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Κατόπιν γραπτής πρόσκλησης προς τα μέλη της Πανελλήνιας 
Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε της Ηπείρου πραγ-
ματοποιήθηκε συγκέντρωση των εκπαιδευτικών Γερμανικής 
Γλώσσας της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης το Σάββατο 
19 Μαρτίου 2011 στο Hotel Du Lac στα Ιωάννινα, παρουσία του 
Προέδρου του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας 
Ένωσης κ. Σλίμπα Πάκη και της Ταμία κα. Μακρίδου Δέσποινας. 

Συγκροτήθηκε Τοπική Επιτροπή της Πα-
νελλήνιας Ένωσης στην Ήπειρο. 

Υπεύθυνες/οι για το συντονισμό της 
λειτουργίας της Τοπικής Επιτροπής 
Ηπείρου ορίστηκαν ομόφωνα από 
τους παραβρισκόμενους οι συνά-
δελφοι (κατά αλφαβητική σειρά):
Γκαδρή Έλενα
Ζηλακάκη Αναστασία
Κατερίνη Ιωάννα
Μιχάλης Στέφανος
Πορίκη Κωνσταντίνα
Τσάγκα Βασιλική 

Επικοινωνία με την Τοπική Επιτρο-
πή Ηπείρου: epirus@deutsch.gr

[ Τ. Ε. Ηπείρου – Επιτροπή Ερευνών: Β΄ Ξ.Γ. στο Γυμνάσιο ]

Δύο στιγμιότυπα από το 1ο 
Φεστιβάλ Γερμανόφωνου 
Κινηματογράφου στα Ιω-
άννινα, που έγινε με μαζική 
συμμετοχή μαθητών όλων 
των ηλικιών, γονέων, συνα-
δέλφων άλλων ειδικοτήτων 
από 1 έως 3 Απριλίου 2011. 
Συμμετείχε επίσης και ένα 
σχολείο από τη Χαλκιδική, 
που βρισκόταν σε εκδρομή 
στα Ιωάννινα. 

Η Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης παρουσιάζει σε 
συγκριτικό πίνακα* τις τάσεις των ξένων γλωσσών (εκτός της 
Αγγλικής, που διδάσκεται σε όλους τους μαθητές) στα δημόσια 
Γυμνάσια. Η Γερμανική γλώσσα, παρά την εισαγωγή νέων γλωσ-
σών την τελευταία διετία, παρουσιάζει ανοδική πορεία: 140.844 
μαθητές και μαθήτριες των δημοσίων Γυμνασίων επέλεξαν τη 
Γερμανική γλώσσα κατά το σχ. έτος 2009-10. Συγκριτικά ανα-
φέρουμε πως στην αρχή της δεκαετίας (σχ. έτος 1999-2000) τη 
Γερμανική γλώσσα είχαν επιλέξει 60.588 μαθητές. 
Στον ιδιωτικό τομέα (Κέντρα Ξένων Γλωσσών, οικοδιδασκαλεία, 
ιδιαίτερα μαθήματα κλπ.) η Γερμανική γλώσσα είναι εδώ και χρό-
νια η γλώσσα που επιλέγεται από τους περισσότερους μετά την 
Αγγλική, π.χ. στις εξετάσεις Μαΐου 2011 για το Κρατικό Πιστοποι-
ητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) μετά την Αγγλική (48% των υποψηφί-
ων) ακολουθεί η Γερμανική (18%) και έπειτα η Γαλλική γλώσσα (15%).
Στη στήλη «Άλλη γλώσσα» του πίνακα περιλαμβάνονται: η Ισπα-
νική και η Ιταλική γλώσσα, που μπορούν να επιλεγούν σε όλα 
τα Γυμνάσια, η Ρωσική γλώσσα (προσφέρεται πιλοτικά σε 15 
γυμνάσια) και η Τουρκική γλώσσα (προσφέρεται πιλοτικά σε 
πέντε Γυμνάσια στη Θράκη). Εξαιτίας του μικρού αριθμού των 
μαθητών που επιλέγουν ως β΄ ξένη γλώσσα την Ισπανική, την 
Ιταλική, τη Ρωσική ή την Τουρκική γλώσσα, των λειτουργικών 
προβλημάτων που επιφέρει στα σχολεία η προσφορά τόσων 
γλωσσών και της οικονομικής κρίσης υπάρχει προβληματισμός 
στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ για αναθεώρηση του ισχύο-
ντος συστήματος.

Επικοινωνία με την Επιτροπή Ερευνών: forschung@deutsch.gr

*  Πηγή: Τμ. Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής του ΥΠΔΒΜΘ


