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Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΕΓΙΝΕ. 

 

Περίληψη 

    Η εργασία αυτή επιδιώκει την αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όσον 

αφορά το μάθημα των Αγγλικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Έμφαση δίνεται στο 

ενιαίο πρόγραμμα σπουδών ξένων γλωσσών που αποτέλεσε καρπό της προσπάθειας 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την αναβάθμιση του μαθήματος. Επιπλέον, στην 

εργασία αυτή τοποθετείται το μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο) και γίνεται αναφορά σε στρεβλώσεις που 

διατηρούνται. Τέλος, γίνεται αναφορά στις νέες ρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν οι 

οποίες ουσιαστικά υποβαθμίζουν το μάθημα με άμεσο αντίκτυπο την επικράτηση της 

παραπαιδείας. 

Λέξεις κλειδιά: ξενόγλωσση εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, φροντιστήρια 

ξένων γλωσσών 

Abstract 

    This paper seeks to illustrate the Greek reality regarding English language teaching 

in High School and Lyceum. Emphasis is given to the single foreign language 

curriculum that was the result of the Pedagogical Institute's effort to upgrade the course. 

In addition, in this work the lesson is placed in the curriculum of secondary education 

(Gymnasio - Lyceum) and reference is made to distortions that are preserved. Finally, 

reference is made to the new arrangements that have been launched that substantially 

degrade the course having as a result the prevalence of private language schools. 
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Εισαγωγή 

Ένα πρόγραμμα που παράχθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τις ξένες 

γλώσσες στο σχολείο, είναι το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-

ΞΓ). Το νέο αυτό ΕΠΣ αυτοαποκαλείται «κομμάτι της νέας ξενόγλωσσης 

εκπαιδευτικής πολιτικής της πολιτείας» και για τη σύνταξή του αξιοποιείται το 

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) και 

λαμβάνονται και εδώ υπ’ όψη οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014-2020) για την προώθηση της πολυγλωσσίας και της 

πολλαπλογλωσσίας. Σύμφωνα με τη γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η 

Ευρώπη προσβλέπει στην προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας και στην προώθηση 

της γλωσσομάθειας, για λόγους πολιτιστικής ταυτότητας και κοινωνικής ένταξης, αλλά 

και επειδή οι πολύγλωσσοι μπορούν καλύτερα να αξιοποιήσουν τις εκπαιδευτικές, 

επαγγελματικές και οικονομικές ευκαιρίες που δημιουργούνται χάρη στην ευρωπαϊκή 

ενοποίηση.   

Το ΕΠΣ-ΞΓ αναγνωρίζει και προβάλλει τη σημαντικότητα της γνώσης ξένων 

γλωσσών σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Για αυτό και προωθεί μια 

φιλοσοφία στόχευσης της εκμάθησης της ξένης γλώσσας εντός του συστήματος της 

δημόσιας εκπαίδευσης με ενισχυτικές παρεμβάσεις κυρίως στο μάθημα της αγγλικής 

που ορίζεται ως η ‘πρώτη’ ξένη γλώσσα. Γενικά όπως αναφέρεται, πρόκειται για το 

πρώτο πρόγραμμα το οποίο δεν στηρίζεται στις απόψεις ειδικών ως προς το τί πρέπει 

να αποτελεί το αντικείμενο γνώσης του μαθήματος της ξένης γλώσσας στο σχολείο, 

όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, αλλά σε ευρωπαϊκά και ελληνικά εμπειρικά δεδομένα 

έρευνας∙ δηλαδή, προτάσσει την εμπειρία και την αξιοποίηση δεδομένων της 

ελληνικής και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, ώστε το επιστημονικό 

υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται να μην το καθιστά θεωρητικό ή αντι-λειτουργικό.  

Το Πρόγραμμα συνιστά ένα curriculum κοινό για όλες τις ξένες γλώσσες του 

σχολείου και ενιαίο για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και προσδιορίζει γενικούς 

και επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας βάσει των οποίων μπορεί να κριθεί το 
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επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με την 6βάθμια κλίμακα του Συμβουλίου της 

Ευρώπης στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής. Παράλληλα, περιγράφει τα χαρακτηριστικά 

γλωσσικής επάρκειας του μαθητή από το επίπεδο Α1 (στοιχειώδης γνώση) μέχρι το 

επίπεδο Γ1 (πολύ καλή γνώση της γλώσσας) – επίπεδο στο οποίο μπορεί να φτάσουν 

κάποιοι μαθητές έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Από τα σημαντικά 

χαρακτηριστικά του ΕΠΣ-ΞΓ είναι ότι περιγράφει τις γνώσεις και τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν κατά επίπεδο γλωσσομάθειας, και όχι κατά τάξη. 

Συγκεκριμένα: 

«Η περιγραφή κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι ιδεολογικά προσδιορισμένη, αφού αποδέχεται 

έμπρακτα ότι οι μαθητές όλης της χώρας στην ίδια τάξη δεν είναι μια συμπαγής ομάδα 

με τα ίδια χαρακτηριστικά.…. Η κοινωνική διάσταση της περιγραφής συνίσταται στο ότι 

αποδέχεται την ελληνική πραγματικότητα ότι πολλοί μαθητές διδάσκονται γλώσσες και 

έξω από το σχολείο. Το στοίχημα θα είναι η εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και, ειδικότερα, η 

οργάνωση του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

λειτουργήσουν τα μαθήματα ξένων γλωσσών σε επίπεδα, δηλαδή να μπορεί ένας μαθητής 

της Ε΄ δημοτικού που, σύμφωνα με διαγνωστικό τεστ, είναι στο επίπεδο Β1 αγγλικών να 

παρακολουθήσει την τάξη αυτή μαζί με μαθητές της ΣΤ΄, ενώ άλλοι συμμαθητές τους 

μπορεί να είναι μοιρασμένοι σε χαμηλότερα επίπεδα (Α1 ή Α2).»  

(ΕΠΣ-ΞΓ, σελίδα 9) 

Η φιλοσοφία του ΕΠΣ επομένως βασίζεται στη λογική της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, η οποία αντλεί το θεωρητικό της υπόβαθρο από την έρευνα στους τομείς 

διερεύνησης της λειτουργίας του εγκεφάλου και της γνωστικής ψυχολογίας 

(Μουτζούρη & Πρόσκολλη, 2005∙ Siegler 2006) και πρεσβεύει ότι η διδακτική πράξη 

πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την ποικιλομορφία και την ατομικότητα της 

ομάδας σε κάθε τάξη (Tomlinson, 2004) εισάγοντας ανάλογα την έννοια του 

προσεκτικού σχεδιασμού της αξιολόγησης ως τρόπου ανατροφοδότησης και 

αναστοχασμού για την αναπροσαρμογή του μαθήματος (Καραγεώργου, 2008). Με τη 

χρήση των μη ομοιογενών τμημάτων ο μαθητής τοποθετείται  στο επίκεντρο του 

μαθησιακού σχεδιασμού σύμφωνα με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του και σε 

αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία που ορίζει το ίδιο περιεχόμενο για όλους, με 
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τη χρήση ίδιων διδακτικών πρακτικών, αφαιρώντας την έννοια της ατομικότητας του 

μαθητή, η εξατομικευμένη ή διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να οδηγήσει σε 

καλύτερα αποτελέσματα (Ματσαγγούρας, 2009).  

Στις 31-08-2011 ορίζεται ένας αριθμός σχολείων (21 Νηπιαγωγεία, 99 

Δημοτικά και 68 Γυμνάσια) που θα συμμετέχουν στην Πιλοτική Εφαρμογή του 

Προγράμματος αυτού και στις 13-9-11 αποφασίζεται με Υπουργική Απόφαση η έναρξη 

της πιλοτικής εφαρμογής του νέου Ωρολογίου Προγράμματος των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων 

του Γυμνασίου για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών (πίνακας 

1). 

Στα προλεγόμενα του ΕΠΣ-ΞΓ αναφέρεται συγκεκριμένα: 

«Το ΕΠΣ-ΞΓ στην παρούσα εκδοχή του προβλέπεται να κυκλοφορήσει στους 

εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών προκειμένου να αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια και μετά 

το πέρας της πιλοτικής του εφαρμογής, το σχολικό έτος 2011-2012. […] Θα πάρει την 

οριστική του μορφή και θα εκδοθεί όταν θα έχει δοκιμαστεί στο σχολείο και 

αναμορφωθεί βάσει αφενός του σχετικού επιστημονικού έργου και αφετέρου της 

ανατροφοδότησης από εκπαιδευτικούς και άλλους επιστήμονες»  

(ΕΠΣ- ΞΓ, σελ. 3). 

Στην εισαγωγή του Προγράμματος αναφέρονται εκτενώς οι μελέτες υποδομής 

που εκπονήθηκαν από τους επιστημονικούς συνεργάτες ώστε πριν τη σύνταξή του, να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την εκμάθηση των 

ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο σήμερα. Οι μελέτες αυτές αφορούν σε μια σειρά 

από παράγοντες αφενός για το μάθημα της αγγλικής και αφετέρου για το περιβάλλον 

του δημόσιου σχολείου. Ειδικότερα, λαμβάνονται σημαντικά ζητήματα υπόψη όπως το 

κόστος της εκμάθησης ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο, η αποτίμηση των ωρών 

μελέτης έτσι ώστε ο μαθητής να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο γλωσσομάθειας, η 

αποτίμηση των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών για τις ξένες γλώσσες και των 

εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται, οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την 

εκμάθηση των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο, κ.ά.  

Πίνακας 1: Ωρολόγιο  Πρόγραμμα  Γυμνασίου ΕΠΣ – ΞΓ. 



5 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 8, 2017 

 

 

ISSN 1792-7587 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ 

ΠΕΔΙΟ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΑΞΕΙΣ 

Α΄ Β΄ Γ'  

 

 

Ελληνική Γλώσσα  

και  

Γραμματεία 

Νεοελληνική 

Γλώσσα  

και 

Γραμματεία   

Γλωσσική 

Διδασκαλία  

3 2 2 

Νεοελληνική 

Λογοτεχνία 

2 2 2 

Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα και 

Γραμματεία 

Αρχαία 

Ελληνική 

Γλώσσα 

2 3 3 

Αρχαία 

Ελληνικά 

Κείμενα από 

Μετάφραση 

2 2 2 

Μαθηματικά Μαθηματικά 4 4 4 

 

Φυσικές Επιστήμες  

Φυσική - 2 2 

Χημεία - 1 1 

Βιολογία 2 - 2 

Γεωγραφία 2 2 - 

Σπουδές του Ανθρώπου και της 

Κοινωνίας 

Ιστορία 2 2 2 

Θρησκευτικά 2 2 2 

 

Ξένες Γλώσσες 

Αγγλικά 3 3 3 

2η Ξένη Γλώσσα 2 2 2 
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Τεχνολογίες Πληροφορίας  

και Επικοινωνιών 

Τεχνολογίες Πληροφορίας  

και Επικοινωνιών 

 

2 

 

2 

 

2 

Πολιτισμός και Δραστηριότητες 

Τέχνης 

Μουσική  

2 

 

2 

 

2 
Καλλιτεχνικά 

Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

(ΣΚΖ) 

Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές 

Δημιουργικές Εργασίες 

 

Τεχνολογία 

 

Οικ. Οικονομία 

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

 

Τοπική Ιστορία 

 

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(Π.Ε.Α.Α) 

 

Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

(Σ.Κ.Ζ.) 

 

Σχολικός Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) 

Φυσική Αγωγή 2 2 2 

Τεχνολογία (1 ώρα) 

Οικ. Οικονομία (1 ώρα) 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
 

Σ.Κ.Ζ.-

Π.Ε.Α.Α.  

Σ.Κ.Ζ. (1 ώρα 

στο α΄και 

β΄τρίμηνο) 

Π.Ε.Α.Α. (1 

ώρα στο γ΄ 

τρίμηνο) 

Τεχνολογία (1 ώρα) 

Οικ. Οικονομία (1 ώρα) 

 

- 

 

2 

 

- 

Κοιν. και Πολ. Αγωγή (1 ώρα  

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

Τοπική Ιστορία 

και Π.Ε.Α.Α.- 

Σ.Κ.Ζ. 

και  Σ.Ε.Π.  

Τοπική Ιστορία 

και Π.Ε.Α.Α.(1 

ώρα στο α΄και 

β΄τρίμηνο) 

Σ.Κ.Ζ. 

και  Σ.Ε.Π. (1 

ώρα στο γ΄ 

τρίμηνο) 
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Το Υπουργείο Παιδείας λαμβάνει υπόψη και άλλα δεδομένα που προέκυψαν 

από δημοσκοπήσεις και την έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσα από τις οποίες 

διαπιστώνεται ότι είναι ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία να μαθαίνουν τα παιδιά 

τουλάχιστον δυο γλώσσες στο σχολείο.  

Η ρεαλιστική αυτή αντιμετώπιση της κατάστασης που επιχειρεί το Πρόγραμμα 

αναλύει και τη διαφορά της διδασκαλίας  της ξένης γλώσσας στην ιδιωτική και στη 

δημόσια εκπαίδευση, καθώς γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του χρηστικού χαρακτήρα της 

γλώσσας που προωθείται στα ιδιωτικά κέντρα ξένων γλωσσών με στόχο την απόκτηση 

πιστοποίησης, και του σχολείου όπου προωθείται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της 

διδασκαλίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, βασικός στόχος της διδασκαλίας στο 

δημόσιο σχολείο είναι η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση του μαθητή μέσω της ξένης 

γλώσσας, με τη γλώσσα να λειτουργεί ως αντικείμενο και παράλληλα μέσο ανάπτυξης 

γνώσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Επιπλέον, στο Πρόγραμμα, σε αντίθεση με 

τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών, γίνεται εκτενής αναφορά στη δευτερεύουσα 

θέση που έχει το μάθημα της ξένης γλώσσας μέσα στο σχολικό πρόγραμμα, ένας 

προβληματισμός που συνδέεται άμεσα με την εκπόνηση του συγκεκριμένου έργου: 

«Η ξένη γλώσσα αποτελεί ‘δευτερεύον’ μάθημα στο ισχύον σχολικό πρόγραμμα σπουδών 

και αρκετοί γονείς πιστεύουν πως το σχολικό μάθημα της πρώτης και κυρίως της 

δεύτερης ξένης γλώσσας είναι ‘χαμένος χρόνος’. Οι περισσότεροι μαθητές αγαπούν τα 

αγγλικά και τις άλλες ξένες γλώσσες αλλά, στο Γυμνάσιο και ιδίως στο Λύκειο, θεωρούν 

πως οι προσπάθειές τους πρέπει να επικεντρωθούν σε μαθήματα που ‘μετρούν’ και πως 

τις ξένες γλώσσες θα τις μάθουν εκτός σχολείου.»  

(ΕΠΣ-ΞΓ, σελ. 8) 

Επιπλέον με στόχο την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλων συνθηκών για την 

εφαρμογή του προγράμματος αυτού το Πρόγραμμα  αναφέρεται στην ανάγκη για: 

1. δημιουργία τμημάτων με μαθητές με το ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας (Α1, Α2, 

Β1, Β2, Γ1 και Γ2),  

2. δημιουργία τμημάτων με μικρό αριθμό μαθητών μέσα στην τάξη,  
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3. ύπαρξη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για να εφαρμοστούν οι σύγχρονες 

μέθοδοι διδασκαλίας,  

4. επιλογή ή συγγραφή εγχειριδίων με βάση το επίπεδο των μαθητών,  

5. προγραμματισμό των διορισμών και των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών 

έτσι ώστε να καλύπτεται ο προβλεπόμενος χρόνος διδασκαλίας,  

6. τοποθέτηση του εκπαιδευτικού το πολύ σε δύο σχολεία,  

7. σύνδεση της διδασκαλίας του μαθήματος με τις εξετάσεις πιστοποίησης ΚΠΓ,  

8. παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία υλικού και την 

εφαρμογή των νέων διδακτικών προσεγγίσεων, 

9. αντιστοίχιση των ωρών διδασκαλίας και μάθησης με το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα.  

(ΕΠΣ-ΞΓ, σελ. 24-25). 

Παρόλα αυτά οι στόχοι που θέτει το ΕΠΣ-ΞΓ χαρακτηρίζονται ως «τολμηροί» 

και το πρόγραμμα στο σύνολό του ως «ουτοπικό» καθώς απαιτείται διαφορετική 

εκπαιδευτική πολιτική για την επίτευξη της γλωσσικής και πολιτιστικής επίγνωσης, και 

διαπολιτισμικής συνείδησης. Επιπλέον, απαιτείται πολύ μεγάλο έργο από τον 

διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα με την απαίτηση να διαμορφώνει ο ίδιος ή η ίδια το δικό 

του syllabus και να μπορεί να οργανώσει το μάθημα του ακόμα και χωρίς εγχειρίδιο 

(Διάμεση, 2012).  

Σύμφωνα με τις αναφορές του ίδιου του Προγράμματος ΕΠΣ-ΞΓ αλλά και των 

ειδικών και στελεχών στο χώρο της εκπαίδευσης (Ακαδημαϊκοί, Σύμβουλοι 

Εκπαίδευσης κλπ.) το Πρόγραμμα αυτό προβλεπόταν να εφαρμοστεί το 2011 και να 

αξιολογηθεί. Παρόλα αυτά η εφαρμογή του Πιλοτικού αυτού προγράμματος δε 

γενικεύθηκε όπως αναμενόταν. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2013 ορίζεται το νέο Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα των Γυμνασίων που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα προγράμματα Σπουδών, 

με το οποίο οι ώρες των νέων τάξεων της Α΄ Γυμνασίου μειώνονται και συμβαδίζουν 

με τις ώρες των υπολοίπων σχολείων της επικράτειας.  
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Η τροπή αυτή που προέκυψε από τη μη συνέχιση της εφαρμογής του ΕΠΣ ήταν 

ιδιαίτερα δυσάρεστη στον κύκλο των εκπαιδευτικών της αγγλικής γλώσσας καθώς το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης κατά 

το σχολικό έτος 2012-13, και περισσότερο το 2013-14, δείχνει μια τάση συνολικής 

υποβάθμισης του μαθήματος που δεν συνάδει με τις προσπάθειες που έλαβαν χώρα τα 

προηγούμενα χρόνια στον τομέα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της εκπαιδευτικής 

πολιτικής και οι οποίες διαφαίνονταν μέσα από το καινούργιο αυτό Πρόγραμμα.  

Η ‘Νέα Εποχή’: Το διδακτικό έτος 2013 -14 και η ‘επιστροφή’ στο ΔΕΠΠΣ 

Υπό το καθεστώς ‘αναμονής’ της εφαρμογής του Νέου ΕΠΣ-ΞΓ τον Αύγουστο 

του 2013 ανακοινώνεται το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (πίνακας 2), σύμφωνα με το οποίο ο διδακτικός χρόνος του μαθήματος 

μειώνεται στη πρώτη τάξη του Γυμνασίου κατά μία (1) ώρα σε σχέση με το ισχύον 

καθεστώς, ενώ δεν παρατηρείται καμία αύξηση των ωρών της Β΄ και Γ΄ τάξεις όπως 

είχε προταθεί από το ΕΠΣ. Οι βασικότερες αλλαγές στην κατανομή των ωρών στα 

αντικείμενα ανάμεσα στα τρία αυτά προγράμματα μπορούν να αποτυπωθούν 

συνοπτικά μέσω του πίνακα 3.  

Η κατανομή του διδακτικού χρόνου στα αντικείμενα κρίνεται ως πολύ 

σημαντική καθώς, δεδομένου ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, κάθε επιλογή των 

μαθημάτων έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια τον αποκλεισμό άλλων  διδακτικών 

αντικειμένων από το σχολικό πρόγραμμα (Κελπανίδης, 2002: 421). Έτσι, ενώ στο ΕΠΣ 

του 2011 προβλέπεται αύξηση των διδακτικών ωρών του μαθήματος της «Αγγλικής 

γλώσσας» και της «Πληροφορικής» σε σχέση με το Πρόγραμμα του 2005, και 

αντίστοιχα παρατηρείται μείωση των ωρών του μαθήματος της «Αρχαίας Ελληνικής 

Γλώσσας» κατά μία (1) ώρα, στο Πρόγραμμα του 2013 μειώνεται ο διδακτικός χρόνος 

για τη «Γλωσσική Διδασκαλία (Νέα Ελληνικά)», και το μάθημα της «Αγγλικής 

Γλώσσας».  

Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό αφενός με το γεγονός ότι το αντικείμενο της 

«Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας» βασίζεται στη διδασκαλία πρωτότυπων κειμένων μη 

μεταφρασμένων - και μάλιστα για περισσότερο χρόνο από αυτόν που αφιερώνεται στα 

μεταφρασμένα αρχαία κείμενα - και αφετέρου με το ότι οι συνολικές ώρες διδασκαλίας 
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που προβλέπονται συνολικά για την «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» 

υπερβαίνουν το σύνολο διδακτικών ωρών για το αντικείμενο της «Νεοελληνικής 

Γλώσσας και Γραμματείας» αποτελεί ένδειξη της ενίσχυσης της ιδεολογίας του 

αρχαιοκεντρισμού στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και της ταυτόχρονης 

μη ενίσχυσης των αντικειμένων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην κατάκτηση 

μιας υψηλότερης θέσης της Ελλάδας στο σύστημα της διεθνούς διαστρωμάτωσης των 

κοινωνιών (Κελπανίδης, 2002: 421).  

Πίνακας 2: Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του 

Ημερησίου Γυμνασίου (21-08-2013). 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ  

ΠΕΔΙΟ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ  

 

ΤΑΞΕΙΣ 

Α΄ Β΄ Γ'  

 

 

Ελληνική Γλώσσα  

και  

Γραμματεία 

Νεοελληνική 

Γλώσσα  

και Γραμματεία  

 

Γλωσσική 

Διδασκαλία  

2 2 2 

Νεοελληνική 

Λογοτεχνία 

 

2 2 2 

Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα και 

Γραμματεία 

Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα 

3 3 3 

Αρχαία Ελληνικά 

Κείμενα από 

Μετάφραση 

2 2 2 

Μαθηματικά Μαθηματικά 4 4 4 

Φυσική 1 2 2 
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Φυσικές Επιστήμες  

Χημεία - 1 1 

Βιολογία 2 1 1 

Γεωγραφία 2 2 - 

Σπουδές του Ανθρώπου 

και της Κοινωνίας 

Ιστορία 2 2 2 

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή - - 2 

Θρησκευτικά 2 2 2 

 

Ξένες Γλώσσες 

Αγγλικά 2 2 2 

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά) 2 2 2 

Τεχνολογία & 

Πληροφορική 

Τεχνολογία  1 1 1 

Πληροφορική 1 1 1 

Πολιτισμός και 

Δραστηριότητες  

Μουσική 1 1 1 

Καλλιτεχνικά 1 1 1 

Αθλητική Ζωή Φυσική Αγωγή 2 2 2 

Οικιακή Οικονομία Οικ. Οικονομία  2 1 - 

Βιωματικές Δράσεις-

Συνθετικές 

Δημιουργικές Εργασίες - 

Project 

Τοπική Ιστορία 

1 1 2 

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α) 

Σχολικός Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) 

Φύση και Άσκηση 

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης  

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.) 
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ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35 35 35 

 

Πίνακας 3: Συνοπτική παρουσίαση των αλλαγών του προβλεπόμενου διδακτικού χρόνου 

στα Ωρολόγια Προγράμματα από το 2005 έως σήμερα. 

Αντικείμενο Τάξη ΔΕΠΠΣ 

2005 

ΕΠΣ-ΞΓ 

2011 

 

2013 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α 3 2 3 

Γλωσσική Διδασκαλία Α 3 3 2 

Αγγλικά  Α 3 3 2 

 
Β 2 3 2 

 
Γ 2 3 2 

Πληροφορική Α,Β,Γ, 1 2 1 

Τεχνολογία Γ - - 1 

 

Εξίσου σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται και στη βαθμίδα του Λυκείου, οι οποίες 

παρατίθενται στη συνέχεια για να δοθεί μια κατά το δυνατό πιο ολοκληρωμένη εικόνα 

της θέσης του μαθήματος στο σημερινό δημόσιο σχολείο.  

Η αγγλική γλώσσα στο Λύκειο 

Ανάλογες ανατροπές επισημαίνονται και όσον αφορά τον προγραμματισμό και 

την πορεία του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στη βαθμίδα της ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο) και οι οποίες - κυρίως από το διδακτικό έτος 

2011-2012 - πλήττουν το μάθημα της αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο. 

Επιγραμματικά παρουσιάζονται τα χρονικά σημεία και οι αποφάσεις του Υπουργείου 

χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στα Αναλυτικά Προγράμματα του Λυκείου εφόσον 
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αυτό δεν αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την παρούσα εργασία. 

Συγκεκριμένα: 

 Στις 5/7/2005 ορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων για το Ενιαίο 

Λύκειο. Σύμφωνα με αυτό οι μαθητές του Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να 

διδάσκονται 2 ξένες γλώσσες. Αναλυτικότερα στην Α΄ τάξη διδάσκονται 

υποχρεωτικά την αγγλική γλώσσα για 3 ώρες και μια επιπλέον γλώσσα για 2 

ώρες την εβδομάδα (σύνολο ωρών διδασκαλίας ξένων γλωσσών 5 ώρες). Για 

τη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου οι ώρες των αγγλικών περιορίζονται στις δύο (2) σε 

κάθε τάξη και παραμένει η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας για τον ίδιο 

αριθμό ωρών (σύνολο 4 ώρες σε κάθε τάξη). Έτσι ο συνολικός χρόνος που 

αφιερώνεται γενικά στις ξένες γλώσσες μπορεί να φτάνει τις δεκατρείς (13) 

ώρες εβδομαδιαία.  

 Στις 14/6/2011 νέα απόφαση του Υπουργείου καταργεί τη δεύτερη ξένη 

γλώσσα για τη Α΄ Λυκείου αλλά δεν ορίζει ποια γλώσσα θα είναι υποχρεωτική. 

Με βάση αυτόν τον προγραμματισμό διατηρούνται οι τρεις (3) ώρες την 

εβδομάδα αλλά συνολικά οι ώρες για τις ξένες γλώσσες περιορίζονται εφόσον 

δεν υπάρχει η επιλογή μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. Συνολικά οι 

προγραμματισμένες ώρες για τις ξένες γλώσσες μειώνονται στις επτά (7) και 

στις τρεις τάξεις του Λυκείου (μείωση 50%). Το ποσοστό αυτό βέβαια δεν 

εξασφαλίζει καθόλου την ύπαρξη του μαθήματος της αγγλικής στη βαθμίδα του 

Λυκείου.  

 Το Σεπτέμβριο του 2011 η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας ως υποχρεωτικό 

μάθημα επανέρχεται στην Α΄ τάξη του Λυκείου και διατηρεί επίσης τον ίδιο 

αριθμό ωρών. Η σχετική απόφαση αναφέρει το διδακτικό έτος 2011-2012 ως 

την έναρξη της υποχρεωτικής διδασκαλίας του μαθήματος. Πάντως, και εδώ 

δεν ισχύει η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας. Η απόφαση αυτή προκαλεί 

θύελλα αντιδράσεων από τους Συλλόγους διδασκόντων των άλλων ξένων 

γλωσσών (κυρίως της γερμανικής και της γαλλικής) καθώς θεωρούν ότι η 

απόφαση αυτή ακολουθεί την τακτική του αιφνιδιασμού. Σύμφωνα με 

ανακοίνωσή της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε (Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής 



14 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 8, 2017 

 

 

ISSN 1792-7587 

 

Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) «με την Υπουργική αυτή Απόφαση το 

Υπουργείο Παιδείας αθετεί τη ίδια του τη δέσμευση πως στην Α΄ Λυκείου οι 

μαθητές και οι μαθήτριες θα επιλέγουν την Ξένη Γλώσσα που θα διδάσκονται» η 

οποία είχε διατυπωθεί στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με την 

Υφυπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ. Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις είναι 

μεγάλες για τους εκπαιδευτικούς των ανάλογων ειδικοτήτων που βρίσκονται με 

οργανική θέση στα Λύκεια καθώς χάνουν τις θέσεις τους μετά από πολλά 

χρόνια προϋπηρεσίας. Έτσι, ο προγραμματισμός αυτός δε διαρκεί περισσότερο 

από ένα διδακτικό έτος. 

 Την αμέσως επόμενη χρονιά, στις 10 Απριλίου του 2012, αποφασίζεται η 

επιλογή μόνο μιας ξένης γλώσσας από αυτές που διδάχθηκαν στο Γυμνάσιο 

(μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας) 

από τους μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου. Το πρόβλημα που 

διαπιστώθηκε την προηγούμενη χρονιά από τους εκπαιδευτικούς των κλάδων 

γαλλικής και γερμανικής (και ιταλικής και ισπανικής σε μικρότερο βαθμό) 

μετακυλίεται στον κλάδο των εκπαιδευτικών της αγγλικής γλώσσας και 

συγκεκριμένα στους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, οι οποίοι λόγω της μείωσης 

του ωραρίου τους συχνά μετακινούνται σε άλλες σχολικές μονάδες.  

 Τέλος, ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση για το μάθημα της αγγλικής αποτελεί το 

γεγονός ότι στις 28/8/2013 το μάθημα της ξένης γλώσσας μειώνεται σε δύο (2) 

ώρες για την κάθε μια από τις τρεις τάξεις του Λυκείου σύμφωνα με το νέο 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Έτσι, με το συνολικό αριθμό των έξι (6) ωρών για τις 

ξένες γλώσσες στις τρεις τάξεις του Λυκείου, η μείωση των διδακτικών ωρών 

για τις ξένες γλώσσες φτάνει το ποσοστό 54% από το 2005. 

 Επιπρόσθετα, το 2014 το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκδίδει 

τις  Προδιαγραφές για τον τρόπο εξέτασης των μαθητών της Α΄ Λυκείου στις 

ξένες γλώσσες μέσα από την «Τράπεζα Θεμάτων» σύμφωνα με την οποία οι 

γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α ́ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 

διεξάγονται ενδοσχολικά κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα 

θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Όπως αναφέρεται: 
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«Για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Λυκείου του σχολικού έτους 2013-14 έχουν ληφθεί 

υπόψη τα Α.Π. του Λυκείου, το ΠΔ 60 (ΦΕΚ 66/30-3-2006) και τα εγκεκριμένα 

εγχειρίδια για τη διδασκαλία της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής στην Α΄ Λυκείου (σχ. 

έτους 13-14). 

Με βάση την ύλη που περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται 

στα μαθήματα των ξένων γλωσσών, τα θέματα ελέγχουν: 

 Επίπεδο γλωσσομάθειας από Β1 έως Β2 στην αγγλική. 

 Επίπεδο γλωσσομάθειας από Α1- έως Α1+ στη γαλλική και τη γερμανική…» 

Προβαίνοντας σε μια σύντομη αλλά αναπόφευκτη αντιπαραβολή του επιπέδου 

γλωσσομάθειας για την εξέταση της αγγλικής γλώσσας και των γαλλικών και 

γερμανικών διαπιστώνουμε ότι ενώ υπάρχει μια προσαύξηση στο επίπεδο 

γλωσσομάθειας της αγγλικής από την ολοκλήρωση της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου, 

αντίθετα για τη γαλλική και γερμανική γλώσσα παρατηρείται μείωση του επιπέδου 

γλωσσομάθειας κατά μία ολόκληρη βαθμίδα.  Με αυτό το δεδομένο αναμένεται να 

αποδειχθεί στο μέλλον αν η διαφορά αυτή θα αποτελέσει έναν επιπλέον λόγο 

‘διαρροής’ των μαθητών από το μάθημα της αγγλικής στη δημόσια εκπαίδευση – 

εφόσον όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια η ανάγκη για την εκμάθηση της αγγλικής 

καλύπτεται σε μέγιστο βαθμό μέσα από ιδιωτικούς φορείς – μειώνοντας έτσι κι άλλο 

το συνολικό χρόνο που αφιερώνει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο μάθημα της 

Αγγλικής για τον κάθε μαθητή.  

Πάντως, στις 14 Απριλίου 2011 η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής 

της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) με υπόμνημά της προς τον Υπουργό Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εκφράζει τις ενστάσεις της για τις αλλαγές και 

τα νέα ωρολόγια προγράμματα για τις ξένες γλώσσες. Στο υπόμνημα αυτό 

επισημαίνεται το πρόβλημα που ανακύπτει στα ελληνικά σχολεία από τη μείωση των 

διδακτέων ωρών και της υποβάθμισης του μαθήματος, ενώ γίνεται αναφορά στα 

αποτελέσματα έρευνας της κοινής γνώμης που διεξήγαγε το Υπουργείο και η οποία 

ανέδειξε τη σπουδαιότητα του μαθήματος των αγγλικών. Ταυτόχρονα ανάμεσα σε 

άλλα επισημαίνεται η αντίθεση της πρότασης του Υπουργείου με το γεγονός ότι: 
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«…η Ελλάδα είχε συνυπογράψει με τις χώρες της Ε. Ε. πολιτικές και πρακτικές που 

προωθούν ενεργά την εκμάθηση των γλωσσών και την πολυγλωσσία ως μέσο ατομικής 

βελτίωσης των πολιτών της Ε.Ε. και ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης και ανάπτυξης σε όλη την οικονομία της Ε.Ε.» και ότι «η γνώση των ξένων 

γλωσσών έχει οριστεί από τους αρμόδιους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μία από 

τις οκτώ δεξιότητες-κλειδιά (key competences) που οι χώρες-μέλη της Ε.Ε., οφείλουν να 

αναπτύξουν στους μαθητές τους».  

Επίσης η ΠΕΚΑΔΕ επισημαίνει: 

«… φαίνεται ακατανόητο τα Αγγλικά να είναι μάθημα επιλογής στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του 

Λυκείου όταν σε πρόσφατη πανελλαδική έρευνα που έγινε από την GPO, για λογαριασμό 

του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 

σχετικά με την άποψη των πολιτών για το Νέο Λύκειο, σε ερώτηση ποια μαθήματα πρέπει 

να είναι υποχρεωτικά στο Νέο Λύκειο, τα Αγγλικά ήταν στη πέμπτη θέση της σχετικής 

λίστας με 77,5% (μετά από τα Μαθηματικά 91,4%, τα Νέα Ελληνικά & τη Λογοτεχνία 

89,2%, την Ιστορία 88,9%, και την Πληροφορική 84,3%). Άρα, υπάρχει ισχυρή 

πεποίθηση στην κοινωνία ότι τα Αγγλικά πρέπει να είναι βασικό και υποχρεωτικό μάθημα 

στο Λύκειο.» 

Η ΠΕΚΑΔΕ καταλήγει στις αρνητικές συνέπειες της απόφασης του 

Υπουργείου της μαζικής στροφής των μαθητών προς την ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ η 

δραστική μείωση των ωρών διδασκαλίας της ξένης γλώσσας διακυβεύει την επιτυχή 

εκμάθησή της σε υψηλό βαθμό και την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στο 

πλαίσιο του σχολείου. Τέλος προτείνει ανάμεσα σε άλλα: 

 την αύξηση των ωρών διδασκαλίας σε τρεις (3) σε εβδομαδιαία βάση σε όλες 

ανεξαιρέτως τις τάξεις του Γυμνασίου,  

 την εισαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης ΚΠΓ στο τέλος της Γ΄τάξης,  

 την επαναφορά της υποχρεωτικής φύσης του μαθήματος στο Λύκειο - γεγονός 

που επιτείνεται από την διαπίστωση ότι το έτος 2010 περίπου 10.000 μαθητές 

(το 10% των υποψηφίων) συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για το 

ειδικό μάθημα των αγγλικών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση,  
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 την  συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της αγγλικής γλώσσας στις 

σύγχρονες παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα στη χρήση 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ),  

 τον ορισμό λιγότερων (12-15) μαθητών ανά τμήμα,  

 τη δημιουργία ειδικών αιθουσών- εργαστηρίων ξένων γλωσσών στα σχολεία, 

 τη διατήρηση των επιπέδων και στο Λύκειο,  

 την πραγματοποίηση διασχολικών συνθετικών εργασιών,  

 τη συμμετοχή των μαθητών σε Ευρωπαϊκά προγράμματα,  

 τη συμμετοχή των μαθητών στη δράση e-Twinning που έχει ως στόχο τη 

διασύνδεση των σχολείων της Ευρώπης, τις επισκέψεις μαθητών Λυκείου σε 

σχολεία της Ε.Ε. κλπ. 

Νέες προκλήσεις: επιτροπή διαλόγου 2016-2017 

Παρόλες όμως τις παραπάνω προσπάθειες όλα τα τελευταία χρόνια η πολιτεία 

αναγνώρισε (για μία ακόμη φορά) την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών ξενόγλωσσης 

εκπαίδευσης στο σχολείο. Έτσι, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 

θεσμοθέτησε Επιστημονική Επιτροπή Ξένων Γλωσσών προκειμένου να εκπονήσει 

(πάλι) ένα συνολικό σχέδιο αναβάθμισης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Η πολιτεία 

αναγνώρισε το γεγονός ότι, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων θεωρεί πως 

όσοι χειρίζονται αποτελεσματικά δύο ξένες γλώσσες είναι προνομιούχοι επειδή θα 

έχουν περισσότερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και γρήγορη 

απορρόφηση στην αγορά εργασίας, στο σχολείο οι μαθητές δεν αποκτούν 

γλωσσομάθεια με αποτέλεσμα οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους εκτός σχολείου για 

να μάθουν και να πιστοποιήσουν το επίπεδο της γνώσης τους. Το κόστος που 

επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό είναι της τάξης των 600 εκατομμυρίων 

ευρώ. Το πιο πάνω πρόβλημα παίρνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις αν υπολογιστεί 

ότι καταβάλλεται ετησίως για τις ξένες γλώσσες ένα αντίστοιχο ποσό από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για την δημόσια εκπαίδευση. Απαιτούνται εκατομμύρια ευρώ για να 

καλυφθούν οι μισθοί των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, η συγγραφή, παραγωγή και 
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αναπαραγωγή ξενόγλωσσων βιβλίων, αλλά και η αγορά βιβλίων από το ελεύθερο 

εμπόριο, τα οποία στοιχίζουν πολλά εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οι προτάσεις του 

ΙΕΠ αφορούν προτάσεις σχετικά: 

 με το επιθυμητό επίπεδο γλωσσομάθειας κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ελληνικά δεδομένα, ευρωπαϊκές μελέτες και 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών της 

Ε.Ε., καθώς και τις συνθήκες μάθησης-διδασκαλίας εντός και εκτός του 

ελληνικού σχολείου. 

 με την υιοθέτηση του Προγράμματος Εκμάθησης Αγγλικής στην 

Πρώιμη Παιδική Ηλικία για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Α’ 

και Β’ Δημοτικού. 

 με την υιοθέτηση και τους τρόπους αξιοποίησης του Ενιαίου 

Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ), το οποίο έχει 

ήδη εκπονηθεί για τη βασική εκπαίδευση –ακολουθώντας την λογική 

του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες. 

 με το πλαίσιο για την εκπόνηση του αντίστοιχου ΕΠΣ-ΞΓ για το Λύκειο 

καθώς επίσης για την εκπόνηση σχολικών εγχειριδίων για τα Αγγλικά, 

Γαλλικά, Γερμανικά  

 με τον τρόπο ενδοσχολικής εξέτασης των μαθημάτων ξένων γλωσσών 

και ειδικότερα την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου Π.Δ. για τις 

εξετάσεις της ξένης γλώσσας.  

 με το ποιες γλώσσες διδάσκονται/μαθαίνονται στο σχολείο (και 

ειδικότερα για την συμπερίληψη, εκτός της Γαλλικής και Γερμανικής 

ως Β ξένης γλώσσας, της Ισπανικής και της Ιταλικής ως γλώσσες που 

προσφέρονται στο πλαίσιο του Σχολικού Προγράμματος Σπουδών, με 

την προϋπόθεση ότι μπορούν να εξασφαλιστούν οι κατάλληλοι πόροι), 

καθώς και συνακόλουθη πρόταση σχετικά με το πότε και για πόσες ώρες 

να διδάσκονται.  



19 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 8, 2017 

 

 

ISSN 1792-7587 

 

 με τις γνώσεις/ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο/η 

εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας (αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό 

Πορτφόλιο Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών).  

 με την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας που αποκτούν οι μαθητές /τριες 

στο σχολείο, έχοντας τη δυνατότητα να προετοιμάζονται και να 

συμμετέχουν στις εθνικές εξετάσεις ξένων γλωσσών για το Κρατικό 

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

 με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στην 

αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας, σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών. 

 με την εξ αποστάσεως υποβοηθούμενη διδασκαλία των ξένων γλωσσών 

με σκοπό αφενός την εξυπηρέτηση μαθητών σε απομακρυσμένες 

περιοχές της χώρας και αφετέρου την εξοικονόμηση ανθρώπινων 

πόρων. 

Συμπέρασμα 

Εν ολίγοις, η ΠΕΚΑΔΕ παραπάνω διαπιστώνει την «ανακόλουθη και 

αναποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική» που παρατηρείται όσον αφορά στον 

προγραμματισμό της διδασκαλίας της αγγλικής στο πλαίσιο του σχολικού 

προγράμματος. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις παλινωδίες και την προχειρότητα με 

την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις. Πάντως, σε ερευνητικό επίπεδο έχει δειχθεί το 

κατά πόσο παρέχεται εκ μέρους της πολιτείας η επαρκής υποστήριξη σε κάθε επίπεδο, 

έτσι ώστε το μάθημα των αγγλικών να διενεργείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός 

εκσυγχρονισμένου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος και να συνάδει με τις 

ανάγκες και τους στόχους των Ελλήνων μαθητών (Μπιρμπίλη, 2015). Εξάλλου, στη 

χώρα μας σημαντική θέση και ρόλο σε αυτό το τελευταίο ζήτημα κατέχουν οι ιδιωτικοί 

φορείς εκμάθησης της ξένης γλώσσας, στους οποίους απευθύνεται ένας μεγάλος 

αριθμός μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρέμβαση 

του ιδιωτικού παράγοντα θεωρείται καθοριστική για την ποιότητα διενέργειας του 

μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο αλλά και για τη λήψη 
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αποφάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά και 

η απήχηση που έχει στον μαθητικό πληθυσμό είναι τεράστια, αφού ενδεχομένως 

επηρεάζει την ποιότητα της διδασκαλίας και εκμάθησης της αγγλικής στο ελληνικό 

δημόσιο σχολείο. Τα συμφέροντα και οι συντεχνίες όμως παίζουν και θα παίζουν το 

ρόλο τους στην ελληνική κοινωνία. Η επίδραση όμως των συντεχνιών των ιδιωτικών 

κέντρων γλωσσών πέρα από τις ανακολουθίες στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει 

προκαλέσει και ένα δυσβάστακτο κόστος στις ελληνικές οικογένειες οι οποίες 

αναγκάζονται να ξοδέψουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματος τους για ένα ζήτημα 

για το οποίο τον κύριο λόγο θα έπρεπε να τον έχει το δημόσιο σχολείο. Είναι καιρός 

να αναλάβει πραγματικά δράση η πολιτεία κάνοντας πράξη τις μελέτες και τους 

σχεδιασμούς των ερευνητικών κέντρων και των εκπαιδευτικών ινστιτούτων. 
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