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• Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας κ. 

Παλαιολόγο Ιάκωβο 

 

ΚΟΙΝ.: 

• Διευθυντή Γυμνασίου 

Καινούργιου κ. Τσιπά 

Γεώργιο 

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
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ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία β’ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο Καινούργιου» 

 

Αξιότιμε κ. Παλαιολόγε, 

 

Κατόπιν ενημέρωσής μας από τη συνάδελφο που θα διδάξει γερμανικά φέτος στο Γυμνάσιο 

Καινούργιου ότι η φετινή Α’ Γυμνασίου θα διδαχθεί αποκλειστικά και μόνο γαλλικά λόγω ύπαρξης 

οργανικής θέσης γαλλικών με μόλις 2 ώρες, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στα εξής: 

 

1. Ο αριθμός των μαθητών της Α’ Γυμνασίου είναι 23, εκ των οποίων οι 21 δήλωσαν την επιθυμία 

να συνεχίσουν να διδάσκονται στο γυμνάσιο τη γλώσσα που είχαν διδαχθεί και στο δημοτικό, 

δηλαδή τη γερμανική. Ένας μαθητής προέρχεται από το δημοτικό Παντάνασσας, όπου δεν 

διδάχθηκε καμία β’ ξένη γλώσσα, και ένας από το δημοτικό Αστακού, όπου διδάχθηκε τη 

γαλλική γλώσσα. 

2. Η συνάδελφος των γερμανικών έχει ήδη μπει για μάθημα και στα δύο τμήματα της Α’ τάξης και 

φυσικά έχει ήδη μοιράσει βιβλία. 

3. Στο 1
ο

 δημοτικό σχολείο Θεστιέων η συντριπτική πλειοψηφία της Ε’ τάξης επιθυμεί να διδαχθεί 

τη γερμανική γλώσσα, ενώ στη ΣΤ’ τάξη οι μισοί μαθητές επιθυμούν να διδαχθούν τη γερμανική 

και οι άλλοι μισοί τη γαλλική γλώσσα. Στο 2
ο

 δημοτικό σχολείο Θεστιέων όλοι οι μαθητές και 

των δύο τάξεων επιθυμούν να διδαχθούν τη γερμανική γλώσσα. Σημειωτέον ότι οι μαθητές των 

δύο αυτών δημοτικών συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο Καινούργιου. 

4. Όλοι οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου διδάσκονται τη γερμανική γλώσσα. 

5. Το ένα τμήμα της Γ’ Γυμνασίου διδάσκεται τη γερμανική ενώ το άλλο τη γαλλική γλώσσα. 
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Συνεπώς, οι ώρες των γαλλικών στο συγκεκριμένο σχολείο είναι μόνο 2 στην Γ’ Γυμνασίου, ενώ των 

γερμανικών (με τα μέχρι τώρα δεδομένα και σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις των μαθητών) είναι 4 

στην Α’, 4 στη Β’ και 2 στη Γ’, στο σύνολο δηλαδή 10 ώρες. 

 

Θα σας παρακαλούσαμε να μας απαντήσετε εγγράφως στα εξής: 

1. Με ποια λογική προτίθεστε να επιβάλλετε στην συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών της Α’ 

γυμνασίου να διδαχθούν μία γλώσσα την οποία ούτε επιθυμούν να διδαχθούν, αλλά και την 

οποία δεν διδάχθηκαν και στο δημοτικό; Η επιλογή της β’ ξένης γλώσσας είναι δημοκρατικό 

αίτημα το οποίο καταστρατηγείτε για μία ισχνή μειοψηφία του ενός (1) μαθητή, ο οποίος 

δήλωσε ότι θέλει να διδαχθεί τη γαλλική γλώσσα.  

2. Είστε διατεθειμένοι να επιβάλλετε και στους μαθητές της Α’ Γυμνασίου των επόμενων ετών τη 

διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας που δεν επιθυμούν να διδαχθούν, με όποιες (γνωστές σε 

όλους) συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την εκπαιδευτική διαδικασία, δεδομένης της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των μαθητών που διδάσκονται γερμανικά και στα δύο δημοτικά του 

Καινούργιου;  

3. Από τη στιγμή που υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός ΠΕ07 στο σχολείο, γιατί είναι αδύνατη η 

διδασκαλία των γερμανικών σε μαθητές που επιθυμούν να την διδαχθούν;  

4. Είναι σαφές ότι γνωρίζουμε την υπ. αριθμ. 71103/Γ2/24-06-2011 Υπουργική Απόφαση του 

ΥΠΔΒΜΘ, η οποία αναφέρει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη οργανικής θέσης 

εκπαιδευτικού για την διδασκαλία της β’ ξένης γλώσσας. Πώς μπορούμε όμως να μιλάμε για ίση 

μεταχείριση των δύο κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ05, όταν όλα τα επαρχιακά Γυμνάσια του Νομού 

Αιτωλ/νίας διαθέτουν από παράδοση οργανική θέση εκπαιδευτικού γαλλικών, χωρίς όμως στην 

ουσία να υπάρχει; Και γιατί σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται «ελαστική» εφαρμογή των 

εγκυκλίων, ενώ σε άλλες όχι; Ποια είναι τα κριτήρια που την καθορίζουν; 

  

Παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Τοπική Επιτροπή Αιτωλ/νίας  

Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. 

 

 

 


