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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 

ΘΕΜΑ : Κατάργηση δικαιώµατος  των µαθητών γ ια   
επ ιλογή β΄ Ξένης Γλώσσας  

 

Το Υπουργείο Παιδείας, παρά τις παλαιότερες διαβεβαιώσεις για αναβάθµιση 

της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δηµόσιο σχολείο, µε αιφνιδιαστική απόφασή του 

καταργεί το δικαίωµα επιλογής β΄ ξένης γλώσσας και επιβάλλει τη διδασκαλία µιας 

ξένης γλώσσας σε δηµοτικά και γυµνάσια. Η απόφαση αυτή µόνο οργή και αγανάκτηση 

προκαλεί στον κλάδο των καθηγητών και αναδεικνύει για άλλη µια φορά την 

αναξιοπιστία και την εχθρότητα του Υπουργείου απέναντι σε εκπαιδευτικούς, µαθητές 

και σε όλη την κοινωνία. 

 Η συγκεκριµένη απόφαση, ενταγµένη στο γενικότερο σχεδιασµό για το 

«Νέο Σχολείο» , στερεί από τους µαθητές το δικαίωµα να µάθει µια δεύτερη ξένη 

γλώσσα της επιλογής τους. Τους εξαναγκάζει να µετακινούνται σε άλλα όµορα σχολεία - 

που οδηγεί σε κατάργηση της χωροταξικής κατανοµής των µαθητών και στη δηµιουργία 

πολυπληθών τµηµάτων - ή τους επιτρέπει να απαλλάσσονται από την παρακολούθηση 

µιας δεύτερης ξένης γλώσσας. 

∆εν σέβεται τον κόπο των παιδιών και των δασκάλων τους, υποβαθµίζει το 

µάθηµα των ξένων γλωσσών, διακόπτει την ολοκλήρωση προγραµµατισµένων 

µαθηµάτων και απαξιώνει το δηµόσιο σχολείο, καθιστώντας το ανεπαρκές. Βεβαίως, η 

απόφαση αφαιρεί το δικαίωµα εκµάθησης δεύτερης ξένης γλώσσας κυρίως από τους 

µαθητές που δεν έχουν άλλη πρόσβαση σ' αυτή εκτός από το δηµόσιο σχολείο.  
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Επίσης αντικειµενικά οδηγεί ένα µέρος των µαθητών στα φροντιστήρια, 

αφού το δηµόσιο σχολείο δεν τους δίνει τη δυνατότητα να διδαχθούν ξένες γλώσσες. Το 

µέτρο αυτό είναι επίσης άκρως αντιπαιδαγωγικό, γιατί καταργεί την ελεύθερη επιλογή 

δεύτερης ξένης γλώσσας από το µαθητή και την παράλληλη διδασκαλία, το µόνο 

καθεστώς που σέβεται την προσωπικότητά του, την ισορροπία του και τις µαθησιακές 

ανάγκες του. 

 Πέρα από τον αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα, η εγκύκλιος ανοίγει τους ασκούς 

του αιόλου για απολύσεις στο δηµόσιο, ελαστικές εργασιακές σχέσεις των 

εκπαιδευτικών, καταστρατήγηση του ωραρίου και των οργανικών µε το πρόσχηµα της 

κατάργησης του επιστηµονικού αντικειµένου. Άµεσα καταργεί εκατοντάδες θέσεις 

εργασίας.   

 Εντάσσεται στην πολιτική «αυτονοµίας» της «σχολικής µονάδας» και 

γενικότερα των αναδιαρθρώσεων στην Εκπαίδευση (κενά - τοποθετήσεις ανά σχολείο, 

σχολεία µε διαφορετικά προγράµµατα και διαφορετικό προσωπικό, που θα καλείται να 

τα υλοποιεί κάθε χρονιά). Γίνεται σαφές ότι προχωράει η διαφοροποίηση των σχολείων, 

καταργώντας ακόµα και την τυπική ισοτιµία στη γνώση. 

 Η µόνη λογική που µπορεί να στηρίξει τέτοιου είδους αποφάσεις είναι αυτή 

που θεωρεί ότι η δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση, η µόρφωση των παιδιών των λαϊκών 

οικογενειών και η µόνιµη σταθερή εργασία είναι αρχές αναχρονιστικές και γι' αυτό 

πρέπει να καταργηθούν. 

 Το ∆.Σ. της Β΄ ΕΛΜΕ-Θεσσαλονίκης ζητά οµόφωνα να ανακληθούν άµεσα 

οι σχετικές εγκύκλιοι, και οι «βελτιωτικές», για δηµιουργία γαλλόφωνων και 

γερµανόφωνων σχολείων. 

1  δεν δεχόµαστε να γίνει καµιά συζήτηση για απώλεια οργανικών θέσεων, 

2  απαιτούµε ο κάθε καθηγητής να έχει οργανική θέση, 

3  απαιτούµε σταθερή και µόνιµη εργασία για όλους, 

4 ζητάµε από τους διευθυντές και τους συλλόγους καθηγητών να µην 

εισηγηθούν την κατάργηση τµηµάτων ξένης γλώσσας και από τους 

γονείς-µαθητές να µη συµπληρώσουν καµία δήλωση επιλογής δεύτερης 

ξένης γλώσσας. 

Το ∆.Σ. της Β΄ ΕΛΜΕ-Θεσσαλονίκης εκτιµά ότι η σύγχρονη πολυπολιτισµική 

κοινωνία έχει ανάγκη από ενίσχυση της πολυγλωσσίας και ότι είναι απαραίτητη η 

ενθάρρυνση του µαθητή να µάθει, να κατανοήσει άλλες κουλτούρες, διευρύνοντας 

παράλληλα τους πνευµατικούς του ορίζοντες, καταθέτει ολοκληρωµένη πρόταση 

για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο δηµόσιο σχολείο. 

 



 

 

 

 

Α π α ι τ ο ύ µε : 

� Nα ενταχθούν και οι τέσσερις (4) Ξένες Γλώσσες στα αναλυτικά 

προγράµµατα του δηµοσίου σχολείου, ως επιλεγόµενη δεύτερη ξένη γλώσσα 

(γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά, ισπανικά),  

� Να διδάσκονται από την Ε΄ ∆ηµοτικού έως την Α΄ Λυκείου και µάλιστα µε 

συνολική αύξηση των ωρών διδασκαλίας, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται η 

διδασκαλία τους σε διευρυµένο ωράριο σχολείου και να είναι δυνατή η 

πιστοποίηση της εκµάθησής τους, 

� Τα ξενόγλωσσα τµήµατα να λειτουργούν µε οκτώ (8) µαθητές ανά τµήµα, 

ώστε να µπορούν όλα τα  παιδιά να διδάσκονται τη γλώσσα της επιλογής τους 

και τέλος 

� Να ενισχυθεί η ξενόγλωσση εκπαίδευση µε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή 

(οπτικοακουστικά µέσα, εποπτικό υλικό, διαδραστικούς πίνακες κλπ), 

προκειµένου να εξασφαλίζεται η ποιότητά της και να µην υστερεί σε κανένα 

τοµέα από την ιδιωτική. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

Για το ΔΣ της Β΄ ΕΛΜΕ-θ 

Ο  Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας 
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