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ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Σ.Κ.Γ.Γ.   

21/1/2017 

                                    OIKHMA OEΛΜΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

……………………………………………………………………………………….. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΠΣΚΓΓ σας καλωσορίζω στην Εκλογοαπολογιστική 
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, ευχόμενη καλή χρονιά και κάθε καλό σε σας 
και τις οικογένειές σας.  Καλωσορίζουμε επίσης την Επιθεωρήτρια του κλάδου  κ. 
Ειρήνη Κουκάν  καθώς και την Γενική Γραμματέα  της ΟΕΛΜΕΚ κ. Βαλεντίνα 
Σαλτέ  οι οποίες παρίστανται για να χαιρετήσουν τη Συνέλευση  και να 
απαντήσουν σε ερωτήματα που απασχολούν τον κλάδο. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 

1. Χαιρετισμός από την Γενική Γραμματέα  της ΟΕΛΜΕΚ κ. Βαλεντίνα 
Σαλτέ 

2. Χαιρετισμός από την Επιθεωρήτρια του κλάδου κ. Ειρήνη Κουκάν 
3. Απολογισμός Δ.Σ. από την Πρόεδρο 
4. Συζήτηση 
5. Ταμειακή ενημέρωση από την Ταμία 
6. Eνημέρωση για το Πάφος 2017 από τη συνάδελφο Μέλος του Δ.Σ. 

Μαρίνα Σωκράτους  
7. Διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη του νέου Δ.Σ. 

 
 
 

Καλώ στο βήμα τη Γενική Γραμματέα  της Οργάνωσης για να χαιρετήσει τη 
Γενική Συνέλευση. 

Ευχαριστούμε την κ. Σαλτέ.  

Καλώ στο βήμα την Επιθεωρήτρια του κλάδου κ. Ειρήνη Κουκάν για να 
χαιρετήσει τη Συνέλευση. 

Ευχαριστούμε την κ. Κουκάν 
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Συνεχίζουμε  με τον απολογισμό του Δ.Σ.  

Κατά τη 2η χρονιά της θητείας του  το Δ.Σ.  συνεδρίασε έξι φορές 9/3/16, 4/5/16, 
25/6/16, 17/9/16, 26/11/16, 4/1/17 και απέστειλε 14 ενημερωτικά δελτία στα Μέλη 
του Συνδέσμου. 

Οι ημερομηνίες και τα θέματα όλων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για το 2016, 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, την οποία μπορείτε να 
επισκέπτεσθε για την ενημέρωσή σας. 

 

ΝΩΠ και η θέση της γαλλικής γλώσσας και των καθηγητών γαλλικών στα 
δημόσια σχολεία Μ.Ε.  

Όπως όλοι γνωρίζουμε, διανύουμε τη 2η σχολική χρονιά από την εφαρμογή των 
ΝΩΠ το Σεπτέμβριο του 2015 και ήδη οι συνέπειες για τη γαλλική γλώσσα και 
τους συναδέλφους, είναι πολύ αρνητικές ιδιαίτερα στα Λύκεια.  Από τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο που θα έχουν αποφοιτήσει και οι τελευταίοι μαθητές με το παλιό 
σύστημα του Ε.Λ. προβλέπονται ακόμα πιο δυσοίωνες.  

Δεν έχουμε στοιχεία, ίσως η Επιθεώρηση να μπορεί να μας τα δώσει, ελάχιστα 
έως καθόλου τμήματα Ξένων Γλωσσών δημιουργούνται και οι μαθητές της 1ης 
κατεύθυνσης ή και της 3ης, 4ης, δεν έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν ξένη γλώσσα, 
με το παρόν ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, το 2018 θα αποφοιτήσουν οι πρώτοι μαθητές 
με μία μόνο ξένη γλώσσα στο απολυτήριό τους, τη στιγμή που η Ε.Ε. έχει βάλει 
στόχο για το 2020, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να χειρίζονται  
τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, σε επίπεδο Β1, Β2. Άπιαστο όνειρο για τον 
Κύπριο Ευρωπαίο πολίτη με τα ΝΩΠ, τα οποία  θα αξιολογηθούν το 2018. 

Η δεύτερη αρνητική συνέπεια βιώνεται από τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν 
τοποθετηθεί σε 2, 3 ή και 4 σχολεία με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται, αλλά και 
να χάνει ο κλάδος τις υπευθυνότητες τμημάτων ή της Αίθουσας  Γλωσσών, 
τη μια μετά την άλλη.  

Το χειρότερο όμως που αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2017, είναι να μην 
υπάρχουν ώρες και σχολεία για να τοποθετηθούν κάποιοι συνάδελφοι, ακόμα και 
μόνιμοι.  

Στο πιο πάνω πρόβλημα έρχεται να προστεθεί και η επανατοποθέτηση σε 
σχολικές μονάδες, μερικών διευθυνόντων   συναδέλφων στα ΚΙΕ κάτι που 
άμβλυνε λίγο το θέμα των διορισμών στον κλάδο μας.  

Παρά το γεγονός ότι, κατά την περασμένη χρονιά, είχαμε 5 μονιμοποιήσεις 
συναδέλφων και 10 προαγωγές σε ΒΔ και ΒΔ Α’ και μέχρι το Σεπτέμβριο θα 
έχουμε άλλες 3 προαγωγές, το πρόβλημα παραμένει και επιδεινώνεται. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΣΚΓΓ 

Διαχρονικά  αιτήματά  μας είναι τα ακόλουθα: 

α) Η γαλλική γλώσσα, ως η 2η υποχρεωτική ξένη γλώσσα στη Δημόσια 
Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, να περιληφθεί στον κοινό κορμό της Β’ και 
Γ’ Λυκείου, ούτως ώστε οι μαθητές να αποφοιτούν με δύο ξένες γλώσσες 
στο απολυτήριό τους, σε επίπεδο Α2/Β1 για τη 2η(Β2 για την 1η). 

β) Εισαγωγή του θεσμού πιστοποίησης  γνώσης της γλώσσας και για τη 
γαλλική γλώσσα, μετά από διεξαγωγή εθνικών εξετάσεων, ή βεβαίωσης 
παρακολούθησής της για έξι χρόνια. 

γ) Η γαλλική γλώσσα να περιληφθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα της 
Κατεύθυνσης Ξένων Γλωσσών. 

δ) Στα Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία η γαλλική γλώσσα να διδάσκεται δύο 
περιόδους εβδομαδιαίως και όχι μια που ισχύει τώρα. 

ε)Μάθημα πρόσβασης για εισαγωγή στα ΑΕΙ: η γαλλική είναι υποχρεωτικό 
μάθημα πρόσβασης μόνο για το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Π.Κ., της  Γαλλικής Φιλ/γίας Αθήνας και Θες/νίκης και  
Μεταφραστών/Διερμηνέων Κέρκυρας. Είναι μάθημα επιλογής για 
πρόσβαση στις άλλες ξένες Φιλολογίες, Κοινωνιολογία, Μουσικές 
Σπουδές. Θα έπρεπε να περιληφθεί και στα επιλεγόμενα μαθήματα 
πρόσβασης  για τα Τμήματα Επιστημών της Αγωγής και Ψυχολογίας.  

Αναμένουμε την κατανόηση και τις θετικές προς τον κλάδο εισηγήσεις της  
Οργάνωσης. 

ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΤΑ ΤΟ 2016 

α) Είχαμε σειρά συναντήσεων με τη Διεύθυνση του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου 
για θέματα που αφορούσαν τα ακόλουθα:  

• Το καθεστώς της γαλλικής γλώσσας στα Δημόσια σχολεία Μέσης 
Εκπαίδευσης της  Κύπρου, μετά την εφαρμογή των ΝΩΠ το Σεπτέμβριο 
του 2015. 

•  Έκθεση Plantu: εγκαταστάθηκε σε 23 Λύκεια παγκύπρια και την 
επισκέφθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί.  

• Παγκύπριος διαγωνισμός Γαλλοφωνίας-επιχορήγηση βραβείων 
Γυμνασίων. 

• Παρακολούθηση επιμόρφωσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Καθηγητών Γαλλικών στο Παρίσι,  από Μέλος του Δ.Σ.  

• Παραχώρηση  υποτροφίας   για παρακολούθηση μαθημάτων γαλλικής  
γλώσσας, επιπέδου Β2.                                                    

• Διοργάνωση ημερίδων επιμόρφωσης. 
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• Ανάληψη κοινών project για την προώθηση της γαλλικής στον τόπο μας.                                             

β) Στενή συνεργασία είχαμε και με το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών  
Σπουδών του Παν/μίου Κύπρου για την επιχορήγηση του Α’ Διεθνούς Συνεδρίου 
Methodal 2016 που διοργάνωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο μαζί με το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

γ)  Εποικοδομητική συνεργασία είχε και έχει το Δ.Σ. και με τον Σύνδεσμο 
Αποφοίτων Γαλλικών και Γαλλοφώνων Πανεπιστημίων με τον οποίο 
συνδιοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, στις 16 Ιουνίου 2016, την εκδήλωση προς 
τιμή της Γαλλίδας Αρχαιολόγου και καθηγήτριας γαλλικών κ. Ζακλίν Καραγιώργη 
Girard. 

δ) Το Δ.Σ. συνεργάζεται επίσης με την  AMOPA Κύπρου, ( Σύνδεσμο Μελών του 
Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα), ο οποίος όπως γνωρίζετε, φέτος 
συμπλήρωσε 10 χρόνια ζωής και δραστηριοποίησης στον τόπο μας.  Με αυτή 
την ευκαιρία πρόσφερε 3ημερο ταξίδι στο Παρίσι στους πρωτεύσαντες μαθητές 
στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό προώθησης της γαλλικής γλώσσας (ΑΜΟPA). 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΣΚΓΓ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΣ CEO: 

Η Αντιπρόεδρος και ακόμα ένα Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου, μας 
εκπροσώπησαν στη Συνεδρία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καθηγητών 
Γαλλικών που πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2016 στην Ουτρέχτη 
της Ολλανδίας. Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά τους διαγωνισμούς που 
προκηρύσσει η CEO και αν κάποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται  να συμμετέχει σε 
κάποιο διαγωνισμό αρκεί να μας ενημερώσει ως Δ.Σ. 

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο που έγινε στη Λιέγη του Βελγίου από τις 14 έως τις 21 
Ιουλίου 2016, δεν κατέστη δυνατόν να εκπροσωπηθούμε δυστυχώς.  

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΣΚΓΓ: 

Από το 2015 καθιερώθηκε το Βραβείο του ΠΣΚΓΓ, αντικαθιστώντας το Βραβείο 
εις μνήμη Μιχαηλίνας Κεφάλα, που  απονέμεται στον πρωτεύσαντα στα γαλλικά 
στις Παγκύπριες εξετάσεις για εισαγωγή του στο Τ.Γ.Ε.Σ. Aπό τούδε και στο εξής, 
με απόφαση του Δ.Σ.  το  ύψος του βραβείου θα ανέρχεται στα 250 ευρώ και  θα 
δίνεται τον Ιούνιο,αντί το Δεκέμβριο, κατά την τελετή βράβευσης των αρίστων 
φοιτητών του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

ΕΚΔΟΣΗ  FLÈCHE: 

Όπως είδατε εκδώσαμε το 22ο τεύχος του περιοδικού μας, το οποίο μετά από 
δίμηνη δουλειά, Ιούλιο και Αύγουστο κυκλοφόρησε πάλι σε 60 σελίδες, 
περιλαμβάνοντας άρθρα στα γαλλικά και στα ελληνικά, προσπαθώντας  ακόμα 
μια φορά να προβάλει τη διαχρονική συμβολή και συνεργασία των γαλλόφωνων 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Εδώ επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τα 
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δύο μέλη της συντακτικής επιτροπής Μαργαρίτα Ευσταθίου και Ερμιόνη Χαρίτου 
για την άοκνη εργασία και επιμέλειά τους, καθώς και όλους τους συναδέλφους 
που μας αποστέλλουν υλικό. 

Να πούμε ξανά, ότι τα 500 αντίτυπα του περιοδικού κοστίζουν 1500 
ευρώ.(σελίδωση και εκτύπωση, με 8 έγχρωμες σελίδες). Όπως βλέπετε το 
ανεβάζουμε και στην ιστοσελίδα μας όπου οι φωτογραφίες είναι όλες έγχρωμες.  

Εδώ θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω τους χορηγούς και διαφημιστές που 
διευκολύνουν την έντυπη έκδοση του περιοδικού. Συγκεκριμένα ευχαριστώ  το 
Γαλλοκυπριακό Σχολείο, το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Π.Κ. 
το Τοπ Κίνησης, την εταιρεία Μαυρομάτης.  

Φέτος η έκδοση θα είναι πιο εορταστική, λόγω των 40χρονων του Συνδέσμου. 
Αναμένουμε και τη δική σας συμβολή, με θέματα που μπορείτε να εισηγηθείτε για 
να γίνει ακόμα καλύτερο το περιοδικό.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017 

1977-2017: 40 χρονια παρουσίας ΠΣΚΓΓ 

1) La dictée française contre l’illétrisme:Συμμετοχή του Συνδέσμου στο 
Διαγωνισμό που διοργανώνουν οι Rotary Λεμεσού και Μασσαλίας με το  σχολείο 
Saint Mary’s,  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας αναλφαβητισμού στις 28 
Ιανουαρίου. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και καθηγητές. Ο 
Σύνδεσμος επιχορηγεί ένα βραβείο. 

2) Δημιουργία Γαλλικής Βιβλιοθήκης: Πρόσφατα, έγινε πρόταση προς το Δ.Σ.  
από συνταξιούχο συνάδελφο η οποία διαθέτει εκατοντάδες γαλλικά βιβλία και 
θέλει να τα χαρίσει, να αναλάβει ο Σύνδεσμος να βρει κατάλληλο χώρο για 
δημιουργία γαλλικής βιβλιοθήκης.  Για το σκοπό αυτό θα απευθυνθούμε και στην 
ΟΕΛΜΕΚ, ίσως μπορεί να μας παραχωρήσει τον ανάλογο χώρο. Σκέψεις επίσης 
γίνονται και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

3) Παραχώρηση υποτροφιών για εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας: 

Όπως έχουμε ήδη εξαγγείλει,  στο πλαίσιο των 40 χρόνων παρουσίας του 
ΠΣΚΓΓ, θα παραχωρηθεί για τη σχολική χρονιά 2017-18, αριθμός υποτροφιών 
για εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, σε μαθητές της Α’ προς Β’ Λυκείου, που θα 
επιλέξουν 4ωρο γαλλικά.  Τα μαθήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο ή στις Αlliances  françaises Λεμεσού ή Πάφου ή στα ΚΙΕ.  

Τα κριτήρια θα είναι το ήθος, η επίδοση, η οικονομική και οικογενειακή 
κατάσταση. Έντυπα αιτήσεων θα σας σταλούν στο τέλος Ιανουαρίου εφόσον 
έχετε μαθητές που θα ενδιαφερθούν.. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 
1/2/2017 έως τις  17/3/2017. 
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4) Διοργάνωση Διημερίδας Επιμόρφωσης ,16 και 17 Ιουνίου 2017: 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Π.Κ. το 
ΤΕΠΑΚ και το Πανεπιστήμιο του Poitiers, διοργανώνουμε διημερίδα με θέμα: 

Langues Moins Diffusées et Moins Enseignées (MoDiMEs) : langues 
enseignées, langues des apprenants (Λιγότερο διαδεδομένες και διδασκόμενες   
γλώσσες ) 
 
Ήδη  έχει σταλεί η ανακοίνωση για όσους θα ήθελαν να κάνουν εισήγηση. 
Τελευταία προθεσμία για υποβολή εισηγήσεων η 30η Ιανουαρίου. Να πούμε ότι 
κατά τη  2η μέρα αναμένεται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να εκθέσουν αυτά που 
τους δυσκολεύουν και τις εισηγήσεις τους  για τη διδασκαλία της γαλλικής στα 
δημόσια σχολεία της Κύπρου. 
Οι ημερομηνίες της διημερίδας  έχουν οριστεί με τέτοιο τρόπο για να είναι μετά 
την παράδοση βαθμολογίας για το Β’Τετράμηνο και τις τελικές εξετάσεις σε 
γυμνάσια και λύκεια. Ο κάθε συνάδελφος θα μπορεί να παρακολουθήσει είτε και 
τις δύο μέρες είτε μόνο τη μία, που είναι Σάββατο. 
 
Ευχαριστίες: 
 
α) Κλείνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω την Επιθεωρήτρια του κλάδου, η οποία,  
μετακινούμενη παγκύπρια, αγωνίζεται από τη δική της θέση, για όλα τα θέματα 
που αφορούν τη γαλλική γλώσσα και τον κλάδο. 
 
β) Τα Μέλη του Συνδέσμου που συμμετέχουν στην Επιτροπή Θεματοθετών για 
τις εξετάσεις των νέων συναδέλφων που βρίσκονται στον κατάλογο Διορισίμων. 
 
γ) Τους συναδέλφους που εργάζονται για την επιλογή των νέων βιβλίων 
γαλλικών για τα Γυμνάσια, που θα ισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά 
 
δ) Το συνάδελφο Νααματ Καντιτ που ανέλαβε τη συντήρηση της νέας ιστοσελίδας 
του Συνδέσμου για να μπορούμε όλοι εμείς να ενημερωνόμαστε και να 
επιμορφωνόμαστε.  
                                                             
ε) Ευχαριστίες εκφράζω επίσης για τη συνεργασία τους, προς όλα τα Μέλη του 
απερχόμενου Δ.Σ. αλλά και των προηγούμενων, στα οποία συμμετείχα για 12 
χρόνια από το 2004 έως σήμερα. 
 
Τέλος θα ήθελα να ευχηθώ ξανά σε όλους εσάς καλή δύναμη και τη νέα χρονιά. 
 
 
Σας ευχαριστώ  

Κ. Ιωακείμ-Κυριακίδου 


