
ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ-
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

-ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Αθήνα, 28.03.2006

Προς την
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
κ. Μαριέττα Γιαννάκου

Κοινοποίηση:
- κ. Γ. Καλό, Υφ.Ε.Π.Θ.
- κ. Α. Καραµάνο, Γενικό Γραµµατέα ΥΠ.Ε.Π.Θ.
- κ. Κ. Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα ΥΠ.Ε.Π.Θ.
- κ. ∆. Γεώργα, Πρόεδρο ∆.Σ. ΟΛΜΕ
- Εκπαιδευτικούς συντάκτες ΜΜΕ

Θέµα: ∆ιδασκαλία του µαθήµατος «∆εύτερη Ξένη Γλώσσα» 
στο Ενιαίο Λύκειο

Αξιότιµη Κυρία Υπουργέ,
τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των αναγνωρισµένων 
επιστηµονικών φορέων των καθηγητών Γαλλικής και 
Γερµανικής γλώσσας επιθυµούν να σας εκθέσουν τους 
προβληµατισµούς τους σχετικά µε την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται το µάθηµα «Β’ Ξένη Γλώσσα» στο Ενιαίο 
Λύκειο.
Με την ισχύουσα εγκύκλιο 4636/Γ2/04-09-2001 (περί 
διδασκαλίας ξένων γλωσσών στα Ενιαία Λύκεια) το µάθηµα 
«Β’ Ξένη Γλώσσα» έχει περιέλθει σε ανυπαρξία αφενός 
µεν γιατί αποτελεί ελεύθερη επιλογή µεταξύ άλλων µη 
εξεταζόµενων µαθηµάτων, ενώ το ίδιο εξετάζεται, αφετέρου 
δε γιατί η πληροφόρηση των µαθητών είναι ανεπαρκής 
ή/και σκόπιµα ελλιπής εκ µέρους των ∆ιευθυντών των 
Ενιαίων Λυκείων.
Θεωρούµε πως οι µαθητές θα πρέπει να συνεχίζουν, 
τουλάχιστον στις δύο πρώτες τάξεις του Ενιαίου Λυκείου, 
την εκµάθηση της 2ης Ξένης γλώσσας που έχουν 
επιλέξει στο Γυµνάσιο, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται ο 
συγκεκριµένος αριθµός διδακτικών ωρών που απαιτείται 
για την απόκτηση γνώσεων σε ικανοποιητικό επίπεδο, 
οι οποίες θα µπορούν στη συνέχεια να πιστοποιούνται 
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µέσα από τις εξετάσεις για το αντίστοιχο επίπεδο του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, το οποίο έχει 
προγραµµατιστεί να ολοκληρωθεί την επόµενη τριετία και 
θα αφορά το σύνολο της µαθητικής κοινότητας.
Με την υποχρεωτική συνέχιση της διδασκαλίας της 
∆εύτερης Ξένης Γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο, κρίνουµε 
ότι θα ενισχυθεί ιδιαίτερα ο θεσµός του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας ενώ παράλληλα θα 
καλυφθεί, εν µέρει, η µεγάλη ανάγκη για προετοιµασία των 
υποψηφίων που επιθυµούν να εισαχθούν στα αντίστοιχα 
πανεπιστηµιακά τµήµατα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών.
Ελπίζουµε πως οι προτάσεις µας θα αποτελέσουν τη βάση 
ώστε να γίνουν θετικά βήµατα προς την κατεύθυνση της 
αναβάθµισης της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης. Είµαστε στη 
διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίµηση
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των επιστηµονικών συλλογικών 
φορέων
των καθηγητών Γαλλικής και Γερµανικής γλώσσας
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