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Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση των εκδηλώσεων
του Διεθνούς Μήνα Γαλλοφωνίας στην Κύπρο
Παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Μήνα Γαλλοφωνίας 2019 στην Κύπρο. Ο
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης και οι Πρέσβεις των χωρών-μελών
του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, που συμμετέχουν στη διοργάνωση του αξιόλογου
αυτού πολιτισμικού θεσμού, ανέδειξαν τη μορφωτική και ψυχαγωγική αξία του καθώς και την
ευρύτερη σημασία του ως μέσου ενίσχυσης της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, του διαλόγου
και των πολιτιστικών ανταλλαγών. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, συμμετείχαν οι Πρέσβεις της
Γαλλίας, της Ελβετίας, της Ρουμανίας, της Αυστρίας, της Ιρλανδίας, του Λιβάνου, εκπρόσωποι
της Ελληνικής Πρεσβείας και του Καναδά, καθώς και ο Προσωπικός Αντιπρόσωπος του
Προέδρου της Δημοκρατίας στο Μόνιμο Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας.
Οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Μήνα Γαλλοφωνίας οργανώνονται από τη Γαλλική Πρεσβεία και το
Γαλλικό Ινστιτούτο, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το
Υπουργείο Εξωτερικών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και τις Πρεσβείες και τα Προξενεία
των χωρών-μελών του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας. Στις εκδηλώσεις του Μήνα
Γαλλοφωνίας

συμπεριλαμβάνονται

διαγωνισμοί,

διαλέξεις,

συζητήσεις,

κινηματογράφος, μουσική, κονσέρτα, εκθέσεις ζωγραφικής και κεραμικής,

εργαστήρια,
όπως και

γαστρονομία. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2019 και θα διαρκέσει
μέχρι τις 3 Απριλίου 2019. Η έναρξη των εκδηλώσεων του Μήνα Γαλλοφωνίας στην Κύπρο θα
πραγματοποιηθεί με τα εγκαίνια του 14ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου χωρών της Γαλλοφωνίας,
στο οποίο η Κύπρος συμμετέχει με την ταινία «Ρόζμαρι» του Άδωνη Φλωρίδη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιθεώρηση Γαλλικών σε στενή συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο,
διοργάνωσαν και φέτος τον καθιερωμένο Παγκύπριο Σχολικό Διαγωνισμό με θέμα:
«Αναδεικνύουμε τις κοινές αξίες της Ευρώπης και της Γαλλοφωνίας μέσω μιας σύντομης
θεατρικής σκηνής, στα γαλλικά». Μαθητές και μαθήτριες της Μέσης, δημόσιας και ιδιωτικής
εκπαίδευσης, από 25 Λύκεια και 27 Γυμνάσια, ανταποκρίθηκαν με τρόπο αξιοσημείωτο και
δημιουργικό στον Παγκύπριο Σχολικό διαγωνισμό. Η τελετή απονομής των βραβείων θα λάβει
χώρα την Τετάρτη, 20 Μαρτίου, στην Καστελιώτισσα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εξοικείωσης των μαθητών και των μαθητριών της Δημοτικής
Εκπαίδευσης με το μάθημα των Γαλλικών, εκπαιδευτικοί προσφέρουν διδασκαλία σε 85 σχολεία
Δημοτικής Εκπαίδευσης σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Χαμπιαούρης, στην ομιλία του εξήρε τη
σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα της γαλλικής γλώσσας και των οικουμενικών αξιών που αυτή
προάγει, ανακοινώνοντας παράλληλα και την εισαγωγή του μαθήματος της γαλλικής γλώσσας,
ως υποχρεωτικό μάθημα, στα Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου τον Σεπτέμβριο
του 2019.
Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων όπως και το πρόγραμμα για το «14ο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Γαλλοφωνία 2019» επισυνάπτονται.

