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Θέμα:

Πρόταση για επαναφορά αναβαθμισμένης επάρκειας
Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Στις δύσκολες συγκυρίες που βιώνει η κοινωνία μας, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών
αντιμετωπίζουμε ανυπέρβλητα προβλήματα με την κατάργηση του θεσμού της Επάρκειας που
επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 6117/Α5/2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 324/Β/8-2-2017).






Το έργο της διδασκαλίας ξένης γλώσσας στα ΚΞΓ βασίζεται κυρίως σε επαρκειούχους
καθηγητές. Μετά την κατάργηση της επάρκειας, δεν υπάρχουν καθηγητές λόγω του ότι:
o Οι πτυχιούχοι ξενόγλωσσων τμημάτων φιλολογίας των πανεπιστημίων προσβλέπουν
και απορροφώνται πλέον στη δημόσια εκπαίδευση και στα νηπιαγωγεία.
o Εφέτος ειδικά επιδεινώθηκε το φαινόμενο λόγω των μαζικών προσλήψεων στη
Δημόσια Εκπαίδευση.
o Καθηγητές-πτυχιούχοι που εργάζονται ήδη στα Κέντρα μας, εγκαταλείπουν
αιφνιδίως το πόστο τους και μάλιστα εν μέσω του ακαδημαϊκού έτους, επειδή
διορίζονται στο δημόσιο. Αυτό το μαζικό κύμα φυγής διδακτικού προσωπικού από
τα ΚΞΓ έχει διαταράξει την λειτουργία των Κέντρων μας λόγω αδυναμίας
αναπλήρωσής τους.
Η κατάργηση του θεσμού επίσπευσε την ανεξέλεγκτη γιγάντωση του φαινομένου των
μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων και των οικοδιδασκαλείων, ζήτημα για το οποίο σας έχουμε
επανειλημμένως ενημερώσει. Όντας μη δυνατή η απασχόληση σε ΚΞΓ αυξάνονται οι
στρατιές των ανέργων και συνάμα των μαύρων ιδιαίτερων μαθημάτων, πλήττοντας τους
νόμιμους επαγγελματίες – ιδιοκτήτες ΚΞΓ.
Εφόσον τα ΚΞΓ οδηγούνται έτσι στον αφανισμό ενώ τα μαύρα ιδιαίτερα μαθήματα
συνεχώς αυξάνονται, τα δημόσια ταμεία χάνουν τεράστια ποσά από φόρους και εισφορές.
Κυρία Υπουργέ,

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών – Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών είμαστε
υπέρ του θεσμού της επάρκειας με προϋπόθεση την παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος
το οποίο θα οδηγεί σε απόκτηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας, πρακτική που έχει ήδη
εφαρμοστεί πρόσφατα από Δημόσια Πανεπιστήμια όπως τo ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ, το Θεσσαλίας και το
ΔΠΘ.
Με την πρότασή μας δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Αντιθέτως, με το
επιμορφωτικό πρόγραμμα απόκτησης επάρκειας προστίθενται έσοδα στα δημόσια ταμεία.
Για τους λόγους αυτούς, κυρία Υπουργέ,
Σας ζητούμε να επαναφέρετε το θεσμό της επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών,
υιοθετώντας την πρότασή μας για επιμορφωτικό πρόγραμμα απόκτησης της.
Σας παρακαλούμε να ορίσετε άμεσα μια συνάντηση ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να
αναπτύξουμε τα επιχειρήματα μας και να σας εκθέσουμε αναλυτικότερα τις προτάσεις μας.
Με κάθε εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Έφη Θεοχάρη

Γεώργιος Ζηκόπουλος
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