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ΘΕΜΑ : Διδαςκαλία τησ Β΄ Ξζνησ γλώςςασ ςτο Γυμνάςιο – Διδαςκαλία τησ Ξζνησ γλώςςασ ςτο
Γενικό Λφκειο- Διδαςκαλία τησ Ξζνησ γλώςςασ ωσ μάθημα επιλογήσ ςτα ΕΠΑΛ
Αγαπθτζσ/οί Δ/ντριεσ/ντζσ, αγαπθτοί ςυνάδελφοι
Με τθν παροφςα επιςτολι ςασ επικυμϊ κατ αρχιν να ςασ ευχθκϊ μια καλι
και δθμιουργικι χρονιά γεμάτθ υγεία και δφναμθ για να αντεπεξζλκετε ςτο
δφςκολο αλλά ςθμαντικό ζργο ςασ.
ασ ενθμερϊνω επίςθσ, ότι για τθ διδαςκαλία τθσ Βϋ Ξζνθσ γλϊςςασ ςτο
Γυμνάςιο, κακϊσ και για τθ διδαςκαλία τθσ Ξζνθσ γλϊςςασ ςτο Λφκειο για το
ςχολικό ζτοσ 2015-2016 ςφμφωνα με τθν με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 Τ.Α.
(ΦΕΚ Βϋ 2121) & 137430/Γ2/02-09-2014 (ΦΕΚ Βϋ 2406) Τ.Α ιςχφουν τα παρακάτω:
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ Γυμναςίου διδάςκονται ωσ Βϋ ξζνθ γλϊςςα τθ
Γαλλικι ι τθ Γερμανικι γλϊςςα (παράλλθλθ διδαςκαλία).
Ο ελάχιςτοσ αριθμόσ μαθητών για τθ δθμιουργία τμιματοσ παράλλθλθσ
διδαςκαλίασ ςτθ Βϋ ξζνθ γλϊςςα είναι δώδεκα (12) μαθητζσ. ε απομονωμζνα
Γυμνάςια τθσ θπειρωτικισ και τθσ νθςιωτικισ χϊρασ, ο αρικμόσ αυτόσ μπορεί να

μειωκεί ςτουσ δζκα (10) μαθητζσ, με απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.
ε περίπτωςθ αδυναμίασ λειτουργίασ τμιματοσ ςε μία γλϊςςα, οι μακθτζσ
εντάςςονται υποχρεωτικά ςε τμιμα Βϋ ξζνθσ γλϊςςασ που είναι δυνατόν να
δθμιουργθκεί ςτο ςχολείο.
ε περίπτωςθ που ο ςυνολικόσ αρικμόσ μακθτϊν τθσ τάξθσ είναι μικρότεροσ
του ελάχιςτου αρικμοφ μακθτϊν για τθ δθμιουργία τμιματοσ Βϋ ξζνθσ γλϊςςασ, με
απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ οι μακθτζσ
εντάςςονται υποχρεωτικά ςε τμιμα Βϋ Ξζνθσ γλϊςςασ που είναι δυνατόν να
δθμιουργθκεί ςτο ςχολείο.
Η επιλογι τθσ Βϋ ξζνθσ γλϊςςασ γίνεται ςτθν Αϋ τάξθ του Γυμναςίου και οι
μακθτζσ τθ ςυνεχίηουν και ςτισ επόμενεσ τάξεισ. Οι μαθητζσ ζχουν δικαίωμα να
αλλάξουν την προτίμηςή τουσ για τη Β΄ ξζνη γλώςςα ζωσ και την 25η Σεπτεμβρίου
κάθε διδακτικοφ ζτουσ.
τθ Βϋ ξζνθ γλϊςςα οι μακθτζσ χωρίηονται ςε τμιματα τα οποία λειτουργοφν
παράλλθλα. Η κατανομι των μακθτϊν ςε τμιματα Βϋ ξζνθσ γλϊςςασ κακορίηεται με
βάςθ τθν αλφαβθτικι ςειρά. Σα τμιματα ςυμπτφςςονται και διαχωρίηονται
ακολουκϊντασ τα ανϊτερα όρια, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 129818/Γ2/16−09−2013
κοινι υπουργικι απόφαςθ (Βϋ 2451) και δθμιουργείται τμιμα για τθ Βϋ ξζνθ
γλϊςςα από τουσ μακθτζσ όλων των τμθμάτων τθσ ίδιασ τάξθσ.
ε περίπτωςθ που δεν μπορεί να γίνει ο χωριςμόσ των τμθμάτων ςφμφωνα
με τα ανωτζρω, τα τμιματα τθσ τάξθσ είναι δυνατόν να διαμορφϊνονται ςφμφωνα
με τθν επιλογι των μακθτϊν ςτθ Βϋ ξζνθ γλϊςςα με αλφαβθτικι ςειρά και
δθμιουργοφνται τμιματα τάξθσ με μακθτζσ που ζχουν επιλζξει τθν ίδια Βϋ ξζνθ
γλϊςςα, τα οποία πρζπει να είναι αρικμθτικά περίπου ιςοδφναμα.
Επιπλζον ςφμφωνα με τθν147340/Γ2/16/09/2014 ιςχφουν οι παρακάτω
οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία τθσ Βϋ Ξζνθσ γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιο:

Για τα Γερμανικά:
Αϋ Γυμναςίου
Βϋ Γυμναςίου
Γϋ Γυμναςίου

Μζχρι το 5ο κεφάλαιο (Lektion 5) του διδακτικοφ πακζτου Deutsch –
ein Hit! 1
Ολοκλιρωςθ του διδακτικοφ πακζτου Deutsch – ein Hit! 1
Μζχρι το 4ο κεφάλαιο (Lektion 4) του διδακτικοφ πακζτου Deutsch –
ein Hit! 2

Επιςθμαίνεται ωςτόςο ότι κα πρζπει οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν υπόψθ τουσ
το ΑΠ, να αξιοποιοφν ςτον μζγιςτο βακμό τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν οι μακθτζσ ςτθν
προθγοφμενθ βακμίδα ι τάξθ κακϊσ και να δίνουν τθν απαιτοφμενθ προςοχι ςτον
προγραμματιςμό και ςτθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ εν γζνει αλλά και τθσ κάκε
διδακτικισ ϊρασ χωριςτά, ϊςτε να γίνεται «αποτελεςματικι» χριςθ του διδακτικοφ
χρόνου. Επίςθσ κα πρζπει να διδάςκουν τα μορφοςυντακτικά φαινόμενα που κρίνονται

απαραίτθτα για τθν καλλιζργεια επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων ανάλογα με το επίπεδο
γλωςςομάκειασ του μακθτικοφ δυναμικοφ τουσ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου επιλζγουν ωσ ξζνθ γλϊςςα μία από
τισ γλϊςςεσ που διδάχτθκαν ςτο Γυμνάςιο, μεταξφ Αγγλικήσ, Γαλλικήσ και Γερμανικήσ
γλώςςασ και ςυνεχίηουν να τθ διδάςκονται και ςτισ επόμενεσ τάξεισ.
Με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου
επιλζγουν τθν ξζνθ γλϊςςα τθν οποία επικυμοφν να διδαχκοφν. Οι μαθητζσ ζχουν
δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμηςή τουσ για την ξζνη γλώςςα ζωσ και την 25η
Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικοφ ζτουσ.
Σα τμιματα ξζνων γλωςςϊν ςυγκροτοφνται με βάςθ τισ επιλογζσ των μακθτϊν. Ο
ελάχιςτοσ αριθμόσ μαθητών που απαιτείται για τθ δθμιουργία τμιματοσ είναι
δεκατζςςερισ (14). ε απομονωμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ θπειρωτικισ και νθςιωτικισ
χϊρασ μποροφν να λειτουργιςουν τμιματα και με δώδεκα (12) μαθητζσ.
ε περίπτωςθ αδυναμίασ λειτουργίασ τμιματοσ ςε μία γλϊςςα, οι μακθτζσ
εντάςςονται υποχρεωτικά ςε τμιμα ξζνθσ γλϊςςασ που είναι δυνατόν να δθμιουργθκεί
ςτο ςχολείο.
Η επιλογι των διδακτικϊν βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριμζνο Κατάλογο
Ελευκζρων Βοθκθμάτων του Τ.ΠΑΙ.Θ. Σο κακζνα από τα βιβλία αυτά ςυνάδει μεν με το
Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν, που είναι βαςικόσ όροσ για τθν ζγκριςι τουσ, αλλά
αποτελεί διαφορετικι πρόταςθ υλοποίθςθσ του ΑΠ, με διαφορετικι δομι και δόμθςθ
τθσ φλθσ, διαφορετικι παρουςίαςθ των λεκτικϊν πράξεων, των μορφοςυντακτικϊν
φαινομζνων κλπ. τον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ τουσ, οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να
αξιοποιοφν το διδακτικό εγχειρίδιο ωσ ζνα «εργαλείο», μεταξφ άλλων διδακτικϊν μζςων
που χρθςιμοποιοφν, για να επιτφχουν τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ διδακτικοφσ ςτόχουσ που
κζτουν τα Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν τα οποία αποτελοφν τουσ βαςικοφσ οδθγοφσ
βάςει των οποίων ςχεδιάηεται το μάκθμα.
Δεδομζνου, ωςτόςο, ότι υπάρχει ιδιαίτερθ ανομοιογζνεια όςον αφορά ςτο
επίπεδο γλωςςομάκειασ των μακθτϊν του Λυκείου που παρακολουκοφν το μάκθμα τθσ
ξζνθσ γλϊςςασ, κα πρζπει, οι εκπαιδευτικοί να προςαρμόηουν τθν φλθ και τθ διδαςκαλία
τουσ ςτο επίπεδο γλωςςομάκειασ των εκάςτοτε μακθτϊν τουσ αξιοποιϊντασ ςτον μζγιςτο
βακμό τισ γνϊςεισ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ που απζκτθςαν οι μακθτζσ ςτθν
προθγοφμενθ βακμίδα ι τάξθ. ε κάκε περίπτωςθ, κατά τθ διδαςκαλία/εκμάκθςθ τθσ
ξζνθσ γλϊςςασ, πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτθν επικοινωνιακι προςζγγιςθ, ςτθ
λειτουργικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και ςτθν κοινωνικοπολιτιςμικι τθσ διάςταςθ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Οι μακθτζσ τθσ Γ΄ Λυκείου ςφμφωνα με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Αϋ50)
παρακολουκοφν ζνα μάθημα επιλογήσ. τα μακιματα επιλογισ περιζχεται η Β΄ Ξζνη
γλώςςα (Αγγλικά – Γαλλικά ι Γερμανικά). Για τθ Βϋ Ξζνθ Γλϊςςα τθσ Γϋ Λυκείου ιςχφει θ
με αρ. Πρωτ. 95147/Δ2/16-06-2015 εγκφκλιοσ του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ςτθν οποία αναφζρεται πωσ
θ Βϋ Ξζνθ γλϊςςα που μποροφν να επιλζξουν οι μακθτζσ πρζπει να είναι διαφορετική
από την ξζνη γλώςςα που διδάςκονται ωσ μάθημα Γενικήσ Παιδείασ.
Οι προχποκζςεισ τθσ λειτουργίασ των τμθμάτων επιλογισ ςτο Γενικό Λφκειο
ορίηονται ςφμφωνα με τθν με αρικμ. 116883/Δ2/29-7-2015 Τ.Α. και ιςχφουν τα εξισ:
Αν θ τάξθ λειτουργεί με ζνα τμιμα, απαιτοφνται τουλάχιςτον οκτώ (8)
μακθτζσ.
Αν θ τάξθ λειτουργεί με δφο τμιματα, απαιτοφνται τουλάχιςτον δώδεκα
(12) μακθτζσ
Αν θ τάξθ λειτουργεί με τρία ι περιςςότερα τμιματα, απαιτοφνται
τουλάχιςτον δεκαπζντε 15 μαθητζσ.
ε απομονωμζνα Γενικά Λφκεια τθσ νθςιωτικισ και θπειρωτικισ χϊρασ, όπου θ
μετακίνθςθ είναι αντικειμενικά αδφνατθ, μπορεί να ςυςτακεί τμιμα παρακολοφκθςθσ
μακθμάτων επιλογισ με τθ ςυμμετοχι και μικρότερου αρικμοφ μακθτϊν μετά από
πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Δ/ντι τθσ Δ/νςθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ και απόφαςθ του
Περιφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπθρετοφν ςτα ςχολεία αυτά
ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν που μποροφν να καλφψουν τθ διδαςκαλία των γνωςτικϊν
αντικειμζνων.
Οι μακθτζσ ζχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογήσ το αργότερο
μζχρι την 30 Σεπτεμβρίου.
ε περιπτώςεισ μετεγγραφήσ μακθτϊν Γενικοφ Λυκείου από ςχολείο όπου
διδάςκεται ζνα ςυγκεκριμζνο μάκθμα επιλογισ, ςε ςχολείο όπου το ίδιο μάκθμα δεν
διδάςκεται, οι μακθτζσ υποχρεοφνται να διδαχτοφν μάκθμα επιλογισ από τα
διδαςκόμενα ςτο δεφτερο ςχολείο.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ
φμφωνα με τθν με αρικμ. 174014/Γ2/27-10-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για
τα ΕΠΑΛ οι μακθτζσ τθσ Βϋ Σάξθσ διδάςκονται τθ Γαλλική ή Γερμανική γλώςςα ςτθν
ειδικότθτα «Υπάλληλοσ Οικονομίασ και Διοίκηςησ ςτον Τουριςμό».
Για τθ διδαςκαλία τθσ Γερμανικισ Γλϊςςασ ιςχφει αναλογικά εφαρμοηόμενο το
Πρόγραμμα πουδϊν για το μάκθμα τθσ Γερμανικισ Γλϊςςασ τθσ Βϋ τάξθσ του 1ου Κφκλου
και του 2ου Κφκλου τθσ ειδικότθτασ «Τπαλλιλων Ξενοδοχειακϊν Επιχειριςεων ςτα ΣΕΕ»
(http://www.pi-schools.gr/download/lessons/languages/german/prog_sp_xenod.pdf).
Δεδομζνου ότι το ςυγκεκριμζνο Π είχε ςυνταχκεί για άλλθ ειδικότθτα ςτα ΣΕΕ, δεν
καλφπτει πλιρωσ τισ ανάγκεσ τθσ ειδικότθτασ «Υπάλληλοσ Οικονομίασ και Διοίκηςησ ςτον
τουριςμό». Για το λόγο αυτό προτείνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να ςυμβουλεφονται και το

ιςχφον ΑΠ του Γενικοφ Λυκείου για τθ διδαςκαλία τθσ Γερμανικισ (ΦΕΚ 189/Σεφχοσ
Πρϊτο/ 1997) εναρμονίηοντάσ το όπου χρειάηεται με τισ οδθγίεσ φοίτθςθσ και
αξιολόγθςθσ των μακθτϊν του Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) (Π.Δ. 50/2008 - ΦΕΚ
81/Α'/8.5.2008) ςτθν Ξζνθ Γλϊςςα.
ε ότι αφορά το διδακτικό εγχειρίδιο για το μάκθμα των Γερμανικϊν ςτθ Βϋ τάξθ
των Ημερθςίων και Εςπερινϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ςτθν ειδικότθτα
«Υπάλληλοσ Οικονομίασ και Διοίκηςησ ςτον τουριςμό» δεν προβλζπεται ςυγκεκριμζνο
βιβλίο. Κατά ςυνζπεια, οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να οργανϊςουν το μάκθμά τουσ με
βάςθ προςωπικζσ ςθμειϊςεισ και μποροφν ςυμπλθρωματικά να χρθςιμοποιιςουν τισ
διδακτικζσ ςειρζσ και τα βοθκιματα που ζχουν εγκρικεί από το Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για τθ
διδαςκαλία τθσ Γερμανικισ Γλϊςςασ ςτο Γενικό Λφκειο.
Παρακαλοφνται οι Δ/ντριεσ/Δ/ντζσ των Γυμναςίων και Λυκείων να ενθμερϊςουν
ενυπόγραφα τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΠΕ07 ι/και να προωκιςουν τθν
ενθμζρωςθ ςτο προςωπικό E-Μail τουσ.
Είμαι ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ.

Με εκτίμθςθ
ουλτάνα Παπαδθμθτρίου ΠΕ07
χολικι φμβουλοσ Γερμανικισ

