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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6/19.01.2020 

 

Θέμα: ERASMUS+ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2020-ΜΑΗΣ 2022) 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: 

Σε συνάντηση που είχε η Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΠΣΚΓΓ στο Πανεπιστήμιο 

FRANCOPHONIA στη Νίκαια της Γαλλίας το καλοκαίρι του 2019 και στην 

προσπάθειά μας να αναδείξουμε τη θέση των Γαλλικών στη χώρα μας,  εκφράσαμε 

την επιθυμία μας να εμπλακούμε  σε προγράμματα ERASMUS, με γλώσσα εργασίας  

τα Γαλλικά.  

Ο κύριος Yann Librati, διευθυντής του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου, πήρε την 

πρωτοβουλία να μας προτείνει συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ERASMUS+ με ακόμα 

16 χώρες της Ευρώπης, το οποίο θα απευθύνεται σε πρώτη φάση (Ιούνιος 2020-

Μάης 2022) σε καθηγητές γαλλικών, Γυμνασίου και Λυκείου.  

Οι συνάδελφοι που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα και 

να τύχουν επιμόρφωσης θα πρέπει οπωσδήποτε μετά να αναλάβουν να 

μεταφέρουν τη νέα γνώση και τις νέες πρακτικές στους υπόλοιπους συναδέλφους 

των σχολείων της χώρας τους.  

Από την Κύπρο έχουμε το δικαίωμα ως ΠΣΚΓΓ να προτείνουμε μέχρι και 25 

συναδέλφους. Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συνάδελφοι από διάφορα 

γυμνάσια και λύκεια της Κύπρου, έστω και αν είναι μοιρασμένοι σε δύο, τρία ή και 

περισσότερα σχολεία!  

Αγαπητοί συνάδελφοι, αν η πρότασή μας σας ενδιαφέρει,  σας παρακαλούμε  όπως: 

1) Πάρετε έγκριση από  τον διευθυντή του σχολείου σας (αν είστε τοποθετημένοι σε 

περισσότερα σχολεία πάρτε έγκριση από τον Διευθυντή της έδρας σας) ότι είναι 
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σύμφωνος το σχολείο του και εσείς προσωπικά να συμμετάσχετε σε ένα τέτοιο 

πρόγραμμα.  

2) Ετοιμάσετε στα γαλλικά μία περιγραφή του σχολείου σας και των δράσεων του     

(1 σελίδα) 

3. Συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί: 

 στα ελληνικά (1-5) και στα γαλλικά (6,7,8) και αποστείλετέ το, το αργότερο 

μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα  27/01/2020 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  

efstathioumargarita@hotmail.com και charitou.e@cytanet.com.cy  

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                                                      

Η Πρόεδρος                                                                       Η Γενική Γραμματέας 

 

 

 

 

Μαργαρίτα Ευσταθίου                                                         Γλυκερία Βασιλείου 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
Παρακαλώ συμπληρώστε ΟΛΕΣ τις πληροφορίες που σας αφορούν 
1. 

ΟΝΟΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑ 
   
 
2. 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
  
 
 
3. ΕΠΙΘΥΜΩ  ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS: 

ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
   
  
4. ΕΧΩ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS :   ΝΑΙ :           ΟΧΙ :      
 
 
5. Το σχολείο μου εμπλέκεται ήδη σε πρόγραμμα ERASMUS : 
 
ΝΑΙ :               Λήγει στις : ......................................................................................                                                                                                           
 
ΟΧΙ :            
 

6. Pour quelles raisons participer à un tel programme vous intéresserait ?                                

(min. 80 mots) 

7. Comment envisagez-vous de diffuser le nouveau savoir acquis auprès de vos 

collègues ? Donnez des idées ! (min. 80 mots) 

8. Laquelle des quatre thématiques suivantes vous intéresserait le plus ? Pourquoi ? 

(min. 80 mots)   

I. Les innovations et l’apprentissage des langues     

II. l’interculturalité                                                        

III. l’écocitoyenneté européenne                                  

IV. les cultures et identités européennes                     

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και το ενδιαφέρον σας !  


