
Γερμανικά με πτυχίο στο 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου 
 
Το γεγονός, ότι οι μαθητές των δημοσίων σχολείων δεν έχουν τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο στις ξένες γλώσσες εντός του 
ωρολογίου προγράμματος, αποτέλεσε το κίνητρο μας και έτσι 
αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια προετοιμασίας των 
μαθητών μας εντός των διδακτικών ωρών για την απόκτηση του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στα Γερμανικά, το οποίο 
αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 
Δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας δεν παρέχει στα 
παιδιά μας την ευκαιρία να μάθουν μια ξένη γλώσσα και να μπορούν να 
το αποδείξουν κιόλας, αποκτώντας ένα δίπλωμα, καθώς στην Ελλάδα του 
2009 θεωρούνται προφανώς τόσο ασήμαντες οι ξένες γλώσσες, που έγινε 
περικοπή των ωρών διδασκαλίας από 3 σε 2 εβδομαδιαίως. Έτσι λοιπόν 
έγκειται στην ευσυνειδησία και στην αγάπη μερικών εκπαιδευτικών το 
να προσφέρουν στα ελληνόπουλα της Ενωμένης Ευρώπης τη δυνατότητα 
για πιο ποιοτική και αποδοτική εκμάθηση ξένων γλωσσών. Με τη σκέψη, 
ότι τα παιδιά μας αν δεν έχουν ξεκάθαρους μακροπρόθεσμους ή 
βραχυπρόθεσμους στόχους, χάνουν το κίνητρο τους και αδιαφορούν 
τελικά για τη σχολική διαδικασία, ξεκινήσαμε στο σχολείο μας αυτήν  
την πρωτοβουλία για τους μαθητές της Γ’ τάξης, η οποία βρήκε μεγάλη 
ανταπόκριση. Η συμμετοχή στις εξετάσεις ήταν προαιρετική, παρόλα 
αυτά πολλοί μαθητές αγόρασαν τα βιβλία με την αντίστοιχη ύλη και 
άρχισαν να δουλεύουν εντατικά για την απόκτηση του πτυχίου τους, 
βελτιώνοντας αισθητά την επίδοσή τους και δείχνοντας μεγάλη προθυμία 
για τη δυνατότητα αυτή.  
Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους μαθητές, που αγκάλιασαν 
αυτή την προσπάθεια και μου έδωσαν δύναμη, καθώς και τους γονείς 
τους, που επιβαρύνθηκαν οικονομικά με την αγορά των βιβλίων και την 
εγγραφή των παιδιών τους στις εξετάσεις. Επίσης να τονίσω, ότι τίποτα 
δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη συμβολή του Διευθυντή μας κ. 
Θεοχαρόπουλου, ο οποίος οργάνωσε μια αίθουσα με τηλεόραση και 
DVD μόνο για τα Γερμανικά, και στήριξε την πρωτοβουλία μου 
οικονομικά και ηθικά. Εύχομαι λοιπόν σε όλους τους μαθητές μας καλή 
επιτυχία στις εξετάσεις, που θα διεξαχθούν 9 και 10 Μαΐου και σε όλους 
εμάς, που αγαπάμε τη δημόσια εκπαίδευση και τα παιδιά μας καλή 
δύναμη για ένα καλύτερο μέλλον στα σχολεία.  
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