
ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ» 

 
 

Η οµάδα εργασίας του ΚΕΜΕΤΕ για την «Ξενόγλωσση 
Εκπαίδευση» πραγµατοποίησε την 1η συνάντησή της την Πέµπτη 
23 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στα γραφεία του ΚΕΜΕΤΕ/ ΟΛΜΕ. 
Στη συνάντηση αυτή ύστερα από διάλογο και ανταλλαγή απόψεων 
όλων των µελών ορίστηκαν οι ενότητες πάνω στις οποίες θα 
εργαστεί η οµάδα ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσµα. Οι ενότητες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 
1η: Ιστορική αναδροµή – Νοµοθετικό  και θεσµικό πλαίσιο της 

ξένης γλώσσας στο δηµόσιο σχολείο (αναλυτικό και ευέλικτο 
πρόγραµµα). Τι ισχύει στην Ελλάδα και τι στο εξωτερικό. 

 
2η: Υποδοµή (ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία – οπτικοακουστικό 

υλικό – κτιριακό – σχολική βιβλιοθήκη – αίθουσα 
διδασκαλίας(ΣΕΠΕ) – µαθησιακή διαδικασία και επίπεδα στη 
διδασκαλία ξένων γλωσσών). 

 
3η: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας (ο θεσµός – κενά 

και παραλείψεις – προτάσεις – σύνδεση αυτού µε το δηµόσιο 
σχολείο). 

 
4η: Προβλήµατα, Στόχοι, και Προτάσεις (σύνδεση των 

βαθµίδων της Πρωτοβάθµιας µε τη ∆ευτεροβάθµια – σύνολο των 
µαθητών στην τάξη ). 

 
5η: Ο εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας ( αρχική εκπαίδευση 

– επιµόρφωση – διαδικασία ένταξης στο επάγγελµα – επάρκεια 
προσωπικού – σχολική παρακολούθηση και σχολικοί σύµβουλοι). 

 
Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι επιθυµούν να 

συµµετάσχουν στην οµάδα να δουλέψουν πάνω στις 
συγκεκριµένες ενότητες και στη επόµενη συνάντησή µας να 
φέρουν τα αποτελέσµατα της δουλείας τους. Θα ακολουθήσει 
διάλογος για να ακουστούν όλοι και να υπάρξει η αντίστοιχη 
σύνθεση των απόψεων. 

Παρακαλούνται επίσης οι συνάδελφοι οι οποίοι αδυνατούν 
να συµµετάσχουν στην οµάδα ( είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε 
λόγω διαβίωσης στην επαρχία), όπως και  οι αντίστοιχες ενώσεις 



των εκπαιδευτικών της ξένης γλώσσας να στείλουν τις προτάσεις 
τους στο email  του συντονιστή της οµάδας: nikiforos_k@yahoo.gr     

Μην ξεχνάτε επίσης ότι η οµάδα εργασίας είναι ανοικτή για 
όσες/ους επιθυµούν να συµµετάσχουν.  

Υπεύθυνος της οµάδας εργασίας από το ∆.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ 
είναι ο Νικηφόρος Κωνσταντίνου. Πληροφορίες δίνονται στα 
τηλέφωνα του ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ : 2103252189, 2103244930, και 
2103230073, 210 3236544, 2103221255 εσωτερικό 102). 

 
 
 
Η οµάδα εργασίας του ΚΕΜΕΤΕ για την «Ξενόγλωσση 

Εκπαίδευση» θα πραγµατοποιήσει την επόµενη συνάντησή της 
την Πέµπτη 9 Μαρτίου και ώρα 19:30 στα γραφεία του ΚΕΜΕΤΕ/ 
ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2, 5ος όροφος).  
 


