
Η Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΑ ∆Ι∆ΑΣΚΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ

Το ΥΠΕΠΘ έκανε δεκτό το αίτηµα του κλάδου για 
διεύρυνση της Γερµανικής Γλώσσας, ως δεύτερη 
ξένη γλώσσα µαζί µε τη Γαλλική, στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση. Έτσι, οι µαθητές της φετινής ∆’ ∆ηµοτικού 
καλούνται να επιλέξουν µεταξύ των δύο προσφεροµένων 
γλωσσών στο τέλος της σχολικής χρονιάς (προθεσµία µέχρι 
15 Ιουνίου 2006). Η δυνατότητα αυτή δίνεται στους µαθητές 
των 6/θέσιων δηµοτικών σχολείων και άνω για φέτος και 
τη σχολική χρονιά 2007-08 προβλέπεται η εφαρµογή και για 
τους µαθητές της ΣΤ΄∆ηµοτικού.

Το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης ευχαριστεί θερµά όλους 
τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα 
για συµµετοχή στις ενηµερωτικές εκδηλώσεις και στην 
πανελλαδική ενηµέρωση των γονέων µέσα από τα 
εκλεγµένα όργανα εκπροσώπησής τους.

Η Πανελλήνια Ένωση µε κεντρικές εκδηλώσεις σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, µε πολυάριθµες τοπικές-συνοικιακές 
εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, µε έκδοση ενηµερωτικού 
υλικού, µε δηµοσιεύµατα στο περιοδικό aktuell και µε 
αλλεπάλληλες συναντήσεις µε φορείς του ΥΠΕΠΘ πέτυχε 
το στόχο της επιτυχούς έκβασης του φετινού Πιλοτικού 
Προγράµµατος και της διεύρυνσης της διδασκαλίας 
του µαθήµατος Β’ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση.

Η κοινή στάση των αναγνωρισµένων συλλογικών φορέων 
των καθηγητών της Γερµανικής και της Γαλλικής Γλώσσας, 
δηλαδή της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής 
Π.Ε. και των τριών Ενώσεων των καθηγητών Γαλλικής 
Γλώσσας Π.Ε., µακριά από συντεχνιασµούς και απόπειρες 
παραπλάνησης των συναδέλφων, βοήθησε στη διατύπωση 
σοβαρών και αξιόπιστων αιτηµάτων. Σήµερα οι ενώσεις 
των καθηγητών Γερµανικής και Γαλλικής στέκονται 
ενωµένες µε στόχο την υλοποίηση της εγκυκλίου σε όλες 
τις ενδιαφερόµενες σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης.

Το ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης καλεί τα µέλη της ακόµη 
µια φορά σε εγρήγορση για την απρόσκοπτη εφαρµογή της 
εγκυκλίου Φ.52/530/55028/Γ1/01-06-2006 σε κάθε πόλη, σε 
κάθε περιοχή. Τα πρώτα στοιχεία από το λεκανοπέδιο της 
Αττικής δείχνουν σαφή τάση αναδιάταξης της εικόνας των 
µαθητικών προτιµήσεων προς όφελος της Γερµανικής, η 
οποία παρουσιάζει εξαιρετικά χαµηλά ποσοστά ως προς τη 
διδασκαλία της στη Μέση Εκπαίδευση.
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