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ΘΕΜΑ: Πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας) 

 

Στην απαρχή της νέας σχολικής χρονιάς, είμαστε μάρτυρες καταστάσεων που δεν 

είναι ενδεικτικές της ποιότητας της εκπαίδευσης την οποία όλοι μας, λειτουργοί της 

εκπαίδευσης και πολιτική ηγεσία, καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε. Αποκτά δε ιδιαίτερη 

σημασία αυτή η επισήμανση, δεδομένου ότι τα σημεία γραφής προς μια απρόσκοπτη 

διεκπεραίωση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών για την ομαλή έναρξη της 

σχολικής χρονιάς ήταν άκρως ενθαρρυντικά, με την έγκαιρη παράδοση των βιβλίων και τον 

κύριο Υπουργό να διαβεβαιώνει πως εντός ολίγων εβδομάδων θα είχαν καλυφθεί όλα τα κενά 

σε θέσεις εκπαιδευτικών προς πλήρωση. 

 

Οδεύοντας ωστόσο στα τέλη Νοεμβρίου, βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να 

διαπιστώνουμε για τον κλάδο μας (ΠΕ07 γερμανικής) μια μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη 

της διδασκαλίας του μαθήματος των Γερμανικών ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, η οποία 

παρατηρείται σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Κομοτηνής, στο τέταρτο Γυμνάσιο 

Κομοτηνής, καθώς επίσης και σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια των υπόλοιπων 

δήμων της Ροδόπης. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι περισσότεροι Νομοί της 

Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα χιλιάδες διδακτικές ώρες χάνονται καθημερινά και τα κενά που 

προκύπτουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα οι διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων αδυνατούν 

να τα καλύψουν. 

 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», με τη 

χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου υλοποιώντας τη στρατηγική του 

Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ξεκινά την υλοποίηση του 

οράματος για το Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου Αιώνα.  

 

Κομοτηνή, 26 Νοεμβρίου 2012 
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Οι στρατηγικοί στόχοι στο πλαίσιο του νέου σχολείου υποστηρίζονται με τα 

κάτωθι: 

 Διασφάλιση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και αύξηση της 

συμμετοχής από την ηλικία των 4 ετών 

 Διασφάλιση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Μείωση του ποσοστού μαθητών που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση με 

χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες. 

 Μείωση του ποσοστού της σχολικής διαρροής από τη υποχρεωτική εκπαίδευση. 

 Πιστοποίηση των γνώσεων ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ 

 Δραστική αύξηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία για τη διδασκαλία. 

Επιπλέον σύμφωνα με τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 και συγκεκριμένα με τους 

ειδικούς στόχους των αξόνων 1.1.1., 2.1.1., 3.1.1. προβλέπεται: 

Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού 

υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής, 

ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και στις 

οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε μία κοινωνία της γνώσης. Η αναμόρφωση αυτή θα 

περιλάβει, μεταξύ άλλων, προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις σύγχρονες 

τεχνολογικές εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων και των ξένων γλωσσών 

όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση. Ο στρατηγικός 

στόχος της αειφορίας στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα που διασφαλίζεται μέσα από 

τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με την εισαγωγή βιωματικών 

εφαρμογών. 

 

Με την πεποίθηση ότι η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας είναι 

σημαντικότατο εφόδιο για τη νέα γενιά, καθώς αποτελεί εργαλείο και βασική δεξιότητα στην 

άκρως ανταγωνιστική εποχή της γνώσης που διανύουμε, και δεδομένων των οικονομικών 

συνθηκών στη χώρα μας, οι οποίες δυσχεραίνουν την ένταξη των αναπληρωτών στον κρατικό 

προϋπολογισμό, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τα κάτωθι: 

 

α) Τη δυνατότητα ένταξης της Γερμανικής Γλώσσας στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και 

χρηματοδότησής της μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης «Νέο Σχολείο – Σχολείο 21
ου

 αιώνα»   

β) Τη δυνατότητα ένταξης - χρηματοδότησης της Γερμανικής Γλώσσας μέσω της 

υλοποίησης άλλων πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».  

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Εν αναμονή της απάντησής σας, 

 

Η Τοπική Επιτροπή Γερμανικών Ν. Ροδόπης. 

 

 


