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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Σ.Κ.Γ.Γ.   

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

23/1/16 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. 

……………………………………………………………………………………….. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΠΣΚΓΓ σας καλωσορίζω στην Eτήσια Γενική Συνέλευση 

του Συνδέσμου και  εύχομαι και διά ζώσης καλή χρονιά σε σας και τις 

οικογένειές σας.  Καλωσορίζουμε επίσης τον Πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ και τον 

ευχαριστούμε για την παραχώρηση της αίθουσας προς το Σύνδεσμο. Επίσης 

καλωσορίζουμε  την επιθεωρήτρια του κλάδου  κ. Φρόσω Τοφαρίδου. 

Αμφότεροι  παρίστανται για να χαιρετήσουν τη συνέλευση  και να απαντήσουν 

σε ερωτήματα που απασχολούν τον κλάδο. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα: 

1. Χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο της ΟΕΛΜΕΚ 

2. Χαιρετισμός από την επιθεωρήτρια του κλάδου 

3. Απολογισμός Δ.Σ. από την Πρόεδρο 

4. Oικονομικός απολογισμός από την Ταμία 

5. Συζήτηση 

6. Παρουσίαση της ανανεωμένης ιστοσελίδας του Συνδέσμου από τη Γ.Γ. 

του ΠΣΚΓΓ  

7. Ενημέρωση μελών από την Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποφοίτων 

Γαλλικών και Γαλλοφώνων Πανεπιστημίων κ. Φρύνη Ντοά, Επίκουρη 

Καθηγήτρια στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Γαλλικών Σπουδών του 

Παν/μίου Κύπρου 

Καλώ στο βήμα τον Πρόεδρο της Οργάνωσης για να χαιρετήσει τη συνέλευση. 

Ευχαριστούμε τον κ. Ταλιαδώρο.  

Καλώ στο βήμα την Επιθεωρήτρια του κλάδου κ. Φρόσω Τοφαρίδου για να 

χαιρετήσει τη συνέλευση. 

Ευχαριστούμε την κ. Τοφαρίδου 

Συνεχίζουμε  με τον απολογισμό του Δ.Σ. αφού απολογηθώ εκ μέρους του Δ.Σ. 

για την απουσία της Αντιπροέδρου Μ. Ευσταθίου και του Μέλους Μαρίνας 

Σωκράτους που απουσιάζουν για λόγους ανωτέρας βίας. 

Το Δ.Σ. του ΠΣΚΓΓ που εκλέγηκε κατά την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση  
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της 23ης Ιανουαρίου 2015 διανύει τη 2η χρονιά της θητείας του.       

Πραγματοποίησε συνολικά εφτά συνεδριάσεις. (7/2/15, 28/3, 17/4, 10/6, 19/9, 

28/11 και 4/1/16). 

Κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης χρονιάς για τον κλάδο, είχαμε 

συνεχή επικοινωνία με τα μέλη, στα οποία στάληκαν συνολικά 14 ενημερωτικά 

δελτία, με αποκορύφωμα την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση που είχε συγκληθεί 

στις 12/6/2015 για να εκτιμήσει την κατάσταση στην οποία περιήλθε η γαλλική 

γλώσσα με την πρόταση του ΥΠΠ για τα ΝΩΠ στην Δημοτική και Μέση 

Εκπαίδευση. Σε αυτή τη Γ.Σ., τα παρόντα στη συνέλευση μέλη, εξουσιοδότησαν 

το παρόν Δ.Σ. όπως λάβει κατά την κρίση του κάθε ενδεδειγμένο μέτρο το 

οποίο θα εξυπηρετεί την προαγωγή των σκοπών και των καλώς 

νοούμενων συμφερόντων του κλάδου. 

ΕΠΑΦΕΣ Δ.Σ. από την τελευταία ετήσια  συνέλευση ως σήμερα: 

Α. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΕΛΜΕΚ:  

Είχαμε συνολικά δύο πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις με τη Γραμματεία 

της Οργάνωσης.(2/3/15 και 30/3/15) Κατά την πρώτη, αφού είχαμε 

διαμαρτυρηθεί γραπτώς για τη μη εκπροσώπηση της Γραμματείας στην 

περσινή εκλογοαπολογιστική μας Συνέλευση. Σε αυτή είχαμε συζητήσει και τις 

εισηγήσεις του Συνδέσμου που είχαμε υποβάλει το Γενάρη του 2015 στο ΥΠΠ, 

για την αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στη Μ.Ε.  

Κατά τη δεύτερη συνάντησή  στην οποία παρευρέθηκαν τα τέσσερα από τα 

επτά μέλη του Δ.Σ. είχαμε κληθεί, όπως και όλοι οι κλάδοι, να καταθέσουμε τις 

απόψεις μας για τα ΝΩΠ μετά την πρώτη πρόταση του ΥΠΠ. στις  23/3/15 

Είναι γνωστό ότι και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μας με τη Γραμματεία 

αλλά και όπως φάνηκε και  στην πορεία, η ΟΕΛΜΕΚ ακλούθησε όπως πάντα 

εξάλλου,  την πολιτική των ίσων αποστάσεων, στο θέμα των ξένων γλωσσών 

στη Μ.Ε.  Όπως μας δηλώθηκε διά στόματος του Προέδρου της Οργάνωσης 

στις 30/3/15, ποτέ η ΟΕΛΜΕΚ δεν πήρε επίσημα θέση για τις Ξ.Γ. στη Μ.Ε. 

ούτε και απαίτησε από το Υ.Π. Π. να χαράξει μια πολιτική γλωσσών.   

Με την  ΟΕΛΜΕΚ η επαφή μας ήταν συνεχής, όχι μόνο με συναντήσεις αλλά 

και μέσω επιστολών και υπομνημάτων ακόμα και τηλεφωνικά. Θεωρούσαμε ότι 

θα είχαμε την ανάλογη στήριξη ως μέλη  του Συνδέσμου που εκπροσωπεί τη 

2η υποχρεωτική ξένη γλώσσα στη Μ.Ε.  Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Να 

πούμε όμως ότι στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του κλάδου στις 12/6/15 στην 

οποία η ΟΕΛΜΕΚ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της κ. Ταλιαδώρο, αυτός, 

εκφράζοντας  την προσωπική του άποψη είπε ότι πρέπει να διδάσκονται 

μέχρι την Γ’ Λυκείου οι δύο υποχρεωτικές  γλώσσες 
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( αγγλικά και γαλλικά). Δήλωσε επίσης ότι υιοθετεί την εισήγησή μας  να 

εφαρμοστεί στη Γ’ Λυκείου  μια εθνική πιστοποίηση για τη γνώση της 

ξένης  γλώσσας.                                    

Δυστυχώς, στην πορεία, ενώ την εισήγηση της πιστοποίησης γνώσης 

ξένης γλώσσας την κάνουμε εμείς ως κλάδος τα τελευταία 15 χρόνια,  

προς το ΥΠΠ και τους άλλους αρμόδιους φορείς, με έκπληξή μας 

παρατηρήσαμε να υιοθετείται μόνο για τα αγγλικά.  

 Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΩΠ: 

Αυτή η συνάντηση έγινε στις 11/6/15, παραμονή της έκτακτης Γ.Σ. και 

θεωρούμε ότι ήταν πολύ εποικοδομητική και καθοριστική για την απόφαση του 

Υ.Π. να περιληφθεί η γαλλική γλώσσα στα επιλεγόμενα μαθήματα όλων των 

κατευθύνσεων. Δυστυχώς, παρά τις πιέσεις που είχαμε εξασκήσει με πολλούς 

τρόπους, δεν έγινε κατορθωτό ούτε  να ενταχθεί η γαλλική γλώσσα στον Κ.Κ. 

της Β’ και Γ’ Λυκείου, ούτε να περιληφθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα της 

κατεύθυνσης Ξένων Γλωσσών. 

Γ.ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Μ.Ε.  

Με τον κ. Κουλέρμο είχαμε και προσωπική συνάντηση αλλά και συνεχή  

ηλεκτρονική και τηλεφωνική ενημέρωση. Έδειχνε πάντα να κατανοεί και να 

υιοθετεί τις θέσεις μας  για τη 2η υποχρεωτική ξένη γλώσσα. 

Δ. Προσωπικό Αντιπρόσωπο Προέδρου της Δημοκρατίας στο ΔΟΓ 

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΩΠ 

: 

 Προέδρου Δημοκρατίας  

 ΥΠΠ, ΥΠΕΞ 

 Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο 

 Διευθυντή Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου 

 Προέδρου Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Π.Κ.  

 Προέδρου Επιτροπής Παιδείας της Βουλής 

 Προέδρου Συνδέσμου Αποφοίτων Γαλλικών και Γαλλοφώνων 

Παν/μίων.                                                

ΠΟΙΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ Μ.Ε. ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΩΠ? 

Ήδη για φέτος στη Β’ Λυκείου υπάρχουν παγκύπρια 16 τμήματα εξάωρα και 

άλλα τόσα για τη Γ’ Λυκείου. Υπάρχει επίσης ένας μεγάλος αριθμός 2ωρα, τον 

οποίο δε γνωρίζουμε ακριβώς ,  αλλά  μπορεί να μας τον δώσει η Επιθεώρηση 

Γαλλικών.                                
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Τι θα γίνει με τα γαλλικά  το Σεπτέμβρη του 2016 και τον αντίστοιχο μήνα του 

2017 όταν: 

 όλοι αυτοί οι μαθητές θα έχουν αποφοιτήσει 

 γνωρίζουμε ότι για φέτος στην Α’ Λυκείου μόνο το 15% των μαθητών 

έχει επιλέξει Αρχαία και Ιστορία. Αν από αυτούς κάποιοι θέλουν να 

επιλέξουν Γαλλικά στην 1η , τη 2η ή άλλη κατεύθυνση, με πόσους 

μαθητές θα γίνεται τμήμα? Αν είναι λίγοι θα καθοδηγούνται να αλλάξουν 

σχολείο ή να επιλέγουν την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχει ο 

ανάλογος αριθμός?    Που πάει η οδηγία της Ε.Ε. ότι ως το  2020 όλοι 

οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να ξέρουν να χειρίζονται καλά δύο 

ξένες γλώσσες? Οι Κύπριοι πολίτες είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες,  

αφού οι μαθητές μας θα αποφοιτούν με μια μόνο υποχρεωτική ξένη 

γλώσσα? 

 Οι συνάδελφοι καθηγητές θα τοποθετηθούν όλοι στα Γυμνάσια και στην 

Α’ Λυκείου?  

 Τι θα γίνει με τους εννέα συναδέλφους που εργάζονται με σύμβαση ή 

έκτακτοι για πάνω από πέντε ή  έξι χρόνια και περιμένουν να 

μονιμοποιηθούν? (Είχαμε 9 μονιμοποιήσεις φέτος για τον κλάδο μας).  

Για όλα αυτά αναμένουμε απαντήσεις από την Οργάνωση. 

 Να ληφθεί επίσης υπόψη επίσης  ότι στα κρυφά το ΥΠΠ αποφάσισε ότι 

στα Αθλητικά Λύκεια, τα γαλλικά να διδάσκονται ΜΟΝΟ  μια ώρα την 

εβδομάδα. Εμείς το μάθαμε τυχαία από συνάδελφο στη Λεμεσό.  

 Εδώ θα θέλαμε να καλέσουμε τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να 

εργαστούν ως Διευθύνοντες/ουσες  στα ΚΙΕ, να υποβάλουν αίτηση 

μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2016. Να σημειωθεί ότι ένα από τα κριτήρια 

που λαμβάνονται υπόψη, είναι η πολύ καλή γνώση μιας από τις 3 

γλώσσες που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Υπηρεσίας για πρόσληψη 

στο Δημόσιο, δηλαδή της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής. 

  

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

Κατά τη χρονιά που μας πέρασε είχαμε συνολικά πέντε συναντήσεις με τη 

Δ/ΝΣΗ του Γαλλικού Ινστιτούτου για θέματα όπως τα ΝΩΠ, τον Παγκύπριο 

Σχολικό Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας, τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων όπως είναι 

η Έκθεση του Γάλλου σκιτσογράφου PLANTU ή την αποστολή συναδέλφων 

για επιμόρφωση στη Γαλλία. Βεβαίως, γνωρίζετε όλοι, φαντάζομαι, ότι το Γ.Ι. 

έχει μετακομίσει από τα τέλη Σεπτεμβρίου σε νέα μοντέρνα κτίρια στη Λ. 

Στροβόλου 59 στη Λευκωσία, όπου μας έχει προταθεί, αν θέλουμε, να μας 

παραχωρήσουν αίθουσα για εκδηλώσεις  μας.  Τους ευχαριστούμε για την 

ποικιλόμορφη στήριξη προς το Σύνδεσμο.  
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Ζ. ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ –ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  Π.Κ.  

Πρέπει να πούμε ότι με το εν λόγω Τμήμα η συνεργασία μας είναι πολύ στενή, 

για την καλύτερη προώθηση της γαλλικής γλώσσας στον τόπο μας και όχι μόνο. 

Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι από φέτος το Τ.Γ.Ε.Σ. επιχορηγεί κατά ένα μέρος  

την έκδοση του περιοδικού μας και οφείλω και δημόσια να εκφράσω τις 

ευχαριστίες του ΠΣΚΓΓ προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Τμήματος.                                          

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΣΚΓΓ: 

Από το 2015 καθιερώθηκε το Βραβείο του ΠΣΚΓΓ ύψους 200 ευρώ, που 

απονέμεται στον πρωτεύσαντα στα γαλλικά στις Παγκύπριες εξετάσεις για 

εισαγωγή του στο Τ.Γ.Ε.Σ. Φέτος το βραβείο δόθηκε στον Αντρέα 

Χριστοδούλου από τη Λεμεσό. 

ΕΚΔΟΣΗ  FLECHE: 

Όπως είδατε εκδώσαμε το 21ο τεύχος του περιοδικού μας, το οποίο μετά από 

δίμηνη δουλειά, Ιούλιο και Αύγουστο κυκλοφόρησε πάλι σε 60 σελίδες, 

περιλαμβάνοντας άρθρα στα γαλλικά και στα ελληνικά, προσπαθώντας  ακόμα 

μια φορά να προβάλει τη διαχρονική συμβολή και συνεργασία των 

γαλλοφώνων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Εδώ θα ήθελα και 

δημόσια να ευχαριστήσω τα δύο μέλη της συντακτικής επιτροπής Μαργαρίτα 

Ευσταθίου και Ερμιόνη Χαρίτου για την άοκνη εργασία και επιμέλειά τους, 

καθώς και όλους τους συναδέλφους που μας αποστέλλουν υλικό. 

Να πούμε ξανά, ότι τα 500 αντίτυπα του περιοδικού κοστίζουν 1400 

ευρώ.(σελίδωση και εκτύπωση, με 8 έγχρωμες σελίδες). Όπως βλέπετε το 

ανεβάζουμε και στην ιστοσελίδα μας όπου οι φωτογραφίες είναι όλες έγχρωμες. 

Σίγουρα αν το κάνουμε σε CD ή αρκεστούμε μόνο να βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

μας θα μας κοστίζει μόνο η σελίδωση δηλαδή  γύρω στα 350 ευρώ.  

Το θετικό όμως που διαθέτει η έντυπη μορφή είναι όταν το δίνουμε σε ξένους 

που θέλουμε να μας γνωρίσουν και να διαβάσουν τις θέσεις μας. Αναμένουμε 

εισηγήσεις.                                              

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 2015:  

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο ΠΣΚΓΓ επιχορηγεί τα βραβεία του ΠΔΓ. Κατά τη 

φετινή χρονιά, εκτός από το χρηματικό ποσό που δόθηκε ως per diem στα δύο 

παιδιά του γυμνασίου και την καθηγήτρια τους που εξασφάλισαν το Α’ Βραβείο, 

δηλαδή ένα ταξίδι στο Παρίσι, δόθηκε και μία πλακέτα σε όλα τα παιδιά λυκείων 

και γυμνασίων που βραβεύτηκαν.  
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Ως Σύνδεσμος επικροτούμε τη διαφοροποίηση των  όρων  συμμετοχής για τα 

γυμνάσια που έγινε φέτος και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε παντοιοτρόπως 

το θεσμό. Να πούμε ότι οι συμμετοχές φέτος ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, 

έφτασαν στις 93. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΣΚΓΓ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΗΣ CEO: 

Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του Συνδέσμου, μας εκπροσώπησε στη 

Συνεδρία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικών που 

πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Ιουνίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη. Στη 

φθινοπωρινή συνεδρία της Κοπεγχάγης 2015 δεν εκπροσωπηθήκαμε.  

Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά τους διαγωνισμούς που προκηρύσσει η CEO 

και αν κάποιος συνάδελφος θέλει να συμμετέχει σε κάποιο διαγωνισμό αρκεί 

να μας ενημερώσει ως Δ.Σ. 

 

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ PLANTU: 

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου και με 

αφορμή τον 2ο υπό έμφαση στόχο της χρονιάς, αναλάβαμε να προτείνουμε στη 

Δ/νση Μ. Γ. Ε. και στην Επιθεώρηση Γαλλικών την εγκατάσταση και προβολή 

της ως άνω έκθεσης. Το ενδιαφέρον των συναδέλφων των λυκείων ήταν πολύ 

μεγάλο και τους ευχαριστούμε, όπως και τους συναδέλφους που ανάλαβαν 

συντονιστικό ρόλο σε κάθε επαρχία. Επίσης την ταμία του Δ.Σ. Ηλιάνα Λοΐζου 

που ήταν η πρώτη που φιλοξένησε την έκθεση και δημιούργησε το φύλλο 

εργασίας που σας απεστάλη. Συνολικά 23 λύκεια  θα φιλοξενήσουν την έκθεση. 

Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που αφορούν Στην 

ασφάλεια της Έκθεσης, για να μπορέσουμε και εμείς να την παραδώσουμε Σώα 

και Αβλαβή στο Γ.Ι.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

1)ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΖΑΚΛΙΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ:   

Ο ΠΣΚΓΓ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αποφοίτων Γαλλικών και 

Γαλλοφώνων Πανεπιστημίων, προτίθεται να συνδιοργανώσει τιμητική 

εκδήλωση αφιερωμένη στη Jacqueline Kαραγιώργη – Girard την οποία 

πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγόρευσε σε επίτιμη Διδάκτορα. Η 

εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Μήνα Γαλλοφωνίας μάλλον  

στις αρχές Απριλίου. Η ακριβής ημερομηνία θα σας ανακοινωθεί προσεχώς.  

                                                               

 

2) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ –ΙΟΥΛΙΟΣ 2016:  
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Όπως γνωρίζετε το Παγκόσμιο Συνέδριο των Καθηγητών Γαλλικών  θα γίνει 

φέτος στη Λιέγη του Βελγίου από τις 14 έως τις 21 Ιουλίου. Σε αυτό θα κάνουν 

εισηγήσεις συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γαλλικό Ινστιτούτο 

Κύπρου. Ήδη πήραμε 2 προσφορές Από το ΤΟΠ ΚΙΝΗΣΙΣ που αφορούν 20 

άτομα και πάνω και μια από το P.L.S. PARASOL για δύο άτομα και πάνω και 

σας τις προωθήσαμε .     

Ενδιαφέρθηκε ένα άτομο. H εγγραφή στο συνέδριο κοστίζει 90 ευρώ έως το 

τέλος Ιανουαρίου, από 1/2 έως 30/4/16, 115 ευρώ και από 1/5 έως 30/6/16 140 

ευρώ. 

Τον ΠΣΚΓΓ θα εκπροσωπήσει η Πρόεδρος ή η Αντιπρόεδρος. 

3) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ Τ.Γ.Ε.Σ.Π.Κ. –ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016:

Μας έγινε πρόταση για συνδιοργάνωση διήμερου εκπαιδευτικού συνεδρίου 

από το ΤΓΕΣ του ΠΚ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το θέμα και η ακριβής 

ημερομηνία θα σας ανακοινωθούν σε σύντομο  χρόνο. Πιθανός τίτλος 

: Journées méthodologiques. (méthodes de travail en salle de classe). 

4)ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΣΚΓΓ: www.appf.com.cy

Όπως καταλαβαίνετε, ο κλάδος για να συμμορφωθεί με τα σύγχρονα 

τεχνολογικά μέσα της εποχής μας όφειλε να ανανεώσει την ιστοσελίδα του με 

τέτοιο τρόπο που να μπορεί εύκολα κάποιος να έχει πρόσβαση, εξ ου και η 

εξασφάλιση από το Π.K. του διαδικτυακού ονόματος CY. Θέλοντας η 

ιστοσελίδα μας  να αποτελεί για τον καθένα από μας και όχι μόνο, μια πηγή 

οπτικοακουστικής επιμόρφωσης, απευθυνθήκαμε στον συνταξιούχο πλέον 

συνάδελφο Νaamat KADID για να μας κάνει αυτή την ανανέωση. Τον 

ευχαριστούμε και δημόσια για την πολύ αξιόλογη δουλειά που έχει κάνει. 

 Επειδή ο  Νααματ έπρεπε να λείψει στο εξωτερικό αυτές τις μέρες , ανάλαβε 

να  μας την παρουσιάσει η Γενική Γραμματέας  του Δ.Σ. Γλ. Βασιλείου. 

Μπορείτε να συμβουλεύεστε και το πλάνο της Ιστοσελίδας που σας έχει 

διανεμηθεί. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ……………………………………………………………… ……….. 

Παρέμβαση της Προέδρου  Αποφοίτων Γαλλικών και  Γαλλοφώνων 

Πανεπιστημίων 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την άψογη 

συνεργασία τους και να ευχηθώ ξανά σε όλους εσάς καλή δύναμη, 

δημιουργικότητα και  υπομονή για τη νέα χρονιά.  

Σας ευχαριστώ 


