ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Τ.Θ. 51717 Τ.Κ. 14503 Αθήνα Fax: 210-2777648
www.deutsch.gr info@deutsch.gr
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Εκτός διαλόγου η ξενόγλωσση εκπαίδευση»
Από τη Μεγάλη Τρίτη οι Επιστηµονικές Ενώσεις των καθηγητών Αγγλικής,
Γαλλικής και Γερµανικής Φιλολογίας, που εκπροσωπούν 11.000 ξενόγλωσσους
εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα, έχουν υποβάλει αίτηµα συνάντησης στον
Υπουργό Παιδείας κ. Σπηλιωτόπουλο, χωρίς µέχρι στιγµής (20.05.2009) καµία
απολύτως ανταπόκριση.
Παρακάτω παραθέτουµε το κείµενο της κοινής επιστολής των Επιστηµονικών
Ενώσεων καθώς και το Υπόµνηµα των καθηγητών Γερµανικής Φιλολογίας.
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Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Μ. Τρίτη 14 Απριλίου 2009
Προς:
Υπουργό Ε.Π.Θ. κ. Αριστείδη Σπηλιωτόπουλο
Κοινοποίηση:
Υφυπουργό Ε.Π.Θ. κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Επιστηµονικών Ενώσεων των Καθηγητών
Αγγλικής, Γαλλικής και Γερµανικής Γλώσσας έχουν ως κύριο σκοπό, την ποιοτική
διδασκαλία αυτών των Ξένων Γλωσσών στα σχολεία της χώρας µας.
Κοινή προσπάθειά τους είναι, µε τη διαρκή και ποιοτική επιµόρφωση (Παγκόσµια
και Πανελλήνια Συνέδρια, Σεµινάρια, Ηµερίδες, έκδοση τριµηνιαίων περιοδικών κλπ.)
των 11.000 µελών τους, να δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές/ στις µαθήτριες να
διδάσκονται διεξοδικά και να µαθαίνουν επαρκώς και µε απτά αποτελέσµατα τις
βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά και Γερµανικά) µέσα στο
σχολείο.

Είναι κοινός τόπος ότι η καλή γνώση τουλάχιστον δύο (2) Ξένων Γλωσσών είναι,
περισσότερο από ποτέ αναγκαία για τους αυριανούς πολίτες µιας πολύ-πολιτισµικής και
πολύ-γλωσσικής κοινωνίας και µιας εξαιρετικά απαιτητικής αγοράς εργασίας.
∆υστυχώς, κατά γενική οµολογία, το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, χωρίς την
υπαιτιότητα των διδασκόντων, υστερεί σηµαντικά στον τοµέα της διδασκαλίας των
Ξένων Γλωσσών σε σχέση µε τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Ως εκ τούτου, η ελληνική οικογένεια υποχρεώνεται να καταβάλει µεγάλα ποσά
σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή/ και σε ιδιαίτερα µαθήµατα, προκειµένου να εξασφαλίσει
στα παιδιά της ένα επαρκές και πιστοποιήσιµο επίπεδο γνώσης στις Ξένες Γλώσσες.
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Σας παρακαλούµε, στο πλαίσιο του Εθνικού ∆ιαλόγου για την Παιδεία, να
αποδεχτείτε το αίτηµά µας για συνάντηση στο Γραφείο σας, µε εκπροσώπους των
συλλογικών µας φορέων, οι οποίοι θα σας εκθέσουν τις προτάσεις µας για τον
αναγκαίο επανασχεδιασµό της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών.
Με την ελπίδα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτηµά µας, παραµένουµε στη
διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και παρακαλούµε να δεχτείτε, Αξιότιµε Κύριε
Υπουργέ, τις ειλικρινείς εκ των προτέρων ευχαριστίες µας.
Συν.: 3 Υποµνήµατα (1.ΠΕΚΑ∆Ε –2. ΣΚΓ ΠΕ & ΣΚΓ ΒΕ ΠΠ – 3.ΠΕΚΑΓΕΠΕ)

Με εκτίµηση και τις εγκάρδιες ευχές µας για ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Ρόζα Αντωνακάκη (Πρόεδρος ΠΕΚΑ∆Ε)

Σοφοκλής Τσακαγιάννης (Πρόεδρος ΣΚΓ ΠΕ)

Βάσω Βαταµίδου – Μαρασλίδου
(Πρόεδρος ΣΚΓ ΒΕ ΠΠ)

Ιωάννης Καρατσιοµπάνης
(Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
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Προς:
Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων
κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο

Κοινοποίηση:
Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων

κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
µε την ευκαιρία αυτής της πρώτης επικοινωνίας, επιτρέψτε µας καταρχήν να σας εκθέσουµε µερικά
ενηµερωτικά στοιχεία για την Επιστηµονική Ένωση των καθηγητών Γερµανικής Φιλολογίας.
Η Ένωσή µας ιδρύθηκε το 1996, µε πρωτοβουλία µονίµων καθηγητριών/τών Γερµανικής
Φιλολογίας ως Επιστηµονική Ένωση που εκπροσωπούσε τους συναδέλφους της ∆ηµόσιας
Εκπαίδευσης. Το 2005, µετά από καταστατική αλλαγή, διευρύνθηκε η βάση της Ένωσης και
εκπροσωπεί πλέον όλες/όλους τους Πτυχιούχους Γερµανικής Φιλολογίας. Το 2005 επίσης
συγκροτήθηκε Παράρτηµα στη Βόρεια Ελλάδα µε εκλεγµένο ∆.Σ., και στις µεγάλες πόλεις Τοπικές
Επιτροπές.
Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης αριθµεί
3.300 µέλη (85% γυναίκες, 15% άνδρες) σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 1.950 εργάζονται κατά
το τρέχον σχολικό έτος στη ∆ηµόσια Α/θµια και Β/θµια Εκπαίδευση ως µόνιµοι, αναπληρωτές
και ωροµίσθιοι. Οι υπόλοιπες/οι εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση – κυρίως σε Κέντρα Ξένων
Γλωσσών – διδάσκοντας τη Γερµανική Γλώσσα σε όλες τις ηλικιακές οµάδες. Η Γερµανική
Γλώσσα αποτελεί µετά την Αγγλική, την επόµενη επιλογή Ξένης Γλώσσας στη χώρα µας, όπως
δείχνουν και τα επίσηµα στοιχεία της συµµετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσοµάθειας (ΚΠγ) που διενεργούνται δύο φορές το χρόνο από το 2003.
Εκδίδουµε το επιστηµονικό περιοδικό aktuell (σε περίπου 6.500 αντίτυπα), που αποστέλλεται κάθε
τρεις µήνες στα µέλη µας, σε συνδροµητές (κατόχους επάρκειας διδασκαλίας της Γερµανικής
Γλώσσας), φορείς της εκπαίδευσης κλπ. Πέρα από την επέκταση και τη διασφάλιση των
εργασιακών δικαιωµάτων των µελών µας και τη διεύρυνση της διδασκαλίας της Γερµανικής
Γλώσσας, βασικό κοµµάτι του έργου µας αποτελούν, επίσης, η επιµόρφωση των καθηγητών
Γερµανικής Φιλολογίας, η οποία συντελείται κυρίως µε τη διοργάνωση επιστηµονικών ηµερίδων
καθώς και η εξοικείωση του ελληνικού κοινού µε το Γερµανόφωνο Πολιτισµό, χάριν του
οποίου διοργανώνουµε κατά περιόδους πολιτιστικές εκδηλώσεις µε πιο πρόσφατο παράδειγµα την
Εβδοµάδα Γερµανόφωνου Κινηµατογράφου, που έλαβε χώρα το Μάρτιο του 2009 σε συνεργασία
µε το ∆ήµο Ροδίων στην πόλη της Ρόδου.
Στο πλαίσιο όλων αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται συστηµατική ανταλλαγή εµπειριών και
απόψεων για τα θέµατα που µας απασχολούν και θα θέλαµε να µας δεχθείτε σε συνάντηση, ώστε
να µας δοθεί η δυνατότητα να σας εκθέσουµε τους προβληµατισµούς µας για την κατάσταση που
επικρατεί στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση και να σας καταθέσουµε τα κύρια αιτήµατά µας, που
φρονούµε πως πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο ανάληψης άµεσων πρωτοβουλιών από το
Υπ.Ε.Π.Θ.
Συγκεκριµένα ζητάµε:
Την εφαρµογή των εγκυκλίων για την παράλληλη διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας σε
● κάθε τµήµα της κάθε τάξης, µε θεσµοθέτηση σε πρώτη φάση µέγιστου αριθµού 15 και τη
ρητή απαγόρευση – µε έκδοση σχετικής εγκυκλίου – της σύµπτυξης τµηµάτων.
Την άµεση σύσταση οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, οι οποίες να
καλυφθούν µε µετατάξεις από τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και µε νέους διορισµούς. Να
κληθούν άµεσα οι Επιστηµονικές Ενώσεις των καθηγητών Γερµανικής και Γαλλικής
Φιλολογίας να καταθέσουν τις προτάσεις τους πριν ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις και
●
εκδοθούν οι σχετικές εγκύκλιοι. Η αναγγελία για σύσταση 200 οργανικών θέσεων
καθηγητών Γερµανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, στα πάνω από

3.300 6θέσια και άνω ∆ηµοτικά σχολεία της χώρας, θα πρέπει να αναθεωρηθεί ως προς τον
αριθµό των θέσεων, δεδοµένου ότι ο προτεινόµενος ρυθµός κάλυψης των αναγκών του
µαθήµατος 2η Ξένη Γλώσσα µε µόνιµο προσωπικό, θα οδηγήσει σε µακρόχρονη κάλυψη των
αναγκών αυτών µε την απαράδεκτη –από κάθε άποψη– εργασιακή σχέση της
ωροµισθίας.
Να ανακληθεί η ΥΑ 54530/Γ2/02-06-05 περί µείωσης των ωρών διδασκαλίας της 2ης
● Ξένης Γλώσσας στο Γυµνάσιο και να επανέλθει η 3ωρη διδασκαλία της.
Να θεσµοθετηθεί η πιστοποίηση της γλωσσοµάθειας µέσα στο σχολείο µε τη σύνδεση του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας (ΚΠγ) µε το σχολείο. Η ∆ιεύθυνση
●
Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ.Ε.Π.Θ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και
οι Σχολικοί Σύµβουλοι να προχωρήσουν συντονισµένα σε σειρά µέτρων προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Να αυξηθεί ποσοτικά και ποιοτικά η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε τη θεσµοθέτηση εξειδικευµένων
● επιµορφώσεων σύντοµης διάρκειας (τρίµηνης, εξάµηνης ή ετήσιας διάρκειας) µε απαλλαγή
από τα διδακτικά καθήκοντα.
Μετά την επιτυχή εισαγωγή της διδασκαλίας της Γερµανικής και της Γαλλικής Γλώσσας
στην Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού τα τελευταία χρόνια να γίνει εισαγωγή και στη ∆΄ ∆ηµοτικού,
● ώστε να δοθεί το χρονικό περιθώριο να αποκτήσουν οι µαθητές, ύστερα από 9χρονη
υποχρεωτική διδασκαλία ένα ικανοποιητικό και πιστοποιήσιµο επίπεδο γλωσσοµάθειας.
Τη δηµιουργία αίθουσας ξένων γλωσσών σε όλες τις σχολικές µονάδες, εξοπλισµένης µε
● σύγχρονα εποπτικά µέσα. Η εµπειρία από τις σχολικές µονάδες, στις οποίες λειτουργούν
αίθουσες ξένων γλωσσών, είναι εξαιρετικά θετική.
Μόλις τρεις Σχολικοί Σύµβουλοι καλύπτουν τις ανάγκες περίπου 2.500 εκπαιδευτικών της
Γερµανικής Γλώσσας που εργάζονται ως µόνιµοι ή συµβασιούχοι στην Πρωτοβάθµια και
● ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Σαν πρώτο βήµα να θεσπιστούν άλλες έξι (6) θέσεις
Σχολικών Συµβούλων Γερµανικής, υλοποιώντας τη δέσµευση της προηγούµενης πολιτικής
ηγεσίας του Υπ.Ε.Π.Θ.
Γενίκευση της εισαγωγής της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας σε όλα τα ∆ηµοτικά και
όχι µόνο στα 6θέσια και άνω όπως γίνεται σήµερα, για να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της
ανοµοιογένειας των τµηµάτων στην Α΄ Γυµνασίου, καθώς προσέρχονται δύο οµάδες
●
µαθητών, µαθητές που διδάχτηκαν τη 2η Ξένη Γλώσσα, αλλά και µαθητές που δε τους
προσφέρθηκε αυτή η δυνατότητα. Ως άµεσο αντισταθµιστικό µέτρο προτείνουµε την
καθιέρωση της τρίωρης διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Α΄ Γυµνασίου από το
σχολικό έτος 2009-10.
Την υποχρεωτική διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, ως
● φυσιολογική συνέχεια του Γυµνασίου και τη δυνατότητα δηµιουργίας προπαρασκευαστικών
τµηµάτων για το ειδικό µάθηµα της Γερµανικής Γλώσσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Να µειωθεί το ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (24 ώρες
την εβδοµάδα για το νεοδιόριστο) και να εξισωθεί µε το ωράριο των εκπαιδευτικών της
● ∆ευτεροβάθµιας (21 ώρες την εβδοµάδα για το νεοδιόριστο), όπως εξάλλου ζητούν όλοι οι
εκπαιδευτικοί και οι συνδικαλιστικοί φορείς της εκπαίδευσης.
Να µην µετακινούνται οι εκπαιδευτικοί σε πάνω από 2 σχολικές µονάδες. Για την
συµπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου να θεσµοθετηθεί η δυνατότητα οι καθηγητές
● των Ξενόγλωσσων Φιλολογιών να απασχολούνται σε Τµήµατα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας
(Γυµνάσια) και Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης (Γενικά Λύκεια) για την προετοιµασία
υποψηφίων για απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας.
●

●

∆ιδασκαλία και άλλων γλωσσών, πέραν της Αγγλικής, στην Ειδική Αγωγή και στα
Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας.
Τη δυνατότητα απόσπασης µονίµων καθηγητών Γερµανικής Φιλολογίας στο Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, δυνατότητα που δίδεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής και Γαλλικής

Φιλολογίας. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ληφθεί υπόψη ότι στους µεταπτυχιακούς
κύκλους σπουδών της Νεοελληνικής ως Ξένης Γλώσσας γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι
Γερµανικής Φιλολογίας.

Κύριε Υπουργέ,
εκ µέρους των καθηγητριών και των καθηγητών Γερµανικής Φιλολογίας σας παρακαλούµε να
αποδεχθείτε το αίτηµά µας για συνάντηση στο Γραφείο σας και για ένα τελευταίο λόγο, σηµαντικό
κατά τη γνώµη µας, αφού άπτεται της καθηµερινότητας που βιώνουν οι διδάσκοντες της
Γερµανικής Γλώσσας και οι µαθητές τους στην Α΄ και Β΄ Γυµνασίου:
Να σας επιδώσουµε 1.174 ∆ελτία Υπογραφής που συµπλήρωσε το 70% των µονίµων
καθηγητών Γερµανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και µε τα οποία
ζητούν:
●

Την απόσυρση του σχολικού εγχειριδίου «Deutsch – ein Hit! 1», το οποίο αποτελεί για
τρίτη χρονιά το υποχρεωτικό διδακτικό υλικό για την Α΄ και Β΄ Γυµνασίου. Προχωρήσαµε,
ύστερα από έντονες διαµαρτυρίες από όλη την Ελλάδα και οµόφωνη απόφαση της Γενικής
µας Συνέλευσης, σε καµπάνια συλλογής υπογραφών για την απόσυρση του συγκεκριµένου
εγχειριδίου, προσπαθώντας να εκφράσουµε αυθεντικά τη γνώµη των διδασκόντων, των
κατεξοχήν αρµοδίων να αξιολογήσουν το νέο διδακτικό υλικό. Στη συνάντησή µας θα σας
εκθέσουµε και τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, στις οποίες πιστεύουµε ότι οφείλει
να προβεί η Πολιτεία για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος.

Με εκτίµηση
Για το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Π.Ε.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

