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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την Αξιολόγηση της διδασκαλίας της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας»
Ύστερα από ερωτήματα που διατυπώθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση της διδασκαλίας της 2ης ξένης
γλώσσας και σε συνέχεια της με αριθμ Φ.7Α /767/142964/Γ1/15-11-2012 εγκυκλίου διευκρινίζουμε τα εξής:
1. Η με αριθμ. Φ.12/52/63/12873/Γ1/06-02-2012 (ΦΕΚ 253 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία», ισχύει χωρίς καμία παρέκκλιση.
2. Η με αριθμ. Φ.7Α /767/142964/Γ1/15-11-2012 εγκύκλιος αναφέρεται μόνο στην αξιολόγηση των
μαθητών που διδάσκονται τη Δεύτερη Ξένη Γλώσσα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 3
του Π.Δ. 8 (ΦΕΚ 3Α /10-01-1995) και στο άρθρο 1 παρ.3 και άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 121/95 (ΦΕΚ 75Α/18-041995).
3. Ειδικότερα, στην με αριθμ. Φ.12/52/63/12873/Γ1/06-02-2012 (ΦΕΚ 253, τ. Β’) Υπουργική
Απόφαση αναφέρεται ότι: «Για την οργάνωση της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας θα εφαρμοστεί ο
θεσμός των τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου.
Η οργάνωση των τμημάτων της παράλληλης διδασκαλίας έχει ως ακολούθως:
-Στα σχολεία με ένα τμήμα, οι μαθητές οργανώνονται σε παράλληλα τμήματα, ανάλογα με τη δήλωση
προτίμησής τους.
-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 που συγκροτείται από μαθητές δύο ή
περισσότερων τμημάτων είναι 12 μαθητές. Σε απομονωμένα Δημοτικά Σχολεία της ηπειρωτικής και
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 (στην περίπτωση αυτή αναφέρεται και η παράγραφος α της εγκυκλίου Φ.7Α
/767/142964/Γ1/15-11-2012).
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 και με την
προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου εκπαιδευτικού, δημιουργείται τμήμα της γλώσσας με τις περισσότερες
προτιμήσεις (στην περίπτωση αυτή αναφέρεται και η παράγραφος α της εγκυκλίου Φ.7Α
/767/142964/Γ1/15-11-2012).
Οι Δ/ντές των 6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ, οφείλουν
να φροντίζουν ώστε να ενημερώνονται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών, οι οποίοι θα φοιτήσουν από
το σχολικό έτος 2012−2013 και εφεξής στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου για τη σημασία και τη
χρησιμότητα της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν από το σχολικό έτος 2012−2013 στην Ε’
τάξη του Δημοτικού Σχολείου να συμπληρώνουν, μετά την ενημέρωσή τους από το Διευθυντή του Σχολείου,
δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και να τη καταθέτουν στο Δ/ντή
του Σχολείου τους έως τέλος Μαΐου κάθε σχολικού έτους».
4. Η περίπτωση γ της με αριθμ. Φ.7Α/767/142964/Γ1/15-11-2012 εγκυκλίου ισχύει μόνο για το
σχολικό έτος 2012-2013, όπως άλλωστε αναφέρεται στην με αριθμ. Φ.12/52/63/12873/Γ1/06-02-2012 (ΦΕΚ
253, τ.Β’) Υπουργική Απόφαση: «…Μόνο για το σχολικό έτος 2012−13, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών
της ΣΤ΄ τάξης θα συμπληρώσουν δήλωση σχετική με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή
Γερμανική) και θα την καταθέσουν στο Δ/ντή του σχολείου έως το τέλος Μαΐου του 2012».Επομένως,
αφορά αποκλειστικά και μόνο τους μαθητές της Στ΄ τάξης των οποίων, σύμφωνα με την παραπάνω
παράγραφο της Υπουργικής Απόφασης, οι γονείς και κηδεμόνες επέλεξαν γλώσσα διαφορετική από τη
γλώσσα που διδάχτηκαν στην Ε’ τάξη κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Οι εν λόγω μαθητές που με δήλωση
των γονέων και κηδεμόνων τους διδάσκονται γλώσσα που επέλεξαν (με τις περισσότερες προτιμήσεις)
αξιολογούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ενώ οι υπόλοιποι μαθητές (με τις λιγότερες προτιμήσεις)
δύνανται να μην αξιολογηθούν μετά από υπεύθυνη δήλωση των γονέων και κηδεμόνων τους.
Ενδεικτικό παράδειγμα μόνο για την περίπτωση της παραγράφου 4: σε σύνολο 18 μαθητών Στ΄
τάξης οι 15 έχουν δηλώσει Γαλλικά και 3 Γερμανικά (ή και το αντίστροφο). Οι 3 μαθητές που επέλεξαν τη
γλώσσα με τις λιγότερες προτιμήσεις, παρακολουθούν τη γλώσσα που έχουν επιλέξει οι μαθητές με τις
περισσότερες προτιμήσεις, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και δύνανται να μην αξιολογηθούν μετά από
δήλωση των γονέων και κηδεμόνων τους.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η με αριθ. Φ.52/278/49184/Γ1/02-05-2012 (ΑΔΑ: Β4969-ΒΘ0)
εγκύκλιος, με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας, ισχύει
χωρίς καμία παρέκκλιση.
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