
 
ΘΕΜΑ :  Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων σχετικά με την επιλογή της Β΄ ξένης 
γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία 
 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες 
     Σύμφωνα με την νέα υπουργική απόφαση με αριθ. Φ.52/63/12873/Γ1/06/02/2012 η Γερμανική ή η 
Γαλλική γλώσσα θα διδάσκονται από την επόμενη σχολική χρονιά στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις των 6/θέσιων και 
άνω δημοτικών σχολείων καθώς και στα σχολεία με ΕΑΕΠ ως δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής.  
     Οι ώρες διδασκαλίας για τη δεύτερη ξένη γλώσσα  είναι δύο την εβδομάδα. Για την οργάνωση της 
διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας θα εφαρμοστεί ο θεσμός της παράλληλης διδασκαλίας.  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 Γερμανικής ή 
Γαλλικής, τα οποία συγκροτούνται από μαθητές όλων των τμημάτων της τάξης, ανάλογα με τη δήλωση 
προτίμησής τους. 
     Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας δεν είναι μόνο ένα εφόδιο για τις σπουδές ή τη μελλοντική 
επαγγελματική ζωή του παιδιού, αλλά διευρύνει παράλληλα τους πνευματικούς του ορίζοντες. Το να 
γνωρίζει έναν καινούριο πολιτισμό, το βοηθά να κατανοήσει καλύτερα το δικό του μέσα από τη  σύγκριση 
των δύο πολιτισμών και αναπτύσσει την κριτική του σκέψη. Ταυτόχρονα ευνοεί την εξάλειψη των 
προκαταλήψεων και των στερεοτύπων απέναντι στους λαούς της γλώσσας στόχου και την κατανόηση 
της διαφορετικότητας. 
     Στην επιλογή της ξένης γλώσσας θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν οι παρακάτω πληροφορίες: 
     120.000.000 περίπου άνθρωποι στον κόσμο μιλούν Γερμανικά. Η Γερμανική γλώσσα είναι η γλώσσα 
που μιλιέται  ως μητρική γλώσσα από τους περισσότερους κατοίκους της Ευρώπης και η δέκατη πιο 
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συχνή γλώσσα στον κόσμο. Στην Ευρώπη την μιλούν εκτός από τη Γερμανία, στην Αυστρία, σε ένα 
μεγάλο μέρος της Ελβετίας, στο Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο καθώς και σε κάποιες περιοχές της Ιταλίας, 
του Βελγίου και της Γαλλίας.  
     Η Γερμανική γλώσσα είναι η  δεύτερη πιο συχνή γλώσσα στο Διαδίκτυο. Πάνω από 8% των 
ιστοσελίδων στο διαδίκτυο είναι γερμανικές.   
     Η γνώση της Γερμανικής βελτιώνει τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Η Γερμανία είναι η χώρα με τις 
σημαντικότερες εξαγωγές στον κόσμο και ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας. 
      Ένας πολύ μεγάλος αριθμός  των τουριστών που επισκέπτονται  την Ελλάδα είναι τουρίστες που 
προέρχονται από  τα γερμανόφωνα κράτη. Η γνώση της Γερμανικής είναι πολύ σημαντική για πολλούς 
ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού. 
     Μαθαίνοντας Γερμανικά αποκτά κανείς πρόσβαση σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτισμούς 
του κόσμου. Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα του Γκαίτε, του Νίτσε και του Κάφκα, του Τόμας Μαν, και του 
Γκύντερ Γκρας. O Φρόιντ και ο Αϊνστάιν επίσης μιλούσαν Γερμανικά.  
Με συνθέτες κλασσικής μουσικής όπως ο Μότσαρτ, ο Μπαχ, ο Μπετόβεν, Ο Μάλερ, ο Στράους και ο 
Βάγκνερ κατέχουν οι γερμανόφωνοι συνθέτες μία κυρίαρχη θέση στη Μουσική. 
     Για όποιον ενδιαφέρεται για λογοτεχνία είναι πολύ σημαντική η γνώση της Γερμανικής. Κάθε χρόνο 
εκδίδονται πάνω από 60.000 νέα λογοτεχνικά βιβλία. 18% όλων των βιβλίων παγκόσμια εκδίδονται στη 
γερμανική γλώσσα. Έτσι η Γερμανία κατατάσσεται στη τρίτη θέση παγκόσμια στην παραγωγή βιβλίων. 
     Παράλληλα με τη λογοτεχνία γίνονται οι σύγχρονες κινηματογραφικές ταινίες και η σύγχρονη μουσική 
ολοένα και πιο δημοφιλείς. 
     Η Γερμανική γλώσσα δεν είναι δυσκολότερη από την Αγγλική, τη Γαλλική και την Ισπανική. Ιδιαίτερα 
για τους Έλληνες είναι πολύ εύκολη η εκμάθησή της λόγω  της μεγάλης ομοιότητας της με την Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα και τη Νέα Ελληνική Γλώσσα στην γραμματική και το συντακτικό. Εκτός από  τις 
ομοιότητές της η Γερμανική Γλώσσα προσφέρει μεγάλη ευκολία στην ανάγνωση. Το γεγονός αυτό οδηγεί 
τους ειδικούς στο να προτρέπουν μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες στην επιλογή της Γερμανικής 
γλώσσας. 
     Η Αγγλική και η Γερμανική γλώσσα είναι συγγενικές γλώσσες, συνεπώς πολλές λέξεις έχουν κοινή 
ρίζα και ετυμολογία. 
     Σε πολλές επιστημονικές ειδικότητες τα Γερμανικά είναι μαζί με τα Αγγλικά η διεθνής επιστημονική 
γλώσσα. Για επιστήμονες και φοιτητές η γνώση της Γερμανικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
επειδή στον τομέα της επιστημονικής βιβλιογραφίας η γερμανική βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκόσμια. 
Όποιος μπορεί να διαβάζει Γερμανικά έρχεται κοντά σε πολλά αποτελέσματα ερευνών πάνω σε όλους 
τους τομείς της μοντέρνας επιστήμης, όπως για παράδειγμα της Ανατομίας, Αστροφυσικής, Βιοχημείας, 
Επιστήμης του κινηματογράφου, Γλωσσολογίας και Μουσικής. Παράλληλα τα πανεπιστήμια της 
Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας παρέχουν σπουδές ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και γίνονται 
πόλος έλξης για πολλούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 
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