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Πρόεδρο και Μέλη  

Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογής  ΝΩΠ 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

Λευκωσία 

 

                                                                                 Λευκωσία, 11 Ιουνίου 2015 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

ΘΕΜΑ: Νέα Ωρολόγια Προγράμματα και Γαλλική Γλώσσα 

 

Σε συνέχεια της επιστολής που αποστείλαμε στις 27/5/15  προς τον Υπουργό 

Παιδείας και Πολιτισμού  και την οποία κοινοποιήσαμε και στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης Εφαρμογής των ΝΩΠ, το Δ.Σ. του Παγκύπριου Συνδέσμου 

Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας  επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα ακόλουθα: 

 

1) Στόχος και ευρωπαϊκή σύσταση προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι μέχρι το 2020 οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να 

χειρίζονται σε επίπεδο Β1 του ΚΕΠΑ δύο ξένες γλώσσες πέραν της 

μητρικής τους. Τα ΝΩΠ αντιβαίνουν τον πιο πάνω στόχο διότι με την 

επικείμενη εφαρμογή τους οι τελειόφοιτοι μαθητές Μ.Ε., στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία, θα αποφοιτούν γνωρίζοντας μια μόνο 

γλώσσα, την αγγλική. 

 

 



 

 

 Ως εκ τούτου, εμμένουμε στη θέση μας ότι: 

 

 Η διδασκαλία της 2ης υποχρεωτικής ξένης γλώσσας που δικαίως 

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 .  

Αυτό θα μπορούσε να γίνει αυξάνοντας το διδακτικό χρόνο της Β’ 

και Γ’ Λυκείου από 35 σε 37 περιόδους . 

 
Να τονίσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση:  
 
α) Οι ξένες γλώσσες αποτελούν τον 5ο δείκτη επίδοσης σε τομείς 
αιχμής από τους 33 που έθεσε η Ένωση στο πρόγραμμα 
«Εκπαίδευση και κατάρτιση» 

            β) Το ποσοστό των χωρών που έχουν δύο ξένες γλώσσες στο 
           αναλυτικό πρόγραμμα Μ.Ε. κυμαίνεται στο 60% με αυξητική τάση και  
           στόχο να φτάσει σε λίγα χρόνια στο 70%. 

 

 Η γαλλική πρέπει  να περιληφθεί στα επιλεγόμενα μαθήματα  σε 

OΛΕΣ τις κατευθύνσεις στη Β’ και Γ’Λυκείου αλλά με τέτοιο τρόπο 

που να  είναι εφικτή η επιλογή της από τους μαθητές όλων των 

κατευθύνσεων. 

Για να είναι εφικτή η  επιλογή της γαλλικής ως 2ης ξένης γλώσσας 

με 4ωρη διδασκαλία προτείνουμε αύξηση των επιλεγόμενων 

4ωρων μαθημάτων από ένα ή δύο που προτείνεται από το ΥΠΠ, 

ανάλογα με την κατεύθυνση, σε τέσσερα ή πέντε (20 περίοδοι)  

και ταυτόχρονη μείωση του διδακτικού χρόνου του Κ.Κ. σε 15 ή 

17 περιόδους. 

 

Να σας πληροφορήσουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που πήραμε 

πρόσφατα από το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, τα τελευταία τρία 

χρόνια  με την οικονομική κρίση, παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον εκ 

μέρους των μαθητών που προέρχονται από τη Δημόσια εκπαίδευση 

για πραγματοποίηση σπουδών στη Γαλλία κυρίως στις θετικές 

επιστήμες : Ιατρική, χημεία, βιολογία, αρχιτεκτονική, πληροφορική, για 

τις οποίες, ανάλογα με το Πανεπιστήμιο, το απαιτούμενο επίπεδο 

γνώσης της γαλλικής είναι Β1. Αντίθετα με τις θεωρητικές επιστήμες , 

Νομική, Φιλολογία, Ιστορία όπου απαιτείται το επίπεδο Β2. 

Άρα, για την απόκτηση των πιο πάνω επιπέδων γνώσης της γλώσσας 

είναι απαραίτητο να δίδεται η εφικτή  επιλογή στους μαθητές των 

κατευθύνσεων 3 και 4. 



*Στο παράρτημα σας επισυνάπτουμε τον απαραίτητο αριθμό  

ωρών  διδασκαλίας για την απόκτηση των επιπέδων γνώσης της 

γαλλικής γλώσσας: Α1, Α2, Β1, Β2. 

 

 Στην Κατεύθυνση Ξένων Γλωσσών η γαλλική πρέπει να 

περιληφθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα. Είναι αδιανόητο μαθητής 

που θα αποφοιτά από την κατεύθυνση Ξένων Γλωσσών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών να μη γνωρίζει επαρκώς τη γαλλική η 

οποία είναι  κοινώς αποδεχτό ως η 2η διεθνής  γλώσσα  σε  

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και επιπλέον μάθημα 

πρόσβασης για εισδοχή στο αντίστοιχο Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

Πώς προετοιμάζουμε μέσα από το Δημόσιο σχολείο το μελλοντικό 

εργαζόμενο Κύπριο-Ευρωπαίο πολίτη που λόγω ανεργίας είναι 

υποχρεωμένος να αναζητήσει εργασία εκτός Κύπρου, π.χ. σε 

Ευρωπαϊκές χώρες εντός ή εκτός Ε.Ε. , όπου είναι υποχρεωμένος να 

μιλά και γαλλικά, αφού ως γνωστό τα κέντρα λήψης αποφάσεων 

βρίσκονται σε γαλλόφωνες περιοχές όπως Βρυξέλλες, 

Στρασβούργο, Λουξεμβούργο και στη γαλλόφωνη Ελβετία 

(Γενεύη, Λοζάνη); 

 

2) Με την παρούσα οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε επιπλέον και  τα 

ακόλουθα: 

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. 

 

Εισηγούμαστε να εισαχθεί ο θεσμός της εθνικής πιστοποίησης 

παρακολούθησης  ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση,  εφόσον την 

έχει διδαχθεί ο μαθητής από την Α’ Γυμνασίου έως την Γ’ Λυκείου και 

πιστοποίησης γνώσης της γλώσσας εάν μετά από εξαετή 

παρακολούθησή της ο μαθητής παρακαθίσει με επιτυχία σε εξετάσεις.  

Με τον τρόπο αυτό  οι μαθητές και οι γονείς θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την 

εκμάθηση γλωσσών  στο Δημόσιο σχολείο, όταν γνωρίζουν ότι στο τέλος της 

φοίτησής του ο μαθητής  θα μπορεί  να πάρει ένα  πιστοποιητικό που εν 

δυνάμει θα συνιστά   επαγγελματικό προσόν. 

 

 



β) 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 σε επίπεδο Β1/Β2. 

 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+, Εuroscola, 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. 

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι εάν τα προτεινόμενα ΝΩΠ 

εφαρμοστούν χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πιο πάνω εισηγήσεις μας που 

αφορούν τη γαλλική γλώσσα, υπολογίζουμε ότι ένας αριθμός μεταξύ 25 και 

30 συναδέλφων θα βρεθούν εκτός υπηρεσίας. (Παραπέμπουμε στα 

πρόσφατα δημοσιευμένα στον τύπο ποσοστά σύμφωνα με τα οποία 

μόνο το 15% των μαθητών επέλεξαν ΟΜΠ που οδηγούν στις 

κατευθύνσεις 1 και 2).  

                                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

         Η Πρόεδρος                                                      Η Γενική   Γραμματέας     

 

 

 

 

 Κυριακή Ιωακείμ-Κυριακίδου                                    Γλυκερία Βασιλείου   




