
∆ιαµαρτυρόµαστε για την κατάσταση που δηµιουργήθηκε στο σχολείο µας τη φετεινή σχ. 
χρονιά, σχετικά µε τη διδασκαλία Γαλλικών κ Γερµανικών.  
Αναλυτικότερα: προκειµένου να καλυφθούν οι 8 ώρες των Γαλλικών που έµεναν αδιάθετες, εφ 
όσον δεν υπήρχε προσωπικό, εµείς οι υπάρχοντες καθηγητές Αν. Ατταλειάδου ΠΕ5 (µε 25 
χρόνια υπηρεσίας) κ Γ. Ζουζανέας ΠΕ7, κληθήκαµε να διδάξουµε σε όλο το σχολείο, σε τµήµατα 
συµπτυγµένα, µε µεγάλο αριθµό µαθητών στα Γαλλικά, χωρίς να γίνεται παράλληλη διδασκαλία 
των 2 µαθηµάτων, όπως γίνεται εδώ και 3 χρόνια στο σχολείο µας, κατόπιν αδείας από τη ∆/νση 
∆/µιας Εκπ/σης Αν. Αττικής.  
Επειδή είχαν προκύψει στο πρόσφατο παρελθόν παρόµοιες καταγγελίες συναδέλφων Γαλλικής κ 
Γερµανικής για παρέκκλιση από τις οδηγίες του ΥΠΕΠΘ που αφορούσαν σε αδικαιολόγητες 
συµπτύξεις τµηµάτων κ δηµιουργία πολύ µεγάλων τµηµάτων, ο ∆/ντής Σπουδών ∆/θµιας 
Εκ/σης του ΥΠΕΠΘ κ. Αθ. Νικολόπουλος, ήδη από τις 27/9/08 είχε δώσει γραπτή οδηγία οι 
µαθητές να κατανέµονται κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά, να γίνεται παράλληλη διδασκαλία 
Γαλλικών-Γερµανικών κ να ενηµερώνεται γραπτά για οποιαδήποτε παρέκκλιση. Στηριζόµενοι 
στη σχετική απόφαση που βρήκαµε δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, αλλά και σε 
αναφορές συναδέλφων µε παρόµοιο πρόβληµα, αποφασίσαµε να αντισταθούµε στην 
προσπάθεια υποβάθµισης του µαθήµατος και την αντιπαιδαγωγική µεθόδευση. 
 

 
Προσπαθώντας να διαφυλάξουµε το επίπεδο του µαθήµατος και διαµαρτυρόµενοι, δεν 
δεχθήκαµε να διδάξουµε σε τµήµατα συµπτυγµένα, όπου ο αριθµός των µαθητών αγγίζει ή 
ξεπερνά τα 30, στηριζόµενοι στο ΦΕΚ 984Β/2006 που καθορίζει τον αριθµό µαθητών στο 
τµήµα, προτείνοντας να έρθει συνάδελφος για να διδάξει τις 8 ώρες. Θα πρέπει να σηµειωθεί 
πως η έλλειψη συναδέλφου οφείλεται στο γεγονός ότι η δεύτερη καθηγήτρια Γαλλικών που 
ανήκει οργανικά στο σχολείο µας, έχει αποσπαστεί σε άλλο σχολείο όπου είναι υπεράριθµη, 
χωρίς αντικείµενο, γι αυτό κάνει µόνο γραµµατειακή υποστήριξη. Ζητήσαµε λοιπόν να έρθει ή η 
ίδια για τις 8 ώρες ή κάποιος άλλος, πράγµα που δεν συνέβη µέχρι σήµερα. Μάθαµε πως 
υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων µονίµων ή αποσπασµένων που είτε δεν συµπληρώνουν 
ωράριο είτε δεν έχουν καθόλου ώρες, εποµένως πιστεύουµε πως θα πρέπει να τηρηθεί ο νόµος 
1566, άρθρο 14, παρ.14 κ 16(ΦΕΚ 167/30-9-85) περί ωραρίου των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε 
να µην συµβαίνει άλλοι να απασχολούνται και άλλοι όχι. Ονόµατα και στοιχεία είναι στη διάθεση 
κάθε ενδιαφερόµενου. Στόχος µας είναι να λειτουργούµε πάντα στα πλαίσια του νόµου, 
προάγοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την εκπαιδευτική διαδικασία.  
 
Ενηµερώσαµε για το θέµα αυτό τους ∆ιευθυντές κ Προϊσταµένους του Γραφείου, τους 
Συµβούλους Γαλλικών κ Γερµανικών, τον Πρόεδρο Γονέων κ Κηδεµόνων του σχολείου.  
 
Παρακαλούµε λοιπόν τους υπεύθυνους να δώσουν γραπτά οδηγίες για την ερµηνεία, την 
εφαρµογή των νόµων και εγκυκλίων που αφορούν στη λειτουργία παράλληλων τµηµάτων 
διδασκαλίας Γαλλικών-Γερµανικών, καθώς και τη συµπλήρωση ωραρίου των µονίµων 
εκπαιδευτικών.  
 
Παρακαλούµε επίσης τους Σχολικούς Συµβούλους ΠΕ5 κ ΠΕ7 να προασπίσουν και να 
συµβάλλουν στη συνέχιση της παράλληλης διδασκαλίας Γαλλικών-Γερµανικών. 
 
Παρακαλούµε να δηµοσιευθεί η επιστολή µας στις ιστοσελίδες των Συλλόγων µας ή στο 
περιοδικό του Συλλόγου καθηγητών Γαλλικής κ Γερµανικής.  
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