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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ    1/28.4.2020 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Σε αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες που όλοι βιώνουμε, 
επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ευχηθούμε «Χριστός Ανέστη», υγεία, υπομονή 
και κουράγιο σε εσάς και στις οικογένειές σας για να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία 
που ταλανίζει τον τόπο μας αλλά και την ανθρωπότητα.  

Την Παρασκευή 24 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνεδρίαση 
το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, κατά την οποία συζητήθηκαν πολλά θέματα.  

Σας ενημερώνουμε λοιπόν για τα ακόλουθα: 

1. Το Παγκόσμιο Συνέδριο της FIPF που θα γινόταν στην πόλη Ναμπέλ της 
Τυνησίας, στις 15-20 Ιουλίου 2020, αναβάλλεται για τον Ιούλιο του 2021. 

2. Οι 6 υποτροφίες που θα προσφέρονταν τον Ιούλιο του  2020 από το Καλοκαιρινό  
Πανεπιστήμιο της Francophonia σε συνεργασία με τον ΠΣΚΓΓ και το Γ.Ι. Κύπρου 
μεταφέρονται, αν όλα πάνε καλά, για τον Ιούλιο του 2021. 

3. Το Συνέδριο που θα συνδιοργάνωναν στις 27-29 Νοεμβρίου του 2020, ο ΠΣΚΓΓ, 
το Τμήμα Γαλλικών και ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα 
Γαλλικής Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Γ.Ι. 
Κύπρου, αναβάλλεται για το 2021, σε ημερομηνία που θα συναποφασιστεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο.  

4. Σας παρακαλούμε συνάδελφοι όπως μας αποστείλετε από τώρα μέχρι και τέλος 
Μαΐου  υλικό (φωτογραφίες και κειμενάκια στα γαλλικά)  από τις δράσεις, 
συμμετοχές σε διαγωνισμούς, σε ευρωπαϊκά προγράμματα εσάς και των μαθητών 
σας κατά το φετινό σχολικό έτος. Είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε έγκαιρα την 
προετοιμασία του επόμενου τεύχους του Flèche μας, για το οποίο είμαστε όλοι πολύ 
περήφανοι! Παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στα ακόλουθες ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις: efstathioumargarita@hotmail.com και charitou.e@cytanet.com.cy  

5. Η Διεθνής Ομοσπονδία Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (FIPF) σε συνεργασία με 
το Université de Franche Comté  της Besançon προσφέρουν στους καθηγητές του 
Συνδέσμου μας ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ , διάρκειας 3 ωρών από 
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Απρίλιο μέχρι τέλος Ιουνίου με θέμα «Animer une formation en ligne». Η 
επιμόρφωση θα αποτελείται από 2 παρουσιάσεις της ενάμιση ώρας και σε αυτήν 
μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 10 άτομα. Εγγραφές γίνονται κάθε εβδομάδα. Στείλτε 
το ενδιαφέρον σας στο fle-cla@univ-fcomte.fr αναφέροντας πως είστε 
καθηγητής/τρια δημόσιου σχολείου στην Κύπρο, μέλος της APPF Chypre, για να 
δικαιούστε τη δωρεάν επιμόρφωση! Σας επισυνάπτεται σχετικό έντυπο προς 
πληρέστερη ενημέρωσή σας.  

6.Κλείνοντας σας αποστέλλουμε τον σύνδεσμο https://youtu.be/zWnUI17dB8A 
στον οποίο ο Διευθυντής Yann Librati μιλά για τα τρίτα γενέθλια του Καλοκαιρινού 
Πανεπιστημίου της Francophonia και λανσάρει όλες τις διαδικτυακές προτάσεις τους 
για  τον Ιούλιο του 2020.  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                                                      

Η Πρόεδρος                                                                              Η Γενική Γραμματέας 

 

 
 

 

Μαργαρίτα Ευσταθίου                                                                 Γλυκερία Βασιλείου 
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