
 «Διδαζκαλία νέμηπ γλώζζαπ ζηα δημξηικά ζχξλεία» 

Αγαπεημί γμκείξ θαη θεδεμόκεξ! 
 

Από ημ ζπμιηθό έημξ 2011-2012 ε 2η νέμη γλώζζα, ε μπμία ζα  δηδάζθεηαη ζηηξ Ε΄&  Ση΄ 

ηάλεηξ ηςκ 6/ζεζίςκ θαη άκς δεμμηηθώκ ζπμιείςκ, θαζώξ θαη ηςκ ζπμιείςκ με ΕΑΕΠ, ζα είκαη μόμξ μία 

ζε θάζε ζπμιηθή μμκάδα, Γαλλική ή Γεομαμική ζύμθςκα με ηεκ οπ’ αν. Φ.12/ 518 / 61284/Γ1/ 27-5-

2011 Υπμονγηθή Απόθαζε με ζέμα: «Δηδαζθαιία λέκεξ γιώζζαξ ζηα δεμμηηθά ζπμιεία», ε μπμία εζηάιε. 

Η επηιμγή ηεξ 2εξ λέκεξ γιώζζαξ είκαη απόθαζε ημο παηδημύ ζαξ θαη δηθή ζαξ. Πνμθεημέκμο κα 

δηεοθμιοκζείηε ζηε ιήρε ηεξ θαηάιιειεξ απόθαζεξ αθμιμοζεί ζύκημμε εκεμένςζε.  
 

Η εκμάθηζη νέμωμ γλωζζώμ ζε μηθνή ειηθία έπεη ζεηηθή επίδναζε ζηε μαζεζηαθή ακάπηολε θαη ζηεκ 

ακάπηολε ηεξ πνμζςπηθόηεηαξ ηςκ παηδηώκ. Εηδηθόηενα ε εθμάζεζε πνηκ από ηεκ ειηθία ηςκ 12 μπμνεί κα 

έπεη ςξ απμηέιεζμα: 

 ηεκ ηαπύηενε εθμάζεζε  

 ηε βειηίςζε ηςκ δελημηήηςκ θαη ζηε μεηνηθή γιώζζα αιιά θαη  

 ηε βειηίςζε ηςκ επηδόζεςκ ζε άιιμοξ ημμείξ 

 ζοκηειεί ζηε δοκαηόηεηα θαιιηένγεηαξ μηαξ πμιοδηάζηαηεξ πνμζςπηθόηεηαξ θαζώξ 

 δηεονύκεη ημκ μνίδμκηα ηςκ μαζεηώκ/ηνηώκ 

 πένα από ημκ πιμύημ ηςκ γκώζεςκ πμο απμθημύκ ζε γιςζζηθό επίπεδμ, εμπιμοηίδμοκ ηηξ γκώζεηξ 

ημοξ με ζημηπεία εκόξ αθόμε πμιηηηζμμύ με ημκ μπμίμ ένπμκηαη ζε επαθή 

 μαζαίκμοκ κα ζέβμκηαη ηε δηαθμνεηηθόηεηα  

 ακαπηύζζμκηαξ ηεκ ακεθηηθόηεηα ακαπηύζζμοκ θνηηηθή ζθέρε θαη μδεγμύκηαη ζηεκ θαηάνγεζε 

πνμθαηαιήρεςκ θαη ζηενεμηύπςκ  

 ακαπηύζζμοκ γιςζζηθέξ δεληόηεηεξ πμο είκαη εθόδημ γηα ηεκ δςή ημοξ θαη γηα ημ μειιμκηηθό ημοξ 

επάγγειμα θαζώξ ημοξ επηηνέπμοκ κα επηθμηκςκμύκ ζε μία αθόμε γιώζζα 

 πνμζθένεη άκμηγμα κέςκ πνμμπηηθώκ ζηε δςή ημοξ, ζημ πιαίζημ ηςκ μεηέπεηηα ζπμοδώκ ή θαη 

επαγγειμαηηθώκ δναζηενημηήηςκ ημοξ  
 

Εηδηθόηενα ηη Γεομαμική γλώζζα ηε μηιμύκ 100 εθαη. πενίπμο ςξ μεηνηθή γιώζζα θαη 80 εθαημμμύνηα ςξ 

με-μεηνηθή γιώζζα.  

 Ο Λμύζενμξ μεηέθναζε ημ θείμεκμ ηεξ Αγίαξ Γναθήξ από ηα Ειιεκηθά ζηα Γενμακηθά, γεγμκόξ πμο 

ελεγεί ηηξ πμιιέξ μμμηόηεηεξ ζηε δμμή θαη ζημ ζοκηαθηηθό ηεξ Γενμακηθήξ με ηεκ ανπαία αιιά θαη κέα 

ειιεκηθή γιώζζα. Τμ γεγμκόξ αοηό θαηαννίπηεη ημ μύζμ όηη ε εθμάζεζε ηεξ Γενμακηθήξ είκαη δύζθμιε, 

ημοιάπηζημκ όπη γηα ημοξ Έιιεκεξ, δηεοθμιύκεη μάιηζηα ηεκ εθμάζεζε θαη ηςκ 2 μαζεμάηςκ. 

 Οη μμμηόηεηεξ ζηε δμμή θαη ζύκηαλε ηεξ ειιεκηθήξ θαη ηεξ γενμακηθήξ εκηζπύμοκ ημοξ εηδηθμύξ ζημ κα 

πνμηνέπμοκ μαζεηέξ/ηνηεξ με μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ ζηεκ επηιμγή ηεξ Γενμακηθήξ. 

 Σεμακηηθό επίζεξ γηα μαζεηέξ με εηδηθέξ μαζεζηαθέξ ακάγθεξ είκαη όηη δηαβάδμοκ όηη βιέπμοκ. 

 Η Αγγιηθή θαη ε Γενμακηθή γιώζζα είκαη ζογγεκηθέξ γιώζζεξ, ζοκεπώξ πμιιέξ ιέλεηξ έπμοκ θμηκή 

νίδα θαη εηομμιμγία θαη μπμνεί κα ηηξ θαηακμήζεη θακείξ εύθμια. 

 Η Γενμακία παναμέκεη μ ζεμακηηθόηενμξ εμπμνηθόξ εηαίνμξ ηεξ Ειιάδαξ με ηηξ μεγαιύηενεξ 

επεκδύζεηξ ζηεκ Ειιάδα θαη βάδεη ημοξ γκώζηεξ ηεξ γιώζζαξ ζε πιεμκεθηηθή ζέζε. 

 To μεγαιύηενμ μένμξ ηςκ ημονηζηώκ πνμένπεηαη από γενμακόθςκεξ πώνεξ, γεγμκόξ πμο θαζηζηά ηε 

γκώζε ηεξ γενμακηθήξ γιώζζαξ πμιύηημε ζημκ ημμέα ημο ημονηζμμύ. 

 Τα Πακεπηζηήμηα ηεξ Γενμακίαξ θεμίδμκηαη γηα ημ ορειό επίπεδό ημοξ θαη είκαη πόιμξ έιλεξ πμιιώκ 

θμηηεηώκ γηα πνμπηοπηαθέξ ή μεηαπηοπηαθέξ ζπμοδέξ. 

 Γεκηθά ε ηζημνία ηεξ πώναξ μαξ από ηεκ ίδνοζή ηεξ είκαη άννεθηα δεμέκε θαη ζεηηθά θαη ανκεηηθά με 

ηε Γενμακία.  
 

       Εοπέξ γηα πνόμδμ ηςκ παηδηώκ ζαξ θαη λέγκμηαζηεξ δηαθμπέξ!    

    Με εθηίμεζε  

                                                                             Σπμιηθή Σύμβμοιμξ Γενμακηθήξ 

                                  Γηάκκα Κενθηκμπμύιμο 

                            gkerkino@gmail.com 


