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ΘΕΜΑ: «Διδαζκαλία ηηρ 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ ζηα δημοηικά ζσολεία για ηο ζσολικό έηορ 2012-13»
αο γλωξίδνπκε όηη από ην ζρνιηθό έηνο 2012-13 ε 2ε μέλε γιώζζα, ε νπνία ζα δηδάζθεηαη ζε
6/ζέζηα θαη άλω δεκνηηθά ζρνιεία, θαζώο θαη ζε ζρνιεία κε ΔΑΔΠ, ζα είλαη Γαιιηθή ή Γεξκαληθή θαη ζα
δηδάζθεηαη γηα 2 ώξεο ηελ εβδνκάδα.
Γηα ηνλ νξζό θαη έγθαηξν πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 2εο μέλεο γιώζζαο ζηηο Δ΄& η΄
ηάμεηο ηωλ 6/ζεζίωλ θαη άλω δεκνηηθώλ ζρνιείωλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα αθόινπζα:
1.
Οη Γ/ληέο ηωλ 6/ζεζίωλ θαη άλω δεκνηηθώλ ζρνιείωλ, θαζώο θαη ηωλ ζρνιείωλ κε ΔΑΔΠ
νθείινπλ λα θξνληίζνπλ ώζηε λα ελεκεξωζνύλ νη μαθηηέρ θαη νη γνλείο - θεδεκόλεο ηωλ καζεηώλ, νη
νπνίνη ζα θνηηήζνπλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013 ζηηο Δ΄ θαη η΄ ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ.
2.
Η ελεκέξωζε ηωλ καζεηώλ ηωλ Γ΄ & Δ΄ ηάμεωλ, νη νπνίνη ζα θνηηήζνπλ ην επόκελν ζρνιηθό
έηνο ζηηο Δ΄ & η΄ ηάμεηο αληίζηνηρα, θαζώο θαη ηωλ γνλέωλ ηνπο, γηα ηελ επηινγή, ηε ζεκαζία θαη ηε
ρξεζηκόηεηα ηεο 2εο μέλεο γιώζζαο κπνξεί λα γίλεηαη από ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο Π.Δ θαη ηνπο
ρνιηθνύο πκβνύινπο Π.Δ 05 θαη Π.Δ 07 ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ/ληέο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ. Δίλαη
δπλαηόλ λα πξνζθαινύληαη ζηελ ελεκέξωζε, κε επζύλε ηωλ παξαπάλω, θαη άιινη νκηιεηέο, πνπ
πξνηείλνληαη από ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο ΠΔ 05 & ΠΔ 07, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο
γηα ηνλ γαιιόθωλν θαη γεξκαλόθωλν πνιηηηζκό, θαζώο θαη γηα κηα πξώηε γλωξηκία κε ηε γιώζζα. Η
ελεκέξωζε ηωλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη εληόο ηνπ δηδαθηηθνύ ωξαξίνπ, κεηά από ζύκθωλε γλώκε
ηωλ ρνιηθώλ πκβνύιωλ θαη ηνπ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα κε
παξαθωιύεηαη ην ωξνιόγην πξόγξακκα θαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
3.
Γηα ηελ νξγάλωζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 2εο Ξέλεο Γιώζζαο ζα εθαξκνζηεί ν ζεζκόο ηωλ
ηκεκάηωλ παξάιιειεο δηδαζθαιίαο, έηζη ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Η νξγάλωζε ηωλ ηκεκάηωλ ηεο παξάιιειεο δηδαζθαιίαο έρεη ωο αθνινύζωο:
ηα ζρνιεία κε έλα ηκήκα, νη καζεηέο νξγαλώλνληαη ζε παξάιιεια ηκήκαηα, αλάινγα κε
ηε δήιωζε πξνηίκεζήο ηνπο.
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ηα ζρνιεία κε δύν ή θαη πεξηζζόηεξα ηκήκαηα, νη καζεηέο νξγαλώλνληαη ζε ηκήκαηα
Γαιιηθήο θαη Γεξκαληθήο, ηα νπνία ζπγθξνηνύληαη από καζεηέο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ ηεο ηάμεο, αλάινγα
κε ηε δήιωζε πξνηίκεζήο ηνπο.
Ο ειάρηζηνο αξηζκόο καζεηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο παξάιιειεο δηδαζθαιίαο ή ηκήκαηνο
πνπ ζπγθξνηείηαη από καζεηέο δύν ή πεξηζζόηεξωλ ηκεκάηωλ είλαη 12 καζεηέο. ε απνκνλωκέλα
Γεκνηηθά ρνιεία ηεο επεηξωηηθήο θαη ηεο λεζηωηηθήο ρώξαο ν αξηζκόο απηόο κπνξεί λα κεηωζεί ζηνπο
10 καζεηέο, κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο.
ε πεξίπηωζε κε ζπκπιήξωζεο ηνπ απαηηνύκελνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ καζεηώλ γηα ηε
δεκηνπξγία ηκήκαηνο ζε κία γιώζζα πξνηίκεζεο, ηόηε νη καζεηέο αθνινπζνύλ ππνρξεωηηθά ηελ επηινγή
κε ηηο πεξηζζόηεξεο πξνηηκήζεηο.
ε πεξίπηωζε πνπ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο καζεηώλ ηεο ηάμεο είλαη κηθξόηεξνο ηνπ ειαρίζηνπ
αξηζκνύ καζεηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο, κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή
Δθπαίδεπζεο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε ύπαξμεο δηαζέζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ, δεκηνπξγείηαη ηκήκα ηεο
γιώζζαο κε ηηο πεξηζζόηεξεο πξνηηκήζεηο.
Οη γνλείο θαη νη θεδεκόλεο ηωλ καζεηώλ πνπ ζα θνηηήζνπλ ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013 ζηελ Δ'
ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ λα ζπκπιεξώλνπλ, κεηά ηελ ελεκέξωζή ηνπο από ην Γηεπζπληή ηνπ
ρνιείνπ, δήιωζε κε ηε γιώζζα πξνηίκεζεο ηνπ παηδηνύ ηνπο (Γαιιηθή ή Γεξκαληθή) θαη λα ηε
θαηαζέηνπλ ζην Γ/ληή ηνπ ρνιείνπ ηνπο έωο 31 Μαΐος 2012.
Μόνο για ηο ζσολικό έηορ 2012-2013 οι γονείρ και κηδεμόνερ ηων μαθηηών πος θα
θοιηήζοςν ζηην ΣT΄ ηάξη θα ζςμπληπώζοςν δήλωζη ζσεηική με ηη γλώζζα πποηίμηζηρ ηος
παιδιού ηοςρ (Γαλλική ή Γεπμανική) και θα ηην καηαθέζοςν ζηο Δ/νηή ηος ζσολείος έωρ 31 Μαΐος
2012.
Οη Γ/ληέο ηωλ ρνιείωλ, κε βάζε ηηο αηηήζεηο ηωλ γνλέωλ, λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ππνβάινπλ
ηνλ Πίλαθα 1 ζηε Γ/λζε Π.Δ. πνπ αλήθεη ην ζρνιείν έωρ 15 Ιοςνίος 2012.
Οη Γ/ληέο Π.Δ. λα ζπκπιεξώζνπλ ζπγθεληξωηηθό Πίλαθα, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ππνβάινπλ
νη Γ/ληέο ηωλ ρνιείωλ θαη λα ηνλ απνζηείινπλ ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο, ηο
απγόηεπο μέσπι 22 Ιοςνίος 2012. Σελ ηειηθή απόθαζε ιακβάλεη ν Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο
Δθπαίδεπζεο.
Σνπο ηειηθνύο Πίλαθεο, 2α, 2β,3α & 3β, ζηνπο νπνίνπο ζα αλαγξάθεηαη θάζε ζρνιείν αλά Γ/λζε
Δθπ/ζεο ζα απνζηείινπλ νη Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Π.Δ & Γ.Δ ζηε Γ/λζε πνπδώλ Π.Δ ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ,
κέρξη 10 Ιοςλίος 2012.
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