
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Η απόφαση για την κατάργησης της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας στην Ε’ 

Δημοτικού και αντικατάστασής της με την «πλειοψηφική» επιλογή αυτής από τους μαθητές 

και της μαθήτριες της Ε’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, προκαλεί την έντονη και 

εύλογη ανησυχία τόσο των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ07 (Γερμανικής Φιλολογίας) και ΠΕ05 

(Γαλλικής Φιλολογίας), όσο και των γονέων των μαθητών και μαθητριών που στερούνται πλέον του 

δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας. 

Η απόφαση αυτή: 

             - Καταστρατηγεί βασικές αξίες όπως αυτές της ισοτιμίας και ισονομίας 

- Καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα της επιλογής, καθώς το κριτήριο το οποίο θεσπίζεται 

δεν σχετίζεται με τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες των μαθητών, ούτε με τον 

προγραμματισμό των γονέων τους. 

- Εκμηδενίζει τα κίνητρα μάθησης, αφού οι μαθητές θα εξαναγκάζονται να διδαχθούν άλλη 

Ξένη Γλώσσα από αυτήν που θα έχουν επιλέξει ή να αναζητούν άλλη σχολική μονάδα κοντά ή 

μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. 

- Δημιουργεί ακόμα σοβαρότερα προβλήματα από τα ήδη υπάρχοντα σχετικά με τη 

δυνατότητα της «με λελογισμένο τρόπο» συμπλήρωσης του ωραρίου των εκπαιδευτικών ΠΕ05 

και ΠΕ07 στις εκάστοτε σχολικές μονάδες. Και αυτό γιατί οι εκπαιδευτικοί θα μετακινούνται σε 

αυτές με γνώμονα όχι την εγγύτητά τους (όμορα σχολεία), αλλά με γνώμονα την προσφερόμενη 

κάθε φορά γλώσσα, γεγονός που πρακτικά σημαίνει την εκ των πραγμάτων υποχρέωση των 

εκπαιδευτικών για κάλυψη μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων με μετακίνηση από περιοχή σε 

περιοχή. 

- Αυξάνει ακόμα περισσότερο την εργασιακή ανασφάλεια των εκπαιδευτικών που 

μετατάχθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε συνέχεια των Υποχρεωτικών Μετατάξεων 

Πλεονάζοντος Προσωπικού (Ν. 4172/2013, άρθρο 82, παρ. 11), αφού τρία ολόκληρα χρόνια μετά 

τη διενέργειά τους παραμένουν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ και περιμένουν ακόμα την απόδοση 

οργανικών θέσεων. 

Ζητάμε την άμεση ανάκληση της άδικης αυτής απόφασης και την πλήρη επαναφορά της 

επιλογής της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε Δημοτικού. 

Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην περαιτέρω υποβάθμιση της ξενόγλωσσης 

εκπαίδευσης στο Δημόσιο σχολείο . 
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