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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ηµερήσιου 

και Εσπερινού Γυµνασίου. 

 

 

       Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

(πράξη 11/2009) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία των Μαθηµάτων και 

των τριών τάξεων Ηµερησίου και Εσπερινού Γυµνασίου. Συγκεκριµένα:  

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Τα τµήµατα της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Α’ Γυµνασίου µπορούν να διακριθούν σε 3 κατηγορίες:  

Βαθµός Ασφαλείας ................... 
 
Μαρούσι            12-08-2009 
Αριθ. Πρωτ.              97961/Γ2 

Βαθ. Προτερ.  

1. ∆ιευθύνσεις και Γραφεία ∆/θµιας 
Εκπ/σης. 

2. Γραφεία Σχολικών Συµβούλων  
3. Γυµνάσια όλης της χώρας (µέσω των 

∆/νσεων και των Γραφείων ∆/θµιας 

Εκπ/σης) 

ΠΡΟΣ : 

♦ Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης  

♦ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
ΚΟΙΝ: 



α)  Σε τµήµατα µε αδίδακτους µαθητές, που προέρχονται από ∆ηµοτικά Σχολεία µέχρι και 5θέσια ή και 

από 6θέσια και άνω, όπου δεν προσφέρεται µία εκ των δύο Ξένων Γλωσσών. 

β)  Σε τµήµατα από µαθητές που διδάχτηκαν τη 2η Ξένη Γλώσσα (µαθητές από 6θέσια και άνω ∆ηµοτικά 

Σχολεία). Στην περίπτωση αυτή, και µόνο το γεγονός ότι η 2η Ξένη Γλώσσα διδάσκεται κυρίως από 

ωροµίσθιους, οι οποίοι προσλαµβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, έχει ως αποτέλεσµα το κάθε 

τµήµα να προχωράει µε τον δικό του ρυθµό µάθησης.  

γ)  Σε µικτά τµήµατα, δηλαδή αυτά που αποτελούνται και από αδίδακτους µαθητές και από µαθητές που 

διδάχτηκαν τη 2η Ξένη Γλώσσα στο ∆ηµοτικό.  

Τα ανωτέρω σχετικά µε την Α’ Γυµνασίου φυσικό είναι να εξακολουθούν να υφίστανται και στις επόµενες 

τάξεις του Γυµνασίου.  

 

Επιπλέον, τα διδακτικά πακέτα για τη 2η Ξένη Γλώσσα (Γερµανικά, Γαλλικά) συγγράφτηκαν µε βάση το 

τρίωρο διδασκαλίας, το οποίο όµως εν τω µεταξύ έχει µειωθεί σε δίωρο. ∆εν υπάρχουν ακόµα στοιχεία σε 

πανελλαδικό επίπεδο για τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην εφαρµογή των διδακτικών πακέτων στη 

σχολική πράξη.  

Επίσης, τόσο για το διδακτικό πακέτο «Γερµανικά Α’ Γυµνασίου», που ήδη εφαρµόζεται από το σχολικό έτος 

2006-07, όσο και για τα άλλα πακέτα που θα εφαρµοστούν από το προσεχές σχολικό έτος (Γαλλικά Α’ και Γ’ 

Γυµνασίου, Γερµανικά Β’ Γυµνασίου) υφίσταται το πρόβληµα της έλλειψης του Audio-CD. Η έλλειψη αυτή 

αφενός µειώνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των αντίστοιχων ασκήσεων που περιέχονται στα διδακτικά 

πακέτα και αφετέρου υποχρεώνει τους καθηγητές να χρησιµοποιούν πρόσθετο ακουστικό υλικό, 

προκειµένου οι µαθητές να εξασκούνται επαρκώς στην κατανόηση προφορικού λόγου αλλά και για να 

εξοικειώνονται µε ποικιλία φωνών και τρόπων προφοράς, µε συνέπεια να επιβραδύνεται αναγκαστικά η 

πρόοδος στην επεξεργασία της ύλης.   

Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σχολείων όπου για ολόκληρο το σχολικό 

έτος οι ώρες διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας, για διαφόρους λόγους, δεν υπερβαίνουν τις 40.  

Κατόπιν τούτου, προτείνεται για το Γυµνάσιο η παρακάτω διδακτέα ύλη, η οποία είναι ενδεικτική και όχι 

δεσµευτική. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εφαρµόζουν το ΑΠΣ µε ευελιξία, λαµβάνοντας υπόψη τα όσα 

εκτέθηκαν παραπάνω σχετικά µε την ποικιλοµορφία που παρουσιάζει η πραγµατική κατάσταση στα 

σχολεία:  

 

Για τα Γαλλικά:   

 

Α’ Γυµνασίου Μέχρι και την 3η Ενότητα (Unité 3) του διδακτικού πακέτου 

Action.fr-gr 1 

Β’ Γυµνασίου  Θα συνεχιστεί η διδακτική σειρά που επελέγη στην Α΄ Γυµνασίου 

από τον εγκεκριµένο πίνακα. 

Γ’ Γυµνασίου Μέχρι και την 4η Ενότητα (Unité 4) του διδακτικού πακέτου 

Action.fr-gr 3 

 

Για τα Γερµανικά:  

 



Α’ Γυµνασίου Μέχρι το 5ο κεφάλαιο (Lektion 5) του διδακτικού πακέτου Deutsch 

– ein Hit! 1 

Β’ Γυµνασίου  Ολοκλήρωση του διδακτικού πακέτου Deutsch – ein Hit! 1 

Γ’ Γυµνασίου Μέχρι το 5ο κεφάλαιο (Lektion 5) του διδακτικού πακέτου Deutsch 

– ein Hit! 2 

 

Επισηµαίνεται ωστόσο ότι θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να µεριµνούν, ώστε να γίνεται «αποτελεσµατική» 

χρήση του διδακτικού χρόνου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:  

α) να αξιοποιούν στον µέγιστο βαθµό τις γνώσεις που απέκτησαν οι µαθητές στην προηγούµενη βαθµίδα ή 

τάξη, 

β) να αποφεύγουν να χρονοτριβούν ασκόπως σε επιµέρους φαινόµενα, ασκήσεις κ.λπ., και ταυτόχρονα 

 γ) να αποφεύγουν να «βιάζονται» υπερβολικά, πράγµα που θα προκαλούσε κενά στην οικοδόµηση της 

γλωσσοµάθειας.   

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν πρωτίστως να λαµβάνουν υπόψη τους το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών και να 

δίνουν την απαιτούµενη προσοχή στον προγραµµατισµό της διδασκαλίας εν γένει, αλλά και της κάθε 

διδακτικής ώρας χωριστά.  

 

 
 
 
 
 

                                                                                                 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 

 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ  

 

Εσωτ. ∆ιανοµή 

1. ∆/νση Σπουδών ∆.Ε.,  Τµήµα Α΄ 
2. ∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 
3. ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
4. ∆/νση Π.Ο.∆.Ε. 
5. ∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 
6. ∆/νση Ειδικής Αγωγής 
7. ΣΕΠΕ∆ 

 

 


