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ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΗ Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
Θζςεισ και προτάςεισ για την αναβάθμιςη τησ διδαςκαλίασ του μαθήματοσ τησ Αγγλικήσ Γλώςςασ
Αξιότιμθ Κυρία Τφυπουργζ,
Αξιότιμθ Κυρία Γενικι Γραμματζα,
κοπόσ του παρόντοσ υπομνιματοσ είναι να ςασ γνωςτοποιιςουμε τισ κζςεισ και προτάςεισ τθσ Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. για
το μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ
ακεραιότθτα και ενότθτα τθσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ μασ αντικειμζνου και να ενιςχυκεί θ παρεχόμενθ
διδακτικι και γνωςτικι ποιότθτα από τουσ εκπαιδευτικοφσ ΠΕ06 προσ όφελοσ των μακθτϊν. θμειϊνουμε ότι
ςτο παρόν επιςυνάπτονται υπομνιματα και επιςτολζσ που υποβλικθκαν προσ τθν απελκοφςα θγεςία του
Τπουργείου Παιδείασ και άλλουσ φορείσ με ςκοπό τθ ςυνεκτικι και αναλυτικι παρουςίαςθ των απόψεϊν μασ.
Αξία, αναγκαιότητα και ρόλοσ του μαθήματοσ τησ Αγγλικήσ Γλώςςασ
Πιςτεφουμε ότι θ ξζνθ γλϊςςα, ειδικά τα Αγγλικά, δεν πρζπει να βρίςκεται ςτισ παρυφζσ του προγράμματοσ
ςπουδϊν των μακθτϊν, αλλά να κατζχει κεντρικι κζςθ ςε αυτό, αφοφ μπορεί να αποτελεί όχθμα για τθν
ανάπτυξθ υψθλϊν γλωςςικϊν, επικοινωνιακϊν, γνωςτικϊν, μεταγνωςτικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων αλλά
και για τθν ανάπτυξθ των νζων γραμματιςμϊν και βαςικϊν ικανοτιτων που ζχουν ανακφψει τον 21 ο αιϊνα.
Παράλλθλα, μζςα από το μάκθμα των Αγγλικϊν, οι μακθτζσ μποροφν να αποκτοφν ευρφτερεσ γνϊςεισ, αξίεσ
και ςτάςεισ και να αναπτφςςουν γενικότερεσ εγκάρςιεσ και ιπιεσ δεξιότθτεσ, με αποτζλεςμα να αποκτοφν
ολοκλθρωμζνθ μόρφωςθ και να προετοιμάηονται για τθ μελλοντικι εκπαιδευτικι, επαγγελματικι και
κοινωνικι ηωι ωσ ςκεπτόμενοι, ενεργοί και δθμιουργικοί πολίτεσ ςτο πλαίςιο του παγκοςμιοποιθμζνου
οικονομικοφ και τεχνολογικοφ περιβάλλοντοσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ διδαςκαλία και εκμάκθςθ τθσ αγγλικισ
γλϊςςασ και θ αποτελεςματικι επικοινωνία ςε αυτι παρζχει ςθμαντικά οφζλθ για τουσ μακθτζσ, αφοφ:


ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ γλωςςικϊν, κοινωνικϊν και διαπολιτιςμικϊν δεξιοτιτων επικοινωνίασ και
τθν καλλιζργεια διαπολιτιςμικισ κατανόθςθσ ςε μια πολυγλωςςικι και πολυπολιτιςμικι κοινωνία,










ενιςχφει τισ δυνατότθτεσ μάκθςθσ, κατάρτιςθσ και απαςχόλθςθσ, προάγει τθν κινθτικότθτα και τθν
ανταγωνιςτικότθτα και παρζχει ευκαιρίεσ εκπαιδευτικισ και επαγγελματικισ εξζλιξθσ,
αποτελεί μία από τισ βαςικζσ ικανότθτεσ τθσ δια βίου μάκθςθσ για τθν ολοκλιρωςθ και ανάπτυξθ του
ατόμου και για τθν ιςότιμθ και ενεργό ςυμμετοχι του ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία τθσ γνϊςθσ,
αποτελεί βαςικό εργαλείο για τθν πρόςβαςθ ςτθν εξελιςςόμενθ επιςτθμονικι και τεχνολογικι ςκζψθ
και ζρευνα, τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και τθν απόκτθςθ γνϊςεων, κυρίωσ μζςω του διαδικτφου, τθ
ςφναψθ ςυνεργατικϊν δράςεων και τθν κάλυψθ επικοινωνιακϊν αναγκϊν,
είναι θ γλϊςςα τθσ διεκνοφσ επικοινωνίασ και το μζςο με το οποίο εκφράηεται το ςθμαντικότερο μζροσ
τθσ επιςτθμονικισ, οικονομικισ, πολιτιςτικισ και πνευματικισ δραςτθριότθτασ διεκνϊσ,
είναι θ διεκνισ γλϊςςα των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν, του εμπορίου, των επιχειριςεων, τθσ εργαςίασ,
τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, τθσ πολιτικισ και τθσ διπλωματίασ, των υπολογιςτϊν και του
διαδικτφου, τθσ αεροπορίασ και τθσ ναυτιλίασ, τθσ επιςτιμθσ, τθσ βιομθχανίασ, των μζςων ενθμζρωςθσ
και τθσ ψυχαγωγίασ, των επικοινωνιϊν, κ.α.,
είναι θ διεκνισ γλϊςςα του τουριςμοφ, ο οποίοσ αποτελεί αδιαμφιςβιτθτα ζνα βαςικό πυλϊνα τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ και θ παροχι αντίςτοιχων υπθρεςιϊν παρζχει ολοζνα αυξανόμενα ζςοδα και
οφζλθ για τθ χϊρα μασ. Ωσ εκ τοφτου απαιτείται ςοβαρι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, από όλουσ τουσ
ζλλθνεσ πολίτεσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται κακθμερινά ςτισ προκλιςεισ του τουριςμοφ. Ειδικότερα τα
ςτελζχθ ςτον τουριςτικό κλάδο οφείλουν να είναι εξαιρετικοί γνϊςτεσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.

Επιπλζον, θ κατάκτθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε πολφ υψθλό επίπεδο, ειδικά ςτο Λφκειο που ο μακθτικόσ
πλθκυςμόσ ζχει αναπτφξει μεγαλφτερθ νοθτικι και μακθςιακι ωριμότθτα και γνωςτικι ικανότθτα, ζχει
περαιτζρω προςτικζμενθ αξία και ςθμαςία, αφοφ:










ενιςχφεται θ κριτικι ςκζψθ, θ δθμιουργικότθτα, θ ςυνεργατικότθτα και προάγεται θ διερευνθτικι και
βιωματικι μάκθςθ των μακθτϊν,
αναπτφςςονται δεξιότθτεσ όπωσ αυτζσ τθσ διαμεςολάβθςθσ, τθσ διαπραγμάτευςθσ, τθσ επίλυςθσ
προβλθμάτων, τθσ επιχειρθματολογίασ, τθσ ρθτορικισ ι τθσ αντιλογίασ,
διευκολφνει τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε ευρωπαϊκά και διεκνι προγράμματα και ςχολικζσ
ςυνεργαςίεσ (Erasmus, eTwinning, MUN, κ.α.) και χρθςιμεφει ςτθν κριτικι επεξεργαςία δεδομζνων που
διατίκενται ςτο διαδίκτυο,
ςυνδζεται με κζματα πολιτιςμοφ και τζχνθσ, ανκρωπίνων και πολιτικϊν δικαιωμάτων, ευρωπαϊκισ
ολοκλιρωςθσ, περιβαλλοντικισ προςταςίασ, κλπ. αναδεικνφοντασ τθν πολιτιςτικι, κοινωνικι και
ανκρωπιςτικι διάςταςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο δθμόςιο ςχολείο,
λειτουργεί ωσ μζςο ανάπτυξθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε άλλα γνωςτικά αντικείμενα, ςτοχεφοντασ
ςτθ διακεματικότθτα και ςτθ διεπιςτθμονικότθτα, ενϊ είναι απαραίτθτθ για τθν πικανι υιοκζτθςθ τθσ
διδακτικισ προςζγγιςθσ CLIL (Content and Language Integrated Learning - Ολοκλθρωμζνθ Εκμάκθςθ
Περιεχομζνου και Γλϊςςασ),
αποτελεί ζνα απαραίτθτο εργαλείο για τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ
και τθσ Επικοινωνίασ (Σ.Π.Ε.) κακϊσ αποτελεί τθν κατεξοχιν παγκόςμια γλϊςςα τεχνολογικϊν
εξελίξεων, γεγονόσ που ςυνεπάγεται τθν καλφτερθ κατανόθςθ των δυνατοτιτων και τθν πιο
αποτελεςματικι ενςωμάτωςθ των τεχνολογιϊν μζςων ςτθ διδακτικι πράξθ.

Επιπροςκζτωσ, θ διδαςκαλία και εκμάκθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο Λφκειο κρίνεται απαραίτθτθ εφόςον, ωσ
πανελλαδικά εξεταηόμενο ειδικό μάκθμα, προαπαιτοφμενο για τθν πρόςβαςθ ςε ςχολζσ και τμιματα τθσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, απαιτεί τθν κατάκτθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε πολφ καλό ι άριςτο επίπεδο.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο αρικμόσ των μακθτϊν που επζλεξαν να εξεταςτοφν ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα ωσ ειδικό
μάκθμα ςχεδόν τριπλαςιάςτθκε από 6.780 το 2009 ςε 17.922 το 2019 (δείτε επιςυναπτόμενο πίνακα και
γράφθμα). Ο αρικμόσ αυτόσ αποτελεί το 72,70% όςων επζλεξαν να εξεταςτοφν ςε ειδικά μακιματα το τρζχον
ζτοσ (24.650 μακθτζσ από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).
Επιπλζον, θ κατάκτθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε πολφ υψθλό επίπεδο κρίνεται ωσ απολφτωσ απαραίτθτθ για
τουσ μελλοντικοφσ φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ, ανεξαρτιτωσ ιδρφματοσ, ςχολισ ι τμιματοσ ςτο οποίο κα

εκπαιδευτοφν ι κα καταρτιςτοφν, είτε ςτθν Ελλάδα είτε ςτο εξωτερικό αλλά και για όςουσ κα κατευκυνκοφν
ςτθν αγορά εργαςίασ είτε εντόσ είτε εκτόσ Ελλάδασ.
Όςον αφορά ςτουσ/ςτισ κακθγθτζσ/-ιτριεσ Αγγλικισ, μετά τθ νζα μείωςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ του
μακιματοσ ςτθ Γ’ Λυκείου, διατρζχουν τον κίνδυνο απϊλειασ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ, τθσ ανακιρυξισ τουσ
ςε υπεράρικμουσ ι πλεονάηοντεσ και, ςυνεπϊσ, τθσ εργαςιακισ αςτάκειασ και αναςφάλειασ που κα επιδρά
αρνθτικά ςτο παρεχόμενο διδακτικό ζργο. Θ ςυνεπακόλουκθ μθ μόνιμθ παρουςία εκπ/κϊν Αγγλικισ ςε κάκε
ςχολείο κα δυςχεράνει τθν ζωσ τϊρα ενεργό ςυμμετοχι πολλϊν δθμόςιων ςχολείων ςε ευρωπαϊκά και διεκνι
προγράμματα (MUN, Euroscola, European Youth Parliament, Προςομοιϊςεισ Ευρωπαϊκϊν Οργάνων) και τθ
ςυνεργαςία τουσ με άλλα ςχολεία και φορείσ του εξωτερικοφ (Erasmus+, etwinning) κακϊσ και τθ ςυμμετοχι
εκπαιδευτικϊν ςε ευρωπαϊκά προγράμματα επαγγελματικισ εξζλιξθσ (Erasmus+) ι ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ
(on-line επιμορφϊςεισ, webinars). Γενικά, κα ακυρωκεί ςτθν πράξθ θ ςθμαντικι ςυνειςφορά των κακθγθτϊν
Αγγλικισ ςτο δθμόςιο ςχολείο. Αντίκετα, θ παρουςία ενόσ αξιόλογου και άρτια καταρτιςμζνου δυναμικοφ κα
ςυνζβαλε ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του δθμόςιου ςχολείου και τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ.
Προτάςεισ για την αναβάθμιςη του μαθήματοσ τησ Αγγλικήσ Γλώςςασ
Α. Γενικά




















Θεςμοκζτθςθ τθσ υποχρεωτικισ 12ετοφσ διδαςκαλίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ωσ Α ξζνθσ γλϊςςασ για
όλουσ τουσ μακθτζσ από τθν Α’ Δθμοτικοφ ζωσ και τθ Γ’ Λυκείου.
Ενιαίο, ςυνεχζσ πρόγραμμα ςπουδϊν για τθν αγγλικι γλϊςςα με ςυνεκτικι και ολοκλθρωμζνθ
αντιμετϊπιςθ του μακιματοσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ (Αϋ Δθμοτικοφ – Γϋ Λυκείου).
φνδεςθ τθσ διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ με το ΚΠγ για να παρζχεται θ
δυνατότθτα απόκτθςθσ πιςτοποιθμζνθσ γνϊςθσ, ςε ςυνζχεια του ΦΕΚ 4452/τ. Αϋ/15-02-2017.
Καταγραφι ςτο Απολυτιριο του Γυμναςίου, του Γενικοφ και του Επαγγελματικοφ Λυκείου του
επιπζδου γλωςςομάκειασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που ζχει κατακτθκεί και ενδεχομζνωσ πιςτοποιθκεί
μζςω του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ (ΚΠγ).
Αφξθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ πρωτίςτωσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ
(Γυμνάςιο και Λφκειο), ϊςτε να κατακτοφν οι μακθτζσ τα παρακάτω επίπεδα γλωςςομάκειασ,
ςφμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ:
Α2+/Β1-ςτο Δθμοτικό
Β2/Β2+ ςτο Γυμνάςιο
Γ1+/Γ2- ςτο Λφκειο (Γενικό & Επαγγελματικό)
Σρίωρθ τουλάχιστον διδαςκαλία των γενικϊν αγγλικϊν ςε όλα τα γυμνάςια και λφκεια τθσ χϊρασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των Μουςικϊν, Καλλιτεχνικϊν και ΕΠΑΛ (δείτε επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ).
Ολιγομελι τμιματα από τθν Αϋ Δθμοτικοφ ζωσ τθ Γϋ Λυκείου με χωριςμό του ενόσ τμιματοσ ςε δφο
όταν ο αρικμόσ των μακθτϊν υπερβαίνει τουσ είκοςι (20), δεδομζνου ότι ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι
θ επικοινωνία εντόσ και εκτόσ ςχολικισ τάξθσ.
Επζκταςθ του Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ (ΕΑΕΠ) ςε όλα τα δθμοτικά
ςχολεία τθσ χϊρασ.
Ανανζωςθ του διδακτικοφ υλικοφ με τθ ςυγγραφι νζων βιβλίων και παραγωγι ψθφιακοφ υλικοφ και
δωρεάν διανομι ζντυπου και θλεκτρονικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ με ςτόχο τθν
αναβάκμιςθ και τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ.
Δθμιουργία ειδικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθν αγγλικι γλϊςςα αποκλειςτικά για τθ διδαςκαλία
μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςε όλεσ τισ τάξεισ τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ. Σο υλικό αυτό κα ςυνοδεφει το εκπαιδευτικό υλικό που χρθςιμοποιεί ο εκπαιδευτικόσ
και κα καλφπτει μζςω τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν αυτϊν.
Επαναφορά τθσ ενδοςχολικισ εξζταςθσ του μακιματοσ και ποιοτικι αναβάκμιςθ και εμπλουτιςμό
αυτισ με ςτόχο τθν αξιολόγθςθ όλων των διδαςκόμενων γλωςςικϊν δεξιοτιτων, ωσ ακολοφκωσ:
o Κατανόθςθ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου



o Παραγωγι προφορικοφ και γραπτοφ λόγου
o Διαμεςολάβθςθ ςε προφορικό και γραπτό λόγο
Χοριγθςθ ξεχωριςτοφ, ςυμπλθρωματικοφ ελζγχου προόδου για τθν ξζνθ γλϊςςα με τθν επιμζρουσ
αναλυτικι βακμολογία των επιδόςεων του μακθτι ςτισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ.

Β. Για το Λφκειο














Διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ωσ υποχρεωτικοφ μακιματοσ ςε όλεσ τισ τάξεισ του
Γενικοφ και Επαγγελματικοφ Λυκείου.
το Γενικό Λφκειο, το μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ κα πρζπει να παρζχεται ωσ μάκθμα γενικισ
παιδείασ (βαςικοφ κορμοφ), υποχρεωτικό για όλουσ τουσ μακθτζσ, ζτςι ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα
να τθν κατακτοφν ςε υψθλό επίπεδο, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ και
προκλιςεισ τθσ εκπαιδευτικισ, επαγγελματικισ και κοινωνικισ τουσ ηωισ.
το Επαγγελματικό Λφκειο, το μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ κα πρζπει να παρζχεται και ωσ μάκθμα
Γενικισ Παιδείασ («Γενικά Αγγλικά») και ωσ μάκθμα Σομζα και Ειδικότθτασ («Επαγγελματικά Αγγλικά I
και II»), όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο με αρ. πρωτ. 3/17-07-2017 υπόμνθμα τθσ ΠΕΚΑΔΕ προσ τον
πρϊθν Τφυπουργό Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων κ. Δθμιτρθ Μπαξεβανάκθ.
Επζκταςθ του Ενιαίου Προγράμματοσ πουδϊν για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ ςτο Γενικό Λφκειο, ςε ςυνζχεια
του ΦΕΚ 2871/τ.Βϋ/9-09-2016, προκειμζνου να παρζχεται ςυνεκτικι και ολοκλθρωμζνθ διδαςκαλία του
μακιματοσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ από τθν Α Δθμοτικοφ ζωσ και τθ Γ Λυκείου.
χεδιαςμόσ ςυγκεκριμζνου Προγράμματοσ πουδϊν για το Επαγγελματικό Λφκειο, το οποίο να
λαμβάνει υπόψθ του περιγράμματα επαγγζλματοσ και να κακορίηει κριτιρια και περιγραφθτζσ
δεξιοτιτων που πρζπει να αναπτφξει ο μακθτισ που μακαίνει Αγγλικά και αντιςτοιχοφν ςτον τομζα και
τθν ειδικότθτά του.
υγγραφι νζων βιβλίων ειδικϊν επαγγελματικϊν αγγλικϊν και αγγλικισ ορολογίασ για τα ΕΠΑΛ, τα
οποία κα ςυμβαδίηουν με τισ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςε κάκε τομζα.
Μζςα από τθ ςφνδεςθ με το Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ (ΚΠγ) να δίνεται θ δυνατότθτα
πιςτοποίθςθσ τθσ γλωςςομάκειασ ςτθν αγγλικι γλϊςςα ςτο ανϊτερο δυνατό επίπεδο (Β2/Γ1/Γ2),
δεδομζνου ότι αποτελεί προςόν επαγγελματικισ ηωισ και εφόδιο για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.
τθ Γ’ Λυκείου, εφαρμογι εξειδικευμζνου προγράμματοσ για τθν εξζταςθ του Ειδικοφ Μακιματοσ. Να
δίνεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ επιπλζον τμθμάτων προετοιμαςίασ για όςουσ μακθτζσ επιλζξουν να
εξεταςτοφν ςτο ειδικό μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ για τθν πρόςβαςι τουσ ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ, ανεξάρτθτα του αρικμοφ ςυμμετεχόντων, ϊςτε να καλφπτονται οι ανάγκεσ των ακριτικϊν
και απομακρυςμζνων ςχολείων, των οποίων οι μακθτζσ επίςθσ χρειάηονται ενκάρρυνςθ να
ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ και να μθ ςτεροφνται επιλογϊν και ευκαιριϊν για ςπουδζσ.

ασ ευχαριςτοφμε κερμά που δεχτικατε να μασ ςυναντιςετε και ευελπιςτοφμε να ανοίξει ζνασ διάλογοσ για τθ
βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο δθμόςιο ςχολείο και για τθν εν γζνει
αναβάκμιςθ του μακιματοσ. ασ παρακαλοφμε να εξετάςετε τισ προτάςεισ αυτζσ, οι οποίεσ αποτελοφν προϊόν
μακροχρόνιασ ςυνεργαςίασ και ζρευνασ ανάμεςα ςε εκπαιδευτικοφσ. Θ Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είναι πάντα ςτθ διάκεςθ
τθσ πολιτείασ για να προςφζρει ό,τι μπορεί για τθν επίτευξθ του κοινοφ μασ ςτόχου που είναι θ αναβάκμιςθ
τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτο δθμόςιο ςχολείο.
Με Εκτίμθςθ,
Για το Δ.. τθσ Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.
Ο Πρόεδροσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Δθμιτριοσ Παπαδάκθσ

Ιωάννθσ Βεντοφρθσ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ “ΑΓΓΛΙΚΑ”
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΕΛΘΟΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΑΝΑ ΕΣΟ
ΕΣΟ

ΓΕΛ

ΕΠΑΛ

ΤΝΟΛΟ

2009

6.780

2010

9.098

2011

11.564

2012

11.797

2013

11.502

2014

10.812

755

11.567

2015

11.173

1.271

12.444

2016

12.521

1.381

13.902

2017

15.562

1.150

16.712

2018

16.962

926

17.888

2019

16.892

1.030

17.922

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ
ΠΙΝΑΚΑ Α:
Σα επίπεδα γλωςςομάθειασ τησ αγγλικήσ γλώςςασ με βάςη τισ τρζχουςεσ ώρεσ διδαςκαλίασ
Αναμενόμενα επίπεδα
γλωςςομάθειασ - ΕΠ-ΞΓ
(ΦΕΚ 2871/τ.Β’/9-9-2016)
Δημοτικό
Γϋ τάξθ
A1Δϋ τάξθ
A1
Εϋ τάξθ
A1+
τϋ τάξθ
A2ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ
Γυμνάςιο
Α’ τάξθ
Α2-/B1Β’ τάξθ
Β1-/Β1+
Γ’ τάξθ
Β1+/Β2ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Λφκειο
Α’ τάξθ
Β’ τάξθ
Γ’ τάξθ
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΛΤΚΕΙΟΤ

Αναμενόμενα
ελάχιστα επίπεδα
γλωςςομάθειασ μελζτη ΠΕΚΑΔΕ

Ώρεσ ανά
εβδ/δα

Εβδ/δεσ
διδ/λίασ
(ζτοσ)

3
3
3
3

35
35
35
35

105
105
105
105
420

105
210
315
420

Α1-/Α1
Α2-/Α2
Α2+
Β1-

2

33

66

486

Β1

2
2

33
33

66
66
198

552
618

Β1+
Β2-

2
2
2

33
33
33

66
66
66
198

684
750
816

Β2-/Β2
Β2/Β2+
Β2+/Γ1-

φνολο ωρών
ωρευτικό
διδ/λίασ (ζτοσ) ςφνολο ωρών

ΠΙΝΑΚΑ Β:
Σα επίπεδα γλωςςομάθειασ αγγλικήσ γλώςςασ με βάςη την πρόταςη τησ ΠΕΚΑΔΕ
Αναμενόμενα επίπεδα
γλωςςομάθειασ - ΕΠ-ΞΓ
(ΦΕΚ 2871/τ.Β’/9-9-2016)
Δημοτικό
Γϋ τάξθ
A1Δϋ τάξθ
A1
Εϋ τάξθ
A1+
τϋ τάξθ
A2ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ
Γυμνάςιο
Α’ τάξθ
Α2-/B1Β’ τάξθ
Β1-/Β1+
Γ’ τάξθ
Β1+/Β2ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Λφκειο
Α’ τάξθ
Β’ τάξθ
Γ’ τάξθ
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΛΤΚΕΙΟΤ

Αναμενόμενα
ελάχιστα επίπεδα
γλωςςομάθειασ μελζτη ΠΕΚΑΔΕ

Ώρεσ ανά
εβδ/δα

Εβδ/δεσ
διδ/λίασ
(ζτοσ)

3
3
3
3

35
35
35
35

105
105
105
105
420

105
210
315
420

Α1-/Α1
Α2-/Α2
Α2+
Β1-

3

33

99

519

Β1+

3
3

33
33

99
99
297

618
717

Β2Β2/Β2+

3
4
4

33
33
33

99
132
132
363

816
948
1080

Β2+/Γ1Γ1
Γ1+

φνολο ωρών
ωρευτικό
διδ/λίασ (ζτοσ) ςφνολο ωρών

