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ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

 

Θέκα: Πξνηάζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ αγγιηθήο γιώζζαο ζηελ 

επηκόξθσζε ΤΠΔ Β΄ Δπηπέδνπ 

 

Αμηόηηκε θύξηε Υπνπξγέ,  

 

Σε ζπλέρεηα ηνπ από 5/02/2014 δειηίνπ δηακαξηπξίαο θαη ηνπ από 15-7-2014 δειηίνπ ηύπνπ, ε 
Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηώλ Αγγιηθήο ηεο Γεκόζηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.Κ.Α.Γ.Δ.) επηζπκεί λα 
εθθξάζεη γηα άιιε κηα θνξά ηελ επηζπκία ηεο λα ζπκπεξηιεθζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί αγγιηθήο γιώζζαο 
ζηε δηαδηθαζία ηεο νινθιεξσκέλεο επηκόξθσζεο ΤΠΔ Β΄ Δπηπέδνπ. Δπίζεο, επηζπκεί λα εθθξάζεη 
πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θαιύηεξε δπλαηή πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εηζαγσγηθήο 
επηκόξθσζεο Β1 επηπέδνπ γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θιάδνπο.  

 

1) Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αγγιηθήο γιώζζαο ζην πξόγξακκα 
νινθιεξσκέλεο επηκόξθσζεο ΤΠΔ Β΄ Δπηπέδνπ, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο:  
 
α) Σην πξόγξακκα απηό, δηάξθεηαο 96 δηδαθηηθώλ σξώλ, ελώ είρε αξρηθά αλαθνηλσζεί (http://b-
epipedo2.cti.gr/el-GR/typography/about-project-bepipedo-m), δελ πινπνηήζεθε ε πξόβιεςε γηα 
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ζπκκεηνρή ησλ θαζεγεηώλ αγγιηθήο γιώζζαο ζηελ επηκόξθσζε θαη πηζηνπνίεζε Β΄ επηπέδνπ ΤΠΔ 
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή 
ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε» («Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ΔΣΠΑ 2007-2013).  
 
β) Γεδνκέλνπ όηη ε πηζηνπνίεζε Β΄ Δπηπέδνπ ζπληζηά «νινθιεξσκέλε επηκόξθσζε γηα ηελ 
αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε», ε κε ζπκκεηνρή ζε απηό πεξηνξίδεη ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο αγγιηθήο γιώζζαο, πνπ είλαη θάηνρνη πηζηνπνίεζεο Α΄ επηπέδνπ ζε κηα βαζηθή 
γλώζε πεξί ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ ππνινγηζηώλ, απνθιείνληάο ηνπο από ηελ όπνηα απόθηεζε γλώζεο 
πεξί ηεο εθαξκνγήο δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ςεθηαθώλ κέζσλ.  
 
γ) Η θαηάιιειε έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ μελόγισζζε εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Οδεγό 
Δθπαηδεπηηθνύ Ξέλσλ Γισζζώλ (θεθ. 5) θαη άξα επηηάζζεη ηελ επαξθή γλώζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. 
 
δ) Σην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζεσξείηαη όηη 
ζπκβάιιεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ζηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή θαη εκπέδσζε ηεο λέαο 
γλώζεο, γεγνλόο πνπ απνηειεί επηπιένλ αμηνινγηθό θξηηήξην (άξζξν 14) θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 
152 (ΦΔΚ 240, η. Α΄, 5-11-2013) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. 
 
ε) Έσο ηώξα, ν απνθιεηζκόο ησλ μελόγισζζσλ εθπαηδεπηηθώλ από ηε δηαδηθαζία ηεο επηκόξθσζεο 
θαη πηζηνπνίεζεο ΤΠΔ Β΄ Δπηπέδνπ δε δηαζθαιίδεη έλα εληαίν, αμηόπηζην ζύζηεκα κνξηνδόηεζεο γηα 
όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, γεγνλόο πνπ ζε πεξηπηώζεηο κνξηνδόηεζεο γηα ζέζεηο επζύλεο 
θαηαζηξαηεγεί ηελ αξρή ηεο ηζνηηκίαο.  
 
 
2) Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αγγιηθήο γιώζζαο ζην πξόγξακκα 
εηζαγσγηθήο επηκόξθσζεο ΤΠΔ Β1΄ Δπηπέδνπ, δηάξθεηαο 36 δηδαθηηθώλ σξώλ, ζα ζέιακε λα 
πξνηείλνπκε ηα εμήο:  
 
α) λα πεξηιακβάλεηαη ε επηκόξθσζε ζε όια ηα πεδία αμηνπνίεζεο ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ, 
εθαξκνγώλ, δηαδηθηύνπ, ππεξεζηώλ web 2.0 θαη ινγηζκηθώλ, όπσο απηά πεξηιακβάλνληαη θαη ζην 
νινθιεξσκέλν πξόγξακκα επηκόξθσζεο 
 
β) λα ζπλάδεη ε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απηή ηνπ Δληαίνπ 
Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ γηα ηηο μέλεο γιώζζεο (ΔΠΣ- ΞΓ) ώζηε λα εμεηδηθεύεηαη ζην θάζε δηδαθηηθό 
αληηθείκελν 
 
γ) λα νινθιεξώλεηαη ε επηκόξθσζε από κέξνπο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ κε ηε δεκηνπξγηθή αλάζπξζε 
πιεξνθνξηώλ θαη ηελ εθπόλεζε ζρεδίνπ εξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε ή ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 
δηθηύσζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ ή ηε ρξήζε πνιπκεζηθώλ 
εθαξκνγώλ γηα ηελ αθνκνίσζε ηεο μέλεο γιώζζαο. Τόζν ην Κέληξν Έξεπλαο γηα ηε Γηδαζθαιία 
Ξέλσλ Γισζζώλ θαη ηελ Αμηνιόγεζε Γισζζνκάζεηαο (RCeL) ηνπ ΔΚΠΑ όζν θαη ην ΔΑΠ δηαζέηνπλ 
αλάινγν πιηθό ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο επηκνξθνύκελνπο αγγιηθήο 
γιώζζαο   
 
δ) λα κνξηνδνηείηαη ε πηζηνπνίεζε ζην πξόγξακκα απηό εμίζνπ κε ην πξόγξακκα νινθιεξσκέλεο 
επηκόξθσζεο, δεδνκέλνπ όηη νη εθπαηδεπηηθνί αγγιηθήο γιώζζαο είραλ αξρηθά πεξηιεθζεί ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο θιάδνπο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΤΠΔ 
ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Πξνηείλνπκε λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο αγγιηθήο λα 
πηζηνπνηεζνύλ κέζσ εμεηάζεσλ ζην Β΄ Δπίπεδν, αθόκα θη αλ δελ ην έρνπλ παξαθνινπζήζεη, όπσο 
είρε ζπκβεί θαη κε ην Α΄ Δπίπεδν. Τα ζέκαηα γηα ηελ εμέηαζε ζην Β΄ επίπεδν ζα αληινύληαη από ην 
Β1.  
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Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί αγγιηθήο γιώζζαο 
ζηε δηαδηθαζία ηεο νινθιεξσκέλεο επηκόξθσζεο ησλ 96 σξώλ, εθηόο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 
εηζαγσγηθή επηκόξθσζε ησλ 36 σξώλ, ελώ θξίλεηαη εμίζνπ απαξαίηεην ε κνξηνδόηεζε απηώλ ησλ 
επηκνξθώζεσλ λα είλαη εληαία θαη ηζόηηκε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ θιάδσλ.  
 
 
 
Κύξηε Υπνπξγέ, 
Σαο παξαθαινύκε ζεξκά λα εμεηάζεηε ηηο πξνηάζεηο απηέο. Πηζηεύνπκε όηη ζπκθσλείηε καδί καο πσο 
ηελ επνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, ηεο γξήγνξεο πξόζθηεζεο, επεμεξγαζίαο, δηάδνζεο ηεο 
πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλώζεο, θαζώο θαη ηεο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο, κε ζηόρν 
ηελ όζν ην δπλαηό θαιύηεξε θάιπςε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθώλ ηνπ θάζε καζεηή, ε Γεκόζηα 
Δθπαίδεπζε νθείιεη λα δίλεη ηζόηηκα ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε εθπαηδεπηηθό λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο 
απηέο απαηηήζεηο ώζηε λα κπνξνύλ νη καζεηέο λα εληαρζνύλ θαιύηεξα ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία ηεο 
πιεξνθνξίαο. 
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 
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