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ΘΕΜΑ:  Εγκύκλιος για τη διδασκαλία της Γερµανικής Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου.                                                                                                                                                                                                        
 

     Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
 

          Επανέρχεται η διδασκαλία της Γερµανικής Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου, µε    
Υπουργική Απόφαση που υπογράφτηκε την Παρασκευή 23 Μαρτίου (Αρ. Πρωτ. 
32239/Γ2/23-03-12). Η απόφαση επισυνάπτεται µαζί µε το παρόν έγγραφο. Με την από-
φαση αυτή καταργείται η Υπουργική Απόφαση της 28-07-2011 που στέρησε το δικαίωµα 
στους  µαθητές της φετινής Α΄ Λυκείου να συνεχίσουν να διδάσκονται στο Γενικό Λύκειο τη     
Γερµανική Γλώσσα. 
  
Παρακαλώ να  ενηµερωθούν άµεσα οι µαθητές και οι µαθήτριες της Γ΄ Γυµνασίου για 

τη νέα εγκύκλιο, ώστε να αξιοποιήσουν το δικαίωµά τους να συνεχίσουν να          
διδάσκονται τη Γερµανική Γλώσσα στην Α΄ τάξη καθώς και στις υπόλοιπες τάξεις 

του Γενικού Λυκείου. 
     
Οι αλλαγές που εφαρµόζονται: 
 

Στο Γενικό Λύκειο τα Γαλλικά, τα Γερµανικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά   προσφέρο-
νται είτε ως µάθηµα Γενικής Παιδείας (1η Ξένη Γλώσσα) είτε ως µάθηµα Επιλογής       (2η 
Ξένη Γλώσσα).  

Το µάθηµα Γενικής Παιδείας προσφέρεται σε µαθητές που διδάχτηκαν την αντίστοιχη 
Ξένη Γλώσσα στο Γυµνάσιο.  

Το µάθηµα Επιλογής προσφέρεται σε µαθητές είτε αδίδακτους είτε σε µαθητές που δι-
δάχτηκαν την αντίστοιχη Ξένη Γλώσσα στο Γυµνάσιο. 
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Αθήνα 29-3-2012  

  
Αρ.  Πρωτ.: 285  
 
ΠΡΟΣ: τους καθηγητές κλάδου       
             ΠΕ07 (Γερµανικών)  
που εργάζονται στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση των   ∆ιευθύνσεων:     
 
Α' Αθήνας, Γ' Αθήνας, Βοιωτίας, ∆υτ. 
Αττικής, Ευβοίας, Ευρυτανίας,      
Ηρακλείου, Λασιθίου,  Ρεθύµνου, 
Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χανίων  
 
(Μέσω των ∆ιευθύνσεων) 
 

Κοιν.: Τµήµα  Επιστηµονικής & Παι-

δαγωγικής Καθοδήγησης  Β/θµιας 
Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς      
Ελλάδας και Κρήτης. 



 

 

 Ω ς   Π ρ ώ τ η   Ξ έ ν η    Γ λ ώ σ σ α 

 

      
     Οι µαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν ως Πρώτη Ξένη Γλώσσα µια 
από τις γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυµνάσιο µεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερµανι-
κής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας. 
 
     Οι µαθητές της Β΄ και  Γ΄ του Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2012 – 2013 καθώς 
και οι µαθητές της Γ΄ τάξης του σχολικού έτους 2013 - 2014 θα συνεχίσουν να διδάσκονται 
ως  Πρώτη Ξένη Γλώσσα τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχολικό έτος 2011 – 
2012. 
 

     
Προϋποθέσεις: 
 
Ελάχιστος αριθµός µαθητών  
 

      
     Τα τµήµατα ξένων γλωσσών συγκροτούνται µε βάση τις επιλογές των µαθητών και ο 
ελάχιστος αριθµός µαθητών που απαιτείται για τη δηµιουργία τµήµατος είναι δεκατέσσερις  
(14).  
      Σε αποµονωµένες σχολικές µονάδες της ηπειρωτικής και νησιώτικης χώρας µπορούν 
να λειτουργήσουν τµήµατα και µε δώδεκα (12) µαθητές. 
 

  

Ω ς   Ξ έ ν η    Γ λ ώ σ σ α  Ε π ι λ ο γ ή ς 
 
      
      Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2012 - 2013 µπορούν 
να επιλέξουν ως µάθηµα επιλογής µια δεύτερη ξένη Γλώσσα µεταξύ της Αγγλικής, Γαλλι-
κής, Γερµανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, ανεξάρτητα εάν την έχουν διδαχθεί στο 
Γυµνάσιο και διαφορετική από την Α΄ ξένη γλώσσα. 
      Για τη λειτουργία των τµηµάτων ξένων γλωσσών ως µαθηµάτων επιλογής ισχύει η µε 
αρ. πρωτ. Γ2/4521/28-08-2001 (ΦΕΚ Β΄1168) Υπουργική Απόφαση που ορίζει τη λειτουρ-
γία των κατευθύνσεων και µαθηµάτων επιλογής. 
 
 

                                                    Γ2/4521/28.8.2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Λειτουργία κατευθύνσεων Ενιαίου Λυκείου και µαθηµάτων επιλογής. 

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τµηµάτων µαθηµάτων επιλογής στα Ενιαία Λύκεια. 

Για τη λειτουργία τµηµάτων µαθηµάτων επιλογής των Α', Β', Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου 
ισχύουν τα εξής: 
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1. Αν η τάξη λειτουργεί µε ένα τµήµα, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) µαθητές. 

2. Αν η τάξη λειτουργεί µε δύο τµήµατα, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) µαθητές. 

3. Αν η τάξη λειτουργεί µε τρία τµήµατα, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µαθητές. 

    Σε αποµονωµένα λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η µετακίνηση  
είναι αντικειµενικά αδύνατη, µε ειδική αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη πρόταση του οικείου 
Προϊσταµένου ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης µπορεί να συσταθεί τµήµα παρακολούθησης     
µαθηµάτων επιλογής µε τη συµµετοχή και µικρότερου αριθµού µαθητών. 

    Για τη σύσταση και λειτουργία τµηµάτων επιλογής εκδίδεται απόφαση του Προϊσταµένου 
της οικείας ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης. 

 

Β. Προθεσµίες για την αλλαγή του µαθήµατος επιλογής  

     

 Οι µαθητές των Α', Β' και Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου έχουν δικαίωµα να αλλάξουν το 
µάθηµα επιλογής µέχρι τη 15η Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους. 

 

Γ. ∆ικαίωµα αλλαγής κατεύθυνσης ή µαθήµατος επιλογής σε περιπτώσεις µετεγ-
γραφής. 

      

     Σε περιπτώσεις µετεγγραφής (ή αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος) µαθητών Ενιαίου 
Λυκείου από σχολείο όπου διδάσκεται ένα συγκεκριµένο µάθηµα επιλογής, σε σχολείο  
όπου το ίδιο µάθηµα δε διδάσκεται, οι µαθητές αυτοί υποχρεούνται να διδαχθούν άλλο    
µάθηµα επιλογής από τα διδασκόµενα στο δεύτερο σχολείο, ενώ επιπλέον ισχύουν κατά 
περίπτωση τα εξής: 

   α) Αν η µετεγγραφή πραγµατοποιηθεί έως και το πρώτο δεκαπενθήµερο του δευτέρου  
τετραµήνου τότε ο µαθητής αξιολογείται στο µάθηµα επιλογής που θα διδαχθεί στο σχολείο 
στο οποίο θα µετεγγραφεί. Σε ότι αφορά την προφορική βαθµολογία, θα εφαρµόζεται η 
παρ. 4 του άρθρου 28 του Π∆ 86 τ.Α' ΦΕΚ 73/12.4.2001 σύµφωνα µε το οποίο <<σε     
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λείπει ένας από τους τετραµηνιαίους βαθµούς,      
αναπληρώνεται από αυτόν που υπάρχει>>. 

   β) Αν η µετεγγραφή πραγµατοποιηθεί µετά από το πρώτο δεκαπενθήµερο του δευτέρου  
τετραµήνου, αλλά οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους και ο σύλλογος  
διδασκόντων κρίνει ότι είναι δυνατή η αξιολόγηση και η εξαγωγή προφορικού βαθµού στο 
µάθηµα που επέλεξε ο µαθητής, τότε ισχύει η περίπτωση (α). 
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   γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση ο µαθητής θα θεωρείται αδίδακτος και θα απαλλάσσεται από 
οποιοδήποτε µάθηµα επιλογής. 

Οι ∆ιευθύνσεις των σχολείων που εµπλέκονται στη µετεγγραφή και πριν από την πραγµα-
τοποίησή της υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους µαθητές και τους κηδεµόνες τους για το 
περιεχόµενο της παρούσας και ειδικότερα για τα σηµεία (β) και (γ). 

 

          Παρακαλούνται οι κ.κ. ∆ιευθυντές των Σχολικών Μονάδων να µεριµνήσουν ώστε οι 

εκπαιδευτικοί Γερµανικών να ενηµερωθούν ενυπογράφως για το παρόν έγγραφο.  

 

                                                   Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

 

                                                                   ∆ηµήτριος Ι. Τηλαβερίδης 

                                                           Σχολικός Σύµβουλος  ΠΕ07 (Γερµανικών) 
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