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ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ DEUTSCH – EIN HIT!
Συνάδελφε, συναδέλφισσα!
Άλλη µια σχολική χρονιά οδεύει προς το τέλος της µε τον κλάδο µας να έχει επωµιστεί το πρόβληµα
της υποχρεωτικής διδασκαλίας της Γερµανικής γλώσσας µέσω του εγχειριδίου Deutsch-Ein Hit! Οι
διαµαρτυρίες των συναδέλφων πληθαίνουν συνεχώς καθώς το συγκεκριµένο εγχειρίδιο δυσχεραίνει
την επικοινωνία µε τους µαθητές µας και περιορίζει τη δηµιουργικότητά µας.
Μετά από τεκµηριωµένη πρόταση συναδέλφων καθηγητών Γερµανικής Φιλολογίας το ∆.Σ. της
Πανελλήνιας Ένωσης αποφάσισε να κλιµακώσει τις πιέσεις προς το Υπουργείο Παιδείας προχωρώντας
σε συλλογή υπογραφών µε σύνθηµα:
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ DEUTSCH – EIN HIT!
Η δράση απευθύνεται αποκλειστικά στους µόνιµα διορισµένους συναδέλφους και ξεκινά την 1η
Μαΐου 2008. ∆εν θα ανακοινωθούν προσωπικά στοιχεία συναδέλφων παρά µόνο ο συνολικός αριθµός
όσων θα έχουν υπογράψει. Με την ολοκλήρωση της δράσης τα δελτία υπογραφών θα παραδοθούν
στον Υπουργό Παιδείας, κ. Στυλιανίδη, ως επισύναψη σχετικού υποµνήµατος µε αίτηµα την απόσυρση
του συγκεκριµένου βιβλίου από το Γυµνάσιο.
Τι έχει γίνει ως τώρα
Τα αποτελέσµατα της έρευνας µέσω ερωτηµατολογίου που ξεκίνησε το ∆.Σ. της Πανελλήνιας
Ένωσης τον Ιανουάριο του 2007 επικυρώθηκαν στην τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Μαΐου
2007 η οποία κατέληξε σε οµόφωνη απόρριψη του εγχειριδίου. Έκτοτε το αίτηµά µας για απόσυρση
συµπεριλαµβάνεται σε κάθε υπόµνηµα που κατατίθεται στο Υπουργείο Παιδείας. Ολοένα και
περισσότεροι συνάδελφοι απευθύνονται στο ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης διαµαρτυρόµενοι πως το
συγκεκριµένο εγχειρίδιο είναι ακατάλληλο για το δηµόσιο σχολείο. Η συγγραφή του πρώτου τόµου µε
βάση την τρίωρη διδασκαλία του µαθήµατος, η απουσία ηχητικού υλικού που ακυρώνει την εξάσκηση
κατανόησης προφορικού λόγου, η έλλειψη δεύτερου τόµου αλλά και η εσφαλµένη και ανακόλουθη
παρουσίαση της διδακτέας ύλης καθιστούν το εγχειρίδιο αναποτελεσµατικό µε τους µαθητές να
χάνουν τον ενθουσιασµό τους από τα πρώτα µαθήµατα. Επιπροσθέτως, το εγχειρίδιο απευθύνεται σε
αρχάριους µαθητές χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι εδώ και 3 χρόνια η Γερµανική γλώσσα
διδάσκεται στις δυο τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου.
Τι µπορούµε να κάνουµε
Προχωράµε σε µαζική συλλογή υπογραφών µε αίτηµα την απόσυρση του εγχειριδίου Deutsch: Ein
Hit! καθώς µετά τη δίχρονη εφαρµογή του στο σχολείο θεωρούµε πως το γεγονός ότι δε ζητήθηκε η
γνώµη των διδασκόντων, ούτε έχει πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση της διδακτικής πράξης
πριν την καθολική εφαρµογή του αποτελεί λανθασµένη επιλογή του Υπουργείου Παιδείας.
Σας καλούµε να συµµετάσχετε στη δράση υπογράφοντας για την απόσυρση του εγχειριδίου Deutsch:
Ein Hit! και να στηρίξετε την προσπάθειά µας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας µας.
Οδηγίες αποστολής του φακέλου
Υπογράψτε το ∆ελτίο Υπογραφής για την απόσυρση του Deutsch: Ein Hit!, τοποθετήστε το στον
απαντητικό φάκελο και στείλτε το χωρίς γραµµατόσηµο στη διεύθυνση: Αρ. Πελάτη 4, ΤΚ 14505
Κηφισιάς (κέντρο).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Π.Ε.

