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Τήρηση της παράλληλης διδασκαλίας στα Γυµνάσια του δεύτερου
Γραφείου
Αξιότιµη κυρία Καζακοπούλου,
Με την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαµε να σας ευχηθούµε καλή
δύναµη στο έργο σας.
Μετά την συνάντηση, που είχαµε τον Ιούλιο και την τηλεφωνική
επικοινωνία σήµερα, 3.9.2008, θέτουµε και γραπτώς υπόψη σας τα εξής:
Πανελλαδική πρωτοτυπία αποτελεί η προφορική οδηγία, που δόθηκε στα
Γυµνάσια του δευτέρου γραφείου, να µη σχηµατίζονται εφεξής ολιγοµελή
τµήµατα στο µάθηµα της Β΄ Ξένης Γλώσσας . Για να εφαρµοστεί αυτή η
οδηγία αναπόφευκτα κάποια σχολεία πρέπει να προβούν στη δηµιουργία
αµιγών τµηµάτων Γαλλικής/Γερµανικής καταστρατηγώντας την αλφαβητική
σειρά, όπως ενηµερωθήκαµε από συναδέλφους, παρά την ρητή εντολή του
κ. Λουκόπουλου να µην γίνει αυτό. Οι συνάδελφοι τελούν εν συγχύσει,
λέγοντας, ότι από τη µία επιµορφώνονται σε σύγχρονες µεθόδους

διδασκαλίας ενώ από την άλλη στερείται από τους µαθητές και από τους
ίδιους αδικαιολόγητα η ευκαιρία για ποιοτική διδασκαλία.
∆εδοµένου ότι,
 Ο θεσµός της παράλληλης διδασκαλίας ευνοεί πρωτίστως τους
µαθητές
 Η παράλληλη διδασκαλία δεν θεσπίστηκε για να αδικήσει τους
καθηγητές των άλλων ειδικοτήτων αλλά απόλυτα σεβόµενη το γεγονός,
ότι οι καθηγητές ΠΕ 05 και ΠΕ 07, ως επιλεγόµενο µάθηµα, πρέπει να
συνυπάρχουν συναδελφικά στην ίδια σχολική µονάδα.
 ∆εν συντρέχουν λόγοι εύρυθµης λειτουργίας καθώς τα εν λόγω
γυµνάσια λειτουργούν µε το θεσµό της παράλληλης διδασκαλίας επι
σειρά ετών
 Είναι καλύτερο ένας εκπαιδευτικός να διατίθεται σε µία σχολική
µονάδα µε πλήρες ωράριο παρά σε δύο µε 16 ή 14 ώρες, όπως πρόκειται
να γίνει αν ισχύσει η οδηγία του δευτέρου Γραφείου
 Κατά τη σχολική χρονιά 2007 – 2008 διορίστηκαν 387 καθηγητές
γερµανικών, τη φετινή χρονιά 366 και την επόµενη σχολική χρονιά
πρόκειται να διοριστούν 120 καθηγητές, αριθµός επαρκής ώστε να
καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό, όπως δείχνουν ήδη οι υπεραριθµίες
πανελλαδικά. Τη φετινή χρονιά µετατέθηκαν 16 καθηγητές ΠΕ 07 στη
∆’ ∆ιεύθυνση. Ας σηµειωθεί, ότι δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί οι
αποσπάσεις, έτσι ώστε τυχών λειτουργικά κενά µπορούν να καλυφθούν
από µόνιµο προσωπικό.

Ζητούµε να διευκολυνθούν οι καθηγητές στο εκπαιδευτικό τους έργο,
τηρώντας την εγκύκλιο 90024/Γ2 (9-9-2005)
Παρακάτω αποτυπώνουµε την κατάσταση που επικρατεί στα περισσότερα
σχολεία του δευτέρου γραφείου όπως επίσης και τα κενά στις ώρες που θα
δηµιουργηθούν.
Σχολική µονάδα

Εκπαιδευτικός, που
υπηρετεί

Παρατηρήσεις

1ο Γυµ. Ελληνικού

κ. Ζιάκα Θεοδώρα

Είχε 16 ώρες πέρυσι θα
γίνουν 8. Ρωτά αν σταδιακά
θα χάσει την οργανική της
και που θα διατεθεί.

2ο Γυµ Ελληνικού
1ο Γυµ. Γλυφάδας
2ο Γυµ. Γλυφάδας

3ο Γυµ. Γλυφάδας
4ο Γυµ. Γλυφάδας
5ο Γυµ. Γλύφαδας

6ο Γυµ. Γλυφάδας

7ο Γυµ. Γλυφάδας
8ο Γυµ. Γλυφάδας
2ο Γυµ. Αλίµου

3ο Γυµ. Αλίµου
4ο Γυµ. Αλίµου
1ο Γυµ Αργύρ/πολης
3ο Γυµ Αργύρ/πολης

4ο Γυµ Αργύρ/πολης

κ. Αναγνωστάκη Έφη

Είχε 12 ώρες, οι οποίες
πρόκειται να γίνουν 8.
κ. Αµπατζή Ευαγγελία
Είχε 16 ώρες. Κατέθεσε το
ίδιο πρόγραµµα µε την
ελπίδα να εγκριθεί.
κ. Καλαϊτζή Ευρώπη
Συµπληρώνει στο 8ο Γυµ.
Θα έχει 6 ώρες ενώ µπορεί
να δηµιουργηθεί οργανική
θέση.
κ. Περάκη (θα πάρει άδεια Είχε 12 συµπλήρωνε στο 1ο
ανατροφής)
Λύκειο Γλυφάδας
κ. Μιχαλάτου
Από 24 ώρες πρόκειται να
γίνουν 12
κ. Γιολδάση Λαµπρινή
Συµπληρώνει στο 7ο. Ενώ
θα µπορούσε να έχει πλήρες
ωράριο θα συµπληρώνει και
στα δύο σχολεία µε 12 ή 14
ώρες
κ. ∆ηµητρίου Μαρία
Είχε 16 ενώ θα µπορούσε
να έχει 18 φέτος, το οποίο
δεν της επιτρέπεται λόγω
της οδηγίας
κ. Γιολδάση Λαµπρινή
Συµπληρώνει στο 5ο . Θα
έχει 10 ώρες φέτος.
κ. Καλαϊτζή Ευρώπη
12 ώρες ένω θα µπορούσε
να έχει πλήρες και στα 2
γυµνάσια .
κ. Μπατάκη Ειρήνη
Πολύ δύσκολα θα
δηµιουργηθούν τµήµατα αν
δεν καταστρατηγηθεί η
αλφαβητική σειρά. Θα
µπορούσε να έχει
τουλάχιστον 18 ώρες θα
έχει 12
κ. Αλεξίου ∆ηµήτρα
Από 26 σε 16
κ. Ευριδόγλου Αναστασία
Από 10 σε 6
κ. Συφναίος Νίκος
Θα µπορούσε να
συµπληρώνει ωράριο θα
έχει 12
κ. ∆ραµουντάνη Αικατερίνη Μέχρι πέρυσι είχε πλήρες.
Ανησυχεί τι θα την
περιµένει στο σχολείο όταν
θα επιστρέψει από τα ΠΕΚ
κ. Μειτανή Ελένη
Έγινε προσπάθεια να
τηρηθεί η οδηγία. Θα
κατατεθεί το ίδιο

πρόγραµµα µε πέρυσι, ενώ
θα µπορούσε να έχει
περισσότερες ώρες
(τα στοιχεία της τρίτης στήλης βρίσκονται στη διάθεση του ∆.Σ.)
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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