Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Είναι ιδιαίτερα λυπηρό που στις υπάρχουσες συνθήκες δεν μπορούμε να βρεθούμε στο γνώριμο χώρο του σχολείου μας για να
απαντήσουμε σε όλες τις απορίες σας, να συμβάλλουμε με την εμπειρία και τις γνώσεις μας, στις σκέψεις που έχετε για το σχεδιασμό
της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης του παιδιού σας στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να σας
γνωστοποιήσουμε ορισμένα στοιχεία για το νέο μάθημα που θα παρακολουθήσουν τα παιδιά σας με τη νέα σχολική χρονιά.
Μαζί με τη παρούσα επιστολή έχετε λάβει την δήλωση συμμετοχής του παιδιού σας σε μία από τις δύο προσφερόμενες ξένες
γλώσσες Γαλλικά ή Γερμανικά για το μάθημα της β´ ξένης γλώσσας που ξεκινά στη Ε´ Δημοτικού.
Σε έναν κόσμο όπου οι χώρες του αλληλοεξαρτώνται όλο και περισσότερο και οι νέες τεχνολογίες έχουν εξαλείψει τα σύνορα και
τις αποστάσεις δεν μπορούν πια οι μαθητές μας να παραμένουν με τη γνώση μιας μόνο ξένης γλώσσας.
Η Ελληνική Πολιτεία, ανταποκρινόμενη στις νέες αυτές ανάγκες και εφαρμόζοντας την ευρωπαϊκή πολιτική για πολυγλωσσία,
προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά μας να μάθουν να χρησιμοποιούν, στην καθημερινή τους ζωή, αλλά και αργότερα στην
επαγγελματική τους σταδιοδρομία, περισσότερες από μία ξένες γλώσσες. Ίσως γνωρίζετε ότι, σύμφωνα με πολλές μελέτες, η
εκμάθηση ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία:
• ενισχύει τις διανοητικές ικανότητες του μαθητή και βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης,
• βελτιώνει τις επιδόσεις του και στα άλλα μαθησιακά αντικείμενα και ενισχύει την ικανότητά του να «μαθαίνει πώς να
μαθαίνει»,
• καλλιεργεί μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, ικανή να ανταπεξέλθει σε ποικίλες κοινωνικές και επικοινωνιακές
καταστάσεις,
• προσφέρει ανεκτίμητα εφόδια για την μελλοντική του μαθησιακή, αλλά και επαγγελματική του σταδιοδρομία.
Από τη πλευρά μας θα θέλαμε να σας παραθέσουμε, επομένως, τους λόγους που καθιστούν την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας
μια επιλογή η οποία θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εφόδιο για τα παιδιά μας.
• Τα γαλλικά είναι η μόνη γλώσσα μαζί με τα αγγλικά που διδάσκεται και ομιλείται και στις 5 ηπείρους, από 220 εκατομμύρια
ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.
• Είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα εργασίας μετά τα αγγλικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Η Γαλλική γλώσσα εκτός από μέσον επικοινωνίας είναι φορέας υψηλών αξιών και πολιτισμού. Κάθε µάθηµα γαλλικών
συνοδεύεται από ένα πολιτιστικό ταξίδι στον κόσµο της µόδας, της γαστρονοµίας, των τεχνών, της αρχιτεκτονικής και των
επιστηµών.
Οι μαθητές που επιλέγουν τη γαλλική γλώσσα διαπιστώνουν ότι :
• Πολλές γαλλικές λέξεις έχουν ελληνική ρίζα, τόσο στην καθημερινότητά μας όσο και σε ορολογία που σχετίζεται με τη
βιολογία, την ιατρική, τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, το θέατρο: cinéma, ballon, piscine, pyjama, biologie,
acrobate, chronologie….
• Η γνώση της γαλλικής γλώσσας διευκολύνει την εκμάθηση και άλλων λατινογενών γλωσσών (ισπανικά και τα ιταλικά) αλλά
και των αγγλικών καθώς πάνω από 50% του σύγχρονου αγγλικού λεξιλογίου προέρχεται από τα γαλλικά.
Οι μαθητές που επιλέγουν τη γαλλική γλώσσα μπορούν να ακολουθήσουν σπουδές στη Γαλλία:
• Σπουδές χωρίς δίδακτρα και πολύ χαμηλά έξοδα εγγραφής, ίδια για όλους τους φοιτητές (Γάλλους ή αλλοδαπούς).
• Παρέχεται επίδομα στέγασης και άλλες κοινωνικές παροχές.
• Η πιστοποίηση της γαλλικής γλώσσας, μέσω αναγνωρισμένων διπλωμάτων που αποκτώνται στην Ελλάδα, διευκολύνει την
εγγραφή των φοιτητών στα γαλλικά πανεπιστήμια.
Οι μαθητές που επιλέγουν τη γαλλική γλώσσα μπορούν να έχουν αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές:
• Η Γαλλία είναι ο πρώτος επενδυτής στην Ελλάδα με 35.000 θέσεις εργασίας σε 120 γαλλικές επιχειρήσεις, από τα δημόσια έργα
έως τον αγροτικό και διατροφικό τομέα και από τη μόδα και τις τέχνες έως την ιατρική, τον τουρισμό και τον φαρμακευτικό
τομέα.
• Η Γαλλία είναι η τρίτη χώρα επενδύσεων σε παγκόσμια κλίμακα και η χώρα της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της
τεχνογνωσίας.
• Οι σιδηρόδρομοι (TGV, προαστιακός), οι αυτοκινητόδρομοι (Ολυμπία οδός), τα έργα υποδομής (γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου), η
αεροναυπηγική (Airbus), τα διαστημικά προγράμματα (Ariane), η νανοτεχνολογία, η ιατρική (Jules Hoffmann, βραβείο Νόμπελ
Ιατρικής, 2011), τα αυτοκίνητα (Renault, Peugeot, Citroen) είναι μερικοί από τους τομείς στους οποίους η τεχνογνωσία των
Γάλλων αποτελεί πόλο έλξης ερευνητικών προγραμμάτων, πανεπιστημιακών συνεργασιών και επενδύσεων.
Σίγουρα πολλά από τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να φαντάζουν μακρινά για να διαμορφώσουν τις επιλογές ενός παιδιού σε μια
πρώιμη ηλικία για αυτό και ως καθηγητές της γαλλικής γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο αυτό που κυρίαρχα επιθυμούμε είναι να
εντάξουμε τους μαθητές μας σε ένα χαρούμενο ταξίδι γνώσης και ανακάλυψης του κόσμου που υπάρχει γύρω τους. Με
παιγνιώδη και διαδραστικό μάθημα προσπαθούμε να απαντήσουμε στο άγχος που δημιουργεί κάθε νέο μάθημα και ειδικά μιας νέας
ξένης γλώσσας. Προσπαθούμε τέλος να συνδιαμορφώσουμε τους αυριανούς πολίτες που θα καλούνται να επικοινωνούν και να
συμβάλλουν σε ένα νέο και τεχνολογικά απαιτητικό κόσμο.

Με εκτίμηση
Εκ του Δ.Σ.

