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   Α Π Ο Φ Α Σ Η 

              
  

        

  ΘΕΜΑ : ∆ιδασκαλία  ξένης γλώσσας στα δηµοτικά σχολεία 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167,τ. Α΄), «∆οµή 
και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες ∆ιατάξεις», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 

2. Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24, του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167,τ.Α΄),«∆οµή 
και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες ∆ιατάξεις». 

3.  Την παράγραφο 1, του άρθρου 10 , του Π.∆ 201/1998, (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), «Οργάνωση και 
λειτουργία των ∆ηµοτικών Σχολείων». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), 

5. Τις διατάξεις της µε αριθµ. 1120/Η/7-1-2010 Απόφασης (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8-1-2010) περί 
«καθορισµού αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων»  

6. Τις µε αριθµ. 7/2005 και 12/2006 Πράξεις του Τµήµατος Πρωτοβάθµιας εκπ/σης του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
1. Από το σχολικό έτος 2011-2012, η 2η ξένη γλώσσα, η οποία θα διδάσκεται για δύο ώρες την 

εβδοµάδα, στις Ε΄ & Στ΄ τάξεις των  6/θεσίων και άνω δηµοτικών σχολείων, καθώς και των 
σχολείων µε ΕΑΕΠ, θα είναι µόνο µία, Γαλλική ή Γερµανική.  
 

2. Οι ∆/ντές των 6/θεσίων και άνω δηµοτικών σχολείων, καθώς και των σχολείων  µε ΕΑΕΠ 
οφείλουν να φροντίσουν ώστε να ενηµερωθούν οι µαθητές και οι γονείς - κηδεµόνες των 
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µαθητών, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του 
δηµοτικού σχολείου.  
 

3. Οι γονείς και οι κηδεµόνες των µαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2011-2012 
στις Ε΄ & Στ΄ τάξεις του δηµοτικού σχολείου θα συµπληρώσουν, µετά από ενηµέρωσή τους 
δήλωση της γλώσσα προτίµησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερµανική) και θα την 
καταθέσουν στο ∆/ντή του σχολείου τους έως 8 -6-2011. 

 
4. Οι ∆/ντές των σχολείων, αφού συγκεντρώσουν τις δηλώσεις προτίµησης, εισηγούνται στο 

∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης τη γλώσσα, η οποία θα διδαχθεί στο σχολείο τους και την 
οποία, κατά πλειοψηφία, είχαν επιλέξει οι µαθητές και των δύο τάξεων του δηµοτικού 
σχολείου.  
 

5. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης, λαµβάνοντας υπόψη τις 
εισηγήσεις των ∆ιευθυντών των ∆ηµοτικών σχολείων και µεριµνώντας για την αναλογική 
κατανοµή των γλωσσών στα σχολεία αρµοδιότητάς τους, θα προβούν έως την 24η Ιουνίου 
2011 στην έκδοση της τελικής απόφασης διδασκαλίας της β΄ ξένης γλώσσας για τα ∆ηµοτικά 
Σχολεία για το σχολικό έτος 2011 – 2012 και για τα επόµενα σχολικά έτη. 
 

6. Για την επιλογή της γλώσσας ενηµερώνονται εγγράφως τόσο ο Σχολικός Σύµβουλος 
∆ηµοτικής Εκπ/σης, ο Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 05 ή ΠΕ 07 όσο και οι γονείς και κηδεµόνες 
των µαθητών του σχολείου. 
 

7. Η αξιολόγηση των  µαθητών της Στ΄ τάξης που είχαν διδαχθεί στην Ε΄ τάξη το σχολικό έτος 
2010-2011 2η ξένη γλώσσα διαφορετική από αυτήν που θα επιλεγεί, µπορούν εφόσον το 
δηλώσουν οι γονείς και κηδεµόνες τους, να µην αξιολογηθούν, αλλά υποχρεωτικά θα 
παρακολουθούν τη διδασκαλία του µαθήµατος. 

 
 Από την εφαρµογή της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, η παρ. 5 «∆ηµιουργία 
Τµηµάτων διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας» της µε Αριθµ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, 
(ΦΕΚ.1139  τ. Β΄) και η παρ. 3 «∆ηµιουργία Τµηµάτων 2ης ξένης γλώσσας» της µε Αριθµ. 
Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ. 804 τ. Β΄)  Υ.Α., παύουν να ισχύουν. 
  
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 
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