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Προς: 
 Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης &  

Θρησκευµάτων 

κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου 

 

Κοινοποίηση: 
 Υφυπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & 

 Θρησκευµάτων 

κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου 

 

 Υφυπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης &  

Θρησκευµάτων 

κ. Ιωάννη Πανάρετο 

 

Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & 

 Θρησκευµάτων  

κ. Βασίλειο Κουλαϊδή 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

Θέσεις και προτάσεις της ΠΕΚΑ∆Ε για την αναβάθµιση της διδασκαλίας της 

Αγγλικής γλώσσας 

 

Αξιότιµη Κυρία Υπουργέ, 

 

 H Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης 

(ΠΕΚΑ∆Ε), η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης επί 33 

συναπτά έτη, µετά την ανακοίνωση του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. για το σχεδιασµό του Νέου 

Λυκείου και αφού µελέτησε προσεκτικά τις αλλαγές και τα νέα ωρολόγια 

προγράµµατα για τις Ξένες γλώσσες στο Λύκειο θα ήθελε να εκφράσει τις ενστάσεις 

της και τις εναλλακτικές της προτάσεις. 

 

Η ΠΕΚΑ∆Ε, µεταφέροντας το σύνολο των απόψεων των συναδέλφων 

Αγγλικής από όλη την Ελλάδα που επικοινώνησαν µαζικά µαζί της τις τελευταίες 

ηµέρες, εκφράζει την έκπληξη, την πικρία και την απογοήτευσή της για τη διπλή 
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υποβάθµιση των ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της Αγγλικής στην πρόταση για το 

Νέο Λύκειο. Συγκεκριµένα, ενώ έως σήµερα υπήρχε σε όλες τις τάξεις του Λυκείου 

µία ξένη γλώσσα υποχρεωτικά για όλους τους µαθητές και η δυνατότητα επιλογής 

µιας δεύτερης ξένης γλώσσας προαιρετικά, µε το σχέδιο του Νέου Λυκείου υπάρχει 

µόνο στην Α' Λυκείου µια ξένη γλώσσα υποχρεωτικά, ενώ στις Β' και Γ' Λυκείου δεν 

υπάρχει υποχρεωτικά καµία ξένη γλώσσα παρά µόνο ως µάθηµα επιλογής!  

 

Όσον αφορά στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνουµε µε 

έκπληξη ότι η πρόσφατη πρόταση του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. δεν έλαβε υπόψη: 

 

� τις εµπεριστατωµένες επιστηµονικά και εκπαιδευτικά προτάσεις της Ένωσης 

για την αποτελεσµατική διδασκαλία της Αγγλικής, τις οποίες είχαµε καταθέσει 

στο Εθνικό Συµβούλιο Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης υπό τον κ. 

Μπαµπινιώτη, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό έγιναν αποδεκτές.  

� τα αποτελέσµατα πανελλαδικής έρευνας καθηγητών Αγγλικής που διεξήγαγε η 

ΠΕΚΑ∆Ε για τη διδασκαλία της Αγγλικής στο δηµόσιο σχολείο, τα οποία 

είχαµε παρουσιάσει στο Συνέδριο για την ξενόγλωσση εκπαίδευση που 

διοργάνωσε το Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ, 

και τα οποία ανέδειξαν µε ξεκάθαρο τρόπο την αναγκαιότητα αναβάθµισης της 

Αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο. 

� τα αποτελέσµατα πανελλαδικής έρευνας κοινής γνώµης που διεξήγαγε το 

Υπουργείο η οποία ανέδειξε τη σπουδαιότητα του µαθήµατος των Αγγλικών 

και την αναγκαιότητα διδασκαλίας του ως υποχρεωτικό µάθηµα στο Νέο 

Λύκειο, στην οποία θα αναφερθούµε αναλυτικά παρακάτω. 

 

Επιπλέον, η πρόταση αυτή του Υπουργείου προκαλεί διπλή έκπληξη τη στιγµή 

που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε: 

 

� τις έως πρόσφατα διακηρύξεις στελεχών του Υπουργείου, αλλά και τις δικές 

µας εκφρασµένες θέσεις διαχρονικά, για τη σπουδαιότητα της πολυγλωσσίας 

και ιδιαίτερα των Αγγλικών και την αναγκαιότητα εκµάθησης και 

πιστοποίησης σε υψηλό επίπεδο και στο επίπεδο του Λυκείου.  

� το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει συνυπογράψει µε τις χώρες της Ε.Ε. πολιτικές 

και πρακτικές που προωθούν ενεργά την εκµάθηση γλωσσών και την 

πολυγλωσσία ως µέσο ατοµικής βελτίωσης των πολιτών της Ε.Ε. και ως 

κινητήρια δύναµη για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης σε 

όλη την οικονοµία της Ε Ε. Για το λόγο αυτό, η Ε.Ε. ενθαρρύνει την 

εκµάθηση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών σε υψηλό επίπεδο.  

� το γεγονός ότι η γνώση των ξένων γλωσσών έχει οριστεί από τους αρµόδιους 

θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως µία από τις οκτώ δεξιότητες-κλειδιά (key 

competences) που οι χώρες-µέλη της Ε.Ε., οφείλουν να αναπτύξουν στους 

µαθητές τους. Για το σκοπό αυτό, οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. προωθούν 

την εκµάθηση δύο ξένων γλωσσών σε υψηλό επίπεδο µε τα Αγγλικά να 

βρίσκονται στη πρώτη θέση µε 38% πανευρωπαϊκά. 
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� το γεγονός ότι 90% των µαθητών σε ολόκληρη την Ευρώπη µαθαίνουν 

Αγγλικά Σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, τα Αγγλικά είναι η υποχρεωτική πρώτη 

ξένη γλώσσα. Ακόµα και όταν υπάρχει επιλογή άλλων γλωσσών, οι µαθητές 

και οι γονείς τους προτιµούν τα Αγγλικά, που είναι τώρα η πιο ευρύτατα 

διαδεδοµένη γλώσσα στη στοιχειώδη εκπαίδευση. 

� την ολοένα αυξανόµενη ζήτηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για υψηλού 

επιπέδου εκπαίδευση στην Αγγλική, η γνώση της οποίας, ιδιαίτερα στην 

δύσκολη οικονοµική συγκυρία που πλήττει την απασχόληση στη χώρα µας, 

αποτελεί εξαιρετικό εφόδιο και προϋπόθεση για ανεύρεση θέσεων εργασίας. 

 

Ξεκινώντας από τη βασική αρχή ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο σχολείο οφείλει να 

προσφέρει σε όλους ανεξαιρέτως τους µαθητές τη δυνατότητα εκµάθησης µίας 
τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε πολύ καλό, αν όχι άριστο, επίπεδο, η θέση της 

ΠΕΚΑ∆Ε είναι ότι αυτή η γλώσσα πρέπει να είναι η Αγγλική κι αυτό διότι:  

 

Στις σηµερινές συνθήκες η Αγγλική γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 

πολλούς τοµείς που επηρεάζουν άµεσα την κοινωνική και οικονοµική ζωή των 

πολιτών της χώρας. Συνεπώς, για να µπορεί κάποιος να ανταποκριθεί επιτυχώς στις 

σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις αλλά και για να έχει πιο γρήγορη και άµεση 

πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης και επικοινωνίας που υπάρχουν διεθνώς, 

συµπεριλαµβανοµένης και της χρήσης του ∆ιαδικτύου, η γνώση της Αγγλικής 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και εργαλείο. Έτσι, η άριστη γνώση της Αγγλικής 

ως βασικής ξένης γλώσσας και η πιστοποίησή της είναι αναγκαία για τους αυριανούς 

πολίτες και εργαζόµενους.  

 

Είναι κοινή πεποίθηση πως στη σηµερινή εποχή, η εκµάθηση της Αγγλικής 

γλώσσας σε υψηλό επίπεδο αφορά τον κάθε πολίτη χωριστά και όλους τους χώρους 

της ανθρώπινης δραστηριότητας. Νέα δεδοµένα, πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά, 

διαφοροποιούν τις στάσεις και τις ανάγκες των πολιτών και επιβάλλουν πολύ καλή 

γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της Αγγλικής. Τα χαρακτηριστικά αυτού του νέου 

περιβάλλοντος διαµορφώνουν παράγοντες όπως η έκρηξη της τεχνολογίας, η 

πολύγλωσση-πολυπολιτισµική σύνθεση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, η ελεύθερη 

πρόσβαση στην πληροφορία, η ευρωπαϊκή πολιτική για µια «κοινωνία της γνώσης», 

η παγκοσµιοποίηση, η ελεύθερη κυκλοφορία ατόµων, αγαθών, υπηρεσιών, 

κεφαλαίων, η διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων απασχόλησης.  

 

Για τους ανωτέρω λόγους, η ΠΕΚΑ∆Ε προτείνει την αποτελεσµατική και 

ολοκληρωµένη εκµάθηση της Αγγλικής στο πλαίσιο του σχολικού προγράµµατος του 

Λυκείου, όχι για λόγους προβολής της συγκεκριµένης γλώσσας ή του πολιτισµού που 

εκπροσωπεί, αλλά γιατί θεωρούµε ότι αυτή αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα, όπως 

εξηγούµε παραπάνω. 

 

Υπό το πρίσµα αυτών των δεδοµένων προκαλεί αρνητική έκπληξη και απορία 

το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις νέες εξαγγελίες του Υπουργείου Π.∆.Β.Μ.Θ. για το 
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«εκσυγχρονισµένο Νέο Λύκειο» διαφαίνεται ότι το µάθηµα των Αγγλικών θα 

αποκτήσει δευτερεύοντα ρόλο.  

 

Επιπλέον, φαίνεται ακατανόητο τα Αγγλικά να είναι µάθηµα επιλογής στις Β΄ 

και Γ΄ τάξεις του Λυκείου όταν σε πρόσφατη πανελλαδική έρευνα που έγινε από την 

GPO, για λογαριασµό του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. µε τη συγχρηµατοδότηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, σχετικά µε την άποψη των πολιτών για το Νέο 

Λύκειο, σε ερώτηση ποια µαθήµατα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στο Νέο Λύκειο, 

τα Αγγλικά ήταν στη πέµπτη θέση της σχετικής λίστας µε 77,5% (µετά από τα 

Μαθηµατικά 91,4%, τα Νέα Ελληνικά & τη Λογοτεχνία 89,2%, την Ιστορία 88,9%, 

και την Πληροφορική 84,3%). Άρα, υπάρχει ισχυρή πεποίθηση στην κοινωνία ότι 

τα Αγγλικά πρέπει να είναι βασικό και υποχρεωτικό µάθηµα στο Λύκειο. 
  

Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Π.∆.Β.Μ.Θ, µη λαµβάνοντας υπόψη την άποψη 

της κοινής γνώµης για το µάθηµα των Αγγλικών προβαίνει σε αλλαγές, αγνοώντας 

τις αρνητικές συνέπειες. Πιο συγκεκριµένα:  

 

1. η µη ένταξη στα υποχρεωτικά µαθήµατα της πιο διαδεδοµένης ξένης γλώσσας 

παγκοσµίως, θα έχει ως άµεση συνέπεια τη µαζική στροφή των µαθητών/τριών 

προς την ιδιωτική εκπαίδευση.  

2. η δραστική µείωση των ωρών διδασκαλίας της ξένης γλώσσας διακυβεύει την 

επιτυχή εκµάθησή της σε υψηλό βαθµό και την απόκτηση πιστοποιητικού 

γλωσσοµάθειας στο πλαίσιο του σχολείου. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο µέσος 

όρος διδασκαλίας µιας ξένης γλώσσας θα πρέπει να ανέρχεται σε 4-6 ώρες 

εβδοµαδιαίως.  

3. Η ανωτέρω µείωση θα έχει ως επιπλέον αποτέλεσµα τις απώλειες οργανικών 

θέσεων των συναδέλφων µας, µε σοβαρές εργασιακές και οικογενειακές 

επιπτώσεις. 

 

Η θέση της Ένωσης για την αναβάθµιση του µαθήµατος των Αγγλικών και την 

αποτελεσµατική διδασκαλία και εκµάθηση στο δηµόσιο σχολείο είναι: 

 

• οι ώρες διδασκαλίας των Αγγλικών στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γυµνασίου θα 

πρέπει να αυξηθούν από 2 σε 3 εβδοµαδιαίως, εάν σκοπός είναι η πιστοποίηση 

των µαθητών στο επίπεδο γλωσσοµάθειας Β1-Β2 στο τέλος της Γ' τάξης.  

• το µάθηµα των Αγγλικών θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό στις Α΄, Β΄ και Γ΄ 

τάξεις του Λυκείου, έτσι ώστε οι µαθητές του Λυκείου να µπορούν να 

πιστοποιούνται στο επίπεδο γλωσσοµάθειας Γ1 (Advanced), λόγω µη ύπαρξης 

ακόµα του Γ2 επιπέδου (Proficiency).  

• στην Γ΄ Λυκείου θα πρέπει να διδάσκεται η Αγγλική ως ειδικό µάθηµα, ώστε 

να προετοιµάζονται οι υποψήφιοι στις εξετάσεις για την εισαγωγή του στις 

σχολές και τµήµατα που απαιτείται. Υπενθυµίζουµε ότι πέρυσι έδωσαν 

εξετάσεις για το ειδικό µάθηµα των Αγγλικών περίπου 10.000 µαθητές, 

αριθµός που αποτελεί το 10% των υποψηφίων για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. 
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• στην Γ΄ Λυκείου το µάθηµα των Αγγλικών να εξετάζεται σε πανελλαδικό 

επίπεδο και ο βαθµός να προσµετράται για την εισαγωγή των µαθητών στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 

Επίσης, επικροτούµε την πρόσφατη εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στις 

πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου, η οποία άλλωστε αποτελούσε και πρόταση 

της Ένωσης. Όµως, δεν επικροτούµε το γεγονός ότι η εισαγωγή της Αγγλικής στις Α΄ 

και Β΄ τάξεις του ∆ηµοτικού θα πρέπει να σηµατοδοτεί και τη µείωση των ωρών ή 

την κατάργηση της Αγγλικής στις τάξεις του Λυκείου. Η καινοτοµία αυτή της 

εισαγωγής της Αγγλικής στο ∆ηµοτικό δε θα φέρει κανένα αποτέλεσµα επί της 

ουσίας, αν δεν εξασφαλίσουµε στους µαθητές και µαθήτριες του ελληνικού δηµόσιου 

σχολείου το δικαίωµα να αποκτούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες εντός του 

σχολικού πλαισίου και όχι έξω από αυτό και εάν δεν τους δοθεί δωρεάν βοήθεια 

στην ολοκληρωµένη εκµάθηση της Αγγλικής γλώσσας στο υψηλότερο δυνατό 

επίπεδο που είναι αυτό του Λυκείου. 

 

Σηµειώνουµε, επίσης, ότι στα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), η Αγγλική 

γλώσσα διδάσκεται ως µάθηµα Γενικής Παιδείας στην Α΄ τάξη των Ηµερήσιων 

ΕΠΑΛ 3 ώρες την εβδοµάδα και στη Β΄ τάξη µόνο 2 ώρες την εβδοµάδα. Αντίθετα, 

στην Γ΄ τάξη των Ηµερήσιων ΕΠΑΛ δεν προβλέπεται η διδασκαλία της Αγγλικής 

γλώσσας ως µάθηµα Γενικής Παιδείας παρά µόνο ως µάθηµα Ειδικότητας σε 

ελάχιστες ειδικότητες. Η πρότασή µας για τα ΕΠΑΛ είναι αντίστοιχη για τα Γενικά 

Λύκεια και συγκεκριµένα να διδάσκεται η Αγγλική και στις τρεις τάξεις ως µάθηµα 

Γενικής Παιδείας. Επιπλέον, πιστεύουµε πως οι σύγχρονες συνθήκες της οικονοµίας 

και της αγοράς εργασίας απαιτούν και τη διδασκαλία εξειδικευµένων Αγγλικών 

στους Τοµείς και Ειδικότητες των ΕΠΑΛ, δηλαδή ως µάθηµα ειδικότητας: Ειδικά 

Αγγλικά (English for Specific Purposes-ESP) και όχι µόνο Αγγλική Ορολογία. 

  

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι, όσον αφορά στον προγραµµατισµό και στις ώρες 

διδασκαλίας της Αγγλικής στο πλαίσιο του σχολικού προγράµµατος εφαρµόζεται µια 

ανακόλουθη και, όπως πιστεύουµε, αναποτελεσµατική εκπαιδευτική πολιτική, όπου 

οι ώρες διδασκαλίας στις τάξεις του Λυκείου µειώνονται ή καταργούνται.  

 

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουµε την επανεξέταση της πολιτικής του 

Υπουργείου για τη Ξενόγλωσση Εκπαίδευση προς όφελος των µαθητών/τριών και 

αυριανών πολιτών και εργαζοµένων µέσα από την ουσιαστική αναβάθµιση της 

Αγγλικής γλώσσας, η εκµάθησή της οποίας σε υψηλό επίπεδο είναι πλέον ζήτηµα 

εγγραµµατισµού και απόκτησης βασικής δεξιότητας.  
  

Προς τον σκοπό αυτό, λοιπόν, ζητάµε:  

 

1. Να γίνει επαναφορά του µαθήµατος των Αγγλικών στο Λύκειο καθιστώντας 

τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε υποχρεωτικό µάθηµα για όλες τις 

τάξεις του Λυκείου και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο όπως και τα 

υπόλοιπα σχολικά µαθήµατα. 
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2. Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος της Αγγλικής στις Β΄ και Γ΄ 

τάξεις του Λυκείου από 2 ώρες σε 3 ώρες  

3. Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος της Αγγλικής στις Β΄ και Γ΄ 

τάξεις του Γυµνασίου από 2 ώρες σε 3 ώρες 

4. Να επιµορφώνονται συνεχώς οι εκπ/κοί Αγγλικής γλώσσας στις σύγχρονες 

παιδαγωγικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα στη χρήση των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση (επιµόρφωση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ). 

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

οπτικοακουστικό υλικό. 

6. Να συνδεθεί η διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο ∆ηµόσιο Σχολείο µε το 

ΚΠγ µέχρι το επίπεδο «πολύ καλή γνώση» (Γ1).  

7. Να διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα σε όσους δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις σε 

αυτήν ως ειδικό µάθηµα για το Πανεπιστήµιο.  

8. Να ορισθεί ο αριθµός φοίτησης των µαθητών σε 12-15 ανά τµήµα για τη 

δηµιουργία ξενόγλωσσων τµηµάτων. 

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

10. Να δηµιουργηθούν στα σχολεία ειδικές αίθουσες-εργαστήρια ξένων γλωσσών. 

 

Ειδικά όσον αφορά τα σχέδια εργασίας (projects) αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι 

ένας βασικός τρόπος να πετυχαίνουµε περιστάσεις επικοινωνίας όπου οι µαθητές 

συνειδητοποιούν την κοινωνικοπολιτισµική διάσταση της γλώσσας, βιώνουν νέες 

εµπειρίες και ανακαλύπτουν γνώσεις, αναπτύσσουν µεθοδολογικές και ερευνητικές 

ικανότητες, µαθαίνουν να χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες, αποκτούν πραγµατική 

εµπειρία του κόσµου, ζουν την πολυπολιτισµικότητα, βιώνουν την πολυγλωσσία και 

βασικά µαθαίνουν να επικοινωνούν, χειριζόµενοι τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις. 

 

Υπό το πρίσµα αυτό η πρόταση του Υπουργείου να εκπονούνται οι συνθετικές 

διαθεµατικές εργασίες στην Αγγλική γλώσσα προαιρετικά έχει ενδιαφέρον αλλά σε 

καµία περίπτωση αυτό δεν αναιρεί την αναγκαιότητα διδασκαλίας του µαθήµατος 

στο Λύκειο! Αντίθετα, προϋποθέτει την ενισχυµένη διδασκαλία της γλώσσας στον 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πολύ περισσότερο όταν η εκπόνηση µίας εργασίας στην 

Αγγλική θα αποτελεί, σύµφωνα µε την πρόταση του Υπουργείου, µία µορφή 

αξιολόγησης για τους µαθητές/τριες του Λυκείου, όπου θα αποτιµάται η πρόοδός 

τους και ο βαθµός συµµετοχής τους στην παιδαγωγική πράξη, η δε βαθµολογία τους 

θα προσµετράται στο γενικό βαθµό της τάξης και στην πρόσβαση στο πανεπιστήµιο! 

 

Επιπλέον, η πολύ καλή γνώση Αγγλικών θα επιτρέψει και θα διευκολύνει 

σύγχρονες και προχωρηµένες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως: 

 

� την πραγµατοποίηση διασχολικών συνθετικών εργασιών. Η διεξαγωγή κοινών 

projects µεταξύ σχολείων φέρνει τα παιδιά αντιµέτωπα µε το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον και εστιάζει την προσοχή τους στην κατανόηση της 

δοµής και του τρόπου λειτουργίας ανάλογων συστηµάτων, βοηθά την άµεση 

συνεργασία και τα εκπαιδεύει στην από κοινού αντιµετώπιση προβληµάτων 
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χωρίς όρια γεωγραφικά και πολιτιστικά. Έχουµε, έτσι, µια διαπολιτισµική 

εκπαίδευση στις πραγµατικές της διαστάσεις. 

� τη συµµετοχή των µαθητών σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Για τους νέους 

Ευρωπαίους πολίτες µαθητές και σπουδαστές όλων των βαθµίδων υπάρχουν 

διάφορα προγράµµατα επιχορηγούµενα ή όχι που στόχο έχουν την καλύτερη 

εκµάθηση γλωσσών.  

� τη συµµετοχή των µαθητών στη δράση eTwinning που έχει ως στόχο τη 

διασύνδεση των σχολείων της Ευρώπης και αποτελεί από τον Σεπτέµβριο του 

2004 µία από τις πολλές δράσεις του προγράµµατος eLearning της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

� τις επισκέψεις µαθητών Λυκείου σε σχολεία της Ε.Ε. Τα οφέλη είναι 

εκπαιδευτικά, κοινωνικά, παιδαγωγικά και εγκυκλοπαιδικά: Γνωριµία µε νέους 

τόπους, νέα συστήµατα οργάνωσης σχολικής ζωής οδηγούν στη διεύρυνση του 

ορίζοντα των µαθητών, σύγκριση συνθηκών µάθησης.  

 

Από την εµπειρία µας γνωρίζουµε ότι η επαναφορά και αναβάθµιση του 

µαθήµατος της Αγγλικής ως υποχρεωτικό µάθηµα θα αποφέρει µόνο θετικά 

αποτελέσµατα. Θα δώσει τη δυνατότητα στους µαθητές/τριες να µάθουν την πιο 

διαδεδοµένη γλώσσα του κόσµου, ανοίγοντας προοπτικές και ορίζοντες και 

παρέχοντάς τους γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες που θα αποδειχτούν πολύτιµες για 

την µελλοντική ζωή τους. Εξάλλου, κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί  ότι ένας µαθητής 

τελειώνοντας το Γυµνάσιο µε διδασκαλία της Αγγλικής µόνον 2 ώρες εβδοµαδιαίως 

στην Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου θα έχει αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για να ανταποκριθεί 

στις µελλοντικές ανάγκες ή ότι θα µπορέσει να επιτύχει σε οποιεσδήποτε γλωσσικές 

εξετάσεις γλωσσοµάθειας µέσω του σχολικού προγράµµατος.  

 

Με τις νέες εξαγγελίες της ηγεσίας του Υπουργείου δίνεται η εντύπωση πως η 

πολυγλωσσία εγκαταλείπεται ή παραµένει σε επίπεδο Γυµνασίου σε µία χώρα που οι 

µαθητές της και οι σπουδαστές της θα αναγκαστούν λόγω κινητικότητας να 

συγκριθούν µε συνοµηλίκους τους στην Ευρώπη και να χάσουν θέσεις σπουδών και 

εργασίας λόγω έλλειψης των απαιτουµένων γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας. 

∆ίνεται, λοιπόν, η ευκαιρία στο Υπουργείο να προβεί τώρα που οι καιροί το 

απαιτούν σε µια γενναία κίνηση αναβάθµισης της ποιότητας της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης µέσω της ουσιαστικής, ολοκληρωµένης παροχής στους µαθητές υψηλής 

ποιότητας εκµάθησης της Αγγλικής γλώσσας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο καθώς 

και της προστιθέµενης αξίας που αυτή η παροχή θα προσφέρει στους αυριανούς 

Έλληνες πολίτες.  

 

Συµπερασµατικά, θεωρούµε ότι τα Αγγλικά ως υποχρεωτικό, αναβαθµισµένο 

µάθηµα στο Λύκειο, βασικό κορµό της δωρεάν εκπαίδευσης, θα συνεισφέρουν στον 

εκσυγχρονισµό του ελληνικού σχολείου, στην προσαρµογή στα ευρωπαϊκά δεδοµένα 

και στην δυνατότητά του να προσφέρει στους µαθητές/τριες τα απαραίτητα εφόδια 

για τις µελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές ανάγκες τους, έτσι ώστε να 

ανταποκριθούν µε επιτυχία στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της 

ευρωπαϊκής και παγκόσµιας κοινότητας.  
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Κυρία Υπουργέ, 

 

Σας παρακαλούµε να αποδεχθείτε το αίτηµά µας για συνάντηση στο 

Γραφείο σας, στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων, 
όπου θα θέλαµε να σας καταθέσουµε και να συζητήσουµε τις ανωτέρω προτάσεις 

µας.  

 

Η ΠΕΚΑ∆Ε είναι πάντοτε στη διάθεση της πολιτείας για να προσφέρει από 

την πλευρά της ότι µπορεί για την επίτευξη του κοινού µας στόχου που είναι η 

βελτίωση και αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης δηµόσιας ξενόγλωσσης 

εκπαίδευσης. 

 

 

Με εκτίµηση, 

 

                                          Για το ∆.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.∆.Ε. 

          Η Πρόεδρος                                                                     Η Γεν. Γραµµατέας 

                                  

            

Ρόζα Αντωνακάκη                                                                            Φωτεινή Βενέτη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


