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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

 

Η Ελληνογαλλική Σχολή «Jeanne D’Arc» του Πειραιά είναι μια Σχολή με πολυετή παράδοση στη διδασκαλία της 
Γαλλικής γλώσσας και παραμένει σταθερά Σχολή αναφοράς για όσους επιθυμούν να τη διδαχθούν σωστά. Την 
προσφορά και την ποιότητα διδασκαλίας της αναγνώρισε, εξάλλου, το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας και της 
απένειμε τη διάκριση LabelFrancÉducation (2022) για την ποιοτική διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας, διάκριση που 
ελάχιστα σχολεία κατέχουν στη χώρα μας και μάλιστα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες: Δημοτικό, Γυμνάσιο, 
Λύκειο.  
 
Η αρχή έγινε όταν το 1859 ήρθαν οι πρώτες Γαλλίδες αδελφές στον Πειραιά. Η γαλλική ήταν η μητρική γλώσσα 
συνεννόησής τους. Στη συνέχεια, άρχισαν να τη διδάσκουν. Σήμερα, 163 χρόνια μετά, οι απόφοιτες/οι της Σχολής 
με καλή γνώση της Γαλλικής αριθμούν αρκετές χιλιάδες.  
 
Στις μέρες μας, τα οφέλη της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας είναι πολλαπλά, ξεκινώντας από την επικοινωνία, την 

επαφή με τον Γαλλικό πολιτισμό και τα επιτεύγματά του, τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων και φτάνοντας 

ώς τη δυνατότητα υψηλού επιπέδου σπουδών  και αναζήτησης εργασίας εντός και εκτός Ελλάδος, την ανάπτυξη 

της αυτοπεποίθησης, την ενίσχυση της νοητικής αντίληψης, τον γνωσιακό πλουτισμό του ομιλητή, κ.λπ.  

 

Τα Γαλλικά διδάσκονται στο Δημοτικό Σχολείο μας ως εξής: 
Α’ Δημοτικού : 2 ώρες την εβδομάδα  
Τα γαλλικά διδάσκονται με βιωματικό τρόπο. Κυρίαρχη θέση στη διδασκαλία τους συνιστά το τραγούδι και στόχος 
είναι η μύηση των παιδιών στους ιδιαίτερους ήχους της γαλλικής γλώσσας, καθώς και η πρώτη εξοικείωσή τους με 
το γαλλικό αλφάβητο και τη γραφή. Στο τέλος της Α’ Δημοτικού έχουν κατακτήσει τους «ήχους», τους οποίους 
αναπαράγουν με εξαιρετική ευχέρεια κατόπιν. Έχουν, επίσης, μάθει την αλφαβήτα και τις πρώτες τους λέξεις και 
φράσεις στα γαλλικά.  
 
Β’ Δημοτικού : 3 ώρες την εβδομάδα 
Η διδασκαλία συνεχίζεται μέσα από το τραγούδι. Η γραφή και η γραμματική συστηματοποιούνται. Στόχος της Β’ 
τάξης είναι να κατακτηθούν η ανάγνωση και οι βασικές δομές της γλώσσας.  
 
Γ’ και Δ’ Δημοτικού : 4 ώρες την εβδομάδα 
Η διδασκαλία συστηματοποιείται περαιτέρω, με εξ-ασκήσεις ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας και γραμματικής. 
Οι μαθητές διδάσκονται το λεξιλόγιο της καθημερινής ζωής και στο τέλος της Δ’ τάξης μπορούν να μιλήσουν στα 
γαλλικά για τη οικογένειά τους, τους φίλους τους και τις καθημερινές συνήθειές τους.  
 
Ε’ Δημοτικού : 5 ώρες την εβδομάδα 
Από την Ε’ Δημοτικού η διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας εντάσσεται σε  επίπεδα : σε τμήματα κανονικού ρυθμού 
διδασκαλίας και σε τμήματα εντατικής διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας (DELF A1), ανάλογα με την 
προτεραιότητα που δίνουν οι ίδιοι οι μαθητές στην εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας και τη συνέπεια-επιμέλεια-
προσοχή τους στην τάξη, καθώς και την απόδοσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς (Δ’ 
Δημοτικού) στο μάθημα των γαλλικών. 
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Στους μαθητές των τμημάτων κανονικού ρυθμού δίνεται η δυνατότητα να περάσουν στην τάξη του DELF A2 στην Στ’ 
τάξη, χωρίς να έχουν προηγουμένως παρακολουθήσει το επίπεδο DELF A1, με την προϋπόθεση μιας αδιάλειπτης 
παρακολούθησης της τάξης στην οποία φοιτούν. Πρέπει να είναι συνεπείς στις καθημερινές εργασίες τους για να 
επιτύχουν  επαρκή βαθμολογία στο τεστ επιπέδου  στο τέλος του σχολικού έτους (test de niveau).  
 
Στ’ Δημοτικού : 5 ώρες την εβδομάδα 
Όλοι οι μαθητές της Σχολής είναι σε τάξη διπλώματος, είτε DELF A1 είτε DELF A2, και προετοιμάζονται για την 
εξεταστική του Μαΐου.  Στο τέλος της Στ’ Δημοτικού, οι μαθητές έχουν τις γνώσεις που απαιτούνται από το  
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ως προς τα επίπεδα DELF A1 και DELF A2. 
 

 

Γενικές αρχές διδασκαλίας  

Για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας χρησιμοποιούνται 

- σύγχρονες διδακτικές Μέθοδοι που επιλέγονται βάσει των αναγκών των μαθητών μας 

- βιβλία Δεξιοτήτων, όπως ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες 

- εγχειρίδια αποκλειστικά για τους μαθητές της Σχολής που συγγράφουν καθηγήτριες της Σχολής   

 

Παράλληλα με τα μαθήματα, στους μαθητές προτείνονται ποικίλες δράσεις, όπως η συμμετοχή τους στον 

Διαγωνισμό της Γαλλοφωνίας, σε θεατρικά δρώμενα, κ.ά. 

 

 

Ειδικότερα για τους μαθητές που φοιτούν σε τμήμα διπλώματος  

 

Οι μαθητές που είναι σε τάξη διπλώματος προετοιμάζονται για την εξεταστική του Μαΐου. Για την αρτιότερη 
προετοιμασία τους διοργανώνονται τεστ προσομοίωσης γραπτών εξετάσεων πριν τις εγγραφές του 
Φεβρουαρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ετοιμότητα συμμετοχής τους σε αυτές.  
 
Εντούτοις, η εγγραφή στην εξεταστική του Μαΐου για την απόκτηση επίσημης πιστοποίησης δεν είναι 

υποχρεωτική. Η προαγωγή ενός μαθητή στην επόμενη τάξη γίνεται είτε με την απόκτηση του διπλώματος 

που προετοίμασε,  είτε με την επιτυχία του στο ενδοσχολικό τεστ επιπέδου (test de niveau) στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς.  

 

Αν κάποιος μαθητής αποτύχει στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου ή στις ενδοσχολικές στο τέλος του 

έτους (test de niveau), υποχρεούται να επαναλάβει την τάξη προκειμένου να καλύψει μαθησιακά κενά  και 

να μπορέσει να προχωρήσει σωστά στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας.  

 

H σύνθεση των τμημάτων δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 

Την επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις εξασφαλίζει  

 Η προσεκτική παρακολούθηση του μαθήματος και η ενεργός συμμετοχή τους 

 Η συστηματική μελέτη και η μεθοδική προετοιμασία τους 

 Οι προσομοιώσεις γραπτών και προφορικών τεστ που οργανώνει η Σχολή   

 

Οι καθηγήτριες Γαλλικών της Σχολής, πέραν από την άρτια ακαδημαϊκή τους κατάρτιση, διαθέτουν την 

απαιτούμενη επιμόρφωση από το Γαλλικό Ινστιτούτο, προκειμένου να δύνανται να οδηγήσουν με επιτυχία   

τους μαθητές μας στις εξετάσεις.  

 

Για τους μαθητές των τάξεων Γ’ και Δ’ (Τρίτη – Πέμπτη) & των τάξεων Ε’ και Στ’ (Τρίτη – Πέμπτη- Παρασκευή)  

λειτουργούν Τμήματα Μελέτης, με στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές στα καθήκοντα που έχουν να 

ετοιμάσουν στο σπίτι, παρέχοντάς τους συγχρόνως, ανά περίπτωση, επιπλέον υλικό εμπέδωσης.  
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Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι γονείς μπορούν να απευθύνονται είτε στην καθηγήτρια γαλλικών του 

παιδιού τους, είτε στην Παιδαγωγική Υπεύθυνη για τη Γαλλική γλώσσα στο Δημοτικό.  

 

Τον συνολικό Συντονισμό έχει η κ. Αντιγόνη Βλαβιανού, Επιστημονική Σύμβουλος Συντονισμού του Γαλλικού 

Τμήματος της Σχολής μας και επικεφαλής του Γενικού συντονισμού  διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στα 

σχολεία του Τάγματος των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως στην Ελλάδα (S.J.A).  


