
1 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ          2/26.02.2020 

 

Αγαπητοί μας συνάδελφοι,  

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα : 

1. Σας επισυνάπτεται ο νέος πίνακας κριτηρίων για τις 6 υποτροφίες του Ιουλίου 
2020, στην Νίκαια της Γαλλίας, ο οποίος έχει ετοιμαστεί μετά από συνεργασία του 
Δ.Σ. του συνδέσμου μας, με το Γαλλικό Ινστιτούτο και την Επιθεώρηση Γαλλικών. 
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας μέχρι τις 30/03/2020 στα πιο κάτω emails : 
efstathioumargarita@hotmail  και charitou.e@cytanet.com.cy 

2. Μετά από πολλά emails που ανταλλάξαμε με την Académie de Grenoble, για την 
λεγόμενη semaine d’observation, κατά τον μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2020, 
δυστυχώς καμιά Γαλλίδα συνάδελφος δεν ενδιαφέρθηκε να ταξιδέψει στην Κύπρο και 
να επισκεφτεί κάποιο από τα 5 Λύκειά μας που δήλωσαν ενδιαφέρον. Ευχόμαστε να 
είμαστε πιο τυχεροί την ερχόμενη χρονιά! 

3. Όσον αφορά το πρόγραμμα Erasmus+ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο  
Francophonia και άλλες 16 χώρες από την Ευρώπη, δυστυχώς η απάντηση ήταν και 
πάλι αρνητική για τους 2 πιο κάτω λόγους:  

 Ενδιαφέρθηκαν μόνο 7 συνάδελφοι από την Κύπρο, ενώ το πρόγραμμα 
προοριζόταν για 25 συναδέλφους για κάθε χώρα που θα συμμετείχε. 

 Το κονδύλι για κάθε μετακίνηση του συναδέλφου μας από την Κύπρο σε μια 
άλλη ευρωπαϊκή χώρα ήταν μόνο 275 ευρώ, ποσόν ασήμαντο που δεν θα 
μπορούσε να καλύψει όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του 
συναδέλφου μας στο εξωτερικό. 
 

Εμείς συνάδελφοι, σας διαβεβαιώνουμε πως προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο! 
Κάποιες φορές τα πράγματα είναι θετικά και τελεσφορούν κάποιες άλλες όμως όχι. 
Δεν απογοητευόμαστε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με το ίδιο σθένος και 
δυναμισμό για το καλό του κλάδου μας! 

 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας - ΟΕΛΜΕΚ 
Τ. Θ. 51786, 3508 ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ 
Τηλ: 99667692 
efstathioumargarita@hotmail.com 

Association Panchypriote des Professeurs de français – OELMEK 
B.P. 51786, 3508 LIMASSOL - CHYPRE 
Tél : 99667692 
Email : efstathioumargarita@hotmail.com 
Site: www.appf.com.cy 

mailto:charitou.e@cytanet.com.cy
mailto:efstathioumargarita@hotmail.com


2 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                                                      

Η Πρόεδρος                                                                             Η Γενική Γραμματέας 

 

 

 

 

 

Μαργαρίτα Ευσταθίου                                                              Γλυκερία Βασιλείου 

 

 


