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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ       4/01.09.2019 

 

Αγαπημένοι μας συνάδελφοι, 

Επικοινωνούμε  μαζί σας πρωτίστως για να σας στείλουμε τις ευχές μας για καλό μήνα, για 
μια όμορφη παραγωγική σχολική χρονιά  2019-2020 αλλά συγχρόνως να σας μεταφέρουμε 
κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες.  

1. Το 25ο τεύχος του περιοδικού μας FLÈCHE, πλουσιότερο από κάθε άλλη χρονιά, 
βρίσκεται αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του συνδέσμου μας, 
appf.com.cy. 
Σας συστήνουμε να το επισκεφθείτε, να το διαβάσετε και να το μοιραστείτε παρέα με τους 
μαθητές σας!  

2. UNIVERSITÉ D’ÉTÉ FRANCOPHONIA 

α) H επιμόρφωση των δύο συναδέλφων μας, Νίκης Τριφιλλή και Λίτσας Barelier στο 
καλοκαιρινό Πανεπιστήμιο Francophonia στη Νίκαια της Γαλλίας τον φετινό Ιούλιο, 
ήταν άκρως επιτυχημένη και ωφέλιμη. Οι δύο συνάδελφοι είναι πρόθυμες να μας 
προτείνουν ένα ατελιέ επιμόρφωσης και να μοιραστούν μαζί μας τις νέες γνώσεις και 
δεξιότητες  που απέκτησαν. Για αυτό το θέμα θα σας σταλεί ενημέρωση από την 
Επιθεώρηση του κλάδου μας! 

β) Η εκπροσώπηση του Συνδέσμου μας από τις Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΠΣΚΓΓ 
σε Συνέδριο που διοργανώθηκε από την FIPF (Fédération Internationale des 
Professeurs de Français) και πάλι στο Καλοκαιρινό Πανεπιστήμιο Francophonia, στη 
Νίκαια τον Αύγουστο του 2019, στέφθηκε επίσης με επιτυχία. 

γ) Σε συνάντηση της Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συνδέσμου με τον Διευθυντή του 
Καλοκαιρινού Πανεπιστημίου Francophonia Yann Librati, έγινε κατορθωτό να 
εξασφαλιστούν έξι υποτροφίες για δεκαήμερη επιμόρφωση συναδέλφων μας κατά 
τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου/Αυγούστου του 2020. Αναλυτικότερες πληροφορίες 
θα σας σταλούν αργότερα από την Επιθεώρηση Γαλλικών. 

δ) Επίσης στην ίδια συνάντηση με τον κύριο  Librati συζητήθηκε η προοπτική  
συνεργασίας οκτώ Λυκείων της Κύπρου μας με άλλα Λύκεια της Ευρώπης έχοντας 
ως γλώσσα εργασίας τα γαλλικά στα πλαίσια  οκτώ προγραμμάτων Erasmus +  
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Όσοι συνάδελφοι θα εργάζονται σε Λύκειο φέτος (κατά προτίμηση 2 καθηγητές/τριες 
γαλλικών στο ίδιο Λύκειο) και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος με 12-15 μαθητές τους 
σε ένα πρόγραμμα  Erasmus + θα πρέπει να ετοιμάσουν άμεσα μία περιγραφή του 
σχολείου τους (5000 χαρακτήρες-περίπου 1 ½ σελίδα) στα γαλλικά και μία σειρά από  
θέματα (3-5) τα οποία θα ενδιέφεραν ενδεχομένως τους μαθητές τους για να 
συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, να τα ετοιμάσουν και να τα στείλουν μεταξύ 
25-30 του Σεπτέμβρη στα emails : efstathioumargarita@hotmail.com και  
charitou.e@cytanet.com.cy  
Ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδειχθεί θα τύχετε περαιτέρω ενημέρωσης. 
 

3. Υπενθύμιση για συνεργασία με την Ακαδημία της GRENOBLE (σας παραπέμπουμε στο 
Ενημερωτικό δελτίο του Ιουνίου 2019) 

 
α) Μαθητές της Β’ Λυκείου (με επιλογή το 4ωρο γαλλικών) θα μπορούν να μεταβούν 

στην πόλη Grenoble της Γαλλίας, χωρίς τη συνοδεία καθηγητή, ατομικά ή σε μικρές 
ομάδες για δύο εβδομάδες. Θα ήταν προτιμότερο, η μία εβδομάδα να είναι εβδομάδα  
μαθημάτων και η άλλη διακοπών για να ζήσουν και τα δύο παιδιά (Γάλλος/ίδα και 
Κύπριος/α) την εμπειρία μίας εβδομάδας σε σχολείο και μίας εβδομάδας σε περίοδο 
διακοπών. 

 Πληροφοριακά το Πάσχα το ορθόδοξο και το καθολικό του 2020 συμπίπτουν 
(Κυριακή 12 Απριλίου), άρα αυτό το δεδομένο εκ προοιμίου βολεύει. 

 Τα παιδιά που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν  σε αυτή την ωραία ανταλλαγή θα 
επωμισθούν ΜΟΝΟ τα έξοδα του εισιτηρίου τους εφόσον τα έξοδα διαμονής και 
διατροφής τους θα τα αναλάβει η γαλλική οικογένεια που θα τα  φιλοξενεί. 

 Στη συνέχεια, ο/η Κύπριος/α μαθητής/τρια θα πρέπει να φιλοξενήσει με τη σειρά 
του/της τον νεαρό Γάλλο/τη νεαρή Γαλλίδα στο σπίτι του/της στην Κύπρο για δύο 
εβδομάδες.  
 Στο σημείο αυτό οι δύο εκπρόσωποι από την ακαδημία της Grenoble , μας 

διαβεβαίωσαν πως οι οικογένειες υποδοχής που επιλέγονται είναι καθόλα 
ασφαλείς. 

 Τα παιδιά θα φιλοξενηθούν από νεαρούς/νεαρές που έχουν κοινά ενδιαφέροντα 
και προτιμήσεις τα οποία θα διαφανούν από το ερωτηματολόγιο το οποίο θα 
κληθούν να συμπληρώσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και από Κύπρο και από 
Grenoble. 

 Οι ανταλλαγές αυτές δεν υπάγονται στο πρόγραμμα Erasmus+ καθότι τα παιδιά 
δεν πηγαίνουν συνοδευμένα και δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο projet. 

 Επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε πως η απόφασή μας να 
προτείνουμε για αυτές τις ανταλλαγές παιδιά της Β’ Λυκείου ήταν κοινή. Θεωρούμε 
πως στην ηλικία των 16, οι νέοι είναι πιο ώριμοι να ζήσουν για 2 εβδομάδες, σε 
ξένη οικογένεια μακριά από το σπίτι τους.  Επιπρόσθετα, ΔΕΝ θα έχουν στην Β’ 
Λυκείου το άγχος των Παγκυπρίων και φυσικά τα γαλλικά τους θα είναι αρκετά 
ικανοποιητικά για να συνεννοούνται σε ένα γαλλόφωνο περιβάλλον! 

β) Γαλλόφωνοι συνάδελφοι που ζουν και εργάζονται στην Grenoble επιθυμούν να 
περάσουν μία εβδομάδα σε Λύκεια της Κύπρου, την λεγόμενη « semaine 
d’observation » να παρακολουθήσουν πώς γίνονται τα μαθήματα Γαλλικών, Αγγλικών 
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και άλλων Ξένων Γλωσσών στα Λύκεια της χώρας μας. Οι συνάδελφοι αυτοί 
αναλαμβάνουν να πληρώσουν οι ίδιοι ΟΛΑ τους τα έξοδα (διαμονή, διατροφή και 
εισιτήρια). Το μόνο που ζητούν από εμάς είναι να τους υποδεχθούμε στα Λύκειά μας, 
να τους φέρουμε σε επαφή με τους συναδέλφους μας των ξένων γλωσσών και να 
τους γνωρίσουμε στη Διεύθυνση του σχολείου μας.  

 Στο σημείο αυτό να πούμε πως απώτερος σκοπός αυτής της γνωριμίας,  εμάς των 
Κύπριων καθηγητών με τους συναδέλφους από την Grenoble,  είναι η προοπτική 
μιας μελλοντικής συνεργασίας μας σε επίπεδο Erasmus+ με τους μαθητές των 
σχολείων μας, στα γαλλικά.  

γ) Όσοι/ες από εσάς συνάδελφοι θα είστε σε Λύκειο και σας ενδιαφέρει αυτή  η 
προοπτική συνεργασίας με την Grenoble, επικοινωνήστε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 
2019 στα 2 emails : efstathioumargarita@hotmail.com και 
charitou.e@cytanet.com.cy  για καλύτερη οργάνωση.  

4. Ανακοινώσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής (FIPF) 
 

α) Στα πλαίσια των εορτασμών των 50 χρόνων της FIPF έχει εκδοθεί αναμνηστικό 
βιβλίο της Ομοσπονδίας στις σελίδες του οποίου φιλοξενούνται άρθρα και μαρτυρίες 
παλαιότερων και νεώτερων συναδέλφων καθηγητών γαλλικής γλώσσας ανά το 
παγκόσμιο. Μας είχε μάλιστα ζητηθεί τον Απρίλιο του 2019 να στείλουμε και εμείς την 
μαρτυρία νέων Κύπριων συναδέλφων του Συνδέσμου μας, ηλικίας κάτω των 35 ετών. 
Στείλαμε αυτήν του συναδέλφου μας Σάββα Ευαγγέλου και όντως φιγουράρει στην 
σελ.108 του υπέροχου αυτού βιβλίου το οποίο σας προτρέπουμε να διαβάσετε στον 
σύνδεσμο που ακολουθεί:  http://fipf.org/actualite/livre-commemoratif-pour-les-50-
ans-de-la-fipf?fbclid=IwAR2E_CDyTfL-kL0s1MGHZDnlbRzQwu99Q6y3nn-
jWJPHfTYj4cv3V7hTxfM  
 

β) Επίσης  με την ευκαιρία των 50χρονών της η FIPF θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της 
ΟΛΑ τα τεύχη του περιοδικού «Le francais dans le monde» από την πρώτη μέρα 
της έκδοσής του μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν όλοι οι καθηγητές μας 
δωρεάν πρόσβαση σε αυτό.  

 
γ) Η FIPF υπενθυμίζει τον Διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο « Et en plus, c’est sympa 

d’apprendre le français ! » Η φωτογραφία θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 
30/09/2019. Πρώτο βραβείο: Δωρεάν συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο του 2020 
στην Τυνησία. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στον σύνδεσμο: 
http://fipf.org/actualite/nouvelle-edition-du-concours-et-en-plus-cest-sympa-
dapprendre-le-francais. Στον ίδιο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το Ημερολόγιο του 
2019 το οποίο είχε εκδώσει η Ομοσπονδία με τις 12 καλύτερες φωτογραφίες του 
διαγωνισμού της περσινής χρονιάς! 
 

δ) Τέλος με την ευκαιρία των 50χρονων της, η FIPF αποφάσισε όπως καθιερώσει την 
28η Νοεμβρίου ως Διεθνή μέρα των καθηγητών γαλλικής γλώσσας «Journée 
internationale des professeurs de français» ! Ο ΠΣΚΓΓ θα σας ανακοινώσει 
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σύντομα πώς θα εορταστεί και στην Κύπρο μας η ξεχωριστή αυτή μέρα! Στον 
σύνδεσμο https://www.lejourduprof.com/wp-
content/uploads/2019/07/K3990_Brochure_JPF_web2-1.pdf, στη σελίδα 1 μπορείτε 
να τυπώσετε έγχρωμη την αφίσα που προτείνει η FIPF για αυτή τη μέρα. 
 

ε) Για πληρέστερη ενημέρωσή σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της FIPF http:/fipf.org  
 

5. FÊTE DES TALENTS, 31 JANVIER 2020 
Κλείνοντας θα  θέλαμε να σας ανακοινώσουμε επισήμως  πως την Παρασκευή 31 
Ιανουαρίου 2020, ο ΠΣΚΓΓ σε συνεργασία με την επιθεώρηση Γαλλικών και το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Κύπρου θα διοργανώσει για πρώτη φορά «Βραδιά Μουσικών Ταλέντων» 
με Γαλλικά τραγούδια. Όλες οι πληροφορίες (έντυπα/εγκύκλιοι) θα σας αποσταλούν σε 
λίγες μέρες.  

 

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους! 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                                                      

Η Πρόεδρος                                                                       Η Γενική Γραμματέας 

 

 

 

 

 

Μαργαρίτα Ευσταθίου                                                       Γλυκερία Βασιλείου 
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