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Ή αλλίως πως ένα γενικό αίτημα χιλιάδων ωρομισθίων μετατρέπεται σε κλαδικό αίτημα,
έτσι ώστε να θίγει άλλους κλάδους καθηγητών ξένων γλωσσών....οι εποχές όμως άλλαξαν.
alfavita 28-12-2009

Παν. Ένωση Καθ. Γερμανικής Π.Ε.:

Σχετικά με τη θέση της ΔΟΕ για κατάργηση της ωρομισθίας

Την κατάργηση της ωρομισθίας και το αίτημα για σύσταση οργανικών θέσεων εκτός των
άλλων και για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» στα Δημοτικά
σχολεία υποστηρίζει το Δ.Σ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) με απόφασή
του.

Απαντώντας μάλιστα στις αιτιάσεις διαφόρων υπηρεσιακών παραγόντων, που
διατυπώθηκαν και στις συναντήσεις που είχε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. κ. Γιάννης Καρατσιομπάνης το προηγούμενο δίμηνο
στο Υπουργείο Παιδείας, «περί μη επαρκούς αριθμού ωρών διδασκαλίας της Γερμανικής και
της Γαλλικής Γλώσσας σε κάθε Δημοτικό Σχολείο, ώστε να συσταθεί οργανική θέση», η
Διδασκαλική Ομοσπονδία διεκδικεί «την κατάργηση της ωρομισθίας και τη σύσταση νέων
οργανικών θέσεων ανά σχολείο ή ανά ομάδα σχολείων».

Παραθέτουμε παρακάτω ένα παράδειγμα πρακτικής υλοποίησης της πρότασης για σύσταση
οργανικών θέσεων Γερμανικής (ΠΕ07) και Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ05) ανά ομάδα σχολείων
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
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Το μάθημα «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» διδάσκεται στη Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού για δύο
διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Εάν λοιπόν έχουμε τρία δημοτικά σχολεία (ένα 6/θέσιο, ένα
10/θέσιο και ένα 12/θέσιο) προκύπτουν συνολικά 20 διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τον
εκπαιδευτικό Γερμανικής ή Γαλλικής Γλώσσας και με αυτόν τον τρόπο συστήνεται μία
οργανική θέση που καλύπτει όμως τρεις σχολικές μονάδες.

Η υιοθέτηση μάλιστα της πρότασης που έχουν καταθέσει οι επιστημονικές ενώσεις των
καθηγητών Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας για έναρξη της διδασκαλίας της
Γερμανικής και της Γαλλικής Γλώσσας από τη Δ΄ Δημοτικού πέρα από τις προφανείς
θετικές εκπαιδευτικές επιπτώσεις που θα έχει για τις μαθήτριες και τους μαθητές μας, θα
συμβάλει ταυτόχρονα και στον περιορισμό των σχολικών μονάδων, στις οποίες θα πρέπει
να διατίθεται ο εκπαιδευτικός της Γερμανικής και της Γαλλικής Γλώσσας για να
συμπληρώσει το ωράριό του.

Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε από τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων άμεσα μέτρα για την κατάργηση της ωρομισθίας, που στην
περίπτωση της διδασκαλίας της Γερμανικής και της Γαλλικής Γλώσσας στα Δημοτικά
Σχολεία αντί να καλύπτει έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στη διάρκεια του σχολικού
έτους (ασθένειες, εγκυμοσύνες κλπ.) έχει καταστεί σχεδόν αποκλειστική εργασιακή σχέση
για τη διδασκαλία των δύο αυτών γλωσσών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.
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