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∆ιευθυντές/ντριες 
∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων  
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
 

Θέµα:  Παγκόσµιος ∆ιαγωνισµός για την προώθηση  
της Γαλλικής Γλώσσας 

 
Ο Σύνδεσµος Μελών του Τάγµατος του Ακαδηµαϊκού Φοίνικα AMOΠA,     
διοργανώνει και φέτος σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
της Κύπρου και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, τον παγκόσµιο 
διαγωνισµό για την προώθηση της γαλλικής γλώσσας.  
 
Τα θέµατα του διαγωνισµού για το σχολικό έτος 2017-2018  είναι:   
 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 
 

A. ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ  
 

Le chemin de l’école est-il pour vous un itinéraire banal ou, une 
occasion d’observations, de rencontres, de rêves ? 

          ή 
Ελεύθερο θέµα µε εισήγηση του καθηγητή. 
 
Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε σχολικό χρόνο, υπό την ευθύνη του 
καθηγητή . 

 
B. ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ∆ΙΗΓΗΜΑΤΟΣ (NOUVELLE) 
 

    Ελεύθερο θέµα επιλογής του µαθητή. 
 

Οι εργασίες µπορούν να γίνουν στο σπίτι ή στην τάξη και να µην υπερβαίνουν 
τις 6 σελίδες. ∆ικαίωµα συµµετοχής, µε βάση τους κανονισµούς, έχουν µόνο 
µαθητές της Β’ και Γ’ Γυµνασίου 
  
 
Γ. ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 
 
    Ελεύθερο θέµα µε εισήγηση του υποψηφίου ή του καθηγητή. 
 
Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε σχολικό χρόνο, υπό την ευθύνη του 
καθηγητή και να µην υπερβαίνουν τη µια µόνο σελίδα. 
 
 



 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 

 
A. ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ  
 
Vous avez été témoin d’une scène d’injustice. Qu’avez-vous ressenti ? 
Comment avez-vous réagi ? 
   ή 

Ελεύθερο θέµα µε εισήγηση του καθηγητή. 
 

Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε σχολικό χρόνο υπό την ευθύνη του 
καθηγητή. 
 
B. ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ∆ΙΗΓΗΜΑΤΟΣ (NOUVELLE) 
 

    Ελεύθερο θέµα επιλογής του µαθητή. 
 

Οι εργασίες µπορούν να γίνουν στο σπίτι ή στην τάξη και δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις έξη σελίδες. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι µαθητές όλων των 
τάξεων του Λυκείου   
 
Γ. ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 
 

    Ελεύθερο θέµα µε εισήγηση του υποψηφίου ή του καθηγητή. 
 

Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε σχολικό χρόνο, υπό την ευθύνη του 
καθηγητή και να µην υπερβαίνουν τη µια µόνο σελίδα. 
 
Επισυνάπτονται η προκήρυξη των διαγωνισµών του ΑΜΟΠΑ στα Γαλλικά, οι 
γενικές οδηγίες τις οποίες οι καθηγητές θα πρέπει να µελετήσουν προσεκτικά 
και η αίτηση συµµετοχής. Οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν από τη 
∆ιεύθυνση του σχολείου ταχυδροµικά το αργότερο µέχρι τις 2 Μαρτίου 
2018 στη διεύθυνση:  
 

Secrétariat National de l’AMOPA (Service Concours)  
30 Avenue Félix Faure  
75015 Paris 
France  

 

ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : amopa.courriel@orange.fr 
 
Σηµειώστε ότι η ηµεροµηνία 15 Μαρτίου 2018 που αναγράφεται στα 
επισυναπτόµενα έντυπα είναι η ηµεροµηνία παραλαβής στο Παρίσι. 
 
Επίσης, είναι απαραίτητο για σκοπούς συντονισµού, να αποσταλεί 
συµπληρωµένο το επισυναπτόµενο έντυπο συµµετοχής στο Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού (υπόψη κας Αγάθη Χρυσοστόµου, Συµβούλου Γαλλικών), στο 
τηλεοµοιότυπο 22800862 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
achrysostomou@moec.gov.cy  µέχρι τις  2 Μαρτίου 2018. 
 

Η τελική επιλογή θα γίνει στα κεντρικά γραφεία του ΑΜΟΡΑ στη Γαλλία. 
 

        
 ∆ρ Κυπριανός ∆. Λούης 
∆ιευθυντής Μέσης  Εκπαίδευσης 
 


