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Θέμα: Δυνατότητα επιλογής 2ης ξένης γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση. 

 

Αξιότιμη κ. Υπουργέ, 

αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι  κύριοι Βουλευτές, 

αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, 
 

    σε συνέχεια εγγράφου γονέων μαθητών που φοιτούν στο ΓΕΛ Σύρου, αλλά και προφορικών 
αναφορών  γονέων  τόσο στην Β΄Βάθμια όσο και στην Α΄Βάθμια εκπαίδευση στην περιοχή ευθύνης 
μας ( Δήμος Σύρου Ερμούπολης), αναφέρονται   σημαντικά προβλήματα στην δυνατότητα επιλογής 
δεύτερης ξένης γλώσσας . 

Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο  μαθήτριες/μαθητές να  υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν 
τη δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάσκεται στο σχολείο που φοιτούν χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται 
στην επιλογή τους. Δυστυχώς , όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης, η παρακολούθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας συναρτάται με την επιθυμία της 
πλειοψηφίας των μαθητών της τάξης ή/και την διαθεσιμότητα ωρών διδασκαλίας της  ξένης 
γλώσσας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο. Μάλιστα με τις ρυθμίσεις που 
προβλέπονται  στην Υ.Α. με αρ. 105226/Δ2/12-8-2020 ( ΦΕΚ Β΄ 3523  27/08/ 2020) οι σχετικοί 
περιορισμοί γίνονται αυστηρότεροι, τουλάχιστο για την Β’ Βάθμια εκπαίδευση,  ενώ παράλληλα 
εισάγονται  μη παραδεκτές διακρίσεις ανάλογα  με την συγκεκριμένη γλώσσα. 

 Ερμούπολη     20.02.21 
 Αρ. πρωτ. : 86 

Προς :  -    Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων   
      Γρ. Υπουργού 
- Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της 

   Βουλής 
- Βουλευτές Κυκλάδων 
- Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων : 
         α. Διεύθυνση Σπουδών, και Οργάνωσης 
         Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
         β. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και 
         Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
-     Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
- Συνήγορο του Παιδιού 
- Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης 

Κυκλάδων 
- Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Κυκλάδων          Κυκλάδων 
 

 

Κοινοπ.: -  Α.Σ.Γ.Μ.Ε. 
-   Συλλόγους Μέλη μας. 
-  Σύλλογο Δασκάλων Νηπιαγωγών 
    Σύρου, Τήνου, Μυκόνου 
-  Α΄ΕΛΜΕ Κυκλάδων 

 



Επομένως, όταν δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη σε εκπαιδευτικούς , όπως άλλωστε συμβαίνει 
συχνά  στα νησιά μας, οι μαθητές καλούνται από το δημοτικό σχολείο, να ξεκινήσουν την εκμάθηση 
της β’ ξένης γλώσσας που  παρέχεται στο σχολείο τους  η οποία δεν συμπίπτει πάντα με την γλώσσα 
που επέλεξαν. Στην A’ γυμνασίου τους δίνεται μία δυνατότητα να αλλάξουν μόνο για σοβαρούς 
λόγους και μόνο εφόσον το δεχθεί το σχολείο στο οποίο πρόκειται να φοιτήσουν ενώ, στη συνέχεια, 
αλλαγή στην ξένη γλώσσα μπορεί να γίνει μόνο από την πλευρά του σχολείου και όχι λόγω επιλογής 
του μαθητή ( με εξαίρεση την Ιταλική Γλώσσα). 

Επιπρόσθετα καθώς πολλές οικογένειες  έχουν ήδη μεριμνήσει/ επιλέξει  για την  να διδασκαλία  
συγκεκριμένων γλωσσών από την ηλικία της Α΄Βάθμιας εκπαίδευσης σε ιδιωτικές δομές, οι 
περιορισμοί αυτοί συχνά οδηγούν στην υποχρέωση εκμάθησης τριών γλωσσών χωρίς αυτό να είναι 
επιλογή τους.    

Στο βαθμό που η διδασκαλία δεύτερης ξένης  γλώσσας  είναι υποχρεωτική, θεωρούμε ότι  οι 
δεδομένοι περιορισμοί ( οι οποίοι στα νησιά λειτουργούν περισσότερο  καθοριστικά λόγω 
περιορισμένων επιλογών),   δεν αρμόζουν στην εποχή μας και μάλιστα σε χώρα μέλος  της 
πολύγλωσσης Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα  όλων των παιδιών στην μάθηση, της συνταγματικής 
επιταγής  για την ισότητα στην πρόσβαση  στην δημόσια εκπαίδευση  και δεδομένης της  
υποχρέωσης εκμάθησης δεύτερης γλώσσας,  παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ( προσλήψεις 
εκπαιδευτικών, τροποποίηση επί το ευμενέστερο των σχετικών διατάξεων λαμβανομένης υπόψη 
της ,συνταγματικά κατοχυρωμένης, νησιωτικότητας) έτσι ώστε   οι μαθητές του νησιού μας να 
έχουν στην πράξη την δυνατότητα της επιλογής της εκμάθησης της δεύτερης  ξένης γλώσσας . 

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας παραμένει  στην διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετη ενημέρωση ή και 
ακρόαση σε οποιαδήποτε διαδικασία διαμόρφωσης /τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας.   

 

Με εκτίμηση, 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
 

 
 

 


