
Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας 
Π.Ε. παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της µεγαλύτερης 
έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στην ξενόγλωσση 
εκπαίδευση. Συγκεκριµένα ερευνήθηκαν 1720 Ηµερήσια, 
Πειραµατικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Αθλητικά 
Γυµνάσια της χώρας και καταγράφηκε η κατάσταση των 
διδασκόµενων ξένων γλωσσών.

Από την έρευνα προέκυψαν πλούσια στοιχεία σχετικά µε 
τους λόγους µη διδασκαλίας της Γερµανικής γλώσσας, 
για τα ∆ηµοτικά σχολεία που τροφοδοτούν µε µαθητές τα 
αντίστοιχα Γυµνάσια και αριθµητικά στοιχεία των σχολικών 
µονάδων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αριθµός των Γυµνασίων που διδάσκεται η Γερµανική 
γλώσσα σήµερα
Αίτια της απουσίας της Γερµανικής από τα υπόλοιπα 
Γυµνάσια
Η κατάσταση της Γερµανικής γλώσσας ανά νοµό και 
περιφέρεια
Περιοχές µε µεγάλη άνοδο και περιοχές µε στασιµότητα

Τα αποτελέσµατα θα αξιολογηθούν ανά περιοχή και 
θα αξιοποιηθούν στην επιχειρηµατολογία του κλάδου 
απέναντι στο ΥΠΕΠΘ. Η συµβολή των συναδέλφων µέσα 
από τις Τοπικές Επιτροπές της Πανελλήνιας Ένωσης ήταν 
καθοριστική για την εγκυρότητα της έρευνας.

Στο τεύχος 9 (σελ. 20-21) του περιοδικού aktuell 
δηµοσιεύτηκε ο κατάλογος των Γυµνασίων που δε 
συµπεριλαµβάνουν τη Γερµανική γλώσσα στο πρόγραµµά 
τους. ∆ιευκρινίζουµε πως στα Γυµνάσια 1ο και 2ο 
Φαρσάλων, 1ο Τυρνάβου, 1ο, 6ο, 9ο Νίκαιας, 7ο Κορυδαλλού 
και 1ο Ταύρου, Παραβόλας Αιτωλοακαρνανίας, Θουρίας 
Μεσσηνίας, Αθικίων Κορινθίας, Σπερχειάδας Φθιώτιδας και 
Αρχάγγελος ∆ωδεκανήσου διδάσκονται Γερµανικά.

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 2006
1720-1116-604-65%

ΕΡΕΥΝΑ Τοπικής Οµάδας Βόρειας Ελλάδας 2004
1744-1027-717-59%
(Σύνολο Γυµνασίων, Με Γερµανικά, Χωρίς Γερµανικά, 
Ποσοστό)

Μέσα σε δύο χρόνια το ποσοστό των Γυµνασίων που 
διδάσκουν Γερµανικά αυξήθηκε κατά 6%, οι σχολικές 
µονάδες µειώθηκαν κατά 24, ενώ ο αριθµός των µαθητών 
που υποχρεώνονται να διδαχτούν µόνο µία γλώσσα 
(Γαλλική ή Γερµανική) µειώθηκε αισθητά. Η Γερµανική 
γλώσσα εµφανίζει περιθώρια ανόδου στην ευρύτερη 
περιοχή της Αττικής, στην Αχαΐα, στο Ηράκλειο καθώς και 
σε σχολικές µονάδες µεσαίου µεγέθους της Θεσσαλίας, της 
Στερεάς Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
Η συνδροµή ανανεώνεται ετησίως και ανέρχεται στο ποσό 
των 20 ευρώ. Για τους φοιτητές Γερµανικής Φιλολογίας 10 
ευρώ. Οι συνάδελφοι µπορούν να ανανεώσουν τη συνδροµή 
τους για το 2006 ή να πραγµατοποιήσουν την εγγραφή τους 
µέσω του περιοδικού aktuell ή µέσω της ιστοσελίδας www.
deutsch.gr.
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