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ΘΕΜΑ: «∆ιδασκαλία της γερµανικής γλώσσας στην Α’/θµια και Β΄/θµια Εκπαίδευση» 

Αξιότιµε κ. Προϊστάµενε,  

   Το τοπίο στην ξενόγλωσση εκπαίδευση στο δηµόσιο σχολείο µε τις αιφνιδιαστικές εγκυκλίους του Μαΐου – 

Ιουνίου 2011 -κάποιες εκ των οποίων αυτοαναιρέθηκαν ή διορθώθηκαν- έχει αλλάξει ριζικά. Ο καταιγισµός από 

εγκυκλίους και ο διφορούµενος και ασαφής χαρακτήρας τους είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία σωρείας 

προβληµάτων, µε κόστος το δικαίωµα των µαθητών να διδαχτούν τη γλώσσα επιλογής τους, το εργασιακό 

καθεστώς των εκπαιδευτικών και την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων, τόσο της Α’/θµιας όσο και της Β’/θµιας 

Εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά το διευρυµένο ∆ήµο Αγρινίου, θα θέλαµε να σας αναφέρουµε ότι, σύµφωνα µε τις δηλώσεις 

των µαθητών σχετικά µε την επιλογή β’ ξένης γλώσσας που κατατέθηκαν τον Ιούνιο (στοιχεία τα οποία µας 

απέστειλαν οι σύµβουλοι γερµανικής γλώσσας µέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας 

Π.Ε.), οι µαθητές που επέλεξαν τα γερµανικά ήταν 752 ενώ τα γαλλικά 1125. Αναλύοντας κανείς τους 

συγκεκριµένους αριθµούς σε ποσοστά, παρατηρεί ότι το 40% του µαθητικού πληθυσµού της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 

επέλεξαν τη γερµανική και το 60% τη γαλλική γλώσσα. Παρόλα αυτά, τα δηµοτικά σχολεία στα οποία διδάσκεται 

στην Ε΄ τάξη αποκλειστικά η γαλλική γλώσσα είναι 22 ενώ η γερµανική µόλις 9, δηλαδή η αναλογία των σχολείων 

είναι 71% γαλλικά και 29% γερµανικά. Είναι σκόπιµο, εντούτοις, να αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο, ότι τα δηµοτικά 

σχολεία στα οποία διδάσκεται αποκλειστικά η γερµανική γλώσσα στην Ε’ τάξη είναι πολύ µικρά σχολεία και 



σχολεία ως επί το πλείστον της περιφέρειας του ∆ήµου Αγρινίου (7ο ∆.Σ. Αγρινίου, 12ο ∆.Σ. Αγρινίου, 19ο ∆.Σ. 

Αγρινίου –µικρά σχολεία-, 1ο ∆.Σ. Αγίου Κων/νου, 1ο ∆.Σ. Νεάπολης, 1ο ∆.Σ. Θεστιέων, 2ο ∆.Σ. Θεστιέων, ∆.Σ. 

Παραβόλας, ∆.Σ. Στράτου –σχολεία περιφέρειας-). Αυτό σηµαίνει ότι αν υπολογίσουµε κατά προσέγγιση (καθώς η 

ΣΤ’ τάξη διδάσκεται φέτος στα σχολεία στα οποία δηµιουργήθηκαν τµήµατα και τις δύο γλώσσες) αριθµούς και 

ποσοστά µαθητών, καταλήγουµε στους 443 µαθητές να διδάσκονται γερµανικά και στους 1434 µαθητές γαλλικά, 

αριθµοί που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23% για τη γερµανική και 77% για τη γαλλική γλώσσα. Εδώ ακριβώς τίθεται 

και το θέµα του διφορούµενου χαρακτήρα της εγκυκλίου όσον αφορά την αναλογικότητα, καθώς, εάν αυτή 

ερµηνευτεί σύµφωνα µε τις επιλογές των µαθητών, η εκµάθηση της γερµανικής γλώσσας είναι σαφώς περιορισµένη. 

Επιπλέον, όσον αφορά τη σωστή ή µη εφαρµογή των συγκεκριµένων εγκυκλίων, θεωρούµε σκόπιµο να 

αναφερθούν συγκεκριµένα οι περιπτώσεις δύο δηµοτικών σχολείων του δήµου Αγρινίου, του 8ου ∆.Σ. Αγρινίου και 

του 2ου ∆.Σ. Αγίου Κων/νου. Στο µεν πρώτο, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των µαθητών του Ιουνίου και των δύο 

τάξεων (όπως άλλωστε αναφέρει και η Φ.12/518/61584/Γ1/27-5-2011 Υπουργική Απόφαση, η οποία 

τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε από την Φ.12/555/66447/Γ1/10-06-2011 Υπουργική Απόφαση), υπερτερούσε η 

γερµανική γλώσσα, στο δε δεύτερο υπήρχε ισοψηφία µεταξύ των δύο γλωσσών. Παρόλα αυτά, και στα δύο σχολεία 

διδάσκεται στην Ε΄ τάξη αποκλειστικά η γαλλική γλώσσα. Προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη το γεγονός ότι, ενώ σε 

όλα τα υπόλοιπα δηµοτικά σχολεία του δήµου Αγρινίου τηρήθηκε πιστά η πλειοψηφία των προτιµήσεων των 

µαθητών και των δύο τάξεων, στα συγκεκριµένα σχολεία κάτι τέτοιο δεν έγινε. Επίσης, σε καµία εγκύκλιο δεν γίνεται 

η οποιαδήποτε αναφορά σχετικά µε το τι πρέπει να συµβεί σε περίπτωση απόλυτης ισοψηφίας µεταξύ των δύο 

γλωσσών και µε ποια κριτήρια θα επιλεγεί η µία έναντι της άλλης γλώσσας. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η εκµάθηση της γερµανικής γλώσσας στη δηµόσια 

εκπαίδευση στο δήµο του Αγρινίου έχει συρρικνωθεί σε µεγάλο βαθµό, µε άµεσες αρνητικές συνέπειες και στην 

ιδιωτική εκπαίδευση. Παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της περιοχής µας όλα αυτά τα χρόνια για την 

προώθηση της εκµάθησης της γερµανικής γλώσσας, παρατηρείται το φαινόµενο του σταδιακού αφανισµού της από 

το δηµόσιο σχολείο, αφού η κατάσταση που διαµορφώνεται στα δηµοτικά σχολεία θα έχει τα επόµενα χρόνια 

άµεσο αντίκτυπο και στα γυµνάσια της περιοχής, µε ό,τι µπορεί αυτό να συνεπάγεται. Με το παρόν υπόµνηµα θα 

θέλαµε να εκφράσουµε την έντονη ανησυχία µας και τον προβληµατισµό µας σχετικά µε το µέλλον της γερµανικής 

γλώσσας, καθώς ως επαγγελµατικός κλάδος οδηγούµαστε σε εργασιακή ασφυξία. 

Παρακαλούµε πολύ για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Με εκτίµηση, 

 

Εκ µέρους της Τοπικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Π.Ε. 

 

Κούτσικου Βασιλική 

Οικονόµου Κων/νος 


