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Διευθυντές/Διευθύντριες 
Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης 
 

Θέµα:  Παγκύπριος  διαγωνισµός «Γαλλοφωνία 2017» 
 

Παρακαλώ όπως ενηµερώσετε τους καθηγητές των Γαλλικών του σχολείου σας 
ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού σε συνεργασία µε το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνουν και φέτος τον καθιερωµένο ετήσιο 
Παγκύπριο διαγωνισµό «Γαλλοφωνία 2017», που απευθύνεται στους 
µαθητές Γυµνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.  
 
Θέµα του φετινού διαγωνισµού είναι:  

Découverte des liens entre Chypre  
et les autres pays de la Francophonie   

« Paphos 2017, Capitale Européenne de la Culture »  
 

 
Ο συντονισµός των εργασιών των µαθητών για τη συµµετοχή τους στον πιο 
πάνω διαγωνισµό θα γίνεται µέσα στα πλαίσια του µαθήµατος των Γαλλικών. 
 
Οι εγγραφές για συµµετοχή στον διαγωνισµό θα πρέπει να υποβληθούν στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, το αργότερο µέχρι τις 16 ∆εκεµβρίου 2016 
ταχυδροµικά (Ταχ. Θυρ. 24352 - 1703 Λευκωσία) ή µέσω τηλεοµοιότυπου 
στον αριθµό 22 772146. Το έντυπο δήλωσης συµµετοχής στον διαγωνισµό θα 
πρέπει να φέρει απαραίτητα την υπογραφή του ∆ιευθυντή και τη σφραγίδα του 
σχολείου. 
 
Η παράδοση των εργασιών θα πρέπει να γίνει το αργότερο µέχρι τις 15 
Φεβρουαρίου  2017 στην πιο πάνω ταχυδροµική διεύθυνση ή στο οίκηµα 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου (Λεωφόρος  Στροβόλου αρ. 59, 2018 
Λευκωσία). 



 
 
Η τελική φάση αξιολόγησης των εργασιών θα γίνει την Τετάρτη 8 Μαρτίου 
2017 στην αίθουσα Καστελλιώτισσα. Η απονοµή των βραβείων στους νικητές 
του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 
Παγκόσµιας Εβδοµάδας  Γαλλοφωνίας την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017. Όλοι 
όσοι θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό θα προσκληθούν στην τελετή 
απονοµής των βραβείων όπου οι βραβευθείσες οµάδες (τρεις από τον 
Λυκειακό και τρεις από τον Γυµνασιακό κύκλο) θα παρουσιάσουν τις εργασίες 
τους ενώπιον του κοινού.  
 
Επισυνάπτεται έντυπο στα Γαλλικά, µε όλες τις λεπτοµέρειες και τους 
κανονισµούς για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, καθώς και το έντυπο δήλωσης 
συµµετοχής τα οποία παρακαλούµε να θέσετε υπόψη των καθηγητών των 
Γαλλικών του σχολείου σας.  
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