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Αθήνα, 26.05.2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

- προς την υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 

 

Θέµα: «Κατάργηση της δυνατότητας της ελεύθερης επιλογής της 2ης ξένης γλώσσας» 

 

Για πολλοστή φορά η υπουργός Παιδείας αιφνιδιάζει αρνητικά την εκπαιδευτική κοινότητα 

προχωρώντας στον περιορισµό του δικαιώµατος των µαθητών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην 

ελεύθερη επιλογή 2ης ξένης γλώσσας. 

 

Συγκεκριµένα µε την αριθµ. πρωτ. Φ52/55240/Δ1/18-05-2021 εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας 

καθορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι από το επόµενο σχολικό έτος η οργάνωση των ξενόγλωσσων τµηµάτων 

για τη 2η ξένη γλώσσα θα γίνεται αποκλειστικά µε την αρχή της πλειοψηφίας σε κάθε τµήµα χωριστά, 

και ακολούθως περικόπτεται η λειτουργία µεικτών παράλληλων τµηµάτων για γερµανικά και γαλλικά, 

µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει η δυνατότητα οι µαθητές να παρακολουθήσουν την ξένη γλώσσα που 

επιθυµούν παρά µόνο αν η επιλογή τους αποτελεί και πλειοψηφία στο σύνολο των µαθητών του κάθε 

τµήµατος. 

 

Στην αναχρονιστική αυτή επιλογή της υπουργού Παιδείας, έντονες είναι οι αντιδράσεις των 

εκπαιδευτικών. Ενδεικτικά, στην από 25.05.2021 ανακοίνωση της ΔΟΕ επισηµαίνεται ότι: 

  

«είναι ξεκάθαρη η αντίληψη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ. Πρόκειται για µια ακόµη 

δραστική περικοπή σε προσωπικό και δαπάνες η οποία, όπως είναι φυσικό, έχει εξαιρετικά 

αρνητικές επιπτώσεις για τη µαθησιακή διαδικασία και τους µαθητές». 

 

Επειδή µε την κατάργηση της δυνατότητας της ελεύθερης επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας, όπως 

προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο, υποβαθµίζεται το δηµόσιο σχολείο και η διδασκαλία της ξένης 

γλώσσας σε αυτό, καταστρατηγούνται τα µορφωτικά δικαιώµατα των µαθητών, µεθοδεύεται η µείωση 

του αριθµού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ενισχύεται το καθεστώς των ωροµισθίων 

εκπαιδευτικών χωρίς εργασιακά δικαιώµατα. 

 

Επειδή θα συνυπάρχουν µαθητές δύο «ταχυτήτων», αυτοί που διδάσκονται την ξένη γλώσσα επιλογής 

τους και άρα διαθέτουν και το κίνητρο της ουσιαστικής µάθησης, και µαθητές που θα εξαναγκαστούν 
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να διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτή που επέλεξαν, γεγονός που καταργεί την έννοια της επιλογής και 

δηµιουργεί αρνητικό παιδαγωγικό κλίµα. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρµόδια υπουργός: 

 

Θα αποσύρει άµεσα την αριθµ. πρωτ. Φ52/55240/Δ1/18-05-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και θα προβεί 

στην έκδοση νέας µε την οποία θα δίνεται και πάλι στους µαθητές η δυνατότητα της ελεύθερης 

επιλογής και παρακολούθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας που επιθυµούν; 
 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

 

Φίλης Νίκος 

Γιαννούλης Χρήστος 

Τζούφη Μερόπη 

Αβραµάκης Λευτέρης 

Αγαθοπούλου Ειρήνη - Ελένη 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αµανατίδης Γιάννης 

Αναγνωστοπούλου Σία 

Αραχωβίτης Σταύρος 

Αυγέρη Δώρα 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Βασιλικός Βασίλης 

Βερναρδάκης Χριστόφορος 

Βέττα Καλλιόπη  

Γκαρά Αναστασία  

Γκιόλας Γιάννης 

Δρίτσας Θοδωρής 

Ελευθεριάδου Σουλτάνα 

Ζαχαριάδης Κώστας 

Ζεϊµπέκ Χουσεΐν 

Ζουράρις Κώστας 

Θραψανιώτης Μανόλης 

Ηγουµενίδης Νικόλαος 

Καρασαρλίδου Φρόσω 

Κασιµάτη Νίνα 

Καφαντάρη Χαρά 

Κόκκαλης Βασίλης 

Μάλαµα Κυριακή 

Μαµουλάκης Χάρης 

Μάρκου Κώστας 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μουζάλας Γιάννης 

Μπάρκας Κώστας 

Μωραΐτης Θάνος 

Ξανθόπουλος Θεόφιλος 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

Παπαδόπουλος Σάκης 

Πέρκα Θεοπίστη 

Πούλου Γιώτα 

Ραγκούσης Γιάννης 

Σαρακιώτης Γιάννης 

Σκουρλέτης Πάνος 

Σκουρολιάκος Πάνος 

Συρµαλένιος Νίκος 

Τελιγιορίδου Ολυµπία 
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Τζάκρη Θεοδώρα 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Φάµελλος Σωκράτης 

Φωτίου Θεανώ 

Χαρίτου Δηµήτριος 

Χατζηγιαννάκης Μίλτος 

Χρηστίδου Ραλλία  

Ψυχογιός Γιώργος 

 

 

 


