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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ          3/01.05.2019 

 

Αγαπητοί μας συνάδελφοι, Χριστός Ανέστη και καλό μήνα σε όλους! 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: 

1. ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ FLÈCHE 2019 
Σας παρακαλούμε όπως ετοιμάσετε ΟΛΟ το υλικό των δράσεων-δραστηριοτήτων σας 
στα σχολεία όπου υπηρετείτε κατά την φετινή σχολική χρονιά με φωτογραφίες και 
λεζάντες και να το αποστείλετε μέχρι τις 31 Μαΐου στις 2 πιο κάτω ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις: efstathioumargarita@hotmail.com   και charitou.e@cytanet.com.cy 

 
2. ΔΥΟ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2019 

Όπως θυμάστε σε προηγούμενη ενημέρωσή μας, ο ΠΣΚΓΓ κατάφερε να εξασφαλίσει δύο 
υποτροφίες για δωρεάν επιμόρφωση, διάρκειας δύο εβδομάδων για δύο συναδέλφους 
καθηγητές μας στην Νίκαια της Γαλλίας τον Ιούλιο του 2019 (8-19/07/2019).  
Έπειτα από διαβούλευση με το Γαλλικό Ινστιτούτο, τα έξοδα του αεροπορικού εισιτήριου 
και της διαμονής των δύο συναδέλφων θα τα επωμιστούν ο Σύνδεσμός μας και το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Κύπρου. Με αυτό τον τρόπο, οι δύο συνάδελφοι θα επωμιστούν μόνο τα έξοδα 
της διατροφής τους. 
Για την επιμόρφωση αυτή εκδήλωσαν ενδιαφέρον ΟΚΤΩ συνάδελφοι. Η Επιθεώρηση 
των Γαλλικών, το Γ.Ι. Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΣΚΓΓ ετοίμασαν πίνακα με κριτήρια 
για την επιλογή των δύο συναδέλφων που θα επωφελούνταν αυτής της επιμόρφωσης. 
Οι  συνάδελφοι που επιλέγηκαν είναι η Παντελίτσα Barelier και η Νίκη Τριφιλλή. 
Συγχαρητήρια και στις δυο! 

 
 
 

3. 3ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CEO ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
Στις 4-8 Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 3ο Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο  Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να 
συμμετάσχουν πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 12 Μαΐου στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση efstathioumargarita@hotmail.com έτσι ώστε να γίνουν οι 
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απαραίτητες ενέργειες από μέρους της Επιθεώρησης για έγκριση διήμερης άδειας από 
το ΥΠΠ.  
Εδώ να σημειωθεί πως αυτοί που ενδιαφέρονται θα πρέπει να αναλάβουν μόνοι τους τα 
αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή του στην Αθήνα.                Τα ατελιέ θα ξεκινήσουν 
Πέμπτη πρωί 5 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν Σάββατο απόγευμα 7 Σεπτεμβρίου. 
Άρα προνοείστε αναχώρηση Τετάρτη μετά το σχολείο και επιστροφή πριν την Δευτέρα. 
Η άδεια θα ζητηθεί για Πέμπτη και Παρασκευή 5 και 6 Σεπτεμβρίου.  
Οι εγγραφές στο Συνέδριο θα πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά πριν τις 10 Ιουλίου και για 
μας τους Κύπριους η εγγραφή ανέρχεται στα 80 ευρώ. Σας παραθέτουμε πιο κάτω 2 
χρήσιμους συνδέσμους προς ενημέρωσή σας. 

 
Site web du congrès : http://athenes2019.fipf.org 
Contact : http://athenes2019.fipf.org/contact 
 

 

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                                                      

           Η Πρόεδρος                                                                      Η Γενική   Γραμματέας     

 

 

   

 

 

         Μαργαρίτα Ευσταθίου                                                     Γλυκερία Βασιλείου 
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