Χρυσούλα Τσίγκρη
Σχολική Σύμβουλος Γαλλικών (ΠΕ05) με έδρα την A΄ Αθήνας.
Γεννήθηκα στην Αθήνα και αποφοίτησα από το 4ο Γυμνάσιο Θηλέων
Παγκρατίου. Συνέχισα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Γραμμάτων
και γλωσσών της Grenoble και έλαβα το Δίπλωμα γαλλικής γλώσσας
1ου και 2ου βαθμού και το Ανώτερο δίπλωμα γαλλικών σπουδών (3ο
Sorbonne) με ειδίκευση στην «Παιδαγωγική της γαλλικής ως ξένης
γλώσσας»(1974-1976).
Αποφοίτησα από το τμήμα Γαλλικών σπουδών της φιλοσοφικής σχολής του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και είμαι κάτοχος Πτυχίου Ελληνικής και Γαλλικής
φιλολογίας(1980).
Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (DEA) με βαθμό Άριστα και με θέμα “ Analyse d'activités
créatives en classe de langue, techniques de classe et interactions’’, «Ανάλυση των
δημιουργικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της γλώσσας. Τεχνικές για την τάξη και
αλληλεπίδραση»(1990) (Διδακτική, Εφαρμοσμένη γλωσσολογία, παιδαγωγική).
Με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης, ολοκλήρωσα το Διδακτορικό μου στο
Πανεπιστήμιο Παρισίων ΙΙΙ – Νέα Σορβόννη υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας της
εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Sophie MOIRAND στη Διδακτολογία των γλωσσών και των
πολιτισμών, με βαθμό Άριστα και με θέμα “ La diffusion et l'enseignement du français en
Grèce au XIXe siècle à travers les programmes institutionnels et l'analyse du discours des
manuels’’, «Η διάδοση και η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα το 19ο αιώνα
μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της ανάλυσης του περιεχομένου των
εγχειριδίων»(2002). (Ιστορία, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, παιδαγωγική).
Είμαι συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) επί οκτώ συνεχή έτη, στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
«Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας», έχοντας την επίβλεψη
Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών.
Κατείχα επί διετία τη θέση Υποδιευθύντριας και Αναπλ. Διευθύντριας στο 1ο ΠΕΚ Αθήνας.
Έχω δημοσιεύσει άρθρα, σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, σχετικά με την εκπαίδευση,
που αξιοποιούν την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και εκπαιδευτικό υποστηρικτικό
υλικό το οποίο αξιοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη.
Είμαι μέλος επιτροπών επιστημονικών περιοδικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών.
Συμμετείχα ως πρόεδρος στην επιτροπή κρίσης ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής Γλώσσας
Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Αθηναίων (Βραβείο Ακαδημίας
Αθηνών) ως Ειδική Γραμματέας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εραλδικής και
Γενεαλογικής Εταιρείας ως Γενική Γραμματέας και Αντιπρόεδρος και υπεύθυνη για τα
εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτου των Ελληνικών Μύλων.

Πρόσφατα μου απενεμήθη ο τίτλος του Ιππότη του Ακαδημαϊκού Φοίνικα από το
Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας για την συμβολή μου επί σειρά ετών στην διάδοση της
Γαλλικής Γλώσσας και του Γαλλικού πολιτισμού.(Γαλλικό Ινστιτούτο 25-6-2014).

