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ΠΡΟΣ:
- Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Νίκη Κεραμέως
ΚΟΙΝ.:
- Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Ζέτα Μακρή
- Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ
κο Αλέξανδρο Κόπτση
- Γενικό Διευθυντή Σπουδών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης
κο Κωνσταντίνο Τσαχαλά
- Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε του ΥΠΑΙΘ
κ. Αικατερίνη Ρηνάκη
- Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. του ΥΠΑΙΘ
κ. Ανδρέα Νιγιάννη

- Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας
- Προέδρους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και
Φιλολογιών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ
- Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα : Απόσυρση Υπουργικών Αποφάσεων και συναφών εγκυκλίων.
Αξιότιμη Κα Υπουργέ,
Τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία του μαθήματος Β’ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά - Γερμανικά) στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση λόγω της αυστηροποίησης στη δημιουργία τμημάτων έχει
μετατραπεί σε έναν συνεχή αγώνα εξεύρεσης και προσέλκυσης μαθητών και παράλληλα
παρακολούθησης της διαδικασίας σωστής εφαρμογής των εκάστοτε εγκυκλίων. Η εφαρμογή
των Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ B 1324/2016 και ΦΕΚ B 1171/2017 των Υπουργών Παιδείας,
κ.κ. Ν. Φίλη και Κ. Γαβρόγλου ) δημιούργησε δυσκαμψία στην εκπαιδευτική διαδικασία και
έντονη δυσαρέσκεια στην μαθητική κοινότητα και στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις Υ.Α. και τις αντίστοιχες διευκρινιστικές εγκυκλίους καλούνται
οι μαθητές της E’ Δημοτικού να παρακολουθήσουν την Ξ. Γλώσσα της πλειοψηφίας του
τμήματος, όταν πρόκειται για τάξη με ένα τμήμα ή να παρακολουθήσουν διαφορετική
γλώσσα από αυτή της επιλογής τους, όταν ο αριθμός μαθητών που έχει επιλέξει τη
συγκεκριμένη γλώσσα, είναι μικρότερος του 12. Η σκληρή και άκαμπτη τακτική της
εφαρμογής των συγκεκριμένων Υ.Α. επιβάλει τελικά, σε μια σημαντική μερίδα μικρών
μαθητών και στις οικογένειές τους, τη Β’ Ξ. Γλώσσα που θα διδαχθούν και καταλύει το
δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικά για το σχ. έτος 2022-2023 –
στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Παναγίας Ν. Χαλκιδικής - έχουμε ένα τμήμα Ε’ Δημοτικού, 23
μαθητών από τους οποίους οι 12 επέλεξαν Γαλλικά και οι 11 Γερμανικά, το σύνολο του
τμήματος θα διδαχθεί Γαλλικά, ακόμη και αν υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός που δεν
συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο στην περιοχή.
Άλλο παράδειγμα, από τον νομό Σερρών: Στο 8ο Δ.Σ. Σερρών με δυο τμήματα Ε’ Δημοτικού
(οι επιλογές των μαθητών είναι: Ε1 - 13 Γαλλικά, 5 Γερμανικά και Ε2 - 15 Γαλλικά, 6
Γερμανικά)σχηματίζονται δυο τμήματα Γαλλικών και οι (5+6) 11 μαθητές που επέλεξαν
Γερμανικά θα υποχρεωθούν να διδαχθούν διαφορετική γλώσσα από αυτή που επιθυμούν.
Η κατάλυση παράλληλα κάθε επιλογής την 1η Οκτωβρίου, όπου σε όλα τα σχολεία που δεν
τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, καλούνται οι διευθυντές να
καλύψουν τις θέσεις με εκπαιδευτικούς που έχουν περίσσευμα ωραρίου στην περιοχή,
ανεξαρτήτου ειδικότητας, ενώ το Υπουργείο οφείλει να καλύπτει εγκαίρως και σύμφωνα με
τις ανάγκες των μαθητών, τα κενά των εκπαιδευτικών, δημιουργεί ακόμη ένα τροχοπέδη
στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών.
Η ανισομερής κατανομή των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 εξ’ αρχής στην Πρωτοβάθμια
δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά ζητήματα, όταν παρά του ότι ο αριθμός των μαθητών όπως
κατανέμονται στις δυο γλώσσες είναι στο σύνολο ισομερής, οι οργανικές θέσεις που
δημιουργήθηκαν στον κλάδο των Γερμανικών, υπολείπονταν κατά πολύ των οργανικών
θέσεων των καθηγητών Γαλλικής. Συγκεκριμένα: ΠΕ05: 600 οργανικές, ΠΕ07: λιγότερες από
400. Να θυμίσουμε την ύπαρξη μηδενικού αριθμού οργανικών θέσεων σε περιοχές όπως η
Δυτική Αττική, η Πέλλα και η Ροδόπη.
Κατά συνέπεια το επιχείρημα της δωρεάν παιδείας και της δυνατότητας εκμάθησης Ξένων
Γλωσσών μέσα στο Δημόσιο Σχολείο εξοστρακίζεται στην καθήλωση του Υπουργείου
Παιδείας να «εξοικονομήσει» κάποια ελάχιστα χρήματα που θα απαιτούνταν, αν εφάρμοζε

κατ’ ουσία την ελεύθερη επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας, όπως άλλωστε εφαρμοζόταν πριν το
2016.
Μήπως, κα Υπουργέ, η επιτυχής έξοδός μας από τα μνημόνια και την οικονομική επιτήρηση,
επιτρέπει στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, την επαναφορά της ελεύθερης επιλογής
ξένης γλώσσας, χωρίς τους περιοριστικούς όρους των τελευταίων ετών, που δυσχεραίνουν
το έργο των εκπαιδευτικών -όταν καλούνται να διδάξουν σε μαθητές που δεν επιθυμούν τη
διδασκαλία της συγκεκριμένης γλώσσας- και απογοητεύουν τους 11χρονους μαθητές μας και
τις οικογένειές τους;
Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ
Η Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας
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