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Θέμα (ΕΠΕΙΓΟΝ): Διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας ως μάθημα
επιλογής στο 2ο Δημ. Ν. Σμύρνης στην Ε’ τάξη για το σχ. έτος 2017-2018.

Αγαπητέ Κε Κέντρο
Παρακαλούμε για τις όποιες ενέργειες σας άμεσα και σε κάθε περίπτωση
παρακαλούμε για την έγγραφη τοποθέτηση σας στο παρακάτω ζήτημα.
Οι γονείς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης, ενημερωθήκαμε για πρώτη
φορά το απόγευμα της 11 Σεπτεμβρίου 2017 προφορικά από το Διευθυντή σχετικά
με τη δεύτερη ξένη γλώσσα – επιλογής που θα διδαχθούν οι μαθητές της Ε’ τάξης .

Από την ενημέρωση αυτή πρόεκυψε ότι από τα τρία τμήματα της Ε’ Τάξης τα δυο θα
διδαχτούν την γαλλική γλώσσα και το ένα τη γερμανική.
Με την τωρινή διευθέτηση του ζητήματος το 59,5% των μαθητών της Ε’ τάξης (38
από τα 64 παιδιά) ξεκίνησε να διδάσκεται τη γλώσσα επιλογής του ενώ το 40,5% (26
παιδιά από τα 64) δεν διδάσκεται τη γλώσσα που επέλεξε αλλά κάνει ξένη γλώσσα
που του επεβλήθη κάτι που ως έννοια όχι μόνο δεν συνάδει αλλά είναι εντελώς
αντίθετη με την έννοια της «επιλογής».
Το γεγονός αυτό κατά τη γνώμη μας δεν είναι παιδαγωγικά ορθό και έχει τις εξής
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις:
Η δεύτερη ξένη γλώσσα για τους 26 αυτούς μαθητές δεν είναι πλέον γλώσσα
επιλογής η οποία μάλιστα σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 Απόφαση Αριθ.
53476/ΓΔ4 του ΦΕΚ Β’ 1171, 4 Απριλίου 2017 τους ακολουθεί μέχρι και τη Γ’
Γυμνασίου δηλαδή για 5 έτη (!) με τη δυνατότητα αλλά όχι διασφάλιση αλλαγής
μετά από αιτιολογημένη αίτηση στο τέλος της ΣΤ’ Δημοτικού.
Πολλά παιδιά διδάσκονται ήδη εξωσχολικά μια δεύτερη ξένη γλώσσα πέρα από
την Αγγλική και στην περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από αυτή του
σχολείου ουσιαστικά καλούνται να διδαχθούν πλέον μια τρίτη ξένη γλώσσα,
πράγμα σχεδόν αδύνατο για την πλειονότητα των μαθητών αυτής της ηλικίας.
Έτσι, οικογένειες που είχαν αποφασίσει ως δεύτερη γλώσσα τα Γερμανικά (ή τα
Γαλλικά κατά περίπτωση) και είχαν ήδη πληρώσει ένα ή δύο χρόνια σε
φροντιστήρια βλέπουν να πηγαίνουν στράφι οι κόποι τους, αφού όπως είπαμε 3
ξένες γλώσσες είναι σχεδόν αδύνατο ένα παιδί να καταφέρει να τις διαχειριστεί
σωστά. Η λύση για να μην φτάσει κάποιος σε ένα τέτοιο αδιέξοδο θα ήταν η
έγκαιρη πληροφόρηση που ποτέ δεν έγινε από κανέναν. Τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας που έγινε την Άνοιξη του 2017 τα γνωστοποιηθήκαμε προφορικά
στις 11 Σεπτεμβρίου, αργά πλέον για τον οικογενειακό προγραμματισμό καθώς
υπάρχουν οικογένειες που θα επέλεγαν ακόμα και αλλαγή κατοικίας, άρα και
σχολείου προκειμένου να διδαχθεί το παιδί τους την γλώσσα της επιλογής τους.
Η πληροφορία αυτή σε άλλα σχολεία γνωρίζουμε ότι γνωστοποιήθηκε στους
γονείς από τον Ιούνιο του 2017. Οι γονείς της Ε’ τάξης αντιληφθήκαμε επίσης ότι
όλα τα παραπάνω αποτελούν χρόνιο πρόβλημα και για γονείς και παιδιά
προηγούμενων τάξεων.
Είναι αντιληπτό και κατανοητό ότι η διεύθυνση του σχολείου έχει πάρα πολλά
και σημαντικά θέματα να αντιμετωπίσει, όμως δεν θεωρούμε ότι αυτό δεν
είναι ένα τέτοιο. Είναι περιττό να αναφέρουμε σε εσάς που γνωρίζετε
καλύτερα από τον καθένα το πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί να
διδάσκεται κάτι που του αρέσει αρχικά και κάτι που το ίδιο ή και οι γονείς του
πιστεύουν ότι θα του είναι χρησιμότερο για την ζωή του. Φυσικά δεν είναι
εύκολο να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι (γονείς, παιδιά, δάσκαλοι) όμως το
γεγονός ότι το 41% των παιδιών δεν ικανοποιήθηκε να διδαχθεί την γλώσσα
που ήταν της επιλογής του, είναι σημαντικό ποσοστό και θα έπρεπε κατά την

γνώμη μας να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια στο να ικανοποιηθούν
όλοι ή τουλάχιστον να βελτιωθεί αυτό το ποσοστό. Ειδικά επειδή βάσει και
του 3ου άρθρου της εγκυκλίου της 27/4/2017 το παιδί καλείται να διδαχτεί μια
ξένη γλώσσα η οποία αφενός 1) δεν είναι επιλογή του αφετέρου 2) αυτή τον
ακολουθεί για 5 και όχι μόνο για τα 2 έτη του Δημοτικού (Απόφαση Αριθ.
53476/ΓΔ4 του ΦΕΚ Β’ 1171, 4/4/2017) και το θέμα χρήζει σοβαρότερης
αντιμετώπισης. Πληροφορηθήκαμε δε ότι υπάρχουν γονείς μαθητών της ΣΤ’
τάξης οι οποίοι ακόμη δε γνωρίζουν ότι αυτή τους η επιλογή θα ακολουθεί τα
παιδιά τους και στο Γυμνάσιο.
Αναμένουμε την έγγραφη απάντησή σας το συντομότερο δυνατό ώστε να βρεθεί
μια λύση για αυτό το σημαντικό θέμα καθώς και:
Α) Την πρόταση της πρωτοβάθμιας διεύθυνσης για όποιες σχετικές ενέργειές σας
ώστε να δοθεί λύση και να βρει τους εμπλεκόμενους γονείς και μαθητές
σύμφωνους με κάθε τυχόν αλλαγές οποιασδήποτε φύσεως (όχι π.χ. ολοκληρωτική
μεταφορά μαθητών σε διπλανό τμήμα για όλες τις ώρες) ώστε να διδαχτούν και οι
υπόλοιποι μαθητές που φέτος φοιτούν στην Ε’ τάξης του 2ου Δημ. Σχολείου τη
γλώσσα της επιλογής τους.
Β) Γιατί δεν ενημερωθήκαμε οι γονείς και κηδεμόνες με επίσημη ανάρτηση από τον
Ιούνιο του 2017 για τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών σχετικά με την δεύτερη
ξένη γλώσσα που θα διδαχθούν τα παιδιά μας την επόμενη χρονιά, παρά λάβαμε
γνώση του θέματος προφορικά την 11 Σεπτεμβρίου 2017. Επόμενο ήταν να
προσπαθήσουμε μέσω της διεύθυνσης του σχολείου από την 11η Σεπτεμβρίου και
μετά να πάρουμε απαντήσεις σχετικά με τις δυνατότητες όχι αλλαγής προτιμήσεων
αλλά εναλλακτικής διευθέτησης βάσει νόμου αναλόγως με τον αριθμό
προτιμήσεων ανά γλωσσά και ανά τμήμα αλλά δεν προτάθηκε διαφορετική έννομη
επίλυση του ζητήματος (π.χ. δημιουργία τμημάτων κατά το παράδειγμα που
παρατίθεται παρακάτω) παρά υπήρξε πρόταση για επικοινωνία με την
Πρωτοβάθμια και την Περιφερειακή Διεύθυνση.
Γ) Σε κάθε περίπτωση, ζητούμε να βρεθεί λύση έστω και τώρα για τη διευθέτηση
του θέματος (βλ. παράδειγμα προτεινόμενης λύσης παρακάτω που
συμπληρώθηκε εκτιμητικά, σε διαφορετική περίπτωση η ενδεχόμενη λύση
διαφέρει) αλλά ακόμη και εάν δεν βρεθεί λύση για τη φετινή σχολική χρονιά,
αιτούμεθα την έγγραφη απάντησή σας στους παραπάνω προβληματισμούς μας
καθώς και τις ενέργειες σας σχετικά με τα παρακάτω:
Γ1) Τις ενέργειές σας ώστε από εδώ και στο εξής να γνωστοποιείται επίσημα στους
γονείς από τον Ιούνιο κάθε σχολικού έτους με επίσημη ανάρτηση στον πίνακα
ανακοινώσεων του σχολείου στο τέλος της Δ’ τάξης και όχι τον Σεπτέμβριο στην
αρχή της Ε’ τάξης η απόφαση για το ποια θα είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα που θα
διδαχθούν τα παιδιά.

Γ2) Εναλλακτικά για την περίπτωση Γ1, εάν η διεύθυνση του Σχολείου δεν μπορεί να
κάνει ανάρτηση της πληροφορίας που ζητούμε στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου, να κάνει ανάρτηση ανακοίνωσης στην οποία να αναφέρεται που είναι
διαθέσιμη η παραπάνω πληροφορία (μαζί με υπεύθυνο επικοινωνίας).
Παράδειγμα προτεινόμενης λύσης
Σύνολο μαθητών

Γερμανικά

Γαλλικά

Ε1

22

12 (πλειοψηφία)

10

Ε2

20 (19 τον
Ιουνιο2017)

9 (μειοψηφία)

11 (πλειοψηφία)

Ε3

22

7 (μειοψηφία)

15 (πλειοψηφία)

Σύνολο

64

28

36

Τωρινή
Λύση:

Δυο τμήματα Γαλλικών με 20 (Ε2) και 22 (Ε3) παιδιά και ένα
τμήμα Γερμανικών (Ε1) με 22 παιδιά.
Οι 38 μαθητές διδάσκονται τη γλώσσα επιλογής τους
Οι 26 μαθητές ΔΕΝ διδάσκονται τη γλώσσα επιλογής τους

Ενδεχόμενη Δυο τμήματα Γαλλικών με 15 (μαθητές Ε3) και 21 παιδιά
Λύση:
(μαθητές Ε1 και Ε2) και ένα τμήμα Γερμανικών με 28 παιδιά
(μαθητές Ε1+ Ε2+Ε3) .
ΚΑΙ ΟΙ 64 μαθητές διδάσκονται τη γλώσσα επιλογής τους.

Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώθηκε εκτιμητικά από πληροφορίες μεταξύ γονέων.

Με εκτίμηση

Γονείς μαθητών της Ε’ τάξης

