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ΠΡΟ: 
- Υπουργό Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων  

κ. Κωνςταντίνο Γαβρόγλου 
 

ΚΟΙΝ.: 
- Γενικό Γραμματζα ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

κ. Γιάννθ Παντι 
- Πρόεδρο του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ  

κ. Γεράςιμο Κουηζλθ 
 

- Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Σπουδών, Προγραμμάτων & 
Οργάνωςθσ Π.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Γεώργιο Πολίτθ 

   - Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Σπουδών, Προγραμμάτων & 
                                                              Οργάνωςθσ Δ.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σπφρο Κωνςταντάτο 

 - Επιτροπι Ξζνων Γλωςςών του Ι.Ε.Π. 
- Βουλευτζσ, μζλθ τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ Μορφωτικών Υποκζςεων 

 τθσ Βουλισ των Ελλινων 
           - Πρόεδρουσ Τμθμάτων Ξζνων Γλωςςών και Φιλολογιών ΕΚΠΑ & ΑΠΘ 

-Πανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτών Γερμανικισ Γλώςςασ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ 
 

 
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ: «Επιλογι δεφτερθσ ξζνθσ γλώςςασ και 
ςυγκρότθςθ τμθμάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φφλλου 1171/τ.Β'/4-4-2017) και «Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Ενιαίου τφπου Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου (ΦΕΚ Αρ. Φφλλου 1324/τ.Β'/26-04-2016)» 
 

 
Αξιότιμε κφριε Υπουργζ, 
Αξιότιμεσ κυρίεσ, αξιότιμοι κφριοι, 

 
Τα Μζλθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ Γερμανικισ Γλώςςασ και Φιλολογίασ Α.Π.Θ. 

(Συνζλευςθ 388/27-4-2017) με ζντονθ δυςαρζςκεια πλθροφορθκικαμε ότι ςφμφωνα με τθν 
Υπουργικι Απόφαςθ: «Επιλογι δεφτερθσ ξζνθσ γλώςςασ και ςυγκρότθςθ τμθμάτων» 
(53476/ΓΔ4/28-03-2017 - ΦΕΚ Αρ. Φφλλου 1171/τ.Β'/4-4-2017), αφαιρείται πλζον και από τουσ 
μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ το δικαίωμα ελεφκερθσ επιλογισ Β' Ξζνθσ 
Γλώςςασ, όπωσ ζγινε πζρυςι με τθν αντίςτοιχθ Υπουργικι Απόφαςθ για τθν Πρωτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ, για τθν οποία είχαμε εκφραςτεί ωσ Πανεπιςτθμιακό Τμιμα ςε επιςτολι προσ το 
Υπουργείο και τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ, τονίηοντασ τισ αρνθτικζσ ςυνζπειζσ τθσ για τθν 
ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα. Δυςτυχώσ αντί για τθν αναμενόμενθ απόςυρςθ του 
μζτρου, φζτοσ αποφαςίηεται θ επζκταςι του και ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 
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Διαπιςτώνουμε με ζντονο προβλθματιςμό πωσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ αυτοφ του 
τφπου οδθγοφν ςτθ μετακφλιςθ του οικονομικοφ βάρουσ για τθν εκμάκθςθ των ξζνων 
γλωςςών ςτισ οικογζνειεσ. Σε μία εποχι κοινωνικισ οικονομικισ δυςπραγίασ είναι πράγματι 
ςτενάχωρο θ ελλθνικι πολιτεία να μθ ςυνεχίςει να υποςτθρίηει τουσ μακθτζσ και τισ 
μακιτριεσ ςτθ ςυνζχεια εκμάκθςθσ των ξζνων γλωςςών που επικυμοφν και κα τουσ είναι 
ιδιαίτερα χριςιμεσ ςτθν επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία.  

Αναλυτικότερα επιχειριματα διατυπώνονται ςτο Υπόμνθμα τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ 
Κακθγθτών Γερμανικισ Γλώςςασ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ που ςασ ζχει αποςταλεί, 
επιχειριματα που ςυμμεριηόμαςτε και υποςτθρίηουμε αμζριςτα.  

Επιςθμαίνουμε επίςθσ ότι θ ελλθνικι πολιτεία οφείλει να ςεβαςτεί τισ δεςμεφςεισ τθσ 
για τθν προώκθςθ και τθ ςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ γερμανικής γλώσσας ςτα ελλθνικά 
δθμόςια ςχολεία όλων των βακμίδων όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτο ςθμείο Ι.4 ςτο 
Πρωτόκολλο τθσ 14θσ Συνόδου τθσ Μόνιμθσ Μικτισ Επιτροπισ (Βόννθ, 18-20 Νοεμβρίου 1996) 
βάςει του άρκρου 14 τθσ Ελλθνογερμανικισ μορφωτικισ ςυμφωνίασ τθσ 17θσ Μαΐου 1956.  

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ ςασ καλοφμε να επανεξετάςετε τα ηθτιματα που 
προαναφζραμε και είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε ςυνζργεια.  
 

 

 

Με τιμι 

 
Η Πρόεδροσ  

         
 

Κακ. Αγγελικι Κοιλιάρθ 
 

 


