Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας
Κατά την ομιλία του για τη γαλλοφωνία τον Μάρτιο του 2018, ο Πρόεδρος
της Γαλλικής Δημοκρατίας εξέφρασε την επιθυμία ανάδειξης του έργου
των εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας, προτείνοντας μεταξύ άλλων
δράσεων, την «καθιέρωση μίας Παγκόσμιας Ημέρας του
Εκπαιδευτικού Γαλλικής Γλώσσας».
Στόχος της ημέρας αυτής, που αποτελεί ξεχωριστό γεγονός από την
Ημέρα Γαλλοφωνίας (20 Μαρτίου) ή άλλες αντίστοιχες δράσεις που ήδη λαμβάνουν χώρα,
είναι να αναδείξει το έργο των εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας ως πρωταρχικών
παραγόντων για την προώθηση και την προβολή της γαλλικής γλώσσας.
Η ημερομηνία που ορίστηκε για τον εορτασμό της φετινής παγκόσμιας ημέρας είναι η 28η
Νοεμβρίου. Το θέμα που επιλέχθηκε είναι «καινοτομία και δημιουργικότητα». Αναλυτικές
πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.lejourduprof.com
Το Γαλλικό Ινστιτούτο και οι συνεργάτες του απευθύνουν κάλεσμα για την συλλογή
μαρτυριών, εκθέσεις εμπειριών και καλών πρακτικών. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να
έχουν διαφορετική μορφή και να ανατρέχουν σε διαφορετικά μέσα (βίντεο, παρουσίαση
power point, προβολή εικόνων, ακουστικά αρχεία, παρουσίαση με τη συμμετοχή ομάδας
μαθητών, εκθέσεις, συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων). Το Τμήμα εκπαιδευτικής
συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου και οι σύλλογοι καθηγητών παραμένουν στη διάθεσή
σας. Η προσωπική σας δέσμευση είναι καθοριστική για την επιτυχία αυτής της ημέρας!
Επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : lejourduprofgrec@ifa.gr
Μία ευρεία επιλογή συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί βάση του κριτηρίου της παιδαγωγικής
καινοτομίας και της δημιουργικότητας.
Το απόγευμα της 28ης Νοεμβρίου, οι χώροι του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, επί της οδού
Σίνα, θα είναι ανοικτοί για να υποδεχτούν το κοινό σε μία ελεύθερη διαδρομή μεταξύ χώρων
εκθέσεων, μαρτυριών ή παρουσιάσεων. Τα παραρτήματα του Γαλλικού Ινστιτούτου θα
προτείνουν επίσης αντίστοιχες δράσεις στην Πάτρα και τη Λάρισα, καθώς και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Τέλος, μία συνέντευξη Τύπου θα λάβει χώρα καθώς και μία δεξίωση που θα παραθέσει ο
Γάλλος Πρέσβης, τον οποίο και θα έχετε την δυνατότητα να συναντήσετε με αυτή την
ευκαιρία.
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