ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠ∆Ε ΣΤΙΣ 31.08.2009
Με πρωτοβουλία του Καθηγητή κ. Μπαµπινιώτη, Προέδρου του Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΠ∆Ε), πραγµατοποιήθηκε στην έδρα του Συµβουλίου, στο κτίριο
των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τη ∆ευτέρα 31 Αυγούστου συνάντηση του κ. Καθηγητή µε
εκπροσώπους των συλλογικών φορέων των καθηγητών Γερµανικής, Αγγλικής, Γαλλικής,
Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας.
Στους φορείς που κλήθηκαν συµπεριλαµβάνονταν εκτός από τους εκπροσώπους των Πτυχιούχων
των Ξενόγλωσσων Τµηµάτων των ΑΕΙ και εκπρόσωποι άλλων οµάδων που διδάσκουν τη Ξένη
Γλώσσα εκτός δηµόσιας εκπαίδευσης (κάτοχοι επάρκειας διδασκαλίας Ξ. Γ. επιπέδου Γ2 κλπ.)
Η πρόσκληση για τη συνάντηση δε συνοδευόταν από κάποια γραπτή εισήγηση, ούτε κατά τη
διάρκειά της ο κ. Μπαµπινιώτης διένειµε κάποιο γραπτό κείµενο. Υπενθυµίζουµε πως οι
θέσεις και οι προτάσεις των επιστηµονικών ενώσεων των καθηγητών Γερµανικής, Αγγλικής και
Γαλλικής Φιλολογίας κατατέθηκαν µε κοινό υπόµνηµα στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευµάτων κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο τη Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου 2009. Οι προτάσεις της δικής
µας ένωσης είναι από τότε αναρτηµένες στην ιστοσελίδα www.deutsch.gr και δηµοσιεύτηκαν και
στο τριµηνιαίο περιοδικό aktuell (τεύχος 21, Μάιος 2009).
Εξάλλου το ΣΠ∆Ε λειτουργεί εδώ και πάρα πολλούς µήνες και αναµέναµε – ευλόγως
πιστεύουµε – σε µία ηµίωρη προγραµµατισµένη συνάντηση να παρουσιαστεί από τον
Πρόεδρο του Συµβουλίου ένα γραπτό συνεκτικό κείµενο, βάσει του οποίου θα µπορούσαµε να
προχωρήσουµε σε εσωτερική διαβούλευση στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών
Γερµανικής Γλώσσας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΓΕΠΕ), αλλά και σε διαµόρφωση
κοινών προτάσεων µε τους άλλους συλλογικούς φορείς της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, όπως
πράττουµε και στα 14 χρόνια της λειτουργίας µας.
Σε αυτό το πλαίσιο η συνάντηση περιορίστηκε στην προφορική παρουσίαση από τον Καθηγητή
κ. Μπαµπινιώτη βασικών αξόνων, στους οποίους σκέφτεται να στηριχτεί το ΣΠ∆Ε στη
διαµόρφωση των τελικών του προτάσεων προς το Υπ.Ε.Π.Θ, ώστε να προχωρήσει σε νοµοθετικές
ρυθµίσεις.
Η αίσθηση που δηµιουργήθηκε σε όλους τους παραβρισκόµενους είναι ότι ο κ. Μπαµπινιώτης – και
κατ΄ επέκταση ελπίζουµε – και τα υπόλοιπα µέλη του ΣΠ∆Ε κατανοούν αυτό που τονίζαµε στο
κοινό µας υπόµνηµα το Πάσχα µε τους συναδέλφους της Αγγλικής και της Γαλλικής Φιλολογίας
πως είναι αναγκαίος ο «επανασχεδιασµός της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών».
O κ. Μπαµπινιώτης, τόνισε καταρχήν, ότι ως γλωσσολόγος αγκαλιάζει όλες τις γλώσσες,
τάσσεται υπέρ της πολυγλωσσίας και ότι θέτει ως πρωταρχικό στόχο του ελληνικού σχολείου
την αποτελεσµατική εκµάθηση δύο Ξένων Γλωσσών.
Μίλησε για ένα αναβαθµισµένο δηµόσιο σχολείο µε διευρυµένο ωράριο, όπου ο µαθητής θα
µπορεί να επιλέγει µια από τις προσφερόµενες ξένες γλώσσες ως Α΄ Ξένη Γλώσσα (όχι
υποχρεωτικά την Αγγλική), την οποία και θα διδάσκεται περισσότερες ώρες, ενώ και η εκµάθηση
της Β΄ Ξένης Γλώσσας θα πρέπει να έχει ένα ορατό αποτέλεσµα µέσω της πιστοποίησής της.
Κάλεσε τέλος τους επιστηµονικούς συλλογικούς φορείς να συµµετέχουν ενεργά µε σαφείς και
εφαρµόσιµες προτάσεις στη διαµόρφωση ενός νέου ενιαίου αναλυτικού προγράµµατος σπουδών
από το δηµοτικό έως και το λύκειο.
Την ΠΕΚΑΓΕΠΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Καρατσιοµπάνης, ο Αντιπρόεδρος κ.
Παναγιώτης Γιατράς και η Ειδική Γραµµατέας κα. ∆ήµητρα Καλλιανιώτη, που είναι και
υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος σηµειώµατος.
Αθήνα, 03.09.2009

