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Η καρδιά
της Αθήνας
χτυπά εδώ!

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος είναι επίσης...
- Μία προνομιακή τοποθεσία στην καρδιά της Αθήνας, με μία από τις ωραιότερες ταράτσες και
πανοραμική θέα στην πόλη!
- Ένας χώρος με ισχυρή εταιρική ταυτότητα, ευχάριστους και λειτουργικούς χώρους, εξοπλισμό
υψηλής τεχνολογίας και επιβεβαιωμένη τεχνογνωσία στη διοργάνωση εκδηλώσεων, ιδανικός
για να φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις σας, σε κλειστό ή ανοικτό χώρο, με μικρό ή μεγάλο αριθμό
ατόμων, και να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στη διοργάνωσή τους.
- Μία κοινότητα φίλων που απολαμβάνει αποκλειστικά προνόμια που προσφέρονται στα μέλη
του Club IFG.

www.ifg.gr
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Σίνα 31, 106 80, Αθήνα
T: (+30) 210 339 8600
contact@ifg.gr
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 09.00 - 20.00

#IFG #ΜΑΘΑΊΝΩ #ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ
#ΜΟΙΡΆΖΟΜΑΙ #ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΜΑΙ

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Στην καρδιά της Αθήνας
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ιδρύθηκε το 1907 και γειτονεύει με τη Γαλλική
Σχολή Αθηνών. Αποτελεί σήμερα την Υπηρεσία συνεργασίας και μορφωτικής
δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται μεταξύ
των σημαντικότερων Ινστιτούτων του γαλλικού πολιτιστικού δικτύου στο
εξωτερικό λόγω της μακροχρόνιας και δυνατής ελληνογαλλικής φιλίας.
Γέφυρα παιδείας, πολιτισμού και μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος
και Γαλλίας με περισσότερα από 100 χρόνια ενεργής παρουσίας στην πρωτεύουσα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προσφέρει μαθήματα γαλλικών,
διοργανώνει εξετάσεις, προτείνει πηγές πληροφόρησης και τεκμήρια για τη
σύγχρονη Γαλλία, υποστηρίζει τους φοιτητές που επιλέγουν να σπουδάσουν
στη Γαλλία, προάγει τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα. Ενθαρρύνει και αναπτύσσει την ελληνογαλλική συνεργασία στους τομείς της
ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας, των γλωσσών και της γαλλοφωνίας,
των πολιτιστικών ανταλλαγών και της καλλιτεχνικής δημιουργίας και συμβάλλει στη διάδοση της γαλλικής πολιτιστικής και πνευματικής δημιουργίας,
σε όλες τις εκφάνσεις της και στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, χάρη
στη στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Ένας χώρος σπουδών
και διαπαιδαγώγησης
Η διδασκαλία και η πιστοποίηση γνώσης της γαλλικής γλώσσας αποτελούν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, σε μία συνεχή προσπάθεια διασφάλισης της αριστείας και διάδοσης
της γαλλικής γλώσσας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τα μαθήματα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παραδίδονται από έμπειρους καθηγητές,
εξειδικευμένους στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Δεν περιορίζονται σε μια
χρηστική αντίληψη της γλώσσας αλλά ευελπιστούν να παρέχουν στους μαθητές πνευματική
μάθηση και μοναδικές ευκαιρίες εμβάθυνσης της γνωριμίας τους με το γαλλικό πολιτισμό.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος είναι επίσης ο επίσημος διοργανωτής των εξετάσεων γαλλικής γλώσσας και εξεταστικό κέντρο για τα διπλώματα DELF (Diplôme d’Études en Langue
Française), DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française), Sorbonne, DFP (Diplômes
de Français Professionnel) και για τα τεστ γνώσης γαλλικών TCF (Test de Connaissance
du français) και TEF (Test d’Évaluation du français). Οι εξετάσεις που διοργανώνονται σε
όλη τη χώρα δύο φορές το χρόνο, δίνουν τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους
να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στη γαλλική γλώσσα, να εμπλουτίσουν την ακαδημαϊκή
τους εμπειρία και να ενισχύσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Τέλος, εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια για τις εξετάσεις DELF, DALF και Sorbonne
προσφέρονται στους καθηγητές γαλλικής γλώσσας που επιθυμούν να γίνουν πιστοποιημένοι εξεταστές γαλλικής ως ξένης γλώσσας, καθώς και σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές που
επιθυμούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Αξιοποιώντας τη γαλλική τεχνογνωσία στη διδασκαλία της γλώσσας, τα μαθήματα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, παιδιά και έφηβους (από 5 έως 17 ετών) και ενήλικες, στηρίζονται στις πιο σύγχρονες επικοινωνιακές μεθόδους και εξασφαλίζουν ευχάριστη, γρήγορη
και αποτελεσματική εκμάθηση της γλώσσας.
Την κλασική προσφορά μαθημάτων, συμπληρώνουν τα εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μαθήματα που επιλέγονται πλέον από το ένα τρίτο των μαθητών, βασίζονται στο μοντέλο της
εικονικής τάξης, ομαδικών μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης, και ανταποκρίνονται σε όλες
τις ανάγκες. Οι νέες αυτές μαθησιακές κοινότητες επωφελούνται από την καθοδήγηση εκπαιδευτικών ικανών να τονώσουν τα κίνητρα μάθησης και να διασφαλίσουν την ποιότητα
του εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

ΜΕΡΙΚΟΊ
ΑΡΙΘΜΟΊ
Ποσοστά επιτυχίας
που αγγίζουν το

90%

στις εξετάσεις
γαλλικών DELF,
DALF και Sorbonne
κάθε χρόνο

Περισσότεροι από

300.000

Έλληνες μαθαίνουν
γαλλικά

Περισσότεροι από

2.000

μαθητές
παρακολουθούν
μαθήματα γαλλικής γλώσσας στα Γαλλικά
Ινστιτούτα σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα
και Θεσσαλονίκη

Μία γέφυρα πολιτισμού
Σύμβολο της ελληνογαλλικής συνεργασίας και της πολιτιστικής δράσης
της Γαλλίας στην Ελλάδα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος επιδιώκει τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ των δύο κοινωνιών, μεταξύ των πολιτισμών της
Ελλάδας και της Γαλλίας. Στο ελληνικό τοπίο του σήμερα με τη δυναμική
παρουσία πολιτιστικών φορέων, το Ινστιτούτο αξιοποιεί την κληρονομιά
του και προσφέρει μία αυθεντική, γαλλόφωνη εμπειρία.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μέσα από εδραιωμένες συνεργασίες με
ελληνικούς φορείς, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δραστηριοποιείται στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της
έρευνας, των γλωσσών και της γαλλοφωνίας, των πολιτιστικών ανταλλαγών
και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η συνεργασία για
τον κινηματογράφο
& τα οπτικοακουστικά μέσα...
Προωθεί τη γαλλική δημιουργία και
τεχνογνωσία σε θέματα κινηματογράφου, βιντεοπαιχνιδιών, μουσικής, εικονικής πραγματικότητας.
Υποστηρίζει την πολιτιστική πολυμορφία και ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ
Ελλήνων και Γάλλων παραγόντων
των πολιτιστικών βιομηχανιών.
Διευκολύνει την προβολή γαλλικών
ταινιών με τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος και της πλατφόρμας
IFcinéma του Institut français-Paris.

Ιδανικός σύνδεσμος με τη Γαλλία και μοναδικό στην Ελλάδα γαλλόφωνο περιβάλλον, διοργανώνει και φιλοξενεί κάθε χρόνο πλήθος εκδηλώσεων όπως
ημερίδες, διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, λογοτεχνικές παρουσιάσεις, συνεντεύξεις Τύπου, ραδιοφωνικές εκπομπές, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες,
προβολές ταινιών και πολλά άλλα.

Η πολιτιστική συνεργασία...
Υποστηρίζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, τις καινοτόμες
μορφές τέχνης, την ποικιλομορφία
και την αποκέντρωση των καλλιτεχνικών σχεδίων.
Διασφαλίζει την παρουσία Γάλλων
καλλιτεχνών σε εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας σε όλη την Ελλάδα.
Πλαισιώνει τις συναντήσεις και ανταλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και
καλλιτεχνών και την ανταλλαγή νέων
γνώσεων, ιδεών και πολιτισμών.

Η συνεργασία για την ανώτατη
εκπαίδευση και την έρευνα...
Υποστηρίζει τα προγράμματα διμερούς συνεργασίας και ενθαρρύνει την κινητικότητα των φοιτητών και των ερευνητών.
Πλαισιώνει την ανάπτυξη περιφερειακών δικτύων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ φορέων της ανώτατης εκπαίδευσης.
Διευκολύνει την πρόσβαση στην
ανώτατη εκπαίδευση της Γαλλίας
με την παρουσία και τη δράση του
γραφείου Campus France.

Η συνεργασία για το βιβλίο
& τα έργα εικονογράφησης...
Στηρίζει τη μετάφραση λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων.
Προωθεί το έργο συγγραφέων
και ενθαρρύνει τις πολιτιστικές
ανταλλαγές.
Αναδεικνύει την πολυμορφία του
εκδοτικού τομέα.

â

Η εκπαιδευτική και γλωσσική
συνεργασία...
Στηρίζει τους εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας στη διδασκαλία και
τη διάδοση της γαλλικής γλώσσας
και του γαλλικού πολιτισμού.
Προσφέρει προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης.
Συντονίζει και εμψυχώνει το δίκτυο των Ελλήνων καθηγητών
γαλλικής γλώσσας σχεδιάζοντας
καινοτόμες παιδαγωγικές δράσεις,
εκδηλώσεις και διαγωνισμούς για
τον εορτασμό της Γαλλοφωνίας.

Ένας χώρος πληροφόρησης,
ψυχαγωγίας και ανταλλαγών
στην καρδιά της αθηναϊκής
συνοικίας
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος επιδιώκει να αποτελέσει ένα ζωντανό
χώρο συνύπαρξης, ανακαλύψεων και πρόσβασης σε χρήσιμους πόρους για όλους τους Αθηναίους και τους περίοικους. Θέλετε να ανακαλύψετε τα σημαντικότερα δρώμενα του πολιτιστικού προγράμματος, να
εξοικειωθείτε με την πολιτιστική πολυμορφία των γαλλόφωνων χωρών,
να παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις και προβολές που διεξάγονται στο
Auditorium Theo Angelopoulos, να επισκεφτείτε το Ινστιτούτο με τους
μαθητές σας ή απλά, να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας έναν καφέ στο
Bistrot ή στην καταπράσινη αυλή, να ξεφυλλίσετε τον γαλλικό Τύπο στη
Βιβλιοθήκη αγναντεύοντας την πανοραμική θέα στην πόλη, το Γαλλικό
Ινστιτούτο Ελλάδος σας περιμένει!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Βιβλιοθήκη Octave Merlier
Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για τη σύγχρονη Γαλλία, η Βιβλιοθήκη Octave
Merlier προσφέρει πάνω από 80 000 τεκμήρια στα γαλλικά. Οι συλλογές της είναι προσβάσιμες σε όλους χωρίς να απαιτείται εγγραφή, καλύπτοντας τις ανάγκες του αναγνωστικού
κοινού για εκπαίδευση, μόρφωση, καλλιέργεια και ψυχαγωγία.
Η Βιβλιοθήκη του σπουδαστή αποτελεί τμήμα της βιβλιοθήκης ειδικά σχεδιασμένο για να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών γαλλικής γλώσσας, ανεξαρτήτως επιπέδου, καθ’
όλη τη διάρκεια της εκμάθησης της γλώσσας. Η ταξινόμηση ακολουθεί το επίπεδο γλωσσομάθειας από A1 έως B2 και η συλλογή περιλαμβάνει μεθόδους, βιβλία ασκήσεων καθώς
και απλοποιημένα βιβλία.
Η πλατφόρμα ψηφιακών πόρων του γαλλικού πολιτιστικού δικτύου στο εξωτερικό,
Culturethèque, είναι προσβάσιμη χωρίς χρέωση για όλα τα μέλη των βιβλιοθηκών του δικτύου. Βιβλία, μυθιστορήματα, δοκίμια, κόμικς, εφημερίδες, περιοδικά, άλμπουμ, ηχογραφήσεις συναυλιών, διαλέξεις, μέθοδοι αυτοδιδασκαλίας, παιχνίδια όλων των ειδών, βίντεο
για όλες τις ηλικίες και όλες τις προτιμήσεις και πολλά άλλα περιμένουν να τα ανακαλύψετε
με λίγα μόνο κλικ μέσω υπολογιστή, τάμπλετ ή smartphone.
Campus France Grèce
Υπαγόμενο στην εθνική υπηρεσία Campus France, που τελεί υπό τη διπλή εποπτεία των
Υπουργείων Ευρώπης & Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας &
Καινοτομίας, το γραφείο Campus France Grèce συμβάλλει στην προώθηση της γαλλικής
ανώτατης εκπαίδευσης και παρέχει υποστήριξη στους φοιτητές που επιλέγουν να σπουδάσουν στη Γαλλία. Συντονίζει επίσης το δίκτυο France Alumni που επιτρέπει στους απόφοιτους της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης, φοιτητές και ερευνητές, να διατηρήσουν την
επαφή με τη Γαλλία και τους συμφοιτητές τους και να έχουν πρόσβαση σε αγγελίες πρακτικής άσκησης και θέσεων εργασίας.

ΝΕΟΛΑΙΑ
Κινηματογράφος καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους
Για τη μύηση των παιδιών στην καλλιτεχνική κληρονομιά, τον εμπλουτισμό
του σχολικού προγράμματος ή απλά
για την απόλαυση της κινηματογραφικής εμπειρίας στη μεγάλη οθόνη του
Auditorium Theo Angelopoulos, το
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προσφέρει
στο νεανικό κοινό δωρεάν κινηματογραφικές προβολές που διοργανώνονται με αφορμή το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος
(Μάρτιο), την Παγκόσμια Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων (Οκτώβριο) και την Πιο
μικρή ημέρα (Δεκέμβριο) αλλά και καθ’
όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κατόπιν
αιτήματος και α-λα-καρτ.
Η επαγγελματική πλατφόρμα IFcinéma
προσφέρει στους συνεργαζόμενους
πολιτιστικούς φορείς (φεστιβάλ, βιβλιοθήκες, κινηματογραφικές αίθουσες,
κινηματογραφικές λέσχες, κα.) και
στους εκπαιδευτικούς επιλεγμένες
ταινίες του γαλλικού κινηματογράφου.
Κλασικά και σύγχρονα έργα, όλων
των ειδών και μορφών, ήτοι πάνω από
4000 ταινίες παρέχονται δωρεάν κατά
παραγγελία για μεταφόρτωση, συνοδευόμενες από παιδαγωγικό υλικό, για
τη διοργάνωση μη εμπορικών δημοσίων προβολών και για την παιδαγωγική
εκμετάλλευση στην τάξη των γαλλικών.

Σχολικές επισκέψεις:
η χαρά της ανακάλυψης
Κατά τη διάρκεια μίας πρωινής περιήγησης στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στην Αθήνα,
οι μαθητές Α’ βάθμιας & Β’
βάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους, συμμετέχουν σε
ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων με τη μορφή εργαστηρίων, που επιλέγονται από
τον εκάστοτε καθηγητή και
διεξάγονται υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του
Ινστιτούτου ή γαλλόφωνων
εξειδικευμένων εισηγητών.

Εικονικές εμπειρίες
Η αίθουσα βιντεοπαιχνιδιών που λειτουργεί από το 2016, προσφέρει ένα
φιλόξενο χώρο συναντήσεων και ανταλλαγών, αποκλειστικά αφιερωμένο στα
γαλλόφωνα βιντεοπαιχνίδια. Έχετε πρόσβαση σε κονσόλες και σε μία συλλογή
με περισσότερα από 40 παιχνίδια στα
γαλλικά, που εμπλουτίζεται διαρκώς
και είναι διαθέσιμη καθημερινά κατά τις
ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, με
την επίδειξη της κάρτας μέλους Club IFG.
Τον Νοέμβριο, ο ψηφιακός πολιτισμός
έχει την τιμητική του ανά τον κόσμο,
σε όλα τα ιδρύματα του γαλλικού πολιτιστικού δικτύου στο εξωτερικό. Ο
«Ψηφιακός Νοέμβριος» σας προσκαλεί
να ανακαλύψετε τεχνολογίες, χρήσεις,
περιεχόμενα και τους νέους πρωταγωνιστές του ψηφιακού κόσμου.

