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 ΠΡΟ: 
 - Υπουργό Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων  
 κ. Νίκο Φίλθ 
 ΚΟΙΝ.: 
 - Γενικό Γραμματζα ΥΠ.Π.Ε.Θ., κ. Γιάννθ Παντι 
 - Πρόεδρο του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ,  
 κ. Γεράςιμο Κουηζλθ 
 
 - Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Σπουδών, Προγραμμάτων & 
 Οργάνωςθσ Π.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Ιωάννθ Κουφόπουλο 
 - Επιτροπι Ξζνων Γλωςςών του Ι.Ε.Π. 
 - Επιτροπι του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικι για τθν  
 Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (ΕΕΚ) 
 

 - Βουλευτζσ, μζλθ τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ Μορφωτικών Υποκζςεων 
  τθσ Βουλισ των Ελλινων 
 - Πρόεδρο Επιτροπισ Εκνικοφ και Κοινωνικοφ Διαλόγου για τθν  
 Παιδεία κ. Αντώνθ Λιάκο 

 - Πρόεδρο Εκνικοφ Συμβουλίου Παιδείασ κ. Νίκο Θεοτοκά 
 - Μορφωτικοφσ ακολοφκουσ των γερμανόφωνων πρεςβειών 
 - Γενικό Προξενείο ΟΔΓ , Θεςςαλονίκθ  
 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τθ διδαςκαλία τθσ γερμανικισ γλώςςασ ςτα ΕΠΑ.Λ. και τθν Α/βάκμια 

Εκπαίδευςθ» 

 
Αξιότιμεσ κυρίεσ, αξιότιμοι κφριοι, 

 
Με δυςαρζςκεια πλθροφορθκικαμε τόςο τθν πρόταςθ τθσ Επιτροπισ του ΙΕΠ για τθ 

διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλώςςασ ςτα ΕΠΑ.Λ. όςο και τισ ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτθ διδαςκαλία 
τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλώςςασ ςτθν Ε΄ και ΣΤ΄ Δθμοτικοφ και είναι ιδιαίτερα δυςμενείσ και για τθ 
διδαςκαλία τθσ γερμανικής γλώσσας. 

Διαπιςτώνουμε με ζντονο προβλθματιςμό πωσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ αυτοφ του 
τφπου οδθγοφν ςτθ μετακφλιςθ του οικονομικοφ βάρουσ για τθν εκμάκθςθ των ξζνων 
γλωςςών ςτισ οικογζνειεσ. Σε μία εποχι κοινωνικισ οικονομικισ δυςπραγίασ είναι πράγματι 
ςτενάχωρο θ ελλθνικι πολιτεία να μθ ςυνεχίςει να υποςτθρίηει τουσ μακθτζσ και τισ 
μακιτριεσ ςτθν εκμάκθςθ των ξζνων γλωςςών που επικυμοφν και κα τουσ είναι ιδιαίτερα 
χριςιμεσ ςτθν επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία.  

 



 
 

Είναι λυπθρό ότι, ενώ το ευρωπαϊκό διακφβευμα παραμζνει θ προώκθςθ τθσ 
πολυγλωςςίασ των πολιτών, οι προτάςεισ και οι ρυκμίςεισ τθσ ελλθνικισ πολιτείασ να οδθγοφν 
ουςιαςτικά ςτθν υποβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ των ξζνων γλωςςών ςτο δθμόςιο  ςχολείο.  

Αναλυτικότερα επιχειριματα τόςο για τθ διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλώςςασ ςτα ΕΠΑ.Λ. 
όςο και τισ ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτθ διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλώςςασ ςτθν Ε΄ και 
ΣΤ΄ Δθμοτικοφ υπάρχουν ςτα ζγγραφα που ςασ ζχουν αποςταλεί από τισ επιςτθμονικζσ 
ενώςεισ κακθγθτών γαλλικισ και γερμανικισ γλώςςασ, επιχειριματα που ςυμμεριηόμαςτε και 
υποςτθρίηουμε αμζριςτα. 

Επιςθμαίνουμε επίςθσ ότι θ ελλθνικι πολιτεία οφείλει να ςεβαςτεί τισ δεςμεφςεισ τθσ 
για τθν προώκθςθ και τθ ςτιριξθ τθσ διδαςκαλία τθσ γερμανικής γλώσσας ςτα ελλθνικά 
δθμόςια ςχολεία όλων των βακμίδων όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτο ςθμείο Ι.4 ςτο 
Πρωτόκολλο τθσ 14θσ Συνόδου τθσ Μόνιμθσ Μικτισ Επιτροπισ βάςει του άρκρου 14 τθσ 
Ελλθνο-γερμανικισ μορφωτικισ ςυμφωνίασ τθσ 17θσ Μαΐου 1956, θ οποία ςυνιλκε ςτθ Βόννθ 
ςτισ 18-20 Νοεμβρίου 1996.  

Για  όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ καλοφμε τόςο το  ΙΕΠ όςο και το Υπουργείο να 
επανεξετάςει τα ηθτιματα που προαναφζραμε και είμαςτε ςτθ διάκεςι τουσ για οποιαδιποτε 
ςυνζργεια.   
 

 

 

Με τιμι 

 
 Η Πρόεδροσ 

  
             Κακ. Αγγελικι Κοιλιάρθ 

 

 


