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Κύµα αντιδράσεων αναµένεται να προκαλέσει η άρνηση του υπουργείου 
Παιδείας να χορηγήσει επάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε πτυχιού-
χους των πανεπιστηµιακών σχολών. 
 

∆άσκαλοι οι 16άρηδες 
και όχι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ 
Του Φάνη Καλαντζή 
 
Σε αντικείµενο σφο-
δρών αντιδράσεων 
εξελίσσεται η περίφηµη 
«επάρκεια», που δίνει 
το δικαίωµα διδασκαλί-
ας ξένης γλώσσας στον 
ιδιωτικό τοµέα. Το Υ-
πουργείο Παιδείας αρ-
νείται τη χορήγησή της 
σε τελειόφοιτους φοι-
τητές ξενόγλωσσων 
πανεπιστηµιακών τµη-
µάτων, όταν µαθητές 
της Α΄ και Β΄ Λυκείου 
µπορούν να διδάξουν! 
∆ικαίωµα που από του 
χρόνου θα αποκτήσουν 
και όσοι θα επιτυγχά-
νουν στις εξετάσεις του 
Κρατικού Πιστοποιητι-
κού Γλωσσοµάθειας, 
κάτι που έχει ξεσηκώ-
σει τα πανεπιστηµιακά 
τµήµατα που δηµιούρ-
γησαν τον θεσµό! 
Ειδικότερα στην ιστο-
ρία της «επάρκειας» 
διδασκαλίας ξένης 
γλώσσας συµπληρώνει 
φέτος 65 χρόνια ζωής, 
καθώς καθιερώθηκε 
πρώτη φορά το 1940. 
Οι τότε και οι µετέπειτα 
ανάγκες δεν έχουν 
καµία σχέση µε το σή-
µερα βέβαια, αλλά ο 

θεσµός διατηρείται. Η 
στρέβλωσή του ήταν 
αναπόφευκτη, ιδιαίτερα 
όταν µιλάµε για ελληνι-
κή πραγµατικότητα. 
Η µεγάλη καινοτοµία 
που άλλαξε τα δεδοµέ-
να αφορά την πρόσφα-
τη καθιέρωση του Κρα-
τικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσοµάθειας. Ο 
θεσµός έχει ήδη στε-
φθεί µε επιτυχία, αλλά 
τώρα αρχίζουν τα δύ-
σκολα Από του χρόνου, 
τον Απρίλιο, για πρώτη 
φορά οι εξετάσεις για 
την απόκτηση του πι-
στοποιητικού (για τη 
γερµανική, τη γαλλική 
και την ιταλική γλώσσα) 
θα επεκταθούν και στο 
επίπεδο Γ2, δηλ. αυτό 
της «άριστης γνώσης». 
Όσοι πετύχουν θα έ-
χουν το δικαίωµα διδα-
σκαλίας στα ιδιωτικά 
κέντρα ξένων γλωσσών. 
Το γεγονός αυτό έχει 
προκαλέσει την έντονη 
αντίδραση των ξενό-
γλωσσων πανεπιστη-
µιακών τµηµάτων, τα 
οποία δηµιούργησαν το 
θεσµό του κρατικού 
πιστοποιητικού. Με την 

προϋπόθεση, όµως, ότι 
οι επιτυχόντες δεν θα 
είχαν δικαίωµα διδα-
σκαλίας. Και αυτό, γιατί 
σε ουδεµία χώρα επι-
τρέπεται κάτι τέτοιο, 
αφού η γνώση µιας 
ξένης γλώσσας, έστω 
και σε άριστο επίπεδο, 
δεν καθιστά το άτοµο 
ικανό να τη διδάξει, 
όπως επισηµαίνει σε 
πρόσφατη επιστολή 
του προς την υπουργό 
Παιδείας το Τµήµα 
Γερµανικής Γλώσσας 
του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Η αντίθεση 
όλων των ξενόγλωσ-
σων πανεπιστηµιακών 
τµηµάτων (αγγλικής, 
γαλλικής, γερµανικής 
και ιταλικής) είναι γνω-
στή εδώ και χρόνια. 
Όπως σηµειώνεται, δεν 
υπάρχει σήµερα κανέ-
νας λόγος για τη συνέ-
χιση της χορήγησης 
της «επάρκειας» σε µη 
πτυχιούχους, όταν 
ικανός αριθµός απο-
φοίτων εξέρχεται κάθε 
χρόνο από τα πανεπι-
στηµιακά τµήµατα. 
Το Τµήµα –για καθαρά 
επιστηµονικούς λό-

γους- δηλώνει ότι, εάν 
δεν καταργηθεί το δι-
καίωµα διδασκαλίας 
στους επιτυχόντες του 
επιπέδου Γ2, δεν πρό-
κειται να συµµετάσχει 
στις εξετάσεις του κρα-
τικού πιστοποιητικού. 
Τον δρόµο αυτόν πιθα-
νόν θα ακολουθήσουν 
και τα τµήµατα των 
υπολοίπων γλωσσών. 
Προς το παρόν, όµως, 
συµβαίνουν, άλλα εν-
διαφέροντα. Όπως 
αναφέρουν στη στήλη 
άµεσα ενδιαφερόµενοι, 
η ∆ιεύθυνση Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης του Υ-
πουργείου Παιδείας 
πληροφορεί ότι το δι-
καίωµα διδασκαλίας 
που είχαν µέχρι σήµε-
ρα οι φοιτητές των 
ξενόγλωσσων τµηµά-
των, οι οποίοι είχαν 
ολοκληρώσει το τρίτο 
έτος σπουδών, δεν 
ισχύει πλέον. ∆ηλαδή, 
πεδίον δόξης λαµπρόν 
για τους 16χρονους 
µαθητές µε Proficiency, 
Sorbonne 2 κ.λ.π. Είναι 
δυνατόν; 

 
Το Υπουργείο Παιδείας αρνείται τη χορήγηση της «επάρκειας» σε τελειόφοιτους φοιτητές 
ξενόγλωσσων πανεπιστηµιακών τµηµάτων, όταν µαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου µπορούν να 
διδάξουν! 
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