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ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΣΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΑΓΓΛΗΚΖ ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ  

 

Θέκα:  Πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζηε ΓΔ  θαη 

ηελ ΣΔΔ, θαζώο θαη γηα ηε β΄ αλάζεζε   

 

 

Σε ζπλέρεηα ηνπ ππνκλήκαηνο (αξ. πξση. 10/11-06-2014), πνπ θαηαηέζεθε ζην ΥΠΑΙΘ, ε 
ΠΔΚΑΓΔ επηζπκεί λα ππνβάιεη αλαιπηηθά ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο ηεο: 

 
Α) όζνλ αθνξά ζηελ αγγιηθή γιώζζα ωο παλειιαδηθώο εμεηαδόκελν, εηδηθό κάζεκα.  
 
Λακβάλνληαο ππόςε όηη:  
α) ε αγγιηθή γιώζζα είλαη παλειιαδηθώο εμεηαδόκελν, εηδηθό κάζεκα γηα ηελ εηζαγσγή 
ηειεηνθνίησλ θαη απνθνίησλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ζε 20 ζρνιέο (ΑΔΙ, ΤΔΙ) 2 επηζηεκνληθώλ 
πεδίσλ (1νπ θαη 5νπ)·  
β) ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ-ηξηώλ πνπ επηιέγνπλ λα εμεηαζηνύλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα σο 
εηδηθό κάζεκα απμάλεηαη δηαξθώο – θαη ζπγθεθξηκέλα από 6.780 ην έηνο 2009 ζε 11.502 ην 
έηνο 2013 –  ζε πνζνζηό 41,05%. Ταπηνρξόλσο, ππάξρεη αηζζεηή αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ 
(31,04%), όζσλ επηηπγράλνπλ βαζκνινγίεο από 15-20 ζην ζπγθεθξηκέλν εηδηθό κάζεκα θαη  
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γ) ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε ηεο νινθιεξσκέλεο εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο γηα 
εθπαηδεπηηθνύο θαη επαγγεικαηηθνύο ζθνπνύο, 
 
 ε Π.Δ.Κ.Α.Γ.Δ πξνηείλεη γηα ην ΓΔΛ-Δζπεξηλό Λύθεην-ΔΠΑΛ:  

     
Τελ πάγηα θαη έγθαηξε δεκηνπξγία ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο σο εηδηθνύ 
καζήκαηνο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015, από ην Σεπηέκβξε, γηα ηελ θαηάιιειε 
πξνεηνηκαζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ καζεηώλ πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνύλ ζηηο ζρεηηθέο 
ζρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή θαη γηα λα απνθηήζνπλ πηζηνπνίεζε 
γισζζνκάζεηαο κε βάζε ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 2996/η.Β΄/25-11-2013) γηα ηελ 
«Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο Πξόζζεηεο Γηδαθηηθήο Σηήξημεο 2013-2014». Τα ηκήκαηα 
απηά δύλαληαη λα δεκηνπξγεζνύλ κε ειάρηζην αξηζκό καζεηώλ (≤10) έηζη ώζηε λα 
θαιύπηνληαη νη αλάγθεο θαη ησλ αθξηηηθώλ θαη απνκαθξπζκέλσλ ζρνιείσλ από ην έλα εθ 
ησλ δύν ή/θαη από ηα δύν επηζηεκνληθά πεδία, λα ελζαξξύλνληαη νη καζεηέο/ηξηεο λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο θαη λα κε ζηεξνύληαη επηινγώλ θαη επθαηξηώλ γηα ζπνπδέο.  
 
Τελ απνζηνιή δηεπθξηλήζεσλ γηα ηε ζπλέρηζε ή όρη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΠΓΣ, ή γηα ηελ 
παξάιιειε ιεηηνπξγία ηεο καδί κε ηα «ηκήκαηα ελίζρπζεο» όπσο πξνβιέπνληαη ζην λόκν 
4186/2013 (ΦΔΚ 193 η. Α΄/17-09-2013) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2015-2016. Τν άξζξν 2 
παξάγξαθνο 3 πξνβιέπεη όηη «γηα ηελ άζθεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζε 
ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ απαηηείηαη θαη εμέηαζε ζε ‘εηδηθά καζήκαηα’ δύλαληαη 
λα ιεηηνπξγνύλ ζε επίπεδν δηεύζπλζεο Γ.Δ. θαη ζε ώξεο εθηόο πξσηλήο ιεηηνπξγίαο 
ζρνιείσλ ‘Τκήκαηα ελίζρπζεο’ ζην ειεύζεξν θαη γξακκηθό ζρέδην, ζηα ηζπαληθά θαη ζηα 
ηηαιηθά. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα σξνιόγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 
ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ «Τκεκάησλ ελίζρπζεο», θαζώο θαη θάζε αλαγθαία 
ξύζκηζε εθαξκνγήο.» 
Σπλεπώο, δεηνύκε ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ ελίζρπζεο θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο 
σο εηδηθό κάζεκα ώζηε λα θαιπθζνύλ πιήξσο θαη εγθαίξσο νη αλάγθεο ηνπ κεγάινπ 
αξηζκνύ ππνςεθίσλ κέζσ εηδηθήο ξύζκηζεο.    
 

Τε ζπγγξαθή εηδηθνύ εγρεηξηδίνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο σο εηδηθνύ καζήκαηνο πνπ 
ζα δηαλέκεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ππνςήθηνπο ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 
 
Β) όζνλ αθνξά ζηελ εηζαγωγή ηεο πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο-εμέηαζεο ή/θαη 
αθνπζηηθήο εμέηαζεο ζηελ αγγιηθή γιώζζα ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ-ΓΔΛ-
Δζπεξηλνύ Λπθείνπ-ΔΠΑΛ.  

 
Τε ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθήο ελζσκάησζεο νιηγόιεπηεο πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο-
εμέηαζεο ή/θαη αθνπζηηθήο εμέηαζεο ζηελ αγγιηθή γιώζζα ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ 
-ΓΔΛ-Δζπεξηλνύ Λπθείνπ-ΔΠΑΛ, ε νπνία λα απνηειεί έλα πνζνζηό ζηελ πξνθνξηθή 
βαζκνινγία θάζε ηξηκήλνπ θαη ηεηξακήλνπ θαη λα ζπλππνινγίδεηαη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία 
ησλ ηξηκήλσλ θαη ηεηξακήλσλ. Γεδνκέλνπ όηη ην εμεηαζηηθό ζύζηεκα βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο 
γξαπηέο εμεηάζεηο γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ, παξαγλσξίδνληαο όρη κόλνλ άιιεο 
ηθαλόηεηέο ηνπο, αιιά θαη ηελ πξσηαξρηθή ζεκαζία ηεο αθνπζηηθήο θαηαλόεζεο θαη 
παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ απ’ όινπο ζηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιώζζαο, ζηόρνο 
είλαη: α) ε κεγαιύηεξε εμνηθείσζε όισλ ησλ καζεηώλ κε ηελ αθνπζηηθή θαηαλόεζε ηεο 
αγγιηθήο θαη ηελ πξνθνξηθή ηεο παξαγσγή θαη β) ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ κε 
δηαθνξεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο κέζσ ηεο παξνρήο πεξηζζόηεξσλ 



επθαηξηώλ θαη ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ε αθνπζηηθή θαηαλόεζε θαη ε 
πξνθνξηθή ζπδήηεζε. 

  
Τα ζέκαηα ηεο πξνθνξηθήο ζπδήηεζεο θαη ηεο αθνπζηηθήο θαηαλόεζεο κπνξνύλ λα 
αληιεζνύλ γηα ην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην από ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ηελ 
ύιε ησλ βηβιίσλ πνπ δηδάζθνληαη. Δπηπιένλ, ζρεηηθό πιηθό εξσηήζεσλ κπνξεί λα 
αλαδεηεζεί θαη από ην ΚΠγ όπσο επίζεο θαη ηα ζαθή θξηηήξηα αμηνιόγεζεο, ε ζράξα 
αμηνιόγεζεο θαη ην αηνκηθό θύιιν αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή γηα ηα πξνθνξηθά πνπ 
θαιύπηνπλ όια ηα επίπεδα θαη ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζην βαζκνινγηθό 
ζύζηεκα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ αληηζηνίρσο. Η πξνθνξηθή ζπδήηεζε – εμέηαζε 
ή/θαη αθνπζηηθή εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηκήλσλ θαη ησλ 
ηεηξακήλσλ σο θνκκάηη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ ηάμε. Γελ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ ηειηθώλ εμεηάζεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. Η ζρεηηθή ελεκέξσζε 
ησλ εθπαηδεπηηθώλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο 
θαη ηνπο Σρνιηθνύο Σπκβνύινπο.  

  
Γ) όζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην. 

 

Τελ ππνρξεσηηθή θαη νξγαλσκέλε δηδαζθαιία ζηελ αγγιηθή γιώζζα ελόο ή πεξηζζνηέξσλ 
επηιεγόκελσλ ινγνηερληθώλ έξγσλ από ηα δηάθνξα ινγνηερληθά είδε (πεδόο ιόγνο, 
πνίεζε, ζέαηξν) ζε εληαία ή/θαη απνζπαζκαηηθή κνξθή θαζώο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο 
δεκηνπξγηθήο γξαθήο γηα ηελ πξναγσγή ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο 
αγγιηθήο γιώζζαο ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ ΓΔΛ δεδνκέλνπ όηη ε 
πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ06 ήδε ρξεζηκνπνηεί ηε Λνγνηερλία ζηε δηδαζθαιία ηεο 
αγγιηθήο. Τν ινγνηερληθό έξγν ή ηα ινγνηερληθά έξγα πνπ ζα επηιεγνύλ από ηνλ 
εθπαηδεπηηθό κπνξεί λα εγθξίλνληαη από ην ΥΠΑΙΘ θαη δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ύιε 
γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ καζεηώλ. 
 
Γ) όζνλ αθνξά ζηε β’ αλάζεζε καζεκάηωλ ζε εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ 06. 
 
Σύκθσλα κε ην ππόκλεκα ηεο ΠΔΚΑΓΔ (αξ. πξση.12/10-07-2014) γηα ηε β’ αλάζεζε 
καζεκάησλ ζε εθπαηδεπηηθνύο αγγιηθήο γιώζζαο θαη εηδηθόηεξα ησλ καζεκάησλ ηεο 
ηζηνξίαο θαη ηνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα 
ζπνπδώλ ησλ μελόγισζζσλ θηινινγηώλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, πξνηείλνπκε ν ζύιινγνο 
δηδαζθόλησλ λα κπνξεί λα αλαζέηεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ζε 
εθπαηδεπηηθνύο αγγιηθήο γιώζζαο. 
 
Δ) όζνλ αθνξά ζηε δηαλνκή βηβιίνπ δωξεάλ  ζην Λύθεην.  
 
Όπσο έρνπκε ππνζηεξίμεη θαη ζε πξνεγνύκελα ππνκλήκαηά καο, ζεσξνύκε όηη ζα πξέπεη 
λα δηαλέκεηαη δσξεάλ έληππν καζεζηαθό πιηθό ζε όινπο ηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ πνπ 
επηζπκνύλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο, ώζηε ην κάζεκα λα κελ 
ππνβαζκίδεηαη θαη λα κελ απαμηώλεηαη.  
 
 

Σ)  όζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  
  
Τε δεκηνπξγία εηδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηελ αγγιηθή γιώζζα απνθιεηζηηθά γηα ηε 
δηδαζθαιία καζεηώλ κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηεο 
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Τν πιηθό απηό ζα ζπλνδεύεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ 



ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθόο θαη ζα θαιύπηεη κέζσ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη 
ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ απηώλ. 

   
Ε) όζνλ αθνξά ζηε ζέζπηζε ζέζεο εηδηθνύ ζπκβνύινπ αγγιηθήο γιώζζαο ζην 
ΤΠΑΗΘ. 
 
Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη νη αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζην Γεκόζην 
Σρνιείν ρξεηάδνληαη νξγάλσζε θαη άκεζε θαη έγθαηξε αληηκεηώπηζε από ηε ζέζε ηνπ 
εηδηθνύ ζπκβνύινπ αγγιηθήο γιώζζαο ζην ΥΠΑΙΘ ή/θαη ζην ΙΔΠ.     

 
Κύξηε Υπνπξγέ, 

 
Σαο παξαθαινύκε ζεξκά λα εμεηάζεηε ηηο πξνηάζεηο απηέο, νη νπνίεο απνηεινύλ πξντόλ 
καθξνρξόληαο ζπλεξγαζίαο θαη έξεπλαο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη αθαδεκατθνύο. 
Αθνινπζνύλ δε ηηο ζύγρξνλεο επηηαγέο απόθηεζεο γισζζνκάζεηαο ζε αληαγσληζηηθά 
πεξηβάιινληα εξγαζίαο. Πηζηεύνπκε όηη ζπκθσλείηε καδί καο πσο ζε πεξηόδνπο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο ε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε νθείιεη λα δίλεη ζην καζεηή ηε δπλαηόηεηα 
αλάπηπμεο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηα πςειόηεξα επίπεδα εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο (Γ1-
Γ2) κε ηελ θαιύηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ έκςπρνπ θαη πιηθνύ δπλακηθνύ ηεο 
εθπαίδεπζεο ρσξίο λα απεπζύλεηαη ζε ηδησηηθνύο θνξείο. Η Γεκόζηα Δθπαίδεπζε νθείιεη 
λα επηβξαβεύεη ηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα αληαπνθξηζνύλ κε 
πιεξόηεηα θαη επάξθεηα ζηα έσο ηώξα θαζήθνληα (α΄ θαη β΄ αλάζεζεο) πνπ ηνπο 
αλαινγνύλ. Η Π.Δ.Κ.Α.Γ.Δ. είλαη πάληα ζηε δηάζεζε ηεο πνιηηείαο γηα λα πξνζθέξεη ό,ηη 
κπνξεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνύ καο ζηόρνπ πνπ είλαη ε θαιύηεξε εθπαίδεπζε ησλ 
καζεηώλ καο. 
 
 

 
Με Δθηίκεζε 

Γηα ην Γ. Σ. ηεο  ΠΔΚΑΓΔ 
Ο Πξόεδξνο                                                                                  Η Γελ. Γξακκαηέαο 
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