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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ    4/26.5.2020 

Αγαπητοί συνάδελφοι ευχόμαστε να είστε όλοι καλά στην υγεία σας και με υπομονή 
και δύναμη να ολοκληρώσουμε αυτή τη δύσκολη σχολική χρονιά. 

Με αυτή την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και για τα ακόλουθα: 

1. Το Παγκόσμιο Συνέδριο της FIPF θα πραγματοποιηθεί  του χρόνου το καλοκαίρι  
9-14 Ιουλίου 2021 στην Τυνησία. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στον 
σύνδεσμο  https://urlz.fr/cG4Q 

2. Συνεχίζονται με επιτυχία οι διαδικτυακές επιμορφώσεις του Πανεπιστημίου    
FRANCOPHONIA, της Νίκαιας.  Μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτές ή να τις 
παρακολουθείτε εκ των υστέρων κάνοντας κλικ στην σελίδα τους στο Facebook page 
Facebook de Francophonia  

3. Σας υπενθυμίζουμε για το Flèche και σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε το 
συντομότερο το υλικό σας  στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
efstathioumargarita@hotmail.com και charitou.e@cytanet.com.cy 

4. Μικρή υπενθύμιση για τη δωρεάν διαδικτυακή επιμόρφωση διάρκειας 3 ωρών 
μέχρι τέλος Ιουνίου με θέμα «Animer une formation en ligne». Η επιμόρφωση θα 
αποτελείται από 2 παρουσιάσεις των 90 λεπτών και σε αυτή 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! Η επιμόρφωση αυτή γίνεται σε συνεργασία με τη  Διεθνή 
Ομοσπονδία Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (FIPF) και  το Πανεπιστήμιο Franche 
Comté της Besançon. 

5. Η τελευταία πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση αφορά τους μαθητές μας ηλικίας 15+ 

Η ΔΟΓ (Διεθνής Ομοσπονδία Γαλλοφωνίας) έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα στην 
οποία  προσκαλεί όλους τους νέους και νέες ηλικίας 15-35 που κατάγονται από τις 80 
χώρες της Γαλλοφωνίας να πάρουν τον λόγο και να εκφράσουν  τις απόψεις, τις 
ανησυχίες και τις προσδοκίες τους γύρω από διάφορα θέματα, να προτείνουν λύσεις  
και να ψηφίσουν τα καλύτερα πρότζεκτ με επίκεντρο πάντα τη ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ του 

 

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 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffipf.org%2Factualite%2Fle-xve-congres-mondial-de-la-fipf-aura-lieu-du-9-au-14-juillet-2021-nabeul-hammamet-en-tun&data=02%7C01%7C%7C9ffce616921746802d6a08d801376b39%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637260684812124854&sdata=F2tEMU8hmyMUVJTP%2FLPgMrL5%2FWTlI%2FBUfZzH5O%2FveTI%3D&reserved=0
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αύριο.  Σας αποστέλλεται πιο κάτω αυτούσιο το κείμενο στα γαλλικά. Τώρα που 
έχουμε ακόμα επικοινωνία με τους μαθητές μας (ηλικίας 15+) μπορούμε να τους 
παροτρύνουμε να συμμετέχουν. 
 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a le plaisir de vous 
annoncer le lancement, ce mercredi 13 mai, d’une grande consultation des 
jeunes de l’espace francophone sur plusieurs thématiques, visant à recueillir 
les points de vue des jeunes, leurs aspirations et leur vision de la 
Francophonie de demain. 

L’objectif est ainsi de 1) Déterminer et évaluer le sentiment d’appartenance des 
jeunes à l’espace francophone pour mieux s’adresser à eux ; 2) Placer la 
jeunesse au cœur de la réflexion et de l’action de la Francophonie en prenant 
en compte leurs réelles préoccupations ; et 3) Dégager des domaines 
d’interventions qui devront être prioritaires pour l’OIF en matière de jeunesse. 

Cette consultation, qui se déroulera du 13 mai au 17 juillet 2020, sera diffusée 
en 3 grandes phases :  

-  Du 13 mai au 17 juin : Les jeunes seront invités à partager leurs 
préoccupations et leurs attentes, ainsi qu’à réagir par rapport à celles des 
autres ; 

-  A partir du 17 juin, les jeunes seront incités à proposer des solutions en 
faveur de la jeunesse francophone et à débattre sur les moyens pour les mettre 
en œuvre ; 

-  À partir du 8 juillet, les jeunes pourront voter pour les projets qui les ont le 
plus convaincus. 

Dès aujourd’hui, les jeunes peuvent participer à la consultation en se 
connectant à la plateforme www.consultation-jeunesse-francophonie.org 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                                                      

Η Πρόεδρος                                                                              Η Γενική Γραμματέας 

 

 
 

 

Μαργαρίτα Ευσταθίου                                                                 Γλυκερία Βασιλείου 
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