
 

 

 

 

Καταστατικός χάρτης της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής 
 

1) Η Γαλλική Λαϊκή Αποστολή, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αναγνωρισμένος κοινής ωφέλειας από 

το 1907, έχει σαν στόχο τη διάδοση της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού ανά τον 

κόσμο, μέσω μιας λαϊκής, πολύγλωσσης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ιδρύει και διευθύνει 

σχολεία, πολιτιστικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία. Είναι 

εταίρος δημοσίων οργανισμών ή επιχειρήσεων για δραστηριότητες συνεργασίας και ανάπτυξης. 
 

2) Οι αξίες της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής είναι η λαϊκή δημόσια εκπαίδευση (σε αντιδιαστολή με την 

εκκλησιαστική), η αλληλεγγύη και ο διάλογος των πολιτισμών. Είναι αυτές του ανθρωπισμού και 

της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 

3) Κρατικός εταίρος, η Γαλλική Λαϊκή Αποστολή είναι αλληλέγγυα του παγκοσμίου γαλλικού δικτύου 

εκπαίδευσης στο οποίο παρέχει την ταυτότητα του δικού της έργου. Στηρίζεται στα υπουργεία 

Παιδείας και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών υποθέσεων και δρα σε στενή συνεργασία με τα 

εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών υποδοχής των ιδρυμάτων της. 
 

4) Η Γαλλική Λαϊκή Αποστολή υποδέχεται και συγκεντρώνει στο δίκτυο ιδρυμάτων της παιδιά όλων 

των προελεύσεων και όλων των πολιτισμών. Πέρα από την σχολική επιτυχία και την προσωπική 

ανάπτυξη των μαθητών, επιδιώκει να αναπτύξει σ' αυτά την άσκηση ελεύθερης κρίσης, τον 

αλληλοσεβασμό, την κατανόηση της ιστορικής κληρονομιάς, το άνοιγμα στον κόσμο και την 

πολυμορφία του μέσω της απόκτησης πολλών γλωσσών. Τους μυεί στη χρήση των δικαιωμάτων 

και των υποχρεώσεων του πολίτη. 
 

5) Η Γαλλική Λαϊκή Αποστολή κινητοποιεί προσωπικό που έχει διαφορετικές εμπειρίες και πολιτισμό. 

Όλοι ασπάζονται τη δεοντολογία της και τους εκπαιδευτικούς της στόχους. Υλοποιεί το έργο της με 

σεβασμό προς το νόμο, με προσοχή και κοινωνικό διάλογο. Ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση του 

προσωπικού της και την αξιοποίηση των προσωπικών και συλλογικών τους δεξιοτήτων. 
 

6) Η Γαλλική Λαϊκή Αποστολή εγγυάται την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που προτείνεται στις 

οικογένειες από τα ιδρύματά της. Εξασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών διαχείρισης και την 

ορθή χρήση των πόρων που συλλέγονται. 
 

7) Η Γαλλική Λαϊκή Αποστολή ενθαρρύνει τα ιδρύματα να δημιουργήσουν μηχανισμούς αλληλεγγύης 

και όλες τις δράσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συνοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
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