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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 

ΚΟΦΙΔΟΥ 
 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  
 
Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την απόφασή του αριθ. 
Φ.52/63/12873/Γ1 της 06/02/2012, αποφάσισε η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής ή 
Γερμανικής, να πραγματοποιείται για δύο ώρες την εβδομάδα στις Ε' & Στ' τάξεις των 6/θέσιων 
και άνω δημοτικών σχολείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ. Έτσι λοιπόν, στην Ε΄ και 
Στ΄τάξη το παιδί σας θα διδαχθεί και μια δεύτερη ξένη γλώσσα την οποία καλείστε τώρα να 
επιλέξετε. Το μάθημα της β ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, εκτός από τη σημαντική 
παιδαγωγική/διδακτική του αξία, δίνει στους μαθητές μια «προστιθέμενη αξία», αφού 
συγχρόνως μπορούν οι μαθητές να προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 
Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας, με σκοπό την απόκτηση ενός πτυχίου (Ενιαίο Πρόγραμμα 
Σπουδών Ξ.Γ,2011), το οποίο θα τους συνοδεύει στην περαιτέρω επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία.  
Ως Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής σας παραθέτω κάποια πληροφοριακά στοιχεία που 
ενδεχομένως θα σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε τα κριτήρια εκείνα που θα σας βοηθήσουν να 
πάρετε την τελική σας απόφαση. Και πρώτα και κύρια πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα, από 
το 2004, είναι χώρα-μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης της Γαλλοφωνίας (OIF), μαζί με άλλες 75 
χώρες από όλο τον κόσμο. Επιλέγοντας τη γαλλική ως β ξένη γλώσσα, το παιδί σας θα έχει 
σημαντικές δυνατότητες στο: 

• Να επικοινωνήσει με περισσότερους από 300 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο που 
μιλούν γαλλικά, τα οποία είναι μια διεθνής γλώσσα: τα γαλλικά ομιλούνται στις τρεις 
διοικητικές πρωτεύουσες της Ευρώπης: τις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το 
Στρασβούργο και είναι μία από τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 
Εξάλλου, η Γαλλική και η Αγγλική αποτελούν τις δύο γλώσσες εργασίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

• Να εργαστεί, αυξάνοντας τις επαγγελματικές του ευκαιρίες: Σε όλο τον κόσμο, η Γαλλία 
είναι η 5η οικονομική δύναμη: Η Γαλλία αποτελεί τον 4ο μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στη 
χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Περίπου 130 γαλλικές 
εταιρείες, είναι σήμερα εγκατεστημένες στην Ελλάδα και θεωρούνται από τις 
σημαντικότερες στον τομέα δραστηριότητάς τους (CARREFOUR, CREDIT AGRICOLE, 
SOCIETE GENERALE, LAFARGE, ALCATEL κ.ά.), σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής 
παραγωγής (αλουμίνιο, τράπεζες, λιπάσματα, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, φαρμακευτικά 
προϊόντα και καλλυντικά, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) (σύμφωνα με στοιχεία του 
Ελληνικού Υπουργείου εξωτερικών). 

• Να σπουδάσει στη Γαλλία, στον Καναδά, στο Βέλγιο, στην Ελβετία (πρόσβαση εργασίας 
σε τομείς: Πολιτικής και Οικονομίας, Νομικής και Διπλωματίας, Εμπορίου, Τεχνολογίας 
και Κατασκευών, Μεταφορών- Επικοινωνιών). Με την γνώση της Γαλλικής είναι δυνατές 
σπουδές σε πανεπιστήμια κύρους που προδιαγράφουν την επαγγελματική αποκατάσταση 
των νέων. Τα Γαλλικά πανεπιστήμια προσφέρουν στους σπουδαστές περισσότερες από 6942 
ειδικότητες. Τα Γαλλικά πανεπιστήμια είναι δημόσια ιδρύματα και η φοίτηση σε αυτά 
είναι δωρεάν (πλην των εξόδων εγγραφής). 23 γαλλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου (σύμφωνα με τη λίστα αξιολόγησης 
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της Σαγκάης το 2008). Η επιστημονική έρευνα, και ειδικά η έρευνα στην ΙΑΤΡΙΚΗ και στη 
γενετική, βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο (βραβείο Νόμπελ ιατρικής 2008). Πολλοί νέοι 
επιστήμονες παίρνουν στη Γαλλία την ιατρική τους ειδίκευση και βρίσκουν μια θέση 
απασχόλησης εκεί (Εφημερίδα Ε. Τύπος, Θέσεις Εργασίας, 13/12/2011). Οι γαλλόφωνοι 
φοιτητές χαίρουν υποτροφιών της γαλλικής κυβέρνησης καθώς και Διεθνώς 
Αναγνωρισμένων Πτυχίων (στοιχεία Γαλλικού Υπ. Εξωτερικών). 

• Να έχει πρόσβαση στις Επιστήμες και την Τεχνολογία. Πολλές γαλλόφωνες χώρες, και 
κυρίως η Γαλλία, βρίσκονται στην κορυφή της διεθνούς έρευνας και των τεχνολογικών 
καινοτομιών: ιατρική έρευνα, τρένα μεγάλης ταχύτητας (ΤGV), Αεροναυτική και 
διαστημική έρευνα (Airbus, πύραυλος Ariane, δορυφόρος επικοινωνίας), νανοτεχνολογία, 
βιοτεχνολογία, γονιδιακή έρευνα, νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, 
πυρηνικό πρόγραμμα για την παραγωγή ενέργειας. Στη Γαλλία (Τουλούζη) βρίσκεται το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστήματος. Η Γαλλία είναι μία από τις οκτώ ισχυρότερες 
χώρες παγκοσμίως (1η παγκόσμια δύναμη στη βιομηχανία αρωμάτων και καλλυντικών 
προϊόντων, 1η ευρωπαϊκή αγροτική δύναμη, 4η οικονομική παγκόσμια δύναμη στις 
κατασκευές τρένων, στην αεροναυπηγική, 4η παγκόσμια παραγωγός αυτοκινήτων). Οι 
μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στον κόσμο είναι οι γαλλικές (σε αυτές οφείλονται 
έργα στην Ελλάδα όπως το οδικό έργο στο Πέταλο του Μαλιακού, μεγάλο μέρος της 
Εγνατίας Οδού, η κατασκευή της μεγάλης γέφυρας στο Ρίο- Αντίρριο). Η Γαλλία είναι η 
Μητρόπολη της Υψηλής Ραπτικής (Μόδα) και της Μαγειρικής, αφού η γαλλική κουζίνα 
είναι μία από τις πιο δημοφιλείς στον κόσμο. 

• Να μάθει πολύ εύκολα άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες (Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, 
Ρουμανικά κ.τ.λ.).  

• Να μάθει εύκολα αγγλικά αφού η γαλλική γλώσσα έχει τροφοδοτήσει το 50 % του 
σύγχρονου αγγλικού λεξιλογίου. 

• Να έχει πρόσβαση στην κουλτούρα της Γαλλίας. Η Γαλλία αποτελεί μια ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια πηγή Πολιτισμού (στους τομείς της Ιστορίας, Ζωγραφικής, Αρχιτεκτονικής, 
Γλυπτικής, Λογοτεχνίας, Φιλοσοφίας κλπ). Για όλους αυτούς τους λόγους, η γαλλική 
γλώσσα έχει τη θέση της στην εκπαίδευση των Ελλήνων, από το Δημοτικό σχολείο μέχρι 
το Πανεπιστήμιο. Αλλά και για έναν επιπλέον λόγο: Διότι υπάρχει στενή σχέση Ελλάδας-
Γαλλίας. Τόσο η Γαλλία όσο και η Ελλάδα, λόγω του πολιτιστικού τους παρελθόντος, είναι 
ανοιχτές στην πολυπολιτισμικότητα. Η Ελλάδα και ο πολιτισμός της υπήρξαν πηγή 
έμπνευσης για πολλούς Γάλλους διανοούμενους. Η γαλλική είναι μια γλώσσα με ελληνικές 
ρίζες (35000 γάλλοι μαθητές διδάσκονται Αρχαία ελληνικά). Γάλλοι Φιλέλληνες 
βοήθησαν στην Ελληνική Επανάσταση. Έλληνες διανοούμενοι και καλλιτέχνες επέλεξαν τη 
Γαλλία ως τόπο διαμονής και τη γαλλική ως γλώσσα έκφρασής τους (Κ. Καστοριάδης, 
Ιάνης Ξενάκης, Κ. Αξελός). Πολλοί έλληνες, άνθρωποι  των Γραμμάτων και της Τέχνης 
διέπρεψαν στη Γαλλία: Μαρία Κάλλας, Μίκης Θεοδωράκης, Θόδωρος Αγγελόπουλος, Κ. 
Γαβράς, Μελίνα Μερκούρη, Νανά Μούσχουρη κά. Καλή επιτυχία στην επιλογή σας. 

Με τιμή 

Η Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Δυτ. Μακεδονίας και 
Ν. Τρικάλων και Πιερίας  

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΦΙΔΟΥ 


