ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07)
Αποκαλυπτική είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στην εκπαίδευση με την δημοσιοποίηση των Πινάκων
Ωρομισθίων και Ωρομισθίων Μηδενικής Προϋπηρεσίας ανά Αντικείμενα και ανά Περιφέρεια από το ΥΠΕΠΘ.
Μεγάλη έλλειψη καθηγητών Γερμανικής Φιλολογίας θα παρατηρηθεί εάν επιλεγεί και φέτος η λύση
της πρόσληψης εκατοντάδων ωρομισθίων για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα
με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις Αιτήσεις-Δηλώσεις πρόσληψης Αναπληρωτών-Ωρομισθίων
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Πηγή: http://e-aitisi.sch.gr (13.09.2007)
Σημείωση: Στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζεται ικανός αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ07.
Οι ώρες που προκύπτουν φέτος θα καλυφθούν από τους εγγεγραμμένους στον Πίνακα Ωρομισθίων.

ΠΕ07 (Γερμανικής Φιλολογίας) και σύμφωνα με τα στοιχεία της συγκρότησης τμημάτων Δεύτερης
Ξένης Γλώσσας που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών
Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ένας μεγάλος αριθμός μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ τάξης
δεν θα διδαχτεί τη Γερμανική Γλώσσα λόγω αδυναμίας εξεύρεσης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
Μεγάλο πρόβλημα θα παρατηρηθεί φέτος στις παρακάτω περιοχές:
- Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου και Σάμου)
13 μόνο εκπαιδευτικοί ΠΕ07 καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες σε τρεις νησιώτικες Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης! Και φέτος η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας θα περιοριστεί στις
πρωτεύουσες των αντίστοιχων νομών.
- Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας)
Οι ανάγκες στις τρεις μεγάλες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας Πελοποννήσου
είναι διπλάσιες από το προσφερόμενο «δυναμικό». Μεγάλο πρόβλημα κάλυψης ωρών θα παρατηρηθεί
φέτος στην Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία.
- Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών)
Οι ώρες που αντιστοιχούν στα τμήματα που έχουν συγκροτηθεί στις δύο τελευταίες τάξεις των Δημοτικών
σχολείων ξεπερνούν τις ώρες που μπορούν να αναλάβουν οι συνάδελφοι ως ωρομίσθιοι ακόμη και
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εάν προσληφθούν για 12 ώρες/εβδομάδα. Μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι μαθητές των ορεινών αυτών
περιοχών.
- Πελοποννήσου (Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)
Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας θα συναντήσουν
και φέτος μεγάλο πρόβλημα στην αναζήτηση ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καθώς οι συνάδελφοι θα
αναγκαστούν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις εάν αποδεχτούν την πρόσληψη.
- Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου)
Μόλις 24 εκπαιδευτικοί ΠΕ07 δήλωσαν φέτος την περιφέρεια Ιονίων Νήσου, δηλ. θα καλυφθεί μόλις το
1/3 των αναγκών και μάλιστα σε μια περιφέρεια που αποτελείται από 4 νησιά.
- Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκανήσου και Κυκλάδων)
Οι μισοί μαθητές της Ε’ τάξης στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πέρσι δεν είχαν την ευκαιρία να διδαχτούν
τη Γερμανική Γλώσσα. Φέτος θα παρουσιαστεί πρόβλημα έλλειψης εκπαιδευτικών ΠΕ07 ακόμη και στη
Ρόδο.
- Στερεάς Ελλάδας (Εύβοιας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας)
Ήδη την περσινή χρονιά κατά την οποία το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας διδάχτηκε μόνο στην
Ε’ τάξη, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας δεν κατάφερε να καλύψει παρά μόνο το
60% των σχολείων. Φέτος το πρόβλημα θα εμφανιστεί και στις υπόλοιπες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Επίσης, σε απουσία του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας θα οδηγήσει η αθρόα πρόσληψη ωρομισθίων
στον Έβρο, τα Χανιά, το Λασίθι και τα Ιωάννινα, καθώς οι ώρες που προκύπτουν είναι περισσότερες
από τις ώρες που μπορούν να ανατεθούν σε συναδέλφους που δεν κατοικούν μόνιμα στις παραπάνω
περιοχές. Το ΥΠΕΠΘ οφείλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με την έκτακτη τοποθέτηση αναπληρωτών
έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν ίσες ευκαιρίες στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τον
τόπο κατοικίας τους.
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης εκφράζει την αγωνία του για την έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και την αποφυγή
της στροφής των γονέων στα επί πληρωμή Κέντρα Ξένων Γλωσσών έχοντας στη μνήμη την περσινή
εμπειρία κατά την οποία οι ωρομίσθιοι Γερμανικής-Γαλλικής Φιλολογίας τοποθετήθηκαν στο διάστημα
Δεκεμβρίου 2006-Φεβρουαρίου 2007.
Τη φετινή σχολική χρονιά προκύπτουν περισσότερες από 10.000 ώρες για τη Γερμανική γλώσσα καθώς
το μάθημα «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» έχει πλέον επεκταθεί σε όλα τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία,
μετά από διετή πιλοτική φάση.
Τέλος, το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
εκφράζει την απογοήτευσή του για την παρατεταμένη αναμονή σχετικά με την πληρωμή των 850
συναδέλφων μας που εργάστηκαν ως ωρομίσθιοι κατά το σχολικό έτος 2006-07 παρά τις επίσημες
διαβεβαιώσεις.
(απόσπασμα από την επιστολή του Δ.Σ. στον Πρόεδρο της Δ.Ο.Ε., κ. Μπράτη-11.09.2007)
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