
 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

Ολοκληρώνοντας την υποχρεωτική τους εκπαίδευση, όλοι οι μαθητές του ελληνικού 
σχολείου --όπως και οι μαθητές σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης-- αναμένεται να 
είναι τουλάχιστον «Ανεξάρτητοι χρήστες» στην Α’ ξένη γλώσσα (δηλ. επίπεδα Β1-Β2) και 
«Βασικοί χρήστες», (δηλ. επίπεδα Α1-Α2) στη Β’ ξένη γλώσσα. 

Για να ευοδωθούν οι προσδοκίες, απαιτείται ένας συγκεκριμένος αριθμός ωρών 
καθοδηγούμενης μελέτης. Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Έρευνας RCeL του ΕΚΠΑ, που 
στηρίζεται σε μελέτη του ΣτΕ, ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) ωρών καθοδηγούμενης μελέτης που 
απαιτούνται, για να φτάσει ο μαθητής του δημόσιου ελληνικού σχολείου σε ένα από τα έξι 
επίπεδα γλωσσομάθειας σε μια ξένη γλώσσα, είναι: 

ΕΠΙΠΕΔΟ:  A1 A2 B1 B2 Γ1 Γ2 

Σύνολο διδακτικών ωρών 115 230 460 720 1.040 1.680 

Επειδή, ειδικά ως προς την Aγγλική γλώσσα, οι μαθητές εκτίθενται συστηματικά και την 
χρησιμοποιούν καθημερινά εκτός σχολείου σε ποικίλες δραστηριότητες (π.χ. διαδίκτυο, 
τηλεόραση, μουσική, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κτλ.) –άλλοι περισσότερο και άλλοι 
λιγότερο, ανάλογα με το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειάς τους, τον τόπο που 
ζούνε, κτλ.– το μάθημα της Αγγλικής στο σχολείο είναι σκόπιμο να βασίζεται στις γνώσεις 
που έχει ο μαθητής –λίγες ή πολλές-- και να του παρέχει ευκαιρίες να τις καλλιεργεί 
περαιτέρω. Και στις άλλες γλώσσες όμως, οι μαθητές έχουν ενδεχομένως διαφορετικά 
επίπεδα επικοινωνιακής επάρκειας, λόγω πιθανής εξωσχολικής τους ενασχόλησης με 
αυτές.  

Από τα επίπεδα γλωσσομάθειας της εξάβαθμης κλίμακας του Συμβουλίου της Ευρώπης αυτά 
τα οποία προβλέπονται για την υποχρεωτική εκπαίδευση είναι τα εξής: Α1, Α2, Β1 και Β2. Τα 
αναμενόμενα επίπεδα γλωσσομάθειας βάσει των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας στο 
Δημοτικό και στο Γυμνάσιο είναι τα εξής στην κάθε βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: 

Α΄ ξένη γλώσσα Β΄ ξένη γλώσσα 

Δημοτικό Δημοτικό 

Γ΄ τάξη A1-  

Δ΄ τάξη A1 

Ε΄ τάξη A1+ Ε΄ τάξη A1- 

Στ΄ τάξη  A2- Στ΄ τάξη A1- 

Γυμνάσιο Γυμνάσιο 

Α’ τάξη Επίπεδο Α2-/B1- Α’ τάξη Επίπεδο Α1-/A1 

Β’ τάξη Επίπεδο Β1-/Β1 Β’ τάξη Επίπεδο Α1-/A1  

Γ’ τάξη Επίπεδο Β1+/Β2- Γ’ τάξη Επίπεδο A1/Α1+  

 


