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Ξυλόκαςτρο 4.7.2011
ΘΕΜΑ: Ζκδοςη ψηφίςματοσ επί αιτήματοσ ςυλλόγων γονζων και κηδεμόνων
Δημοτικϊν και Γυμναςίων.
Μετά από αίτημα των ςυλλόγων γονζων και κηδεμόνων των Δημοτικών και
Γυμναςίων του Δήμου μασ ςτο οποίο αναφζρεται ότι :
<<Με μια αιφνιδιαςτικι και ακατανόθτθ απόφαςθ, θ υφυπουργόσ Παιδείασ
καταργεί το δικαίωμα επιλογισ και παράλλθλθσ διδαςκαλίασ τθσ 2θσ ξζνθσ γλώςςασ
για τουσ μακθτζσ των δθμοτικών και γυμναςίων.
Αυτι θ απόφαςθ υποβακμίηει τθ διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλώςςασ για τουσ
μακθτζσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ παρά τισ περί αντικζτου εξαγγελίεσ τθσ
υπουργοφ Παιδείασ. Στερεί τθ δυνατότθτα ελεφκερθσ επιλογισ και υποχρεώνει τουσ
μακθτζσ είτε να αλλάξουν ςχολείο είτε να αλλάξουν επιλογι είτε ν' απαλλαγοφν από
το μάκθμα!!!
Η αδιριτθ ανάγκθ καλλιζργειασ των ξζνων γλωςςών αντί να αναβακμίηεται με
ςτόχο ο μακθτισ τελειώνοντασ το Γ/ςιο να λαμβάνει πιςτοποιθτικό γνώςθσ 2 ξζνων
γλωςςών, όπωσ άλλωςτε ζχει δθλωκεί ότι ςτοχεφει το υπουργείο παιδείασ,
υπονομεφει τθν παραπάνω κζςθ και οδθγεί ςτθν πλιρθ διάλυςθ των ξενόγλωςςων
ςπουδών ςτο δθμοτικό και το γυμνάςιο. Ασ μθ ξεχνάμε άλλωςτε ότι οι ςυγχωνεφςεισ
– καταργιςεισ ςχολείων προωκικθκαν τάχα με το επιχείρθμα τθσ δυνατότθτασ
διδαςκαλίασ επιλογισ ξζνων γλωςςών, το οποίο τώρα καταργείται!
Πζρα από τθν ουςία του ηθτιματοσ αυτι θ απόφαςθ κα οδθγιςει ςε :
 Ουςιαςτικι κατάργθςθ τθσ χωροταξικισ κατανομισ των ςχολείων.
 Μετακίνθςθ μακθτών από διμο ςε διμο προκειμζνου να παρακολουκιςουν το
μάκθμα τθσ επιλογισ τουσ.
 Αναγκαςτικι αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν Ε΄ δθμοτικοφ για πολλά
παιδιά.
 Πολλά προβλιματα, κακώσ κανζνασ δεν μπορεί να εγγυθκεί για τθν αςφάλεια
των μακθτών αν ιςχφςει θ απαλλαγι των μακθτών από τθν 2θ ξζνθ γλώςςα και
αυτοί παραμζνουν ςτο προαφλιο κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ.
 Αδόκιμο χαρακτθριςμό των ςχολείων ςε γαλλόφωνα, γερμανόφωνα(επιςτροφι
ςτο 1970)
 Αλλαγι του πλθκυςμοφ των μακθτών ανά ςχολικι μονάδα που κα επιφζρει
ςτεγαςτικά προβλιματα και δθμιουργία πολυπλθκών τμθμάτων.
 Πρόβλθμα ζνταξθσ του μακθτι ςτο τμιμα, κακώσ άλλθ γλώςςα κα ζχει διδαχτεί
ςτο δθμοτικό και άλλθ κα κλθκεί να παρακολουκιςει ενδεχόμενα ςτο Γ/ςιο.
 Κατάργθςθ τθσ ιταλικισ και ιςπανικισ γλώςςασ ωσ επιλογισ ςε όλο το νομό
Κορινκίασ.
 Κόςτοσ για τουσ γονείσ που επιφορτίηονται τθ μεταφορά ςτο ςχολείο των
μακθτών.
 Ανιςότθτα ςε ςχζςθ με τα ιδιωτικά ςχολεία, όπου οι μακθτζσ κα επιλζγουν και
κα διδάςκονται τισ γλώςςεσ που επικυμοφν.

 Υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ με τθν αναγκαςτικι
διακοπι τθσ 2θσ ξζνθσ γλώςςασ μζςω τθσ απαλλαγισ, αφοφ ο μακθτισ
υποχρεοφται να παραμείνει μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ χωρίσ αντικείμενο,
αδιαφορώντασ για το μάκθμα, πλιττοντασ και με άμεςθ ςυνζπεια να δθμιουργεί
προβλιματα με τθ ςυμπεριφορά του.
 Δθμιουργία ςχολείων γλωςςικοφ καταναγκαςμοφ και ενίςχυςθ τθσ
παραπαιδείασ, αφοφ οι μακθτζσ κα καταφεφγουν ςτα φροντιςτιρια για να
μάκουν τθν ξζνθ γλώςςα που επικυμοφν, επιβαρφνοντασ οικονομικά τισ
οικογζνειζσ τουσ και μάλιςτα ςε μια περίοδο οικονομικισ κρίςθσ.
 Αναςφάλεια και αβεβαιότθτα χιλιάδων ξενόγλωςςων εκπαιδευτικών κακώσ
κίγονται τα εργαςιακά τουσ δικαιώματα και μάλιςτα ςε με περίοδο που πολφσ
λόγοσ γίνεται για απολφςεισ δθμοςίων υπαλλιλων.
Καλοφμε το Υπουργείο Παιδείασ να φανεί ςυνεπζσ ςτισ εξαγγελίεσ του για
ουςιαςτικι αναβάκμιςθ τθσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ αφοφ δεν δθμιουργείται
επιβάρυνςθ ςτον κρατικό προχπολογιςμό (φπαρξθ εκπαιδευτικών ειδικοτιτων με
οργανικζσ κζςεισ) και:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Να ανακλθκεί άμεςα θ υπουργικι απόφαςθ.>>

Σο Δημοτικό υμβοφλιο ςτισ 28.6.2011 , ομόφωνα ,εξζδωςε το ακόλουθο ψήφιςμα:
΄΄Το Δθμοτικό Συμβοφλιο Ξυλοκάςτρου – Ευρωςτίνθσ ςτθρίηει τθ διεκδίκθςθ των
ςυλλόγων γονζων των Δθμοτικών και Γυμναςίων Ξυλοκάςτρου και ηθτά από το
Υπουργείο Παιδείασ τθν άμεςθ ανάκλθςθ τθσ Υπουργικισ απόφαςθσ θ οποία
καταργεί το δικαίωμα επιλογισ και παράλλθλθσ διδαςκαλίασ τθσ 2θσ ξζνθσ γλώςςασ
για τουσ μακθτζσ των Δθμοτικών και Γυμναςίων.
Οι μονομερείσ αποφάςεισ, χωρίσ να αφινουν κανζνα περικώριο για κάποια
μεταβατικι περίοδο, μόνο τθν εκπαίδευςθ των μακθτών και τθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία δεν ωφελοφν΄΄.
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