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Αθήνα , 11 Οκτωβρίου 2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατά το τρέχον σχολικό έτος, τα ήδη οξυµένα προβλήµατα των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και
Γερµανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας επιδεινώθηκαν παρά τις εξαγγελίες και τις δεσµεύσεις περί του

αντιθέτου.
Ενώ αρχικά οι εγκύκλιοι, για την παράλληλη διδασκαλία της β΄ ξένης γλώσσας και την
κατανοµή των µαθητών/τριων ανά τµήµα κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, γίνονταν σεβαστές,
µε προφορικές εντολές ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων ∆.Ε. καταστρατηγήθηκαν αναίτια.
Οι αυθαίρετες αυτές παρεµβάσεις έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολυάριθµων τµηµάτων
καθ’ υπέρβαση του προβλεπόµενου από τις εγκυκλίους αριθµού µαθητών ανά τµήµα µε απόρροια
έντονα και δυσεπίλυτα προβλήµατα:
1. Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία µαθητών, µαθητριών και καθηγητών καταστρατηγώντας
ακόµα και την εγκύκλιο (µε τη µη τήρηση ακόµα και αυτής της εγκυκλίου) περί µη διασποράς
της γρίπης.
2. Υποβαθµίζουν την ποιότητα της παρεχόµενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης εις βάρος των
µαθητών/τριων του ελληνικού σχολείου.
3. Στερούν από τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής και Γερµανικής Φιλολογίας τη δυνατότητα
διδασκαλίας του γνωστικού τους αντικειµένου οδηγώντας τους πρακτικά στην ενασχόληση µε µη
διδακτικά καθήκοντα (γραµµατειακή υποστήριξη, σχολικές βιβλιοθήκες, κλπ.),
4. Για να συµπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, τους υποχρεώνουν να διδάσκουν σε
τρεις και τέσσερις σχολικές µονάδες, µετακινούµενοι την ίδια µέρα σε δύο και τρία σχολεία,
και µάλιστα διαφορετικών βαθµίδων εκπαίδευσης, γεγονός που επιδρά αρνητικά στο διδακτικό
τους έργο.
5. Οι αλλεπάλληλες, επιτακτικές και αψυχολόγητες αυτές µετακινήσεις παρακωλύουν την
εύρυθµη λειτουργία των σχολείων. Πολλές σχολικές µονάδες, παρόλο που έχουν το
απαιτούµενο µόνιµο προσωπικό, αδυνατούν να καταρτίσουν οριστικό πρόγραµµα ,γιατί θα
πρέπει να το εναρµονίσουν µε τα προγράµµατα των υπόλοιπων σχολικών µονάδων στις οποίες
διδάσκει ο εκπαιδευτικός Γαλλικής και Γερµανικής Φιλολογίας.
6. Ακυρώνουν στην πράξη την οργανικότητα της θέσης µας.
Eπειδή αυτή η πρακτική, σε καµία περίπτωση δε συνεισφέρει στην αρµονική λειτουργία των
σχολείων, η νέα Υπουργός Παιδείας, ∆ια βίου µάθησης και Θρησκευµάτων καλείται να
επιληφθεί άµεσα του θέµατος προκειµένου να σταµατήσουν επιτέλους οι αυθαιρεσίες και οι
πειραµατισµοί της ∆ιοίκησης εις βάρος των σχολείων, των εκπαιδευτικών και κυρίως των
µαθητών/τριων.
Για τον ΠΑΣΥΚΑΓΑ
Η Πρόεδρος
Ε. Κουτσουδάκη

Για τον ΣΚΓΠΠΒΕ
Η Πρόεδρος
Β. Βαταµίδου-Μαρασλίδου

Για τον ΣΚΓΠΕ
Ο Πρόεδρος
Σ. Τσακαγιάννης

Για την ΠΕΚΑΓΕΠΕ
Ο Πρόεδρος
Ι. Καρατσιοµπάνης

