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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «∆ιδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυµνάσιο»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄167) «∆οµή και λειτουργία
της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2
του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τη µε αρ. πρωτ. 105954/Γ2/03-09-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1890) Υπουργική Απόφαση που καθορίζει
το Ωρολόγιο Πρόγραµµα του Ηµερησίου Γυµνασίου.
3. Την 138580/Η/02-12-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2748) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Παρασκευή
Χριστοφιλοπούλου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
Προϋπολογισµού.
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Αποφασίζουµε

1)

Οι µαθητές της Α΄ τάξης Γυµνασίου θα διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την

Γερµανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική (παράλληλη διδασκαλία).
Η δηµιουργία τµηµάτων παράλληλης διδασκαλίας ξένης γλώσσας θα γίνεται µε τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Ο ελάχιστος αριθµός µαθητών για τη δηµιουργία τµήµατος παράλληλης διδασκαλίας είναι
δώδεκα (12) µαθητές. Σε αποµονωµένα Γυµνάσια της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, ο
αριθµός αυτός µπορεί να µειωθεί στους δέκα (10) µαθητές, µε απόφαση του οικείου
Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης.
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.
Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθµός µαθητών της τάξης είναι µικρότερος του ελάχιστου
αριθµού µαθητών για τη δηµιουργία τµήµατος, µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και µε την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιµου εκπαιδευτικού,
δηµιουργείται τµήµα της γλώσσας µε τις περισσότερες προτιµήσεις.
β) Η ύπαρξη διορισµένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι µαθητές,
είτε οργανικά τοποθετηµένου στο σχολείο ή σε όµορο σχολείο µε διαθέσιµες ώρες προς
συµπλήρωση ωραρίου, είτε στη διάθεση του οικείου ΠΥΣ∆Ε.

2)

Η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄ τάξη του Γυµνασίου και οι µαθητές τη

συνεχίζουν και στις επόµενες τάξεις.

3)

Στη β΄ ξένη γλώσσα οι µαθητές χωρίζονται σε τµήµατα τα οποία λειτουργούν παράλληλα.

Η κατανοµή των µαθητών σε τµήµατα καθορίζεται µε βάση την αλφαβητική σειρά. Τα
αριθµητικά στοιχεία της παρ. 1 ισχύουν όταν στο σχολείο λειτουργεί ένα τµήµα για την κάθε ξένη
γλώσσα. Τα τµήµατα συµπτύσσονται και διαχωρίζονται ακολουθώντας τα ανώτερα όρια, όπως
ισχύει και για τα υπόλοιπα µαθήµατα. Συνεπώς δηµιουργείται τµήµα για τη β΄ ξένη γλώσσα από
τους µαθητές όλων των τµηµάτων της ίδιας τάξης.
Σε περίπτωση που δεν µπορεί να γίνει ο χωρισµός των τµηµάτων σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
για την καλύτερη λειτουργία των σχολικών µονάδων τα τµήµατα είναι δυνατόν να χωρίζονται
σύµφωνα µε την επιλογή των µαθητών στη β΄ ξένη γλώσσα και ακολουθείται η αλφαβητική
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σειρά εφόσον απαιτείται δηµιουργία δυο ή περισσότερων τµηµάτων µε µαθητές που έχουν
επιλέξει την ίδια ξένη γλώσσα και τα τµήµατα της τάξης είναι περίπου ισοδύναµα.

Η µε αρ. πρωτ. 71103/Γ2/24-06-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1575) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-13.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

