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Διευθυντές/Διευθύντριες 
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων  
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 
 

Θέμα:  Παγκύπριος  διαγωνισμός « Γαλλοφωνία 2019 » 
 
 

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τους καθηγητές των Γαλλικών του σχολείου σας ότι το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου 
διοργανώνει και φέτος τον καθιερωμένο ετήσιο Παγκύπριο διαγωνισμό « Γαλλοφωνία 
2019 », που απευθύνεται στους μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.  
 
Θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι:  
 

Promouvoir les valeurs 
communes à la Francophonie et à l'Europe 

à travers une courte scène de théâtre en français 
 
 

(Αναδεικνύουμε  τις κοινές αξίες της Ευρώπης και της Γαλλοφωνίας 
μέσω μιας σύντομης θεατρικής σκηνής, στα γαλλικά) 

 
 

Ο συντονισμός των εργασιών των μαθητών, για τη συμμετοχή τους στον πιο πάνω 
διαγωνισμό, θα γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος των Γαλλικών. 
 
Οι εγγραφές για συμμετοχή στo διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, το 
αργότερο, μέχρι την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2018 (3:00μμ). Η βεβαίωση δήλωσης 
συμμετοχής, αφού εκτυπωθεί, πρέπει να φέρει  την υπογραφή του/της Διευθυντή/τριας και 
τη σφραγίδα του σχολείου και να σταλεί στην Επιθεώρηση των Γαλλικών στη διεύθυνση: 
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία. Πρέπει απαραίτητα να 
συνοδεύεται από τις υπογεγραμμένες δηλώσεις συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα για τη 
δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο των μαθητών, που θα συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό. 
 



Η παράδοση των εργασιών (σε DVD ή USB)  πρέπει να γίνει το αργότερο, μέχρι την 
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου  2019 (3:00μμ), στην ταχυδρομική διεύθυνση του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Κύπρου (Λεωφόρος Στροβόλου αρ. 59, 2018 Λευκωσία). 
 
Η τελική αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει  την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 στην αίθουσα 
Καστελλιώτισσα, στη Λευκωσία. Η απονομή των βραβείων στους νικητές του διαγωνισμού 
θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Παγκόσμιας  Ημέρας  Γαλλοφωνίας, 
την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 το απόγευμα, στην αίθουσα Καστελλιώτισσα. Οι 
συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό θα προσκληθούν στην τελετή απονομής των βραβείων,  
όπου οι διακριθείσες ομάδες (τρεις από το Λυκειακό και τρεις από το Γυμνασιακό κύκλο) θα 
παρουσιάσουν τις εργασίες τους ενώπιον του κοινού.  
 
Επισυνάπτονται οι κανονισμοί στα γαλλικά, καθώς και το έντυπο συγκατάθεσης 
γονέα/κηδεμόνα για τη δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο, τα οποία 
παρακαλούμε να θέσετε υπόψη των καθηγητών των Γαλλικών του σχολείου σας.  
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