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Λευκωσία 

 

                                                                               Λευκωσία, 27 Μαΐου 2015 

Έντιμε κύριε υπουργέ, 

 

ΘΕΜΑ: Νέα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών και Γαλλική Γλώσσα 

Μετά την κατάθεση από το ΥΠΠ της τελικής πρότασης για την 

αναδιαμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος Γυμνασίων-Λυκείων, εκ 

μέρους  του  Δ.Σ. του Παγκύπριου Συνδέσμου  Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 

επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: 

1)Παρά τις επανειλημμένες εισηγήσεις μας ότι σύμφωνα με το στόχο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ο τελειόφοιτος μαθητής Μ.Ε. οφείλει να γνωρίζει δύο 

ξένες γλώσσες πέραν της μητρικής του, με λύπη μας παρατηρούμε ότι τα 

ΝΩΠ αντιβαίνουν τον πιο πάνω στόχο.  

 Ως εκ τούτου, εμμένουμε στη θέση μας ότι: 

 Η διδασκαλία της 2ης υποχρεωτικής ξένης γλώσσας που δικαίως 

θα πρέπει να είναι η γαλλική, δεν μπορεί να σταματά στην Α’ 

Λυκείου αλλά θα πρέπει να ενταχθεί στον κοινό κορμό της Β’ και 

Γ΄Λυκείου όπου και θα ολοκληρώνεται η εξαετής διδασκαλία της, 

δίνοντας τη δυνατότητα στον Κύπριο-Ευρωπαίο τελειόφοιτο να 

αποκτά καλή γνώση της  2ης  ξένης  γλώσσας .  

   Η γαλλική πρέπει  να περιληφθεί στα επιλεγόμενα μαθήματα  σε 

OΛΕΣ τις κατευθύνσεις στη Β’ και Γ΄Λυκείου. 

 Στην Κατεύθυνση Ξένων Γλωσσών η γαλλική πρέπει να 

περιληφθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα αφού ως γνωστό είναι 



και μάθημα πρόσβασης για το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος 

Μεταφραστών της Ελλάδας. 

2)Οι  εισηγήσεις  μας αυτές  βασίζονται στα επιχειρήματα που σας 

αποστείλαμε μέσω ΟΕΛΜΕΚ στις 18/1/15 και από ότι διαφαίνεται δε 

λήφθηκαν υπόψη στη διαμόρφωση των ΝΩΠ. 

Με την παρούσα οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:  

α) Η γαλλική είναι μία εκ των τριών γλωσσών στα σχέδια υπηρεσίας της 

Κυπριακής  Δημοκρατίας σύμφωνα με τα οποία  η εξαετής διδασκαλία της 

ισοδυναμεί με καλή γνώση της. 

β) Όπως ίσως θα γνωρίζετε η Κυπριακή κυβέρνηση παραχωρεί: 

 Δώδεκα υποτροφίες το χρόνο για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία  

από το 2005. 

 Πέντε μεταπτυχιακές σπουδές για Master 1 και πέντε άλλες για 

Master 2 από το 2008.  

 Το υψηλό επίπεδο σπουδών των  Γαλλικών πανεπιστημίων, η δωρεάν 

φοίτηση από το πρώτο πτυχίο μέχρι το διδακτορικό και η 

επιχορήγηση ενοικίου για ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές,  καθιστούν τη 

Γαλλία δελεαστικό προορισμό σπουδών. Αρκεί κάποιος να γνωρίζει τη 

γαλλική γλώσσα. 

 Με τα ΝΩΠ αυτή η ευκαιρία εξανεμίζεται για τους μαθητές και μάλιστα σε 

περίοδο οικονομικής κρίσης για τη  χώρας μας, όπου ο κάθε γονιός επιδιώκει 

τις πιο οικονομικές λύσεις για τις σπουδές των παιδιών του.  

γ) Η μη ολοκληρωμένη γνώση της γαλλικής γλώσσας αποστερεί το δικαίωμα 

στους νέους  να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα καθ’όλη τη 

διάρκεια των σπουδών  τους στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση  

όπως Εrasmus+, Leonardo da Vinci, Grundving  και να διεκδικήσουν 

αργότερα μια θέση εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  ή αλλού στο 

εξωτερικό, όπου η γνώση της γαλλικής είναι απαραίτητη.  

δ) Η Κυπριακή Δημοκρατία με την ένταξή της το 2006 στο Διεθνή Οργανισμό 

Γαλλοφωνίας, όπου έγινε δεκτή για πολιτικούς κυρίως λόγους δεσμεύτηκε να 

ενισχύσει και να αναπτύξει τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας. PACTA 

SUNT SERVANTA= OI ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ! 



 Τέλος σας παραθέτουμε πιο κάτω  τον κατάλογο με τις δίωρες και εξάωρες 

διδασκαλίες παγκύπρια της  γαλλικής γλώσσας για τη σχολική χρονιά 2014-

2015 : 

 Δίωρα Εξάωρα 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  
  60 = 120 ώρες  

 
  16 = 96 ώρες 
 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ   54 = 108 ώρες    7 = 42 ώρες 
 

Κατά τη 2η σχολική χρονιά εφαρμογής των Νέων Ωρολογίων  Προγραμμάτων 

(2016-2017), 17 με 20 συνάδελφοι καθηγητές γαλλικών θα είναι εκτός 

υπηρεσίας ( δηλαδή για τον κλάδο των γαλλικών οι 7 επί δοκιμασία και οι 

13 Έκτακτοι / Συμβασιούχοι). 

 Κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 που θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή των 

ΝΩΠ υπολογίζεται ότι ο αριθμός των συναδέλφων που θα μείνουν εκτός 

υπηρεσίας θα ανέλθει τους 35, αριθμός που θα αντιστοιχεί στο 1/5 του 

κλάδου. 

Εν κατακλείδι, σας πληροφορούμε ότι ως κλάδος αποφύγαμε  να προβούμε 

στη λήψη  μέτρων, πρώτιστα  για να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και ακολούθως, γιατί  

προσβλέπουμε ότι έστω και την υστάτη θα μελετήσετε με την ανάλογη 

σοβαρότητα  τις πιο πάνω εισηγήσεις μας και με εποικοδομητικό διάλογο με 

τους αρμόδιους φορείς, θα προβείτε στις απαραίτητες  αλλαγές στα ΝΩΠ για 

το γενικότερο καλό των μαθητών και της παιδείας στη χώρα μας. 

Σας συναποστέλλουμε με την παρούσα όλες τις επιστολές με τις θέσεις- 

εισηγήσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής που είχαμε 

υποβάλει στην ΟΕΛΜΕΚ από τις αρχές του 2015 έως σήμερα και πιθανόν να 

μη λάβατε  γνώση για το περιεχόμενό τους. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.   

                                               ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

        Η Πρόεδρος                                                      Η Γενική   Γραμματέας     

                                               

 

 

 

Κυριακή Ιωακείμ-Κυριακίδου                                  Γλυκερία Βασιλείου   



 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΕΜΕ Γαλλικών  

Προϊσταμένη Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Υ.Π.Π. 

 Επιτροπή Αναδιαμόρφωσης Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών Μ.Ε. 

Πρόεδρο Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας Βουλής των Αντιπροσώπων 

      Γραμματεία και Μέλη ΚΔΣ ΟΕΛΜΕΚ 

      Προέδρους Κινήσεων Καθηγητών ΟΕΛΜΕΚ 

Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης 

Εκπαίδευσης  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


