγιο (88%) δη-
λώνει οτι έχουν συμμετάσχει σε σεμινάρια δι-
οργανωμένα από τους σχολικούς συμβούλους. 
Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί (47%) δήλωσαν 
ότι έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες αλ-
ληλοεπιμόρφωσης μέσω της συνεργασίας με 
συναδέλφους της ειδικότητάς τους. Η συμμε-
τοχή των εκπαιδευτικών στις μορφές επιμόρ-
φωσης για τη διεξαγωγή των οποίων το Παν/
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μιο Αθηνών συνεργάστηκε με σχολικούς συμ-
βούλους εμφανίζεται χαμηλή (δια ζώσης σε-
μινάρια 21%, σεμινάρια μέσω τηλεδιάσκεψης 
13%). Το εύρημα εξηγείται από το γεγονός ότι 
διοργανώθηκε περιορισμένος αριθμός δια ζώ-
σης σεμιναρίων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
σε συνεργασία με σχολικούς συμβούλους, τα 
οποία έλαβαν χώρα κυρίως στο νομό Αττικής 
και στους νομούς Κορινθίας και Αργολίδας. Το 
ίδιο ισχύει και για τα σεμινάρια μέσω τηλεδιά-
σκεψης. Συμπεραίνεται ότι μερικοί από τους 
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε αυτές τις 
μορφές επιμόρφωσης απάντησαν το ερωτημα-
τολόγιο της έρευνας.3 

Το Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης που 
αναπτύχθηκε για να προσφέρει την ίδια ποιό-
τητα επιμόρφωσης και να είναι εύκολα προ-
σβάσιμο σε όλους τους εκπαιδευτικούς (βλ. 
Παπαδοπούλου, ίδιος τόμος) δεν είχε ευρεία 
συμμετοχή (12% του δείγματος). Αυτό μπορεί 
να οφείλεται είτε στην έλλειψη ενημέρωσης για 
το πρόγραμμα αυτό είτε στην έλλειψη εμπειρί-
ας και εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών στην 
ηλεκτρονική μάθηση.

Διάγραμμα 4: Συμμετοχή σε δραστηριότητες 
επιμόρφωσης 

Με αναφορά στα παραπάνω δεδομένα, είναι εν-
διαφέρον να εστιάσουμε στο μεγάλο ποσοστό 

των εκπαιδευτικών που δηλώνουν συμμετο-
χή στην «αυτομόρφωση». Δεδομένου ότι η αυ-
τομόρφωση περιλαμβάνει το συστηματικό ανα-
στοχασμό πάνω στη διδακτική πράξη και την 
έρευνα με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλί-
ας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, θα 
μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε ένα 
σημαντικό δεδομένο από αυτή την έρευνα σχε-
τικά με το «πώς μαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί». 
Ωστόσο, θεωρούμε ότι η ερμηνεία του αποτε-
λέσματος αυτού είναι παρακινδυνευμένη λόγω 
της μάλλον ασαφούς έννοιας της «αυτομόρφω-
σης». Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να σημαί-
νει δύο πράγματα: είτε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 
επιλέγουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
επιμόρφωσης γιατί θεωρούν πιο αποτελεσμα-
τική τη διαδικασία της κριτικής ανατροφοδότη-
σης και προσωπικής έρευνας, έχοντας αναπτύ-
ξει τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες που απαι-
τούνται για τη διαδικασία αυτή, είτε ότι δεν επι-
μορφώνονται καθόλου. 

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν επίσης να αξιολογή-
σουν την αποτελεσματικότητα που αποδίδουν 
στις μορφές επιμόρφωσης που έχουν υλοποι-
ηθεί για τις ανάγκες προετοιμασίας και ενίσχυ-
σης των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ. Τα αποτελέσματα 
από την ανάλυση του σχετικού ερωτήματος πα-
ρουσιάζονται παρακάτω και μπορούν να διαφω-
τίσουν τον προαναφερόμενο προβληματισμό.

Ενδιαφέρον παρουσίασε και ο τρόπος απάντη-
σης του ερωτήματος που αφορούσε την αξιολό-
γηση της αποτελεσματικότητας των επιμορφωτι-
κών δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς. 
Οι διάφορες μορφές επιμόρφωσης αξιολογηθή-
καν από τους ερωτώμενους ανεξάρτητα από τη 
συμμετοχή τους ή την εμπειρία τους με τη δρα-
στηριότητα αυτή. Έτσι, ενώ δεν είχαν συμμετά-
σχει (με βάση τα αποτελέσματα από την προ-
ηγούμενη ερώτηση) σε ανάλογη επιμορφωτική 
δραστηριότητα, 44% των εκπαιδευτικών έκριναν 
ως αποτελεσματικά τα σεμινάρια που οργανώ-
νονται από τον σχολικό σύμβουλο, 25% τα σε-
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μινάρια που υλοποιούνται από το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, ενώ για τα σεμινάρια μέσω τηλεδιά-
σκεψης και για το Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Επι-
μόρφωσης 21% και 24% των εκπαιδευτικών του 
δείγματος δηλώνουν αντίστοιχα θετική στάση. 
Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση όσων 
δηλώνουν ότι δεν έχουν εμπλακεί στην αυτομόρ-
φωση αλλά σε μεγάλο ποσοστό (71%) τη θεω-
ρούν αποτελεσματική μορφή επιμόρφωσης κα-
θώς και το μικρότερο ποσοστό (33%) όσων, αν 
και δεν έχουν συνεργασθεί με συνάδελφο, θεω-
ρούν αυτή την πρακτική αποτελεσματική για την 
επαγγελματική τους βελτίωση. Ενδεχομένως η 
αξιολόγηση αυτή των εκπαιδευτικών βασίζεται 
σε προσωπικές αντιλήψεις ή θεωρητικές γνώ-
σεις σχετικά με την επιμόρφωση, σε προηγού-
μενες επιμορφωτικές εμπειρίες ή ακόμη και στις 
απόψεις άλλων συναδέλφων που είχαν ανάλο-
γη εμπειρία.

Στο κείμενο που ακολουθεί τα αποτελέσματα πα-
ρουσιάζονται επικεντρώνοντας στην αξιολόγηση 
που έκαναν οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι 
έχουν συμμετάσχει στην ανάλογη επιμορφω-
τική δραστηριότητα (Διάγραμμα 5). Η εστίαση 
στις δραστηριότητες που έχει σχεδιάσει ή/και 
στις οποίες συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών δίνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα σχετικά 
με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την απο-
τελεσματικότητά τους στην επαγγελματική τους 
ανάπτυξη. Μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών 
(90%) που συμμετείχαν στα δια ζώσης σεμινά-
ρια τα έκριναν θετικά και ανάλογη στάση δήλωσε 
το 76% και το 81% που έχουν εμπειρία των σε-
μιναρίων μέσω τηλεδιάσκεψης και του Ηλεκτρο-
νικού Προγράμματος Επιμόρφωσης αντίστοιχα. 
Παρομοίως, η αυτομόφωση και η συνεργασία με 
συναδέλφους θεωρούνται αποτελεσματικές μορ-
φές επιμόρφωσης από την πλειοψηφία των εκ-
παιδευτικών που έχουν την ανάλογη εμπειρία 
(88% και 83% αντίστοιχα). Επίσης μεγάλο είναι 
το ποσοστό των εκπαιδευτικών (76%) οι οποίοι 
θεωρούν αποτελεσματικά τα σεμινάρια των σχο-
λικών συμβούλων στα οποία συμμετείχαν.  

Διάγραμμα 5: Απόψεις για την αποτελεσματικότητα  
των δραστηριοτήτων επιμόρφωσης

4.4  Επίδραση των δραστηριοτήτων 
επιμόρφωσης στις απόψεις και 
τις επαγγελματικές ικανότητες των 
εκπαιδευτικών 

Tο τέταρτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματο-
λογίου αφορούσε στην επίδραση των διαφορε-
τικών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων στη βελ-
τίωση των γνώσεων των εκπαιδευτικών, των 
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, της αυτο-
πεποίθησής τους και της στάσης τους απέναντι 
στη διδασκαλία σε μικρούς μαθητές. Αποτελεί-
ται από 1 ερώτημα με 13 δηλώσεις-προτάσεις 
βαθμού συμφωνίας. Για τις ανάγκες ανάλυσης 
και παρουσίασης των δεδομένων οι 13 δηλώ-
σεις/προτάσεις χωρίστηκαν σε 2 αλληλοσυ-
σχετιζόμενες κατηγορίες [Principal  Component 
Analysis]:

 ● επίδραση των επιμορφωτικών δραστηριο-
τήτων στις στάσεις και τις προσωπικές θε-
ωρίες για τη διδασκαλία 

 ● επίδραση των επιμορφωτικών δραστηριο-
τήτων στην ανάπτυξη των επαγγελματικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται ανά 
κατηγορία. 
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Στο Διάγραμμα 6 παρατηρούμε ότι για τη συ-
ντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών του 
δείγματος (91%) η συμμετοχή τους στις διάφο-
ρες επιμορφωτικές δραστηριότητες έχει συμβά-
λει θετικά στην ευαισθητοποίησή τους στα χα-
ρακτηριστικά και τη ποικιλομορφία των μικρών 
μαθητών καθώς και στην σπουδαιότητα της 
πρώιμης εκμάθησης ξένων γλωσσών (86%). 
Επίσης, μεγάλο ποσοστό (86%) νιώθει μεγαλύ-
τερη αυτοπεποίθηση για τη διδασκαλία σε τά-
ξεις μικρών μαθητών. Για ένα μικρότερο, αλλά 
σημαντικό, ποσοστό (68%) η συμμετοχή τους 
σε επιμορφωτικές δραστηριότητες έχει επιδρά-
σει στη γενικότερη στάση τους στη διδασκαλία 
της αγγλικής. 

Διάγραμμα 6

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, εξίσου θετι-
κή ήταν η επίδραση των δραστηριοτήτων επι-
μόρφωσης στην ανάπτυξη των επαγγελματι-
κών τους γνώσεων και δεξιοτήτων. Η συμμε-
τοχή τους σε δραστηριότητες επιμόρφωσης για 
την πλειονότητα των εκπαιδευτικών (92%) επέ-
δρασε θετικά στην διεύρυνση των διδακτικών 
τους τεχνικών, έδωσε κίνητρα για περαιτέρω 
μελέτη στο πεδίο της διδασκαλίας της αγγλικής 
σε παιδιά (89%) και ανέπτυξε τη δημιουργικότη-
τά τους και τις τεχνικές για σχεδιασμό δραστη-

ριότητων κατάλληλων για την ηλικία των μαθη-
τών τους και σύμφωνα με τις αρχές του ΠΕΑΠ 
(87%). Για πολλούς εκπαιδευτικούς οι επιμορ-
φωτικές δραστηριότητες ενίσχυσαν την αυτο-
νομία τους στον σχεδιασμό μαθημάτων (84%), 
αλλά είναι εντυπωσιακό ότι μικρότερο ποσοστό 
εκπαιδευτικών δήλωσε ότι διευκόλυνε τη μετα-
φορά γνώσης που αποκτήθηκε κατά την επι-
μόρφωση στην πράξη (75%). Ακόμη μικρότε-
ρο ποσοστό εκπαιδευτικών (63%) συμφωνεί 
ότι μέσω της επιμόρφωσης είχε τη δυνατότη-
τα να βρει λύση σε προβλήματα που αντιμετω-
πίζει κατά τη διδασκαλία, ενώ για ένα μικρότε-
ρο ποσοστό (29%) εκπαιδευτικών που διαφω-
νούν με τη σχετική δήλωση η επιμόρφωση φαί-
νεται ότι δεν έδωσε απαντήσεις σε προβλήμα-
τα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πρακτι-
κή. Ένα ενθαρρυντικό εύρημα αφορά τις θετι-
κές δηλώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
ενίσχυση της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται  
ανησυχίες που εκφράζουν οι γονείς για τη διδα-
σκαλία της αγγλικής στις πρώτες τάξεις (Α΄ και 
Β΄) του δημοτικού σχολείου. Το ποσοστό των 
εκπαιδευτικών (70%) που συμφωνεί με τη σχε-
τική δήλωση δείχνει ότι η επιμόρφωση επηρέα-
σε σημαντικά τη στάση των εκπαιδευτικών απέ-
ναντι σε έναν από τους βασικούς συμμέτοχους 
του σχολείου και πιθανά συνέβαλε στην ενίσχυ-
ση της επάρκειάς τους, ώστε να είναι σε θέση 
να υπεραπιστούν και να προβάλουν το έργο 
τους στο δημόσιο σχολείο. Οι παραπάνω πλη-
ροφορίες για την επίδραση των δραστηριοτή-
των επιμόρφωσης στις επαγγελματικές ικανό-
τητες των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 7 

Συγκρίνοντας την επίδραση της διδακτικής 
εμπειρίας μέσω του ΠΕΑΠ με την επίδραση 
των δραστηριότητων επιμόρφωσης στις από-
ψεις αναφορικά με τις θεωρίες διδασκαλίας των 
ερωτώμενων φαίνεται ότι και τα δύο συμβάλ-
λουν στη διαμόρφωση νέων στάσεων και από-
ψεων για τη διδασκαλία μικρών μαθητών (Διά-
γραμμα 8). Το ενδιαφέρον είναι ότι οι στάσεις 
των εκπαιδευτικών απέναντι στη διδασκαλία 
της αγγλικής και οι απόψεις τους φαίνεται ότι 
έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τη διδακτι-
κή τους εμπειρία παρά από την επιμόρφωση. 

Διάγραμμα 8

Παρόμοια αποτελέσματα υπάρχουν και όσον 
αφορά την επίδραση της διδακτικής εμπειρίας 
και της συμμετοχής σε δραστηριότητες επιμόρ-
φωσης στις επαγγελματικές ικανότητες των εκ-
παιδευτικών. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 9, 
σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν περισσότερο ουσιαστική την επίδρα-
ση της διδακτικής εμπειρίας στην διεύρυνση των 
διδακτικών τους τεχνικών και στη δημιουργικό-
τητά τους για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων. Η 
διδακτική τους εμπειρία, περισσότερο από τη 
συμμετοχή τους στην επιμόρφωση, τους έχει 
δώσει κίνητρο για περαιτέρω μελέτη στο χώρο. 
Η συμμετοχή σε δραστηριότητες επαγγελματι-
κής ανάπτυξης φαίνεται ότι επιδρά πιο θετικά 
στην αυτονομία των εκπαιδευτικών στο σχεδι-
ασμό της διδασκαλίας από ό,τι η εμπειρία τους. 

Διάγραμμα 9

Από τα αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση 
του Προγράμματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης 
των Εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ (βλ. Διαγράμματα 6 
και 7) καθώς και από τις απαντήσεις των εκ-
παιδευτικών στις ανοιχτές ερωτήσεις του ερω-
τηματολογίου φαίνεται ότι το «πολυμορφικό» 
πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης κατά-
φερε να ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις επι-
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μορφωτικές τους ανάγκες. Όπως τόνισαν και 
οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι ανάγκες αυτές συνε-
χώς εξελίσσονται και ως εκ τούτου η επαγγελ-
ματική βελτίωση και ανάπτυξη είναι μία δια βίου 
διαδικασία:

Πιστεύω ότι οι επιμορφωτικές μου ανά-
γκες έχουν ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθ-
μό μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματι-
κής ανάπτυξης του ΠΕΑΠ. Αλλά η επαγ-
γελματική ανάπτυξη είναι μία συνεχιζόμε-
νη διαδικασία. Εννοώ ότι έχουμε ακόμα 
να μάθουμε πολλά.

Οι επιμορφωτικές μου ανάγκες έχουν 
ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό αλλά πι-
στεύω ότι σεμινάρια πρέπει να γίνονται 
πιο συχνά.

Νομίζω ότι οι επιμορφωτικές μου ανά-
γκες έχουν ικανοποιηθεί σε κάποιο βαθ-
μό. Χρειάζομαι δραστηριότητες επαγγελ-
ματικής βελτίωσης σε συστηματική βάση.

Όταν διδάσκεις δεν σταματάς ποτέ να με-
λετάς και να μαθαίνεις. Είναι συνεχιζό-
μενη διαδικασία. Η εμπειρία μου με την 
εφαρμογή του ΠΕΑΠ με έχει βοηθήσει 
αλλά έχουμε δρόμο ακόμα.

Προκειμένου να ενισχυθούν κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής των καινοτομικών πρακτικών 
που εισάγει το ΠΕΑΠ, οι εκπαιδευτικοί δηλώ-
νουν την ανάγκη να επιμορφωθούν περαιτέρω 
σε θεωρητικά πεδία, όπως το «πώς μαθαίνουν 
τα παιδιά», αλλά και σε τεχνικές διδασκαλίας, 
διαχείρισης της τάξης και παροχής κινήτρων 
στους μικρούς μαθητές και στους γονείς τους.

Το κυριότερο πρόβλημά μου στην τάξη 
των μικρών μαθητών είναι η διαχείριση 
και η ενεργοποίηση αποτελεσματικών τε-
χνικών για να αντιμετωπίσω τη συμπερι-
φορά τους. Θα ήταν εξαιρετικό εάν είχα 
περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτή την 
ηλικία και για τους τρόπους διαχείρισης 

παιδιών που φαίνονται να μην ενδιαφέ-
ρονται να συνεργαστούν.

Πολύ ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι 
ενώ το πολυμoρφικό πρόγραμμα επαγγελμα-
τικής βελτίωσης κρίθηκε αποτελεσματικό από 
την πλειονότητα των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ, η 
συμμετοχή στις περισσότερες μορφές επιμόρ-
φωσης ήταν σχετικά περιορισμένη. Η πλειονό-
τητα των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι η επαγγελ-
ματική τους ανάπτυξη πραγματοποιείται μέσα 
από τη διαδικασία του αναστοχασμού (90%). 
Επίσης, μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών 
(88%) που δήλωσαν ότι έχουν εμπειρία της 
αναστοχαστικής διαδικασίας θεωρούν την αυ-
τομόρφωση την πλέον αποτελεσματική μορφή 
επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τον Roberts (1998), η γνώση των 
εκπαιδευτικών δομείται, έστω και μερικώς, μέσω 
της εμπειρίας, του αναστοχασμού και της συ-
νεργασίας και ο αναστοχασμός αποτελεί μέσον 
για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαι-
δευτικών. Ο αναστοχασμός είναι μία διαδικασία 
προσωπικού διαλόγου και εσωτερικής συζήτη-
σης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο εκπαιδευ-
τικός αποκτά καλύτερη επίγνωση της διδακτι-
κής του πρακτικής και των στάσεων και απόψε-
ών του. Η επίγνωση της διδακτικής πρακτικής 
είναι η βάση για την επαγγελματική ανάπτυξη 
είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή. Η επίγνω-
ση, από την άλλη πλευρά, είναι το αποτέλεσμα 
του αναστοχαστικού διαλόγου μεταξύ της γνώ-
σης και της εμπειρίας και μπορεί να γίνει είτε 
ατομικά είτε συνεργατικά (Mann, 2005). Η διαδι-
κασία του αναστοχασμού περιλαμβάνει την πα-
ρατήρηση της διδασκαλίας και την αυτοαξιολό-
γηση, διαδικασίες που αποτελούν τη βάση για 
αλλαγή και επαγγελματική ανάπτυξη. Η ικανό-
τητα του αναστοχασμού αναπτύσσεται με την 
εμπειρία αλλά και με εκπαίδευση, διότι απαιτού-
νται γνώσεις και δεξιότητες για αυτοπαρατήρη-
ση και αυτοαξιολόγηση. Δεδομένου ότι η πλει-
ονότητα των ερωτώμενων εκπαιδευτικών δεν 
συμμετείχε σε οργανωμένες και τυπικές μορ-
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φές επιμόρφωσης, είναι πιθανόν ο όρος «αυ-
τομόρφωση» να ερμηνεύτηκε διαφορετικά από 
μερικούς εκπαιδευτικούς.  

Δεν θα πρέπει όμως να παραβλέψουμε τα απο-
τέλεσματα της επίδρασης της διδακτικής πρά-
ξης στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαι-
δευτικών (Διαγράμματα 1, 2, και 3). Όπως φά-
νηκε από τα αποτελέσματα οι ερωτώμενοι κρί-
νουν ότι η εμπλοκή τους με το ΠΕΑΠ και η ενα-
σχόλησή τους με μικρούς μαθητές έχει συντε-
λέσει στη διαμόρφωση των απόψεων και στά-
σεών τους απέναντι στη διδασκαλία μικρών μα-
θητών και έχει εμπλουτίσει τις  διδακτικές τους 
τεχνικές. Συγκρίνοντας δε την επίδραση της δι-
δακτικής εμπειρίας με την επίδραση της συμ-
μετοχής των εκπαιδευτικών στις δραστηριότη-
τες επαγγελματικής βελτίωσης (Διαγράμματα 8 
και 9) βλέπουμε ότι σχεδόν σε όλους τους το-
μείς οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως πιο σημαντι-
κή την επίδραση της διδακτικής εμπειρίας από 
ό,τι τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες μορ-
φές επιμόρφωσης.

Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με γενικότερες 
τάσεις στο χώρο της συνεχιζόμενης επιμόρφω-
σης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαι-
δευτικών που προτρέπουν στην επιτόπια μά-
θηση [situated learning]. Οι τάσεις αυτές ανα-
γνωρίζουν ότι η γνώση των εκπαιδευτικών δο-
μείται σταδιακά και οι απόψεις τους διαμορφώ-
νονται με βάση την εμπειρία τους, τον αναστο-
χασμό και τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτι-
κών. Η γνώση αυτή με άλλα λόγια συντελείται 
σε συγκεκριμένο πλαίσιο μέσω κοινωνικής δια-
πραγμάτευσης (Mann, 2005).  

Το προαναφερόμενο μαζί με τις δηλώσεις των 
συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με τη 
σπουδαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των εκ-
παιδευτικών για την επαγγελματική τους ανά-
πτυξη (βλ. Διάγραμμα 5) δείχνει το δρόμο για 
το μέλλον του Προγράμματος Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ. Δεδομέ-
νου ότι οι εκπαιδευτικοί: α) θεωρούν πολύ ση-

μαντική τη διδακτική εμπειρία για την επαγγελ-
ματική τους ανάπτυξη και β) προκρίνουν τον 
αναστοχασμό καθώς και τη συνεργασία μετα-
ξύ συναδέλφων ως τις πιο συχνές και αποτελε-
σματικές μορφές επαγγελματικής βελτίωσης, το 
επιμορφωτικό προγράμμα πρέπει να στραφεί 
και να υποστηρίξει την ενδοσχολική επιμόρφω-
ση. Επίσης, πρέπει να δημιουργήσει τις συνθή-
κες για συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
η οποία θα ενθαρρύνει τον αναστοχασμό και τη 
διαπραγμάτευση για την επίλυση προβλημά-
των που παρουσιάζονται κατά τη διδασκαλία 
ή για την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και πρα-
κτικών. Η ενδοσχολική επιμόρφωση πρέπει να 
βασίζεται σε διαγνωσμένες ανάγκες που εντάσ-
σονται σε συγκεκριμένο πλαίσιο διδασκαλίας 
και να ανταποκρίνεται σε ζητήματα καθημερινής 
πρακτικής και σε προβληματισμούς των εκπαι-
δευτικών, προκειμένου να είναι στοχευμένη και 
ουσιαστική. Άλλωστε, η επαγγελματική μάθηση 
γίνεται περισσότερο ουσιαστική όταν: 

 ● αφορά πραγματικά προβλήματα τάξης 
 ● ανατροφοδοτείται με ερευνητικά δεδομένα
 ● είναι οργανωμένη σε ένα πλαίσιο που κα-

θορίζει με σαφήνεια τους στόχους της ενδο-
σχολικής επιμόρφωσης και της υποστήρι-
ξης των εκπαιδευτικών καθώς και τους τρό-
πους συν(εργασίας) και τα επιθυμητά απο-
τελέσματα. 

Με αυτόν τον τρόπο, μέσω της επαγγελματι-
κής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, θα επιτευ-
χθεί η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και 
θα ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες και 
οι προβληματισμοί των εκπαιδευτικών.

Η δημιουργία Κοινοτήτων Πρακτικής (Wenger, 
1998) προσφέρει μία νέα, εναλλακτική και πολ-
λά υποσχόμενη μορφή ενδοϋπηρεσιακής επι-
μόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης,  με 
απώτερο στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο μίας Κοινότητας 
Πρακτικής ο εκπαιδευτικός μαθαίνει να λειτουρ-
γεί ως μέλος μίας επαγγελματικής κοινότητας 
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με ξεκάθαρους εκπαιδευτικούς στόχους και να 
συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς για να 
βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα κοινού ενδια-
φέροντος και να εφαρμόζει και να ανταλλάσει 
δημιουργικές ιδέες και καλές πρακτικές (Αρβα-
νίτη, 2013). Η δημιουργία Κοινοτήτων Πρακτι-
κής μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για την 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την αλλαγή 
του ρόλου του εκπαιδευτικού από «καταναλω-
τή» της γνώσης σε «παραγωγό». Η αλλαγή της 
επαγγελματικής κουλτούρας των εκπαιδευτικών 
απαιτεί χρόνο και επιστημονική, συναισθηματι-
κή και θεσμική υποστήριξη. 

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να διαμορ-
φωθεί ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ επιστη-
μονικών και θεσμικών φορέων, το οποίο θα θέ-
σει τις βάσεις για την εισαγωγή της αλλαγής 
στις μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών και την παρα-
κολούθηση της εφαρμογής της. Στο πλαίσιο της 
εφαρμογής, η συμβολή των σχολικών συμβού-
λων είναι καθοριστική για την οργάνωση Κοινό-
τητας ή Κοινοτήτων Πρακτικής ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς, για τον καθορισμό των στόχων 

και του τρόπου λειτουργίας της κάθε Κοινότη-
τας καθώς και για τη συνεχή υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαγγελματι-
κής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ δη-
μιουργούμε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικό που 
θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει τη δημιουρ-
γία και την ανάπτυξη Κοινοτήτων Πρακτικής. Ο 
σκοπός είναι να ανταποκριθούμε περισσότερο 
αποτελεσματικά στις ανάγκες των εκπαιδευτι-
κών και κυρίως να διασφαλίσουμε τη βιωσιμό-
τητα του προγράμματος. Μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας Κοινοτήτων Πρακτικής του 
ΠΕΑΠ, που παρουσιάζεται σε συντομία σε άρ-
θρο της Παπαδοπούλου (ίδιος τόμος), ευελπι-
στούμε να συμβάλουμε στην αναβάθμιση της 
ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης προβάλλοντας 
ένα σύγχρονο μοντέλο ενδοσχολικής επιμόρ-
φωσης, το οποίο θα ανταποκρίνεται ουσιαστι-
κά στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτι-
κών και θα εστιάζει στον εκπαιδευτικό ορίζο-
ντας το ρόλο του ως «δημιουργού» της γνώ-
σης μέσα από δράσεις συνεργατικής και επαγ-
γελματικής μάθησης. 

1 Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας και τα δεδομένα που παρουσιάζονται 
εδώ αφορούν και τις δύο ομάδες-στόχους. 

2 Η ομάδα απαρτίζεται από τις κ.κ. Καραβά Ευδοκία (Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ) ως Επιστημονική Υπεύθυνη, 
Ζουγανέλη Καίτη (εκπαιδευτικό ΠΕ06, επιστημονική συνεργάτιδα του RCeL) και Λαφτσίδου Μαρία (στατιστικό, 
συνεργάτη του RCeL).

3 Για αναλυτικά στοιχεία για τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν και τους αριθμούς των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
βλ. Karavas (2013). 
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Περίληψη
Το παρόν άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει μια τεκμηριωμένη περιγραφή του καινοτόμου Ηλε-
κτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης, το οποίο αναπτύχθηκε από την ομάδα Έργου του 
ΠΕΑΠ, ώστε να ανταποκριθεί στις ποικίλες επιμορφωτικές ανάγκες του γεωγραφικά διάσπαρτου, 
ανομοιογενούς και ευμετάβλητου σώματος των εκπαιδευτικών του Προγράμματος. Συγκεκριμέ-
να, το άρθρο πραγματεύεται τους παράγοντες που συνέτειναν στην ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού 
Προγράμματος Επιμόρφωσης, περιγράφει αναλυτικά τα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξής του 
καθώς και τις προδιαγραφές του και αναδεικνύει τα στοιχεία βιωσιμότητάς του.

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η τεκ-
μηριωμένη περιγραφή του Ηλεκτρονικού Προ-
γράμματος Επιμόρφωσης του ΠΕΑΠ. Συγκεκρι-
μένα, το άρθρο στοχεύει στο να εξηγήσει τους 
παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη του 
Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης, να 
καταστήσει σαφείς τους σκοπούς του, να απο-
τυπώσει τα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξής 
του, να παρουσιάσει τη δομή και το θεματικό 
περιεχόμενό του, να αναλύσει τις προδιαγρα-
φές και τα χαρακτηριστικά του και να αναδείξει 
τα στοιχεία που το καθιστούν βιώσιμο.

Το ΠΕΑΠ, όπως και κάθε άλλο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
επιτυχώς αν δεν είχε ληφθεί εγκαίρως μέρι-
μνα για την ενημέρωση και την επιμόρφωση 
εκείνων που καλούνται να το αξιοποιήσουν, 
δηλαδή των εκπαιδευτικών αγγλικής. Βασικός 
βέβαια στόχος της ομάδας Έργου υπήρξε ο 
σχεδιασμός ενός εξειδικευμένου και στοχευ-
μένου προγράμματος επιμόρφωσης, η υλο-
ποίηση του οποίου προϋπέθετε τη συλλογή 
στοιχείων για τη σκιαγράφηση του προφίλ 
των εκπαιδευτικών και τον εντοπισμό των επι-
μορφωτικών αναγκών τους. Για το λόγο αυτό, 
κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ΠΕΑΠ 
διεξήχθησαν πολλαπλές έρευνες, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί μία -κατά το δυνατό- σαφής ει-
κόνα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των εκ-
παιδευτικών του ΠΕΑΠ, τις  σπουδές τους, την 
κατάρτισή τους και τη διδακτική τους προϋπη-
ρεσία. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
των σχετικών ερευνών (βλ. Δενδρινού & Ανα-
στασίου, ίδιος τόμος) αναδείχθηκαν οι ποικίλοι 
παράγοντες που έπρεπε να ληφθούν υπόψη 
για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου επι-
μορφωτικού προγράμματος για το ΠΕΑΠ, οδη-
γώντας στον επαναπροσδιορισμό των αρχικών 
αποφάσεων και ανατρέποντας το πρωτογενές 
πλάνο της αποκλειστικά δια ζώσης επιμόρφω-
σης (βλ. Καραβά, ίδιος τόμος).

Αναλυτικότερα, τα πορίσματα των ερευνών 
κατέδειξαν πως η σύσταση του σώματος των 
εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ είναι ανομοιογενής 
(εκπαιδευτικοί με μεγάλη διδακτική προϋπηρε-
σία, εκπαιδευτικοί με ελάχιστη εμπειρία, εκπαι-
δευτικοί μη έχοντας λάβει ποτέ κανενός είδους 
συστηματική επιμόρφωση) και πως το πρό-
γραμμα επιμόρφωσης έπρεπε να σχεδιαστεί 
λαμβάνοντας υπόψη ποικίλα χαρακτηριστικά 
και διαφορετικές επιμορφωτικές ανάγκες (βλ. 
Καραβά, ίδιος τόμος). Από τις έρευνες επίσης 
προέκυψε πως η σύσταση του σώματος των 
εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ μεταβάλλεται κάθε 
σχολικό έτος, λόγω της υψηλής κινητικότητας 
των εκπαιδευτικών (βλ. Δενδρινού & Αναστα-
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που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές 
περιοχές (Μουζάκης, 2008). 

Οι εμπειρίες από την υλοποίηση τέτοιων προ-
γραμμάτων καταγράφονται ως θετικές ως προς 
τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο 
για τη διάχυση επιμορφωτικού υλικού και την 
υποστήριξη μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών 
(Μουζάκης, 2008). Σε σύγκριση μάλιστα με 
συμβατικές δια ζώσης μορφές επιμόρφωσης, 
τα προγράμματα ηλεκτρονικής επιμόρφωσης 
[e-training] αποδεικνύονται εξίσου ή και πε-
ρισσότερο αποτελεσματικά στην κάλυψη των 
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών 
και στην επίτευξη μαθησιακών στόχων όταν 
λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της εκπαίδευσης 
ενηλίκων και προωθούν την αυτοκαθοδηγού-
μενη μάθηση [self-directed learning], όταν η 
ηλεκτρονική επιμόρφωση συνάδει με τη σχο-
λική καθημερινότητα και το διδακτικό έργο των 
εκπαιδευτικών, όταν οι θεματικές ενότητες του 
επιμορφωτικού προγράμματος σχεδιάζονται 
με τη συνεισφορά των ίδιων των εκπαιδευτι-
κών και όταν το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται 
από ευέλικτη δομή, αξιοποιεί τις δυνατότητες 
των πολυμέσων και ενσωματώνει εύρος δρα-
στηριοτήτων που ενθαρρύνουν τον κριτικό 
αναστοχασμό, με στόχο να κινητοποιεί τους 
εκπαιδευτικούς, να διευκολύνει το καθημερινό 
τους έργο και να καθιστά την εργασία τους πιο 
ικανοποιητική σε επαγγελματικό και προσωπι-
κό επίπεδο (Kante, 2002). 

Το Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 
που προσφέρεται διαδικτυακά με τη μορφή 
ενός ηλεκτρονικού μαθήματος ασύγχρονης 
αυτοεκπαίδευσης με τίτλο Teaching English to 
Early Language Learners (TELL) σχεδιάστη-
κε αποβλέποντας στην εξοικείωση των εκπαι-
δευτικών που διδάσκουν στις πρώτες τάξεις 
του δημοτικού σχολείου με τις μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και τις διδακτικές πρακτικές που 

σίου, ίδιος τόμος; Καραβά, ίδιος τόμος). Το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα, επομένως, έπρεπε 
να διαμορφωθεί ανεξάρτητα από τις μεταβολές 
στη σύσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
Καθοριστικής σημασίας για τον επαναπροσδι-
ορισμό της μορφής του επιμορφωτικού προ-
γράμματος υπήρξε και η μεγάλη γεωγραφική 
διασπορά του σώματος των εκπαιδευτικών (βλ. 
Καραβά, ίδιος τόμος). Το πρόγραμμα επιμόρ-
φωσης, λοιπόν, έπρεπε να έχει τέτοια μορφή 
που να διασφαλίζει με έναν οικονομικά αποδο-
τικό τρόπο ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί αγγλικής, 
ανεξαρτήτως της γεωγραφικής περιοχής στην 
οποία βρίσκονται και διδάσκουν, θα έχουν τις 
ίδιες ευκαιρίες επιμόρφωσης.

Η ανάγκη λοιπόν διαμόρφωσης ενός άρτιου και 
συστηματικού προγράμματος επιμόρφωσης, το 
οποίο θα λάμβανε υπόψη τα χαρακτηριστικά 
και τις ανάγκες του γεωγραφικά διάσπαρτου, 
ανομοιογενούς και ευμετάβλητου σώματος των 
εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ, οδήγησε την ομάδα 
Έργου στη λήψη της απόφασης της υιοθέτησης 
ενός μεικτού μοντέλου, το οποίο περιλαμβάνει 
ηλεκτρονική επιμόρφωση μέσω της διαδικτυα-
κής πλατφόρμας της εκπαιδευτικής Πύλης του 
ΠΕΑΠ σε συνδυασμό με δια ζώσης σεμινάρια 
από επιμορφωτές.

Η  βασική αντίληψη πάνω στην οποία θεμελι-
ώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης ψηφιακών 
και διαδικτυακών τεχνολογιών στην επιμόρφω-
ση των εκπαιδευτικών είναι ότι ο σύγχρονος 
εκπαιδευτικός πρέπει να έχει εξασφαλισμένη 
τη δυνατότητα να μαθαίνει με πολλαπλούς τρό-
πους, να έχει ίσες ευκαιρίες μάθησης και κα-
τάρτισης απαλλαγμένες από χωροχρονικούς 
περιορισμούς, να επιλέγει ελεύθερα τον τρό-
πο που μαθαίνει και να βρίσκεται στο «επίκε-
ντρο της μαθησιακής διαδικασίας». Η ανάπτυξη 
προγραμμάτων ηλεκτρονικής επιμόρφωσης 
βασίζεται στις συνεχώς εξελισσόμενες τεχνι-
κές της ηλεκτρονικής μάθησης [e-learning] και 
επιτρέπει στους παρόχους επιμόρφωσης να 
προσφέρουν προγράμματα σε εκπαιδευτικούς 
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εισηγείται το ΠΕΑΠ και είναι κατάλληλες για 
τη διδασκαλία της αγγλικής σε μαθητές της 
πρώιμης παιδικής ηλικίας λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και 
των σχολικών μονάδων. Συγκεκριμένα, μέσω 
του η-προγράμματος επιδιώκεται η εξοικείωση 
των εκπαιδευτικών με: α) τον τρόπο που μα-
θαίνουν και σκέφτονται τα παιδιά στην πρώιμη 
παιδική ηλικία, β) τον τρόπο που η εκμάθηση 
της πρώτης γλώσσας συνδέεται με την πρώιμη 
εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας στο σχολείο, 
γ) τον/τους ρόλο/-ους του εκπαιδευτικού αγγλι-
κής στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, και δ) τις 
διδακτικές τεχνικές και τις δραστηριότητες που 
ενδείκνυνται για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομά-
δα, ώστε οι εκπαιδευτικοί του ΠΕΑΠ να είναι 
σε θέση να υιοθετήσουν πρακτικές που κινητο-
ποιούν τους μικρούς μαθητές και διευκολύνουν 
την εκμάθηση της αγγλικής με τρόπο φυσικό 
και διασκεδαστικό.

 

Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του επιμορ-
φωτικού υλικού του Ηλεκτρονικού Προγράμ-
ματος Επιμόρφωσης του ΠΕΑΠ ακολουθήθηκε 
μια σειρά βασικών βημάτων (βλ. παρακάτω 
Σχήμα) που διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την 
ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του τελι-
κού ψηφιακού προϊόντος, η περιγραφή και ανά-
λυση των οποίων παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Πιο αναλυτικά, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 
του επιμορφωτικού υλικού ξεκίνησε λαμβάνο-
ντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
ενήλικων εκπαιδευομένων (βλ. Κόκκος, 2005: 
86-93) και ειδικότερα τα χαρακτηριστικά της 
ομάδας-στόχου (πρβλ. Conrad, 2000: 59) για 
την οποία προορίζεται το η-πρόγραμμα, δη-
λαδή τους εκπαιδευτικούς του ΠΕΑΠ. Η μελέτη 
των χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών του 
ΠΕΑΠ έγινε μέσω των ερευνών που διεξήχθη-
σαν τον πρώτο χρόνο της πιλοτικής εφαρμογής 

του ΠΕΑΠ (2010-2011) (βλ. Δενδρινού & Ανα-
στασίου, ίδιος τόμος). Ιδιαίτερα, η συγκέντρω-
ση στοιχείων που αφορούν στις σπουδές, την 
προηγούμενη επιμόρφωση/κατάρτιση και την 
εμπειρία των εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ σε θέ-
ματα που άπτονται της μεθοδολογίας της δι-
δασκαλίας της ξένης γλώσσας σε μαθητές της 
πρώιμης παιδικής ηλικίας υπήρξε καθοριστική 
για το σχεδιασμό του επιμορφωτικού υλικού, κα-
θώς αυτό έπρεπε να εξυπηρετεί ισότιμα όλους 
τους επιμορφούμενους ανταποκρινόμενο στις 
διαφορετικές προσδοκίες και ανάγκες καθενός. 
Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα επιμόρφωσης 
έπρεπε να συμπεριλάβει και γενικές αλλά και 
πιο εξειδικευμένες θεματικές ενότητες, ώστε να 
καλύψει τις ανάγκες και των έμπειρων αλλά και 
των λιγότερο πεπειραμένων εκπαιδευτικών.

Ακολούθησε ο καθορισμός των επιδιωκόμενων 
διδακτικών σκοπών και στόχων του η-προ-
γράμματος και των θεματικών ενοτήτων που 
το απαρτίζουν. Το σημαντικότατο αυτό στάδιο 
αφορά στον καθορισμό των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που επιδιώκεται να αποκτήσουν οι 
επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί του ΠΕΑΠ από 
τη μελέτη και τη διάδραση με το επιμορφωτι-
κό υλικό κάθε θεματικής ενότητας. Πρόκειται, 
δηλαδή, για τα μαθησιακά αποτελέσματα τα 
οποία μπορεί να προσδοκά ο επιμορφούμενος 
ότι θα έχει επιτύχει με την ολοκλήρωση της με-
λέτης του υλικού κάθε θεματικής ενότητας. Ο 
διδακτικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη του πε-
ριεχομένου των θεματικών ενοτήτων βασίστη-
κε σε μεγάλο βαθμό στο στάδιο αυτό, αφού το 
υλικό έπρεπε να δημιουργηθεί ούτως ώστε να 
καταστήσει εφικτά, για κάθε εκπαιδευτικό του 
ΠΕΑΠ που παρακολουθεί το η-πρόγραμμα, τα 
καθορισμένα προσδοκώμενα μαθησιακά απο-
τελέσματα (πρβλ. Conrad, 2000: 83-86; Μα-
τραλής 1998β: 54-55).

Μετά τον καθορισμό των προσδοκώμενων μα-
θησιακών αποτελεσμάτων έγινε ο προσδιορι-
σμός των περιεχομένων του υλικού κάθε θεμα-
τικής ενότητας. Τα περιεχόμενα αποφασίστηκαν 
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με γνώμονα την ικανοποίηση των στόχων του 
η-προγράμματος και την επίτευξη των προσ-
δοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων που 
είχαν καθοριστεί για κάθε θεματική ενότητα στο 
προηγούμενο στάδιο. Τα αναλυτικά περιεχόμε-
να κάθε θεματικής ενότητας προέκυψαν κατό-
πιν έρευνας, η οποία περιέλαβε την επισκόπη-
ση της σύγχρονης συναφούς με την εκμάθηση 
της ξένης γλώσσας από πολύ μικρούς μαθητές 
βιβλιογραφίας και μια σειρά εποικοδομητικών 
συζητήσεων με ειδικούς επί του αντικειμένου, 
δηλαδή μέλη ΔΕΠ, μάχιμους εκπαιδευτικούς και 
σχολικούς συμβούλους με εμπειρία και κατάρτι-
ση στη διδασκαλία μικρών μαθητών, καθώς και 

επιμορφωτές εκπαιδευτικών αγγλικής και εκπαι-
δευτές εκπαιδευτών αναφορικά με τις δυσκολί-
ες τις οποίες αντιμετωπίζουν συνήθως οι εκπαι-
δευτικοί στις επί του συγκεκριμένου γνωστικού 
αντικειμένου επιμορφώσεις. 

Στο στάδιο αυτό αποφασίστηκε πως το περι-
εχόμενο θα έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες 
και τις εμπειρίες των επιμορφουμένων, όπως 
προβλέπεται στην εκπαίδευση ενηλίκων (βλ. 
Κόκκος, 2005: 94). Τα θέματα, τα παραδείγμα-
τα και τα προβλήματα που εξετάζονται συνδέ-
ονται στενά με καταστάσεις που αντιμετωπί-
ζουν ή θα αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί του 

Στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης του ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού
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ΠΕΑΠ. Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο να δίνονται 
στους επιμορφούμενους πολλά εναύσματα 
ώστε να αξιοποιούν τις εμπειρίες τους, να τις 
επεξεργάζονται και να μαθαίνουν από αυτές. 
Αποφασίστηκε, επίσης, το μαθησιακό περι-
εχόμενο να δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 
νέες γνώσεις να οικοδομούνται πάνω σε προ-
ϋπάρχουσες και να πραγματοποιείται σταδιακή 
μετάβαση από τις βασικές αρχές σε πιο σύν-
θετες και περίπλοκες έννοιες, προκειμένου να 
διευκολύνεται η βαθιά κατανόηση (Morland & 
Bivens, 2004).

Στη συνέχεια, επελέγη η μορφή του υλικού η 
οποία κρίθηκε καταλληλότερη για την αποτελε-
σματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του 
ΠΕΑΠ. Συγκεκριμένα, στο στάδιο αυτό αποφα-
σίστηκε πως το επιμορφωτικό υλικό του η-προ-
γράμματος επρόκειτο να είναι εξ ολοκλήρου 
ψηφιακό και όσο το δυνατό πολυμεσικό, να 
συνδυάζει δηλαδή κείμενο, ηχητική αφήγηση, 
κινούμενα γραφικά, βίντεο, φωτογραφίες, σχε-
διαγράμματα, νοητικούς χάρτες και πίνακες. Η 
ισχύς των πολυμέσων προέρχεται από τη συνέ-
νωση των δυνατοτήτων των ανωτέρω μέσων. 
Δηλαδή, ποικίλα μέσα παρουσίασης μιας πλη-
ροφορίας μπορούν να συνενώσουν τις δυνατό-
τητες που έχει καθένα χωριστά και να βοηθή-
σουν τον επιμορφούμενο που αλληλεπιδρά με 
το υλικό να επεκτείνει τη γνώση του (βλ. Lee & 
Owens, 2000). Για την ακρίβεια, η χρήση πο-
λυμέσων στο ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό του 
ΠΕΑΠ παρέχει τη δυνατότητα πληρέστερης πα-
ρουσίασης των πληροφοριών, μειώνει το χρό-
νο που χρειάζονται οι επιμορφούμενοι για την 
απόκτηση δεδομένης «ποσότητας γνώσης», 
βελτιώνει τη γνωστική τους ικανότητα και την 
ικανότητα κατανόησης αφηρημένων εννοιών, 
επιτρέπει τη δημιουργία συγκεκριμένων νοητι-
κών αναπαραστάσεων, προσομειώνει πραγμα-
τικές διδακτικές περιστάσεις, αυξάνει το κίνητρο 
για διάδραση με το υλικό και εξυπηρετεί τη μη 
σειριακή πλοήγηση (βλ. Clark & Mayer, 2011). 

Έχοντας καθορίσει τους επιδιωκόμενους διδα-

κτικούς στόχους και τα αναλυτικά περιεχόμενα 
και έχοντας αποφασίσει τις μορφές υλικού που 
θα χρειαστούν, έπρεπε να αποφασιστεί κατά 
πόσο θα γινόταν εξαρχής δημιουργία όλου ή 
μέρους του επιμορφωτικού υλικού, αν μπορού-
σε να γίνει χρήση (συνολικά ή εν μέρει) υπάρ-
χοντος υλικού κατάλληλου για εξ αποστάσεως 
επιμόρφωση ή μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
(συνολικά ή εν μέρει) υπάρχον συμβατικό εκ-
παιδευτικό υλικό μετά από τροποποιήσεις ή/και 
εμπλουτισμό, ώστε να ενδείκνυται για η-επι-
μόρφωση (βλ. Ματραλής, 1998β: 31). Δεδομέ-
νου ότι τέτοιο υλικό δεν προϋπήρχε ώστε να 
επαναχρησιμοποιηθεί, το επιμορφωτικό υλικό 
του η-προγράμματος του ΠΕΑΠ κατά ένα μεγά-
λο μέρος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εκ του 
μηδενός και κατά ένα μικρό μέρος δημιουργή-
θηκε με προσαρμογή στις προδιαγραφές της 
η-επιμόρφωσης υπάρχοντος υλικού που είχε 
δημιουργηθεί για δια ζώσης επιμόρφωση. 

Για την ανάπτυξη της πρώτης έκδοσης του 
επιμορφωτικού υλικού για κάθε θεματική ενό-
τητα χρειάστηκε η συνεργασία ειδικών από δι-
αφορετικούς χώρους: ειδικοί στο συγκεκριμένο 
θεματικό πεδίο, ειδικοί σε θέματα διδακτικού 
σχεδιασμού, ειδικοί σε θέματα επιμόρφωσης εκ-
παιδευτικών, ειδικοί στην η-επιμόρφωση, ειδικοί 
στην η-μάθηση και ειδικοί σε θέματα ψηφιοποίη-
σης (π.χ. σε θέματα ψηφιακών γραφικών, ήχου, 
εικόνας, βίντεο κ.ά.), οι οποίοι συγκρότησαν την 
ομάδα ανάπτυξης του υλικού (πρβλ. Lewis & 
Whitlock, 2003).

Η εκ του μηδενός ανάπτυξη ψηφιακού επι-
μορφωτικού υλικού αποτελεί αναμφίβολα μια 
χρονοβόρα διαδικασία. Εκτιμήσεις ειδικών στο 
χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης αναφέρουν 
ότι για την παραγωγή μιας ώρας διαδικτυακού 
μαθήματος απαιτούνται κατά προσέγγιση 200-
300 ανθρωποώρες (Chapman, 2010; Kapp & 
Defelice, 2009), ανάλογα με τον τύπο και τις 
απαιτήσεις του μαθήματος. Για την ανάπτυξη 
του επιμορφωτικού υλικού του ΠΕΑΠ στο δια-
θέσιμο χρόνο επελέγη το μοντέλο της ταχείας 
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πρωτοτυποποίησης [rapid e-learning]. Σύμφω-
να με το συγκεκριμένο μοντέλο, η διαδικασία ξε-
κινά με την ταυτόχρονη ανάλυση και κατασκευή 
του πρώτου πρωτότυπου, το οποίο εξελίσσεται 
μέχρι την ολοκλήρωση της παραγωγής του τε-
λικού προϊόντος (Toth, 2008). Η ταχεία πρω-
τοτυποποίηση δεν ισοδυναμεί απλώς με την 
ευκολότερη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περι-
εχομένου, αλλά και με τον εξορθολογισμό της 
όλης διαδικασίας της διαχείρισης του Έργου και 
του κύκλου παραγωγής του ηλεκτρονικού μα-
θήματος (Baldassarre et al., 2012: 2762). Η συ-
νεισφορά του μοντέλου αυτού στην ανάπτυξη 
του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφω-
σης αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική, αφού οι 
ειδικοί του γνωστικού αντικειμένου της επιμόρ-
φωσης είχαν άμεσα στη διάθεσή τους μια πρώ-
τη λειτουργική έκδοση που τους έδινε τη δυνα-
τότητα να αλληλεπιδρούν με το υπό ανάπτυξη 
υλικό και τους σχεδιαστές του σε μια διαδικασία 
διαρκούς αξιολόγησης και αναθεώρησης. 

Η εφαρμογή της ταχείας πρωτοτυποποίησης 
διευκόλυνε την ανάπτυξη καλής ποιότητας ηλε-
κτρονικού επιμορφωτικού υλικού με τη χρή-
ση αυτοματισμών και προτύπων διάδρασης 
[interaction models] (Toth, 2008), τα οποία ήταν 
εξαρχής τυποποιημένα. Έτσι οι σχεδιαστές του 
επιμορφωτικού υλικού μπόρεσαν να εστιάσουν 
στο διδακτικό σχεδιασμό και να συνθέσουν το η-
μάθημα του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επι-
μόρφωσης του ΠΕΑΠ χρησιμοποιώντας επανα-
χρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία και κατάλληλο 
λογισμικό σύστημα σύνταξης [authoring tool]. 
Από τα ποικίλα τέτοια συστήματα που διατίθε-
νται στην αγορά για τις ανάγκες της η-επιμόρ-
φωσης του ΠΕΑΠ επελέγη, ύστερα από συγκρι-
τική μελέτη από την ομάδα ψηφιοποίησης, η 
αξιοποίηση πακέτου ψηφιακών εργαλείων που 
επιτρέπουν τη δημοσίευση επιμορφωτικού υλι-
κού σε διάφορες ψηφιακές μορφές, όπως ιστο-
σελίδες, αυτόνομες διαδικτυακές εφαρμογές, 
αυτόνομες εφαρμογές σε CD/DVD και κυρίως 
ως τυποποιημένα πακέτα υλικού που μπορούν 

να ενταχθούν σε διάφορα ψηφιακά συστήματα 
διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου [learning 
content management systems].

Η πρώτη έκδοση του επιμορφωτικού υλικού 
κάθε θεματικής ενότητας του η-προγράμματος 
ολοκληρώθηκε με την ανάπτυξη δραστηριοτή-
των και ασκήσεων για την αυτοαξιολόγηση των 
επιμορφουμένων. Ο σχεδιασμός και η δημιουρ-
γία των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και των 
«απαντήσεών» τους απαιτούσε σημαντική και 
απαιτητική προσπάθεια από τους υπεύθυνους 
για το διδακτικό σχεδιασμό του επιμορφωτικού 
υλικού, οι οποίοι έπρεπε κάθε φορά να καθορί-
ζουν τους στόχους που εξυπηρετεί η άσκηση ή, 
πιο σωστά, τα οφέλη που αποκομίζει ο επιμορ-
φούμενος εκπαιδευτικός με την εκτέλεσή της, 
να επιλέγουν το είδος της δραστηριότητας που 
θα ζητά η άσκηση να επιτελέσει ο επιμορφού-
μενος και να συνθέτουν την «απάντηση» της 
άσκησης που θα επιτρέψει στον επιμορφούμε-
νο να ελέγξει τις γνώσεις που απέκτησε (βλ. 
Ματραλής, 1998β: 42).

Με την ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης του 
υλικού κάθε θεματικής ενότητας έπρεπε να 
ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα και η καταλλη-
λότητα του επιμορφωτικού υλικού. Για το λόγο 
αυτό, η πρώτη έκδοση κάθε θεματικής ενότη-
τας απεστάλη σε μια μικρή ομάδα αξιολογητών 
αποτελούμενη από άτομα προερχόμενα από 
διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων: εκπαι-
δευτικούς με αυξημένη εμπειρία στη διδασκαλία 
πολύ μικρών μαθητών, σχολικούς συμβούλους 
και ειδικούς στην ηλεκτρονική μάθηση/επιμόρ-
φωση, οι οποίοι αξιολόγησαν την κάθε θεματική 
βάσει ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου όπου 
μπορούσαν να υποδείξουν τις όποιες αδυναμίες 
παρουσίαζε το υλικό, ώστε αυτό να βελτιωθεί 
στη δεύτερη επίσημη έκδοσή του. 

Οι σημαντικότεροι άξονες για την αξιολόγηση 
του ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού του ΠΕΑΠ 
ήταν ο διδακτικός σχεδιασμός, το μαθησιακό 
περιεχόμενο, τα πολυμέσα και η διεπαφή της 
ψηφιακής εφαρμογής. Συγκεκριμένα, εξετάστη-
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κε: α) αν ο διδακτικός σχεδιασμός που ακολου-
θείται είναι κατάλληλος και αποτελεσματικός για 
τους επιμορφούμενους που παρακολουθούν το 
η-πρόγραμμα, β) αν η οργάνωση του μαθησι-
ακού περιεχομένου ανταποκρίνεται στα προσ-
δοκώμενα αποτελέσματα, γ) αν το πολυμεσικό 
υλικό ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες των 
επιμορφουμένων και δ) αν η διεπαφή της ψηφι-
ακής εφαρμογής είναι ελκυστική και η μέσω αυ-
τής πλοήγηση ευέλικτη (πρβλ. Conrad, 2000: 
185-196). Τα δεδομένα που καταγράφηκαν και 
οι τυχόν προτάσεις των εκπαιδευτικών για αλ-
λαγές στο υλικό λήφθηκαν σοβαρά υπόψη για 
την τελική διαμόρφωση του υλικού κάθε θεμα-
τικής ενότητας. Με τη χρήση μάλιστα του διαδι-
κτυακού ερωτηματολογίου τα δεδομένα της αξι-
ολόγησης διαβιβάστηκαν γρήγορα στην ομάδα 
ανάπτυξης του υλικού, η οποία προέβη άμεσα 
στην βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού προε-
τοιμάζοντας γρήγορα τις αναγκαίες αλλαγές. 

Μετά τη δημιουργία της βελτιωμένης έκδοσης 
του υλικού κάθε θεματικής έγινε η ανάρτησή 
του στο σύστημα διαχείρισης διαδικτυακού 
περιεχομένου της Εκπαιδευτικής Πύλης του 
ΠΕΑΠ με τη μορφή διαδικτυακών εφαρμογών 
πολυμέσων, ξεχωριστών για κάθε θεματική 
ενότητα. Προβλέφθηκε μάλιστα και η ευρεία 
αξιολόγηση του ψηφιακού επιμορφωτικού υλι-
κού από τους ίδιους τους πρωτεύοντες χρήστες 
του, δηλαδή τους επιμορφούμενους εκπαιδευ-
τικούς του ΠΕΑΠ. Έτσι, με την ολοκλήρωση 
της μελέτης κάθε θεματικής ενότητας οι εκπαι-
δευτικοί του ΠΕΑΠ καλούνται να αποστείλουν 
τα σχόλιά τους συμπληρώνοντας το διαδικτυ-
ακό ερωτηματολόγιο, το οποίο βρίσκεται στο 
τελευταίο πεδίο του πίνακα περιεχομένων 
κάθε ενότητας, και ως σύνδεσμος στην πάνω 
αριστερή γωνία της ψηφιακής εφαρμογής κάθε 
θεματικής ενότητας. Οι άξονες και τα κριτήρια 
αξιολόγησης που αποτυπώνονται στο εν λόγω 
ερωτηματολόγιο συμπίπτουν με εκείνα του 
ερωτηματολογίου της αποτίμησης της πρώτης 
έκδοσης του υλικού. 

Το Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης πα-
ρουσιάζει σπονδυλωτή δομή, διαρθρώνεται δη-
λαδή σε αυτοδύναμες θεματικές ενότητες που 
εστιάζουν σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις και 
πρακτικές διδασκαλίας σε τάξεις πρώιμης παι-
δικής ηλικίας. Μια θεματική είναι εισαγωγική 
στη διδασκαλία της αγγλικής σε πολύ μικρούς 
μαθητές. Άλλες θεματικές ενότητες αφορούν 
σε παιδαγωγικές πρακτικές και χρήση υλικού 
για μικρές ηλικίες μαθητών. Εδώ εντάσσονται 
η χρήση ιστοριών για την εκμάθηση της αγγλι-
κής στην πρώιμη παιδική ηλικία, η χρήση δρα-
στηριοτήτων παιγνιώδους χαρακτήρα, η χρήση 
τραγουδιών, ρυθμικών ποιημάτων και ομοι-
οκατάληκτων στίχων καθώς και η αξιοποίηση 
δραστηριοτήτων ζωγραφικής και χαρτοκοπτι-
κής και η χρήση δραστηριοτήτων δραματοποί-
ησης. Περιλαμβάνονται και θεματικές ενότη-
τες που αφορούν σε μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες καθώς και στην ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα με μικρούς μαθη-
τές. Όσον αφορά τους όρους πρόσβασης στο 
η-πρόγραμμα, η πρώτη θεματική ενότητα δια-
τίθεται ελεύθερα προς όλους τους επισκέπτες 
της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΠΕΑΠ. Στις υπό-
λοιπες θεματικές ενότητες ελεύθερη πρόσβαση 
έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στην εκπαιδευτική 
πύλη εκπαιδευτικοί και οι σχολικοί σύμβουλοι 
αγγλικής.

Κάθε θεματική ενότητα, αν και αυτόνομη, σχε-
τίζεται με τον κεντρικό επιμορφωτικό άξονα 
αλλά και με τις υπόλοιπες ενότητες, γεγονός 
που καθιστά το επιμορφωτικό πρόγραμμα  συ-
νεκτικό. Στη συνοχή του συμβάλλει και η κατά 
το δυνατό ενιαία δομή που υιοθετείται σε όλες 
τις θεματικές ενότητες και ο κοινός τρόπος πα-
ρουσίασης του περιεχομένου, που έχει προκύ-
ψει βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που 
ακολουθήθηκαν και οι οποίες διαμόρφωσαν τα 
χαρακτηριστικά του η-προγράμματος.
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Η πρώτη από αυτές τις προδιαγραφές αναφέρε-
ται στους σαφώς διατυπωμένους μαθησιακούς 
στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 
κάθε ενότητας. Η αποσαφήνιση των εκπαιδευ-
τικών στόχων συνιστά μία από τις βασικές προ-
ϋποθέσεις της αποτελεσματικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων (Κόκκος, 2005: 93). Στα δια ζώσης 
επιμορφωτικά προγράμματα ο επιμορφωτής 
είναι εκείνος που συμβάλλει ώστε οι στόχοι της 
επιμόρφωσης να γίνουν όσο το δυνατόν πιο σα-
φείς, ρεαλιστικοί και να συνδέονται με τις ανά-
γκες των επιμορφούμενων. Στα προγράμματα 
η-επιμόρφωσης, όμως, αυτή η λειτουργία πρέ-
πει να καλύπτεται μέσα από το επιμορφωτικό 
υλικό. Για το λόγο αυτό, στην αρχή του υλικού 
κάθε θεματικής ενότητας του η-προγράμματος 
του ΠΕΑΠ παρουσιάζονται με σαφήνεια οι μα-
θησιακοί της στόχοι, οι οποίοι κατευθύνουν τον 
επιμορφούμενο στη μελέτη του, του επιτρέπουν 
να εκτιμήσει μόνος του το μαθησιακό επίπεδο 
στο οποίο έχει φθάσει και να έχει εποπτεία της 
προόδου του, ενθαρρύνοντάς τον συγχρόνως 
να συνεχίσει την προσπάθειά του δείχνοντάς 
του ότι η πορεία προς την ολοκλήρωση του επι-
μορφωτικού προγράμματος γίνεται σταδιακά με 
την επίτευξη επιμέρους μαθησιακών στόχων 
(Morland & Bivens, 2004).

Επιπλέον, μία εκ των ων ουκ άνευ προδια-
γραφών για κάθε είδους επιμορφωτικό υλικό, 
πολύ περισσότερο για υλικό προοριζόμενο για 
η-επιμόρφωση, αφορά στο σαφές, επεξηγη-
ματικό και φιλικό ύφος των κειμένων (Ματρα-
λής, 1998β: 37-38). Ο εκπαιδευτικός αγγλικής 
που παρακολουθεί το Ηλεκτρονικό Πρόγραμ-
μα Επιμόρφωσης του ΠΕΑΠ επιμορφώνεται 
απομονωμένος από τον επιμορφωτή και τους 
συναδέλφους του, στηριζόμενος σχεδόν απο-
κλειστικά στο παρεχόμενο από την εκπαιδευ-
τική πύλη του ΠΕΑΠ ψηφιακό επιμορφωτικό 
υλικό, προκειμένου να κατανοήσει, να μάθει και 
να μπορέσει να εφαρμόσει όσα μαθαίνει για τη 
διδασκαλία της αγγλικής σε μικρούς μαθητές. 
Η ύπαρξη ασαφειών ή η απουσία επαρκών 

 

Οι εκπαιδευτικοί που παρακολουθούν ένα πρό-
γραμμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής επιμόρφω-
σης, όπως είναι το Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης του ΠΕΑΠ, εξαρτώνται πολύ πε-
ρισσότερο από το επιμορφωτικό υλικό απ’ ό,τι οι 
επιμορφούμενοι σε δια ζώσης σεμινάρια λόγω 
της έλλειψης επικοινωνίας με τον επιμορφωτή. 
Στην η-επιμόρφωση, επομένως, το επιμορφω-
τικό υλικό οφείλει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρό-
πο, ώστε να αναπληρώνει, σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο βαθμό, την απουσία του επιμορ-
φωτή και, συνεπώς, να επιτελεί τις ποικίλες 
διδακτικές λειτουργίες που εκείνος αναλαμβά-
νει στη δια ζώσης επιμόρφωση. Επιπλέον, το 
υλικό που χρησιμοποιείται στην η-επιμόρφωση 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία ώστε να 
παρέχει στους επιμορφούμενους τη δυνατότητα 
να μελετήσουν και να επιμορφωθούν στο δικό 
τους τόπο και χρόνο καθώς και με το ρυθμό της 
επιλογής τους (Ματραλής, 1998α: 48-49).

Στην περίπτωση, λοιπόν, του Ηλεκτρονικού 
Προγράμματος Επιμόρφωσης του ΠΕΑΠ, προ-
κειμένου το επιμορφωτικό υλικό να μπορέσει 
να ανταποκριθεί στις ανωτέρω απαιτήσεις, ακο-
λουθήθηκαν συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι 
οποίες βασίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης 
ενηλίκων (βλ. Kόκκος, 2005), της ανοιχτής και 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (βλ. Desmond, 
2001) καθώς και της ηλεκτρονικής μάθησης 
(βλ. Clarke & Mayer, 2011). Οι προδιαγραφές 
αυτές διασφαλίζουν ότι το επιμορφωτικό υλικό: 
α) καθοδηγεί τον επιμορφούμενο εκπαιδευτικό 
στη μελέτη του, β) προάγει τη σημαντική μά-
θηση, γ) αποσαφηνίζει δύσκολα σημεία και έν-
νοιες, δ) ενισχύει την αλληλεπίδραση του επι-
μορφούμενου με το μαθησιακό περιεχόμενο, 
ε) αξιολογεί και ανατροφοδοτεί τον επιμορφού-
μενο για την πρόοδό του και στ) αφήνει στον 
επιμορφούμενο περιθώρια ελεύθερης επιλογής 
του τόπου, του χρόνου και του ρυθμού μελέτης 
(Ματραλής, 1998β: 24). 
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επεξηγήσεων στο υλικό θα προκαλούσαν πα-
ρανοήσεις που θα παρεμπόδιζαν την επιμορ-
φωτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, στο επι-
μορφωτικό υλικό του ΠΕΑΠ έχει δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε οι έννοιες που σχετίζονται με τη 
μεθοδολογία της διδασκαλίας της αγγλικής σε 
μαθητές της πρώιμης παιδικής ηλικίας να πα-
ρουσιάζονται απλά διατυπωμένες. Εκτός από 
την απλή διατύπωση, το υλικό διακρίνεται και 
για το φιλικό ύφος των κειμένων, καθώς σύμ-
φωνα με τις γνωστικές θεωρίες μάθησης και με 
βάση στοιχεία σχετικών ερευνών (βλ. Μayer, 
2005; Nass & Brave, 2005), τα ηλεκτρονικά 
μαθήματα που περιέχουν γραπτά ή προφορι-
κά κείμενα εκφερόμενα σε φιλικό τόνο αντί για 
επίσημο αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικά, 
καθώς ενεργοποιούν περισσότερες γνωστικές 
διεργασίες και ενισχύουν την προσπάθεια των 
επιμορφούμενων για κατάκτηση της γνώσης 
(πρβλ. Clark & Mayer, 2011: 182-188). 

Για την ενεργοποίηση των γνωστικών διεργα-
σιών των επιμορφούμενων συστήνεται επίσης 
στα η-μαθήματα όλες οι πληροφορίες που δίνο-
νται με λεκτική μορφή (δηλαδή, γραπτό κείμενο 
που καλείται να αναγνώσει ο επιμορφούμενος 
ή/και προφορικό κείμενο που εκφωνεί ο αφη-
γητής και ακούει ο επιμορφούμενος) να συνο-
δεύονται πάντοτε από ένα οπτικό συμπλήρωμα 
με τη μορφή κάποιου γραφικού (σχεδιάγραμμα, 
νοητικός χάρτης, φωτογραφία, κινούμενες εικό-
νες, βίντεο κ.λπ.), που καθιστά το περιεχόμε-
νο εύληπτο και πιο ελκυστικό (Clark & Mayer, 
2011: 70). Στο ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό του 
ΠΕΑΠ η παρουσίαση της κειμενικής πληροφο-
ρίας στην οθόνη συνοδεύεται πάντοτε από μια 
σχετική εικόνα ή από ανάλογο βιντεοσκοπη-
μένο υλικό, ώστε να αναδεικνύεται η σύνδεση 
θεωρίας και πράξης. Η συνύπαρξη στη οθόνη 
λέξεων και εικόνων και η παράλληλη πρόσλη-
ψη επιτρέπει τη συγκράτηση των πληροφοριών 
στην ενεργό μνήμη των επιμορφούμενων και 
εξυπηρετεί τη δημιουργία νοητικών συνδέσεων 
μεταξύ των παρουσιαζόμενων πληροφοριών 

(Clark & Mayer, 2011: 104). Έτσι, η πολυμεσι-
κή παρουσίαση ενθαρρύνει τους επιμορφούμε-
νους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν ενεργά στη 
μαθησιακή διαδικασία, καθώς προβαίνοντας σε 
νοητικές συνδέσεις των λεκτικών και των εικονι-
κών πληροφοριών δομούν αρτιότερες νοητικές 
αναπαραστάσεις και επιτυγχάνουν βαθύτερη 
κατανόηση (βλ. Clark & Lyons, 2011; Fletcher 
& Tobias, 2005; Moreno & Mayer 2007). Το ψη-
φιακό επιμορφωτικό υλικό του ΠΕΑΠ παρέχει, 
επίσης, στους επιμορφούμενους τη δυνατότητα 
να διαβάσουν ή/και να ακούσουν τις πληροφο-
ρίες που παρουσιάζονται στην οθόνη ανάλογα 
με το μαθησιακό τους στυλ (Clark, 2002). 

Συγχρόνως, στο υλικό εμπεριέχεται πλήθος κα-
τατοπιστικών παραδειγμάτων που συμπληρώ-
νουν το θεωρητικό πλαίσιο και βοηθούν τους 
επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς να κατανο-
ήσουν καλύτερα το αντικείμενο της επιμόρφω-
σης. Στη δια ζώσης επιμόρφωση οι επιμορφωτές 
προβαίνουν στη συχνή χρήση παραδειγμάτων 
προκειμένου οι επιμορφούμενοι να κατανοή-
σουν καλύτερα το προς μάθηση αντικείμενο. Το 
υλικό στην η-επιμόρφωση οφείλει να αναπλη-
ρώνει και σε αυτό το στοιχείο τον επιμορφωτή 
παρέχοντας στους επιμορφούμενους πολλά 
παραδείγματα, ώστε να αντιλαμβάνονται πώς 
εφαρμόζονται οι γνώσεις που αποκτούν και να 
εμπλέκονται πιο ενεργητικά στη μαθησιακή δια-
δικασία (Clark & Mayer, 2011: 223; Ματραλής, 
1998β: 40; Μπάνου, 2001: 69). Στην περίπτω-
ση, λοιπόν, του Ηλεκτρονικού Προγράμματος 
Επιμόρφωσης έχουν ενσωματωθεί σε όλο το 
φάσμα του υλικού αποσπάσματα βιντεοσκοπη-
μένων διδασκαλιών από αυθεντικές τάξεις του 
ΠΕΑΠ, συνεντεύξεις και μαρτυρίες εκπαιδευτι-
κών που διδάσκουν σε τάξεις του ΠΕΑΠ καθώς 
και εικονικές αναπαραστάσεις [animations] εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων κατάλληλα σχε-
διασμένων για τη διδασκαλία της αγγλικής σε 
πολύ μικρούς μαθητές. 

Όλα αυτά τα στοιχεία συνιστούν παραδείγματα 
μοντελοποίησης, που επιδεικνύουν τον τρόπο 
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ολοκλήρωσης μιας διδακτικής ενέργειας (Clark 
& Mayer, 2011: 226) και βοηθούν τον επιμορ-
φούμενο εκπαιδευτικό να γνωρίσει τον τρόπο 
με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη οι με-
θοδολογικές γνώσεις που αποκτά, να αναπτύ-
ξει θετική στάση απέναντι στη μεθοδολογία της 
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε μαθητές 
της πρώιμης παιδικής ηλικίας γνωρίζοντας τη 
χρησιμότητα της εφαρμογής της, να εμπεδώσει 
τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική εφαρ-
μογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 
ΠΕΑΠ, να συνειδητοποιήσει τα κριτήρια για τη 
λήψη συγκεκριμένων διδακτικών αποφάσεων 
και να αντιληφθεί τη βαρύτητα λανθασμένων 
διδακτικών χειρισμών ή εκτιμήσεων (πρβλ. 
Ματραλής, 1998β: 40). Τα παραδείγματα, επί-
σης, αποτελούν συχνά την αφόρμηση για την 
περαιτέρω επεξεργασία μιας πτυχής μιας θε-
ματικής ενότητας στο πλαίσιο μιας δραστηριό-
τητας ή μιας άσκησης αυτοαξιολόγησης (Μπά-
νου, 2001: 69).

Εκτός από παραδείγματα, στο επιμορφωτικό 
υλικό του η-προγράμματος του ΠΕΑΠ περιλαμ-
βάνονται και μελέτες περίπτωσης. Οι μελέτες 
περίπτωσης συνιστούν πρακτικές εφαρμογές 
όσων παρουσιάζονται θεωρητικά στο υλικό, 
στις οποίες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους οι 
υπεύθυνοι του διδακτικού σχεδιασμού του υλι-
κού για να εξηγήσουν, να διευκρινίσουν ή να 
αναδείξουν ορισμένα σημεία του θέματος που 
μελετάται. Όπως και τα παραδείγματα, έτσι και 
οι μελέτες περίπτωσης είναι χρήσιμες γιατί κα-
θιστούν πιο απτές ή πιο ευκρινείς ορισμένες 
πληροφορίες. Ο στόχος τους όμως είναι ευρύ-
τερος: ενώ δηλαδή το παράδειγμα αναφέρεται 
σε ένα συγκεκριμένο σημείο του μαθησιακού 
περιεχομένου ή σε μια συγκεκριμένη πτυχή 
του αντικειμένου της θεματικής ενότητας, το 
οποίο μπορεί τεχνητά να κατατέμνει για να το 
διαλευκάνει, η μελέτη περίπτωσης διαπλέκει 
ή συνυφαίνει διαφορετικές πτυχές του αντικει-
μένου της θεματικής ενότητας παρουσιάζο-

ντας, παραλλάσσοντας ή μιμούμενη συνειδη-
τά πραγματικά περιστατικά ή καταστάσεις. Με 
άλλα λόγια, η διάκριση μεταξύ παραδείγματος 
και μελέτης περίπτωσης έγκειται στην πρόθεση 
των δημιουργών του επιμορφωτικού υλικού να 
συνδέσουν τις πτυχές του γνωστικού αντικει-
μένου σε ενιαίο σύνολο ή να αναδείξουν τους 
συσχετισμούς τους, να εισαγάγουν, δηλαδή, 
τον επιμορφούμενο στη βαθύτερη προβληματι-
κή του γνωστικού αντικειμένου, στην οποία τον 
έχει ήδη οδηγήσει το υλικό βήμα προς βήμα. Γι’ 
αυτό και μέσα από τη μελέτη περίπτωσης ο επι-
μορφούμενος έχει τη δυνατότητα να ελέγξει σε 
ποιο βαθμό έχει αφομοιώσει το επιμορφωτικό 
υλικό ή σε ποια σημεία έχει ενδεχομένως αδυ-
ναμίες, αλλά και να δοκιμάσει το βαθμό αυτο-
νόμησής του έναντι του επιμορφωτικού υλικού, 
καθώς καλείται να αντιμετωπίσει οιονεί πραγ-
ματικές και περίπλοκες διδακτικές περιστάσεις 
(Μπάνου, 2001: 69-71).

Για τη διευκόλυνση επίσης της μελέτης των επι-
μορφούμενων, η ύλη παρουσιάζεται κατατμη-
μένη σε μικρά κεφάλαια και υποκεφάλαια (Clark 
& Mayer, 2011: 207). Σύμφωνα με έρευνες 
η κατατμημένη παρουσίαση της ύλης βοηθά 
στην καλύτερη πρόσληψη των πληροφοριών 
(βλ. Mayer, 2005) και επιτρέπει στους επιμορ-
φούμενους να καθορίσουν καλύτερα τον ατομι-
κό ρυθμό με τον οποίο θα μελετήσουν και θα 
επιμορφωθούν και τους ενθαρρύνει να συνεχί-
σουν, αφού, παρά τον κατακερματισμένο χρό-
νο που διαθέτουν για τη μελέτη τους λόγω των 
ποικίλων υποχρεώσεών τους, ολοκληρώνουν 
τμηματικά κεφάλαια και θεματικές ενότητες της 
ύλης και αισθάνονται ότι προχωρούν προς την 
ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Προγράμματος 
Επιμόρφωσης (πρβλ. Ματραλής, 1998β: 39). 

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως το ψηφια-
κό επιμορφωτικό υλικό, όπως παρέχεται στο 
η-πρόγραμμα, δεν δεσμεύει τους επιμορφού-
μενους να το μελετήσουν με ένα καθορισμέ-
νο τρόπο. Σε αντίθεση με τη δια ζώσης, αλλά 
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και τη σύγχρονη η-επιμόρφωση [synchronous 
teletraining], η ασύγχρονη ηλεκτρονική επιμόρ-
φωση μπορεί να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε ο επιμορφούμενος να έχει τον έλεγχο 
της πορείας της μάθησής του (βλ. DeRouin, 
Fritzsche & Salas, 2004; Rouet & Potelle, 2005) 
αναφορικά με τρεις τομείς: τη σειρά με την 
οποία θα μελετήσει το μαθησιακό περιεχόμε-
νο, το ρυθμό με τον οποίο θα μελετήσει και την 
πρόσβαση σε μαθησιακή υποστήριξη (Clark 
and Mayer, 2011: 312). 

Όσον αφορά στη σειρά μελέτης του μαθησιακού 
περιεχομένου, στο η-πρόγραμμα του ΠΕΑΠ 
κάθε επιμορφούμενος μπορεί να ξεκινήσει από 
οποιαδήποτε θεματική ενότητα επιθυμεί και να 
μελετήσει όποια από τα περιεχόμενά της προ-
τιμά και με οποιαδήποτε σειρά τον εξυπηρετεί, 
καθορίζοντας ο ίδιος τη μαθησιακή διαδρομή 
που θα ακολουθήσει. Για να διευκολύνεται μά-
λιστα η ελεύθερη πλοήγηση στο επιμορφωτικό 
υλικό, έχει προστεθεί στο αριστερό τμήμα κάθε 
θεματικής ενότητας αναλυτικός πίνακας περιε-
χομένων με τους τίτλους κάθε κεφαλαίου και 
υποκεφαλαίου, από όπου ο επιμορφούμενος 
μπορεί να επιλέγει τα κεφάλαια ή υποκεφάλαια 
που θέλει να μελετήσει (πρβλ. Clark & Mayer, 
2011: 312). Η ψηφιακή εφαρμογή, πάντως, στην 
οποία προβάλλεται το επιμορφωτικό υλικό κάθε 
θεματικής ενότητας καταγράφει στη μνήμη το 
σημείο στο οποίο σταματά κάθε φορά ο επιμορ-
φούμενος τη μελέτη του και τον καθοδηγεί την 
επόμενη φορά που θα επισκεφθεί το υλικό να 
συνεχίσει από εκείνο το σημείο, αν φυσικά ο ίδι-
ος το επιθυμεί. 

Όσον αφορά το ρυθμό μελέτης, κάθε επιμορ-
φούμενος μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος το 
χρόνο που θα αφιερώσει σε κάθε κεφάλαιο ή 
υποκεφάλαιο. Για τη διευκόλυνση των επιμορ-
φούμενων σε όλο το υλικό παρέχεται ευελιξία 
πλοήγησης με τη χρήση κουμπιών για μετάβα-
ση σε προηγούμενη ή επόμενη διαφάνεια, προ-
ηγούμενο ή επόμενο κεφάλαιο ή υποκεφάλαιο 

και έναρξη, παύση ή επανάληψη βίντεο, ηχη-
τικών και κινούμενων γραφικών, ενώ υπάρχει 
πάντα διαθέσιμη και η δυνατότητα πλοήγησης 
μέσω του πίνακα περιεχομένου στο αριστερό 
μενού (πρβλ. Clark & Mayer, 2011: 333). Όσον 
αφορά στην πρόσβαση σε μαθησιακή υποστή-
ριξη, κάθε επιμορφούμενος έχει τη δυνατότητα 
να επιλέξει να δει ή να παρακάμψει τον οδηγό 
πλοήγησης στο υλικό, τα παρεχόμενα παρα-
δείγματα, τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και τα 
σχόλια ανατροφοδότησης. 

Αυτό το μη γραμμικό μοντέλο μάθησης υπο-
στηριζόμενο από στοιχεία πολυμέσων, διαδρα-
στικό περιεχόμενο και πολλαπλές μαθησιακές 
διαδρομές μπορεί να οδηγήσει σε ένα καθοδη-
γούμενο ανεξάρτητο περιβάλλον μάθησης. Η 
συγκεκριμένη προσέγγιση είναι επικεντρωμένη 
στον εκπαιδευόμενο που έχει μεν τον έλεγχο 
της μαθησιακής του πορείας, αλλά παράλληλα 
καθοδηγείται από την ψηφιακή εφαρμογή κατά 
τη διάρκεια της μελέτης του. Ειδικότερα, οι βα-
σικές παιδαγωγικές προϋποθέσεις της καθο-
δηγούμενης ανεξάρτητης μάθησης, που πλη-
ρούνται στην περίπτωση του η-προγράμματος 
του ΠΕΑΠ, προβλέπουν πως το επιμορφωτικό 
υλικό δημιουργείται με σκοπό ο εκπαιδευόμε-
νος να είναι ο κύριος υπεύθυνος για την κατά-
κτηση της γνώσης, η παιδαγωγική προσέγγιση 
του επιμορφωτή να είναι «ενσωματωμένη» στο 
επιμορφωτικό υλικό και ο σχεδιασμός της μά-
θησης να είναι διαδραστικός, μη γραμμικός, να 
περιέχει στοιχεία πολυμέσων και να παρέχει 
ανάδραση στις ενέργειες του χρήστη (βλ. Αγγε-
λάκη, Καλλές & Τρύφωνα, 2011). 

Επίσης, σε περίπτωση που ο επιμορφούμενος 
επιθυμεί να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο τη 
μελέτη του, στο υλικό πρέπει να περιλαμβά-
νονται κατάλογοι βιβλιογραφικών αναφορών, 
προτάσεις για περαιτέρω μελέτη και οδηγίες για 
την ανεύρεση συμπληρωματικών πηγών (Μα-
τραλής, 1998β: 44). Στο επιμορφωτικό υλικό 
του ΠΕΑΠ υπάρχει μια ξεχωριστή ενότητα σε 
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κάθε θεματική όπου παρουσιάζονται ορισμένα 
βιβλία με την περίληψή τους, καθώς και ψηφι-
ακά εκπαιδευτικά μέσα και διαδικτυακές πηγές 
που προτείνεται να συμβουλευτούν ή να μελε-
τήσουν οι επιμορφούμενοι πέρα ή σε συνέχεια 
της μελέτης του ψηφιακού επιμορφωτικού υλι-
κού του η-προγράμματος. Η επιλογή των πη-
γών για περαιτέρω μελέτη έχει γίνει με ιδιαίτερη 
προσοχή και συνέπεια, ώστε να υπάρχει συμ-
βατότητα με το περιεχόμενο της εκάστοτε θε-
ματικής ενότητας που αναπτύσσεται στο υλικό, 
συνάφεια ως προς τις ιδιαιτερότητες του μαθη-
σιακού περιεχομένου που έχουν επισημανθεί 
από τους δημιουργούς του επιμορφωτικού υλι-
κού και χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας και 
ποικιλία ως προς τη δυνατότητα ανταπόκρισης 
σε διαφορετικές επιμορφωτικές ανάγκες, σύμ-
φωνα με τις αρχές της εξατομικευμένης μάθη-
σης (πρβλ. Μπάνου, 2001: 68-69).

Τέλος, για την προαγωγή της σημαντικής για 
τη μάθηση αλληλεπίδρασης του επιμορφούμε-
νου με το επιμορφωτικό υλικό είναι απαραίτητη 
η ενσωμάτωση σε αυτό δραστηριοτήτων και 
ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, οι οποίες πρέπει 
να σχετίζονται άμεσα με τα προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα (βλ. Conrad, 2000: 
83-85). Οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις αυ-
τοαξιολόγησης είναι το πλέον χαρακτηριστικό 
στοιχείο της μεθόδου της η-επιμόρφωσης, δε-
δομένου ότι επιτρέπουν τη διάδραση με τον 
επιμορφούμενο εμπλέκοντάς τον ενεργά και 
έμπρακτα στη μαθησιακή διαδικασία και απο-
τελούν το κύριο μέσο αυτοελέγχου του επιμορ-
φούμενου όσον αφορά την πορεία της μάθησής 
του (Ματραλής, 1998β: 41). Με την ευρεία έν-
νοια, κάθε δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί 
άσκηση αυτοαξιολόγησης και κάθε άσκηση αυ-
τοαξιολόγησης μπορεί να θεωρηθεί δραστηρι-
ότητα. Στην πράξη όμως οι δραστηριότητες και 
οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης διαφοροποιού-
νται με βάση το βαθμό εμπλοκής που απαιτούν 
από την πλευρά των επιμορφούμενων, τη δια-
δικασία εμπλοκής που προϋποθέτουν και τον 

ειδικότερο μαθησιακό σκοπό που εξυπηρετούν. 
Υιοθετώντας μια βασική διάκριση που γίνεται 
στον εκπαιδευτικό χώρο, μπορεί να υποστηρι-
χθεί ότι οι δραστηριότητες αντιστοιχούν γενικά 
σε «ασκήσεις ανοικτού τύπου», ενώ οι ασκή-
σεις αυτοαξιολόγησης σε «ασκήσεις κλειστού 
τύπου» (Μπάνου, 2001: 71).

Στο η-πρόγραμμα του ΠΕΑΠ περιλαμβάνονται 
πλήθος δραστηριοτήτων μελέτης, παρατήρη-
σης και αναστοχασμού, οι οποίες προτείνουν 
στον επιμορφούμενο εκπαιδευτικό να μελετή-
σει ένα ζήτημα και να εμβαθύνει τον προβλη-
ματισμό του σε σχέση με αυτό, τον καλούν να 
εφαρμόσει όσα έχει μάθει, εξυπηρετούν στην 
υπόμνηση και αξιοποίηση των εμπειριών του 
καθώς και στη διασύνδεσή τους με το θέμα που 
μελετά και τον βοηθούν να ελέγξει τις γνώσεις 
που απέκτησε. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστη-
ριότητες σε κάθε θεματική ενότητα ζητούν συ-
νήθως από τον επιμορφούμενο εκπαιδευτικό 
του ΠΕΑΠ να επεξεργαστεί αυθεντικά παρα-
δείγματα από πραγματικές τάξεις ΠΕΑΠ, να 
διατυπώσει τις προσωπικές του κρίσεις για τον 
τρόπο που αντιμετωπίστηκε κάποια κατάστα-
ση ή κάποιο ζήτημα προτείνοντας καλύτερους 
ή εναλλακτικούς τρόπους για την αντιμετώπι-
σή του βασισμένος σε όσα έχει μελετήσει, να 
ανατρέξει στην εμπειρία του αναζητώντας διδα-
κτικές περιστάσεις τις οποίες είτε θεωρεί όμοι-
ες με κάποια δοσμένη κατάσταση είτε θα τις 
χειριζόταν πλέον διαφορετικά υπό το πρίσμα 
των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε, 
να ανατρέξει στην εμπειρία του αναζητώντας 
καταστάσεις ή συμπεριφορές και φαινόμενα 
που ενισχύουν τις θεωρητικές αρχές τις οποίες 
μελετά και να προτείνει ένα σχέδιο διδακτικών 
ενεργειών για την αντιμετώπιση κάποιας κατά-
στασης ή ένα σχέδιο μαθήματος για την επίτευ-
ξη συγκεκριμένων διδακτικών στόχων (πρβλ. 
Ματραλής, 1998β: 41-42). 

Στο Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
του ΠΕΑΠ περιλαμβάνονται επίσης και πολλές 
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ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κλειστού/αντικει-
μενικού τύπου. Ο κυριότερος τύπος ασκήσε-
ων αυτοαξιολόγησης που χρησιμοποιείται στο 
ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό είναι οι ασκή-
σεις πολλαπλής επιλογής. Περιλαμβάνει επίσης 
ασκήσεις σωστού-λάθους καθώς και ασκήσεις 
αντιστοίχισης. Όλες οι δραστηριότητες και οι 
ασκήσεις αυτοαξιολόγησης ικανοποιούν δύο 
βασικές προϋποθέσεις. Αφενός κάθε επιμορ-
φούμενος-εκπαιδευτικός του ΠΕΑΠ, ο οποίος 
έχει μελετήσει και κατανοήσει όλο το μαθησια-
κό περιεχόμενο μέχρι το σημείο που συναντά 
την εκάστοτε δραστηριότητα ή άσκηση αυτο-
αξιολόγησης, μπορεί να την εκτελέσει σωστά. 
Αφετέρου κάθε δραστηριότητα ή άσκηση αυτο-
αξιολόγησης συνοδεύεται από μια ορθή ή προ-
τεινόμενη απάντηση και από ανατροφοδοτικά 
σχόλια που την επεξηγούν, ώστε να μπορεί ο 
επιμορφούμενος να ελέγξει κατά πόσο πέτυχε 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Για την ακρίβεια, οι απαντήσεις των δραστη-
ριοτήτων και των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης 
βοηθούν τον επιμορφούμενο όχι μόνο να αξι-
ολογήσει ο ίδιος την πρόοδό του, αλλά και να 
μάθει καλύτερα, του δείχνουν το σωστό απο-
τέλεσμα και τις σωστές ενέργειες που έπρεπε 
να κάνει εκτελώντας την άσκηση, αναφέρονται 
στα πιθανά λάθη που μπορεί να έχει κάνει εξη-
γώντας με σαφήνεια ποιο ήταν το λάθος και τι 
πρέπει να κάνει για να βελτιώσει την απόδοσή 
του και επεκτείνουν σε κάποιο βαθμό την πα-
ρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου παραθέ-
τοντας νέα στοιχεία, τα οποία δεν αναφέρονται 
στο κυρίως κείμενο, με στόχο να αυξήσουν την 
ενασχόλησή του με τη δραστηριότητα/ άσκη-
ση (βλ. Janicki & Liegle, 2001: 74; Ματραλής, 
1998β: 78-79).

 

Ένα η-εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα 
θεωρείται βιώσιμο όταν ισχύουν συγχρόνως οι 

τρεις ακόλουθες συνθήκες. Η πρώτη συνθήκη 
ορίζει ότι έχει αναπτυχθεί ένα μαθησιακό σχέδιο 
που εμπλέκει τη χρήση τεχνολογιών πληροφο-
ρικής και έχει εφαρμοστεί μέσω ενός ηλεκτρο-
νικού μαθήματος ή μιας σειράς μαθημάτων. Το 
όλο εγχείρημα θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε 
μια διαδικασία δοκιμαστικής αξιολόγησης και θα 
πρέπει να έχει κριθεί, βάσει των στοιχείων που 
συγκεντρώθηκαν, επωφελές για την επιμόρφω-
ση και τη μάθηση. Η δεύτερη συνθήκη ορίζει ότι 
ο σχεδιασμός, το σύστημα και οι ηλεκτρονικοί 
πόροι του επιμορφωτικού προγράμματος έχουν 
την αποδεδειγμένη δυνατότητα να αξιοποιη-
θούν και πιθανότητα να αναπροσαρμοστούν, 
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πε-
ριβάλλον διαφορετικό από εκείνο για το οποίο 
αρχικά αναπτύχθηκαν, ενώ η τρίτη συνθήκη 
υπαγορεύει πως η συντήρηση, η χρήση και η 
περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδιασμού του συ-
στήματος ή των πηγών του προγράμματος ηλε-
κτρονικής επιμόρφωσης παύουν να εξαρτώνται 
απόλυτα από τα άτομα που τα δημιούργησαν, 
ώστε, εάν η εμπλοκή τους στο πρόγραμμα στα-
ματήσει, να μην τεθούν σε κίνδυνο οι μελλοντι-
κές προοπτικές του (Gunn, 2010: 90).

Στην περίπτωση του η-προγράμματος επιμόρ-
φωσης του ΠΕΑΠ πληρούνται σε μεγάλο βαθ-
μό και οι τρεις ανωτέρω όροι. Συγκεκριμένα, 
ως προς την πρώτη συνθήκη βιωσιμότητας, το 
η-επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΠΕΑΠ, όπως 
τεκμηριώνεται και στην προηγηθείσα περιγρα-
φή του, είναι προϊόν εμπεριστατωμένου σχεδι-
ασμού στον οποίο στηρίχθηκε η υλοποίηση και 
εφαρμογή του η-μαθήματος αυτοεκπαίδευσης 
με τίτλο Teaching English to Early Language 
Learners. Το η-μάθημα αναπτύχθηκε με τη χρή-
ση εργαλείων δημιουργίας η-μαθημάτων και 
παραγωγής πολυμεσικών μαθησιακών αντικει-
μένων και προσφέρθηκε ως ψηφιακό επιμορ-
φωτικό υλικό με την αξιοποίηση ενός συστήμα-
τος διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου. 

Τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την 
πρώτη αξιολόγηση του ψηφιακού επιμορφωτι-
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κού υλικού από τους εκπαιδευτικούς του ΠΕΑΠ, 
αν και είναι περιορισμένα, είναι ενθαρρυντικά, 
καθώς όσοι εκπαιδευτικοί έχουν συμπληρώ-
σει το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο αποτίμη-
σης του ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού κάθε 
θεματικής ενότητας έχουν αξιολογήσει θετικά 
όλους τους άξονες που τέθηκαν. Μάλιστα, πολ-
λοί από αυτούς σε σχόλιά τους αναγνωρίζουν 
την αξία του προγράμματος και συγχαίρουν την 
ομάδα Έργου που προέβη στην ανάπτυξή του. 
Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες ενδεικτι-
κές μαρτυρίες εκπαιδευτικών του ΠΕΑΠ, όπως 
αποτυπώθηκαν στο πεδίο ανοιχτού σχολιασμού 
του διαδικτυακού ερωτηματολογίου: 

Αυτή είναι ακριβώς η επιμόρφωση και η 
βοήθεια που χρειαζόμαστε. Εξαιρετική 
δουλειά. Μπράβο. 

Το υλικό της ηλεκτρονικής επιμόρφωσης 
παρέχει νέες οπτικές στη διδασκαλία μι-
κρών μαθητών και αποτελεί ένα χρήσιμο 
εργαλείο στο οποίο μπορούμε να κατα-
φεύγουμε και το οποίο μπορούμε να συμ-
βουλευόμαστε όταν αντιμετωπίζουμε δυ-
σκολίες στη σχολική τάξη. Συγχαρητήρια!. 

Πολύ καλύτερο [το Ηλεκτρονικό Πρό-
γραμμα Επιμόρφωσης] από το να παρα-
κολουθούσα ένα δια ζώσης σεμινάριο. 
Μπράβο. 

Η ηλεκτρονική επιμόρφωση μου έδωσε 
την ευκαιρία να δω τη διδασκαλία των 
μικρών μαθητών υπό νέο πρίσμα! Σας 
ευχαριστώ.

Ορισμένοι μάλιστα εκπαιδευτικοί του ΠΕΑΠ 
επαινούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 
η-προγράμματος, όπως την ευελιξία στην πλο-
ήγηση («Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, καθώς 
μπορείς να προχωράς στο υλικό και ανά πάσα 
στιγμή να ξαναγυρνάς στα σημεία που νιώθεις 
ότι δεν έχεις κατακτήσει ακόμα ώστε να τα ξα-
ναεξετάσεις»), την ελκυστικότητα της διεπαφής 
(«Ο σχεδιασμός είναι τόσο ελκυστικός. Έχω 

κολλήσει στην οθόνη!»), την παρεχόμενη ανα-
τροφοδότηση («Έλαβα όση ανατροφοδότηση 
χρειαζόμουν. Συγχαρητήρια.») και τη χρήση 
πολυμέσων («Είχα ανάγκη αυτό το πολυμεσικό 
υλικό για να αναστοχαστώ πάνω στον τρόπο με 
τον οποίο εργάζομαι στην τάξη. Όσα μελέτησα 
με ενθαρρύνουν να συνεχίσω το έργο μου.»).

Ως προς τη δεύτερη συνθήκη βιωσιμότητας, 
προκειμένου να είναι δυνατή η αξιοποίηση του 
ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού του ΠΕΑΠ σε 
πολλαπλά περιβάλλοντα και για ποικίλες χρή-
σεις, αυτό μπορεί εύκολα να παραχθεί σε ποι-
κίλες ψηφιακές μορφές και να διανεμηθεί ανά 
πάσα στιγμή από πολλαπλά ψηφιακά μέσα. 
Συγκεκριμένα, το ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό 
μπορεί να δημοσιευτεί ως διαδικτυακή εφαρ-
μογή ή πακέτο διαδικτυακών εφαρμογών σε 
οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης διαδικτυα-
κού (μαθησιακού) περιεχομένου και να προ-
σπελαστεί από οποιονδήποτε περιηγητή ιστού 
[web browsers]. Μπορεί, επίσης, να διανεμη-
θεί ως αυτόνομη ψηφιακή εφαρμογή ή πακέτο 
ψηφιακών εφαρμογών για εγκατάσταση και το-
πική χρήση σε Η/Υ ύστερα από καταφόρτωση 
[download] από οποιοδήποτε ιστότοπο ή σύ-
στημα διαχείρισης περιεχομένου ή με αναπα-
ραγωγή σε CD/DVD είτε ως εκτελέσιμο αρχείο 
είτε ως διαπλατφορμική εφαρμογή βασισμένη 
σε περιηγητή ιστού. Μάλιστα, λόγω της εξά-
πλωσης που έχει αρχίσει να γνωρίζει διεθνώς 
η φορητή μάθηση [mobile learning], έχει υπάρ-
ξει πρόβλεψη ώστε το ψηφιακό επιμορφωτικό 
υλικό του ΠΕΑΠ να μπορεί να προσαρμοστεί 
και να εκδοθεί σε μορφή που να το καθιστά 
προσπελάσιμο και από ταμπλέτες. 

Η πιο σημαντική, ωστόσο, μορφή στην οποία 
μπορεί να διανεμηθεί το ψηφιακό επιμορφωτικό 
υλικό του ΠΕΑΠ είναι αυτή των τυποποιημένων 
πακέτων μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία 
ακολουθούν ένα σύνολο προτύπων και προδια-
γραφών η-μάθησης, όπως ορίζει το SCORM 
(Shareable Content Object Reference Model). 
Ακολουθώντας το μοντέλο αναφοράς SCORM 
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διασφαλίζεται ότι το επιμορφωτικό υλικό αποτε-
λείται από ηλεκτρονικούς μαθησιακούς πόρους 
μάθησης που φέρουν ένα σύνολο από χαρα-
κτηριστικά τα οποία επιτρέπουν τη βιωσιμότη-
τά του (Müller, Trier, & Herzog, 2005). Για την 
ακρίβεια, οι ηλεκτρονικοί μαθησιακοί πόροι που 
ακολουθούν το SCORM είναι ανθεκτικοί στις 
τεχνολογικές μεταβολές, δηλαδή δεν χρειάζο-
νται αναβάθμιση ή τροποποίηση, καθώς εξε-
λίσσονται τεχνολογικά τα ψηφιακά μαθησιακά 
συστήματα, είναι διαλειτουργικοί, δηλαδή μπο-
ρούν να λειτουργήσουν σωστά σε διαφορετικά 
ψηφιακά συστήματα διαχείρισης μάθησης, και 
είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι, δηλαδή αναπτύσ-
σονται άπαξ, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν 
απεριόριστα σε διαφορετικά μαθήματα. Παράλ-
ληλα, μπορούν να ενταχθούν και σε αποθετή-
ρια μαθησιακών αντικειμένων [learning object 
repositories] από όπου θα είναι εύκολα ανευρέ-
σιμοι λόγω των συνοδευτικών μεταδεδομένων 
τους (Gonzalez-Barbone & Anido-Rifon, 2008).

Ως προς την τρίτη συνθήκη, λοιπόν, η ανθε-
κτικότητά του ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού 
απέναντι στις αλλαγές της τεχνολογίας των συ-
στημάτων η-μάθησης, η διαλειτουργικότητά του 
και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής του 
προσδίδουν στο η-πρόγραμμα επιμόρφωσης 

τεράστια ευελιξία, διασφαλίζοντας πως θα μπο-
ρεί μελλοντικά να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως, 
ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες 
για επιμόρφωση, χωρίς να απαιτείται εκ νέου 
δημιουργία ή αναπροσαρμογή από την ομάδα 
ανάπτυξης. 

Ως εκ τούτου, το ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό 
του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφω-
σης του ΠΕΑΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 
μέλλον και σε δια ζώσης επιμορφωτικά σεμι-
νάρια, να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε πλατ-
φόρμα η-μάθησης και να ενταχθεί σε επιμορ-
φωτικές δράσεις δημόσιων φορέων που έχουν 
δικαίωμα να χορηγούν πιστοποιητικό επιτυ-
χούς παρακολούθησης, να αποτελέσει υλικό 
αναφοράς και εφαλτήριο για αναστοχαστικές 
συζητήσεις και συνεργατικές δραστηριότητες 
στο πλαίσιο κοινοτήτων πρακτικής των εκπαι-
δευτικών του ΠΕΑΠ, να αποτελέσει υλικό με-
λέτης για εν δυνάμει εκπαιδευτικούς αγγλικής 
που φοιτούν στα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας των ΑΕΙ της χώρας και να αξιο-
ποιηθεί ενδεχομένως και στο πλαίσιο μαζικών 
ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων [Massive 
Open Online Courses – MOOCS] αποκτώντας 
διεθνή εμβέλεια.
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ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

H Θωμαή Αλεξίου είναι Λέκτορας στο Τμήμα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσο-
λογίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος 
της ερευνητικής ομάδας ΠΕΑΠ από το 2010 και συνεργάστηκε με την Μαρίνα Ματθαιου-
δάκη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τελική παραγωγή των διδακτικών εγχειριδίων 
Magic Book 1 και Magic Book 2 της Γ’ τάξης δημοτικού.

Η Φωτεινή Αναστασίου έχει σπουδάσει Γλωσσολογία (ΒΑ) στο Πανεπιστήμιο του 
Hertfordshire και είναι κάτοχος MA στη Μετάφραση από το Πανεπιστήμιο του Surrey. Εί-
ναι Υποψήφια Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 
υπήρξε συνεργάτιδα του ΠΕΑΠ για το διάστημα 2010-2012.

Η Μάρθα Γιαννακάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του ΕΚΠΑ και κάτοχος ΜΑ στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το ίδιο πανεπιστήμιο. Εί-
ναι μέλος της ερευνητικής ομάδας ΠΕΑΠ και εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα στο 
RCeL. Έχει επίσης διδακτική εμπειρία ως καθηγήτρια αγγλικής στον ιδιωτικό τομέα.

H Αλεξία Γιαννακοπούλου είναι πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, 
κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής του Ελληνικού 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου και Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτισμού και Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Koblenz-Landau (Γερμανία). Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια αγγλι-
κής σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ασχολήθηκε με την ανάπτυξη του εκπαι-
δευτικού υλικού ΠΕΑΠ. Διορίστηκε πρόσφατα σχολικός σύμβουλος της αγγλικής γλώσσας 
στην περιοχή της Αττικής.

Η Βασιλική Γκέκα είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
ΕΚΠΑ και κάτοχος ΜΑ στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το ίδιο πανεπιστήμιο με άρι-
στα. Εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα στο RCeL και ως καθηγήτρια αγγλικής γλώσ-
σας στον ιδιωτικό τομέα.

Η Βασιλική Δενδρινού είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του ΕΚΠΑ και Διευθύντρια του RCeL. Είναι ιδρυματική υπεύθυνη του Προγράμματος Εκ-
μάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) και έχει συντονίσει την επιστη-
μονική έρευνα για το πρόγραμμα, την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών καθώς και 
την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού.

Η Καίτη Ζουγανέλη είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
ΕΚΠΑ και κάτοχος ΜΑ στη Διδασκαλία της Αγγλικής σε Νεαρούς Μαθητές από το Πανεπι-
στήμιο του Warwick. Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια αγγλικής στο δημόσιο και ιδιωτικό το-
μέα, ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ως Πάρεδρος με θητεία για την 
Αξιολόγηση και την Επιμόρφωση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Είναι επιστημονική συνερ-
γάτιδα του RCeL και ως μέλος της ομάδας Έργου του ΠΕΑΠ ασχολείται με το πρόγραμμα 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ.

H Ευδοκία Καραβά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας του ΕΚΠΑ και Υποδιευθύντρια του RCeL. Είναι επιστημονική υπεύθυνη για το πρό-
γραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ και διευθύντρια του η-προγράμματος για 
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τους καθηγητές αγγλικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του προγράμματος για την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα των Κοινοτήτων Πρακτικής.

Η Κλεοπάτρα Κοσοβίτσα-Βαρελά είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
πανεπιστημιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία, την Ψυχολογία και την Παιδαγωγική και 
με μεταπτυχιακές σπουδές στον κινηματογράφο και το θέατρο. Ως μέλος της ερευνητικής 
ομάδας ΠΕΑΠ συντόνισε τις συγγραφικές ομάδες που ανέπτυξαν και παρήγαγαν το εκ-
παιδευτικό υλικό ΠΕΑΠ για τους μαθητές της Α’ και Β’ Δημοτικού, συμμετείχε στο σχεδια-
σμό των εκπαιδευτικών υλικών και υπήρξε παιδαγωγική σύμβουλος καθόλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού.

Η Μαρία Λαφτσίδου είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει ΜSc στη Στατιστική & την Επιχειρησιακή Έρευνα 
από το ίδιο πανεπιστήμιο. Από το 2011 είναι επιστημονική συνεργάτιδα για θέματα στατι-
στικής στο RCeL και έχει εμπλακεί σε πληθώρα μελετών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο 
του ΠΕΑΠ.

H Μαρίνα Ματθαιουδάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2010 είναι μέλος 
της ομάδας Έργου για το ΠΕΑΠ και επιστημονική συνυπεύθυνη, μαζί με τη Θωμαή Αλεξί-
ου, για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τελική παραγωγή των διδακτικών εγχειριδίων 
της Γ΄ Δημοτικού, Magic Book I και Magic Book II.

Η Ντοριάνα Νικάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
ΕΚΠΑ (με άριστα) και κάτοχος ΜΑ στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το ίδιο πανε-
πιστήμιο. Ως μέλος της ομάδας Έργου του ΠΕΑΠ από το 2011, εργάζεται ως επιστημο-
νική συνεργάτιδα στο RCeL και έχει εμπλακεί στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτι-
κών ΠΕΑΠ.

Η Σμαράγδα Παπαδοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος ΜSc στη Διδακτική της Τεχνολογίας και τα Ψηφιακά Συ-
στήματα από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Εργάζεται στο RCeL και ασχολείται με τη δημι-
ουργία του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης ΠΕΑΠ, με τα επιμορφωτικά σεμι-
νάρια των εκπαιδευτικών και με τη δημιουργία διαδικτυακών Κοινοτήτων Πρακτικής των 
εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ.

Η Μαρία Σταθοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογί-
ας του ΕΚΠΑ (με άριστα), κάτοχος ΜΑ στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία καθώς και Διδα-
κτορικού Τίτλου του ιδίου Τμήματος. Ως μέλος της ομάδας ‘Εργου του ΠΕΑΠ από το 2010, 
εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα στο RCeL και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του 
προγράμματος σπουδών του ΠΕΑΠ.
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THE VOLUME

This volume reports on the innovative project entitled “New Foreign Language Education 
Policy in Schools: English for Young Learners”, known with the acronym PEAP, through 
which English has been introduced as a compulsory subject in the first and second grade 
of Greek primary state school. The PEAP course started in 2010, on a pilot basis, in 800 
state schools. Due to its popularity, it is now being implemented in 1330 state schools, 
having been expanded to include a revised curriculum and teaching-learning materials for 
the third grade of primary school. 

The course for first and second year pupils aims to develop their social literacies 
through English, and in the third grade pupils begin developing their reading and writing 
competences while also working on their listening and speaking skills. These aims form 
the foundation upon which the PEAP curriculum, its syllabuses and instructional materials 
are based. 

The PEAP curriculum views the balanced treatment of both communicative and pedagogic 
practices important. Respect towards diversity, enhancement of self-esteem and the 
development of an intercultural ethos of communication are considered as important as 
the development of everyday communicative practices. In its three years of successful 
implementation, the PEAP programme has become widely accepted due to the various 
‘awareness raising’ events that the PEAP project team organized for teachers and other 
stakeholders, explaining the benefits of early language learning and referring to good 
practices in other EU countries. The whole project has been greatly facilitated by the 
enthusiasm of the specialist EFL teachers who have been involved in the implementation 
of the programme, but also by the first, second and third grade pupils who have embraced 
the programme.

The articles in Part A of this volume, entitled ‘The implementation of the programme’, 
present the results of the different surveys that the PEAP project team conducted in order 
to have a clear picture of the teaching and learning context. Two articles scaffold the 
PEAP school profile and the profile of the English language teachers who implemented 
the programme, while the three that follow present stakeholders’ views towards PEAP and 
parents’ attitudes towards early language learning in the context of PEAP. The last article 
refers to the design and development of a questionnaire used in the PEAP surveys. 

Part B entitled ‘Educational material’ includes articles that present the development 
process of the teaching-learning material, key pedagogical principles and the stages of 
its revision on the basis of teachers’ feedback. The last article presents the Magic Book, a 
textbook especially designed for Greek third grade pupils of state primary schools. 

Finally, Part C focuses on the PEAP teacher-training programme. It discusses the rationale 
for the selection of a multi-form blended training programme with an e-course at its heart. 
The stages of the development and the main specifications of the asynchronous e-training 
course are presented. Its effectiveness and impact on the teachers’ personal teaching 
theories and practices as well as on their professional development are also discussed in 
a separate article also included in the last part of the volume. 
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PART A - THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME

Bessie Dendrinos & Fotini Anastassiou

THE CONTEXT OF TEACHING-LEARNING: THE PEAP SCHOOL PROFILE

This paper reports on a large scale survey carried out in order to obtain a clear picture of 
the school context in which the PEAP curriculum was implemented. The PEAP School Profile 
Survey was conducted when the project was launched in two different phases: at the beginning 
and just before the end of the school year 2010-11. The respondents were the principals of 
the schools to which PEAP was introduced and the English teachers who were implementing 
the curriculum and using the PEAP materials. The quantitative data collected was examined, 
once it had been analysed statistically in descriptive and comparative terms. This information 
was supplemented with extra data provided to the team by the Hellenic Statistical Authority 
(EL.STAT.) and checked against the qualitative data derived from the participants’ responses 
to the open questions of the survey and to the comments they were encouraged to make. The 
information accumulated regarded the pupils in the PEAP classes the first year the programme 
was launched, the teachers and the school equipment. 

Bessie Dendrinos & Fotini Anastassiou

THE PEAP TEACHER PROFILE

This paper focuses on the data collected on the basis of two different tools at the beginning and 
the end of the first year that PEAP was implemented in schools. The data accumulated allowed 
the PEAP team to have a detailed profile of the English teachers who were implementing the 
programme, as well as a clear picture about their attitudes towards PEAP and their opinions 
concerning the curriculum and the teaching-learning materials used. Quantitative data was 
analysed using descriptive and comparative methods, and was then correlated to the data 
derived from teachers’ open ended responses. The interpretation of the information derived 
from the tools designed for the PEAP project was used for developing the project and its 
materials further. In this paper light is shed on how the findings of this study were exploited 
by the PEAP team. 

Bessie Dendrinos & Maria Stathopoulou

STAKEHOLDERS’ VIEWS TOWARDS PEAP

The present paper presents stakeholders’ views towards PEAP, as they were recorded by 
28 School Advisors for English, after having organized 62 meetings with stakeholders in 
different parts of the country. The data collected from 28 reports handed in by the Advisors 
was classified, analysed and interpreted by the PEAP team. The information they provided 
concerns classroom and specialist teachers’ views about how the project had been organized 
and implemented, about the structure and functionality of the PEAP website, the curricular 
artefacts, and how well equipped schools implementing the project were. They also recorded 
the pupils’ views to their PEAP classes, as their teachers reported them, and the parents’ views 
about the introduction of English from the first grade of school. 
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Martha Giannakaki

TEACHERS΄ ATTITUDES TOWARDS PEAP

The present paper discusses the PEAP teachers’ attitudes towards the programme and factors 
conducive to the formation of their attitudes, which were measured through a questionnaire that 
teachers were asked to answer at the end of the first year of its implementation. Data analysis 
shows that, whereas many teachers had a positive view of the programme from the beginning, 
their number had increased significantly by the end of the first school year. Teachers reported 
that they were affected by their students’ positive reaction towards both the programme as a 
whole, and the educational material in particular. Asked whether they would choose to teach 
PEAP again if they have a choice, the majority responded yes. The paper also discusses the 
practical issues that teachers were concerned with in relation to the implementation of the 
programme, such as the lack of school infrastructure. 

Martha Giannakaki & Doriana Nikaki

PARENTS΄ ATTITUDES TOWARDS PEAP

This paper is the result of a three-year research project investigating parents’ attitudes towards 
early language learning in the context of PEAP. Drawing on the significance of the parental 
role in students’ education and the great influence exerted on young children by the home 
environment, the present study seeks to shed light on the parents’ role as stakeholders in 
young learners’ language courses. Specifically, this paper aims at: a) discussing parents’ 
attitudes towards PEAP during the first two years of its implementation, b) highlighting positive 
and negative aspects of programme implementation from the parents’ perspective and c) 
demonstrating the way parents’ feedback was exploited in revising and redesigning aspects of 
the programme. The present study was conducted through a large-scale survey carried out in 
2010-11 and 2011-12. The findings reveal the parents’ positive attitudes towards early language 
learning and highlight their impact on the implementation of the PEAP project. The outcome of 
the study may be of use to EFL practitioners, teacher trainers and policy makers, as well as to 
parents of young learners.

Kia Karavas & Maria Laftsidou

THE e-QUESTIONNAIRE FOR PEAP TEACHERS: DESIGN AND 
DEVELOPMENT

Information about the framework in which a foreign language curriculum and the curricular 
materials are to be used is vital for creating a localized course, suitable for the pedagogic 
context, the teachers and pupils for whom it is intended. In order to accumulate such information, 
an electronic questionnaire was devised and uploaded on the project’s server, so as to easily 
extract the data provided. This tool, which constituted the methodological apparatus of the 
survey carried out with PEAP teachers who were asked to complete the questionnaire, was 
methodically and strategically prepared and the design process involved a whole team of people 
working on the PEAP project. The result of this process was the production of a reliable tool 
for the compilation of data necessary for the PEAP curriculum and materials development 
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task. This paper discusses, in a step by step procedure, the stages of the development of this 
questionnaire, presenting the design process as a sample of good practice, without indulging 
extensively into issues of content or technical details.  

PART B - EDUCATIONAL MATERIAL

Alexia Giannakopoulou & Kleopatra Kossovitsa

DEVELOPING TEACHING-LEARNING MATERIAL FOR PEAP

Developing the educational materials for the PEAP project has been a continuous, powerful, 
dynamic and interactive process, which aims at enhancing English language learning within a 
flexible environment. A team of academics and EFL teachers with a wide range of expertise 
have worked together to develop the syllabus and the materials, and a number of coordinators, 
practitioners, editors, graphic artists, illustrators, musicians and technology specialists have 
joined the team. This paper presents an overview of the material development process and 
highlights some of the key pedagogical principles underlying the teaching of languages to very 
young learners. It also demonstrates how the authoring team has attempted to turn theory 
into practice and describes the processes by which the educational materials for the first and 
second grade were developed, evaluated and reviewed. 

Maria Stathopoulou & Fotini Anastassiou

REVISION OF THE PEAP MATERIALS BASED ON TEACHERS’ VIEWS

This paper discusses PEAP teachers’ views on the teaching-learning material used during the first 
year of implementation of the PEAP programme. One hundred and seventy-five (175) teachers, 
who functioned as material evaluators, completed specially designed questionnaires which 
elicited their views on the material suitability and usefulness. Teachers’ feedback, which was 
analyzed both quantitatively and qualitatively by the PEAP team, ultimately informed the content 
of the revised material used during the second year of the PEAP curriculum implementation. 

Vassiliki Geka & Martha Giannakaki

RATIONALE OF PEAP MATERIALS DESIGN AND REVISION

The present paper focuses on the PEAP curricular material. The educational material was 
initially common for both grades. However, after the completion of the first piloting year of 
implementation, the original material was revised, enriched and separated for the two grades. 
In this context, the goal of this paper is manifold: a) to present the design process of the original 
material that was used during the first piloting year, b) to analyse the process of revision, reform 
and separation of the material underwent during its second piloting year of implementation 
and c) to examine indicative examples of reformed activities. To this end, the following were 
taken into account: a) the educators’ responses to a questionnaire administered with a view to 
evaluating the educational material of the programme and b) the reports and the comments 
recorded by the materials development team concerning the process of redesigning the 
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educational material for the second year of the programme implementation. After a careful 
examination of the aforementioned parameters, a list of criteria, which seem to have been 
used by the materials developers in the process of developing and redesigning the educational 
material of the programme, is constructed and presented in this paper. This list has also been 
used for the comparative analysis of a number of tasks in their initial and revised version, which 
aimed at examining the revised educational material of the programme in view of its expected 
large-scale implementation.

Marina Matthaioudakis & Thomai Alexiou

WRITING THE MAGIC BOOK FOR THE THIRD GRADE

This paper presents the rationale, structure and philosophy underlying the Magic Book –the 
first EFL textbook which is especially designed for third grade pupils of state primary schools in 
Greece. The production of this curricular artifact is the result of an endeavor to combine research 
experience, methodology and teaching practice. The team of authors worked collectively and 
designed the text book by implementing the basic principles of the PEAP programme and by 
making the link with the mainstream foreign language curriculum for compulsory education. 
The final product adheres to the principles of Communicative Language Teaching but follows 
an Eclectic Approach, thus integrating elements of various teaching methods. It adopts a 
story-based framework which allows for the prioritization of meaning over form, as well as the 
promotion of multisensory and discovery learning. Following a learner-centred approach the 
material has a strong pedagogic orientation. 

PART C - TEACHER TRAINING

Kia Karavas

THE PEAP TEACHER TRAINING PROGRAMME: CHALLENGES AND 
DECISIONS

The paper focuses on one of the central components of the project -the PEAP teacher training 
and development programme- and discusses the inherent obstacles, the rationale and the 
developmental stages of the training programme. The paper presents data from the PEAP 
teachers profile survey which, together with the unforeseen contingencies of the wider 
educational context, led to the decision to reject the initial plan to adopt the cascade model 
of training and to select a multi-form blended learning training programme with an electronic 
distance education training programme at its heart. A discussion of the rationale and main 
features of the e-course for Teaching Young Learners closes the paper.    

Kia Karavas & Keti Zouganeli

IMPACT OF THE PEAP TEACHER TRAINING PROGRAMME ON TEACHERS 

This paper reports on the results of an impact study designed to investigate the effectiveness 
of the PEAP teacher training programme and the impact of this programme on PEAP teachers’ 
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personal teaching theories and practices. An analysis of the quantitative and qualitative 
data highlights the positive effect of both impact parameters examined in the survey upon 
the teachers’ professional development and their sense of ownership of PEAP. Findings also 
demonstrate that teachers consider their training as a necessary and continuous process and 
opt for forms of in-school training in order to improve their knowledge and skills. As a response 
to the teachers’ expressed needs, recommendations are made about the programme in the 
future and the need to make training more school-based, with a view to encouraging, facilitating 
and supporting cooperation among teachers. Inherent in the aforementioned process is the 
teachers’ desire to improve their teaching in their own context.

Smaragda Papadopoulou

ΤHE PEAP e-TRAINING COURSE

This paper presents the e-training modular course which is being developed by the PEAP project 
team, in order to address the diverse needs of the geographically dispersed, heterogeneous 
body of PEAP teachers. Specifically, the paper first discusses the factors that led the PEAP 
team to the decision of developing an asynchronous e-training course. The main body of the 
paper describes the design of the course, its stages of development and its main specifications. 
The last part of the paper discusses the most important factors to be taken into account so that 
the course is functional and useful, as well as what needs to be done so that it is sustainable 
in the future.



CONTRIBUTORS IN THIS VOLUME



227

Thomai Alexiou is a Lecturer in the Department of Theoretical and Applied Linguistics, 
School of English, Aristotle University of Thessaloniki. She has been a member of the 
PEAP team since 2010 and has collaborated with Marina Mattheoudakis for the design, 
development and final production of the third grade textbooks Magic Book 1 and Magic 
Book 2.

Fotini Anastassiou holds a BA in Linguistics from the University of Hertfordshire and an 
MA in Translation from the University of Surrey. A Ph.D candidate in Applied Linguistics at 
the University of Thessaly, she worked on the PEAP project from 2010-2012.

Vassiliki Geka is a graduate of the Faculty of English Language and Literature, University 
of Athens and holds an MA (summa cum laude) in Applied Linguistics from the same 
university. She works full time at the RCeL and teaches English part-time in the private 
sector.

Martha Giannakaki is a graduate of the Faculty of English Language and Literature, 
University of Athens and holds an MA in Applied Linguistics from the same university. A 
member of the PEAP team, she works full time at the RCeL and teaches English part-
time in the private sector.

Alexia Giannakopoulou is a graduate of the Faculty of English Language and Literature, 
University of Athens. She holds an M.Ed. in TEFL from the Hellenic Open University and a 
Ph.D from the Faculty of Cultural and Social Sciences of the University of Koblenz-Landau 
(Germany). She taught English to primary school pupils, was involved in the development 
of the PEAP teaching-learning materials and is presently a School Advisor for English in 
the area of Attika.

Bessie Dendrinos is a Professor in the Faculty of English Language and Literature, 
School of Philosophy, University of Athens and Director of the RCeL. She is scientifically 
responsible for PEAP and has coordinated the research for the project as well as the 
curriculum, syllabuses and materials development processes.

Kia Karavas is an Assistant Professor in the Faculty of English Language and Literature, 
School of Philosophy, University of Athens and Assistant Director of the RCeL. In the 
PEAP project she has scientific responsibility for the teacher training programme and is 
project manager of the e-course for primary EFL teachers and of the online platform for 
Communities of Practice.

Kleopatra Kossovitsa-Varela is a primary school teacher with university studies in 
Sociology, Psychology and Pedagogy, and higher studies in film and theatre. As a member 
of the PEAP team, she coordinated the groups of authors who developed and produced 
the PEAP materials for the first and second grade pupils, she took part in the design of the 
materials and served as educational consultant throughout the production process.

Maria Laftsidou holds a BSc in Mathematics and an MSc in Statistics & Operation 
Research from the Aristotle University of Thessaloniki. Since 2011, she has been a statistics 
consultant at the RCeL and she has been involved in numerous studies concerning the 
PEAP programme.



228

Marina Mattheoudakis is an Associate Professor in the Department of Theoretical and 
Applied Linguistics, School of English, Aristotle University of Thessaloniki. She has been 
a member of the PEAP team since 2010 and has collaborated with Thomai Alexiou for the 
design, development and final production of the third grade textbooks Magic Book 1 and 
Magic Book 2.

Doriana Nikaki holds a BA in English Studies (honors degree) and an MA in Applied 
Linguistics from the Faculty of English Language and Literature, University of Athens. 
A member of the PEAP team since 2011, she works full time at the RCeL and has been 
involved in the PEAP teacher training seminars.

Smaragda Papadopoulou holds a ΒΑ in Greek Language and Literature from the 
University of Athens and an MSc in Teaching Technology and Digital Systems from the 
University of Piraeus. She is currently working at the RCeL and has been involved in the 
technical design of the online teacher training programme, in teacher training seminars 
and in the development of the online platform for Communities of Practice.

Maria Stathopoulou is a graduate of the Faculty of English Language and Literature, 
University of Athens (honors degree), holds an MA degree in Applied Linguistics 
(valedictorian) and a Ph.D from the same Faculty. A member of the PEAP team since 
2010, she is currently working for the RCeL and has been involved with the development  
of the PEAP curriculum.

Keti Zouganeli holds a BA from the Faculty of English Language and Literature, University 
of Athens and an MA in EYL from the University of Warwick. She has worked as an English 
teacher in the public and private sector, as a tutor at the Hellenic Open University, and 
as a Deputy Counselor of the Pedagogical Institute. A member of the PEAP team, she is 
currently working at the RCeL, and coordinates various teacher training activities for the 
PEAP project.




