
 
 

 
ΘΕΜΑ :    Διδασκαλία της Β΄ Ξένης γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο 

 
 Αγαπητές/οί Δ/ντριες/ντές, αγαπητοί συνάδελφοι 
  

Αρχικά σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά με υγεία  καθώς και καλή δύναμη 
στο δύσκολο αλλά ιδιαίτερα σημαντικό έργο  σας. 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι για τη 
διδασκαλία της Β΄ Ξένης γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο για το σχολικό έτος 2015-
2016 σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β΄) 
Υπουργική Απόφαση & την με αριθμ. Φ52/632/81912/Δ1/22-05-2015 εγκύκλιο του 
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ισχύουν τα παρακάτω:  

 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
Η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας Γαλλικής ή Γερμανικής 

πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& Στ΄ τάξεις των 6/θέσεων 
και άνω Δημοτικών σχολείων καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ. 

Για την οργάνωση της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας  εφαρμόζεται ο 
θεσμός των τμημάτων  παράλληλης διδασκαλίας ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

 Στα σχολεία με ένα τμήμα, οι μαθητές οργανώνονται σε παράλληλα 
τμήματα, ανάλογα με τη δήλωση προτίμησής τους. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

      Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

  
 

Θεσ/νίκη:    9. 09.2015 
 Αριθμ. Πρωτ.: 1368 
 
Προς  
 
Tις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας  
Εκπ/σης Δ/νσεων  Δυτ. Θεσ/νίκης,  
και των Νομών: Δράμας, Έβρου, Καβάλας, 
Ξάνθης, Ροδόπης,  A΄& Β΄ Λέσβου, Α΄& Β΄ 
Σάμου, Α΄& Β΄ Χίου, Γρεβενών, Καστοριάς, 
Κοζάνης,, Φλώρινας, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας 
και Πιερίας 

Σουλτάνα Παπαδημητρίου  
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07 (Γερμανικής) 

 
Ταχ. Δ/νση  :  Χάλκης 8, 10ο Χιλ. 
                        Θεσσαλονίκης - Μουδανιών 
Ταχ. Κωδ.   :  57001 
Ταχ. Θυρ.   :  Δ. 5019 
Τηλέφωνο  : 2310/365320 & 2310/365341 
Κινητό        : 6976429533 
FAX             : 2310/286715  
E-MAIL       : grss@kmaked.pde.sch.gr 
                   : papadimi@sch.gr  
 

  
(Δια μέσου των Δ/νσεων)  
 
Κοιν.:  
 
Τμήμα  Επιστημονικής & Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Δυτικής Μακεδονίας 
Βορείου Αιγαίου 
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 Στα σχολεία με δύο ή και περισσότερα τμήματα, οι μαθητές 
οργανώνονται σε τμήματα Γαλλικής ή Γερμανικής, τα οποία 
συγκροτούνται από μαθητές όλων των τμημάτων της τάξης, ανάλογα 
με τη δήλωση προτίμησής τους. 

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος παράλληλης 
διδασκαλίας ή τμήματος που συγκροτείται από μαθητές  δύο ή περισσότερων 
τμημάτων είναι 12 μαθητές. Σε απομονωμένα Δημοτικά Σχολεία της ηπειρωτικής 
και της νησιωτικής  χώρας ο αριθμός αυτός  μπορεί να μειωθεί στους 10 μαθητές, 
με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή 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 Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την προϋπόθεση ύπαρξης 
διαθέσιμου εκπαιδευτικού, δημιουργείται τμήμα της γλώσσας με τις περισσότερες 
προτιμήσεις. 
 Στα συστεγαζόμενα 6/θέσια και άνω Δημοτικά σχολεία μπορεί να 
δημιουργηθούν τμήματα 2ης  ξένης γλώσσας από μαθητές και των δύο σχολείων, 
εφόσον δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών στο ένα από τα δύο 
ή και στα δύο σχολεία με την προϋπόθεση ότι το εβδομαδιαίο ωρολόγιο 
πρόγραμμα θα συνταχθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων Διδασκόντων και 
των δύο σχολείων, των οικείων Σχολικών Συμβούλων και του Δ/ντή Π.Ε. 
 H προμήθεια των βιβλίων γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται 
από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (Φ.52/1036/133905/ΔΙ/27-08-2015) και τα βιβλία επιλέγονται 
από τον κατάλογο εγκεκριμένων βιβλίων Γερμανικής  γλώσσας για τις Ε΄ & ΣΤ΄ 
τάξεις  και ο οποίος επισυνάπτεται.  

 
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
 
 

 

 
Με εκτίμηση 

 
Σουλτάνα Παπαδημητρίου ΠΕ07 
Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 

 
 
 
 
 
 
 Συνημμένα: Κατάλογος εγκεκριμένων ελεύθερων βοηθημάτων για τη Γερμανική Γλώσσα στο 
Δημοτικό σχολείο 

 
 


