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22 Σεπτεμβρίου 2022
Aγαπητέ Δρ. Ηλία Μαρκάτζιη,
Θα θέλαμε με αυτή την επιστολή μας να σας ενημερώσουμε για κάποια προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες μας της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης με τη διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.
Αρχικά, οι Γ΄ τάξεις της Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης, στις οποίες τα Αγγλικά δεν είναι
εξεταζόμενο μάθημα, αποτελούνται από αδύνατους κυρίως μαθητές που διδάσκονται δύο περιόδους
τη βδομάδα το απαιτητικό επίπεδο Β2. Οι μαθητές αδυνατούν να ανταποκριθούν στο συγκεκριμένο
επίπεδο και ως εκ τούτου γίνεται εισήγηση οι μαθητές να μπορούν να συνεχίσουν και να
ολοκληρώσουν το βιβλίο της Β΄ τάξης (επίπεδο Β1+) στην Γ΄ τάξη. Μια τέτοια ενέργεια θα συνεπάγεται
και την εξοικονόμηση πόρων αφού οι μαθητές/τριες θα χρησιμοποιούν τα ίδια βιβλία για δύο χρονιές.
Επιπλέον, τα δίωρα εξεταζόμενα μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης διδάσκονται τα Αγγλικά μόνο
δύο διδακτικές περιόδους τη βδομάδα, και στο τέλος του κάθε τετραμήνου απαιτείται από αυτούς να
παρακάθονται σε εξετάσεις. Ο χρόνος διδασκαλίας του μαθήματος δεν επαρκεί για κάλυψη των
Δειχτών Επιτυχίας και Επάρκειας και για προετοιμασία των μαθητών για το επίπεδο B1 στην Α΄ τάξη,
το επίπεδο Β1+ στην Β΄ τάξη και το επίπεδο Β2 στην Γ’ τάξη. Είναι σημαντικό να αυξηθεί άμεσα ο χρόνος
για αυτές τις τάξεις από δύο περιόδους τη βδομάδα σε τέσσερις.
Τέλος, θα θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε για την μη ύπαρξη μαθημάτων στήριξης Αγγλικών σε αρκετές
Τεχνικές Σχολές, που δυστυχώς στερεί σε μεγάλο αριθμό παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες την
αναγκαία βοήθεια για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μαθήματος των Αγγλικών
κάθε τάξης.
Οι μαθητές/τριες των Τεχνικών Σχολών έχουν δικαίωμα στην αποτελεσματική εκμάθηση της διεθνούς
γλώσσα για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί και επιτυχημένοι επαγγελματίες. Αναμένουμε την
άμεση παρέμβαση σας για την επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων. Ευχόμαστε σύντομα το ΥΠΠΑΝ να
προχωρήσει στην αναβάθμιση του μαθήματος των Αγγλικών, για την αναβάθμιση της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο και για το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των
μαθητών και μαθητριών.
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