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ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΥΕΣΘΚΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 371 «Πξόγξακκα λένπ Οινήκεξνπ»
ΣΟΤ ΤΠΟ ΦΗΦΘΗ ΝΟΜΟΥΕΔΘΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟΤ ΠΑΘΔΕΘΑ ΓΘΑ ΣΑ ΑΕΘ
«πλάδεη πιήξσο κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε
ηελ γισζζνκάζεηα», ε αθνινπζνχκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απφ ην Τ.ΠΑΗ.Θ. σο
πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο Γαιιηθήο γιψζζαο ζηε Γεκφζηα Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε;»
ην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηα Α.Δ.Η. , “Νένη
Οξίδνληεο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα: Δλίζρπζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ζχλδεζεο ησλ ΑΔΗ κε ηελ θνηλσλία θαη ινηπέο δηαηάμεηο“, ην
νπνίν θαηαηέζεθε γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ζηε Βνπιή, πεξηέρεηαη ζην άξζξν
371«Πξφγξακκα λένπ Οινήκεξνπ» Γηάηαμε αλαθνξηθά κε ην αλαβαζκηζκέλν
πξφγξακκα Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη Νεπηαγσγείνπ
Με ηε δηάηαμε εηζάγεηαη λέν, αλαβαζκηζκέλν πξφγξακκα νινήκεξνπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ θαη Νεπηαγσγείνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ηδηάδνπζεο
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζήκεξα ζηελ
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πξνζδνθψκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηα Νέα
Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, φζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.
πγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ άιισλ ζην άξζξν 371«Αλαβαζκηζκέλν πξφγξακκα
νινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη Νεπηαγσγείνπ» ζηηο παξαγξάθνπο 1,2 θαη 3
αλαθέξνληαη θαη ηα αθφινπζα :
«Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2022-2023 ηίζεηαη ζε εθαξκνγή λέν, αλαβαζκηζκέλν
πξφγξακκα νινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη Νεπηαγσγείνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο
θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
Σν λέν, αλαβαζκηζκέλν πξφγξακκα νινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ αλαπηχζζεηαη
ζε ηξεηο (3) δψλεο:
ηε δεχηεξε (2ε) δψλε, «Μειέηε-Πξνεηνηκαζία», δηάξθεηαο δχν (2) δηδαθηηθψλ σξψλ,
εληάζζεηαη, ηνπιάρηζηνλ γηα κηα (1) δηδαθηηθή ψξα θαζεκεξηλά, ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηεο «Μειέηεο – Πξνεηνηκαζίαο» ζηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά, ην νπνίν
αλαηίζεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θιάδνπ ΠΔ70 – Γαζθάισλ.
ηε ίδηα δψλε δχλαηαη λα εληάζζεηαη κία (1) δηδαθηηθή ψξα κε αληηθείκελν έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα: αγγιηθά, αζιεηηζκφο, εηθαζηηθά, κνπζηθή, ζεαηξηθή
αγσγή θαη ηερλνινγία πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.), ηα νπνία αλαηίζεληαη
ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ.
ηελ ηξίηε (3ε) δψλε, «ρνιηθνί Μαζεηηθνί Όκηινη», εληάζζνληαη, γηα ζπλερφκελν
δίσξν θαζεκεξηλά, κε ελδηάκεζν νιηγφιεπην δηάιεηκκα, νη ζρνιηθνί καζεηηθνί
φκηινη…»
Παξάιιεια ζύκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε :
«Ζ δηακφξθσζε ηνπ λένπ, αλαβαζκηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ νινήκεξνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ επηηπγράλεηαη κε ηε δηεχξπλζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα
Μειέηε-Πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά θαη ηνλ
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ειθπζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δώλε ησλ ζρνιηθώλ καζεηηθώλ νκίισληα νπνία
θξίλνληαη αλαγθαία ζην πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθόηεξεο αληηκεηώπηζεο ησλ
καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο θαη πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο, γλψζε θαη εκπεηξίεο γηα ην πψο καζαίλνπλ, πψο εξεπλνχλ
θαη πψο γίλνληαη δεκηνπξγηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί άλζξσπνη, λα αλαθαιχςνπλ θαη
λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο, θιίζεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπο, λα
εθθξάζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επξεκαηηθφηεηά ηνπο, αλαιακβάλνληαο
πξσηνβνπιίεο κέζα ζην πλεχκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο».

Με έθπιεμε σο εθπαηδεπηηθνί Γαιιηθήο γιψζζαο δηαπηζηψζακε φηη ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο καο ΑΠΟΚΛΔΗΔΣΑΗ ΠΑΝΣΔΛΩ απφ ην Αλαβαζκηζκέλν
Πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηφζν απφ ηα αληηθείκελα ηεο
δεχηεξεο (2εο) δψλεο, «Μειέηε-Πξνεηνηκαζία», δηάξθεηαο δχν (2) δηδαθηηθψλ σξψλ,
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πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ Σ.Π.Δ.), ηα νπνία αλαηίζεληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ
αληίζηνηρνπ θιάδνπ, φζν θαη απφ ζπλερφκελν δίσξν θαζεκεξηλά ζηελ ηξίηε (3ε)
δψλε ησλ «ρνιηθψλ Μαζεηηθψλ Οκίισλ»θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ γη’ απηνχο
αληηθεηκέλσλ .
Γεδνκέλνπ φηη ζην ππφ ςήθηζε άξζξν 371 γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην
Αλαβαζκηζκέλν Πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηε Β’ Εψλε θαη θακία αλαθνξά ζηε
δηδαζθαιία ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο ζην ελ ιφγσ άξζξν ε Πνιηηεία, ελ πξνθεηκέλσ
ηνΤ.ΠΑΗ.Θ. δηαρσξίδεη – θαηεγνξηνπνηεί πεξαηηέξσ κε κε λφκηκν ηξφπν ηηο δχν Ξέλεο
Γιψζζεοπαξαβηάδεη ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο Γηνίθεζεο θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο
εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φκνησλ θαηαζηάζεσλ (
δηδαζθαιία δχνΞέλσλ Γισζζψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαίδεπζε), πνπ επηβάιιεηαη απφ ην
άξζξν 4παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο.
Καη ηνχην δηφηη ην
Τ.ΠΑΗ.Θ. δελ εθαξκφδεη ΚΑΗ ηελ πξναλαθεξζείζα Δπξσπατθή Αλαθνίλσζε - Οδεγία
(COM (2008)566) ηεο Δπηηξνπήο ησλΔπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ Πνιπγισζζία
ππνρξέσζεο ηζφηηκεο δηδαζθαιίαο (1+2 μέλεο γιψζζεο ) θαζψο ζηεξεί ηε
δπλαηφηεηα απφθηεζεο ΓΩΡΔΑΝ εκβάζπλζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ απφ ηνπο
καζεηέο ηεο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο ηζφηηκα θαη ησλ ΓΤΟ Ξέλσλ Γισζζψλ.
ΤΠΕΝΘΤΜΘΖΕΣΑΘ ΟΣΘ ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε – νδεγία (COM(2008)566), ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2008, ηεο επηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ πξνο ην
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή
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ζέκα:«Πνιπγισζζία,

Πιενλεθηήκαηα γηα ηελ Δπξψπε θαη θνηλή δέζκεπζε»,ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ
ζεσξείηαη κία απφ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα απνθηά θάζε πνιίηεο ηεο
ΔΔ.
ην πιαίζην ηεο γεληθήο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,
ζηφρνο ηεο ΔΔ είλαη, επνκέλσο, θάζε πνιίηεο ηεο λα θαηέρεη δχν γιψζζεο επηπιένλ

ηεο κεηξηθήο ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, ηα παηδηά πξέπεη λα
δηδάζθνληαη δχν μέλεο γιψζζεο ζην ζρνιείν απφ λεαξή ειηθία.
χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ νδεγία (COM (2008)566) ηεο Δπηηξνπήο ησλ
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«Πνιπγισζζία,

Πιενλεθηήκαηα γηα ηελ Δπξψπε θαη Κνηλή ππνρξέσζε » νη Δπξσπατθέο ρψξεο
πξέπεη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο ηνπο ηεο εθκάζεζεο δχν μέλσλ
γισζζψλ επηπιένλ ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο ( 1+2),ρσξίο λα πξνθχπηεη ηφζν απφ
ην γξάκκα φζν θαη απφ ην πλεχκα ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο πξνηεξαηφηεηα γηα θακία απφ
ηηο δχν Ξέλεο Γιψζζεο πνπ απνθαζίδεη λα εληάμεη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζχζηεκα έλα
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Έλσζεο νχηε
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θαηεγνξηνπνίεζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν Ξέλσλ Γισζζψλ κε δηαθνξνπνίεζε ησλ
ζπλζεθψλ δηδαζθαιίαο ηεο θάζε κηαο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ησλ βαζκίδσλ
ηεο εθπαίδεπζεο.
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε ηνπ
Ννκνζέηε λα ξπζκίδεη κε φκνην ηξφπν φκνηεο κεηαμχ ηνπο θαηαζηάζεηο.
Πξφθεηηαη ινηπφλ φρη κφλν γηα ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην Νφκν αιιά θαη γηα
ηζφηεηα ηνπ Νφκνπ απέλαληη ζηνπο πνιίηεο.
Αλάινγν πεξηερφκελν έρεη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη σο ηκήκα ησλ ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ.
Ζ πληαγκαηηθή απηή αξρή θαζηεξψλεη ππνρξέσζε ηνπ Ννκνζέηε ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε λα κε ξπζκίδεη κε επλντθφηεξν ηξφπν φκνηεο κεηαμχ ηνπο θαηαζηάζεηο
φηαλ απηφ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ιφγνπο Γεκνζίνπ πκθέξνληνο.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο νδεγίαο
(COM (2008)566) ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ
Πνιπγισζζία κε ηίηιν «Πνιπγισζζία, Πιενλεθηήκαηα γηα ηελ Δπξψπε θαη Κνηλή
ππνρξέσζε » ε Διιάδα αλαγλψξηζε φηη ε ελ ιφγσ νδεγία είλαη επσθειήο γηα ην
ζχλνιν ησλ πνιηηψλ ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ απνδέρηεθε ηελ εθαξκνγή ηεο ζην
εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα γηα ιφγνπο Γεκνζίνπ πκθέξνληνο πνπ ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε δελ είλαη άιιν παξά ε ηζφηηκε εθκάζεζε δχν μέλσλ γισζζψλ επηπιένλ
ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο ( 1+2) θαη ν εθνδηαζκφο ησλ πνιηηψλ κε ηε γλψζε ηνπο
ζε φκνην επίπεδν απηψλ ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ.
ΤΠΕΝΘΤΜΘΖΕΣΑΘ ΑΚΟΜΗ φηη βάζεη ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ
σο πξνο ηε δηδαζθαιία ηνπο, παξέρεηαη εκθαλψοιεφληεηνο αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ
ζε κηα απφ ηηο δχν μέλεο γιψζζεο (ζηελπξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα Αγγιηθά ) ν

καζεηήο ηα δηδάζθεηαη ζηνΓεκνηηθφ 16 ψξεο απφ ηελ Α’- Σ΄ ηάμεηο ηνπΓεκνηηθνχ
ρνιείνπ) ελψ ζηε Γεχηεξε Ξέλε Γιψζζα (ζηελ πξνθεηκέλεπεξίπησζε ηα Γαιιηθά)
παξέρνληαη κφλν 4 ψξεο δηδαζθαιίαο (Δ΄ θαη Σ’ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), ελψ
ν πεξαηηέξσ απνθιεηζκόο δηδαζθαιίαο από ην ΤΠΑΘΘ πνπ πεξηέρεηαη ζην ππό
ςήθηζε άξζξν 371 «Πξόγξακκα λένπ Οινήκεξνπ», παξίζηαηαη ηνπιάρηζηνλ
θαηαρξεζηηθόο έσο κεξνιεπηηθόο ζε βάξνο ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηελ δηδάζθνπλαιιά θαη ησλ καζεηώλ πνπ επέιεμαλ ηελ
εθκάζεζε ηεο ζην Δεκόζην ρνιείν.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη φζα αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ
ΖΗΣΟΤΜΕ


Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Άξζξνπ 371 «Αλαβαζκηζκέλν πξόγξακκα
νινήκεξνπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ θαη Νεπηαγσγείνπ»



Σε ΡΖΣΖ έληαμε ΚΑΗ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Γαιιηθήο γιψζζαο ζηε
δεχηεξε (2ε) δψλε, «Μειέηε-Πξνεηνηκαζία», ηνπιάρηζηνλ γηα κηα (1) δηδαθηηθή
ψξα φπσο θαη ηα άιια αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ήδε ζην ππφ ςήθηζε
άξζξν 371.



Σε ΡΖΣΖ έληαμε ζηελ ηξίηε (3ε) δψλε, «ρνιηθνί Μαζεηηθνί Όκηινη», θαη ηεο
εηδηθφηεηαο ΠΔ05 Γαιιηθήο γιψζζαο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλεηζθνξά ηεο
ζηνπο ελ ιφγσ ππφ δεκηνπξγία ζρνιηθνχο καζεηηθνχο νκίινπο ζην πιαίζην
ηεο απνηειεζκαηηθόηεξεο αληηκεηώπηζεο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ
πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ
δεμηόηεηεο θαη ζηε Γαιιηθή γιώζζα.

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΔΛΛΑ ΛΔΟΝΑΡΓΟΤ

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΝΑΣΑΗΑ ΜΑΝΑ

