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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Παρέμβαση για
τη δεύτερη ξένη γλώσσα

Εισαγωγή 100 μαθητών

» Ζητά ανάκληση Υπουργικών Αποφάσεων
Παρέμβαση για το
θέμα της διδασκαλίας δεύτερης ξένης
γλώσσας με αφορμή
τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις,
έκανε η Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων
Δήμου Χανίων.
πως σημειώνει σε
έγγραφό της προς
το γραφείο του
υπουργού Παιδείας, «αυτή
τη μεταβατική χρονιά που
όλοι προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες αναφορών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν
από την εφαρμογή της
νέας Υπουργικής Απόφασης». Προσθέτει, μεταξύ
άλλων, ότι «ένα από τα
προβλήματα με τις περισσότερες αναφορές αυτών
των ημερών ήταν η επιλογή και η τελική κατανομή
των μαθητών στο μάθημα
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Επιστολή στο Yπουργείο Παιδείας έστειλε η Ενωση Γονέων.

της Β' ξένης γλώσσας».
Η Ενωση επισημαίνει,
μεταξύ άλλων, ότι η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει
την ουσιαστική εκμάθηση
ξένων γλωσσών μέσα από
το εκπαιδευτικό σύστημα,
«με ενιαία (για τα 12 χρόνια του σχολείου) συστηματική διδασκαλία, τις αναγκαίες ώρες, με προγράμματα και δωρεάν βιβλία
υψηλής ποιότητας, μόνιμους εκπαιδευτικούς με
τακτική επιμόρφωση και
στήριξη».
Στη συνέχεια σημειώνει
ότι «με την νέα ΥΑ δυσχε-

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ

Συνεχίζονται οι εγγραφές
Αρχισαν ήδη και θα συνεχιστούν έως τις αρχές Σεπτεμβρίου οι εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Πατριαρχική Σχολή Κρήτης (Εκκλησιαστικό Λύκειο και Γυμνάσιο Χανίων).
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου των καθηγητών «τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια
και Γυμνάσια είναι δημόσια σχολεία, ισότιμα με τα αντί-

ραίνεται το διδακτικό έργο
των εκπαιδευτικών γαλλικής και γερμανικής φιλολογίας αφού συγκροτούνται πολυπληθή και ανομοιογενής τμήματα, γεγονός που δυσκολεύει τη παροχή μιας επαρκούς και
ποιοτικής διδασκαλίας.
Συγχρόνως καθίσταται
αναποτελεσματική ή και
αδύνατη, λόγω της ασυνέχειας στη διδασκαλία της
ξένης γλώσσας, η επιτυχής
σύνδεσης της με το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας.
Οδηγεί πλέον στη σύσταση
αποκλειστικά γαλλόφωνων

ή γερμανόφωνων τάξεων
και σχολείων σε όλες τις
βαθμίδες της Εκπαίδευσης προκειμένου να μη
γίνουν νέα τμήματα, επιβάλλοντας ότι η επιλογή
της Β΄ ξένης γλώσσας θα
γίνεται από το Δημοτικό κι
όχι στο Γυμνάσιο, μέχρι
τις 10 Ιούνη χωρίς ο μαθητής να μπορεί να αλλάξει επιλογή στο Γυμνάσιο
χωρίς σοβαρή αιτία και
έγκριση της Δνσης εκπαίδευσης. Τέλος πλήττει καίρια τον οικονομικό προϋπολογισμό των γονέων,
ωθώντας τους στην Ιδιωτική Ξενόγλωσση Εκπαίδευση».
Καταλήγοντας στηρίζει
«κάθε κινητοποίηση της
εκπαιδευτικής κοινότητας
και των λειτουργών της
που αφορά το θέμα».
Ζητά «την άμεση ανάκληση των ΥΑ που αφορούν την συγκρότηση των
τμηματων της Β' ξένης
γλώσσας και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης».

στοιχα γενικά σχολεία και λειτουργούν σύμφωνα με το
Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας».
Για όλο το καλοκαίρι, το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε
Πέμπτη πρωί από 9 π.μ. έως μ.μ., ενώ ως τέλος Ιουνίου θα είναι ανοικτό καθημερινά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε
στα τηλέφωνα: 2821044475, 6977916412 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elkriti@otenet.gr».
Ιστοσελίδα του Σχολείου : http://lyk-chanion.chan.sch.gr/

Από τον ΟΑΕΔ και την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χανίων
ανακοινώνεται, ότι κατά το σχολικό έτος 2017-18 θα
εισαχθούν 100 μαθητές και μαθήτριες, προκειμένου
να εκπαιδευτούν σε 5 ειδικότητες με ζήτηση στην
αγορά εργασίας: Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Μαγειρικής Τέχνης, Ξενοδοχειακών επιχείρησεων, Τεχνιτών
Μηχανών
και
Συστημάτων
Αυτοκινήτου,Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται έως 31-82017 στη Γραμματεία της Ε.ΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ του ΟΑΕΔ
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στην σχολή
στον Ταυρωνίτη, τηλ. 2824022314.

ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Απονομή απολυτηρίων
To 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων οργανώνει στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων την Τελετή Απονομής Απολυτήριων την Κυριακή 25 Ιουνίου στις 7 μ.μ.
Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι Σχολικές Δραστηριότητες που υλοποιούνται στο σχολείο.
Η Διεύθυνση , ο σύλλογος διδασκόντων και ο σύλλογος γονέων του 1ου ΕΠΑΛ Χανίων (Κοραή 1 στο
Ρολόι) διοργανώνει αποχαιρετιστήρια εκδήλωση
και απονομή απολυτηρίων και πτυχίων, για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, την Τετάρτη 28 Ιουνίου στις
7.30 το απόγευμα στο χώρο του σχολείου.
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ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Συνέδριο Ρευστομηχανικής
Το 5ο Συνέδριο Σπηλαίωσης και Ρευστομηχανικής
πραγματοποιείται και φέτος στα Χανιά, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ στις 27 και 28 Ιουνίου 2017.
Το συνέδριο διοργανώνεται από το International Institute for Cavitation Research (IICR). Πρόκειται για
τη συνεργασία 3 καθηγητών πανεπιστημίου, ειδικών
σε θέματα Σπηλαίωσης και Ρευστομηχανικής: του Έλληνα καθηγητή Μανώλη Γκαβαϊσέ (City, University of London) και των καθηγητών Mohamed Farhat
(EPFL) και Claus-Dieter Ohl (NTU Singapore).

