
Ψηφιακός Νοέμβριος 
Novembre Numérique 
Σχεδιάζοντας τη ζωή στο διάστημα #1 
Concevoir la vie dans l'espace #1 

προβολη | projection
«16 ηλιοβασιλέματα» | « 16 levers de soleil » 
του | de Pierre-Emmanuel Le Goff

Διαδικτυακή μετάδοση | Diffusion ligne 
Πληροφορίες | Informations : ifg.gr

03
| 20:00

11e|o ETHNOFEST  
Φεστιβάλ Εθνογραφικού  
Κινηματογράφου της Αθήνας 
Festival de cinéma ethnographique  
d'Athènes 

Στο διαδίκτυο | En ligne : www.ethnofest.gr

26
 
06/12

παρασκευεσ σινεμα 
Vendredis cinémA 
« M » 
της | de Sara Forestier
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος | IFG

27
| 20.00

παρασκευεσ σινεμα 
Vendredis cinémA 
« Crache Cœur » 
«Όσα ζητάει η καρδιά» 
της | de Julia Kowalski
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος | IFG

13
| 20.00N

TIFF
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης 
Festival international du film  
de thessalonique 

Στο διαδίκτυο | En ligne : www.filmfestival.gr

05
 
15/11

Ψηφιακός Νοέμβριος 
Novembre Numérique
εργαστηρια | Ateliers
«Ενσωμάτωση του βιντεοπαιχνιδιού 
στις διδακτικές πρακτικές»
εμψύχωση της διδασκαλίας μέσω  
των βιντεοπαιχνιδιών.
« Intégrer le jeu vidéo dans ses  
pratiques de classe »
comment dynamiser son enseignement  
grâce aux jeux vidéo. 

Διαδυκτιακά | En ligne : ifg.gr

14
21

| 10:00
  12:00 
  14:00 
  16:00

Ψηφιακός Νοέμβριος 
Novembre Numérique
βραδια «η νεολαια που καινοτομει» 
soirée « jeunesse innoVAnte » 
«Η Υγεία υπό το πρίσμα  
της νέας ψηφιακής εποχής » 
« la santé à l’ère du numérique »

Διαδικτυακή μετάδοση | Diffusion ligne : ifg.gr

19
| 19:00

προβολη | projection 
« Sébastien Tellier: Many Lives » 
του | de François Valenza
ΑβΑν-ΠρΕμΙΕρ | AVAnt-PrEmIèrE

στο πλαίσιο | dans le cadre de
ArTEkINO FESTIvAl
01  31/12 
artekinofestival.com 

30
| 20:00

Ψηφιακός Νοέμβριος 
Novembre Numérique
εργαστηρια | Ateliers 
«Ψηφιακή κωδικοποίηση για νεαρά 
κορίτσια πρόσφυγες ή μετανάστριες» 
« Ateliers de codage destinés à de  
jeunes femmes réfugiées ou migrantes »

ΚύΚλοΣ | Φύλο & μετανάστευση 
CyCle | Genre & migration 

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος | IFG

07 
14 
21 

&28
| 09:00
  13:00

Ψηφιακός Νοέμβριος 
Novembre Numérique
εργαστηριA | Ateliers 
«Σύντομα μαθήματα επίδειξης 
ψηφιακής τάξης» 
« mini-cours de démonstration de 
classe virtuelle »
Διαδικτυακά | En ligne : ifg.gr 
Εγγραφή στο | Inscription : cours@ifg.gr 

06 
13 
20 

&27
| 16:00 
  18:00

ATHIcFF 
3ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας 
3e Festival international du film pour  
enfants & adolescents d’Athènes 

Στο διαδίκτυο | En ligne : www.athicff.gr

14
 
22/11

ΔιεθνήΣ ήμερα Καθήγήτών  
γαλλιΚήΣ γλώΣΣαΣ  
Le Jour du prof de français 
διαδικτυακα εργαστηρια  
& ψηφιακη συζητηση 
Ateliers en ligne & webinAires  

25/11, 20:30
βραδιά έναρξης | Soirée de lancement

Στο διαδίκτυο | En ligne : ifg.gr

25
26

Ψηφιακός Νοέμβριος 
Novembre Numérique 
Σχεδιάζοντας τη ζωή στο διάστημα #2 
Concevoir la vie dans l'espace #2 

στρογγυλη τραπεζα | tAble ronde
«Σχεδιάζοντας την πρακτική και 
συναισθηματική ζωή στο διάστημα»  
« design pratique & émotionnel  
de la vie dans l’espace » 

Διαδικτυακή μετάδοση | Diffusion ligne : ifg.gr

05
| 20:00

   
cinedoc  
«Νο heroes»  
του Γιώργου βιτσαρόπουλου 
de Yorgos Vitsaropoulos 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος | IFG

04
| 20:00

Ψηφιακός Νοέμβριος 
Novembre Numérique
στρογγυλη τραπεζα | tAble ronde
«Ηθική και κοινωνία στα βιντεοπαιχνίδια» 
« éthique et société dans les jeux vidéo »  

Διαδικτυακή μετάδοση | Diffusion en ligne : ifg.gr

24
| 19:30

Ψηφιακός Νοέμβριος 
Novembre Numérique
στρογγυλη τραπεζα | tAble ronde 
«Το Επιχειρείν στο χώρο του 
βιντεοπαιχνιδιού»
« entreprendre dans le jeu vidéo » 

Διαδικτυακή μετάδοση | Diffusion ligne : ifg.gr

26
| 17:30

Ψηφιακός Νοέμβριος 
Novembre Numérique
ψηφιακη συζητηση | webinAire 
«Η δημιουργία ενός βιντεοπαιχνιδιού, 
δημιουργία νέων κόσμων»
« création d’un jeu vidéo, création de 
nouveaux mondes » 

Διαδικτυακή μετάδοση | Diffusion en ligne : ifg.gr

26
| 19:30

Ψηφιακός Νοέμβριος 
Novembre Numérique
οι δευτερεσ ειναι (p)Arty !   
les lundis c’est (p)Arty !
Παρουσίαση του καλλιτεχνικού project: 
présentation du projet artistique : 
« OccUPY#2 »  

Διαδικτυακή μετάδοση | Diffusion en ligne : ifg.gr

23
| 19:30

  
η comédie-FrAnçAise στην οθονη 
lA comédie FrAnçAise À l'écrAn   
«Η Δωδέκατη Νύχτα» 
« La Nuit des Rois »  
του | de William Shakespeare 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος | IFG

06
| 20:00

ciné-club 
« Les Diaboliques » 
«Οι Διαβολογυναίκες» 
του | d'Henri-Georges Clouzot 
ΚύΚλοΣ | αριστουργήματα των αρχών 
του 20ου αιώνα 
CyCle | Chefs d'œuvre du début du XXe 

18
| 20:00

ακυρωθΗκε | annuLé

ακυρωθΗκε | annuLé ακυρωθΗκε | annuLé

ακυρωθΗκε | annuLé

ακυρωθΗκε | annuLé

ακυρωθΗκε | annuLé

ακυρωθΗκε | annuLé



Δ D

  Είσοδοσ ΕλΕύθΕρη (Εκτοσ ) ΜΕ ΑΠΑρΑίτητη ΕΠίδΕίΞη 
     τΑύτοτητΑσ κΑί ΠροκρΑτηση θΕσΕΩΝ στο IFG.GR 
  δίΑλΕΞΕίσ & στρογγύλΕσ τρΑΠΕζΕσ ΜΕ τΑύτοχροΝη ΜΕτΑφρΑση 
  τΑίΝίΕσ ύΠοτίτλίσΜΕΝΕσ στΑ ΕλληΝίκΑ
  ΠΑρΑκολούθηστΕ τίσ ΕκδηλΩσΕίσ ΜΑσ ζΩΝτΑΝΑ στο IFG.GR  
     (ΕΞΑίρούΝτΑί οί ΠροΒολΕσ τΑίΝίΩΝ)

  EntréE LIbrE (SAuF mEntIon ) Sur PréSEntAtIon D’unE PIèCE  
     D’IDEntIté Et réSErVAtIon obLIGAtoIrE Sur IFG.Gr 
  ConFérEnCE & tAbLES ronDES En trADuCtIon SImuLtAnéE 
  FILmS SouS-tItréS En GrEC
  SuIVEZ noS mAnIFEStAtIonS En DIrECt Sur IFG.Gr  
     (SAuF ProJECtIonS DE FILmS)

cinedoc   
«Louise Lecavalier – εν κινήσει»
« Louise Lecavalier : Sur son Cheval  
de Feu »  
του | de raymond Saint-Jean  
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος | IFG

 6 & 3€

02
| 20:00

παρασκευεσ σινεμα | Vendredis cinémA 
« Lulu femme nue » 
της | de Sólveig Anspach
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος | IFG

 6 & 4€

11
| 20:00

διαδυκτιακεσ προβολεσ |  
projections en ligne 
«αφιέρωμα στην anna Karina» 
« Hommage à Anna Karina » 

online.tainiothiki.gr 
 3€

07/12, 20:00
ΕνΑρξη ΑφΙΕρώμΑτοΣ | ouVErturE 
HommAGE
« Bande à part » 
του | de Jean-Luc Godard

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος | IFG 

07
 
14/12

rendez-Vous cAmpus FrAnce 
«Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία» 
« les études de master en France » 

Διαδικτυακή μετάδοση | Diffusion en ligne : ifg.gr

09
| 17:00

η comédie-FrAnçAise στην οθονη  
lA comédie-FrAnçAise À l'écrAn   
«Ψύλλοι στα αυτιά» | « la puce à l’oreille »  
του | de Georges Feydeau 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος | IFG

  10€ / 5€

04
| 20:00

στρογγυλη τραπεζα | tAble ronde
«Συνεκτίμηση των ευπαθειών κατά  
τη μεταναστευτική πορεία»  
« la prise en compte des vulnérabilités 
dans le parcours migratoire »  
ΚύΚλοΣ | Φύλο & μετανάστευση 
CyCle | Genre & migration  

μυτιλήνη | mytilène  
Διαδικτυακή μετάδοση | Diffusion en ligne : ifg.gr

10
| 19:00

ciné-club 
« La Passion de Jeanne d'arc » 
του | de Carl theodor Dreyer 
ΚύΚλοΣ | αριστουργήματα των αρχών  
του 20ου αιώνα 
CyCle | Chefs d'œuvre du début du XXe 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος | IFG

16
| 20.00

Fais la différence | κάνε τη διαφορά

InstItut FRançaIs de GRèce 
γΑλλίκο ίΝστίτούτο ΕλλΑδοσ

Σίνα 31, 106 80 Αθήνα 
31 rue Sina, 106 80 Athènes

www.ifg.gr

το νέο ifg.gr 
κάνει τη διαφορά!
le nouveau site 
ifg.gr fait 
la différence !

Μάθετε πραγματικά γαλλικά 
όπου κι αν βρίσκεστε!

Τώρα μαθήματα 
μέσω διαδικτύου: 
www.ifg.gr

ακυρωθΗκε | annuLé

ακυρωθΗκε | annuLé

ακυρωθΗκε | annuLé

ακυρωθΗκε | annuLé

ακυρωθΗκε | annuLé


