
Άλιμος, 28 Ιουνίου 2010 
 

ΠΡΟΣ:   Υπουργείο Παιδείας 
               δια Βίου Μάθησης και 
               Θρησκευμάτων 
               Διεύθυνση Προσωπικού 
               Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
    Ανδρέα Παπανδρέου 37 
              151 80 Μαρούσι 
ΚΟΙΝ:  1. Διεύθυνση Σπουδών Β΄/θμιας       
                 Εκπαίδευσης, Τμήμα Α 

     2. Δ΄ Διεύθυνση Β΄/θμιας 
                                                     Εκπαίδευσης  Αθήνας 

 3. Σχολικό Σύμβουλο    
     Γερμανικής Γλώσσας 

     4. Σχολικό Σύμβουλο 
                                                     Γαλλικής Γλώσσας 
     5. APF FU – GRÈCE 

 6. Ένωση Καθηγητών   
Γερμανικής Γλώσσας   

          7. ΕΛΜΕ Νοτίου Αθήνας 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή εγκυκλίων σχετικά με την λειτουργία παράλληλων τμημάτων 
διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο. 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και τη κείμενη νομοθεσία που αφορά στην παράλληλη 
διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο, διαπιστώνουμε τη μη ορθή 
ερμηνεία και κατά συνέπεια εφαρμογή τους στη Δ’ Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 
Αθήνας.   

Πιστεύουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται και οργανώνονται τα 
τμήματα της Β΄ Ξένης Γλώσσας σε κάποια σχολεία καταστρατηγούν εργασιακά 
δικαιώματα μας και υποβιβάζουν τον ρόλο μας μέσα στο σχολείο. Παράλληλα 
δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, λόγω των προβλημάτων που 
προκαλούν στην οργάνωση του ωρολογίου προγράμματος και της έλλειψης  
αιθουσών διδασκαλίας.    

Συγκεκριμένα,  προκειμένου να δημιουργηθούν ξενόγλωσσα τμήματα σε μια 
γλώσσα που έχει επιλεγεί από λίγους μαθητές ( π.χ 15 μαθητές  από όλα τα τμήματα 
της Α’ τάξης Γυμνασίου)  επιχειρείται η παράλληλη διδασκαλία όλων των γλωσσών 
ταυτοχρόνως όχι ανά τμήμα ή ζεύγη τμημάτων αλλά ανά τάξη. Αυτό έχει ως 
συνέπεια, για τις γλώσσες που επιλέγονται από πολλούς μαθητές να δημιουργούνται 
δύο ή και περισσότερα τμήματα της ίδιας γλώσσας, τα οποία λειτουργούν μεν 
παράλληλα αλλά και ταυτόχρονα.  Φυσικά, η ρύθμιση αυτή απαιτεί την ταυτόχρονη 
παρουσία δύο ή και περισσότερων καθηγητών της ίδιας ειδικότητας. 

Βάσει αυτής της οργάνωσης των τμημάτων, καθηγητές οργανικά 
τοποθετημένοι σε ένα σχολείο δεν συμπληρώνουν το ωράριο τους, ενώ παράλληλα 
καλείται άλλος εκπαιδευτικός του ίδιου κλάδου με διάθεση από άλλο σχολείο να 



διδάξει ταυτόχρονα το ίδιο αντικείμενο. Αυτός ο σχεδιασμός δεν ακυρώνει κατ’ 
ουσία την απόφαση τοποθέτησης του ΠΥΣΔΕ των συγκεκριμένων καθηγητών, δεν 
τους αποστερεί την δυνατότητα της διδασκαλίας των διδακτικών ωρών για τις οποίες 
τοποθετήθηκαν και κατ’ επέκταση δεν καταργείται έτσι η οργανικότητα των θέσεων 
τους; 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε βάσει ποιας νομοθεσίας επιτρέπεται αυτή 
η διαδικασία. Ποιες είναι οι εγκύκλιοι και οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας 
που δίνουν τη δυνατότητα να καλείται ένας εκπαιδευτικός για συμπλήρωση ωραρίου 
σε μια σχολική μονάδα για παράλληλη και ταυτόχρονη διδασκαλία των τμημάτων 
μιας τάξης, όπου ο ήδη υπάρχων εκπαιδευτικός του ίδιου κλάδου σπουδών δεν έχει 
ήδη συμπληρώσει το ωράριο του;  

 
Με εκτίμηση οι εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Αλίμου, 

 
 
 
Μπατάκη Ειρήνη   ΠΕ07    
Καρπάθου 6 
17123 Νέα Σμύρνη 
Τηλ. 210 9322881 
 
Φουντουλάκης Γρηγόρης ΠΕ05 
Παύλου Μελά 25α 
17455 Άλιμος 
τηλ. 210 9884525, 6977603203  


