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Πρόγραμμα υποτροφιών  
ελληνογαλλικής συνεργασίας 
για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία                                                       
Με συγχρηματοδότηση από το ΙΚΥ και το IFG
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

σπουδεσ στη γαλλια

01
28

Το Γαλλικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών ΙΚΥ, δημιουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020  
ένα πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας για σπουδές ή για έρευνα.

Αυτό το πρόγραμμα, θα επιτρέψει σε 27 Έλληνες φοιτητές να πραγματοποιήσουν 
τις μεταπτυχιακές σπουδές τους επίπεδου Master 2 στη Γαλλία, στον τομέα της 
επιλογής τους, στα γαλλικά ή στα αγγλικά, με τα προνόμια που δικαιούνται οι υπό-
τροφοι του Γαλλικού κράτους, και με μηνιαίο επίδομα 700 €. Θα επιτρέψει επίσης 
σε Έλληνες ερευνητές, κατόχους διδακτορικού και που επιθυμούν να συνεχίσουν 
ένα ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο, να διεξάγουν ερευνητικό έργο 
διάρκειας από 1 έως 4 μήνες, με μηνιαίο επίδομα 1.700 €.  
58 μήνες διαμονής είναι διαθέσιμοι για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Αυτή η καινοτόμα συνεργασία μεταξύ του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του 
ΙΚΥ αποτελεί ένα νέο σύμβολο της ελληνογαλλικής φιλίας. Θα επιτρέψει σε μια 
νέα γενιά φοιτητών και ερευνητών να συμμετέχουν στην ήδη μακρά παράδοση 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των 
επιστημονικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, από την Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020, 
μέσω της ιστοσελίδας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:
https://ifa.gr/el/bourses-master-2020 για μεταπτυχιακές σπουδές,
https://ifa.gr/fr/bourses-sshn-2020 για ερευνητικό έργο « Séjour scientifique de 
haut niveau ».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες επιπέδου Μaster 2 λήγει 
την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020 και ώρα 23.00΄. 
Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις υποτροφίες για ερευνητικό έργο  
« Séjour scientifique de haut niveau »  παραμένει ανοιχτή.
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Ψηφιακή εκδήλωση
 
ΟΙ ΔεΥΤεΡεΣ εΙΝαΙ P)Arty ! 
εν λευκώ στις εκδόσεις sun/sun

εικαστικεσ τεχνεσ

σε ζωντανή μετάδοση από τα κοινωνικά δίκτυα  
του Γαλλικού Ινστιτούτου

Προβολή δύο ταινιών τέχνης. 
Ακολουθεί την καθεμία μια συζήτηση με την εκδότρια Céline Pévrier  
και με την ψηφιακή παρουσία των Stéphane Charpentier, Alyssa Moxley και 
Frédéric D. Oberland.

ΑυτοΨίΑ (11')
μια ιδέα των sun/sun  
σε διάλογο με την Typical Organization 
σκηνοθεσία: Joshua Olsthoorn / Typical Organization με τα αρχεία  
των sun/sun και των συνεργατών του
συμπαραγωγή με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

RewinD (30')
σκηνοθεσία: Stéphane Charpentier
Μουσική επένδυση από τους Alyssa Moxley και Frédéric D. Oberland

O εκδοτικός οίκος sun/sun δημοσιεύει αφηγήσεις δίνοντάς τους υπόσταση: 
φωτογραφικά λευκώματα, γραφικά και ποιητικά αντικείμενα, λογοτεχνικά κείμενα 
και περφόρμανς. Διασταυρώνοντας ταλαντούχες ικανότητες και γνωστικά μέσα, 
οι εκδόσεις sun/sun προτείνουν μοναδικά εκδοτικά αντικείμενα των οποίων το 
περιεχόμενο και η μορφή μπαίνουν σε διάλογο. 
Οι εκδόσεις sun/sun αναπτύσσονται γύρω από επικές συνεργασίες με τους δη-
μιουργούς τους και χάρη σε μια ομάδα αξιοσημείωτων ανθρώπων των οποίων η 
ενέργεια κάνει τα πάντα δυνατά. 

Ταυτόχρονη μετάφραση 
www.sunsun.fr

15
| 19.30
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Για τη Γιορτή της Μουσικής 2020, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
παρουσιάζει playlists από αγαπημένους καλλιτέχνες: 
Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Juliette Binoche,  
Olivier Py, Rufus Wainwright και άλλοι καλεσμένοι-έκπληξη...

Από 15 ως 21 Ιουνίου, και για όλη την εβδομάδα, συντονιστείτε στη συχνότητα του 
Pepper 96.6 για να ακούσετε κομμάτια από την κάθε playlist  
και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Γαλλικού 
Ινστιτούτου για να ανακαλύψετε ολόκληρες τις playlists. 

www.pepper966.gr

Ραδιοφωνική εκδήλωση
 
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Στο διαδίκτυο  
και στην συχνότητα του Pepper 96.6

μουσικη

15
21
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Διαδυκτιακή συζήτηση
 
αΦΗΓΗΣεΙΣ αΠΟ Τα ΣΥΝΟΡα: 
ΠΩΣ Να ΜΙΛΗΣΟΥΜε  
ΓΙα ΤΗ ΜεΤαΝαΣΤεΥΣΗ;
Κύκλος «Φύλο και μετανάστευση»

συζητηση ιδεων

Συζήτηση σε ζωντανή μετάδοση  
από τα κοινωνικά δίκτυα του Γαλλικού Ινστιτούτου

Η μετανάστευση βρίσκεται στο επίκεντρο των γαλλικών και ελληνικών εφημε-
ρίδων, άλλοτε από τη σκοπιά της ανθρωπιστικής κρίσης που πραγματοποιείται 
στα σύνορα της Ευρώπης, άλλοτε ως αντικείμενο συζητήσεων, και εθνικών και 
ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών. Ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο θέμα, 
οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι σημαντικές όταν μιλάμε για μετανάστευση: Οι 
αφηγήσεις από τα σύνορα θέλουν να προσελκύσουν τον αναγνώστη ή τον ακροατή 
τους σε έναν χώρο όπου διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές, ένα χώρο τον οποίο 
ο δημοσιογράφος ή ο δημιουργός ντοκιμαντέρ έχει ως αποστολή να περιγράφει 
όσο το δυνατόν πιο πιστά, χωρίς να γνωρίζει πάντα ποιες πολιτικές και επικοινω-
νιακές συνέπειες θα υποστούν οι εικόνες, οι φωνές και οι μαρτυρίες που συλλέγει.

Γι' αυτήν την εναρκτήρια συνεδρία του κύκλου «Φύλο και Μετανάστευση» 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, ζητήσαμε από πέντε Έλληνες και Γάλλους 
δημοσιογράφους και δημιουργούς ντοκιμαντέρ να μας μιλήσουν για τις εμπειρίες 
τους και για το πως αντιλαμβάνονται τη δουλειά τους. 

Με τη συμμετοχή της ντοκιμαντερίστας irène Omelianenko και  
των δημοσιογράφων Μαριάννα Καρουκαλάκη, Marina Rafenberg και  
Μελπομένη Μαραγκίδου. 
Συντονιστής: Fabien Perrier 

Ταυτόχρονη μετάφραση 

23
| 19.00



1514

webinar
 
Πλατό media 
εΝαΣ αΙΡεΤΟΣ / εΝαΣ ΚαΛΛΙΤεχΝΗΣ

εικαστικεσ τεχνεσ

25
| 19.30

εικαστικεσ τεχνεσ

Με τους: 
Maud Le Floc'h, Πολεοδόμος-σεναριογράφος, Ιδρύτρια του POlau-pôle des Arts 
Urbains (πόλος των αστικών τεχνών), νικήτρια του Palmarès des jeunes Urbanistes 
2010 

και τους καλλιτέχνες: 
François-Xavier Richard 
Stéphane Juguet, ανθρωπολόγος και διευθυντής του What Time Is I.T. 
Ελευθέριος Κεχαγιόγλου, διευθυντής του Plus Petit Cirque du Monde 

καθώς και με την συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
εκπροσώπων των υπουργείων Τουρισμού και Πολιτισμού. 

Ταυτόχρονη μετάφραση 

Σε ζωντανή μετάδοση  
στο κανάλι YouTube του Γαλλικού Ινστιτούτου

Webinar για τον τουρισμό και τον πολιτισμό με την ευκαιρία 
της παρουσίασης του λευκώματος για το πρόγραμμα « Un ÉLU 
/ UN ARTISTE – ΕνΑσ ΑΙρΕΤΟσ / ΕνΑσ ΚΑλλΙΤΕχνΗσ ».
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Ψηφιακή εκδήλωση
 
ΤΟ ΒIG BANG 
ΤΟΥ ΓαΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

εικαστικεσ τεχνεσ

Π
κάθε 

παρασκευή

τΑξίΔέΨτέ στην ίστοΡίΑ του οίΚου Cartier
Ο Cartier διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία των διακοσμητικών 
τεχνών. Ανακαλύψτε την έκθεση που οργάνωσε η Réunion des musées nationaux - 
Grand Palais το 2014.
Αυτή η έκθεση, η πιο σημαντική που έχει αφιερωθεί στον οίκο Cartier, δεν παρα-
μελεί καμία από τις δραστηριότητες που έκαναν τη φήμη του, από τελετουργικά 
κοσμήματα έως πιο οικεία κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων 
ειδών, της θήκης τσιγάρων ή του ρολογιού - βραχιόλι, τρία εμβλήματα της 
νεωτερικότητας.
www.youtube.com/watch?v=Sy-c_vY9VCo

ΜοΔΑ στην ΠοΜΠηίΑ
σε δύο κινούμενα σχέδια εμπνευσμένα από αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν κατά 
τη διάρκεια των ανασκαφών, η Virginie Girod, ιστορικός, σας κάνει να ανακαλύψετε 
τη μόδα χάρη σε ένα δαχτυλίδι φιδιού, δύο βασικά είδη ρούχων: τον μανδύα (palla) 
και τον χιτώνα (stola).
www.youtube.com/watch?v=XzTpZ-XMr70&list=PL9LWAQYUI74ufoIePoKSlL_80ZtC-vcdg
www.youtube.com/watch?v=WTHyL2zzGzs&list=PL9LWAQYUI74ufoIePoKSlL_80ZtC-
vcdg&index=4

ο Jean Paul Gautier Αλλίώσ
Ένας απαλός και ανάλαφρος τρόπος για να κατανοήσουμε καλύτερα την προσω-
πικότητα του μεγάλου σχεδιαστή.
www.youtube.com/watch?v=ux9QTL0FG74 

εικαστικεσ τεχνεσ

Στα κοινωνικά δίκτυα  
του Γαλλικού Ινστιτούτου

Για τον μήνα Ιούνιο, παρουσιάζουμε  
αγαπημένα μας θέματα από το χώρο  
της μόδας, χάρη στη σειρά του Grand-Palais   
που αφιερωμένη σε μεγάλους Γάλλους σχεδιαστές  
ή κορυφαίες τάσεις μόδας: Ο Οίκος Cartier, ο Jean-Paul Gautier,  
η μόδα Empire ή της Πομπηίας που ενέπνευσαν διαχρονικά τους μεγάλους 
δημιουργούς μας. Επισκεφθείτε μαζί μας αυτόν τον διάσημο τομέα της γαλλικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

ΑΠο τη ΜοΔΑ emPire ΜέχΡί Αυτη του σηΜέΡΑ,  
υΠΑΡχέί Μονο ένΑ βηΜΑ! 
Η Delphine Manivet, διάσημη σχεδιάστρια, μας προσκαλεί στην καρδιά του ατελιέ 
της. Η ευκαιρία να ανακαλύψετε ότι η Joséphine de Beauharnais, αυτοκράτειρα της 
Γαλλίας, σύζυγος του ναπολέοντα, την ενέπνευσε τόσο από το στυλ και την κομ-
ψότητά της όσο και από την προσωπικότητά της.
www.youtube.com/watch?v=8GOUb2HxEOg
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Καλοκαιρινή απόδραση  
στη γαλλική γλώσσα
 
ΤΟ ΜεΓαΛΟ ΚΟΥΙζ ΤΟΥ ΚαΛΟΚαΙΡΙΟΥ

εκπαιδευση

01
01/09

Γιορτάζουμε το καλοκαίρι  
τα 50 χρόνια της Γαλλοφωνίας 
στα κοινωνικά δίκτυα του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης μας 
προσκαλούν να επωφεληθούμε αυτό το καλοκαίρι από ένα ταξίδι στα γαλλικά της 
καθημερινότητας και να ανακαλύψουμε μερικά  από τα μυστικά των συνομιλιών 
μεταξύ Γάλλων με το Μεγάλο κουίζ του καλοκαιριού!

Ερωτήσεις πάνω στα γαλλικά του δρόμου, στις καθημερινές, χαλαρές συζητήσεις 
μεταξύ φίλων, στη γλώσσα των νέων, σε πρόσφατους ιδιωματισμούς ή στον κινη-
ματογράφο, στη μουσική, στον τουρισμό ή στη γαστρονομία στη Γαλλία! 
 
Μια καθημερινή βόλτα στη σύγχρονη γαλλική γλώσσα από την 1η  Ιουλίου 2020  
στο Facebook, το Instagram.
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Στους κήπους  
της Γαλλικής Σχολής Αθηνών 
 
4Ο ΘεΡΙΝΟ ΦεΣΤΙΒαΛ  
ΓαΛΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜαΤΟΓΡαΦΟΥ

κινηματογραφοσ

07
16

01/09

Ώρα έναρξης προβολών: 21.15΄

σε συνεργασία με τη Γαλλική σχολή Αθηνών, το Γαλλικό Ινστιτούτο σας προσκαλεί 
σε ένα από τα πιο αγαπημένα ραντεβού του αθηναϊκού καλοκαιριού. Η μαγεία του 
σινεμά στη μεγάλη οθόνη που θα στηθεί στους κήπους της Γαλλικής σχολής για 
τρεις μοναδικές προβολές που δεν πρέπει να χάσετε.

Τρεις μοναδικές προβολές στις 7 και 16 Ιουλίου και την 1η Σεπτεμβρίου στις 
21.15. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ταινίες με ελληνικούς υπότιτλους 
Ελεύθερη είσοδος 
Υποχρεωτική κράτηση, περιορισμένες θέσεις
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βιβλιο

ραντεβού στην ταράτσα του Γαλλικού Ινστιτούτου  
για να (ξ)ανακαλύψετε τα πιο ερωτικά και αισθησιακά  

κείμενα της γαλλικής λογοτεχνίας,  
σε ανάγνωση της Άλκηστης Πουλοπούλου και  

του Πολύδωρου Βογιατζή,  
σε συνεργασία με το Bookfeed. 

Ελεύθερη είσοδος 
Υποχρεωτική κράτηση, περιορισμένες θέσεις 

στην ταράτσα  
του Γαλλικού ίνστιτούτου 

εΡΩΣ  
ΚαΙ ΛΟΓΟΤεχΝΙα

20
| 19.30



Καλοκαίρι 
 2020

  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Γαλλικό ινστιτόύτό Ελλαδόσ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τμήμα Μαθημάτων και Σπουδών:  
Σίνα 31 - 106 80, Αθήνα 
210 33 98 323 • cours@ifa.gr • ifg.gr

A1 | A2 | B1.1 | B1.2 
έντΑτίΚΑ ΚΑλοΚΑίΡίνΑ ΜΑθηΜΑτΑ
Ολοκληρώστε ένα επίπεδο ή ένα ημι-επίπεδο σε ελάχιστο χρόνο!
Υπερεντατικά μαθήματα 75 ωρών 
60 ώρες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο (4 εβδομάδες) + 15 ώρες το σεπτέμβριο
Δυνατότητα να ξεκινήσετε το επόμενο επίπεδο τη χειμερινή περίοδο του Οκτωβρίου 
(κερδίζετε 3 μήνες, σε σύγκριση με τα εξάμηνα μαθήματα)
    > 1ο μέρος: από 22/06 έως 17/07/2020 (60 ώρες) | από Δευτέρα έως Παρασκευή  
    από 18.00΄ έως 21.00΄
    > 2ο μέρος: 21, 23, 25, 28 & 30/09/2020 (15 ώρες) | 5 μαθήματα από 18.30΄ έως 21.30΄
    Τιμή: 650 €

B1 έως C2
ΓλώσσίΚη έξΑσΚηση
Συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, διάλογοι.  
Δουλέψτε την προφορική σας έκφραση στα γαλλικά μέσα από θέματα της επικαιρό-
τητας της γαλλικής κουλτούρας.  
Αναπτύξτε το λεξιλόγιο σας και την ευφράδεια σας στα γαλλικά.  
Μάθημα 18 ωρών – Δύο επίπεδα, μέσο και ανώτερο.
    > Από 22/06 έως 16/07/2020 | Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη από 19.00΄ έως 20.30΄
    Τιμή: 190 €

B2 έως C2
ΠΡοέτοίΜΑσίΑ ΓίΑ σΠουΔέσ στη ΓΑλλίΑ
Σχεδιάζετε να σπουδάσετε στη Γαλλία;  
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας προτείνει ένα στοχευμένο μάθημα  
20 ωρών για να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι κατά την άφιξη σας!
    > Από 07/07 έως 17/07/2020 | Τρίτη από 10.00΄ έως 14.00΄,  
    Τετάρτη & Πέμπτη από 10.00΄ έως 13.00΄
    Τιμή: 210 €

έξΑτοΜίΚέυΜένΑ ΜΑθηΜΑτΑ
ΓΑλλίΚΑ η έλληνίΚΑ
Δουλέψτε στο ρυθμό σας και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα σας, τις 
δεξιότητες που επιθυμείτε να αναπτύξετε.
Προγράμματα των 5, 10 ή 30 ωρών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας.
Τιμή:  5 ώρες: 300 €  |  10 ώρες: 450 €  |  30 ώρες 1250 €



ΚαλοΚαίρί 
 2020

Γαλλικό ινστιτόύτό Ελλαδόσ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τμήμα Μαθημάτων και Σπουδών:  
Σίνα 31 - 106 80, Αθήνα 
210 33 98 323 • cours@ifa.gr • ifg.gr

από 8 έως 11 ετών & 12 έως 15 ετών  
για μία ή/και δύο εβδομάδες 

Από τις 29 Ιουνίου έως τις 03 Ιουλίου ή/και από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου, 
2 ώρες κάθε μέρα γαλλικά για να μάθετε διασκεδάζοντας, παίζοντας και 
δημιουργώντας!

    > 100% διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, μέγιστος αριθμός παιδιών  
    στην εικονική τάξη: 8 άτομα.
    > 2 καθηγητές του Γαλλικού Ινστιτούτου ανά τμήμα (μία ώρα ανά καθηγητή/  
    την ημέρα) για δύο διαφορετικές δραστηριότητες. 
    > Παιχνίδια, εξάσκηση της γλώσσας, διαδικτυακή ανάγνωση ενός ταξιδιωτικού     
    ημερολογίου, το οποίο θα συγγραφεί και εικονογραφηθεί από τα παιδιά.
    > Μια παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μπροστά στους γονείς στο τέλος  
    της εβδομάδας.
    > Πιστοποιητικό παρακολούθησης.
    > Απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα των γαλλικών, ακόμα και σε αρχάριους.

Τιμή: 100 € ανά ατελιέ και ανά εβδομάδα.

Για παιδιά 8 έως 11 ετών :
ΜίΑ ΓέώΓΡΑφίΚη, οίΚολοΓίΚη ΚΑί λοΓοτέχνίΚη θέΜΑτίΚη
«Το ταξίδι-ανακάλυψη της κας Caretta,  
της θαλάσσιας χελώνας της Μεσογείου» 

Μάθημα κάθε μέρα από τη Δευτέρα 29/06 έως την Παρασκευή 03/07/2020 (1η περίοδος)  
ή/και από τη Δευτέρα 06/07 έως την Παρασκευή 10/07/2020 (2η περίοδος).

Ωράριο: από τις 10.00΄ έως τις 11.00΄ (μεσολαβεί διάλειμμα 30 λεπτών)  
και 11.30΄ έως τις 12.30΄

Για παιδιά 12 έως 15 ετών:
η θέΜΑτίΚη 
«Φύγαμε για βόλτα στη Βρετάννη!» 
Μάθημα κάθε μέρα από τη Δευτέρα 29/06 έως την Παρασκευή 03/07/2020 (1η περίοδος)  
ή/και από τη Δευτέρα 06/07 έως την Παρασκευή 10/07/2020 (2η περίοδος).

Ωράριο: από τις 09.00΄ έως τις 10.00΄(μεσολαβεί διάλειμμα 30 λεπτών)  
και 10.30΄ έως τις 11.30΄.
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