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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ    6/13.10.2020 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά στην υγεία και να έχετε προσαρμοστεί πλήρως στα σχολεία 
σας. Με το σημερινό ενημερωτικό δελτίο επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα πολύ 
σημαντικά θέματα: 

1) Πολλά συγχαρητήρια σε όλες και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις πρόσφατες 
εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτές και αυτούς που έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι 
της οργάνωσής μας. Η φωνή των καθηγητών γαλλικής πρέπει να ακούγεται συνάδελφοι και σας 
ευχαριστούμε για αυτό. 

2) Φέτος, η Διεθνής μέρα Καθηγητών Γαλλικής (JOUR DU PROF DE FRANÇAIS) θα εορταστεί 
διαδικτυακά, την Πέμπτη  26/11/2020. Ετοιμάζεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο και τον ΠΣΚΓΓ το 
πρόγραμμα το οποίο θα σας αποσταλεί αναλυτικότερα σύντομα. Μέρος αυτής της διαδικτυακής 
γιορτής θα είναι ένας διαγωνισμός* στον οποίο καλείστε συνάδελφοι να λάβετε μέρος και να 
κερδίσετε υπέροχα δώρα.  Για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλετε μέχρι τις 
5 Νοεμβρίου ένα δίλεπτο βίντεο στο οποίο θα περιγράφετε μια ψηφιακή δραστηριότητα την οποία 
εφαρμόσατε με τους μαθητές  σας και σημείωσε  επιτυχία. Σας στέλλω αυτούσιο το κείμενο της 
Elodie Wynar του Γαλλικού Ινστιτούτου. 

*Concours pour les enseignants de français de Chypre 

#profconnecté – Jour du prof 2020  
Dans le cadre de la Journée Internationale du Professeur de français 2020, les professeurs de 
français de Chypre sont invités à envoyer une courte vidéo où ils présenteront une activité qui intègre 
le numérique (activités, applications pour mobiles et tablettes, réseaux sociaux, sites Internet) et qui 
a particulièrement bien fonctionné avec leurs apprenants. 

Règlement 

Tous les professeurs de français à Chypre sont concernés  (public, privé, etc..), quel que soit leur 
niveau d’enseignement et leur public (enfants, adultes, adolescents) et quels que soient les 
contextes d’enseignement où le numérique est utilisé (cours en présentiel ou virtuel). 
Les vidéos dureront deux minutes maximum. 
Les vidéos seront tournées en tenant le téléphone à l’horizontale (format paysage), le visage de 
l’enseignant.e apparaissant ou non à l’écran. 
Aucun élève ne devra apparaître sur la vidéo. 
Les vidéos en format MP4 sont à envoyer à l’adresse suivante avant le 5 novembre 
2020 : contact@ifchypre.org 
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Les enseignants participants s’engagent à accepter que leur vidéo soit diffusée lors de la soirée du 
Jour du Prof 2020, puis sur les réseaux sociaux.                                                                        Des 
lots seront offerts aux lauréats. 
 
3) Στις 23 Ιανουαρίου 2021, Σάββατο πρωί, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκλογοαπολογιστική 
συνέλευση της APPF στο οίκημα της ΟΕΛΜΕΚ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει γεύμα στο εστιατόριο 
ΕΥΩΧΙΑ προς τιμήν των συναδέλφων που έχουν αφυπηρετήσει. Θα σας σταλούν περεταίρω 
πληροφορίες εν ευθέτω χρόνο. 

4) Το Σάββατο 31/10/2020, η Alliance Française της Λεμεσού με πρόεδρο τη Νίκη Παπά, σε 
συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και τον ΠΣΚΓΓ θα  διοργανώσουν ενημέρωση για τις 
σπουδές στη Γαλλία. Οι συνάδελφοι Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης και επαρχίας 
Λεμεσού παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους μαθητές τους. Σας αποστέλλεται συνημμένα 
η σχετική αφίσα που ετοιμάστηκε. (1) 

5) Τέλος, το Πανεπιστήμιο FRANCOPHONIA της Νίκαιας προσφέρει σε 20 συναδέλφους του 
συνδέσμου μας την ευκαιρία διαδικτυακής επιμόρφωσης διάρκειας 1 εβδομάδας στην τιμή 
των 65 ευρώ ΜΟΝΟ. Σας αποστέλλεται συνημμένα το πρόγραμμα (2). 

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με την πρόεδρο του συνδέσμου 
στο efstathioumargarita@hotmail.com Οι εγγραφές θα γίνουν μέχρι τις 20/10/2020. 
Οι εβδομάδες των διαδικτυακών επιμορφώσεων είναι οι ακόλουθες: 

• 26/10-30/10 (formule intensive 15:00-18:30) 
• 23/11-28/11 (formule standard 17:00-19:30 τις καθημερινές και 09:00-14:30 το Σάββατο) 
• 23/11-28/11 (formule standard 17:00-19:30 τις καθημερινές και 09:00-14:30 το Σάββατο) 

 
 
 
Η Πρόεδρος                                                                              Η Γενική Γραμματέας 

 

 
 

 

Μαργαρίτα Ευσταθίου                                                                 Γλυκερία Βασιλείου 
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