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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η καλι γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν ςτθν εποχι μασ είναι αναγκαίο μορφωτικό εφόδιο για τον κακζνα. 

Το γνωρίηουμε όλοι, χρόνια τϊρα, και εμείσ οι γονείσ το διεκδικοφμε ςτακερά. 

Η πολιτεία όφειλε λοιπόν να εξαςφαλίςει τθν ουςιαςτικι εκμάκθςθ τουσ μζςα από το εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα, με ενιαία (για τα 12 χρόνια του ςχολείου) ςυςτθματικι διδαςκαλία, τισ αναγκαίεσ ϊρεσ, με 

προγράμματα και δωρεάν βιβλία υψθλισ ποιότθτασ, μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ με τακτικι 

επιμόρφωςθ και ςτιριξθ. 

Δυςτυχϊσ όμωσ θ κυβζρνθςθ προωκϊντασ τθ λογικι του ¨εξορκολογιςμοφ¨ , ζδωςε ςτθ 

δθμοςιότθτα Υπουργικι Απόφαςθ που αφορά τθν επιλογι τθσ Δεφτερθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ  (Γαλλικά 

ι Γερμανικά ι Ιταλικά) και τθν ςυγκρότθςθ τμθμάτων ςτα Γυμνάςια (για τθν ςχολικι χρονιά 2017-

2018). Με βάςθ αυτι, μετά τθν εφαρμογι τθσ αντίςτοιχθσ απόφαςθσ για τθν Πρωτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ, αφαιρείται και από τουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ το δικαίωμα 

ελεφκερθσ επιλογισ Β’ Ξζνθσ Γλϊςςασ  αναφζροντασ ότι ο αρικμόσ των τμθμάτων δεν μπορεί να 

ξεπερνά τον αρικμό των τμθμάτων γενικισ παιδείασ. Αντίςτοιχθ απόφαςθ εφαρμόςτθκε τθ φετινι 

χρονιά και για τα Αγγλικά. 

Η κυβζρνθςθ με τθν νζα Υπουργικι απόφαςθ προετοιμάηει κλείςιμο τμθμάτων για τθ νζα ςχολικι 

χρονιά και περιοριςμό των προςλιψεων αναπλθρωτϊν αλλά και τθ δραματικι ςυρρίκνωςθ και 

ςυνεχι απαξίωςθ του αντικειμζνου εργαςίασ χιλιάδων εκπαιδευτικϊν Γερμανικισ, Γαλλικισ και 

Ιταλικισ Φιλολογίασ.  Επίςθσ : 

1)  Εξαναγκάηει τουσ μακθτζσ να διδαχκοφν άλλθ Ξζνθ Γλϊςςα από αυτιν που επικυμοφν, με 

κριτιρια τθν αρικμθτικι και ςυχνά οριακι πλειοψθφία τθσ εκάςτοτε επιλεγόμενθσ γλϊςςασ και από 

το "αν μζχρι την 1η Οκτωβρίου του ςχολικοφ ζτουσ δεν ζχει καλυφθεί η θζςη του εκπαιδευτικοφ 

τησ ξζνησ γλώςςασ που επιλζχθηκε από τισ δηλώςεισ προτίμηςησ, τότε οι μαθητζσ/τριεσ 

διδάςκονται την ξζνη γλώςςα για την οποία υπάρχουν διαθζςιμεσ διδακτικζσ ώρεσ ςε επίπεδο 

οικείασ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ ή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ". 

2)   Οδθγεί πλζον ςτθ ςφςταςθ αποκλειςτικά γαλλόφωνων ι γερμανόφωνων τάξεων και ςχολείων ςε 

όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ Εκπαίδευςθσ προκειμζνου να μθ γίνουν νζα τμιματα,  επιβάλλοντασ ότι  θ 

επιλογι τθσ Βϋ ξζνθσ γλϊςςασ κα γίνεται από το Δθμοτικό κι όχι ςτο Γυμνάςιο, μζχρι τισ 10 Ιοφνθ 

χωρίσ ο μακθτισ να μπορεί να αλλάξει επιλογι ςτο Γυμνάςιο. 

3)  Πλιττει  καίρια τον οικονομικό προχπολογιςμό των γονζων, ωκϊντασ τουσ ςτθν Ιδιωτικι 

Ξενόγλωςςθ Εκπαίδευςθ, αδιαφορϊντασ για τισ δυςμενζςτατεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ 

ςυνκικεσ που βιϊνουν. 

4) Οδθγεί ςε μείωςθ προςλιψεων των εκπαιδευτικϊν ξζνων γλωςςϊν ι ςτθν παραπζρα 

κινθτικότθτα των υπαρχόντων λαμβάνοντασ υπόψθ και το γεγονόσ ότι ιδθ μετακινοφνται ςε αρκετά 

ςχολεία! 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τθν άμεςθ ανάκλθςθ των Υπουργικϊν Αποφάςεων που αφοροφν  τθ ςυγκρότθςθ των 

τμθμάτων  και τθν  κατάργθςθ του  δικαιϊματοσ  τθσ ελεφκερθσ επιλογισ Β’ Ξζνθσ Γλϊςςασ και 

ςτισ δφο βακμίδεσ.        ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 


