
Συμμετοχή της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής 
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς 
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα: «Αναβάθμιση του Λυκείου – 
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» στο πλαίσιο της ακρόασης φορέων και 
επιστημονικών ενώσεων καθηγητών. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι θέσεις και 
προτάσεις της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. αναφορικά με: α) το ρόλο και τη σημασία του μαθήματος της 
Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο και ιδιαίτερα στο Λύκειο και β) τη συνολικότερη 
αναβάθμιση και ενίσχυση της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στη βαθμίδα αυτή.  

Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. παρουσίασε με τεκμηριωμένο τρόπο την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της 
διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας ως βασικό μάθημα στο Λύκειο, έτσι ώστε να προσφέρει 
τη δυνατότητα στους μαθητές να την κατακτούν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο για να 
καλύψουν τις μελλοντικές εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες τους. 
Ταυτόχρονα, τόνισε την ανάγκη εμπλουτισμού του μαθήματος ως μέσο απόκτησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, ενίσχυσης διαπολιτισμικής 
συνείδησης αλλά και ανάπτυξης ανώτερων επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, με 
στόχο την ευρύτερη εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. 

Επιπλέον, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. ζήτησε την εκπόνηση Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες 
Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) για το Λύκειο, την παραγωγή σχολικών εγχειριδίων και μαθησιακού 
υλικού που θα υποστηρίζει το ΕΠΣ-ΞΓ και τους ευρύτερους στόχους του μαθήματος αλλά 
και την παραγωγή ψηφιακού υλικού και την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία και 
εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας. Περαιτέρω, ζήτησε την αύξηση των ωρών διδασκαλίας 
της Αγγλικής Γλώσσας σε τουλάχιστον τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος, καθώς και την ποιοτική 
αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της ενδοσχολικής εξέτασης του μαθήματος με στόχο την 
αξιολόγηση όλων των διδασκόμενων γλωσσικών δεξιοτήτων.  

Ζητήθηκε, ακόμα, η επέκταση της πιστοποίησης γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας στο 
Λύκειο στα επίπεδα Γ1/Γ2 μέσα από τη σύνδεση με το Κρατικό Πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας (ΚΠγ), η δημιουργία, στην Γ’ Λυκείου, τμημάτων προετοιμασίας για τους 
μαθητές που επιλέγουν να εξεταστούν στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις και η καταγραφή στο Απολυτήριο του Λυκείου του επιπέδου 
γλωσσομάθειας που έχει αποκτηθεί καθ' όλη τη διάρκεια σχολικής φοίτησης ως κριτήριο 
εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ως μέρος επαγγελματικής κατάρτισης. 

Τέλος, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. κατέθεσε Υπόμνημα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής αναφορικά με τις θέσεις και προτάσεις της για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της 
Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο. Το Υπόμνημα είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα της Ένωσης 
στη διεύθυνση http://www.pekade.gr/gr/announcements/279-ypomnima-tis-pekade-gia-ti-
didaskalia-tis-agglikis-sto-lykeio. Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για να 
παρέμβει με συγκροτημένα και επιστημονικά διατυπωμένα επιχειρήματα σε κάθε στάδιο 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη όσον αφορά τη διδασκαλία της 
αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο. 

To Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. 
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