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ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Θέμα: Προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Σε  συνέχεια  των  δύο  Υπομνημάτων  τα  οποία  καταθέσαμε  στο  Υ.ΠΑΙ.Θ.  και  στην  Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και επισυνάπτουμε στο παρόν, διαπιστώνουμε ότι τα νέα 
ωρολόγια  προγράμματα  Γυμνασίου  και  Λυκείου  όχι  μόνο  δεν  ενισχύουν  την  εκμάθηση  της 
αγγλικής γλώσσας και της διασύνδεσής της με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), 
αλλά αντίθετα την αποδυναμώνουν εξαιτίας της μείωσης των ωρών διδασκαλίας κατά μία ώρα 
στην Α' Λυκείου και κατά μία ώρα στην Α' Γυμνασίου. 

Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. επιθυμεί να τονίσει για άλλη μια φορά ότι η Πολιτεία θα πρέπει να λάβει σοβαρά 
υπόψη της την απαίτηση γονέων και μαθητών για εντατικοποίηση των μαθημάτων της Αγγλικής 
και της διασύνδεσής τους με την πιστοποίηση γλωσσομάθειας, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται μέσω 
της διαδικτυακής ψηφοφορίας που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή εν μέσω θερινών διακοπών και τις 
2315 υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε την πρόταση της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. να τυπωθεί το ψηφιακό υλικό της 
προετοιμασίας  για  το  ΚΠγ,  το  οποίο  διαθέτει  το  Κέντρο  Έρευνας  για  τη  Διδασκαλία  Ξένων 
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Γλωσσών και  την  Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας  (RCeL),  και  να  επιμορφωθούν οι  εκπαιδευτικοί 
Αγγλικής στη χρήση των ΤΠΕ Β' επιπέδου. 

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε πως η διδασκαλία των αγγλικών στο Γυμνάσιο γίνεται με επίπεδα 
προχωρημένων και αρχαρίων, γεγονός που συνεπάγεται πως κατόπιν της προτεινόμενης μείωσης 
ωρών διδασκαλίας κατά μία ώρα στην Α΄ Γυμνασίου και τη μη αύξησης ωρών διδασκαλίας στη Β'  
και Γ' Γυμνασίου οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 διατρέχουν τον κίνδυνο τη μη συμπλήρωσης 
του απαιτούμενου ωραρίου τους για τη διατήρηση της οργανικής τους θέσης. 

Κύριε Υπουργέ,
Σας παρακαλούμε θερμά να επανεξετάσετε το αίτημά μας να συμπεριλάβετε μία επιπλέον ώρα 
στα ωρολόγια προγράμματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ και Β΄ Λυκείου, για τους λόγους 
που έχουμε εξηγήσει και τεκμηριώσει στα δύο προηγούμενά μας Υπομνήματα. 
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να τονίσουμε ότι η επαρκής και αποτελεσματική παροχή δημόσιας και 
δωρεάν  εκπαίδευσης  αποτελεί  αίτημα  της  κοινωνίας  στις  μέρες  της  οικονομικής  κρίσης  ώστε 
γονείς και μαθητές να μην αναγκάζονται να απευθύνονται σε ιδιωτικούς φορείς. 

Για το Δ. Σ. της  ΠΕΚΑΔΕ

                  Ο Πρόεδρος                                                                         Η Γεν. Γραμματέας

                                      
             ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ
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