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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σρεηηθά κε ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε γηα ηελ επηινγή 2εο μέλεο γιώζζαο ζηα
Γπκλάζηα
Τν Υπνπξγείν Παηδείαο κε ηελ Υ.Α. (ΦΔΚ 1171/η.Β΄/ 4/Απξηιίνπ 2017) γηα ηελ
επηινγή 2εο μέλεο γιώζζαο ζηα Γπκλάζηα θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ ηκεκάησλ μεδηπιώλεη
εθ' λένπ ηελ πνιηηηθή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κε λέεο ζπγρσλεύζεηο
ηκεκάησλ, ιηγόηεξεο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ, ηνπ εμνξζνινγηζκνύ θαη επειημίαο ηνπ
κόληκνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη θαηαζηξαηήγεζε ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ.
Γηα άιιε κηα θνξά ρηππά ηα κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ καζεηώλ.
Με ηε ζπγθεθξηκέλε Υπ. Απόθαζε ζέηεη αθόκε πην απζηεξά θξηηήξηα ζηε
ζπγθξόηεζε ηκεκάησλ γηα ηε 2ε μέλε γιώζζα από απηά πνπ ίζρπαλ κέρξη ηώξα.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
Γηαηεξεί ηνλ ειάρηζην αξηζκό ησλ 12 καζεηώλ θαη 10 γηα απνκαθξπζκέλα
γπκλάζηα γηα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο.
Τα παξάιιεια ηκήκαηα ηεο 2εο μέλεο γιώζζαο δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηα
ηκήκαηα ηεο γεληθήο παηδείαο. Η γξακκή πνπ αθνινύζεζε γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηα
επίπεδα ζηα Αγγιηθά ζεσξήζεθε "απνηειεζκαηηθή" θαη εθαξκόδεηαη θαη ζηε 2ε μέλε
γιώζζα. Δίλαη ηέηνηα ε ζπνπδή ηνπ Υπ. Παηδείαο γηα ηε ζπγρώλεπζε ηκεκάησλ πνπ δελ
κπαίλεη ζηνλ θόπν ηεο πξόβιεςεο ηη ζα γίλεη κε ην επηπιένλ ηκήκα.
Σηα
κηθξά ζρνιεία κε έλα ηκήκα γεληθήο παηδείαο ζα δηδάζθεηαη ε
πιεηνςεθνύζα μέλε γιώζζα κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηώλ θαη αλ ηζνςεθνύλ
ηόηε ζα δηδαρηνύλ νη καζεηέο ηε γιώζζα ζηελ νπνία ππάξρνπλ πιενλάζκαηα
εθπαηδεπηηθώλ ζηε Γηεύζπλζε. Αθόκε θαη αλ ην ηκήκα π.ρ. έρεη 24 καζεηέο θαη άξα
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ηηο δύν γιώζζεο, αθόκε θαη κε ην δηθό ηνπο λνκνζεηηθό
πιαίζην, ε θαηλνύξηα ππνπξγηθή απόθαζε ην απαγνξεύεη.
Αλ δε, δελ έρνπλ θαιπθζεί ηα θελά κε πξόζιεςε αλαπιεξσηώλ κέρξη ηελ 1ε
Οθησβξίνπ, ππνρξενύληαη νη καζεηέο λα δηδαρζνύλ ηελ 2ε μέλε γιώζζα γηα ηελ νπνία
ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ώξεο ζηελ Γ/λζε.
Η ππνπξγηθή απόθαζε νξίδεη πσο ηα ηκήκαηα θιεηδώλνπλ 30/6 από ηνπο ΓΙΓΔ
θαη ΓΙΠΔ θιείλνληαο θάζε δπλαηόηεηα αιιαγώλ ην Σεπηέκβξην κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ
πηζαλόλ λα εκθαληζηνύλ. Αθαηξεί ηε δπλαηόηεηα ηεο δηεξεύλεζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε
ησλ ηκεκάησλ από ην Σύιινγν Γηδαζθόλησλ θαη ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε
κεηαβηβάδεη πιήξσο ζηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, βήκα αληίζεην ζηε ζέζε ηεο ΟΛΜΔ
γηα ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ.
Οη μελόγισζζνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη θαηά ηελ Υ.Α. λα επηδείμνπλ γη άιιε κηα
θνξά ηελ απαξαίηεηε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ζα αλαγθαζηνύλ λα δηδάμνπλ
καζεηέο κε δηαθνξεηηθό επίπεδν γισζζνκάζεηαο ζε ππεξάξηζκα ηκήκαηα ζε 3,4 αθόκε
θαη 5 ζρνιεία.
Τν Υπνπξγείν Παηδείαο πινπνηώληαο δεζκεύζεηο ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ ζηελ
θαηεύζπλζε ηεο εμνηθνλόκεζεο
ηκεκάησλ, πξνζσπηθνύ θαη δηδαθηηθώλ σξώλ,
πξνρσξάεη ζε ζπγρσλεύζεηο ηκεκάησλ θαη δεκηνπξγεί λέν αξηζκό πιενλαδόλησλ
εθπαηδεπηηθώλ. Οη ξπζκίζεηο απηέο ππαθνύνπλ ζε ινγηθέο εμνηθνλόκεζεο, νη νπνίεο
πξέπεη λα απνθξνπζηνύλ από ην εθπαηδεπηηθό θίλεκα σο μέλεο κε ην ραξαθηήξα ηνπ
δεκόζηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο παηδείαο σο δεκόζηνπ αγαζνύ.
Οη ξπζκίζεηο απηέο, ηέινο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαθεξύμεηο θαη
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ΚΠΓ εληόο ηνπ ζρνιείνπ, θαη ε μελόγισζζε εθπαίδεπζε
ππνβαζκίδεηαη. Δληείλνληαη ηα ηαμηθά πιέγκαηα θαη εμαθνινπζεί ε γισζζνκάζεηα λα

παξακείλεη ζηα ρέξηα ησλ θξνληηζηεξίσλ κε νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ηα θησρά παηδηά
πνπ δε ζα έρνπλ θαλ ην δηθαίσκα λα δηδαρζνύλ ηε γιώζζα πνπ επηζπκνύλ ζην δεκόζην
ζρνιείν.

Απαηηνύκε από ηελ εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο λα απνζύξεη άκεζα ηελ
απαξάδεθηε εγθύθιην.

Να ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά όια ηα μελόγισζζα ηκήκαηα ζύκθσλα κε ηηο
αλάγθεο θαη ηηο δειώζεηο ησλ καζεηώλ ρσξίο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο. Κακία
ζπγρώλεπζε – θαηάξγεζε ηκήκαηνο.

20 καζεηέο ζην ηκήκα – 10 γηα ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ηα εξγαζηήξηα.

Να θαιπθζνύλ όια ηα θελά θαη νη αλάγθεο ζε εθπαηδεπηηθνύο κε καδηθνύο
δηνξηζκνύο θαη πξνζιήςεηο.

Καλέλα παηδί λα κελ κείλεη ην Σεπηέκβξε ρσξίο Δάζθαιν

