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Αγαπητέ κ Λούη Κυπριανέ,
Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε εκ νέου τη δυσαρέσκεια μας με την εξαγγελία των πρόσφατων
προαγωγών για τους Αγγλικούς όλων των βαθμίδων στη Μέση Γενική Εκπαίδευση. Είναι με
απογοήτευση που παρατηρούμε ότι οι καθηγητές Αγγλικών αδικούνται και φέτος μιας και ο
αριθμός των θέσεων που δόθηκαν είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που μας αντιστοιχεί
αριθμητικά. Η αδικία αφορά τόσο στο θέμα προαγωγών όσο και στο θέμα μονιμοποιήσεων αν
λάβουμε υπόψιν και τις ανάγκες και ελλείψεις που υπάρχουν.
 Αφυπηρετήσεις και Θέσεις Προαγωγών
Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των Αγγλικών έχει μεγάλη ανάγκη προαγωγών, μονιμοποιήσεων
και διορισμών βάσει του μεγάλου αριθμού αφυπηρετήσεων. Απλά να σας θυμίσουμε ότι και
φέτος ο κλάδος μας έχει τις περισσότερες αφυπηρετήσεις. Συγκεκριμένα αφυπηρετούν: 31
Αγγλικοί, 23 Φιλόλογοι, 16 Εμποριολόγοι, 10 Μαθηματικοί, και ακολουθούν οι άλλοι κλάδοι
με λιγότερους αφυπηρετησάντες. Οι περισσότεροι αφυπηρετήσαντες Αγγλικοί είναι Β/Δ, ως εκ
τούτου οι 13 προκηρυγμένες θέσεις Β/Δ για φέτος είναι αδύνατον να καλύψουν τα κενά των
αφυπηρετησάντων στα σχολεία ΜΕ, πόσο μάλλον τις νέες ανάγκες που θα προκύψουν με την
νέα σχολική χρονιά.
 Βοηθοί Διευθυντές/Συντονιστές Αγγλικών
Γενικότερα υπάρχει ανάγκη σε αρκετά λύκεια για Βοηθούς Διευθυντές/Συντονιστές Αγγλικών.
Υπάρχουν πολλά τμήματα κατεύθυνσης Αγγλικών στα Λύκεια μας και πολλοί μαθητές που
παρακάθονται σε εξετάσεις Αγγλικών. Ως εκ τούτου απαιτείται συντονισμός του μαθήματος σε
όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς οι Β/Δ άλλων ειδικοτήτων που συντονίζουν το μάθημα δεν γνωρίζουν
το αντικείμενο για να το συντονίσουν αποτελεσματικά, και επιπλέον δυσκολεύονται να
οργανώσουν και να φέρουν εις πέρας τις εξετάσεις Αγγλικών με την ιδιαιτερότητα που
παρουσιάζουν λόγω του ακουστικού μέρους. Οι Β/Δ άλλων ειδικοτήτων δεν δίνουν τη
πρέπουσας σημασία και την ορθή καθοδήγηση στους υφιστάμενους τους με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται διάφορα προβλήματα.
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 Τεράστιος αριθμός συμβασιούχων και λιγοστές μονιμοποιήσεις
Είναι επίσης σημαντικό να μονιμοποιηθεί ο μεγάλος αριθμών συμβασιούχων που έχει ο κλάδος
μας κάθε χρόνο, που ξεπερνά το 22% στο σύνολο των καθηγητών Αγγλικών και το 13% των
συμβασιούχων όλων των κλάδων. Πρέπει άμεσα να μονιμοποιηθεί ο μεγάλος αριθμός
συμβασιούχων για να σταματήσει επιτέλους το μαρτύριο της αβεβαιότητας αυτών των
ανθρώπων και να γίνεται καλύτερη και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών του μαθήματος στα
σχολεία.
 Θέση Επιθεωρήτριας
Υπάρχει άμεση ανάγκη πλήρωσης της θέσης της Επιθεωρήτριας που αφυπηρετεί στο τέλος της
σχολικής χρονιάς.
Κύριε Λούη,
Είναι με μεγάλη μας λύπη που διαπιστώνουμε ότι ο κλάδος μας καθώς και το μάθημα των
Αγγλικών, υπόκεινται τις μεγαλύτερες αδικίες λόγω των αποφάσεων του ΥΠΠΑΝ. Δυστυχώς
αποδέχτης όλων αυτών των αδικιών είναι οι μαθητές και μαθήτριες μας.
Για άλλη μια φορά σας παρακαλούμε όπως ενεργήσετε για την επίλυση όλων των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει η διδασκαλία και εκμάθηση των Αγγλικών, καθώς και για την άρση όλων των
αδικιών εις βάρους του κλάδου των Αγγλικών. Στόχος μας να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην
αναβάθμιση της ποιότητας και στην προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα στο δημόσιο
σχολείο.

Με εκτίμηση,
Δ.Σ. ΠΑΣΥΚΑ
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