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Θέμα: Σχετικά με τη δυνατότητα επιλογήσ Β’ ξένησ γλώςςασ από τουσ μαθητέσ Δημοτικού και 

Γυμναςίου  

 Το Υπουργείο Παιδείασ με την Υπουργική Απόφαςη τησ 28/03/2017: «Επιλογή δεύτερησ ξένησ 

γλώςςασ και ςυγκρότηςη τμημάτων» προχώρηςε  ςτην αφαίρεςη και από τουσ μαθητέσ τησ 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του δικαιώματοσ ελεύθερησ επιλογήσ Β’ ξένησ γλώςςασ, όπωσ 

έπραξε πέρυςι με την Υπουργική Απόφαςη: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου τύπου Ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου» για τουσ μαθητέσ που φοιτούν φέτοσ ςτην Ε΄ Δημοτικού και είχε ωσ 

αποτέλεςμα πάνω από το ένα τρίτο των μαθητών/μαθητριών τησ Ε’ τάξησ να μην διδαχθούν την 

ξένη γλώςςα τησ επιλογήσ τουσ. Η επιλογή τησ δεύτερησ ξένησ Γλώςςασ που γίνεται ςτην Ε΄ τάξη 

του Δημοτικού ιςχύει έωσ και την Γ΄ τάξη του Γυμναςίου. 

 Οι διατάξεισ των Υπουργικών αυτών Αποφάςεων έχουν ωσ κύριο χαρακτηριςτικό τουσ την 

ποςοτική προςέγγιςη του αντικειμένου τησ διδαςκαλίασ τησ Β’ ξένησ γλώςςασ και  καθιςτούν την 

επιλογή τησ αποτέλεςμα ςυγκυριακών παραγόντων.  

    Έτςι, προβλέπεται και ςτο Γυμνάςιο η ςυνέχεια τησ διδαςκαλίασ τησ Β’ ξένησ γλώςςασ που 

έχει επιλεγεί  ςτο Δημοτικό, τη ςτιγμή που πολύ μεγάλο ποςοςτό των μαθητών/τριών τησ Ε’ 

Δημοτικού δεν διδάςκονται την γλώςςα τησ επιλογήσ τουσ αφού με την περςινή Υ. Α. περιορίςτηκε 

ςε πολύ μεγάλο βαθμό η δυνατότητα επιλογής τησ Β’ ξένησ γλώςςασ. 

 Ο ςτόχοσ, φυςικά, είναι τα εργαςιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και ο περιοριςμόσ του 

αριθμού τουσ. Στο βωμό αυτό θυςιάζονται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Τα 
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πολυπληθή και ανομοιογενή τμήματα, οι πολλαπλέσ μετακινήςεισ και η γενικότερη 

«ελαςτικοποίηςη» τησ εργαςίασ, είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι Υ.Α. που ωσ 

αποτέλεςμα έχουν τον αποκλειςμό ολόκληρων περιφερειών από τη δυνατότητα τησ διδαςκαλίασ 

τησ Γερμανικήσ ή τησ Γαλλικήσ Γλώςςασ αντίςτοιχα. Φαίνεται, δυςτυχώσ, ότι ο απώτεροσ ςτόχοσ 

τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του Υπουργείου είναι η ςυρρίκνωςη του εργαςιακού αντικειμένου των 

εκπαιδευτικών ΠΕ07 και ΠΕ05 με ορατό τον κίνδυνο τησ πλήρουσ κατάργηςήσ τουσ. 

 Η εφαρμογή των Υ.Α. για το Δημοτικό και το Γυμνάςιο έχει ωσ αποτέλεςμα κάποιοι μαθητέσ 

να διδάςκονται την ξένη γλώςςα επιλογήσ τουσ, κάποιοι άλλοι ςτην Ε' τάξη του Δημοτικού να 

υποχρεώνονται να διδαχθούν άλλη γλώςςα από αυτή που επέλεξαν με μεγάλη πιθανότητα ςτην  

Α΄ Γυμναςίου, κάποιοι να αλλάξουν ξανά γλώςςα. 

 Έτςι μεγάλοσ αριθμόσ μαθητών/μαθητριών αποκλείονται από την γλώςςα τησ επιλογήσ 

τουσ, ςυςτήνονται αποκλειςτικά Γαλλόφωνεσ ή Γερμανόφωνεσ τάξεισ, δημιουργείται κίνδυνοσ 

κατάργηςησ του γνωςτικού αντικειμένου τησ Β’ ξένησ γλώςςασ, απαξιώνεται το έργο και 

διακυβεύεται το εργαςιακό παρόν και μέλλον των εκπαιδευτικών ΠΕ07 και ΠΕ05, ανατρέπεται για 

μια ακόμη φορά ο οικογενειακόσ προγραμματιςμόσ αναφορικά με την επιθυμητή επιλογή τησ 

εκάςτοτε Β’ ξένησ γλώςςασ και πλήττεται ο οικονομικόσ προώπολογιςμόσ των οικογενειών, αφού 

ωθούνται υποχρεωτικά ςτην Ιδιωτική Ξενόγλωςςη Εκπαίδευςη, ενώ καθίςταται ανέφικτη η 

δυνατότητα ςύνδεςησ τησ παρεχόμενησ Ξενόγλωςςησ Εκπαίδευςησ ςτο Δημόςιο Σχολείο με το 

Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομάθειασ (Κ.Π.Γ.).  

Δυςτυχώσ για την εκπαίδευςη, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., για μια ακόμη φορά, δικαιώνεται ςτην 

απαίτηςή του για την απόςυρςη τησ καταςτροφικήσ Υ.Α. για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο τησ 

οποίασ οι ρυθμίςεισ ωσ προσ τη δεύτερη ξένη γλώςςα επεκτείνονται τώρα και ςτο Γυμνάςιο. 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ζητά την ανάκληςη και των δυο Υπουργικών Αποφάςεων και ςτηρίζει 

πλήρωσ τισ κινητοποιήςεισ που διοργανώνουν οι Επιςτημονικέσ Ενώςεισ των εκπαιδευτικών 

Γαλλικήσ και Γερμανικήσ Γλώςςασ.  

 

 


