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ελληνική εκπαίδευση : Οι στρατηγικές, τα προγράμματα και οι επιδράσεις 
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Περίληψη 
Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η  παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της 

διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην εκπαίδευση μέσα από τα Αναλυτικά και Ωρολόγια 
προγράμματα, καθώς και μέσα από την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ή τα αυτοτελή 
φυλλάδια του ΥΠΕΠΘ, τις Εισηγητικές Εκθέσεις των νομοσχεδίων και τις οδηγίες. 
Επιχειρείται η διερεύνηση και η καταγραφή των τάσεων που παρουσιάστηκαν στη 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στη χώρα μας  από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα. 
Αφετηρία της έρευνας θεωρήθηκε το έτος 1961 γιατί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’50 
κυριαρχεί η γαλλική γλώσσα στη δημόσια εκπαίδευση, ενώ ουσιαστική και αυτόνομη 
παρουσία της αγγλικής γλώσσας στα αναλυτικά προγράμματα έχουμε μέσα  στη δεκαετία του 
60. Γίνεται σύντομη επισκόπηση της εξέλιξης του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας και 
διερευνώνται οι μεθοδολογικές τάσεις που υιοθετούνται μέσα από τα Αναλυτικά 
προγράμματα των 1961, 1966, 1969, 1977, 1984, 1999 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
μέσα από διατάγματα και εγκυκλίους. Τέλος εξετάζεται το αναλυτικό πρόγραμμα του 1996 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ΔΕΠΠΣ ξένων γλωσσών του 2002.  
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Abstract 
Τhe present paper aims at presenting the instruction of English language in public 

education diachronically, through the study of curricula and timetables, official governmental 
documents, drafts of Law, preambles and guidebooks. Its basic purpose is to identify and 
record English language teaching approaches and methods from ‘60s up to nowadays as 
presented in the abovementioned documents. 1961 is the starting point in the present study, 
because French language was the dominant foreign language taught in public education up to 
the end of 50s and English language curricula were first designed and published in the early 
‘60s. Studying drafts of Law, preambles and the English language curricula of secondary 
education from 1961 to 1999, we recorded the dominant teaching approaches and methods 
and we tried to identify the basic differences among them. Furthermore, the English language 
curriculum of primary education published in 1996 and the cross-thematic curriculum 
published in 2002 were studied in order to highlight the purpose, the goals and the 
methodology suggested for teaching English in primary education. 
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1. Εισαγωγή 

 
Η υπεροχή της αγγλικής γλώσσας ως κοινός κώδικας επικοινωνίας  στο πλαίσιο της 

πολύγλωσσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας  είναι αναμφισβήτητη (Βreidbach, 2003), και η 
καθιέρωση της διδασκαλίας της σε μαθητές μικρής ηλικίας στα εκπαιδευτικά συστήματα των 
περισσοτέρων κρατών μελών έχει παγιωθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες (Eurydice, 2001). 
Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο δεκαετιών δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση της 
διδασκαλίας των ευρωπαϊκών γλωσσών στην αναμόρφωση των προγραμμάτων γλωσσών,  με 
την αγγλική γλώσσα να κατέχει κυρίαρχη θέση (Griva, Iliadou & Papadopoulou, 2009).  

Στη χώρα μας, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, στο πλαίσιο της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής μεταρρυθμιστικής απόπειρας, επιχειρούνται θεσμικές βελτιωτικές 
παρεμβάσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών με προεξέχουσα την αγγλική γλώσσα στη 
δημόσια εκπαίδευση (Γρίβα, 2004). Η νέα περίοδος στην εκπαίδευση σηματοδοτήθηκε από  
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την έναρξη προβληματισμού και κινητικότητας σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής 
γλώσσας με στόχο την αναμόρφωση του μαθήματος των αγγλικών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Επιπλέον, καθιερώνεται η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως υποχρεωτικό 
μάθημα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (1992), και εισάγεται η δεύτερη ξένη γλώσσα 
(Γαλλική ή Γερμανική) στη δευτεροβάθμια (1993), καθώς και εφαρμόζεται πιλοτικά η 
διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου 
(2005). 

Στη συγκεκριμένη εργασία αποπειράται μια ιστορική θεώρηση της καθιέρωσης της 
διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση από τις αρχές του 
1960, καθώς η περίοδος μέχρι το 1960 χαρακτηρίστηκε από την επικυριαρχία της γαλλικής 
γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση. Για την επισκόπηση της πορείας της διδασκαλίας της 
αγγλικής γλώσσας λαμβάνονται υπόψη και μελετώνται το θεσμικό πλαίσιο της κάθε 
περιόδου, τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα καθώς και οι επικρατούσες 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.  

 
2. Οι ξένες γλώσσες στην ελληνική εκπαίδευση  την περίοδο 1833-1963 
 
Η πρώτη περίοδος αρχίζει με την ίδρυση του πρώτου Γυμνασίου στο Ναύπλιο το 1833, 

όταν έγινε η εισαγωγή της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στο πρόγραμμα σπουδών του 
νεοσύστατου Γυμνασίου και τελειώνει το 1963 με την εκλογή της Κυβέρνησης του Κέντρου 
που άσκησε επιδράσεις στη διδασκαλία της  ξένης γλώσσας. Τα κύρια χαρακτηριστικά στη 
ξενόγλωσση εκπαίδευση  αυτής της εποχής ήταν η αδυναμία σαφούς προσδιορισμού του 
σκοπού και των στόχων του μαθήματος, η απαρχαιωμένη μέθοδος διδασκαλίας και το 
έλλειμμα στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Είναι γεγονός ότι από το 1833 
διδάσκονταν στα σχολεία της Μέσης εκτός από τη μητρική γλώσσα και τις δύο κλασικές, 
δηλαδή τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά,  το μάθημα των γαλλικών, καθώς την περίοδο 
αυτή η γαλλική γλώσσα θεωρούνταν ως  η γλώσσα της κουλτούρας και της κοινωνικής 
αριστοκρατίας.  

Για τους λόγους επομένως που προαναφέρθηκαν η γαλλική κυριαρχούσε στην 
εκπαίδευση αν και διδασκόταν από άτομα που δεν διέθεταν την απαιτούμενη πανεπιστημιακή 
προπαιδεία. Για να μπορέσουμε όμως να μιλήσουμε για προγράμματα σπουδών 
προσανατολισμένα στη γλωσσομάθεια  θα πρέπει να εστιάσουμε στην περίοδο που 
ακολούθησε τον παγκόσμιο πόλεμο. Και αυτό επειδή το 1942 καθιερώθηκε η διδασκαλία της 
Γερμανικής και  Ιταλικής γλώσσας στα Αστικά σχολεία και στις Εμπορικές σχολές ενώ στις 
21/12/1945 δημοσιεύτηκε ο Αναγκαστικός Νόμος Περί εισαγωγής της Αγγλικής Γλώσσης ως 
υποχρεωτικού μαθήματος εις τα Γυμνάσια για τις τελευταίες τάξεις και ορίστηκε να  
διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα στην καθεμιά από τις τάξεις αυτές. Η επιλογή αυτή 
ερμηνεύεται εύκολα αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται στην ουσία για την περίοδο ένταξης της 
Ελλάδας στην ‘αμερικανική σφαίρα επιρροής’, γεγονός που αιτιολογεί τη θέσπιση του Νόμου 
που προαναφέρθηκε.  Παρόλα αυτά ο συγκεκριμένος νόμος δεν ανταποκρινόταν στους 
σκοπούς του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας και ουσιαστικά κινούνταν ανάμεσα στην 
τυπική ύπαρξη και στην ουσιαστική ανυπαρξία.  

Η συγκρότηση της Επιτροπής παιδείας το 1957 και ορισμένες μεταρρυθμιστικές 
απόπειρες  που έγιναν το 1959 δεν άλλαξαν την κατάσταση και δε συνέβαλαν στην αύξηση 
της γλωσσομάθειας στον ελλαδικό χώρο. Παρόλα αυτά η ένταξη της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ 
(1959) και η σύνδεσή της με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1961) επιβεβαιώνει τον 
Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας μας και ασκεί καθοριστική επίδραση στη διείσδυση 
της αγγλικής γλώσσας στα προγράμματα σπουδών. Το αναλυτικό πρόγραμμα του 1961, που 
αφορούσε  στις τρεις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ 160/13-09-1961), είναι 
ενδεικτικό των νέων τάσεων που επικρατούσαν την περίοδο αυτή  στο χώρο της εκπαίδευσης.  
Το πρόγραμμα αυτό όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί με νέο Διάταγμα επανήλθε  σε ισχύ το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1935 για τις τρεις κατώτερες τάξεις του Γυμνασίου και τις τρεις 
ανώτερες τάξεις της κλασικής κατεύθυνσης.  Οι ώρες διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας 
ανέρχονταν σύμφωνα με το Διάταγμα  σε τρεις εβδομαδιαία  για κάθε τάξη του Γυμνασίου 
της πρώτης βαθμίδας, σε τρεις ώρες για την Δ’ τάξη ενώ μειώνονταν σε δύο οι ώρες για την 
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Ε’ και Στ’ τάξη αντίστοιχα. Οι αναφορές στη μεθοδολογία και τους τρόπους διδασκαλίας του 
μαθήματος ήταν ανύπαρκτες, όπως ανύπαρκτες ήταν  και οι αναφορές στην αξιολόγηση των 
μαθητών. 

 
3. Η ‘πρώιμη’ φάση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας (1963-1967) 
 
Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 1963 η νέα κυβέρνηση, υπό την προεδρία του Γ. 

Παπανδρέου, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά θέματα. Ο νέος Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο Ε. Παπανούτσος, υπήρξε ο εμπνευστής της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964. Με το Νομοθετικό  Διάταγμα 4379-1964 Περί 
οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως προβλέπονταν σημαντικές αλλαγές, 
όπως η διχοτόμηση της Μέσης Εκπαίδευσης σε δύο τριετείς αυτοτελείς κύκλους (Γυμνάσιο – 
Λύκειο), η καθιέρωση της δωρεάν Παιδείας (κατάργηση εισφορών, τελών, εξέταστρων, 
δωρεάν βιβλία και σίτιση σ’ όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης), η εισαγωγή της δημοτικής 
γλώσσας ως εκφραστικού οργάνου διδασκόντων και διδασκομένων σ’ όλες τις βαθμίδες. Σε 
αυτό το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο εντάχθηκε και ο προβληματισμός για την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών των ξένων γλωσσών. Πρόκειται στην ουσία για μια περίοδο στη διάρκεια της 
οποίας έλαβε χώρα η μεγαλύτερη προσπάθεια αστικού εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών 
δομών (Μπουζάκης, 2002, σελ. 131), η οποία οδήγησε το 1966 στη σύνταξη καινούργιων 
Αναλυτικών Προγραμμάτων για την ξένη γλώσσα. 

Τα δομικά στοιχεία του  Αναλυτικού Προγράμματος του 1966, που αφορούσαν στη 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο, σχετίζονταν με τους σκοπούς, το περιεχόμενο 
και τη μέθοδο διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, οι σκοποί ήταν γενικοί, κοινοί για όλες τις τάξεις  
και ο κύριος σκοπός του μαθήματος, ήταν πολυμερής και σύνθετος: γλωσσικός, πολιτιστικός, 
‘παιδευτικός’, λογοτεχνικός. Ειδικότερα η γλωσσική διδασκαλία νοούνταν ως διδασκαλία 
των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων  με διάφορες ασκήσεις δομικού – 
μηχανιστικού τύπου, σύμφωνα με τις οποίες η λέξη αναγνωριζόταν, χαρακτηριζόταν και 
εντασσόταν στα πλαίσια της πρότασης και όχι του κειμένου.  Μέσα από αυτό το πλαίσιο 
δινόταν έμφαση στην προφορικότητα του λόγου, επιρροή από την προφορικο-ακουστική 
μέθοδο, με ασκήσεις που είχαν τη μορφή συζητήσεων, ομιλιών και δραματοποιήσεων ενώ 
ταυτόχρονα ήταν διακριτή η επιρροή της γραμματικο-μεταφραστικής μεθόδου με τη μορφή 
ασκήσεων μεταφραστικού τύπου. Παράλληλα δινόταν έμφαση στη μελέτη της λογοτεχνίας 
και στην ανάπτυξη της ικανότητας για σύνταξη εκθέσεων, μια τάση που κυριάρχησε για 
αρκετό χρονικό διάστημα στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη χώρα μας. Η μεθόδευση 
της διδασκαλίας είχε τη μορφή οδηγιών, αναφερόταν κυρίως στη διδακτέα ύλη και όχι στη 
διδακτική του μαθήματος, ενώ η αξιολόγηση έλειπε παντελώς (Β.Δ. 72/1966, ΦΕΚ Ν16Α). 

Αναφορικά με την κατανομή των ωρών διδασκαλίας της γλώσσας στο Αναλυτικό 
πρόγραμμα πρέπει να επισημανθεί ότι  οι ώρες διδασκαλίας παρέμεναν τρεις για την Α’ και 
Β’ τάξη του Λυκείου αντίστοιχα.  Για το Οικονομικό Λύκειο ίσχυε το ίδιο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα. Όσον αφορά στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα οι ώρες αυξάνονταν από 3 σε 4 για 
την Α’ Λυκείου ενώ για την Β’ Λυκείου παρέμεναν τρεις όπως και για το Ενιαίο Λύκειο. Στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ τάξης, του 3τάξιου Ναυτικού Λυκείου ως ξένη γλώσσα υπήρχε 
μόνο η αγγλική, η οποία διδασκόταν 5 ώρες εβδομαδιαία.  

 
4.  Η περίοδος των αμφιταλαντεύσεων: Η αγγλική γλώσσα και η διδασκαλία της την 

περίοδο της δικτατορίας (1967-1974) 
 
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964-66 καταργήθηκε από τη δικτατορία του 1967 

πριν καν ολοκληρωθεί. Ειδικότερα καταργήθηκαν τα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα 
του 1964-66 και επανήλθαν σε ισχύ τα Αναλυτικά Προγράμματα του 1935 για το κλασικό 
τμήμα του Γυμνασίου και του 1959 για το πρακτικό. Είναι δεδομένο ότι η ελληνική 
εκπαίδευση επανήλθε στα γνωστά αναχρονιστικά πλαίσια του ψευδοκλασικισμού, της 
προγονολατρείας, της λογοκοπίας και του βερμπαλισμού, στο πλαίσιο των οποίων το σχολείο 
γινόταν αντιληπτό ως οργανισμός αποκομμένος από τις ανάγκες της κοινωνίας και της 
οικονομίας  (Μπουζάκης, 2002, σελ. 133). Και ενώ οι ώρες διδασκαλίας των κλασικών 
μαθημάτων αυξήθηκαν, η στάση της πολιτείας απέναντι στην αγγλική γλώσσα ήταν 
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αμφίσημη. Η ανάγκη προσέλκυσης επενδυτών  από το νεοπαγές καθεστώς συντέλεσε στην 
αναίρεση κάθε προσπάθειας εξοβελισμού της αγγλικής γλώσσας από τα προγράμματα 
σπουδών και  συνέβαλε  στην εδραίωσή της. 

Το 1969 εκπονήθηκαν νέα Ωρολόγια και Αναλυτικά προγράμματα (Β.Δ. 723/10-11-69 
ΦΕΚ 223/69). Σ’ αυτά οι ώρες διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας παρέμειναν 9 για τις τρεις 
πρώτες τάξεις του Γυμνασίου (κατώτερος κύκλος) και μειώθηκαν  στις 6 για τις Δ’, Ε΄, Στ’ 
τάξεις (ανώτερος κύκλος) τόσο της θεωρητικής όσο και της θετικής κατεύθυνσης. Στο 
Οικονομικό Γυμνάσιο  με το Προεδρικό Διάταγμα 490/1968 (ΦΕΚ 161Α’) για τις έξι τάξεις 
οι ώρες των Αγγλικών προσδιορίστηκαν σε 18 συνολικά και για το Ναυτικό Γυμνάσιο 
αυξήθηκαν σε 22, κατανεμημένες ως εξής: οι Α’, Β’, Γ’, Γυμνασίου διδάσκονταν από τρεις 
ώρες αγγλικά εβδομαδιαία οι Δ’ και Ε’ τάξεις από 4 ώρες αντίστοιχα και στην Στ’  τάξη οι 
ώρες αυξήθηκαν  σε  5.  

Ο σκοπός του μαθήματος  καθορίστηκε ως  γλωσσικός,  πολιτιστικός,  παιδευτικός και 
επιπλέον δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην εξοικείωση των μαθητών με την αγγλόφωνη 
λογοτεχνία και τα ‘κλασσικά έργα’. Η διδακτέα ύλη περιλάμβανε την προφορά, ανάγνωση 
κειμένων, γραμματική και συντακτικό, προφορικές ασκήσεις, μετάφραση, ορθογραφία και 
εκθέσεις. Από τη μια τάξη στην άλλη δεν υπήρχαν αλλαγές στα κριτήρια επιλογής, 
διαβάθμισης και οργάνωσης της ύλης. Σχετικά με τη διαβάθμιση της ύλης λαμβανόταν υπόψη 
το κριτήριο της απλότητας για τη διδασκαλία της γραμματικής. Οι μεθοδολογικές υποδείξεις 
επαναλαμβάνονταν σχεδόν όμοιες από την Α’ ως την Στ’ τάξη. Οι σημαντικότερες από αυτές 
ήταν α) η επιμονή στην προφορική εξάσκηση των μαθητών, β) η επιμονή στην 
απομνημόνευση λέξεων και φράσεων ή ολόκληρων ποιημάτων, γ) η επαγωγική μέθοδος για 
τη διδασκαλία της γραμματικής, δ) η προσπάθεια σύγκρισης των γραμματικών – 
συντακτικών φαινομένων προς τα αντίστοιχα φαινόμενα της ελληνικής γλώσσας, ε) η 
εξάσκηση σε φράσεις – κλειδιά με χρησιμοποίηση κατάλληλων drills. Για πρώτη φορά 
εμφανίζονταν σε αναλυτικά προγράμματα γενικές και ειδικές οδηγίες για τη διδασκαλία της 
γλώσσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις γενικές οδηγίες αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιούνται 
παραλλήλως η ‘άμεσος μέθοδος’ και η ‘μορφολογική’. Οι συντάκτες του Αναλυτικού 
Προγράμματος  δεν έκαναν αναφορά στον τρόπο αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών.  

Αν επιχειρήσουμε λοιπόν μια σύντομη θεώρηση του αναλυτικού προγράμματος  
διαπιστώνουμε  ότι αυτό ήταν ελαφρά διαφοροποιημένο από τα προηγούμενα προγράμματα. 
Παρόλα αυτά το πρόγραμμα περιλάμβανε σκοπούς και στόχους διατυπωμένους με ασάφεια, 
οι μεθοδολογικές αναφορές ήταν υποτυπώδεις και τα τμήματα που αφορούσαν στην 
αξιολόγηση των μαθητών ήταν ανύπαρκτα. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι δύο 
διαφορετικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις (η γραμματικομεταφραστική και η δομική) 
συνυπήρχαν  στο συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα. Καταλήγουμε επομένως στη 
διαπίστωση ότι κατά την περίοδο 1971-1983 η μέθοδος που επίσημα υιοθετήθηκε για τη 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών ήταν μικτή, με εμφανή τα χαρακτηριστικά κυρίως της 
γραμματικομεταφραστικής και της δομικής-μηχανιστικής προσέγγισης. Τα συμπεράσματα 
των ερευνών των άλλων χωρών σχετικά με τη διδακτική αποτελεσματικότητα της 
επικοινωνιακής μεθόδου, η γενική κριτική, οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών και ειδικών των 
χωρών  στο πλαίσιο των οποίων έγιναν οι εφαρμογές, συνεισέφεραν στο να ξεκινήσουν 
κάποιες προσπάθειες για τη βελτίωση και ανανέωση του μαθήματος της ξένης γλώσσας. 

 
5. Η περίοδος της ‘διάχυσης’: Η διδασκαλία της αγγλικής τη μεταδικτατορική 

περίοδο (1976-1983) 
 
Μετά την πτώση της δικτατορίας (23-7-1974) και τις βουλευτικές εκλογές που  έλαβαν 

χώρα το Νοέμβριο του 1974, η κυβέρνηση που προήλθε από αυτές, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976, καθιερώνοντας επίσημα τόσο 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση την κοινή 
Νεοελληνική γλώσσα. Η φιλοσοφία του σχετικού εκπαιδευτικού νόμου 309 ήταν στα 
περισσότερα σημεία όμοια με εκείνη των αντιστοίχων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών του 
1964. Καθοριστική παράμετρος για τη διαμόρφωση των εξελίξεων στο πεδίο της 
εκπαιδευτικής πολιτικής του μεταδικτατορικού κράτους υπήρξε  η ιδεολογική και οικονομική 



 68

επιλογή της ένταξης της χώρας μας σε συνασπισμούς και η συνακόλουθη απόπειρα επιβολής 
του αστικοδημοκρατικού εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών δομών. Η ανάγκη αυτή 
μορφοποιήθηκε τόσο στα προγράμματα σπουδών στα οποία εντάχθηκε η διδασκαλία της 
αγγλικής γλώσσας, όσο και  στη δημιουργία των προϋποθέσεων ανάπτυξης της τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. (Μπουζάκης, 2002).  

Έτσι κάτω από το πνεύμα του μεταρρυθμιστικού νόμου 309/76 συντάχτηκαν νέα 
Αναλυτικά Προγράμματα για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, τόσο για το Γυμνάσιο 
όσο και για το Λύκειο. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 1977 δημοσιεύτηκε το ωρολόγιο 
πρόγραμμα των τριών τάξεων του Γυμνασίου και το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Α’ και Β’ 
τάξεων (Π.Δ. 831/1977 – ΦΕΚ 270/Τ.Α) και την επόμενη χρονιά το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
της Γ’ τάξης Γυμνασίου (Π.Δ. 374/1978) καθώς και της Α’ Λυκείου Π.Δ. 373/1978 (ΦΕΚ 
79/15-05-78) και το 1979 το πρόγραμμα της Γ’ τάξεως του Λυκείου γενικής κατεύθυνσης 
Π.Δ. 826/1979 (ΦΕΚ 240/23-10-79)τα οποία ίσχυσαν μέχρι τη σχολική χρονιά 1984-85 για 
το Γυμνάσιο οπότε και άρχισε η σταδιακή τους αναμόρφωση. Στις οδηγίες του Κ.Ε.Μ.Ε. που 
κυκλοφόρησαν το 1980 (Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των μαθημάτων στο 
Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο 1980, Κ.Ε.Μ.Ε., τεύχος Γ’/80) και που περιλάμβαναν 
μεθοδολογικές υποδείξεις για τη διδασκαλία της αγγλικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
υπήρχαν κάποια αξιοπρόσεκτα νεωτεριστικά στοιχεία. Το 1981 (Π.Δ. 1286/81)  
τροποποιήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των τριών τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. 
Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας παρέμειναν τρεις ανά τάξη για το 
Γυμνάσιο ενώ στο Λύκειο καθορίστηκαν τρεις ώρες για την Α’ τάξη και δύο ώρες τόσο για 
τη Β’ όσο και για τη Γ’ τάξη. 

Ωστόσο η μεταρρύθμιση  του προγράμματος δε συνεπαγόταν ουσιαστικές, εσωτερικές 
αλλαγές σχετικά με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Τα αναλυτικά προγράμματα που 
ίσχυσαν μέχρι το 1984, είχαν την ίδια περίπου μορφή, περιείχαν σκοπούς και στόχους 
διατυπωμένους με ασάφεια, ενώ οι αναφορές στη μεθοδολογία ήταν υποτυπώδεις και οι 
μεθοδικές  οδηγίες αφορούσαν στη διδακτέα ύλη και όχι στη διδακτική του μαθήματος. Ο 
ασαφής τρόπος περιγραφής των σκοπών του μαθήματος με τη γενικότητα της διατύπωσης 
προβλημάτιζε τον εκπαιδευτικό κατά τη φάση του σχεδιασμού αλλά και κατά τη διεξαγωγή 
του μαθήματος. Επιπλέον, δεν υπήρχε η υπόδειξη τρόπου ή τρόπων μέτρησης του 
αποτελέσματος του μαθήματος. Οι μορφωτικοί σκοποί δεν αναλύονταν σε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες και δεν είχαν καμία ομοιότητα με το συγκεκριμένο τρόπο περιγραφής των 
σκοπών που πρότεινε ο  Mager (1985).  

Συγκεκριμένα τα Αναλυτικά Προγράμματα της αγγλικής γλώσσας περιλάμβαναν τους 
σκοπούς και τους στόχους του μαθήματος, τα μέρη του μαθήματος (λεξιλόγιο, προφορά, 
προφορικές ασκήσεις, ανάγνωση, γραμματική, συντακτικό, αντιγραφή), τη διδακτέα ύλη. Δεν 
περιείχαν  κανένα στοιχείο για την αξιολόγηση των μαθητών. Ως προς την διδακτέα ύλη τα 
νέα προγράμματα δεν διαφοροποιούνταν από το προηγούμενο που αναλύσαμε. Η ανάγνωση 
διεξαγόταν από το εγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο. Οι γραπτές ασκήσεις ήταν συστηματικές 
και  έπαιρναν τις μορφές: συμπλήρωση φράσεων, αντικατάσταση λέξεων, μετατροπή 
προτάσεων σε αρνητικές ή ερωτηματικές, απαντήσεις σε ερωτήσεις κ.λπ. δηλαδή ασκήσεις 
καθαρά δομικού τύπου. 

Επιπλέον το αναλυτικό πρόγραμμα περιλάμβανε κάποιες χωρίς σύστημα δοσμένες 
μεθοδολογικές οδηγίες. Παρόλα αυτά με κριτήριο τη μέθοδο διδασκαλίας οι αλλαγές που 
παρατηρούνταν σε σχέση με το προηγούμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα ήταν ασήμαντες. 
Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα του 1969 γινόταν χρήση του όρου 
‘περιστασιακή/καταστασιακή διδασκαλία’, χωρίς να δίδεται όμως κάποια επεξήγηση σχετικά 
με τη σημασία της έννοιας αυτής για τη διδασκαλία των γλωσσών. Παράλληλα στο 
πρόγραμμα υπήρχε παρότρυνση για αποφυγή της μετάφρασης γιατί κάθε αναφορά στη 
μητρική γλώσσα θα μπορούσε να προκαλέσει την παρεμβολή των γνωστών ελληνισμών που 
εμπόδιζαν την αυθόρμητη έκφραση στην ξένη γλώσσα. 
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6. Η περίοδος της επικυριαρχίας της αγγλικής γλώσσας (1980-2007) 
 
6.1 Η περίοδος 1980-1984 
Κατά τη δεκαετία του ’80 άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο που αφορούσε στην εκπαίδευση 

στο σύνολό της με τον καθορισμό νέας φιλοσοφίας ως προς τη δομή και τη λειτουργία όλων 
των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Η νέα περίοδος στην εκπαίδευση σηματοδοτήθηκε από την 
προσπάθεια να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας  νέας αντίληψης για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Μέσα στην όσμωση αυτή των δεδομένων θα πρέπει να 
τοποθετήσουμε και  την έναρξη των προσπαθειών για εκσυγχρονισμό των μεθόδων 
διδασκαλίας παράλληλα με αυτή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα η περίοδος 
ήταν εποχή γόνιμη σε προτάσεις για θέματα που αφορούσαν στην αναμόρφωση του 
μαθήματος των αγγλικών, στην εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία  
(Τοκατλίδου, 1980, σελ. 72) και  χαρακτηρίστηκε από την έναρξη κινητικότητας και 
προβληματισμού σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.  

Η διαπίστωση που κυριάρχησε αφορούσε στην ύπαρξη προβλημάτων σχετικά με την 
παραδοσιακή διδασκαλία που επικρατούσε παλιότερα. Οι λόγοι στους οποίους αποδόθηκε η 
αποτυχία της παραδοσιακής διδασκαλίας των ξένων γλωσσών ήταν το γεγονός ότι η 
διδασκαλία έριχνε εξ ολοκλήρου το βάρος στο γλωσσικό σύστημα, ότι τα προγράμματα είχαν 
ασαφείς στόχους και ότι  υπήρχε έλλειψη αναφοράς σε μέσα και τεχνικές αξιολόγησης της 
όλης πορείας της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, η οποία αποσύνδεε τον ‘λόγο’ από τη 
‘χρήση’ και τους ‘κανόνες επικοινωνίας’. Σύμφωνα με τον Westphalen, (1982, σελ. 15) 
«Αναγκαία προβάλλει σήμερα η ριζική ανασυγκρότηση των αναλυτικών προγραμμάτων και 
ο προσανατολισμός τους σε τεκμηριωμένους και με σαφήνεια διατυπωμένους στόχους 
μάθησης και η αναπροσαρμογή τους στα σύγχρονα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα». 

Μέσα στη δεκαετία του ’80 επιχειρήθηκε ένας πρώτος εκσυγχρονισμός με την 
αξιοποίηση κάποιων τάσεων των επικοινωνιακών θεωριών. Ήδη από την περίοδο 1980-83 
έγινε εμφανής η ανάγκη για αναθεώρηση της υπάρχουσας μεθοδολογίας και αντικατάστασή 
της από πιο σύγχρονες αρχές, Παρόλα αυτά δεν παρατηρήθηκε επαρκής ενημέρωση για τη 
δημιουργία προβληματισμού και συζήτησης που θα επέτρεπε την ευρεία διάδοση των 
πορισμάτων της σύγχρονης γλωσσολογίας και την καλύτερη ‘εκμετάλλευσή’ τους για τη 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Στο πεδίο της νεοελληνικής εκπαίδευσης το 1982 
καθιερώθηκε το μονοτονικό σύστημα στην εκπαίδευση και στη διοίκηση (Π.Δ. 297/82), ενώ 
την ίδια χρονιά υποκαταστάθηκαν οι Επιθεωρητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, έργο του οποίου ήταν η επιστημονική 
και παιδαγωγική καθοδήγηση και η συμμετοχή στην αξιολόγηση και επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών.  

Αφετηρία κάποιων σημαντικών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων υπήρξε ο νόμος πλαίσιο 
(Ν.Π 1566/85) για τη δομή και τη λειτουργία της γενικής εκπαίδευσης. Με το συγκεκριμένο 
νόμο λαμβάνονταν μια σειρά από μέτρα που στόχευαν αφενός σε εξωτερική μεταρρύθμιση, 
όπως  η θεσμοθέτηση της λαϊκής συμμετοχής στην Παιδεία (τοπική αυτοδιοίκηση, σχολικό 
συμβούλιο, σύλλογοι γονέων κ.λπ.), και αφετέρου σε εσωτερική μεταρρύθμιση, π.χ. αλλαγές 
στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στη μεθόδευση της διδασκαλίας, στη 
σύνταξη σχολικών εγχειριδίων και γενικότερα στις αλλαγές στην ζωή του σχολείου. 
Συστατικό στοιχείο της εσωτερικής μεταρρύθμισης ήταν η αναμόρφωση των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων, καθώς τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν άρτιους οδηγούς του 
εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνουν κυρίως σαφώς διατυπωμένους, κατά μάθημα, 
σκοπούς μέσα στα πλαίσια των γενικών και ειδικών, κατά βαθμίδα, σκοπών της εκπαίδευσης. 
Στα μαθήματα που επαναπροσδιορίζονταν στο πλαίσιο των Αναλυτικών Προγραμμάτων 
εντάχθηκε και το μάθημα των Αγγλικών.  

Επιπλέον, αυτή την εποχή, η προβληματική στρεφόταν γύρω από την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών, η οποία δεν ήταν κατάλληλη για να τους επιτρέψει να διδάξουν με αξιώσεις 
την αγγλική γλώσσα. Έγινε λοιπόν προφανές ότι απαραίτητη προϋπόθεση ήταν τόσο η 
κατάλληλη εκπαίδευση όσο και η διαρκής επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού καθώς 
και η εξασφάλιση όλων των συνθηκών που θα διευκόλυναν το διδακτικό έργο (Π.Δ. 530/79 -
ΦΕΚ 163/19-07-79). Η μετεκπαίδευση των καθηγητών ξένων γλωσσών στις ΣΕΛΜΕ ήταν 
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μηδαμινή ποσοτικά και ποιοτικά. Για επιμόρφωση μονοετούς διάρκειας στις ΣΕΛΜΕ 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, κατά τα διδακτικά έτη 1979-80 και 1980-81, επιλέχθηκαν 12 
καθηγητές αγγλικής για τη ΣΕΛΜΕ στην Αθήνα και 10 για τη  ΣΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης 
(Εγκ. ΥΠΕΠΘ 165902/11-11-78).  

Το 1983 το Υ.Π.Ε.Π.Θ. συγκρότησε Ομάδα Εργασίας για τη μελέτη θεμάτων 
διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στη Μέση Εκπαίδευση (εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Π.Θ. Γ2/301 / 09-02-
83), η οποία κλήθηκε να ασχοληθεί με την αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων της 
Μέσης εκπαίδευσης, το σύστημα αξιολόγησης του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας, την 
αναμόρφωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των καθηγητών. Η ομάδα προσπάθησε να 
εφαρμόσει μια αποφασιστική αλλαγή με νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα και συγγραφή αγγλικών 
βιβλίων για τις Α’, Β’, Γ’ τάξεις του Γυμνασίου, με την επίγνωση ότι ενδέχεται αυτά  να 
έχουν αρκετές ατέλειες αλλά και με την προοπτική ότι θα υπάρχει η δυνατότητα να 
αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων 
ορίστηκε Επιτροπή συγγραφής βιβλίων αγγλικής γλώσσας για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου 
το 1984, η οποία απαρτίστηκε από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αθηνών : Βάσω 
Δενδρινού, Σοφία Μαρμαρίδου, τον Πάρεδρο του Π.Ι. Τριαντάφυλλο Τριανταφύλλου, και 
τους/τις καθηγητές/τριες αγγλικής γλώσσας Απόστολο Ουζούνη και Κλεάνθη Βήκα. 
Πρόκειται για τη σειρά των βιβλίων Taskway I,II,III, τα οποία δοκιμάστηκαν σε πειραματική 
βάση τη σχολική χρονιά 1985-86 (Γ2/2860/09-10-85) και άρχισαν να κυκλοφορούν από το 
σχολικό έτος 1986-87 για την Α’ τάξη του Γυμνασίου (Υ.Π.Ε.Π.Θ. Γ2/2710/05-06-86). 
Επίσης, το σχολικό έτος 1987-88 διανέμονταν στους μαθητές της Β’ τάξης του Γυμνασίου τα 
εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία αγγλικών “task way english 2” (Γ2/4017/18-09-87 και 
Γ2/4965/13-12-89). Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα εγχειρίδια αυτά ήταν τα πρώτα που 
γράφονταν με το σύγχρονο πνεύμα σπάζοντας τη μακραίωνη παράδοση των ξενόγλωσσων 
βιβλίων του εμπορίου. Τα συγκεκριμένα βιβλία σε πολλά σημεία είχαν χαρακτήρα 
πειραματικό, γεγονός το οποίο θα οδηγούσε μελλοντικά σε θετικότερες και νεωτεριστικές 
λύσεις. 

 Η ομάδα συνέταξε υλικό το οποίο εκδόθηκε σε τευχίδιο με τον τίτλο ‘teacher – training 
handbook’ (ΚΕΜΕ, 1983) και απευθυνόταν σε είκοσι Καθηγητές Αγγλικής γλώσσας που θα 
συμμετείχαν σε σεμινάριο 40 ωρών τον Ιούνιο του 1984. Αξίζει να επισημανθεί ότι στο υλικό 
αυτό έγινε για πρώτη φορά αναφορά στη μαθητοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας της 
αγγλικής γλώσσας και δόθηκε έμφαση στην παράλληλη ανάπτυξη των τεσσάρων δεξιοτήτων  
(ανάγνωσης – γραφής – ομιλίας – ακρόασης). Το 1984-85 εφαρμόστηκε η αρχή της 
επικοινωνιακής προσέγγισης και επιχειρήτων  άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Η σημαντική 
καθυστέρηση με την οποία λαμβάνονται τώρα υπόψη τα αποτελέσματα του Προγράμματος 
Σύγχρονες Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης μας τοποθετεί μεταξύ των τελευταίων από 
τα μέλη του Συμβουλίου που θα επωφεληθούν απ’ αυτό, αφού η Μ. Βρετανία, Ομοσπονδιακή 
Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Σουηδία και Ισπανία από χρόνια πειραματίζονται ή εφαρμόζουν 
την επικοινωνιακή προσέγγιση σε διάφορους τομείς, όπως η διδασκαλία της γλώσσας τους σε 
μετανάστες, η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε ενήλικες μέσω τηλεόρασης κ.λπ. 
(Τσοπάνογλου, 1985, σελ. 61). Επομένως με βάση αυτές τις αρχές  εργάστηκε το 1984 μια 
ομάδα επιστημόνων για το σχεδιασμό του νέου Αναλυτικού Προγράμματος της αγγλικής 
γλώσσας (Π.Δ. 413/1984 -ΦΕΚ 146/12-09-84). 

Έτσι το καινούργιο αναλυτικό πρόγραμμα του 1984-1985 ήταν εμπνευσμένο από τις 
θεωρητικές αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης και του μαθητοκεντρισμού. Οι σκοποί του 
μαθήματος, περιγράφονταν διεξοδικά και με περισσότερη σαφήνεια από  ότι στα 
προηγούμενα προγράμματα και  διαχωρίζονταν σε γενικούς και ειδικούς (Τσοπάνογλου, 
1987, σελ. 19). Όσον αφορά στο γενικό σκοπό του μαθήματος, το αναλυτικό πρόγραμμα 
προέβλεπε ότι σκοπός της διδασκαλίας της Αγγλικής στο Γυμνάσιο ήταν «να αναπτύξει στο 
μαθητή την ικανότητα να καταλαβαίνει και να παράγει αυθεντικό προφορικό και γραπτό 
λόγο προκειμένου να μετέχει εποικοδομητικά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας με 
άλλα άτομα που μιλάνε την ξένη γλώσσα – κυρίως στο δικό του κοινωνικό χώρο». (Π.Δ. 
413/84,  1741).  

Το νέο εννοιολογικό – λειτουργικό πρόγραμμα αναφερόταν πρώτα με κάθε λεπτομέρεια 
στις έννοιες που έπρεπε να είναι σε θέση να καταλαβαίνει και να εκφράζει ο μαθητής και 
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μετά στις λειτουργίες που θα μπορούσε να επιτελέσει. Οι αναφορές στη μεθοδολογία και τους 
τρόπους διδασκαλίας ήταν υποτυπώδεις, δεν αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο και οι αναφορές 
στην αξιολόγηση είναι ανύπαρκτες. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επισημαίνεται 
ότι η οργάνωση της «διδακτέας ύλης» θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί μάλλον γραμμική και 
όχι σπειροειδής (βλπ Bruner, 1960). Τέλος, το μεθοδολογικό κενό του αναλυτικού 
προγράμματος έγινε προσπάθεια να καλυφθεί από τον Οδηγό Διδασκαλίας που συντάχθηκε 
από την Ομάδα Εργασίας Αγγλικής γλώσσας του ΚΕΜΕ και εκδόθηκε  ένα βιβλίο που 
περιλάμβανε μεθοδολογικές οδηγίες και τρόπους διδασκαλίας του μαθήματος. Τέλος, 
προτείνονταν δραστηριότητες που συντελούσαν στην ελεύθερη επικοινωνία ανάμεσα στους 
μαθητές, όπως δραστηριότητες που ζητούν από το μαθητή να ‘αναλάβει κάποιο ρόλο’, να 
‘μιμηθεί άλλους’, να προσποιηθεί ότι βρίσκεται σε κάποια κατάσταση ή να εμπλακεί σε μια 
κατάσταση ‘επίλυσης πρόβληματος’ (βλπ Devitt, 1995. Lunch, 1996). 

Αν συνεκτιμήσουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου και του Λυκείου και τις 
Οδηγίες που είχαμε στη διάθεσή μας βλέπουμε πως στη φιλοσοφία του Αναλυτικού 
Προγράμματος και ιδιαίτερα των Οδηγιών υπήρχε μια δυναμική, που από τη μια έθετε τη 
σφραγίδα της υιοθέτησης αρκετών στοιχείων της επικοινωνιακής προσέγγισης και από την 
άλλη δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για μια πιο ουσιαστική ανανέωση του μαθήματος της 
αγγλικής γλώσσας, η οποία τελικά θα μπορούσε να επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό μέσα στη 
δεκαετία του ’90. 

  
6.2 Η περίοδος 1985-2007 
 
Ο προβληματισμός γύρω από τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην ελληνική 

εκπαίδευση που άρχισε το 1984 συνεχίστηκε πιο έντονα τη δεκαετία του 1990.  Στο πλαίσιο 
αυτού του προβληματισμού δόθηκε έμφαση όχι μόνο στην κριτική ως προς τις μεθόδους 
διδασκαλίας που ίσχυαν στο παρελθόν αλλά και ως προς  την υλοποίηση κάποιων 
νεωτεριστικών προσπαθειών. Αυτή την περίοδο το Υ.Π.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχώρησε στην εφαρμογή νέων μέτρων για την αναβάθμιση της 
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Συγκεκριμένα 1) Με το νόμο 1566/85 θεσπίστηκε η εισαγωγή της διδασκαλίας 
της ξένης γλώσσας στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου από εκπαιδευτικούς 
που είχαν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Η ολοκλήρωση της διδασκαλίας επρόκειτο να 
γίνει μέσα σε μια τριετία (Ν.Π. 1566/85. άρθρο 92). Ήταν εξάλλου η περίοδος κατά την 
οποία η  αναγκαιότητα ύπαρξης της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας στο δημοτικό άρχισε να 
γίνεται αισθητή και στη χώρα μας. Είναι άλλωστε «.πρακτικό το όφελος που θα είχαμε αν η 
ξένη γλώσσα άρχιζε από το νηπιαγωγείο ή την πρώτη δημοτικού. Είναι η δυνατότητα να μπει 
μια ακόμη ξένη γλώσσα για παράδειγμα από την πρώτη Γυμνασίου» τόνιζε ο Τσοπάνογλου 
το 1983 στο Διεθνές συνέδριο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας.  

Αναφορικά με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
διακρίνουμε τις εξής φάσεις :  

α) Την  πειραματική φάση (1988-1992). Κατά το σχολικό έτος 1987-88 εισήχθη σε 
πειραματική βάση η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε 80 δημοτικά σχολεία στη Δ’ τάξη 
του Δημοτικού και τα γαλλικά σε 44 σχολεία (Εγκύκλιος / Απόφαση Γ1 / 636 / 05-10-87). Το 
1989-90, 1202 Δημοτικά Σχολεία (από το σύνολο των 8.069 δημοσίων και ιδιωτικών 
σχολείων της Ελλάδος) ξεκίνησαν την πειραματική εφαρμογή των προγραμμάτων της 
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.  

β) Τη φάση της  εξάπλωσης της διδασκαλίας  σε όλα τα σχολεία της χώρας (1992-1999). 
Το 1992 καθιερώθηκε η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως μοναδικής ξένης γλώσσας στο 
Δημοτικό σχολείο και ιδρύθηκε ο κλάδος εκπαιδευτικών αγγλικής της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Π.Δ. 349/92 -ΦΕΚ 171Α). Η ξένη γλώσσα διδασκόταν στα πλαίσια του 
συστήματος βασικής εκπαίδευσης , στις τρεις τελευταίες τάξεις (Δ’, Ε’, ΣΤ’), και ο χρόνος 
που αφιερωνόταν για τη διδασκαλία ήταν 270 ώρες για τις τρεις τελευταίες τάξεις, γεγονός 
που επέτρεπε την ανάπτυξη μιας στοιχειώδους επικοινωνιακής ικανότητας.  

Την ίδια περίοδο το ενδιαφέρον στράφηκε όχι στο τι θα διδαχθεί (γνωστικό περιεχόμενο 
της γλωσσικής διδασκαλίας) αλλά στο γιατί θα το διδάξουμε. Αυτό φαίνεται από την 



 72

προτεραιότητα που δόθηκε στη διατύπωση των στόχων που θεωρήθηκε ότι οδηγούσαν στην 
κατάκτηση της ‘επικοινωνιακής δεξιότητας’ (Clark, 1987). Και κατά δεύτερο λόγο στην ύλη 
και τη διδακτική μεθοδολογία που οδηγούσαν στην εξασφάλιση των γνώσεων, δηλαδή της 
‘γλωσσικής δεξιότητας’. Οι σκοποί του μαθήματος αναλύονταν και εξειδικεύονταν σε τρία 
επίπεδα: α) Γενικός σκοπός διδασκαλίας – μάθησης, β) Γενικοί στόχοι διδασκαλίας μάθησης, 
γ) Διδακτικοί στόχοι του θέματος διδασκαλίας. Ακολουθήθηκε η τυπολογία στόχων του 
γνωστικού πεδίου του Bloom που περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: γνώση, κατανόηση, 
εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση (βλπ. Καψάλης  & Βρεττός , 1994). 

Το 1996 εκδόθηκε ενιαίο εξαετές αναλυτικό πρόγραμμα Π. Δ. 15/18-01-96 (ΦΕΚ 
9/1996), το οποίο αναφερόταν κυρίως στους διδακτικούς στόχους που περιέγραφαν με τρόπο 
σαφή τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας από την Δ’ Δημοτικού έως και την Γ’ Γυμνασίου. 
Το πρόγραμμα  κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα, το 1997, σε ειδική έκδοση του 
Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Το πρόγραμμα αυτό διαφοροποιούνταν 
ουσιαστικά από τα παλιά Αναλυτικά Προγράμματα της ξένης γλώσσας, τα οποία 
αποτελούσαν καταλόγους της θεματολογίας που επρόκειτο να διδαχθεί χωρίς να περιέχουν 
εκτεταμένους σαφείς στόχους καθώς και προτάσεις για τη μεθόδευση της διδασκαλίας και 
τον έλεγχο της επίτευξης των καθορισμένων στόχων ( Καψάλης & Βρεττός, 1994). Ήταν ένα 
στοχο-επικεντρωμένο πρόγραμμα το οποίο αναφερόταν κυρίως στους διδακτικούς στόχους 
που περιέγραφαν με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο αυτό που έπρεπε να επιτύχει ο μαθητής 
(Nunan,  1988. Τσοπάνογλου, 1987).  

Γενικότερος σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων αναγκαίων για την κατανόηση και την παραγωγή αυθεντικού λόγου, που 
εξυπηρετούσε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας στον κοινωνικό χώρο. Επίσης στόχος 
θεωρήθηκε και η ικανότητα να είναι σε θέση ο μαθητής να επικοινωνεί με τους φυσικούς 
ομιλητές αλλά και με άτομα άλλων εθνικοτήτων που χρησιμοποιούσαν την αγγλική ως κοινό 
κώδικα επικοινωνίας ως Lingua franca (Ενιαίο Αναλυτικό πρόγραμμα, 1997, σελ 7). Η 
συγκεκριμένη θεσμοθέτηση σκοπών βασίστηκε  στη θεώρηση της γλώσσας ως κοινωνικής 
πράξης και όχι ως ενός αυθύπαρκτου συστήματος δομών και εννοιών και έδινε έμφαση στη 
δραστηριοποίηση των μαθητών, η οποία αναμενόταν  να διασφαλίσει διαδικασίες που θα 
επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο μαθητής δηλαδή θεωρήθηκε ως  ενεργός και 
ουσιαστικός παράγοντας της μαθησιακής διαδικασίας και η δραστηριοποίησή του 
απαραίτητη προϋπόθεση. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε  έμφαση στην συνδυαστική ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων  κατανόησης και παραγωγής τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού 
λόγου.  

Πρόκειται στην ουσία για  ένα «εννοιολογικό – λειτουργικό πρόγραμμα» (βλπ Brumfit, 
1985. Finocchiaro & Brunfit, 1983), το οποίο στηρίζεται στην άποψη ότι «στην καθημερινή – 
πραγματιστική χρήση της γλώσσας, οι άνθρωποι δεν παράγουν προτάσεις, αλλά εκφράζουν 
έννοιες και παράγουν γλωσσικές πράξεις» (Dendrinos, 1992, σελ. 117). Η όλη μεθοδολογική 
φιλοσοφία του συγκεκριμένου προγράμματος, όπου παρατηρήθηκε μια ουσιαστική στροφή 
προς την «αυτονόμηση του μαθητή», ήταν έντονα επηρεασμένο από το καινούργιο 
πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το “Threshold level” του 1990 (Γρίβα & 
Καμαρούδης, 2002),  

Αναφορικά με τις νεωτεριστικές απόπειρες στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται τα εξής: Ενώ η αγγλική γλώσσα διατηρεί τη θέση 
ισχύος, το 1993 το Υπουργείο προχώρησε στην καθιέρωση δεύτερης ξένης γλώσσας στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προώθησε για δημοσίευση Προεδρικό Διάταγμα με το νέο 
Ωρολόγιο πρόγραμμα για το Γυμνάσιο ήδη από το σχολικό έτος 1993-94 (ΠΔ 447/93 ΦΕΚ 
185Α). Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, στις Α’, Β’, Γ’ τάξεις διδάσκονται: δύο ώρες η 
Αγγλική ως πρώτη ξένη γλώσσα και τρεις ώρες η Γαλλική ή η Γερμανική ως δεύτερη ξένη 
γλώσσα. Την ίδια περίοδο  καθιερώθηκε η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα 
γνώσεων στο Γυμνάσιο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανομοιογένειας των γνώσεων 
των μαθητών (ΥΠΕΠΘ Γ2 /4230/17-08-93). Το 1998-2000 και σύμφωνα με το νόμο του 
Ενιαίου Λυκείου (ΦΕΚ 1057/1-12-97) που τέθηκε σε ισχύ το 1998-1999 για την  Α΄ και Β΄ 
τάξη του Λυκείου (3 και 2 ώρες αντίστοιχα) και το 1999-2000 για τη Γ΄ τάξη (2 ώρες), η 
διδασκαλία της μίας ξένης γλώσσας καθιερώθηκε ως υποχρεωτικό μάθημα. Η διδασκαλία της 



 73

δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά) εμπεριεχόταν στην κατηγορία των κατ' 
επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων. 

Την ίδια χρονιά (1999) εξαγγέλθηκε η  καθιέρωση του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας, προκειμένου να βεβαιώνεται ενιαία και σε κρατικό επίπεδο η γνώση των 
ξένων γλωσσών, η οποία στη χώρα μας πιστοποιούνταν με διπλώματα που  χορηγούνταν από 
διάφορους φορείς, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να είναι αμφισβητήσιμα. Μετά τη 
θεσμοθέτηση του πιστοποιητικού το Υ.Π.Ε.Π.Θ. προχώρησε  στη διενέργεια εξετάσεων για 
το κρατικό πιστοποιητικό για τη Γαλλική και Ιταλική γλώσσα στις 12-13 Απριλίου 2003 και 
για την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα στις 22-23 Νοεμβρίου 2003. Οι εξετάσεις 
διεξάγονταν στο επίπεδο Β2 με την προοπτική να συμπεριληγθούν  και τα 6 επίπεδα που 
είχαν προσδιοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης (CEF, 1). 

Παράλληλα συνεχίζονται οι νεωτεριστικές προσπάθειες  και στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το 2003 εισήχθη η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο 
ολοήμερο δημοτικό σχολείο ως μάθημα εμπέδωσης και εμπλουτισμού. Σκοπός της 
διδασκαλίας της ήταν η «περαιτέρω ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας στον προφορικό και 
γραπτό λόγο των παιδιών του δημοτικού σχολείου με στόχο την επικοινωνία σε ποικίλα 
γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα». (Υποργ.Απόφ. 12/2003). Επίσης το σχολικό έτος 
2005-2006 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας 
(Γαλλική ή  Γερμανική) στις δύο τελευταίες τάξεις της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Εγκύκλιος Φ 52/345/48265/Γ1/17-5-2005). 

 Ταυτόχρονα ανανεωτικές τάσεις διαπιστώνονται στο σχεδιασμό των αναλυτικών 
προγραμμάτων της ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 
της αγγλικής γλώσσας (ΦΕΚ 1868/11-10-1999)  καταρτίστηκε με σκοπό να καλύψει 
σημαντικό μέρος των αναγκών στην ξένη γλώσσα των μαθητών των τριών τάξεων του 
Ενιαίου Λυκείου, όπως αυτές διαμορφώνονταν στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής 
πραγματικότητας και στόχευε στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας του μαθητή. 
Τονιζόταν πως ο βασικός στόχος των μαθησιακών δραστηριοτήτων εστιαζόταν στην παροχή  
κίνητρων στο μαθητή για διαρκή συμμετοχή σε όλα τα στάδια της διδακτικής / μαθησιακής 
διαδικασίας. Γι' αυτό οι μαθησιακές δραστηριότητες στρέφονταν στην κάλυψη των 
ενδιαφερόντων και των αναγκών του μαθητή,  στην έκθεσή του σε ρεαλιστικές συνθήκες 
επικοινωνίας και στην παροχή δυνατοτήτων αυτοαξιολόγησης. 

Το 2001 εκπονήθηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) 
Ξένων Γλωσσών (ΦΕΚ 1366, τΒ 18-10-2001/ 1373, τΒ 18-10-2001) και το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της Αγγλικής Γλώσσας ως αναθεωρημένη μορφή του ισχύοντος 
Ενιαίου Εξαετούς του 1997. Στην πραγματικότητα δε διαφοροποιούνταν τόσο ως προς τη 
στοχοθεσία όσο και τη μεθοδολογική φιλοσοφία του ενιαίου αναλυτικού προγράμματος του 
1996. Τα νέα στοιχεία που παρουσιάζονταν και τονίζονταν ήταν οι έννοιες της 
‘πολυγλωσσίας’ και της ‘πολυπολιτισμικότητας’, καθώς επισημαινόταν  ότι με την εκμάθηση 
των ξένων γλωσσών προάγονται οι έννοιες του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της 
πολυπολιτισμικότητας ως βασικοί άξονες γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των 
μαθητών. Δηλαδή, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. εστιαζόταν στην απόκτηση  γνώσεων και στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων που χρειάζονταν ή που επρόκειτο να  χρειαστούν οι μαθητές για να ενταχθούν 
ενεργά στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης και να  κατανοήσουν 
ανθρώπους από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά πλαίσια. 

      
Συμπεράσματα 

 
Η περίοδος από το 1833 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950 χαρακτηρίστηκε από την  

επικυριαρχία της γαλλικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα την ίδια 
περίοδο η εναλλακτική επιλογή της Γερμανικής ή της Γαλλικής οδήγησε σε διαπάλη των δύο 
γλωσσών για την κατάληψη της θέσης της ξένης γλώσσας στην ελληνική εκπαίδευση.  
Ακολούθησε η ένταξη της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ (1959) και η σύνδεσή της με την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα (1961), δεδομένα που  άσκησαν καθοριστική επίδραση στη διείσδυση 
και επίσημη καθιέρωση της αγγλικής γλώσσας στα προγράμματα σπουδών. Η κατάργηση της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1963 από τη δικτατορία των συνταγματαρχών επανάφερε 
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την ελληνική εκπαίδευση στα γνωστά αναχρονιστικά πλαίσια του ψευδοκλασικισμού δεν 
αναίρεσε ωστόσο τη σκοπιμότητα της διδασκαλίας των αγγλικών, αφού η γεωστρατηγική 
ένταξη στο ΝΑΤΟ αλλά και η οικονομική εξάρτηση της χώρας μας από  τις ΗΠΑ επέβαλαν 
τη γνώση της Αγγλικής. Καθοριστική παράμετρος για τη διαμόρφωση των εξελίξεων στο 
πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής του μεταδικτατορικού κράτους ήταν η ιδεολογική και 
οικονομική επιλογή της ένταξης της χώρας μας σε συνασπισμούς και η συνακόλουθη 
απόπειρα επιβολής του αστικοδημοκρατικού εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών δομών, στις 
οποίες εντασσόταν και ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας της αγγλικής σε επίπεδο δομών 
και Αναλυτικών Προγραμμάτων. Πραγματικά η διδασκαλία της αγγλικής είχε εισβάλλει 
δυναμικά στην ελληνική εκπαίδευση και η διάχυσή της ήταν ένα αδιαφιλονίκητο γεγονός. 

Από το 1981 η διδασκαλία της αγγλικής κυριάρχησε έναντι της διδασκαλίας των άλλων 
ξένων γλωσσών και μορφοποιήθηκε μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα των ετών 1984-
1985, 1996 και 1999. Είναι η περίοδος που η εκπαιδευτική γλωσσική πολιτική του Ελληνικού 
Κράτους βρισκόταν  κάτω από την επίδραση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής γλωσσικής 
πολιτικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα Αναλυτικά Προγράμματα έλαβαν σοβαρά υπόψη τις 
αρχές και τη φιλοσοφία του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου (2001) για τη γλωσσική 
εκμάθηση, τη διδασκαλία και αξιολόγηση και επιχειρήθηκε ένας εκσυγχρονισμός  των 
μεθόδων διδασκαλίας του μαθήματος που στόχευαν στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων του μαθητή. 

Η καθιέρωση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο 
εξαρτήθηκε στενά από τις μεταβολές στο πεδίο της κοινωνίας, της πολιτικής και της 
οικονομίας αλλά και από το μετασχηματισμό του εθνικού πεδίου σε ένα παγκοσμιοποιημένο 
πλαίσιο στο οποίο διακυβεύονταν οικονομικά συμφέροντα και το οποίο επέβαλε 
διαφορετικές ιεραρχήσεις στην κλίμακα αξιών της ελληνικής εκπαίδευσης . Η είσοδος 
μάλιστα της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτάχυνε τις κυοφορούμενες μεταβολές στη 
διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με την προσδοκία πως αυτή θα μπορούσε να συμβάλει 
στον εκσυγχρονισμό των δομών και στην αναβάθμιση της ελληνικής πραγματικότητας. Η 
επένδυση πολλών εθνικών στόχων στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας από μεγάλα 
στρώματα του πληθυσμού συνέβαλε στη βελτίωση των βιβλίων, των προγραμμάτων και των 
μεθόδων διδασκαλίας της.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75

Βιβλιογραφία 
 

Bruner, J. (1960). Η διαδικασία της παιδείας (μτφρ. Κληρίδη, Χ). Αθήνα: Καραβία 
Βreidbach, St. (2003). Plurilingualism, Democratic Citizenship in Europe and the Role of 

English. Strasbourg: Council of Europe. 
Brumfit, C. (1985). Communicative methodology on language teaching. Cambridge : 

Cambridge University Press.  
Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press. 
Clark, J. (1987). Curriculum Renewal in school foreign language learning. Oxford: Oxford 

University Press. 
Γρίβα, Ε. & Καμαρούδης, Σ. (2002). Το αναλυτικό πρόγραμμα και το γλωσσικό υλικό της 

αγγλικής γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Στα πρακτικά του  Πανελλήνιου Συνεδρίου, 
Σχολική γνώση και διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 03-06 Μαϊου 2001 (σελ. 
431-442). Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Γρίβα, Ε. (2004). Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 
ανασκόπηση της διδασκαλίας της στη δημόσια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Α. 
Σταμούλης.  

Dendrinos, B. (1992). The EFL Textbook and Ideology. Athens: Grivas publications.  
Eurydice (2001). Foreign Language Teaching in Schools in Europe. Brussels: European 

Commission.  
Finocchiaro, M. & Brunfit, C. (1983). The Functional Notional Approach. From theory to 

practice. Oxford: Oxford University Press. 
Griva, E.,  Iliadou, S & Papadopoulou, A. (2009). Language policies addressed to Greek 

primary and secondary education: students’ attitudes and teachers’ viewpoints. Paper 
presented at the: 1st International Conference on Language Policy and Planning in the 
Mediterranean University of  Cyprus, Nicosia, 17-19 October. 

ΚΕΜΕ (1983). teacher – training handbook. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.  
Καψάλης,  Α. & Βρεττός,  Γ. (1994). Αναλυτικά προγράμματα. Θεσσαλονίκη : Art of text.  
Little, D.& Devitt, S. (1995). The communicative approach and authentic texts Teaching 

Modern Languages. London: Routledge.  
Lunch, T. (1996). Communication in Language classroom. Oxfrord : Oxford University Press. 
Mager, R. (1985). Διδακτική στόχοι και διδασκαλία. Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη. 
Νούτσος, Χ. (1988). Προγράμματα Μέσης εκπαίδευσης και Κοινωνικός έλεγχος (1931-1973). 

Αθήνα : Θεμέλιο.  
Μπουζάκης, Σ. (2002). Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα - πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια – γενική και τεχνοεπαγγελματικη εκπαίδευση, τόμοι α΄- β΄. Αθήνα: 
GUTENBERG. 

Nunan, D. (1988). The Learner – Centred Curriculum. Cambridge :  Cambridge University 
Press.  

Nunan, D. (1993). Syllabus design. Oxford : Oxford University Press. 
Threshold L. (1990).  Modern languages. Council of Europe Press: Cambridge University 
Τοκατλίδου, Β. (1980). Οι ξένες γλώσσες στη Μέση εκπαίδευση. Ν. Παιδεία, 15, 57-70.  
Τοκατλίδου, Β. (1986). Εισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Αθήνα: Οδυσσέας.  
Τσοπάνογλου, Α. (1985). Επικοινωνιακή προσέγγιση και το ιστορικό της υιοθέτησής της στην 

Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.  
Τσοπάνογλου, Α. (1987). Η θεωρία του curriculum σαν βάση για την ανάλυση εγχειριδίων 

ξένων γλωσσών. Θεσσαλονίκη : Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Α.Π.Θ.  
Τσοπάνογλου, Α. (1988). Ανάλυση εγχειριδίων Ξένων γλωσσών και αξιολόγηση τους ως προς 

την καταλληλότητα για επιδίωξη επικοινωνιακών στόχων. Αδημοσίευτη Διδακτορική 
Διατριβή. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. 

Westphalen, Κ., (1982). Αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων (μτφρ. Πυργιωτάκης Ι.). 
Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη.  

ΥΠΕΠΘ. (1997), Ενιαίο Εξαετές Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Αγγλικής 
Γλώσσας (Δ΄Δημοτικού – Γ΄Γυμνασίου). ΟΕΔΒ: Αθήνα.  


