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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Αγγλικής και της Γαλλικής Γλώσσας    

Γυµνασίου για το σχολικό έτος 2011-2012 

 

       Μετά από σχετική εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πράξεις 2/2011 και 

4/2011), σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία της 

Αγγλικής και της Γαλλικής Γλώσσας στα  Γυµνάσια.  

Συγκεκριµένα:  

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

• Για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στη Γ΄ τάξη Γυµνασίου (επίπεδο 

προχωρηµένων) κατά το σχ. έτος 2011-12 θα χρησιµοποιηθεί το διδακτικό 

πακέτο Αγγλικής Γλώσσας για αρχαρίους “Think Teen- 3rd Grade of Junior 

High School- Αρχάριοι”, από το οποίο οι διδάσκοντες θα επιλέγουν εκείνα τα 

κεφάλαια που ανταποκρίνονται στο επίπεδο γλωσσοµάθειας του µαθητικού 

δυναµικού της τάξης. 

 

Να διατηρηθεί µέχρι ................ 

Βαθµός Ασφαλείας ..................... 
 
Μαρούσι,           22-07-2011 
Αριθ. Πρωτ.          83629/Γ2 
Βαθ. Προτερ. .............................. 

• ∆ιευθύνσεις και Γραφεία ∆/θµιας 
Εκπ/σης  

• Γραφεία Σχολικών Συµβούλων  

• Γυµνάσια (µέσω των ∆/νσεων 
και Γραφείων ∆/θµιας Εκπ/σης) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ Α΄  

 

ΠΡΟΣ: 

 

• Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
Εκπαίδευσης  

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

ΚΟΙΝ.: 
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

• Για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στη Β΄ τάξη του Γυµνασίου κατά το σχ. 

έτος 2011-12, οι διδάσκοντες, αφού ολοκληρώσουν το διδακτικό πακέτο 

“Action.fr-gr 1” της Α΄ τάξης Γυµνασίου, θα επιλέξουν µια διδακτική σειρά από 

τον εγκεκριµένο κατάλογο ελεύθερων βοηθηµάτων για τη Γαλλική Γλώσσα του 

σχ. έτους 2008-2009 (αρ. πρωτ. 110744/Γ2/28-08-2008 Υ.Α.). Από τον 

συγκεκριµένο κατάλογο θα απαλειφθούν οι διδακτικές σειρές οι οποίες είναι 

παλαιότερες των έξι (06) ετών (δηλαδή, οι διδακτικές σειρές που εκδόθηκαν πριν 

το 2006). 

Επιπλέον, οι διδάσκοντες µπορούν να αξιοποιούν τις θεµατικές ενότητες του 

“Action.fr-gr 3” της Γ΄ τάξης Γυµνασίου που ανταποκρίνονται στο επίπεδο 

γλωσσοµάθειας και στα ενδιαφέροντα των µαθητών τους. 

Επισηµαίνεται ότι ο παραπάνω εγκεκριµένος κατάλογος θα χρησιµοποιηθεί µόνο 

για τη Β΄ Γυµνασίου. 

 

 

Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή 
 ∆/νση Σπουδών ∆.Ε. Τµήµα Α 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 


