
 
 

 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Έχουµε τη χαρά και την τιµή να σας ανακοινώσουµε τη διεξαγωγή του 7ου 
Πανελλήνιου και ∆ιεθνούς Συνεδρίου Καθηγητών Γαλλικής Π. Ε., που θα 
λάβει χώρα στην Αθήνα, µεταξύ 21 και 24 Οκτωβρίου 2010, µε γενικό τίτλο:  
 
«Επικοινωνώ, συνδιαλέγοµαι, συνεργάζοµαι στη γαλλική γλώσσα στο 
χώρο της Μεσογείου και των Βαλκανίων.»  
 
Στόχο του συνεδρίου, πέρα από τη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισµό της 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών, αποτελούν η προώθηση της γαλλικής γλώσσας 
καθώς και η συνειδητοποίηση του ρόλου της Γαλλοφωνίας, τόσο εκ µέρους 
των εκπαιδευτικών όσο και των υπόλοιπων ενεργών φορεών των γαλλικών, 
καθώς και των θεσµικών και πολιτικών παραγόντων στην Ελλάδα και τις 
γειτονικές χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων. 
Ο Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (APF FU) 
µε έδρα την Αθήνα – βασικός παράγοντας του εγχειρήµατος αυτού -, µε 
σύµβουλο την εγγυηµένη εµπειρία του από ανάλογες, επιτυχηµένες 
δραστηριότητες του παρελθόντος, υπό την σκέπη της Παγκόσµιας 
Συνοµοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής ( FIPF) , οργανώνει από κοινού µε το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το 
Σύνδεσµο Καθηγητών Γαλλικής Βορείου Ελλάδος το 7ο αυτό Συνέδριο, πάντα 
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και ∆ια βίου Εκπαίδευσης και µε 
εξειδικευµένους επιστήµονες του εξωτερικού. Εκπρόσωποι όλων των ανωτέρω 
φορέων αποτελούν την επιστηµονική και οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου 
αυτού. 
Για το λόγο αυτό, θα επιθυµούσαµε στο Συνέδριο αυτό, την ενεργό συµµετοχή, 
όχι µόνο Ελλήνων συνέδρων, αλλά κι ενός σηµαντικού αριθµού εκπαιδευτικών 
από τον ευρύτερο µεσογειακό και βαλκανικό χώρο, διότι η µαζική παρουσία 
εκπροσώπων του κλάδου και γαλλόφωνων προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους 
θα δώσει µια νέα πνοή και θα ενισχύσει το θεσµό της Γαλλοφωνίας στον 
προαναφερθέντα χώρο, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα πως τα γαλλικά ευνοούν 
την επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ των λαών. 
Σας καλούµε ,λοιπόν, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 7ου Συνεδρίου 
Καθηγητών Γαλλικής, όπου µπορείτε να βρείτε σαφέστερες και λεπτοµερείς 
πληροφορίες: http://www.apf.gr/congres/   
Επιπλέον, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαδικασίες ένταξης του Συνεδρίου στα 
επιµορφωτικά προγράµµατα COMENIUS, και στην περίπτωση που αυτό 
καταστεί δυνατό η συµµετοχή και τα έξοδα διαµονής σας θα καλυφθούν από 
το πρόγραµµα. 
Θα ήταν, λοιπόν, για εµάς µεγάλη χαρά να σας υποδεχθούµε στην Αθήνα, τον 
Οκτώβριο του 2010, είτε ως εισηγητή είτε ως συµµετέχοντα και σας καλούµε  



 
 

 

 
 
να σηµειώσετε, από αυτή τη στιγµή, αυτές τις ηµεροµηνίες στο ηµερολόγιό 
σας αλλά και να δηλώσετε συµµετοχή. 
 
 

Με εγκάρδιους χαιρετισµούς 
 

Με εκτίµηση 

Για την Οργανωτική    Εππππιτροππππή    του    7777
ου

    Πανελληνίου    και ∆ιεθνούς Συνεδρίου 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
     
    
 
 

       

   

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Η Πρόεδρος της ΟΕ 
∆άφνη Κουτσογιαννοπούλου 
Πρόεδρος του Τµήµατος Γαλλικής 
και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 
 

 

Ο Αντιπρόεδρος της ΟΕ 
Σοφοκλής  Τσακαγιάννης 
Πρόεδρος Συνδέσµου Καθηγητών 
Γαλλικής ΠΕ 

 

  κ.α.α 
Ο Γενικός Γραµµατέας της ΟΕ  
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης 
Καθηγητής Γαλλικής ΠΕ 05 

 
 


