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ΘΕΜΑ: «Ανάγκη άµεσης κάλυψης των σχολείων του νοµού µε αναπληρωτές ΠΕ07 προκειµένου να ξεκινήσει η
διδασκαλία του µαθήµατος των γερµανικών»

Με το παρόν έγγραφο θα θέλαµε να σας πληροφορήσουµε για τις τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικών
γερµανικής γλώσσας, που αντιµετωπίζει ο νοµός µας και να σας επιστήσουµε την προσοχή στο ορατό πλέον
ενδεχόµενο της µη πραγµατοποίησης του µαθήµατος των γερµανικών κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 στη
συντριπτική πλειοψηφία των δηµοτικών σχολείων και σε κάποια γυµνάσια του νοµού. Οδεύοντας, πλέον, στα τέλη
Οκτωβρίου µπορείτε να φανταστείτε την τεράστια ανησυχία πρωτίστως των µαθητών και των κηδεµόνων τους, οι
οποίοι βλέπουν να χάνονται αµέτρητες διδακτικές ώρες λόγω έλλειψης καθηγητών και να ακυρώνεται έτσι στην πράξη
το δικαίωµά τους στην επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας που επιθυµούν να διδαχθούν. Ευνόητη είναι, από την άλλη
πλευρά, και η µεγάλη αναστάτωση που δηµιουργείται στις ίδιες τις σχολικές µονάδες µε τα εκατοντάδες κενά σε όλο το
νοµό ή µε την επιβάρυνση συναδέλφων, οι οποίοι αναλαµβάνουν το ρόλο της φύλαξης των µαθητών κατά την
προγραµµατισµένη ώρα διδασκαλίας της β΄ ξένης γλώσσας.
Την κάλυψη των κενών στην Α΄/θµια Εκπαίδευση δυσχεραίνει όχι µόνο η παντελής απουσία αναπληρωτών
ΠΕ07 στα δηµοτικά σχολεία, αλλά και η αδυναµία διάθεσης εκπαιδευτικών από τη Β΄/θµια, καθώς ο αριθµός των

µόνιµα διορισµένων ΠΕ07 στο νοµό µας είναι σχετικά µικρός και εξαιρετικά δυσανάλογος ως προς τον αριθµό των
µονίµων καθηγητών γαλλικής, πράγµα που αποτυπώνεται και στην κάλυψη των διδακτικών ωρών του µαθήµατος της
β΄ ξένης γλώσσας. Ενδεικτικά αναφέρουµε το παράδειγµα της πόλης του Αγρινίου, όπου σε σύνολο 22 δηµοτικών
σχολείων καλύπτονται όλες οι ανάγκες σε καθηγητές ΠΕ05, ενώ καθηγητής γερµανικών διατίθεται σε µόνο 4 από αυτές
τις σχολικές µονάδες.
Όπως είναι φυσικό, η ακύρωση στην πράξη του µαθήµατος των γερµανικών στο δηµοτικό σχολείο
συµπαρασύρει και τη ζήτηση στον ιδιωτικό τοµέα, όπου αναφέρεται µείωση στις εγγραφές µε ό,τι αυτό συνεπάγεται
για το µέλλον της γλώσσας και των συναδέλφων που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών. Φυσικά, η µείωση της
ζήτησης λόγω αδυναµίας από πλευράς του υπουργείου να καλύψει τις ανάγκες σε καθηγητές, δεν µπορεί παρά να
προκαλεί ανησυχία και στους µόνιµους καθηγητές ΠΕ07 της Β΄/θµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαβλέπουν στην τακτική
της µη πρόσληψης αναπληρωτών για τα δηµοτικά σχολεία τον σοβαρότατο κίνδυνο της µη συνέχισης της γερµανικής
γλώσσας στο γυµνάσιο και τον σταδιακό αφανισµό της από τη Β΄/θµια Εκπαίδευση.
Επειδή, λοιπόν, ο αριθµός των µονίµων εκπαιδευτικών ΠΕ07 στο νοµό δεν επαρκεί ούτε στο ελάχιστο να
καλύψει τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν κυρίως στα σχολεία της Α΄/θµιας, κι επειδή η πρακτική που ακολουθείται
σε κάποιες περιπτώσεις ως ύστατη λύση, να υποχρεώνονται οι µαθητές να παρακολουθήσουν το µάθηµα των
γαλλικών, σίγουρα δεν αποτελεί τρόπο προάσπισης, αλλά µάλλον άµεση καταστρατήγηση της ελεύθερης βούλησής
τους, ζητούµε την άµεση πρόσληψη αναπληρωτών για την κάλυψη των διδακτικών ωρών της δεύτερης ξένης γλώσσας
στην Α΄/θµια Εκπαίδευση και στα εναποµείναντα κενά της Β΄/θµιας. Η αίσθηση της παραµέλησης ενός τόσο
σηµαντικού µαθήµατος πρέπει, επιτέλους, να ανατραπεί και η ελλιπής υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δεύτερης
ξένης γλώσσας δεν πρέπει να αφήσουµε να γίνει πρακτική.
Αναµένουµε άµεσα τις δικές σας ενέργειες.
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