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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 
 

Προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων 

 

Θ Ε Μ Α: Επιβάλλεται ο γενικός επανασχεδιασµός της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, 

 κατά τις Πανελλήνιες Ενώσεις καθηγητών Γαλλικής & Γερµανικής 

 Γλώσσης. 

 
 Είναι γενικώς παραδεκτό, από πλευράς γονέων, µαθητών αλλά και των αρµοδίων 

καθηγητών ξενόγλωσσων µαθηµάτων (Γαλλικής και Γερµανικής) ότι αποτελεί επείγουσα 

ανάγκη ο γενικός επανασχεδιασµός της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, από την Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση, µε στόχο την ισοβαρή αντιµετώπιση των γλωσσών στην πατρίδα µας, έναντι των 

άλλων εταίρων µας στην Ευρώπη. 

 Οι κυριότεροι άξονες, που θα ενισχύσουν αποφασιστικά την πορεία για την 

εύρυθµη και αποτελεσµατική ξενόγλωσση εκπαίδευση, κατά την εισήγηση των πανελληνίων 

ενώσεων των καθηγητών της Γαλλικής και Γερµανικής Γλώσσας, είναι η 9χρονη 

υποχρεωτική διδασκαλία και της Β΄ Ξένης γλώσσας, µε αρχή τη ∆΄ ∆ηµοτικού, η επαναφορά 

της 3ωρης εβδοµαδιαίας διδασκαλίας, η απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Γλωσσοµάθειας (ΚΠΓ) µέσα από το σχολείο (και µε την αποφοίτηση από το Λύκειο), η 

απαραίτητη κατανοµή των µαθητών σε επίπεδα, σε Γυµνάσιο και Λύκειο, µε µέγιστο αριθµό 

15 µαθητών ανά τµήµα (µε συγχρόνως ρητή απαγόρευση συµπτύξεως τµηµάτων), η ρητή 

έγγραφη εντολή προς διευθυντές για κατανοµή των µαθηµάτων στις ανάλογες ειδικότητες και 

η µη µετακίνησή τους σε περισσότερες από 2 σχολικές µονάδες, η ποιοτική αύξηση της 

επιµορφώσεως των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών και η αύξηση των Σχολικών Συµβούλων 

τους και η δυνατότητα επιλογής της ξένης γλώσσας που διδάσκονται οι µαθητές στη 

∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ), ως συνέχεια της διδασκαλίας στο 

Γυµνάσιο, όπως συµβαίνει και µε τους µαθητές των Γενικών Λυκείων. 

 Επιπροσθέτως, προτείνονται ακόµη, η παροχή δυνατότητας στους καθηγητές 

∆ευτεροβάθµιας για κάλυψη ωραρίου στην Πρωτοβάθµια, αντί για β΄ ανάθεση φιλολογικών 

µαθηµάτων (π.χ. Ιστορία κλπ), η άµεση κάλυψη περισσότερων από τις 200 οργανικές θέσεις 

που έχουν ήδη αναγγελθεί για τα 3.600 εξαθέσια δηµοτικά, ώστε να εκλείψει η ταπεινή 

εργασιακή σχέση των ωροµίσθιων και αναπληρωτών και τέλος η εξίσωση, σε ώρες, των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας προς τους συναδέλφους της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ: 

1. Τα προαναφερόµενα προτεινόµενα µέτρα, από τις Πανελλαδικές Ενώσεις καθηγητών 

Γαλλικής & Γερµανικής γλώσσας, συµφωνεί το Υπουργείο ότι θα ενισχύσουν και θα 

συνδράµουν στην καλυτέρευση και αναβάθµιση ριζικά της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης 

στη χώρα µας; 

2. Μπορούν να ενταχθούν στις άµεσες προτεραιότητες και τον προγραµµατισµό του 

Υπουργείου, ορισµένα εκ των προτεινοµένων µέτρων, ώστε να καταστεί δυνατή 

σύντοµα η επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων στα σχολεία µας; 

  

 Ο Ερωτών Βουλευτής 

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 


