
 
 
 

ΘΕΜΑ : ∆ιδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στα ∆ηµοτικά Σχολεία 
  

Προκειµένου να επιτευχθεί ορθός και έγκαιρος προγραµµατισµός, όσον αφορά στο θέµα της 
διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στις Ε΄& Στ΄ τάξεις των 6/θεσίων και άνω ∆ηµοτικών 
Σχολείων, κρίνεται απαραίτητο να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: 
  
1.                  Οι ∆/ντές των 6/θεσίων και άνω ∆ηµοτικών Σχολείων να ενηµερώσουν, για τη 
διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, τους γονείς και κηδεµόνες των µαθητών, οι οποίοι θα 
φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2008-09 στην Ε΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου . 
  
2.                  Οι γονείς και οι κηδεµόνες των µαθητών να συµπληρώσουν, στη συνηµµένη 
δήλωση, τη γλώσσα προτίµησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερµανική) και να καταθέσουν τη 
δήλωση στο ∆/ντή του Σχολείου. 
  
3.                  Οι ∆/ντές των Σχολείων να υποβάλουν στο ∆/ντή Π.Ε συµπληρωµένο το συνηµµένο 
Πίνακα 1.  
  
4.                  Οι ∆/ντές Π.Ε  να συµπληρώσουν το συνηµµένο συγκεντρωτικό Πίνακα 2, µε βάση 
τα στοιχεία (µαθητές Ε΄ τάξης) που θα υποβάλουν οι ∆/ντές των Σχολείων και  να τον 
διαβιβάσουν στη ∆/νση Σπουδών Π.Ε του ΥΠΕΠΘ,  το αργότερο µέχρι 20-6-2008. (Στον Πίνακα 
2 αναγράφεται κάθε Σχολείο ανά ∆/νση ή Γραφείο Εκπ/σης).  
  
  
  



  
  
5.                  Η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερµανικής σύµφωνα µε την  Φ. 
12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β΄), «Αναµόρφωση Ωρολογίων προγραµµάτων 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο» πραγµατοποιείται για δύο ώρες την εβδοµάδα στις Ε΄& Στ΄ τάξεις του 
∆ηµοτικού Σχολείου. 
  
6.               Για την οργάνωση της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας θα εφαρµοστεί ο θεσµός 
των τµηµάτων παράλληλης διδασκαλίας. 
  
Η οργάνωση των τµηµάτων παράλληλης διδασκαλίας έχει ως ακολούθως: 
§                     Στα σχολεία µε ένα τµήµα Ε΄ τάξης, οι µαθητές οργανώνονται σε παράλληλα 
τµήµατα, ανάλογα µε τη δήλωση προτίµησής τους. 
§                     Στα σχολεία µε δύο ή και περισσότερα τµήµατα Ε΄ τάξης, οι  µαθητές 
οργανώνονται σε τµήµατα Γαλλικής ή Γερµανικής, τα οποία συγκροτούνται από µαθητές όλων των 
τµηµάτων της τάξης, ανάλογα µε τη δήλωση προτίµησής τους. 
  
7.                  Ο ελάχιστος αριθµός µαθητών για τη δηµιουργία τµήµατος παράλληλης διδασκαλίας 
ή τµήµατος που συγκροτείται από µαθητές δύο ή περισσότερων τµηµάτων της Ε΄ τάξης είναι 8 
µαθητές. Σε αποµονωµένα ∆ηµοτικά Σχολεία της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας ο αριθµός 
αυτός µπορεί να µειωθεί στους 5 µαθητές.  
  
8.                  Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης του απαιτούµενου ελάχιστου αριθµού µαθητών για 
τη δηµιουργία τµήµατος σε µία γλώσσα προτίµησης, τότε οι µαθητές ακολουθούν υποχρεωτικά την 
επιλογή µε τις περισσότερες προτιµήσεις.  
  
9.     Να λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης να διδάσκονται την ίδια Γλώσσα που 
διδάσκονταν στην Ε΄ τάξη. 
  
  
Συν. :  3 σελίδες                                                                           Ο   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
                             
Εσωτερική ∆ιανοµή                                                                
1.      Γραφείο κ.  Υπουργού 
2.      Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3.      Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
4.      Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα                                            ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ 
5.      Ειδική Υπηρεσία Εφαρµ Προγρ ΚΠΣ 
6.      ∆/νση Σπουδών Π.Ε                                                          
  

 


