
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Θέµα: Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας 

 

Κυρία ∆ιευθύντρια/Κύριε ∆ιευθυντά 

Όπως γνωρίζετε και σύµφωνα µε την Φ. 12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ΦΕΚ 

1139/2006, τ. Β΄ οι µαθητές της ∆΄ τάξης καλούνται να επιλέξουν µία δεύτερη ξένη 

γλώσσα µεταξύ της Γαλλικής και Γερµανικής ή/και της Ισπανικής την οποία θα 

διδαχτούν στην Ε΄ και Στ΄ τάξη.  

Θα επιθυµούσαµε, προκειµένου να αποφύγουµε παράπονα ή/και καταγγελίες 

εκ µέρους των γονέων και για να µην καταστρατηγηθεί η έννοια της «επιλογής» να 

σας παρακαλέσουµε για την προσοχή σας στα παρακάτω σηµεία:  

1. Ουδετερότητα εκ µέρους των διδασκόντων ώστε να µην υπάρχει  

    επηρεασµός υπέρ της µιας ή της άλλης γλώσσας 

2. Ενδεχόµενη ενηµέρωση από καθηγητές Γαλλικής και Γερµανικής των  

    Γυµνασίων τα οποία θα απορροφήσουν τους αποφοίτους. 

Επιθυµία και στόχος όλων είναι: 

α) η παράλληλη ύπαρξη και των δύο γλωσσών σε κάθε σχολική µονάδα. 

β) η όσο το δυνατόν πιο ισόρροπη κατανοµή µαθητών στις δύο γλώσσες 
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Θεσσαλονίκη  7/5/ 2008  

Αρ.Πρωτ.              

 

Προς  

 

Τις ∆ιευθύντριες και τους ∆ιευθυντές των 

∆ηµοτικών Σχολείων Ανατολικής και 

∆υτικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής 

 

(δια των ∆/νσεων Α/θµιας Εκπ/σης   

και των οικείων Γραφείων  

Ανατολικής, ∆υτικής Θεσσαλονίκης 

και Χαλκιδικής) 

 

 

Κοιν.  Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

 Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης 

 Κεντρικής Μακεδονίας 



γ) η ικανοποίηση των επιλογών τους και όχι η υποχρεωτική παρακολούθηση 

µιας γλώσσας, την οποία δεν επέλεξαν, γεγονός / πράγµα που δεν αποτελεί 

κίνητρο για µάθηση για κανένα γνωστικό αντικείµενο. 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον που επιδεικνύετε για κάθε 

εκπαιδευτική καινοτοµία και µε τη βεβαιότητα ότι θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για το 

συµφέρον των µαθητών, της σχολικής µονάδας και της εκπαιδευτικής κοινότητας 

σας ευχόµαστε  

Επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου σας και Καλό Καλοκαίρι! 

 

 

                                              Χρυσάνθη Ινάχογλου           

                                                       Σχολική Σύµβουλος Γαλλικής    

 

                                                Γιάννα Κερκινοπούλου  

Σχολική Σύµβουλος Γερµανικής                                                         


