
 

 
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την προώθηση της 2

ης
 Ξ.Γ στα δημοτικά σχολεία». 

 

Αξιότιμες Διευθύντριες, Αξιότιμοι Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων 

Αγαπητοί  Εκπαιδευτικοί, Γονείς και Παιδιά, 

 

Από το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει με ενιαία πολιτική τις προσπάθειες των χωρών μελών της 

για την προώθηση της πολυγλωσσίας.  Η δέσμευση των αρχηγών κρατών της Ε.Ε είναι στο εξής 

«κάθε Ευρωπαίος να μιλά τουλάχιστον δύο γλώσσες πέραν της μητρικής του» ώστε να αναπτυχθούν 

οι επικοινωνιακοί και πολιτισμικοί δεσμοί μεταξύ των λαών. 

Η εισαγωγή των αγγλικών ως πρώτης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας, καθώς και 

των γαλλικών ή γερμανικών στην Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό, αλλά και στις 

παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν συνεχείς μετακινήσεις πληθυσμών για 

εύρεση εργασίας. 

 

Η επιλογή εκμάθησης γαλλικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο δημοτικό δεν είναι μια αυθαίρετη, 

τυχαία ή πρόσκαιρη επιλογή. Αν και είμαι σίγουρη ότι με βάση τα δικά σας κριτήρια, θα κάνετε την 

καλύτερη επιλογή της 2
ης

 ξένης γλώσσας, επιτρέψτε μου να σας παραθέσω μερικούς μόνο από τους 

λόγους που καθιστούν την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας μια παιδαγωγικά ορθή επιλογή και ένα 

πολύτιμο εφόδιο για τα παιδιά μας: 

 

 Η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας δεν είναι δύσκολη καθώς πολλές λέξεις προέρχονται από την 

Ελληνική (biologie, acrobate, chronologie, histoire, panique, politique, orthodoxie, galaxie,…). 

Για όσους γνωρίζουν ήδη Αγγλικά, είναι μια εύκολη γλώσσα καθώς περίπου το 50% του 

λεξιλογίου είναι παρόμοιο (football, bicyclette, style, message, papier, personne, saison,.. ). Η 

γνώση της διευκολύνει την εκμάθηση και άλλων λατινογενών γλωσσών όπως τα ισπανικά και τα 

ιταλικά. 

 

 Πολλές γαλλικές λέξεις χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους χρήστες της Ελληνικής 

γλώσσας (μακιγιάζ, ασανσέρ, πορτ μπαγκάζ, αλερετούρ, μοντάζ, πρεμιέρα, γκαράζ, ρεκόρ, ...). 
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ΠΡΟΣ:  

 - Δ/ντές Δ.Σ  

- Καθηγητές γαλλικής που διδάσκουν 

στα Δ.Σ. της Ανατ. Αττικής 

- Γονείς και Μαθητές  Δ’ και ΣΤ’ τάξης 

των Δ.Σ. της Ανατ. Αττικής  

 

 

 

     ΚΟΙΝ.: Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας 

Εκπ/σης Αττικής 
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 Οι σπουδές στα Γαλλικά Πανεπιστήμια είναι χωρίς δίδακτρα και για τους αλλοεθνείς φοιτητές 

ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα επιδόματος στέγασης αλλά και άλλων κοινωνικών 

παροχών.  

 

 Τα Γαλλικά είναι η μόνη γλώσσα, μαζί με τα Αγγλικά, που διδάσκεται και ομιλείται και στις 5 

Ηπείρους. 

 

 Τα Γαλλικά είναι η 2
η
 ξένη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία από τις 6 γλώσσες εργασίας 

του ΟΗΕ και μία από τις επίσημες γλώσσες της Αφρικανικής Ένωσης. 

 

 Η Γαλλία είναι η 3
η
 χώρα επενδύσεων παγκοσμίως και 120 γαλλικές επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

 

 Πολιτισμικοί και ιστορικοί δεσμοί αλλά και επιστημονικές, καλλιτεχνικές, εμπορικές και τεχνικές 

συνεργασίες καθιστούν τον Γαλλόφωνο κόσμο έναν, παραδοσιακά, φίλα προσκείμενο λαό. 

 

 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η γαλλική γλώσσα μεταφέρει στους μαθητές ένα 

σημαντικό πολιτισμό, είναι εύηχη και οικεία στα παιδιά. Αν οι προηγούμενες γενιές μεγάλωσαν με τα 

γαλλικά τραγούδια, τη γαλλική λογοτεχνία, το γαλλικό κινηματογράφο και το θέατρο, τα σημερινά 

παιδιά διασκεδάζουν με τον Astérix και τον petit Nicolas, γνωρίζουν το γαλλικό ποδόσφαιρο και το 

τουρνουά τένις, τραγουδούν το Je veux  της Zaz. 

 

Θα έλεγα ακόμη, ότι όσο σημαντική εθεωρείτο ανέκαθεν η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, άλλο τόσο απαραίτητη και επίκαιρη θεωρείται η εκμάθησή της 

σήμερα ως ένα επιπλέον εφόδιο διάκρισης των νέων μέσα στην παγκόσμια ομοιομορφία της εποχής 

μας. 

 

    

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Η  Σχ. Σύμβουλος 

 
Άννα Τριανταφύλλου 


