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Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Σύμφωνα με το νέο διευρυμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα που ισχύει στα Αρσάκεια 

Γυμνάσια της Φ.Ε. δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία και εκμάθηση των Ξένων 

Γλωσσών. Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, οι μαθητές της Α΄ τάξης διδάσκονται τα Αγγλικά 

ως κύρια γλώσσα με 5 ώρες την εβδομάδα –αντί για 2 που προβλέπει το Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα του ΥΠΠΕΘ– και τα Γαλλικά ή Γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα επιλογής με 4 

ώρες την εβδομάδα –αντί για 2 που προβλέπει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ΥΠΠΕΘ). 

Παρόμοια ενίσχυση στις ώρες διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών ισχύει και στις 

επόμενες τάξεις του Γυμνασίου. Με στόχο την πιο αποτελεσματική εκμάθηση/ 

κατάκτηση τόσο της κύριας όσο και της γλώσσας επιλογής, οι μαθητές στο Γυμνάσιο 

κατανέμονται σε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα ανάλογα με το επίπεδο 

γλωσσομάθειάς τους. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος για τους 

μαθητές και ελαφρύνεται ο οικογενειακός προγραμματισμός, καθώς δεν υπάρχει λόγος 

για καταφυγή σε εξωσχολική υποστήριξη.  

 

Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι μαθητές, τελειώνοντας το Γυμνάσιο, επιλέγουν ποια 

ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) θα διδαχθούν στις τρεις τάξεις του Λυκείου, 

πάντα στο πλαίσιο του πρωινού προγράμματος διδασκαλίας. Στις δύο τελευταίες τάξεις 

του Λυκείου, λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή των μαθητών σε 

τμήματα των ΑΕΙ, στα οποία εξετάζονται οι τρεις γλώσσες ως ειδικό μάθημα, αλλά και 

σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια –είτε μέσω του ΙΕLTS (International English Language 

Testing System) είτε μέσω της μεθόδου CLIL (Content Language Integrated Learning). 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

της Φ.Ε. 

 

Ο στόχος αυτής της επιλογής των Αρσακείων Σχολείων για ενίσχυση της διδασκαλίας 

των Ξένων Γλωσσών είναι προφανής: θέλουμε όλοι οι μαθητές μας, με την 

ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να είναι σε θέση να επικοινωνούν με 

επάρκεια σε δύο ξένες γλώσσες (Αγγλική και Γαλλική ή Γερμανική) και να πιστοποιούν τη 

γλωσσομάθειά τους μέσω της απόκτησης διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων.  

 

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
www.arsakeio.gr 

ΑΡΑΚΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

https://arsakeiogt.wordpress.com 

https://twitter.com/arsgymth 

http://www.arsakeio.gr/
https://arsakeiogt.wordpress.com/
https://twitter.com/arsgymth
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Παράλληλα, μέσα από την καλλιέργεια των ξένων γλωσσών, επιδιώκεται η γνωριμία, 

κατανόηση και εξοικείωση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και η ουσιαστική γνώση της 

μεγάλης ευρωπαϊκής παράδοσης στην οποία εντάσσεται και η δική μας χώρα. Όλα τα 

παραπάνω επιτυγχάνονται, εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών με 

δράσεις όπως: συμμετοχή μαθητών σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, 

διαθεματικές εργασίες, θεατρικά δρώμενα, διαγωνισμούς, συστηματικές επαφές και 

συνεργασίες με σχολεία του εξωτερικού κ.ά.  

 

Η κατανομή των μαθητών σε επίπεδα πραγματοποιείται με διαγνωστικό-κατατακτήριο 

διαγώνισμα διαβαθμισμένης δυσκολίας, βασισμένο στην ύλη που έχουν διδαχθεί οι 

μαθητές στο Δημοτικό, στο οποίο θα συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου 

σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 2732/31-8-2016). Διευκρινίζεται ότι για την 

οριστική κατανομή των μαθητών στα επίπεδα-τμήματα θα ληφθεί υπόψη η απόκτηση 

τίτλου γλωσσομάθειας (π.χ. PET, FCE, ECCΕ, DELF A1, DELF A2, Goethe-Zertifikat A1: Fit 

in Deutsch 1 και Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch κ.ά.). Σύμφωνα με τον Συντονισμό 

Αγγλικής Γλώσσας των Αρσακείων Σχολείων, το διαγνωστικό-κατατακτήριο διαγώνισμα 

στα Αγγλικά θα περιέχει και άσκηση κατανόησης ηχογραφημένου προφορικού λόγου 

(Listening).  

 

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγνωστικού-κατατακτηρίου διαγωνίσματος είναι οι 

εξής: 

Αγγλικά:  Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017, 3η, 4η & 5η ώρα (09:55-12:25) 

Γαλλικά ή Γερμανικά: Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, 3η & 4η ώρα (09:55-11:25). 

 

Μπορείτε να δείτε την ύλη για τα διαγνωστικά-κατατακτήρια διαγωνίσματα στις Ξένες 

Γλώσσες, πατώντας στους παρακάτω υπερσυνδέσμους: 

 

ΥΛΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

http://www.arsakeio.gr/images/stories/KSENES_GLWSSES/AGGLIKA/YLH_junior_high_n_

math17.pdf 

 

ΥΛΗ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

http://www.arsakeio.gr/gr/foreign-languages/french/announcements/28138-uli-

gallikon 

 

ΥΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ   

http://www.arsakeio.gr/images/stories/KSENES_GLWSSES/GERMANIKA/2017-

18/Germanika_ylh_2017.pdf 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

http://www.arsakeio.gr/images/stories/KSENES_GLWSSES/AGGLIKA/YLH_junior_high_n_math17.pdf
http://www.arsakeio.gr/images/stories/KSENES_GLWSSES/AGGLIKA/YLH_junior_high_n_math17.pdf
http://www.arsakeio.gr/gr/foreign-languages/french/announcements/28138-uli-gallikon
http://www.arsakeio.gr/gr/foreign-languages/french/announcements/28138-uli-gallikon
http://www.arsakeio.gr/images/stories/KSENES_GLWSSES/GERMANIKA/2017-18/Germanika_ylh_2017.pdf
http://www.arsakeio.gr/images/stories/KSENES_GLWSSES/GERMANIKA/2017-18/Germanika_ylh_2017.pdf

