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Την Τρίτη 22/11 το ΚΕΜΕΤΕ διοργάνωσε στα γραφεία της ΟΛΜΕ σύσκεψη όλων των
Ενώσεων Ξενόγλωσσων Καθηγητών προκειμένου να αντιμετωπιστεί από κοινού η
υποβάθμιση – μέχρι και εξαφάνιση – της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σε αυτή συμμετείχαν από το Σύλλογό μας οι συνάδελφοι Κατερίνα Χριστίνα Σπυροπούλου
και Χριστόφορος Σουμίλας. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Συλλόγων Καθηγητών Ιταλικής,
Γερμανικής, Αγγλικής και από δύο Συλλόγους Καθηγητών Γαλλικής.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας τόνισαν πως στην εποχή του μνημονίου μπορεί τα
ισπανικά να έχουν εξοστακιστεί ουσιαστικά από τη Δημόσια Εκπαίδευση, αλλά η συνέχιση
εφαρμογής αυτής της πολιτικής σύντομα θα οδηγήσει και τις άλλες γλώσσες σε παρακμή
και εξαφάνιση.
Στη βάση αυτού του σκεπτικού, υποστηρίξαμε πως απαιτείται ειλικρινής συνεργασία όλων
των Συλλόγων υπό την αιγίδα της ΟΛΜΕ αφού μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ελπίδες να
ανατρέψουμε αυτή την πολιτική και να έχουν προοπτική όλες οι γλώσσες στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Υπογραμμίσαμε πως είναι αυταπάτη να πιστεύει κάποιος ότι
μπορεί να σώσει το «μαγαζάκι του» από τη λαίλαπα του μνημονίου ή σε βάρος των άλλων
γλωσσών.
Το κλίμα ήταν καθαρά ενωτικό και όλες οι τοποθετήσεις των μελών του ΚΕΜΕΤΕ ήταν
ανεπιφύλακτα υπέρ της συνεργασίας και της σύμπνοιας στη βάση της απόλυτης ισοτιμίας
μεταξύ όλων των γλωσσών. Στο ίδιο μήκος κύματος – παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις
– κινήθηκαν σε γενικές γραμμές και οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Συλλόγων.
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Έτσι η κατάληξη της δίωρης συζήτησης ήταν πως θα δουλέψουμε όλοι μαζί σε δύο άξονες:
1) Διαμόρφωση κοινής παιδαγωγικής πρότασης για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη
Δημόσια Εκπαίδευση που να περιλαμβάνει αυτές που ήδη έχουν ενταχθεί αλλά και όποιες
ενταχθούν μελλοντικά.
2) Διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου.
Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε για την Τρίτη 6/12.
Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά και καθένας που ενδιαφέρεται καλείται να συμβάλει με
προτάσεις, σκέψεις, προβληματισμούς.
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