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Σαο γλωξίδνπκε όηη από ην ζρνιηθό έηνο 2009-2010 ζα εηζαρζεί ε Ιζπαληθή
Γιώζζα ζε όια ηα Γπκλάζηα ηεο ρώξαο. Γηα ην ζθνπό απηό νη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο
ηνπ Γπκλαζίνπ, ζην πιαίζην ηεο παξάιιειεο δηδαζθαιίαο ηεο δεύηεξεο μέλεο
γιώζζαο, πξέπεη λα επηιέμνπλ ηε γιώζζα πνπ επηζπκνύλ λα δηδαρζνύλ κεηαμύ ηεο
Γαιιηθήο, ηεο Γεξκαληθήο, ηεο Ιηαιηθήο ή ηηρ Ιζπανικήρ
Οη Γηεπζπληέο ηωλ Γπκλαζίωλ λα ελεκεξώζνπλ ηνπο γνλείο-θεδεκόλεο ηωλ
καζεηώλ ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ απνζηέιινληαο, κέζω ηωλ καζεηώλ,
δειώζεηο πξνηίκεζεο. Μεηά ηελ παξαιαβή ηωλ δειώζεωλ κε ηελ πξνηίκεζε ηωλ
καζεηώλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο ζπιιόγνπο ηωλ θαζεγεηώλ θαη ηνπο ζρνιηθνύο
ζπκβνύινπο λα νξγαλώζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο παξάιιειεο δηδαζθαιίαο. Σηε
ζπλέρεηα, λα απνζηείινπλ ην αίηεκά ηνπο ζην αληίζηνηρν Γξαθείν ή Γ/λζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο όπνπ αλήθνπλ μέσπι 21-9-2009.
Οη Γηεπζπληέο ηωλ Γηεπζύλζεωλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα πξνβνύλ ζηελ
έθδνζε απόθαζεο ιεηηνπξγίαο παξάιιειωλ ηκεκάηωλ, ζύκθωλα κε ηα παξαπάλω

θαη ζα απνζηείινπλ έωο ηελ 30ε Σεπηεκβξίνπ 2009, ζηη Γιεύθςνζη ποςδών
Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηος ΤΠΔΠΘ, ημήμα Α΄, ζπγθεληξωηηθό πίλαθα
ζηνλ νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη ηα παξάιιεια ηκήκαηα δηδαζθαιίαο ηεο Α΄ ηάμεο
Γπκλαζίνπ, νη Γιώζζεο πνπ δηδάζθνληαη θαη ν αξηζκόο καζεηώλ αλά ηκήκα, ζε
όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηόηεηάο ηνπο.
Γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάηωλ ν ειάρηζηνο αξηζκόο καζεηώλ πνπ απαηηείηαη είλαη
δώδεθα (12). Σε απνκαθξπζκέλα Γπκλάζηα ηεο επεηξωηηθήο θαη λεζηωηηθήο ρώξαο
κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηκήκαηα αθόκε θαη κε νθηώ (08) καζεηέο.

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΙΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ

Δζωη. Γιανομή
1. ΓΙΠΟΓΔ
2. Γ/λζε Ιδηωηηθήο Δθπαίδεπζεο
3. ΓΔΠΟ
4. Γ/λζε Ξέλωλ & Μεηνλνηηθώλ Σρνιείωλ
5. Γηεύζπλζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπ/ζεο
6. Γ/λζε ΣΔΠΔΓ
7. Γ/λζε Σπνπδώλ Γ. Δ. Τκήκα Α’
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