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ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς το Προεδρείο της Βουλής
Για την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.Κεραμέως Νίκη
«ΘΕΜΑ : Διεκδικήσεις Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.».
Κύρια Υπουργέ,
Σας προωθώ την επιστολή της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε.
(ΠΕΚΑΓΕΠΕ) στην οποία παρουσιάζουν τις διεκδικήσεις του κλάδου τους.

Στην Επιστολή τους αρχικά τονίζουν κατά προτεραιότητα, την ανάγκη για πραγματοποίηση
ικανού αριθμού μόνιμων διορισμών (ΠΕ07) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και τη σύσταση οργανικών θέσεων στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με στόχο την αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο
δημόσιο σχολείο, αλλά και την ελεύθερη επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας στο Δημοτικό.
Παράλληλα, αιτούνται τη σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο με το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, την υποχρεωτική διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας
σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και την Εισαγωγή της Γερμανικής και της Γαλλικής στη Δ΄
Δημοτικού.
Επιπλέον σημειώνουν, πως είναι απαραίτητη η αναμόρφωση των αναλυτικών
προγραμμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές ανάγκες και
προτείνουν την αύξηση των ωρών διδασκαλίας για την επίτευξή τους. Ταυτόχρονα
αναφέρουν, πως είναι αναγκαία η τροποποίηση των ΥΑ (ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-05-2016),η
αξιοποίηση του ξενόγλωσσου διδακτικού προσωπικού με επιπλέον Α΄ αναθέσεις
μαθημάτων και προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ07 ακολουθώντας την τακτική των
ευρωπαϊκών χωρών.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και για την ενημέρωσή μας ως προς αυτές.
Ο αναφέρων Βουλευτής

Πάνας Απόστολος

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
εκπροσωπώντας περισσότερα από 4000 μέλη, παραθέτει τα αιτήματα του
κλάδου μας ΠΕ07 –Γερμανικής Φιλολογίας, τα οποία είναι:


Η πραγματοποίηση ικανού αριθμού μόνιμων διορισμών στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες.



H σύσταση οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (μηδενικές
οργανικές σε περιοχές όπως η Δυτική Αττική, η Πέλλα, η Ροδόπη).



Η σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο με το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.



Η υποχρεωτική διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας σε όλες τις τάξεις του
Λυκείου, ως συνέχεια του Γυμνασίου, με στόχο και τη σωστή προετοιμασία
των μαθητών για το ειδικό μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις.



Εισαγωγή της Γερμανικής και της Γαλλικής στη Δ΄ Δημοτικού, ώστε να δοθεί
το χρονικό περιθώριο να αποκτήσουν οι μαθητές, ύστερα από εννιάχρονη
υποχρεωτική διδασκαλία ένα ικανοποιητικό και πιστοποιήσιμο επίπεδο
γλωσσομάθειας, σύμφωνο με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών του ΙΕΠ για τις
ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) το οποίο προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό ωρών
διδασκαλίας για την επίτευξη συγκεκριμένων επιπέδων πιστοποίησης
γλωσσομάθειας.



Αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες παιδαγωγικές ανάγκες και αύξηση των ωρών διδασκαλίας για την
επίτευξη τους.



Η τροποποίηση των ΥΑ (ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-05-2016), που περιορίζει
σημαντικά τη δημιουργία τμημάτων στη δεύτερη ξένη γλώσσα βάσει της
προτίμησης των μαθητών στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και της ΥΑ (ΦΕΚ 1171
τ.Β΄/04/04/2017), η οποία περιορίζει δραστικά τη δημιουργία τμημάτων
παράλληλης διδασκαλίας στη Β΄ ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο.
(Λόγω της εφαρμογής των παραπάνω αποφάσεων, παρατηρείται συχνά το
φαινόμενο μαθητές να διδάσκονται διαφορετική γλώσσα από εκείνη που
επέλεξαν. Η

δημιουργία

ενός επιπλέον τμήματος σε περίπτωση που

συμπληρώνεται ο ελάχιστος

αριθμός 12 στη μειοψηφούσα γλώσσα, θα

περιόριζε δραστικά το πρόβλημα.)


Η αξιοποίηση του ξενόγλωσσου διδακτικού προσωπικού με επιπλέον Α΄
αναθέσεις

μαθημάτων

με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών

μονάδων και ακολουθώντας την τακτική όλων των ευρωπαϊκών χωρών.


Οι προσλήψεις των αναπληρωτών ΠΕ07 (Β΄ ξένη γλώσσα) να γίνονται με
πλήρες ωράριο, όταν υπάρχουν αδιάθετες ώρες στην ομάδα σχολείων της
πρόσληψης.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών

Γερμανικής

Γλώσσας

Πανεπιστημιακής

Εκπαίδευσης ιδρύθηκε το 1996 και αριθμεί πάνω από 4000 μέλη σε όλη τη χώρα, εκ
των οποίων περισσότεροι από 2000 εργάζονται κατά το τρέχον σχολικό έτος στη
Δημόσια Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση ως Μόνιμοι και Αναπληρωτές Πλήρους και
Μειωμένου Ωραρίου. Οι υπόλοιπες/οι εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση – κυρίως
σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών – διδάσκοντας τη γερμανική γλώσσα σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες. Είναι επίσης μέλος από το 2017 στην IDV (Διεθνής Ένωση Καθηγητών
Γερμανικής Γλώσσας).

