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ΘΕΜΑ:   Συνεργασία Υπουργείου Τουρισμού και Υπουργείου Παιδείας ως προς τη Β' 
Ξένη Γλώσσα    

 

Αξιότιμοι κύριοι των Υπουργείων Τουρισμού και Παιδείας, 

η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕΚΑΓΕΠΕ) εκπροσωπεί τους καθηγητές Γερμανικών στην Ελλάδα, τα μέλη της οποίας 
είναι περισσότεροι από 4.000 εκπαιδευτικοί.  H  ΠΕΚΑΓΕΠΕ ιδρύθηκε το 1996 και  είναι  
επίσης  μέλος  από  το   2017   στην  IDV  (Διεθνής   Ένωση Καθηγητών Γερμανικής 
Γλώσσας). 



Οι τουρίστες στη χώρα μας και ιδιαίτερα οι πολίτες γερμανόφωνων χωρών, αποτελούν 
ένα μεγάλο ποσοστό που προτιμούν την Ελλάδα. Επιλέγουν κυρίως τα ελληνικά νησιά για 
καλοκαιρινές διακοπές αλλά και χειμερινές αποδράσεις. Συγκεκριμένα υπήρξε ρεκόρ 
αφίξεων από τη Γερμανία στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2022. Σημειώθηκε αύξηση 29% 
των επισκεπτών από τη Γερμανία. Επίσης να σημειωθεί ότι συνεχίζουν οι πτήσεις των 
Γερμανών και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Επιπλέον, η Ελλάδα βρέθηκε στην κορυφή 
των αεροπορικών προορισμών και για τους Αυστριακούς το 2022. Δεχόμαστε δηλαδή 
τεράστιο αριθμό τουριστών από τις γερμανόφωνες χώρες. 

Τα τελευταία χρόνια διδάσκεται η γερμανική γλώσσα σε όλο και μεγαλύτερο ποσοστό στο 
ελληνικό δημόσιο σχολείο (Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) αλλά και στην 
ιδιωτική εκπαίδευση. 

Θεωρούμε λοιπόν με βάση τα παραπάνω δεδομένα ότι είναι απαραίτητη η ουσιαστική 
αναβάθμιση της Β' Ξένης Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο και κατ' επέκταση είναι 
επιβεβλημένη μια συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και Παιδείας προς 
όφελος των Ελλήνων μαθητών και μαθητριών. 

 Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ προτείνει τα εξής: 

 

- Την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες παιδαγωγικές ανάγκες και αύξηση των ωρών διδασκαλίας για την επίτευξή 

τους. 

- Τη σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο με το Κρατικό 

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 

-  Την εισαγωγή της εκμάθησης της Β' Ξένης Γλώσσας σε μικρότερες τάξεις του Δημοτικού 

σχολείου (Δ' Δημοτικού) προσφέροντας ίσες ευκαιρίες ανάμεσα στους αποφοίτους 

Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων και την προσφορά οικονομικής ελάφρυνσης των ήδη 

επιβαρυμένων νοικοκυριών, που αναγκάζονται να προσφεύγουν στην ιδιωτική αγορά για 

τη διασφάλιση υπηρεσιών εκμάθησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας. 

- Την υποχρεωτική διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, ως 
συνέχεια του Γυμνασίου, με στόχο και τη σωστή προετοιμασία των μαθητών για το ειδικό 
μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

- Την τροποποίηση των ΥΑ (ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-05-2016), που περιορίζει σημαντικά τη 

δημιουργία τμημάτων στη δεύτερη ξένη γλώσσα βάσει της προτίμησης των μαθητών στην 

Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και της ΥΑ (ΦΕΚ 1171 τ.Β΄/04/04/2017) και την επαναφορά του 

ελάχιστου αριθμού μαθητών για το σχηματισμό τμήματος στους 8 μαθητές, ώστε να 

εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή ξένης γλώσσας και την εύρυθμη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

- Nα διασφαλιστεί ικανός αριθμός μόνιμων διορισμών στον κλάδο μας (ΠΕ07) 
συστήνοντας νέες οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με στόχο την 



ουσιαστική αναβάθμιση και στελέχωση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο 
σχολείο. 

- Οι προσλήψεις των αναπληρωτών ΠΕ07 (Β΄ ξένη γλώσσα) να γίνονται με πλήρες ωράριο, 
όταν υπάρχουν αδιάθετες ώρες στην ομάδα σχολείων της πρόσληψης. 

 

Ελπίζουμε να ληφθούν όλα αυτά τα ζητήματα υπ' όψιν σας προς όφελος των Ελλήνων 
μαθητών και μαθητριών.   

 Με εκτίμηση, 

 το Διοικητικό Συμβούλιο της   ΠΕΚΑΓΕΠΕ 

 

 

 

 

                  


