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 . Εδϊ και πολφ καιρό γινόμαςτε κεατζσ αναπάντεχων ανατροπϊν, που 
αφοροφν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και που δθμιουργοφν ζντονο προβλθματιςμό 
και ανθςυχία ςε εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και μακθτζσ. 
 Τισ τελευταίεσ θμζρεσ πάρκθκαν αποφάςεισ από τθν Περιφερειακι 
Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ για τον 
Νομό Καρδίτςασ, που μόνο παιδαγωγικζσ δεν μποροφν να χαρακτθριςτοφν. 
Συγκεκριμζνα, ςτο μάκθμα τθσ 2θσ ξζνθσ γλϊςςασ και ειδικότερα ςτο μάκθμα των 
Γερμανικϊν αποφαςίςτθκε εντελϊσ ξαφνικά και χωρίσ κανζνα παιδαγωγικό 
επιχείρθμα ςτα μζςα τθσ ςχολικισ χρονιάσ, δθλαδι ςτα τζλθ Νοεμβρίου και ενϊ 
τελειϊνει το πρϊτο τρίμθνο ςτα ςχολεία, θ κατάργθςθ τμθμάτων. Συγκεκριμζνα, 
καταργοφνται τα εξισ ιδθ υπάρχοντα τμιματα Γερμανικϊν, τόςο ςτο Γυμνάςιο όςο 
και ςτο Λφκειο: 

1) Ζνα τμιμα τθσ Βϋ Τάξθσ Γυμναςίου ςτο Γυμνάςιο Μθτρόπολθσ 
2) Ζνα τμιμα τθσ Γϋ Τάξθσ Γυμναςίου ςτο Γυμνάςιο Ματαράγκασ,  
3) Ζνα τμιμα τθσ Βϋ Τάξθσ και ζνα τμιμα τθσ Γϋ Τάξθσ Γυμναςίου ςτο Γυμνάςιο 

Ιτζασ,  
4) Ζνα τμιμα τθσ Βϋ Τάξθσ Λυκείου ςτο Γενικό Λφκειο Σοφάδων 
5) Ζνα τμιμα τθσ Βϋ Τάξθσ Λυκείου ςτισ Λυκειακζσ Τάξεισ του Γυμναςίου Ιτζασ. 

Οι μακθτζσ υποχρεϊνονται ςτο μεν Γυμνάςιο να αλλάξουν γλϊςςα  και να αρχίςουν 
να διδάςκονται γαλλικά, ενϊ ιδθ ζχουν διδαχκεί ζνα ι δφο χρόνια τθ γερμανικι 
γλϊςςα ςτο ςχολείο τουσ, ςτο δε Λφκειο, οι μακθτζσ κα πρζπει να επιλζξουν ζνα 
άλλο μάκθμα, δθλαδι ανάμεςα ςτα Αγγλικά και ςτα Γαλλικά (αρχάριοι). Και όλα 
αυτά γίνονται ςτα μζςα τθσ ςχολικισ χρονιάσ, πράγμα που κακιςτά τθν όλθ 
διαδικαςία ακόμθ πιο αντιπαιδαγωγικι και ψυχοφκόρα για τουσ μακθτζσ. 
 Το γεγονόσ αυτό αποτελεί αυκαίρετθ κατάργθςθ του αυτονόθτου 
δικαιϊματοσ των μακθτϊν για διδαςκαλία και μάκθςθ. Η κατάργθςθ μάλιςτα των 
τμθμάτων επιλογισ τθσ Βϋ Τάξθσ του Λυκείου καταςτρατθγεί εντελϊσ το δικαίωμα 
των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν να προετοιμαςτοφν μζςα ςτο ίδιο το ςχολείο τουσ για 
τισ Πανελλινιεσ Εξετάςεισ ςτο ειδικό μάκθμα των Γερμανικϊν. Να ςθμειωκεί δε ότι 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ, τα παιδιά (και μόνο τα ίδια παιδιά) ζχουν 
δικαίωμα ςτο Λφκειο να αλλάξουν τμιμα επιλογισ μζχρι 15 Οκτωβρίου, εφόςον το 
τμιμα ζχει ιδθ ςυςτακεί με ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου Β/κμιασ Εκπ/ςθσ. 
 Η δικαιολογία που χρθςιμοποιικθκε από τουσ ικφνοντεσ για τθν κατάργθςθ 
των παραπάνω τμθμάτων Γερμανικϊν είναι θ εξισ: δφο κακθγθτζσ με οργανικι 
κζςθ αποςπάςτθκαν από τθν Βϋ Καρδίτςασ ςε άλλουσ νομοφσ με αποτζλεςμα να 
μείνουν κενζσ οι κζςεισ τουσ ςτα αντίςτοιχα ςχολεία. Η «λφςθ» λοιπόν που βρζκθκε 
από τουσ αρμόδιουσ φορείσ ιταν να ςυγχωνευτοφν κάποια τμιματα ςτο Γυμνάςιο 
Σοφάδων και ςτο Γυμνάςιο Παλαμά, ενϊ ςτα τμιματα που αναφζρκθκαν 
παραπάνω αποφαςίςτθκε να καταργθκεί θ επιλογι του μακιματοσ των γερμανικϊν 
και οι μακθτζσ να διδαχκοφν από τθν αρχι το μάκθμα τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ. 
Μάλιςτα, ενϊ θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ γνϊριηε για τα κενά που δθμιουργικθκαν λόγω τθσ 
απόςπαςθσ ςε άλλουσ νομοφσ των δφο κακθγθτϊν, δε γνωςτοποίθςε τα κενά αυτά 
ςτο Υπουργείο Παιδείασ, με αποτζλεςμα να μθν ςταλεί κανζνασ αναπλθρωτισ ςτο 



Νομό Καρδίτςασ από τουσ 249 Αναπλθρωτζσ μειωμζνου ωραρίου και τουσ 22 
Αναπλθρωτζσ πλιρουσ ωραρίου που προςλιφκθκαν μζχρι τϊρα από το Υπουργείο. 

Θα ιταν παράλειψθ δε να μθν αναφζρουμε και τθν περίπτωςθ του 

Δθμοτικοφ Σχολείου Αγναντεροφ, όπου ςυνζβθ το εξισ πρωτοφανζσ: Ενϊ όλοι οι 

μακθτζσ τθσ Εϋ και ΣΤϋ Τάξθσ ηιτθςαν με αιτιςεισ τουσ να διδαχκοφν τθν γερμανικι 

ωσ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα, ςτο ςχολείο αυτό με απόφαςθ τθσ  Περιφερειακισ 

Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ 

διδάςκεται ωσ Βϋ Ξζνθ Γλϊςςα θ Γαλλικι, με το πρόςχθμα ότι ςτο Γυμνάςιο 

Προαςτίου, όπου κα πάνε τα επόμενα χρόνια κάποιοι από τουσ μακθτζσ, υπάρχει 

οργανικι κζςθ μόνο κακθγθτι Γαλλικϊν. Και για να παρουςιάςουμε το «νομότυπο» 

ςκζλοσ του κζματοσ, να ςθμειωκεί  ότι θ Φ12/518/61284/Γ1/27-5-2011 Υπουργικι 

Απόφαςθ ορίηει εκτόσ των άλλων: Οι Δ/ντζσ των ςχολείων, αφοφ ςυγκεντρϊςουν τισ 

δηλϊςεισ προτίμηςησ, ειςηγοφνται ςτο Διευθυντή Πρωτοβάθμιασ Εκπ/ςησ τη 

γλϊςςα, η οποία θα διδαχθεί ςτο ςχολείο τουσ και την οποία, κατά πλειοψηφία, 

είχαν επιλζξει οι μαθητζσ και των δφο τάξεων του δημοτικοφ ςχολείου. Επίςθσ ςτθν 

Φ12/555/66447/Γ1/10-6-2011 Υ.Α  αναφζρεται ςαφϊσ: «… οι μαθητζσ, οι οποίοι θα 

φοιτήςουν  κατά το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 ςτην Στϋ τάξη του δημοτικοφ ςχολείου, 

θα διδαχθοφν και ςτην τάξη αυτή, τη δεφτερη ξζνη γλϊςςα που είχαν διδαχθεί ςτην 

Εϋ τάξη...». 

Μετά από όλα αυτά ασ μασ απαντιςουν: Τελικά, τι προθγείται; Η βοφλθςθ 
των μακθτϊν, οι Υπουργικζσ Αποφάςεισ ι θ βοφλθςθ των αρμόδιων φορζων; 
 Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ καλοφμε τουσ ςυλλόγουσ των γονζων και 
κθδεμόνων των μακθτϊν, τθν ΕΛΜΕ Καρδίτςασ και τουσ ςυλλόγουσ των κακθγθτϊν 
να αντιδράςουν άμεςα, ϊςτε να ανατραπεί αυτι θ άδικθ για τουσ μακθτζσ 
απόφαςθ. 

 
Πανελλήνια Ζνωςη Καθηγητών Γερμανικήσ Γλώςςασ 

Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ 
Σοπική Επιτροπή Ν. Καρδίτςασ 

www.deutsch.gr  

http://www.deutsch.gr/

