
Association des Scientifiques Grecs de Paris 

Cours de français pour les nouveaux arrivants 

De plus en plus de Grecs viennent à Paris pour trouver du travail ou poursuivre leurs études, mais  les débuts sont souvent  

difficiles.  L’Association des Scientifiques Grecs de Paris désirerait faciliter leur installation et leur intégration en  leur proposant  

différents types d’aide pour une 3
e
 année consécutive.     

- Information sur les démarches administratives à effectuer à l’arrivée à  Paris, conseils et accompagnement personnalisé 

(inscriptions universitaires, labos de recherche, allocation logement, assurance maladie  etc.). Par contre, nous ne 

pourrons ni trouver de logement ni nous porter garants. 

 

- Aide pour s’intégrer plus facilement à Paris et faire connaissance avec des Français. Rencontres dans un cadre convivial 

avec des Français étudiant le grec lors de sorties  accompagnées d’activités linguistiques ludiques.     

 

-  Aide linguistique : initiation au français de type « universitaire » (comment rédiger un devoir, savoir faire une 

présentation orale) relecture de mémoires, cours de français langue étrangère en petits groupes avec des professeurs 

bénévoles. 

 

Cours de français langue étrangère 

 

o pour débutants et faux-débutants 

 

- A partir de mi-octobre : un cours hebdomadaire intensif le 1
er

 mois (34h), puis 56h jusqu’à fin mai 2017, soit 90h/année 

- Participation aux frais : 60 euros pour l’année 

- Maison de la Grèce, 9 rue MESNIL-75016 PARIS / Le mercredi soir en général (voir programme attaché) 

 

o pour les intermédiaires A2+/ B1 

 

- A partir de mi-octobre : un cours hebdomadaire de 2h 

- Participation aux frais : 60 euros pour l’année 

- Paris 13
e
 / Le jeudi de 11h à 13h 

 

o pour les avancés à partir de B1 

 

- 8 ateliers de 4h  / Participation aux frais : 40 euros pour le cycle d’ateliers 

- Maison de la Grèce, 9 rue MESNIL-75016 PARIS 

- Le samedi, de 10h-14h / Les dates seront fixées en fonction des disponibilités des enseignants. 

Nous tiendrons une permanence  le Samedi 8 Octobre à la Maison de la Grèce de 16h-18h. Ce même jour nous organisons 

également une rencontre franco-grecque (pot de la rentrée) de 18h-20h dans la même salle. 

 

La coordinatrice des cours : Dominique MOINE- tél. mobile / 0687841795 

Le président de l’association : Nikos Spathis 

Le secrétaire général de l’association: Christos Trakas 

 

*Pour tout renseignement et demande d’inscription contactez-nous  à l’e-mail : scientifiques.grecs.paris@gmail.com     

*Νotre association est  membre de  Diktyo, Réseau des associations franco-helléniques et franco-chypriotes et de l’Ile de France. 

Son site est : www.grecesurseine.fr 

DIFFUSER CETTE INFORMATION AUTOUR DE VOUS 

http://www.grecesurseine.fr/


Σύλλογος ελλήνων επιστημόνων Παρισιού 

Μαθήματα  γαλλικών για έλληνες 

Πολλοί έλληνες έρχονται στο Παρίσι για να δουλέψουν η να σπουδάσουν αλλά η αρχή είναι συνήθως δύσκολη. Ο Σύλλογος 

των ελλήνων επιστημόνων στο Παρίσι επιθυμεί να διευκολύνει την εγκατάσταση και την προσαρμογή τους  προτείνοντάς τους 

μια βοήθεια σε μια σειρά τομείς για 3η συνεχή χρονιά. 

o Πληροφόρηση για μια σειρά διοικητικές διαδικασίες με την άφιξή τους στο Παρίσι, συμβουλές και προσωπική 

βοήθεια για τις πανεπιστημιακές εγγραφές, τα εργαστήρια έρευνας, την οικονομική βοήθεια – του Γαλλικού κράτους- 

για το ενοίκιο, την ασφάλεια υγείας, κλπ. Αντίθετα δε μπορούμε να βοηθήσουμε στην εύρεση κατοικίας ούτε να 

είμαστε εγγυητές. 

 

o Βοήθεια για πιό εύκολη εγκατάσταση στο Παρίσι και γνωριμία με Γάλλους που μαθαίνουν ελληνικά και κοινές φιλικές 

συναντήσεις/δραστηριότητες με αντικείμενο τη γαλλική και ελληνική γλώσσα. 

 

o Βοήθεια στη γλώσσα : 

             - εισαγωγή στα Γαλλικά πανεπιστημιακού τύπου χρήσιμα για τη σύνταξη και την  υπεράσπιση μιας εργασίας,  

             -  διόρθωση γραμματική και συντακτική των εργασιών, 

             -  μαθήματα Γαλλικής γλώσσας σε μικρές τάξεις με εθελοντές άμισθους καθηγητές. 

 

        Μαθήματα Γαλλικών που προτείνουμε για τη σχολική χρονιά 2016-17 

     Για αρχάριους η με χαμηλό επίπεδο γαλλικών 

- Απο  τα μέσα οκτώβρη μέχρι τέλος Μάη - 90 διδακτικές ώρες / τον πρώτο μήνα 34 ώρες. 

- Συμβολική συμμετοχή στα έξοδα - 60 ευρώ για όλη τη χρονιά. 

- Ελληνικό Σπίτι - 9 rue MESNIL-75016 PARIS / Τετάρτη βράδυ κατά πλειοψηφία -κοιτάξτε παρακάτω το πρόγραμμα. 

 

        Για ενδιάμεσους A2+/ B1 

 

- Απο  τα μέσα οκτώβρη μέχρι τέλος Μάη -2 ώρες την εβδομάδα. 

- Συμβολική συμμετοχή στα έξοδα - 60 ευρώ για όλη τη χρονιά. 

- Paris 13
e
 / Πέμπτη  πρωί  11 π.μ - 1 μ.μ. 

     Για προχωρημένους  

- 8 ατελιέ γλώσσας των 4 ωρών. 

- Συμβολική συμμετοχή στα έξοδα - 40 ευρώ για όλη τη χρονιά. 

- Ελληνικό Σπίτι, 9 rue MESNIL-75016 PARIS. 

- Σάββατο  10 π.μ - 2 μ.μ. / Οι ημερομηνίες θα ορισθούν με βάση τη διαθεσιμότητα των καθηγητών. 

Προτείνουμε  μια εφημερία το Σάββατο 8/10 από 4 μ.μ ως 6 μ.μ στο Ελληνικό Σπίτι για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. 

Στον ίδιο χώρο οργανώνουμε και την πρώτη ελληνο-γαλλική συνάντηση γνωριμίας με μια μικρή δεξίωση από 6 μ.μ - 8 μ.μ. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Η συντονίστρια των μαθημάτων : Dominique MOINE- κινητό / 0687841795 

Ο πρόεδρος του συλλόγου : Niκos Σπαθής 

Ο γενικός γραμματέας του συλλόγου: Χρήστος Τράκας 

 

*Για πληροφορίες  και εγγραφές γράψτε στο e-mail :  scientifiques.grecs.paris@gmail.com     



 *  Ο σύλλογός μας είναι μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ , συντονιστικό όργανο των ελληνο-γαλλικών και γαλλο-κυπριακών  οργανώσεων 

της περιοχής του Παρισιού. Ο ιστότοπος είναι : www.grecesurseine.fr 

Διαδώστε αυτήν την πληροφορία στους γνωστούς σας. 

 

Σάββατο/ Samedi  8 octobre 

Πληροφορίες και εγγραφές /information et  inscription (16h-18h) 

Δεξίωση γνωριμίας - Pot d’accueil (18h-20h) 

Planning des cours de français pour débutants et faux-débutants 

Πρόγραμμα αρχαρίων 

sam. 15/10 10h-14h 4 

dim. 16/10 10h-14h 4 

mer 19/10 18h30-21h30 3 

sam. 22/10 10h-14h 4 

jeu 27/10 18h30-21h30 3 

mar. 01/11 10h-14h 4 

sam. 5/11 13h30-15h30 2 + rencontre franco-

grecque  à 16h 

mer 9/11 18h30-21h30 3 

ven. 11/11 10h-14h 4 

mer 16/11 18h30-21h30 3 

                                                                                                               Total 1
er

 mois : 34h 

mer 23/11 18h30-20h30 2 

30 /11 18h30-20h30 2 

7 /12 18h30-20h30 2 

14 /12 18h30-20h30 2 

   

sam. 7 /01 10h-14h 4 

11/01 18h30-20h30 2 

18/01 18h30-20h30 2 

http://www.grecesurseine.fr/


25/01 18h30-20h30 2 

   

1/02 18h30-20h30 2 

8/02 18h30-20h30 2 

22/02 18h30-20h30 2 

   

sam.  4 /03 10h-14h 4 

mer  8/03 18h30-20h30 2 

15/03 18h30-20h30 2 

22/03 18h30-20h30 2 

29/03 18h30-20h30 2 

   

5/04 18h30-20h30 2 

12/04 18h30-20h30 2 

   

3/05 18h30-21h30 3 

10/05 18h30-20h30 2 

17/05 18h30-21h30 3 

24/05 18h30-20h30 2 

31/05 18h30-20h30 2 

                                                                                                           Total année : 90h 

 

 

 

 

 

 


