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       ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

                                          ( Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. ) 

 

 

9 Δεκεμβρίου 2021 

Θέμα: Θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος καθηγητών Αγγλικών και το 

μάθημα των Αγγλικών στη Μέση Εκπαίδευση 

Προς: Γραμματεία Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. 

1. Υπάρχει απαξίωση των μελών μας προς τον κλάδο και την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ λόγω 

της μη διεκδικητικότητας της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ στα θέματα και προβλήματα που 

απασχολούν τον κλάδο, και της αδιαφορίας από μέρους των αρμοδίων του ΥΠΠΑΝ. 

2. Παράδοση Υπομνήματος με τα προβλήματα που αφορούν στο μάθημα των Αγγλικών στην 

Μέση Εκπαίδευση όπως αυτά συζητήθηκαν στη συνάντηση μας με τον Υπουργό Παιδείας τον 

Αύγουστο 2020 και με τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 

και Πολιτισμού στις 17 Νοεμβρίου 2021. 

3. Πιλοτική εφαρμογή εξετάσεων Cambridge στη Μέση Εκπαίδευση. Διαφωνούμε κάθετα 

με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ να επιλέγονται μόνο οι καλοί μαθητές για να παρακάθονται τις 

εξετάσεις στο πιλοτικό πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα δώσει αντικειμενικά 

αποτελέσματα για το πραγματικό επίπεδο των μαθητών μας. Επίσης διαφωνούμε και με τις 

οδηγίες του ΥΠΠΑΝ να δίνεται αυτή η ευκαιρία σε μαθητές των διώρων κοινού κορμού 

Αγγλικών. Οι καθηγητές Αγγλικών δεν έχουν τον απαιτούμενο διδακτικό χρόνο για εξάσκηση 

των μαθητών τους στη συγκεκριμένη εξέταση. Στόχος του ΠΑΣΥΚΑ είναι όλοι οι μαθητές να  

έχουν την ευκαιρία να διδάσκονται και να κατακτούν τα συγκεκριμένα επίπεδα μέσα από το 

δημόσιο σχολείο και στη συνέχεια να μπορούν να παρακάθονται τις εν λόγω εξετάσεις. 

4. Πιλοτική εφαρμογή της διδασκαλίας των Γαλλικών στη Β’ & Γ’ Λυκείου και εφαρμογή 

οχταώρου προγράμματος στο Λύκειο. Επισημαίνουμε ότι η εκμάθηση της δεύτερης ξένης 

γλώσσας στις Ευρωπαϊκές χώρες είθισται να είναι επιλογή ανάμεσα σε πολλές άλλες γλώσσες 

και όχι υποχρεωτική όπως γίνεται στην Κύπρο. Ο ΠΑΣΥΚΑ διεκδικεί τις δύο έξτρα 

περιόδους που προκύπτουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα με την εφαρμογή οχταώρου στην Α’ 

Λυκείου. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί το μάθημα να διδάσκεται τέσσερις περιόδους για όλους 

τους μαθητές της Α’ Λυκείου και έτσι να ολοκληρώνεται το επίπεδο Β1. Σε αυτή την περίπτωση 

θα μπορούσε να γίνει και η διδασκαλία των ενισχυμένων τμημάτων Αγγλικών πεντάωρο αντί 

εξάωρο στην Β’ και Γ’ Λυκείου. 

5. Αναθεώρηση Καταστατικού Παγκυπρίου Συνδέσμου καθηγητών Αγγλικών. Αναμένουμε 

οδηγίες για αναθεώρηση  του καταστατικού στη βάση μιας κοινής πολιτικής ανάμεσα σε όλους 

τους κλάδους.  
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6. Θέσεις Προαγωγής στη Μέση Γενική Εκπαίδευση για τα Αγγλικά. Η πρόσφατη 

προκήρυξη μειωμένων θέσεων προαγωγών για καθηγητές Αγγλικών δεν μας βρίσκει σύμφωνους 

και απαιτούμε δικαιότερη κατανομή ανάμεσα στου κλάδους. Επίσης, επείγει να διεκδικήσετε  

άμεσα εκ μέρους μας προκήρυξη θέσης Επιθεωρήτριας/τη για τα Αγγλικά μιας και μια από της 

επιθεωρήτριες Αγγλικών αφυπηρετεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα καθήκοντα που 

επιτελούν οι Επιθεωρήτριες Αγγλικών είναι πάρα πολλά (επιθεώρηση/αξιολόγηση 

καθηγητών/τριων Αγγλικών και άλλων γλωσσών, Συντονισμός Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων 

Προγραμμάτων/Σεμιναρίων, διάφορες μεταφράσεις ΥΠΠΑΝ κτλ) και ως εκ τούτου η θέση δεν 

πρέπει να μείνει κενή. Επιπλέον, επείγει και η αύξηση των συμβούλων για τα Αγγλικά λόγω του 

μεγάλου φόρτου εργασίας μιας και το μάθημα μας τα τελευταία χρόνια επιλέγεται ως ενισχυμένο 

και εξεταζόμενο από ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών που αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα 

και σημασία της διεθνούς γλώσσας στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο που ζούμε.  

 

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας στα πιο πάνω αιτήματα μας καθώς και στην 

επίδειξη πιο διεκδικητικής στάσης για την επίλυση των τόσων προβλημάτων που ταλανίζουν το 

μάθημα των Αγγλικών στην Μέση Εκπαίδευση για το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των 

μαθητών και μαθητριών μας. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, 

       Με εκτίμηση, 

        Η Πρόεδρος                                                                    Η Γραμματέας     

   

  

 
Ελένη Χαλλούμα Κακουλλή                                           Μαρίλια Κωνσταντινίδου 

 

 

 


