
Οι γονείσ και οι κηδεμόνεσ των μαθητών που θα φοιτήςουν κατά το ςχολικό ζτοσ 

2013-2014 ςτην Ε΄ τάξη του Δημοτικοφ Σχολείου θα πρζπει να ςυμπληρώςουν, 

μετά την ενημζρωςή τουσ από τον Διευθυντή του Σχολείου, δήλωςη με τη γλώςςα 

προτίμηςησ του παιδιοφ τουσ (Γαλλική ή Γερμανική) και να την καταθζτουν ςτο 

Δ/ντή του Σχολείου τουσ ζωσ 5 Ιουνίου 2013, ςφμφωνα με εγκφκλιο του 

υφυπουργοφ παιδείασ Θ. Παπαθεοδώρου.  

 

Για τον ορκό και ζγκαιρο προγραμματιςμό τθσ διδαςκαλίασ τθσ 2θσ ξζνθσ γλώςςασ 

ςτθν Ε’ τάξθ των 6/κζςιων και άνω δθμοτικών ςχολείων , ο υφυπουργόσ Παιδείασ 

ηθτά να πραγματοποιθκοφν τα ακόλουκα: 

 

1. Οι Δ/ντζσ των 6/κζςιων και άνω δθμοτικών ςχολείων, κακώσ και των ςχολείων με 

ΕΑΕΠ οφείλουν να φροντίςουν ώςτε να ενθμερωκοφν οι μακθτζσ και οι γονείσ – 

κθδεμόνεσ των μακθτών, οι οποίοι κα φοιτιςουν κατά το ςχολικό ζτοσ 2013- 2014 

ςτθν Ε΄ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου. 

 

2. Η ενθμζρωςθ των μακθτών τθσ Δ΄ τάξθσ, οι οποίοι κα φοιτιςουν το ςχολικό ζτοσ 

2013- 2014 ςτθν Ε΄ τάξθ, κακώσ και των γονζων τουσ, για τθν επιλογι, τθ ςθμαςία 

και τθ χρθςιμότθτα τθσ 2θσ ξζνθσ γλώςςασ πραγματοποιείται από τουσ Σχολικοφσ 

Συμβοφλουσ Π.Ε. 05 και Π.Ε. 07 ςε ςυνεργαςία των Σχολικών Συμβοφλων Δθμ. 

Εκπ/ςθσ. 

 

Είναι δυνατόν να προςκαλοφνται ςτθν ενθμζρωςθ, με ευκφνθ των παραπάνω και 

άλλοι ομιλθτζσ, που προτείνονται από τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ Π.Ε. 05 και Π.Ε. 

07, προκειμζνου να παρζχουν πλθροφορίεσ για τον γαλλόφωνο και γερμανόφωνο 

πολιτιςμό, κακώσ και για μια πρώτθ γνωριμία με τθ γλώςςα. 

 

Η ενθμζρωςθ των μακθτών μπορεί να γίνεται και εντόσ του διδακτικοφ ωραρίου, 

μετά από ςφμφωνθ γνώμθ των Σχολικών Συμβοφλων και του Δ/ντι του ςχολείου. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να μθν παρακωλφεται το ωρολόγιο πρόγραμμα και θ 

εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 

 

Οι Δ/ντζσ των ςχολικών μονάδων οφείλουν να ςυνεργάηονται με τουσ Σχολικοφσ 

Συμβοφλουσ ώςτε θ ενθμζρωςθ των γονζων και των μακθτών για τισ δφο γλώςςεσ 

να γίνεται ςε διαφορετικζσ θμζρεσ. 

 

3. Για τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ 2θσ ξζνθσ γλώςςασ κα εφαρμοςτεί ο 

κεςμόσ των τμθμάτων παράλλθλθσ διδαςκαλίασ, ζτςι ώςτε να διευκολφνεται θ 

εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 



 

Η οργάνωςθ των τμθμάτων τθσ παράλλθλθσ διδαςκαλίασ ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 

Στα ςχολεία με ζνα τμιμα, οι μακθτζσ οργανώνονται ςε παράλλθλα τμιματα, 

ανάλογα με τθ διλωςθ προτίμθςισ τουσ. 

 

Στα ςχολεία με δφο ι και περιςςότερα τμιματα, οι μακθτζσ οργανώνονται ςε 

τμιματα Γαλλικισ και Γερμανικισ, τα οποία ςυγκροτοφνται από μακθτζσ όλων των 

τμθμάτων τθσ τάξθσ, ανάλογα με τθ διλωςθ προτίμθςισ τουσ. 

 

Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτών για τθ δθμιουργία τμιματοσ παράλλθλθσ 

διδαςκαλίασ ι τμιματοσ που ςυγκροτείται από μακθτζσ δφο ι περιςςότερων 

τμθμάτων είναι 12 μακθτζσ. Σε απομονωμζνα Δθμοτικά Σχολεία τθσ θπειρωτικισ 

και τθσ νθςιωτικισ χώρασ ο αρικμόσ αυτόσ μπορεί να μειωκεί ςτουσ 10 μακθτζσ, με 

απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 

 

Σε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ του απαιτοφμενου ελάχιςτου αρικμοφ μακθτών για 

τθ δθμιουργία τμιματοσ ςε μία γλώςςα προτίμθςθσ, τότε οι μακθτζσ ακολουκοφν 

υποχρεωτικά τθν επιλογι με τισ περιςςότερεσ προτιμιςεισ. 

 

Σε περίπτωςθ που ο ςυνολικόσ αρικμόσ μακθτών τθσ τάξθσ είναι μικρότεροσ του 

ελάχιςτου αρικμοφ μακθτών για τθ δθμιουργία τμιματοσ, με απόφαςθ του οικείου 

Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και με τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ 

διακζςιμου εκπαιδευτικοφ, δθμιουργείται τμιμα τθσ γλώςςασ με τισ περιςςότερεσ 

προτιμιςεισ. 

 

Στα ςυςτεγαηόμενα 6/κζςια και άνω δθμοτικά ςχολεία μπορεί να δθμιουργθκοφν 

τμιματα 2θσ ξζνθσ γλώςςασ από μακθτζσ και των δφο ςχολείων, εφόςον δε 

ςυμπλθρώνεται ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ μακθτών ςτο ζνα από τα δφο ι και ςτα 

δφο ςχολεία με τθν προχπόκεςθ ότι το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κα 

ςυνταχκεί με τθ ςφμφωνθ γνώμθ των Συλλόγων Διδαςκόντων και των δφο 

ςχολείων, των οικείων Σχολικών Συμβοφλων και του Δ/ντι Π.Ε. 

 

Οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ των μακθτών που κα φοιτιςουν κατά το ςχολικό ζτοσ 

2013-2014 ςτθν Ε΄ τάξθ του Δθμοτικοφ Σχολείου να ςυμπλθρώςουν μετά τθν 

ενθμζρωςι τουσ από τον Διευκυντι του Σχολείου, διλωςθ με τθ γλώςςα 

προτίμθςθσ του παιδιοφ τουσ (Γαλλικι ι Γερμανικι) και να τθν κατακζτουν ςτο 

Δ/ντι του Σχολείου τουσ ζωσ 5 Ιουνίου 2013. 



Οι Δ/ντζσ των Σχολείων, με βάςθ τισ αιτιςεισ των γονζων, να ςυμπλθρώςουν και να 

υποβάλουν τον αντίςτοιχο Πίνακα ςτθ Δ/νςθ Π.Ε. που ανικει το ςχολείο ζωσ 14 

Ιουνίου 2013. 

 

Οι Δ/ντζσ Π.Ε. να ςυμπλθρώςουν ςυγκεντρωτικό Πίνακα, με βάςθ τα ςτοιχεία που 

κα υποβάλουν οι Δ/ντζσ των Σχολείων και να τον αποςτείλουν ςτθν οικεία 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, το αργότερο μζχρι 24 Ιουνίου 2013. Τθν 

τελικι απόφαςθ λαμβάνει ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Εκπαίδευςθσ. 

 

Τουσ τελικοφσ Πίνακεσ 2α, 2β, 3γ και 3δ ςτουσ οποίουσ κα αναγράφεται κάκε 

ςχολείο ανά Δ/νςθ Εκπ/ςθσ, κα αποςτείλουν οι Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. 

ςτθ Δ/νςθ Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μζχρι 10 Ιουλίου 2013 

 

 


