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       Κύριε ∆/ντά  ∆.Ε. Ν.Αιτωλ/νίας 

       Κύριοι Σχολικοί Σύµβουλοι 

       Κύριε Προϊστάµενε 1
ου

 Γραφείου ∆.Ε.      

       Σας αναφέρουµε ότι στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς 2008-2009 έγινε προσπάθεια, από το 

∆ιευθυντή του σχολείου µας, µείωσης του υπάρχοντος ωραρίου των µαθηµάτων που διδάσκουµε, 

πιθανόν µε σύµπτυξη τµηµάτων.  

      Συγκεκριµένα, ενώ όλα τα προηγούµενα χρόνια εφαρµόζαµε την παράλληλη διδασκαλία Γαλλικών 

και Γερµανικών, όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία και ορίζει η εγκύκλιος Γ2/4637/4-9-01/ΥΠΕΠΘ, 

ξαφνικά, χωρίς να λάβουµε γνώση εµείς, οι άµεσα ενδιαφερόµενες, ο νέος ∆ιευθυντής του σχολείου 

έκρινε και αποφάσισε ότι δεν πρέπει να συνεχίσουµε την παράλληλη λειτουργία των τµηµάτων. 

        Να σηµειωθεί ότι η παράλληλη διδασκαλία εφαρµόζεται  σε όλα τα σχολεία του Αγρινίου ( 1
ο
, 

2
ο
,3

ο
,5

ο
…), αλλά και σε όλη την Ελλάδα, όπως µας ενηµερώνουν οι Σχολικοί µας Σύµβουλοι και οι 

Σύλλογοί µας. 

       Χωρίζοντας, όµως διαφορετικά τα τµήµατα, οι ώρες µας µειώνονται. Τα Γαλλικά από 32 ώρες που 

ήταν, γίνονται αµέσως 18. Τα δε Γερµανικά από 20 ώρες πέφτουν στις 18, ενώ θα έπρεπε και αυτές να 

είναι 32. Η µια θέση των Γαλλικών καταργήθηκε ξαφνικά. Ουδέποτε, όµως ειδοποιήθηκε η καθηγήτρια 

που κατέχει αυτή τη θέση ότι είναι υπεράριθµη, ώστε να διεκδικήσει κάποια κενή θέση σε άλλο σχολείο. 

       Αξίζει να αναφέρουµε και τον τρόπο µε τον οποίο, εµείς οι άµεσα ενδιαφερόµενες πληροφορη-

θήκαµε το θέµα.. Tην ∆ευτέρα 1-9-08, την ώρα που οι φιλόλογοι έκαναν κατανοµή, ο ∆ιευθυντής κάλεσε 

την κα. Μπατσούλη των Γερµανικών και της ανακοίνωσε ότι πρέπει να πάρει 3 ώρες Ιστορία  για 

συµπλήρωση του ωραρίου της, γιατί οι ώρες των Γερµανικών µειώνονται σε 18, όπως και των Γαλλικών. 

Σε ερώτησή της αν οι συνάδελφοι των Γαλλικών ξέρουν γι αυτό το θέµα, απάντησε ότι δεν είναι του 

παρόντος. Το ίδιο µας µετέφεραν και φιλόλογοι που ήταν παρόντες. 

      Αφού, λοιπόν ενηµερωθήκαµε κατ’αυτόν τον τρόπο, απευθυνθήκαµε στους Υποδιευθυντές κους. 

Φραγκούλη και  Αγγελάκη και τους ρωτήσαµε τι γνωρίζουν γι αυτό το θέµα. Εκείνοι δήλωσαν άγνοια για 

όλες αυτές τις πρωτοβουλίες του ∆/ντή, αλλά και την αντίθεσή τους σ’αυτές. 

      Κάποια στιγµή, ενώ είχε τελειώσει η κατανοµή των φιλολόγων, ο κ. ∆ιευθυντής, ήρθε προς το µέρος 

µας και  χωρίς να µας εξηγήσει το λόγο, µας ανακοίνωσε ότι θα πάρουµε εµείς των Γαλλικών 4 ώρες 

Ιστορία και η συνάδελφος των Γερµανικών 2 ώρες Ιστορία. ∆ιαµαρτυρηθήκαµε έντονα και τον 

ρωτήσαµε τι έχει αλλάξει από πέρυσι, αλλά και από τις προηγούµενες χρονιές, που το ωράριο των 

Γαλλικών ήταν 32 ώρες (16 τµήµατα x 2 = 32).  Ζητήσαµε δε να ενηµερωθεί ο Σύλλογος διδασκόντων, 
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που είναι αρµόδιος για την ανάθεση µαθηµάτων, και αυτός να αποφασίσει, όπως προβλέπεται από τον 

νόµο, στη συνεδρίαση που είχε οριστεί για την επόµενη ηµέρα Τρίτη 2-9-08. 

     Στη συνέχεια, γνωστοποιήσαµε το θέµα στον Προϊστάµενό µας του 1
ου

 Γραφείου,  κ. Χώχο, στον 

∆/ντή Εκπ/σης κ. Παλαιολόγο, στους Συµβούλους των Γαλλικών κα. Μπουκουβάλα και των Γερµανικών    

κο.Τηλαβερίδη. 

          Στη συνεδρίαση της επόµενης ηµέρας, αφού πήραµε το λόγο, αναπτύξαµε τις απόψεις µας  και 

διαβάσαµε  ενηµερωτικό σηµείωµα, που είχαµε συντάξει και υπογράψει, καθώς και τις σχετικές 

εγκυκλίους . Η στήριξη από την πλευρά των συναδέλφων, αλλά και των υποδιευθυντών ήταν προφανής. 

Όµως ο κ. διευθυντής ήταν εντελώς αρνητικός στο να πάρει θέση και να αποφασίσει ο σύλλογος, πράγµα 

που νοµίζουµε είναι καθήκον και υποχρέωσή του, αφού σύµφωνα µε την ΥΑ Φ351.1/324/105657/∆1/8-

10-2002  (Κανονιστική απόφαση για τα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες  παραγόντων  

εκπαίδευσης ):  « ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων αποφασίζει ,ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή του σχολείου, 

την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των µαθηµάτων στις τάξεις.» 

      Στη συνέχεια ο κος ∆ιευθυντής υπαναχώρησε µερικά. Αποφάσισε οι 32 ώρες  των Γαλλικών να 

γίνουν 28 και να πάρουµε και 4 ώρες Ιστορία . 

     Τα δε Γερµανικά  να µειωθούν στις 18 ώρες και να συµπληρώνεται το ωράριο  µε 2 ώρες Ιστορία.. 

    Μετά από αυτά, ειλικρινά, δεν ξέρουµε πώς θα χωριστούν τελικά τα τµήµατα. Κάποια θα λειτουργούν 

παράλληλα, κάποια όχι; 

      Και για ποιό λόγο να συµβεί αυτό, αφού δεν έχει αλλάξει κάτι από όσα ίσχυαν τις προηγούµενες 

χρονιές; Ο αριθµός των τµηµάτων είναι ίδιος, οι εγκύκλιοι που ρυθµίζουν αυτά τα θέµατα δεν έχουν 

τροποποιηθεί και υπάρχει επαρκής αριθµός καθηγητών για την παράλληλη διδασκαλία της δεύτερης 

ξένης γλώσσας. 

      Μήπως θα πρέπει να λύσουµε το πρόβληµα των ωρών της Ιστορίας που περισσεύουν, εις βάρος του 

δικού µας µαθήµατος;  

    Τελικά, όλα αυτά προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία και είναι προς το συµφέρον των µαθητών;  

 

Με λύπη µας, αναγκαζόµαστε να απασχολήσουµε την Υπηρεσία και να σας αναφέρουµε τα παραπάνω, 

για να αναδείξουµε και να διεκδικήσουµε τα αυτονόητα, αλλά και να σας παρακαλέσουµε για τις δικές 

σας ενέργειες. 

 

    Παρακαλούµε το ∆/ντή ∆.Ε και τον Προϊστάµενο του 1
ου

 Γραφείου ∆.Ε να δώσουν γραπτές οδηγίες 

σχετικά µε την ερµηνεία  και την εφαρµογή των εγκυκλίων που αφορούν τη λειτουργία παράλληλων 

τµηµάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στο σχολείο µας. 

 

    Παρακαλούµε τους Σχολικούς Συµβούλους  ΠΕ05 και ΠΕ07 να προασπίσουν τη νόµιµη και πάγια 

λειτουργία παράλληλων τµηµάτων Γαλλικών και Γερµανικών στο σχολείο µας και να συµβάλουν στην 

περιφρούρηση των οργανικών µας θέσεων. 

  

     

 

                                                                                                    Με τιµή  

                                                                                             Οι αναφερόµενες 

                                                                                               (υπογραφές) 

 


