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Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης Αττικής 

 

Θέµα: Τήρηση των εγκυκλίων για τη δεύτερη ξένη γλώσσα  

 

Αξιότιµε κύριε ∆ιευθυντά,  

 

µε την παρούσα θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την ευκαιρία που µας δόθηκε να 

συζητήσουµε για την κατάσταση, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί στο µάθηµα της δεύτερης ξένης 

γλώσσα στην Αττική . 

Θέτουµε και γραπτώς υπόψη σας τις εξής περιπτώσεις, στις οποίες ζητούµε την παρέµβαση σας: 

 

� 4ο Γυµνάσιο Γλυφάδας 

Το µάθηµα της δεύτερης ξένης γλώσσας διδάσκεται στα Γυµνάσια εφαρµόζοντας την εγκύκλιο Γ2/ 

4636 όπου ορίζει ότι «για τη δηµιουργία τµηµάτων ο ελάχιστος αριθµός µαθητών που απαιτείται 

είναι 12». Μάλιστα µε την εγκύκλιο Γ2 /90024/9-9-2005 ορίζεται, ότι «αν στα σχολεία που ανήκουν 

στην ίδια ∆ιεύθυνση ή Γραφείο ∆/θµιας Εκπ/σης υπάρχει επαρκής αριθµός εκπαιδευτικών κλάδων 

ΠΕ5 και ΠΕ7, επιτρέπεται µε την σύµφωνη γνώµη του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ή του Προϊσταµένου 

Γραφείου η δηµιουργία τµηµάτων διδασκαλίας µε αριθµό µικρότερο από τον προβλεπόµενο στις 

παραπάνω εγκυκλίους.»  

Το 4ο Γυµνάσιο Γλυφάδας  λειτουργεί τα προηγούµενα 6 χρόνια χωρίς πρόβληµα µε παράλληλα 

τµήµατα Γαλλικής- Γερµανικής, όπως ορίζουν οι παραπάνω εγκύκλιοι απασχολώντας 2 

εκπαιδευτικούς ΠΕ05 και 2 εκπαιδευτικούς ΠΕ07. Ως εκ τούτου πληροφορηθήκαµε µε έκπληξη 

την απόφαση του διευθυντή του 2ου Γραφείου, κ. Λουκόπουλου, να προβεί σε συµπτύξεις 

τµηµάτων Γαλλικής - Γερµανικής, µειώνοντας το ωράριο των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 . 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία ο διευθυντής του 2ου γραφείο επικαλέστηκε τους εξής λόγους :  

− µέχρι τώρα παρερµηνεύονταν παρανόµως οι παραπάνω εγκύκλιοι 

− δεν είναι δυνατόν άλλοι εκπαιδευτικοί να έχουν 28 µαθητές και οι ξενόγλωσσοι όχι  

Με δεδοµένο ότι :  

- Η κατάτµηση τµηµάτων στο µάθηµα της δεύτερης ξένης γλώσσας ωφελεί πρωτίστως τους 

µαθητές. Ας σηµειώθει ότι κατα κατά το σχολικό έτος 2007 - 08 στο  8ο Γυµνάσιο Ηλιούπολης 

έγινε σύµπτυξη δυο τµηµάτων µε 32 παιδιά. 

- για το σχολικό έτος 2008 -2009 µετατέθηκαν στην περιοχή της ∆’ Αθήνας 15 εκπαιδευτικοί ΠΕ07  

εκ των οποίων ελάχιστοι µόνο συµπληρώνουν πλήρες ωράριο 

- η παράλληλη διδασκαλία για το µάθηµα της δεύτερης ξένης γλώσσας θεσπίστηκε απόλυτα 

σεβόµενη, το ότι οι συνάδελφοι ΠΕ05 και ΠΕ07 πρέπει να συνυπάρχουν αρµονικά στην ίδια 



σχολική µονάδα,  

ζητούµε η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας να παραµείνει ως έχει στη συγκεκριµένη 

σχολική µονάδα καθώς και να σταλεί διευκρίνιση στα γυµνάσια της περιφέρειας Αττικής, 

ώστε να αποφεύγονται οι συµπτύξεις τµηµάτων και η δηµιουργία τµηµάτων αµιγώς γαλλικής 

ή γερµανικής γλώσσας.  

 

� � � � 70ο ∆ηµοτικό Αθηνών  
Με βάση την εγκύκλιο Φ.52 / 593 / 55074 /Γ1 29-5- 2007 ορίζεται ότι « ο ελάχιστος αριθµός 

µαθητών που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό τµήµατος παράλληλης διδασκαλίας ή τµήµατος 

που συγκροτείται από µαθητές δύο ή περισσότερων τµηµάτων της Ε΄ τάξης είναι 8 µαθητές.» 

Στο 70ο ∆ηµοτικό Αθηνών διδάσκεται η γερµανική τα τελευταία δύο σχολικά έτη. Ωστόσο ο 

διευθυντής της σχολικής µονάδας, Κ. Τσίνας, δήλωσε στους µαθητές της ∆’ Τάξης ότι απ’ το 

επόµενο σχολικό έτος δε θα διδαχτούν τη γερµανική. Σε τηλεφωνική µας επικοινωνία επιβεβαίωσε 

την πρόθεση του παρά το γεγονός ότι επιθυµούν 16 µαθητές να διδαχθούν τη γερµανική, µε την 

αιτιολογία, ότι δηµιουργούνται δύο τµήµατα γαλλικών και ένα γερµανικών, πράγµα το οποίο 

δηµιουργεί λειτουργικό πρόβληµα. Ας σηµειωθεί, ότι πλείστα όσα σχολεία λειτουργούν ανα την 

επικράτεια µε αυτόν τον τρόπο, όπως το 1ο  και 2ο ∆ηµ. Αγ. Στεφάνου, 4ο Π. Φαλήρου κ.λ.π 

Οι λύσεις, οι οποίες εντούτοις προτάθηκαν είναι : 

- Να λειτουργούν τα τρία τµήµατα παράλληλα. Το πρόβληµα της αίθουσας µπορεί να λυθεί αφού 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί η κενή αίθουσα που δηµιουργείται, όταν κάποιο άλλο τµήµα βρίσκεται 

στον αύλειο χώρο για το µάθηµα της Γυµναστικής. 

- Το ένα τµήµα, από το οποίο οι 24 των 28 µαθητών επιθυµούν να διδαχτούν τη γαλλική, να 

διδαχτεί σύσσωµο µόνο την γαλλική . Το άλλο τµήµα λειτουργώντας ανεξάρτητα να διδαχτεί και 

τις δυο ξένες γλώσσες . Με αυτόν τον τρόπο θα επωφελήθουν τουλάχιστον οι 12 εκ των 16 

µαθητών του δικαιώµατος τους για την διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 

 

                 � � � �  1ο και 2ο   Λύκειο Παπάγου 

Τα Λύκεια αυτά λειτουργούν τα τελευταία χρόνια ως «γερµανόφωνο» και «γαλλόφωνο» 

αντίστοιχα. 

 

�    Στο 3ο ΓΕΛ Ν. Ηρακλείου ο ∆ιευθυντής αρνείται επι σειρά ετών να δηµιουργήσει 

τµήµα γαλλικών. Σε τηλεφωνική µας επικοινωνία  απάντησε ότι µόνο 6 µαθητές 

επιθυµούν να διδαχτούν τη γαλλική όταν γονείς δηλώνουν σε έµας διαφορετικά 

πράγµατα. Στην ερώτηση αν έχει τις δηλώσεις απάντησε πως δεν ήταν υποχρεωµένος να 

το κάνει. 

 

Κύριε ∆ιευθυντά,  

αναµένοντας την απάντηση σας, 

 

 µε εκτίµηση,  

τα  ∆.Σ.  των Ενώσεων Γαλλικής και Γερµανικής  

 

 

  

 

 


