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ΘΕΜΑ: Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/85 (Α΄167) όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188). 
2. Την με αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-06-2014 (Β΄ 1618) κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο 
Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). 
4. Την με αριθμ. 48/21-07-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του κρατικού Προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 

1. Την ανακατανομή των μαθητών κάθε τάξης σε δύο επίπεδα ανάλογα με το 

επίπεδο γνώσεών τους. Η ανακατανομή εφαρμόζεται, εφόσον απαιτείται, μόνο για τη 

διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Η ένταξη των μαθητών σε επίπεδα γίνεται μετά 

από κατατακτήρια εξέταση, που διενεργείται με την έναρξη κάθε σχολικού έτους. 

2. Από τα τέσσερα τμήματα μιας τάξης είναι δυνατόν τα δύο να αντιστοιχούν στο 

επίπεδο Ε1 και τα άλλα δύο στο επίπεδο Ε2. 

Εναλλακτικά, είναι δυνατόν από τα τέσσερα τμήματα μιας τάξης τα τρία να 

αντιστοιχούν στο επίπεδο Ε1, και τα ένα στο επίπεδο Ε2. 

Οι μαθητές τοποθετούνται στο επίπεδο γνώσης που ανήκουν: 

Α. χωρίς αύξηση τμημάτων, εάν ο αριθμός των τμημάτων είναι ζυγός 

Παράδειγμα: 

Τμήματα τάξης: Α1, Α2, Α3, Α4 

Τμήματα Επιπέδων: Ε1, Ε2, Ε2, Ε2 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας:  

 

Αθήνα,          08-09-2014 

Αρ. Πρωτ.      141276/Γ2 
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και  

Β. με χωρισμό ενός τμήματος στα δύο, εάν ο αριθμός των τμημάτων είναι μονός.  

Παράδειγμα: 

Τμήματα τάξης: Α1, Α2, Α3 

Τμήματα Επιπέδων: Ε1, Ε2, Ε2, Ε2 

Ο χωρισμός της περίπτωσης Β γίνεται μόνο για το μάθημα των Αγγλικών και 

συνδυάζεται με μάθημα του ωρολογίου προγράμματος, το οποίο επιλέγεται από τον 

Σύλλογο διδασκόντων. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος 

επιπέδου είναι δώδεκα (12) μαθητές. Σε απομονωμένα Γυμνάσια της ηπειρωτικής 

και της νησιωτικής χώρας, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί στους δέκα (10) 

μαθητές με απόφαση του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης.  

3. Σε μικρές σχολικές μονάδες με ένα μόνο τμήμα ανά τάξη και εφόσον απαιτείται, 

μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία δύο τμημάτων-επιπέδων με έξι (06) μαθητές με 

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης. 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-15. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 


