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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ    7/20.11.2018  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα : 

Στις 26 και 27 Οκτωβρίου, η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του ΠΣΚΓΓ συμμετείχαν 
στη διήμερη συνάντηση εργασίας των εκπροσώπων των Συνδέσμων Γαλλικής 
Γλώσσας των χωρών της Δυτικής Ευρώπης (CEO) στην πόλη Bruges του Βελγίου. 
Σε αυτή παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής Καθηγητών 
Γαλλικής (FIPF), Stéphane Grivelet, ο οποίος ενημέρωσε εκτενώς όλα τα μέλη για 
την ύπαρξη κάποιων Διαγωνισμών που κινητοποιούν τόσο τους μαθητές όσο και 
τους εκπαιδευτικούς. Σας τους παρουσιάζουμε πιο κάτω και σας προτρέπουμε να 
συμμετέχετε με τους μαθητές σας.  

1) ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: HAÏKUS POUR LA PAIX 
• Είναι ένας διαγωνισμός μικρών 17σύλλαβων ποιημάτων σε 3 στίχους  

με θέμα την ειρήνη.  
• Όπως θα διαβάσετε και στις πληροφορίες που σας επισυνάπτουμε ο 

διαγωνισμός αυτός απευθύνεται σε μαθητές όλων  των επιπέδων από 
το επίπεδο Α1 μέχρι το C2. Υπάρχει επίσης και κατηγορία για εμάς τους 
καθηγητές.  

• Αρχικά πρέπει να κάνετε εγγραφή ως σχολείο μέχρι τις 10/1/2019 στον 
σύνδεσμο (lien) που σας κοινοποιούμε.  

• Κάθε σχολείο που θα εγγράφεται δικαιούται να στείλει ΜΟΝΟ 4  
Haïkus ανά κατηγορία.   

• Τα Haïkus πρέπει να σταλούν μέχρι τις 14/2/2019.   
• Στείλτε επίσης τα ωραιότερά σας ποιήματα-Haïkus και στην επιτροπή 

σύνταξης του FLÈCHE στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις: efstathioumargarita@hotmail.com 
και charitou.e@cytanet.com.cy       για να τα δημοσιεύσουμε στο 
προσεχές τεύχος του περιοδικού μας.  
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2) ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: FLORILÈGE-FIPF 2019 : PRÉSENT 
• Είναι ένας διαγωνισμός συλλογικής δημιουργικής γραφής (νουβέλα ή 

ποίηση) άρα σε αυτόν μπορείτε να συμμετέχετε με το σύνολο της τάξης 
σας. 

• Θέμα του το «Παρόν» «Présent »  
• Οι εργασίες σας πρέπει να σταλούν μέχρι τις 30/3/2019 στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σας αποστέλλουμε στο συνημμένο 
έγγραφο.  
 

 Κλείνοντας θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε να επισκεφθείτε με τους μαθητές 
σας την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που φιλοξενεί το Γαλλικό Ινστιτούτο στο 
οίκημά του, με θέμα την ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ. Η έκθεση θα είναι ανοικτή από 
τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη 
έκθεση με 18 πανό και 15 πειράματα. Προσφέρεται κυρίως για τις τάξεις του 
Γυμνασίου και είναι φυσικά δωρεάν. Σας αποστέλλουμε συνημμένα υλικό στα 
Γαλλικά αλλά και στα ελληνικά και στα αγγλικά το οποίο θα βοηθήσει τόσο 
εσάς όσο και τους συναδέλφους σας, καθηγητές επιστήμης/βιολογίας που θα 
συνοδέψουν μαζί σας τα παιδιά, να προετοιμαστούν αλλά και να 
προετοιμάσουν τους μαθητές σας πριν από  την εκπαιδευτική σας επίσκεψη. 
Οι επισκέψεις γίνονται με ραντεβού στο τηλέφωνο του Γαλλικού Ινστιτούτου 
(22459393)  

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                                                      

Η Πρόεδρος                                                                              Η Γενική Γραμματέας 

 

 
Μαργαρίτα Ευσταθίου                                                      Γλυκερία Βασιλείου 


