
1 
 

 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας – ΟΕΛΜΕΚ. 
Θ.  12878, 2253 ΛΑΤΣΙΑ  ΛΕΥΚΩΣΙΑ –ΚΥΠΡΟΣ 
Τηλ: 99456321, Φαξ: 22467006 
Courriel : savkyr@cytanet.com.cy 
Site internet : www.appf.eu 

Association Panchypriote des Professeurs de français – OELMEK 
B.P. 12878, 2253  LATSIA   NICOSIE – CHYPRE 
Tél : 99456321, Télécopie : 22467006 
Courriel : savkyr@cytanet.com.cy 
Site internet : www.appf.eu 

 

Πρόεδρο και Μέλη    

Γραμματείας ΟΕΛΜΕΚ 

Λευκωσία 

 

                                                                                                              Λευκωσία, 18/1/2015 

 

Συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑ:    Ωρολόγιο Πρόγραμμα  σπουδών Γυμνασίου - Λυκείου   

                Σύστημα   Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Με την παρούσα, σας παραθέτουμε πιο κάτω, τις απόψεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Καθηγητών 

Γαλλικής Γλώσσας, που αφορούν το μάθημα της γαλλικής γλώσσας και την  αναδιαμόρφωση του 

προγράμματος σπουδών Γυμνασίου-Λυκείου καθώς και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου: 

Θεωρούμε ότι η γαλλική γλώσσα πρέπει να παραμείνει ως η 2η υποχρεωτική ξένη γλώσσα στα 

γυμνάσια, και μάλιστα να αυξηθεί ο χρόνος διδασκαλίας της από 2 σε 3 περιόδους εβδομαδιαίως, 

για να μπορούν οι μαθητές, στο πέρας της Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  να αποκτούν το επίπεδο 

Α2/Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, αλλά κύρια και για  τους πιο 

κάτω λόγους:  

 

α) Η Γαλλική είναι  μία από τις δύο γλώσσες  εργασίας:                                                                    

 των Ηνωμένων Εθνών, 

 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 της UNESCO, 

 του NATO, 

 της Οργάνωσης Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), 

 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, 

 της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, 

 του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
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 της Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένωσης, 

 του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, 

 της Ένωσης Διεθνών Οργανώσεων (UIA), 

 

β) Η Γαλλική είναι η κύρια γλώσσα εργασίας: 

 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 

 στο Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο, 

 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  Ακρόασης στο Λουξεμβούργο, 

 στο Γραφείο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες 

 

Αποτελεί μια εκ των τριών γλωσσών εργασίας που χρησιμοποιούνται στα Ευρωπαϊκά Σώματα. 

Τα κέντρα εργασιών και αποφάσεων της Ε.Ε. βρίσκονται σε γαλλόφωνες περιοχές: Βρυξέλλες, 

Στρασβούργο, Λουξεμβούργο. Επίσης στη γαλλόφωνη Ελβετία (Γενεύη, Λοζάννη) βρίσκεται το 

παγκόσμιο νομισματικό, διπλωματικό, ολυμπιακό και τουριστικό κέντρο. Αυτό σημαίνει 

πρόσβαση εργασίας σε τομείς: 

o Πολιτικής και Οικονομίας, 

o Νομικής και Διπλωματίας, 

o Εμπορίου και Διαμετακόμισης. 

 

γ) H Γαλλική είναι μια από τις τρεις γλώσσες στα Σχέδια Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

αποδεικνύεται απαραίτητη πλέον στη Δημόσια Υπηρεσία. Η κυπριακή κυβέρνηση εδώ και χρόνια 

προσφέρει δωρεάν εντατικά μαθήματα γαλλικών σε ανώτερους  αξιωματούχους  του κράτους (σε 

όλα τα Υπουργεία, Αστυνομία, Στρατό κτλ.) τόσο στα ΚΙΕ όσο και στο Γαλλικό Ινστιτούτο, 

προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους στην Κύπρο και στην Ε.Ε. 

 

δ) Η Νομική Υπηρεσία του Κράτους παραχωρεί μαθήματα Γαλλικών στους υπαλλήλους της, λόγω 

του ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  στο Στρασβούργο όσο και το Διεθνές Δικαστήριο στη 

Χάγη εκδίδουν τα έγγραφά τους στη Γαλλική.  

                                                                         

ε) Η γαλλική γλώσσα είναι μάθημα εισδοχής και απαιτείται η γνώση της σε επίπεδο Β1 στο Τμήμα 

Γαλλικής Φιλολογίας (Κύπρου και Ελλάδας), Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών (Πανεπιστήμιο Κύπρου), στις Σχολές Μεταφραστών Ελλάδας. Στο τμήμα  Νομικής  

του Πανεπιστημίου Κύπρου η γαλλική γλώσσα προσφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών. 

 

στ) Η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί από το 2005, δώδεκα υποτροφίες το χρόνο για 

προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία και από το 2008 πέντε μεταπτυχιακές σπουδές Master 1 και 

πέντε άλλες για Master 2. Το υψηλό επίπεδο σπουδών των  Γαλλικών πανεπιστημίων, η δωρεάν 

φοίτηση από το πρώτο πτυχίο μέχρι το διδακτορικό και η επιχορήγηση ενοικίου καθιστούν τη 

Γαλλία δελεαστικό προορισμό σπουδών.  
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ζ) Η δυνατότητα εργοδότησης Κυπρίων σε μεγάλες γαλλικές εταιρίες και τράπεζες που εδρεύουν 

στην Κύπρο προϋποθέτει τη γνώση της γαλλικής γλώσσας. 

 

η) Η Κυπριακή Δημοκρατία ως ειδικά συνδεδεμένο μέλος του Διεθνούς Οργανισμού  της 

Γαλλοφωνίας (Δ.Ο.Γ.) από το 2006, μοιράζεται με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τη γαλλική γλώσσα 

και αναλαμβάνει την ανάπτυξη και την προώθησή της (des pays ayant le français en partage). 

 

 Λαμβανομένου υπόψη ότι σε καμιά Ευρωπαϊκή χώρα δε διδάσκεται ξένη 

γλώσσα κάτω από 180 λεπτά την εβδομάδα, ζητούμε την αύξηση των ωρών 

διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας από δύο περιόδους σε τρεις για την ισότιμη 

αντιμετώπιση των υποχρεωτικών γλωσσών και την απόκτηση του επιπέδου  

Α2/Β1 στο πέρας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Στην περίπτωση των ξένων γλωσσών η ογδοντάλεπτη διδασκαλία μαθημάτων 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί διότι είναι απαραίτητη και παιδαγωγικά σωστή η 

συχνή επαφή των μαθητών με την ξένη γλώσσα.  

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Λυκείου-Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση: 

1. Θεωρούμε ότι η γαλλική γλώσσα πρέπει να είναι  η 2η υποχρεωτική ξένη γλώσσα σε όλες τις 

τάξεις του λυκείου και στην Α’ λυκείου να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές της επιλογής μιας 

τρίτης ευρωπαϊκής γλώσσας. 

2.  Έχοντας οι τελειόφοιτοι το επίπεδο Α2/Β1 θα μπορούν να δηλώνουν και τη  

     γαλλική γλώσσα ως μάθημα πρόσβασης σε όλα τα επιστημονικά πεδία. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ: 

α) Εισηγούμαστε να εισαχθεί ο θεσμός της πιστοποίησης της γνώσης γλωσσών    στη Μέση 

Εκπαίδευση.  

β) Επιβάλλεται η εισαγωγή της  διδασκαλίας  της  γαλλικής  γλώσσας  ως δεύτερης ξένης 

γλώσσας από την Ε’ Δημοτικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 

Βαρκελώνη (2002). 

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. 

 

       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

        Η Πρόεδρος                                                            Η Γενική   Γραμματέας     

 

 

 

 

 

Κυριακή Ιωακείμ-Κυριακίδου    Γλυκερία Βασιλείου 


