Coopération Universitaire et Scientifique franco-hellénique
Τεύχος Ιανουαρίου 2018
1. - Κύκλος «Σύγχρονη σκέψη»
Διάλεξη του Αlain Βadiou : «Η ιστορία: δομή και συμβάν»
25.01.2018, 19.00΄│ Αuditorium Τheo Αngelopoulos – ΙFG
Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς και από τους πιο μεταφρασμένους Γάλλους φιλοσόφους
ανανεώνει το ραντεβού του με το αθηναϊκό κοινό στην έναρξη του κύκλου «Σύγχρονη σκέψη», ο οποίος
είναι αφιερωμένος φέτος στο ερώτημα: Πώς μπορεί η ιστορία να φωτίσει το μέλλον;
Με ένα σημαντικό έργο που καλύπτει πληθώρα πεδίων, όπως την οντολογία των μαθηματικών, καθώς και
την πολιτική και το θέατρο, ο φιλόσοφος Alain Badiou, ομότιμος καθηγητής στην École normale supérieure,
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της γαλλικής διανόησης.
Εισαγωγή:
Δημήτρις Βεργέτης, ψυχαναλυτής, διευθυντής του περιοδικού αληthεια
Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση
Με την υποστήριξη των εκδόσεων Πατάκη
Διαβάστε περισσότερα…
*Πρόσκληση συνημμένη
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. – Κύκλος «H νεολαία που καινοτομεί»
Τα τρόφιμα του μέλλοντος
01.02.2018, 19.00΄ | Auditorium Theo Angelopoulos – IFG
Η Γαλλία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο του Foodtech, αξιοποιώντας ένα οικοσύστημα 400
νεοφυών επιχειρήσεων που συνδέεται με την εικόνα της ως χώρα της γαστρονομίας. Αυτή η ικανότητα
καινοτομίας είναι εξάλλου καταγεγραμμένη στη διατροφική ιστορία της Γαλλίας: μανταρίνια κλημεντίνες,
σαμπάνια, μαγιονέζα, κονσέρβες, παστεριωμένο γάλα,… Ποια άλλα τρόφιμα ακολουθούν;
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Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στις παρουσιάσεις ελληνικών και γαλλικών νεοφυών επιχειρήσεων που
θεωρούνται πρωτοπόρες σ ‘αυτόν τον τομέα.
Συμμετέχουν: η Jimini’s, ο Nicolas Sendowski της Feed, ο Nicolas Richardot της Tassiopée, η Avoyog , η
Νatural Food Additives και η Messinian Hub.
Μετά τις παρουσιάσεις που θα προβάλλουν μία πρωτότυπη και προοδευτική άποψη για την διατροφή του
μέλλοντος θα ακολουθήσει μια γιορτή γευσιγνωσίας.
Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Διαβάστε περισσότερα….
*Πρόσκληση συνημμένη
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. - Επιστημονικό συμπόσιο
Το θήλυ και οι ανατρεπτικές όψεις του στην ελληνική αρχαιότητα
02/02/2018, 19.00 ΄│ Αuditorium Τheo Αngelopoulos – ΙFG
03/02/2018, 10.30΄│ Αuditorium Τheo Αngelopoulos – ΙFG
Η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη) και το
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος μας προσκαλούν σε μία εκ νέου ανάγνωση μύθων και αρχαιοελληνικών
κειμένων για μεγάλες και εμβληματικές γυναικείες φιγούρες, οι οποίες έχουν ακόμα πολλά να μας μάθουν
για τα δικά μας αρχέτυπα.
Το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αρχαία Ελλάδα δεν παραχωρούσε στην πραγματικότητα πολιτικά δικαιώματα στις
γυναίκες. Μόνο η αναπαραγωγική τους λειτουργία λαμβανόταν υπόψη. Κάποιες θαρραλέες όμως, όπως η Ξανθίππη, η
σύζυγος του Σωκράτη ή η ποιήτρια Σαπφώ, τόλμησαν να αμφισβητήσουν αυτή την τάξη πραγμάτων.
Τραγικοί συγγραφείς, κυρίως ο Ευριπίδης, αλλά και συγγραφείς λαϊκών μύθων έδωσαν τη δυνατότητα να εξερευνηθούν
οι διάφορες –ασυνείδητες– εκφάνσεις της γυναικείας σκέψης εκείνης της εποχής. Οι εκφάνσεις αυτές επηρεάζουν
ακόμα και σήμερα, με γόνιμο τρόπο, τη σχέση μας με το θήλυ. Οι αρχαιοελληνικές γυναικείες φιγούρες (όπως η
Λυσιστράτη, η Μήδεια, η Αγαύη, η Ιφιγένεια, η Πασιφάη, η Ψυχή, η Ξανθίππη, η Ιοκάστη) μέσα από τις αναπαραστάσεις
τους στη μυθολογία, στη λογοτεχνία και στη ζωγραφική έθεσαν σε αμφισβήτηση τα θεμέλια του θηλυκού προτύπου
στις δυτικές κοινωνίες.
Συμμετέχουν οι : Sylvie Sesé-Léger, ψυχαναλύτρια, Société de psychanalyse freudienne, Agnès Verlet, ψυχαναλύτρια,
Société de psychanalyse freudienne, Γιώργος Γιατρομανωλάκης, συγγραφέας, ελληνιστής, Éliane Allouch,
ψυχαναλύτρια, Société de psychanalyse freudienne, Claire Nancy, ελληνίστρια, Σωτήρης Μανωλόπουλος,
ψυχαναλυτής, πρόεδρος της Ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας, Patricia Rossi, ψυχαναλύτρια, Société de psychanalyse
freudienne , Marie de Gandt, ελληνίστρια, Θανάσης Χατζόπουλος, ποιητής, ψυχαναλυτής, Société de psychanalyse
freudienne.
Είσοδος ελεύθερη
Ταυτόχρονη μετάφραση
*Πρόσκληση συνημμένη
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4.- Κύκλος «Τα ραντεβού Campus France »
Οι προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία
06/02/2018, 17.00 ΄│ Αuditorium Τheo Αngelopoulos – ΙFG
Όλο και περισσότεροι νέοι Έλληνες επιλέγουν τη Γαλλία για τον πρώτο κύκλο των σπουδών τους. Η Γαλλία
πράγματι προσελκύει φοιτητές λόγω του υψηλού επιπέδου της Aνώτατης εκπαίδευσης, της ποικιλίας στα
προγράμματα σπουδών και του διεθνούς προσανατολισμού της.
Τα βασικά σημεία αυτής της διάλεξης θα είναι: Η συνολική παρουσίαση της Aνώτατης γαλλικής
εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες εισαγωγής στον πρώτο κύκλο σπουδών (Licence) , η
φοιτητική ζωή στη Γαλλία .
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γαλλία η περίοδος των αιτήσεων εισαγωγής στο πρώτο έτος σπουδών (Licence
1) ξεκινά στις 22 Ιανουαρίου και τελειώνει στις 13 Μαρτίου, η διάλεξη θα περιλαμβάνει μία παρουσίαση
της αίτησης μέσω της καινούριας ηλεκτρονικής πλατφόρμας Parcoursup .
Στο τέλος της διάλεξης, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία των
αιτήσεων εισαγωγής ή με οποιοδήποτε θέμα αφορά τις σπουδές στη Γαλλία.
Είσοδος ελεύθερη.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το γραφείο Campus France:
athenes@campusfrance.org

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. - Journées des talents
Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
24.02.2018, 10.00’ - 18.00’ | IFG
Η Γαλλία είναι η τέταρτη χώρα υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά τις
ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, καθώς και η πρώτη γαλλόφωνη χώρα υποδοχής
ξένων φοιτητών. Το 12% του φοιτητικού πληθυσμού στη Γαλλία αποτελείται από αλλοδαπούς
φοιτητές. Όσο αφορά την Ελλάδα, όλο και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν να σπουδάσουν στη
Γαλλία.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, θέλοντας να ανταποκριθεί σ’ αυτό το ενδιαφέρον, ανανεώνει το
ραντεβού ανάμεσα στους εκπροσώπους των γαλλικών εκπαιδευτικών Iδρυμάτων και το ελληνικό
κοινό.
25 γαλλικά Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, δυναμικά γαλλικά πανεπιστήμια με διεθνή
προσανατολισμό, Σχολές διοίκησης επιχειρήσεων παγκοσμίου φήμης, Σχολές μηχανικών μεγάλου
κύρους, θα είναι στην Αθήνα με σκοπό να παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών τους και να
απαντήσουν στις ερωτήσεις του ελληνικού κοινού.
Πρόγραμμα της έκθεσης στην Αθήνα: http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/salon-etudes-en-france-fr-fr-1
Πρόγραμμα της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη: http://www.ift.gr/fr/etudes-en-france/salon_etudes

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3

6. - Πρόσληψη Διευθυντών Έρευνας από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας
(Inserm) της Γαλλίας
93 μόνιμες θέσεις προτείνονται σε ερευνητές (άνδρες/γυναίκες) στον κλάδο της βιοϊατρικής
έρευνας
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Έρευνας θα πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα (ή κάποιο
ισοδύναμο πτυχίο). Δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά την εθνικότητα.
Το Inserm είναι το μόνο Γαλλικό δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα που ασχολείται αποκλειστικά με την
ανθρώπινη υγεία.
Το Ινστιτούτο συγκεντρώνει 15.000 ερευνητές, μηχανικούς, τεχνικούς και διοικητικό προσωπικό γύρω από
έναν κοινό στόχο: τη βελτίωση της γενικής υγείας προωθώντας τη γνώση σχετικά με τη ζωή και τις
ασθένειες, την καινοτομία στη θεραπεία και την έρευνα για τη δημόσια υγεία. Με την ποικιλομορφία των
προσεγγίσεών του, το Inserm προσφέρει ένα μοναδικό περιβάλλον για τους ερευνητές. Προκειμένου να
καταστεί η ερευνητική πολιτική του αποτελεσματική, το Inserm διαθέτει περισσότερες από 350 δομές
έρευνας σε ολόκληρη τη Γαλλία και το εξωτερικό.
Για υποβολή αιτήσεων: επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://eva3-accueil.inserm.fr
Προθεσμία εγγραφής: 1η Φεβρουαρίου 2018

*Συνημμένος κατάλογος θέσεων
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. École Polytechnique (Paris)
Διαγωνισμός εισαγωγής 2018 – για αλλοδαπούς φοιτητές
Ο διεθνής διαγωνισμός εισαγωγής απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι είναι άριστοι στα μαθηματικά
και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέσω μιας εκπαίδευσης πολύ υψηλού επιπέδου που
οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Μηχανικού (Ingénieur polytechnicien) της École Polytechnique.
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 ακαδημαϊκά έτη στον κλάδο των Θετικών
Επιστημών ή τη Μηχανική.
Χρονοδιάγραμμα για τον διεθνή διαγωνισμό 2018
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2018.
Ο κατάλογος των επιλεγέντων υποψηφίων θα δημοσιευθεί στις 17 Απριλίου 2018.
Οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 22 έως τις 26 Μαΐου 2018 και οι γραπτές εξετάσεις
θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου 2018.
Ο κατάλογος εισαγωγής των υποψηφίων θα δημοσιευθεί στις 19 Ιουνίου 2018.
Η γνώση της γαλλικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας και οι
εξετάσεις μπορούν να γίνουν στην αγγλική.
*Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-ingenieur/fr
ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: concours-international@polytechnique.fr
*Ενημερωτικό φυλλάδιο της École Polytechnique:

https://www.polytechnique.edu/gestion-concours//univ-int//pdf/notice_x.pdf
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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8. - Οι αλλοδαποί φοιτητές στη Γαλλία δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι.
Το βαρόμετρο του Campus France 2017 καταδεικνύει μία αύξηση της ελκυστικότητας για τη
Γαλλία, ενώ το ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνεται.
LE MONDE | 15.12.2017
Η Γαλλία, ως τέταρτος προορισμός υποδοχής των διεθνών φοιτητών, εκτιμάται όλο και περισσότερο από
τους φοιτητές που την επέλεξαν: σχεδόν όλοι οι δείκτες του βαρόμετρου 2017 του Campus France/Sofres
Kantar έχουν θετικό πρόσημο σε σχέση με τις προηγούμενες σφυγμομετρήσεις του 2011 και του 2013.
Στο σύνολο 14.245 φοιτητών από 161 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι ερωτήθηκαν στο διάστημα ΙουλίουΟκτωβρίου από τον υπεύθυνο οργανισμό υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών, το 93% των ερωτηθέντων
δηλώνει ευχαριστημένο από την παραμονή τους, το 88% αναγνωρίζει την «αξία των πτυχίων και την
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης» στη Γαλλία και το 92% συστήνει τη Γαλλία ως προορισμό
σπουδών. Παρατηρείται ότι τα ποσοστά ικανοποίησης αυξάνονται κατά μία με τρεις μονάδες σε σχέση με
το ήδη υψηλό επίπεδο των προηγούμενων ερευνών.
Εδώ και τρία χρόνια, η Γαλλία ως προορισμός διατήρησε τα δυνατά της σημεία και βελτίωσε αρκετά από τα
αρνητικά της. Η υποδοχή που παρέχεται στη Γαλλία αξιολογήθηκε θετικά από το 87% (+ 5 μονάδες) των
αλλοδαπών φοιτητών – παρότι η επιθυμία τους να συγκατοικήσουν με τους Γάλλους συναδέλφους τους
έχει μετριαστεί (75 % τους θεωρεί φιλόξενους). Η παιδαγωγική παρακολούθηση ικανοποίησε το 81% αυτών
(+ 6 μονάδες από το 2013), και το 78 % δηλώνει ότι έχει τακτική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του
(+ 5 μονάδες).
Οι λόγοι απογοήτευσης παραμένουν πάντα οι ίδιοι: το 39 % θεωρεί πολύ ακριβό το κόστος ζωής στη Γαλλία
(το ποσοστό κυμαινόταν στο 47 % το 2013) και το 44 % (– 8 μονάδες) παραπονιέται για το ζήτημα της
στέγασης. Αυτή η σχετική βελτίωση οφείλεται κατά μέρος στον πληθωρισμό των τιμών στις μεγάλες
φοιτητικές πόλεις του υπόλοιπου κόσμου, κάνoντας τη σύγκριση λιγότερο αυστηρή. Οι υπόλοιπες κριτικές
αφορούν το Παρίσι : το 66 % των φοιτητών που έχει σπουδάσει στην επαρχία δηλώνει ευχαριστημένο από
την παροχή στέγασης, το 63 % από το κόστος ζωής, το 60 % από το κόστος στέγασης (ενώ αντιστοίχως τα
ποσοστά κυμαίνονται στο 48 %, στο 50 % και στο 41 % για την ευρύτερη περιοχή του Παρισιού).
Ένα άλλο παράπονο παρατηρείται λιγότερο συχνά: οι διοικητικές διαδικασίες. Δεν αφορά παρά το 46 % (–
6 μονάδες).
Πέρα από την επαγγελματική τους εμπειρία, είναι η συνολική εικόνα της Γαλλίας που βελτιώνεται στα μάτια
των αλλοδαπών φοιτητών: το 64 % την θεωρεί «πιο ελκυστική απ΄ότι παλαιότερα». Το 94 % εκτιμά μάλιστα
ότι η χώρα έχει «μία τεράστια πολιτισμική και καλλιτεχνική λάμψη» (+ 3 μονάδες σε σχέση με το 2013), και
το 90 % αναγνωρίζει τον «διανοούμενο και επιστημονικό» της χαρακτήρα (+ 2 μονάδες) ή « την λαμπρή
ιστορία της» (+ 2 μονάδες).
*Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/12/15/les-etudiants-etrangers-en-france-affichent-unesatisfaction-record_5230034_4401467.html#rCmSs6TAJWPbQmRx.99
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