
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Απευθυνόµαστε σε σας, γιατί θέλουµε µε αυτό 
το γράµµα να µοιραστούµε τις σκέψεις και τις 
αγωνίες µας για τις τελευταίες εξελίξεις στον 
κλάδο µας, γιατί σαν δάσκαλοι, δεν µπορούµε 
κι ούτε πρέπει να σωπαίνουµε, βλέποντας 
καθηµερινά πως η πραγµατικότητα στην 
εκπαίδευση διαµορφώνεται και µε τη 
συνδροµή του καθενός από εµάς.
Πιστεύουµε πως δεν αρκεί να επαναπαυτούµε 
και να αναµένουµε την «ως διά µαγείας» 
επίλυση των προβληµάτων που µας 
απασχολούν. Η µείωση του ωραρίου στο 
Γυµνάσιο επέφερε µεγάλες αλλαγές στη 
ζωή µας, ενώ το µέλλον της διδασκαλίας 
της Γερµανικής στο ∆ηµοτικό θεωρείται 
αβέβαιο.
Οφείλουµε να επισηµάνουµε πως µε τη 
συµµετοχή σας στις δραστηριότητες της 
Πανελλήνιας Ένωσης συµβάλλουµε όλοι 
µας στην επίτευξη των κοινών στόχων. Μη 
διστάσετε να απευθυνθείτε σε µας και να 
καταθέσετε τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας.
Η νέα χρονιά είναι ιδιαίτερα κρίσιµη καθώς 
µια σειρά θεµάτων παραµένουν ανοικτά. Για 
την Πανελλήνια Ένωση οι προτεραιότητες 
για το 2006 είναι οι εξής: 
1. Πρωτοβουλία για προώθηση του αιτήµατος 
για υποχρεωτική διδασκαλία της δεύτερης 
ξένης γλώσσας (Γερµανικής και Γαλλικής) 
στο Ενιαίο Λύκειο
2. Επαναπροώθηση του αιτήµατος για 
δηµιουργία θέσεων σχολικών συµβούλων 
ΠΕ07
3. Επιστολές στα ∆ηµοτικά σχολεία των 
οποίων οι µαθητές εγγράφονται σε Γυµνάσια 
χωρίς Γερµανικά
4. Επαφές µε Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεµόνων µε στόχο τη διατύπωση 
αιτηµάτων για τη διεύρυνση της διδασκαλίας 
της δεύτερης ξένης γλώσσας στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
5. Νέα χαρτογράφηση της κατάστασης της 

Γερµανικής γλώσσας στα δηµόσια Ηµερήσια, 
Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πειραµατικά και 
Αθλητικά Γυµνάσια
6. Στήριξη συναδέλφων που εργάζονται 
στον ιδιωτικό τοµέα σε συνεργασία µε την 
ΟΙΕΛΕ
7. Συνέδριο Καθηγητών Γερµανικής γλώσσας 
στη Θεσσαλονίκη (7-8-9 Απριλίου 2006)
8. ∆ιοργάνωση Τοπικών ενηµερωτικών 
Εκδηλώσεων σε περιοχές της Βόρειας 
Ελλάδας και στήριξη των Τοπικών Επιτροπών 
που λειτουργούν ήδη
9. Συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων µε 
τους αναγνωρισµένους συλλογικούς φορείς 
καθηγητών Γερµανικής των γειτονικών 
χωρών
10. Βελτίωση της παρεχόµενης ενηµέρωσης 
(www.deutsch.gr, περιοδικό aktuell)
11. Στενή συνεργασία µε τους 
αναγνωρισµένους συλλογικούς φορείς 
καθηγητών Αγγλικής και Γαλλικής για 
την προώθηση των κοινών αιτηµάτων 
(επαναφορά του 3ωρου στο Γυµνάσιο, 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, Ενιαίο Λύκειο, 
κατάργηση επάρκειας, παράλληλη 
διδασκαλία Γερµανικής-Γαλλικής, κ.α.)
12. ∆ηµιουργία οµάδων στήριξης των ∆.Σ. 
της Έδρας και του Παραρτήµατος Β.Ε. για 
παροχή βοήθειας σε πρακτικά ζητήµατα 
(µεταφράσεις, επικοινωνία, κ.α.)
13. Ενέργειες που στοχεύουν στην αύξηση της 
αντιπροσώπευσης της Γερµανικής γλώσσας 
και του γερµανόφωνου Πολιτισµού στην 
Ελλάδα

Γιάννης Καρατσιοµπάνης
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης 
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Ανοιχτό Γράµµα προς τους συναδέλφους


