
Συμμετοχι τθσ ΠΕΚΑΔΕ ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ  

για το πολυνομοςχζδιο για τθν παιδεία 

 

Άρκρο 2 

Δραςτθριότθτεσ ςτθν αγγλικι γλώςςα ςτο Νθπιαγωγείο  

Η ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ) κεωρεί τθν 

πιλοτικι ειςαγωγι του μακιματοσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο Νθπιαγωγείο ωσ ζνα κετικό 

βιμα που κα επιτρζψει τθν εξοικείωςθ των παιδιϊν με τθν αγγλικι γλϊςςα και κα 

ενιςχφςει μακροπρόκεςμα τθν αποτελεςματικι εκμάκθςι τθσ. Ταυτόχρονα, κα επεκτείνει 

και κα εμπλουτίςει τουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ ςπουδϊν του Νθπιαγωγείου. Η 

εναςχόλθςθ των μακθτϊν με τα Αγγλικά, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο ςχεδιαςμό του 

ΥΠΑΙΘ, μασ βρίςκει ςφμφωνουσ, δθλαδι θ διδαςκαλία τουσ να γίνεται από εκπαιδευτικοφσ 

Αγγλικισ ΠΕ06 με τθ ςυνζργεια του/τθσ Νθπιαγωγοφ. 

Άρκρο 3 

Κατανομι χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο ςτα Δθμοτικά Σχολεία 

Η ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ), αναφορικά με 

τθν αφξθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτθν Α’ και Β’ 

τάξθ του Δθμοτικοφ Σχολείου ςε 2 ϊρεσ τθν εβδομάδα, εκφράηει τθ κετικι ςτάςθ τθσ, 

δεδομζνου ότι ζτςι υλοποιοφνται οι ςτόχοι του ΠΕΑΠ και ενιςχφεται θ γλωςςικι ικανότθτα 

των μακθτϊν. 

Άρκρο 4 

Διδαςκόμενα μακιματα και αξιολόγθςθ μακθτών του Γυμναςίου 

Η ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ) εκφράηει τθν 

ικανοποίθςθ τθσ για τθν επιςτροφι του μακιματοσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτα γραπτϊσ 

εξεταηόμενα μακιματα τθσ Ομάδασ Α’, γιατί πιςτεφουμε ότι αυτό κα ςυντελζςει ςτθν 

αναβάκμιςθ του μακιματοσ, ςυνδυαςτικά με κάποια άλλα μζτρα που είναι αναγκαίο να 

λθφκοφν. Συγκεκριμζνα, προτείνουμε ςυγγραφι νζων εμπλουτιςμζνων με διαδραςτικό 

υλικό διδακτικϊν εγχειριδίων και ταυτόχρονα δυνατότθτα δωρεάν, δια βίου επιμόρφωςθσ 

όλων των εκπαιδευτικϊν ζτςι ϊςτε να ςυμβαδίηουν οι γνϊςεισ τουσ με τισ νζεσ 

παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ κεωρίεσ, αλλά και με τθν ενςωμάτωςθ των νζων 

τεχνολογιϊν ςτο μάκθμα. Επίςθσ, πιςτεφουμε ότι είναι αναγκαία θ αφξθςθ των ωρϊν 

διδαςκαλίασ ςτο Γυμνάςιο ςε τουλάχιςτον τρεισ τθν εβδομάδα ςε κάκε τάξθ, ζτςι ϊςτε με 

το πζρασ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ όλοι οι μακθτζσ να ζχουν φτάςει τουλάχιςτον ςτο 

επίπεδο γλωςςομάκειασ Β2/Β2+ ςτα Αγγλικά, ςφμφωνα με τουσ δείκτεσ του Κοινοφ 

Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ (ΚΕΠΑ). Τζλοσ, κεωροφμε ότι είναι 

αναγκαία θ ςφνδεςθ του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ (ΚΠγ) με το ςχολείο ζτςι 

ϊςτε όλοι οι μακθτζσ να ζχουν τθ δυνατότθτα να πιςτοποιιςουν τισ γνϊςεισ τουσ, εφόςον 

το επικυμοφν. 



Άρκρο 6 

Προφορικι βακμολογία τετραμινων ςτο Λφκειο 

Η ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ) κρίνει κετικά 

τθ διενζργεια δφο υποχρεωτικϊν ωριαίων γραπτϊν δοκιμαςιϊν, μία ςε κάκε τετράμθνο, 

ςτα μακιματα όλων των Ομάδων (ςτα οποία κα περιλαμβάνονται τα Αγγλικά), για τθν 

πλιρθ και ολοκλθρωμζνθ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν. Επιπρόςκετα, 

προτείνουμε να παρζχεται ςτουσ μακθτζσ θ επιπλζον δυνατότθτα να εκπονοφν και μία 

μικρι ερευνθτικι δθμιουργικι εργαςία (mini project) ςτο μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ, 

είτε ςτο Α’ είτε ςτο Β’ τετράμθνο, προκειμζνου να ενιςχφουν τθν βακμολογία τουσ. Η 

εργαςία αυτι δεν κα αντικακιςτά τθν ωριαία γραπτι δοκιμαςία, κα είναι προαιρετικι για 

κάκε μακθτι και κα ςυνεκτιμάται μόνο κετικά ςτθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι 

ςτο αντίςτοιχο τετράμθνο.  

Άρκρο 7 

Διάρκρωςθ εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικοφ Λυκείου και ειςαγωγι ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ αποφοίτων Γενικοφ Λυκείου 

Η ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ) ςυμφωνεί 

γενικά με τθ διάρκρωςθ του προγράμματοσ των τριϊν τάξεων του Γενικοφ Λυκείου, κεωρεί 

όμωσ ότι κα πρζπει να ενιςχυκεί θ γενικι παιδεία ςτθ Γϋ τάξθ, με τρόπο που να εφοδιάηει 

τουσ μακθτζσ με ευρφτερεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ τουσ. Για το 

λόγο αυτό, κεωροφμε επιβεβλθμζνθ τθν επαναφορά τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ 

Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτθ Γ’ τάξθ Ημεριςιου & Εςπερινοφ ΓΕΛ ωσ μακιματοσ Γενικισ Παιδείασ 

ταυτόχρονα με τθν επαναφορά τθσ υποχρεωτικότθτασ τθσ διδαςκαλίασ τθσ αγγλικισ 

γλϊςςασ και ςτισ τρεισ τάξεισ των ΓΕΛ, για όλουσ τουσ μακθτζσ, με αφξθςθ των ωρϊν 

διδαςκαλίασ του μακιματοσ ςε 3 ζωσ 4 τθν εβδομάδα. Ωσ αποτζλεςμα, οι μακθτζσ κα 

ζχουν τθ δυνατότθτα να κατακτοφν υψθλά επίπεδα γλωςςομάκειασ (Γ1/Γ2), ςφμφωνα με 

το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ (ΚΕΠΑ), προκειμζνου να 

ανταποκρικοφν ςτισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ και προκλιςεισ τθσ εκπαιδευτικισ, επαγγελματικισ 

και κοινωνικισ τουσ ηωισ. 

Ταυτόχρονα προτείνουμε τθν επζκταςθ του Ενιαίου Προγράμματοσ Σπουδϊν για τισ ξζνεσ 

γλϊςςεσ για το Δθμοτικό και το Γυμνάςιο (ΕΠΣ-ΞΓ) και ςτο Γενικό Λφκειο, ςτο επίπεδο 

γλωςςομάκειασ Γ1/Γ2 ςτα Αγγλικά, ςφμφωνα με τουσ δείκτεσ του ΚΕΠΑ, προκειμζνου να 

παρζχεται ςυνεκτικι και ολοκλθρωμζνθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

από τθν Α   Δθμοτικοφ ζωσ και τθ Γ   Λυκείου. 

Επίςθσ, για τθ Γ’ Λυκείου, προτείνουμε τθν εφαρμογι εξειδικευμζνου προγράμματοσ για το 

Ειδικό Μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ κακϊσ τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ επιπλζον 

τμθμάτων προετοιμαςίασ για όςουσ μακθτζσ επιλζξουν να εξεταςτοφν ςτο ειδικό μάκθμα 

για τθν πρόςβαςι τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ανεξάρτθτα του αρικμοφ 

ςυμμετεχόντων, ϊςτε να καλφπτονται οι ανάγκεσ των μακθτϊν που δεν ζχουν άλλεσ 

δυνατότθτεσ προετοιμαςίασ κακϊσ και των μακθτϊν ακριτικϊν και απομακρυςμζνων 

ςχολείων, οι οποίοι χρειάηονται ενκάρρυνςθ να ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ και να μθ 

ςτεροφνται επιλογϊν και ευκαιριϊν για ςπουδζσ.  



Άρκρο 8 

Μζςοσ όροσ απόλυςθσ – προαγωγισ μακθτών ςτο Γενικό Λφκειο 

Η ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ) προτείνει τθν 

επαναφορά τθσ γραπτισ εξζταςθσ του μακιματοσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτισ προαγωγικζσ 

και απολυτιριεσ εξετάςεισ του Γενικοφ Λυκείου, κατ’ αναλογία και κατ’ επζκταςθ τθσ 

επαναφοράσ τθσ γραπτισ εξζταςθσ του μακιματοσ ςτο Γυμνάςιο. Ταυτόχρονα, προτείνει 

τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ και τον εμπλουτιςμό τθσ εξζταςθσ αυτισ, με ςτόχο τθν 

αξιολόγθςθ περιςςότερων γνωςτικϊν περιοχϊν και γλωςςικϊν δεξιοτιτων, όπωσ γλωςςικι 

επίγνωςθ, κατανόθςθ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, παραγωγι γραπτοφ λόγου και 

διαμεςολάβθςθ. Με τθν αναβάκμιςθ αυτι κα μπορζςει θ γραπτι εξζταςθ του μακιματοσ 

να προςεγγίηει τόςο τισ εξετάςεισ του ειδικοφ μακιματοσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτισ 

πανελλινιεσ εξετάςεισ όςο και τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ 

γλωςςομάκειασ (ΚΠγ) ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί ομαλά θ ςφνδεςθ τθσ διδαςκαλίασ του 

μακιματοσ με τθν προαιρετικι πιςτοποίθςθ αυτοφ μζςα ςτο ςχολείο, θ οποία, κατά τθ 

γνϊμθ μασ, κα επιφζρει κετικά αποτελζςματα. Συγκεκριμζνα, μζςα από τθ ςφνδεςθ με το 

ΚΠγ, κα δίνεται θ δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ τθσ γλωςςομάκειασ ςτθν αγγλικι γλϊςςα ςτο 

ανϊτερο δυνατό επίπεδο (Γ1/Γ2), δεδομζνου ότι αποτελεί προςόν επαγγελματικισ ηωισ και 

εφόδιο για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Άρκρο 9 

Τράπεηα Θεμάτων Διαβακμιςμζνθσ Δυςκολίασ 

Η ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ) αξιολογεί 

κετικά τθν επαναφορά τθσ Τράπεηασ κεμάτων, με τθν προχπόκεςθ ότι θ επιλογι των 

κεμάτων που κα τθν απαρτίςουν κα γίνεται με κατάλλθλα παιδαγωγικά και επιςτθμονικά 

κριτιρια, για παράδειγμα ςε ςχζςθ με τθν εγκυρότθτα και τθν πιςτότθτά τουσ, και με 

μεγάλθ επιμζλεια όςον αφορά τθν αντιςτοίχιςθ τουσ με τα Προγράμματα Σπουδϊν και τα 

Αναλυτικά Προγράμματα του κάκε μακιματοσ.  

Άρκρο 51 

Ανώτατο θλικιακό όριο εγγραφισ μακθτών ςτα θμεριςια ΕΠΑ.Λ. 

Η ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ) δεν κεωρεί ότι 

θ κζςπιςθ μεγίςτου ορίου θλικίασ για τθν εγγραφι ςτα θμεριςια επαγγελματικά λφκεια τα 

δεκαεπτά (17) ζτθ κινείται προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Αντίκετα κα δθμιουργιςει πολλά 

προβλιματα ςε μεγαλφτερουσ μακθτζσ οι οποίοι κα κελιςουν να φοιτιςουν ςε αυτά και 

κυρίωσ κα αποτρζψει αποφοίτουσ Γενικοφ Λυκείου να φοιτιςουν ςτα ΕΠΑΛ ζτςι ϊςτε να 

αποκτιςουν πτυχίο ειδικότθτασ το οποίο κα τουσ βοθκιςει ςε μελλοντικι επαγγελματικι 

αποκατάςταςθ. Επίςθσ, κα οδθγιςει ςε μεγάλθ μείωςθ μακθτικοφ δυναμικοφ με ςυνζπεια 

τθν αδυναμία ςχθματιςμοφ τμθμάτων ειδικότθτασ. Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ 

ςυρρίκνωςθ των ΕΠΑΛ και τθν απϊλεια διδακτικϊν ωρϊν και πικανϊσ οργανικϊν κζςεων 

για όλεσ τισ ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν. 


