
Η Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Ως Β΄ ξένη γλώσσα στο γυμνάσιο προσφέρεται η Γαλλική, η Γερμανική και από φέτος και η 

Ιταλική. Προφανώς, το επίπεδο στη Γαλλική και τη Γερμανική αναμένεται να είναι λίγο 

υψηλότερο από ότι στην Ιταλική αφού, υποτίθεται, πως έχουν προηγηθεί δύο χρόνια 

διδασκαλίας της μίας εκ των δύο γλωσσών. Δεν είναι όμως πάντοτε έτσι, επειδή στην ουσία 

δεν επιλέγει πάντα ο μαθητής τη γλώσσα που επιθυμεί ή/και τη γλώσσα που έκανε στο 

δημοτικό. Πρέπει να ακολουθήσει την επιλογή της πλειοψηφίας για να εξασφαλιστεί 

εκπαιδευτικός της συγκεκριμένης γλώσσας. Συνεπώς, μπορεί να καταλήξει να κάνει για 

πρώτη φορά Γαλλικά ενώ στο δημοτικό έκανε Γερμανικά ή να κάνει Γερμανικά ενώ έκανε 

Γαλλικά και έτσι να είναι εξίσου αρχάριος όπως και στα Ιταλικά. Η προσέγγιση 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι ιδιαίτερα σημαντική.   

Εξάλλου είναι πιθανό, σε ορισμένα σχολεία (π.χ. Πρότυπα, Πειραματικά, Ιδιωτικά με άδεια 

παρέκκλισης), αλλά και σε ορισμένα τμήματα ξένης γλώσσας η προτεινόμενη διδακτέα ύλη που 

περιλαμβάνεται στα σχολικά εγχειρίδια να μην αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειας των 

μαθητών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός είναι χρήσιμο να επιλέγει τους διδακτικούς 

στόχους, την ύλη και το περιεχόμενο σε σχέση με το επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών του 

κάθε τμήματος και, ενδεχομένως, ανεξάρτητα από το σχολικό βιβλίο, αξιοποιώντας άλλες 

πηγές διδακτικού υλικού, π.χ. ιστοσελίδες κρατικών φορέων που εποπτεύονται από το 

υπουργείο Παιδείας ή από φορείς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χαίρουν 

δημόσιας αναγνώρισης για το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο που προσφέρουν. 

Τα σχολικά εγχειρίδια για τη Γαλλική  

Τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της Γαλλικής είναι τα εξής:  

 Α΄ Γυμνασίου, Action. fr-gr 1 (Ενότητες: 0, 1, 2, 3) 

 Β΄ Γυμνασίου, Action. fr-gr 1 (Ενότητες: 4, 5, 6, 7) 

 Γ΄ Γυμνασίου, Action. fr-gr 3 (Ενότητες: 0, 1, 2, 3,4)  

Δεδομένης της έλλειψης του τεύχους Action.fr-gr 2 που θα αποτελούσε φυσική συνέχεια 
του 1ου τεύχους, ο εκπαιδευτικός, ιδιαίτερα στη Γ΄ Γυμνασίου, καλείται να περιοριστεί 
μόνο στα περιεχόμενο του διδακτικού εγχειριδίου (Action.fr-gr 3) που θεωρεί κατάλληλο 
για το επίπεδο των μαθητών. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να αξιοποιήσει άλλες πηγές 
διδακτικού υλικού το οποίο εκτιμά ότι ανταποκρίνεται στο Επίπεδο Γλωσσομάθειας των 
μαθητών ώστε να συνδεθεί το περιεχόμενο του μαθήματος με την πρωθύστερη γνώση και 
να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη διδασκαλία/εκμάθηση της Γαλλικής. Για τον σκοπό αυτό 
θα σταλούν από το ΙΕΠ αναλυτικές οδηγίες για τη στοχοθεσία αλλά και για τη χρήση και 
αξιοποίηση διδακτικού υλικού στη Γ΄ Γυμνασίου (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, σενάρια διδασκαλίας, 
διαδικτυακές πηγές, δραστηριότητες κτλ). 

Τα σχολικά εγχειρίδια για τη Γερμανική  

Τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της Γερμανικής είναι τα εξής:  

 Α΄ Γυμνασίου, Deutsch ein Hit! 1 (Ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5) 

 Β΄ Γυμνασίου, Deutsch ein Hit! 1 (Ενότητες: 6, 7, 8, 9) 

 Γ΄ Γυμνασίου, Deutsch ein Hit! 2 (Ενότητες: 1, 2, 3, 4)  

Τα σχολικά εγχειρίδια για την Ιταλική  

Τα σχολικά εγχειρίδια που θα χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της Ιταλικής, τα οποία είναι 

από το εμπόριο, θα δημοσιοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία 

επιλογής τους από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που έχει συγκροτήσει το ΥΠ.Π.Ε.Θ.      


