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Τι είναι η Πρώιμη Γαλλική Εμβάθυνση; 

Η Πρώιμη Γαλλική Εμβάθυνση είναι ένα εντατικό 
πρόγραμμα Γαλλικών ως Δεύτερη Γλώσσα, που 

ξεκινάει στο Νηπιαγωγείο και συνεχίζει μέχρι τη 12η 
τάξη. 

Όλες οι μαθητικές δραστηριότητες στις τάξεις 
Προνήπιο έως την 3η  γίνονται στα Γαλλικά. 
Κάποια ειδικευμένα αντικείμενα (π.χ. Υγεία και 
Φυσική Εκπαίδευση) μπορεί να διδάσκονται στα 
Αγγλικά. Στις τάξεις 4-8, το πρόγραμμα διδάσκεται 
50% στα Γαλλικά και 50% στα Αγγλικά. 

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση; 

Μόνο για το Σεπτέμβριο 2022, τα παιδιά που 
αρχίζουν Προνήπιο ή Νηπιαγωγείο 

πληρούν τις προϋποθέσεις αίτησης στην 
Πρώιμη Γαλλική Εμβάθυνση. 

Από το Σεπτέμβριο 2023, ο μόνος τρόπος για 
εισαγωγή στην Πρώιμη Γαλλική Εμβάθυνση θα είναι 

από το Προνήπιο. 

Τα οφέλη του Προγράμματος Πρώιμης Εμβάθυνσης 

Το πρόγραμμα Πρώιμης Γαλλικής Εμβάθυνσης 
επιτρέπει σε μαθητές κάθε γλωσσικού υποβάθρου 

να αναπτύξουν υψηλή επάρκεια στα Γαλλικά. 
Η μελέτη μιας ξένης γλώσσας με αυτόν τον τρόπο 

προσφέρει πολλά ακόμα πλεονεκτήματα στους 
μαθητές, συμπεριλαμβανομένων: 

 
 Η μάθηση σε μια ξένη γλώσσα αποδεδειγμένα 
ενισχύει τις ικανότητες των μαθητών στη μητρική τους 
γλώσσα. 

 Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας προσφέρει άλλα 
γνωσιακά οφέλη, όπως ανεπτυγμένες ικανότητες 
σκέψης και μάθησης, τις οποίες οι μαθητές 
εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς των σπουδών 
τους. 

 Η επάρκεια σε περισσότερες από μία γλώσσες 
ανοίγει μελλοντικές ευκαιρίες και αναπτύσσει την 
αντίληψη διαφορετικού πολιτισμού και ταυτότητας. 

 Οι δίγλωσσοι μαθητές αναπτύσσουν γενικά 
ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες  και 
μπορούν πιο εύκολα να μάθουν επιπλέον ξένες 
γλώσσες. Για ποιους είναι η Πρώιμη Γαλλική Εμβάθυνση; 

 Είναι σχεδιασμένη για οικογένειες που δε μιλούν 
Γαλλικά στο σπίτι. 

 Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλοι οι μαθητές μπορούν 
να μάθουν μια ξένη γλώσσα, επομένως μαθητές όλων 
των τρόπων μάθησης και γλωσσικών υποβάθρων είναι 
ευπρόσδεκτοι και υποστηρίζονται στο πρόγραμμα. 

 Το πρόγραμμα Πρώιμης Γαλλικής Εμβάθυνσης 
ταιριάζει σε όλες τις οικογένειες που ενδιαφέρονται για 
την ευκαιρία να αποκτήσουν επάρκεια στα Γαλλικά. 

Πληροφορίες Αίτησης 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Πρώιμης 
Γαλλικής Εμβάθυνσης και τη διαδικασία αίτησης, 

παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπο 
www.tdsb.on.ca/French. 

 
Αυτήν τη στιγμή, η περίοδος αίτησης για το πρόγραμμα 
Πρώιμης Γαλλικής Εμβάθυνσης είναι ο Νοέμβριος κάθε 

έτους. Παρακαλώ απευθυνθείτε στον ιστότοπο στις 
αρχές Σεπτεμβρίου για πληροφορίες σχετικά με τις 

προθεσμίες αίτησης κάθε έτους. 

 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι, παρόλο που η 

εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι εγγυημένη για όλους 
τους εμπρόθεσμους αιτούντες που πληρούν τα 

κριτήρια, η εισαγωγή σε συγκεκριμένο σχολείο ΔΕΝ 
είναι εγγυημένη. 
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