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Μήνας Γαλλοφωνίας



Προβολή του ντοκιμαντέρ Woman

Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας και σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Français du Monde-ADFE, προβάλλεται το ντοκιμαντέρ της Αναστασίας
Μίκοβα και του Γιαν Άρτους-Μπερτράν, WOMAN. Θα ακολουθήσει συζήτηση
με τον αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ,
Άρη Στυλιανού. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
07/03│19:00

Εκδήλωση αποκλειστικά
στα γαλλικά

Αίθουσα Αλλατίνη- Ντασώ

Είσοδος ελεύθερη

Συναυλία «Τραγούδια της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας» 

Συναυλία των μαθητών του Διεθνούς Ινστιτούτου των Μουσικών του Κόσμου
(ΙΙΜΜ) της Μασσαλίας σε συνεργασία με το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και
την Πολυρρυθμία. Η συναυλία θα είναι το προϊόν ενός master-class που θα
διεξαχθεί από τις 9-14 Μαρτίου στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου και
του Κρατικού Ωδείου, υπό τις οδηγίες της μουσικού και καθηγήτριας στο ΙΙΜΜ,
Μαρίας Σίμογλου και με τη συμμετοχή του Ευγένιου Βούλγαρη, του Γιάννη
Διονυσίου και του Ιάκωβου Μωυσιάδη.

14/03 │ 19:00

Ομιλία « Η Γαλλοφωνία του μέλλοντος: τα γαλλικά, μια ελκυστική
γλώσσα για τους νέους»

Απευθείας μετάδοση ομιλίας της Ρένι Γιότοβα, διοικητικού στελέχους του
Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, αρμόδιας για τη διδασκαλία της γαλλικής
γλώσσας στον κόσμο, από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος με θέμα: 
«Η Γαλλοφωνία του μέλλοντος: τα γαλλικά, μια ελκυστική γλώσσα για τους
νέους». (Διοργάνωση: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος)

16/03│18:30

Στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας, ΑΠΘ

Εκδήλωση αποκλειστικά
στα γαλλικά

Είσοδος ελεύθερη

Συναυλία 

Μια συναυλία της γαλλόφωνης χορωδίας cHoralia με τη χορωδία του
Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στην οποία θα παρουσιάσουν τραγούδια
από διάφορες γαλλόφωνες περιοχές, υπό τη διεύθυνση του Ζιλ Γκουρντιέ. 

22/03│17:00

Αίθουσα Αλλατίνη- Ντασώ

Είσοδος ελεύθερη

Αίθουσα Αλλατίνη- Ντασώ

Είσοδος ελεύθερη

https://www.facebook.com/FrancaisduMondeThessalonique


4ο Βραβείο Γκονκούρ Ελλάδος

Συνάντηση με τον συγγραφέα, Μακένζι Ορσέλ για το βιβλίο του "Une somme
humaine" στο πλαίσιο του Βραβείου Γκονκούρ Ελλάδος. Γαλλόφωνοι φοιτητές
από εννέα ελληνικά πανεπιστήμια μαζί με τους καθηγητές τους συμμετέχουν
και φέτος σε αυτό το Βραβείο που οργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και την
Ακαδημία Γκονκούρ με την υποστήριξη της Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF).

01/04│20:00

Είσοδος ελεύθερη

Αίθουσα Αλλατίνη- Ντασώ

Παράσταση : Το λίγο του κόσμου 

Τρία χρόνια μετά τον θάνατο της Κικής Δημουλά, η Ελληνίδα συνθέτρια Σοφία
Αλεξάνδρου, ο Τσέχος εικαστικός Βόιτεκ Γιανίσκα και ο Γάλλος σκηνοθέτης
Ερίκ Σενά ενώνουν τις τέχνες τους για να τιμήσουν αυτή την εμβληματική
μορφή της ελληνικής ποίησης. 

27/03│19:00

Δυνατότητα διαδικτυακής
παρακολούθησης 

Εκδήλωση αποκλειστικά
στα γαλλικά

23ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου επιστρέφει για την 23η έκδοσή
του στις κινηματογραφικές αίθουσες Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Το
πρόγραμμα των προβολών και των συναντήσεων με τους δημιουργούς
γαλλικών και γαλλόφωνων ταινιών του Φεστιβάλ θα ανακοινωθεί προσεχώς.
(Συνδιοργάνωση: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος-UniFrance-Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης) 

23-29/3

«Το γέλιο του βατράχου, ο Ουατού και το φτερό του παπαγάλου»

Η Ροδάνθη Δημητρέση θα αφηγηθεί παραμύθια από τις τέσσερις γωνιές του
κόσμου στα ελληνικά και γαλλικά και η Γιούλα Μιχαήλ θα συνοδεύσει  τα
παραμύθια με πρωτότυπους μουσικούς αυτοσχεδιασμούς και τραγούδια.  
(Οργάνωση προγράμματος: Action Art www.action-art.gr)

Παραμύθια στο Ινστιτούτο για παιδιά 

Απαραίτητη η προεγγραφή : 
https://forms.gle/5DyZj8HohAQ6XF4KA

Παραμύθια που σε ταξιδεύουν!  

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Παραμυθιού και της Παγκόσμιας Ημέρας
της Γαλλοφωνίας τρεις αφηγητές από την Ελλάδα, τη Γαλλία, και την Αρμενία
αφηγούνται παραμύθια που μεταφέρονται από στόμα σε στόμα, από χώρα
σε χώρα μέσα στο χρόνο. Σε ζωντανή διαδικτυακή σύνδεση στα ελληνικά και
στα γαλλικά. 
 

17/03│ 18:00

Δεν είναι απαραίτητη 
η γνώση της γαλλικής γλώσσας

Στη βιβλιοθήκη του
Γαλλικού Ινστιτούτου 

Χωρίς κόστος συμμετοχής

20/03│18:00

Δεν είναι απαραίτητη 
η γνώση της γαλλικής γλώσσας. 

Χωρίς κόστος συμμετοχής

Διαδικτυακά

Για παιδιά 5-8 ετών 

Για παιδιά 
ηλικίας 8-13 ετών 

http://www.action-art.gr/


Σάββατα στο Ινστιτούτο για παιδιά 

Απαραίτητη η προεγγραφή  : 
https://forms.gle/Xa2dESNr1UMJEcP58

Ανακαλύπτοντας τις Γαλλόφωνες χώρες 

Τα γαλλικά μιλιούνται και στις πέντε ηπείρους. Ελάτε να ανακαλύψετε τις
γαλλόφωνες χώρες σε ένα ταξίδι από την Ευρώπη έως τη Βόρεια Αμερική και
από την Αφρική έως την Ωκεανία μέσα από τη γλώσσα και τους
διαφορετικούς πολιτισμούς.

Απαραίτητη η προεγγραφή  : 
https://forms.gle/sjDSoQao7ANyHrx7A

Προβολή ταινιών μικρού μήκους και εργαστήριο για εφήβους 13-17 ετών
«Πώς ένα γαλλικό ποίημα του 19ου αιώνα γίνεται ποστ στο Instagram το 2023»

Τρεις ταινίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους βασισμένες σε ποιήματα
μεγάλων Γάλλων ποιητών, ένα αυτοσχέδιο στούντιο φωτογράφισης και
διάφορα αξιοπερίεργα αντικείμενα είναι τα εργαλεία για να οπτικοποίησεις
και να ποστάρεις ένα ποίημα που δεν ήξερες καν ότι υπάρχει!   

Απαραίτητη η προεγγραφή  : 
https://forms.gle/CqxcHwka83AJZ3w76

11/03│12:00

Απαραίτητη η βασική 
 γνώση της γαλλικής
γλώσσας (Α2)

Χωρίς κόστος συμμετοχής

18/03│11:00 

Δεν είναι απαραίτητη η
γνώση της γαλλικής γλώσσας

Στη βιβλιοθήκη του
Γαλλικού Ινστιτούτου

Χωρίς κόστος συμμετοχής

18/03│12:30

Δεν είναι απαραίτητη η 
γνώση της γαλλικής γλώσσας

Αίθουσα 19

Χωρίς κόστος συμμετoχής

Κυνήγι θησαυρού 

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες με συνοδεία εμψυχωτή, θα περιηγηθούν στο
ιστορικό κτίριο του Γαλλικού Ινστιτούτου, θα ακονίσουν το μυαλό τους για να
λύσουν γρίφους με σκοπό να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που θα τους
οδηγήσουν σε ένα  γλυκό έπαθλο. Ένας διασκεδαστικός τρόπος για να
εξασκήσουν τα γαλλικά τους. 

Για παιδιά ηλικίας 9-13 ετών 

Για παιδιά ηλικίας 8-11 ετών 

Για εφήβους ηλικίας
13-17 ετών 



Γαστρονομικό ταξίδι στη Προβηγκία

Οι καθηγητές του Lycée Aristide Briand Orange, ο Λιονέλ Φρανσέ (Lionel
Franchet) και o διακεκριμένος Γάλλος σεφ, Λοράν Γκαμπρά (Laurent
Gambra) με 11 μαθητές τους , έρχονται και φέτος από την Ορανζ της
Γαλλίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης για να προωθήσουν σε
Έλληνες μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού τη γαλλική
γαστρονομία, μαθαίνοντας τους ταυτόχρονα την αξία της σωστής
διατροφής. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
6-8/03 & 14-16/03

Δεν είναι απαραίτητη η γνώση 
της γαλλικής γλώσσας

Απονομή βραβείων του Εθνικού Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας 2023

Απονομή βραβείων του Εθνικού Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας 2023, στις
μαθήτριες και τους μαθητές που συμμετείχαν, παρουσία των καθηγητριών
και των καθηγητών τους.

Η Μεγάλη μπουγάδα

Η διεθνής εικαστική δράση για σχολεία με τίτλο «Μεγάλη Μπουγάδα»
επιστρέφει και αυτή την άνοιξη και θα απλωθεί στον εξωτερικό χώρο του
Γαλλικού Ινστιτούτου. Το θέμα της είναι «Η καλύβα μου είναι (και) δική
σου» και οι συμμετέχοντες μπορούν να φτιάξουν μία καλλιτεχνική
δημιουργία σε μορφή Α4 και στη συνέχεια να την κρεμάσουν στα σχοινιά
της «Μπουγάδας» με μανταλάκια.

27-28/3 Για μαθητές Λυκείου: «Πρωτάρηδες», των Τιερί Ντεμεζιέρ και
Αλμπάν Τερλέ 

29/3 Για μαθητές Γυμνασίου: « Περπατώντας πάνω από το νερό», της
Αισά Μαϊγκά 

Σχολικές προβολές ταινιών 

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, θα προβληθούν
οι ταινίες:

Ταινίες στο Ινστιτούτο για έφηβους 

Το γαλλόφωνο όχημα

Το γαλλόφωνο όχημα ξεκινά και πάλι την περιοδεία του στα τέλη Μαρτίο. Με
επιβαίνοντες δύο ποιητές-ταξιδιώτες που μοιράζονται την ίδια αγάπη για τα ταξίδια
και τις περιπλανήσεις. Πρόκειται για τους Αρθούρο Ρεμπό και  Καρλ Νοράκ. Δύο
λάτρεις της γαλλικής γλώσσας και των λέξεων. Ο Ρεμπό εκφράζει την
επαναστατικότητα της εφηβείας, ο Νοράκ τον ενθουσιασμό της παιδικής ηλικίας!
Με τον Ερίκ Σενά (Théâtre de l’Imprévu).

27-31/03

20/03 │ 10:00

Εκδήλωση αποκλειστικά για
τα βραβευμένα σχολεία της
Βόρειας Ελλάδας

27-29/03│10:00

23/03

Δεν είναι απαραίτητη η γνώση
της γαλλικής γλώσσας. 

Χωρίς κόστος συμμετοχής

Στον εξωτερικό χώρο του
Γαλλικού Ινστιτούτου  

Για Ε'& ΣΤ' Δημοτικού
Κατόπιν εγγραφής

Για τάξεις λυκείου

Περιοδεία σε σχολεία της
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης 

Κατόπιν εγγραφής

Για τάξεις Γυμνασίου-Λυκείου

Κατόπιν εγγραφής

Δεν είναι απαραίτητη η γνώση
της γαλλικής γλώσσας. 

https://www.ifg.gr/news/diagonismos-gallofonias-2023/


Ενισχύοντας την έκφραση και την παραγωγή προφορικού λόγου στην
τάξη των γαλλικών μέσω του παιχνιδιού

Οι εισηγητές θα μοιραστούν την εμπειρία τους, εστιάζοντας στη
διασκεδαστική πλευρά της εκμάθησης της γλώσσας. Οι συμμετέχοντες θα
πειραματιστούν και θα αναλύσουν δραστηριότητες που προάγουν την
κατανόηση και την αλληλεπίδραση αλλά και την παραγωγή προφορικού
λόγου. 
Εισηγητές: Αθηνά Βαρσαμίδου, Λιονέλ Φρανσέ 

Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές γαλλικών

Απαραίτητη η προεγγραφή : 
https://forms.gle/Gnag6K6Sm2tDYh6f7

Διαδικτυακό σεμινάριο με τον Ιγκ Ντενιζό 

Διαδικτυακό σεμινάριο « Τα γαλλικά απογειώνονται με τη Γαλλοφωνία.
Πρόσκληση σε ταξίδι και ανάσες φρέσκου αέρα!» με τον Ιγκ Ντενιζό σε
απευθείας σύνδεση από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Στο πλαίσιο του
διαδικτυακού αυτού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα δουν με ποιο τρόπο
μια γαλλόφωνη διαπολιτισμική προσέγγιση μπορεί να εμπλουτίσει τη
διδασκαλία των νέων μαθητών μας, πώς μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση
των κινήτρων τους και να διευρύνει τους ορίζοντές τους. 
(Διοργάνωση: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος)

20/03│18:00

Διαδικτυακά

Επιμορφωτικό σεμινάριο καθηγητών γαλλικής γλώσσας με τον Ερίκ Σενά 

«Από τον Αρθούρο Ρεμπό στον Καρλ Ν οράκ. Η ποίηση ως εργαλείο στην
τάξη» 
Πώς να εισάγετε εύκολα και απλά την ποίηση στο μάθημα των γαλλικών
χρησιμοποιώντας την ως εργαλείο για τη βελτίωση της προφοράς και την
ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των μαθητών μέσα από την εκφραστική
ανάγνωση. 

31/03│17:00-21:00

Αίθουσα Ιωσήφ Νεχάμα

Απαραίτητη η προεγγραφή : 
https://forms.gle/4E6AQDYe5dRMFcaW9

Εξοικείωση με την πλατφόρμα σχεδιασμού Canva

Aπο παρουσιάσεις και αυτοκόλλητα έως βίντεο, αναρτήσεις στα social media,
ακόμη και ιστοσελίδες... Όλα αυτά μπορείτε να τα δημιουργήσετε μέσα από ένα
σύγχρονο και online εργαλείο, το Canva Design. Μια εισαγωγή στο περιβάλλον
του εργαλείου και τις δυνατότητες που προσφέρει το Canva για την παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού με εισηγήτρια τη Δανάη Ιωακειμίδη. 

07/04│15:30-17:00

Διαδικτυακά

Απαραίτητη η προεγγραφή : 
https://forms.gle/32sVLp2ZNGwnraDKA

09/03│17:00

Αίθουσα Ιωσήφ Νεχάμα

Είσοδος ελεύθερη



Ο Μάρτιος είναι ο μήνας της Γαλλοφωνίας και το
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης τον γιορτάζει και
φέτος με σειρά εκδηλώσεων πολιτιστικού και
εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

Σχεδιασμός και οργάνωση προγράμματος εκδηλώσεων:
Σανδρίν Μουσέ, Γενική Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και διευθύντρια του Γαλλικού
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης
Δάναη Ιωακειμίδη: Υπεύθυνη εκπαιδευτικής συνεργασίας
Μιχάλης Πελαμίδης: Υπεύθυνος πολιτιστικών εκδηλώσεων
Βάσω Κουΐδου: Υπεύθυνη επικοινωνίας 

Γραφιστικός σχεδιασμός: Δανάη Ιωακειμίδη, Αντρέας Πάσχου 
Τεχνική υποστήριξη: Ευθύμης Γεροκώστας 
Συντήρηση: Βασίλης Χυσόλλι
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