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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

 Μαρούσι,                  07/12/2020
 Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/165955/Δ2                
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     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
            ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                          ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

     ΠΡΟΣ:

  

                                                                                  
ΠΡΟΣ:

     ΚΟΙΝ:
       

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  διεξαγωγής 7ου Μαθητικού Διαγωνισμού Εκφραστικής-Θεατρικής Ανάγνωσης στα 

Γαλλικά με θέμα: «Ιστορίες που μας ταξιδεύουν στον χρόνο, παρελθόν ή μέλλον», σχ. έτους 2020-21.

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 109807/Δ2/25-08-2020,83941/Δ2/01-07-2020, 86477/Δ2/06-07-2020 & 144354/Δ2/22-10-2020 
εισερχόμενα έγγραφα του οικείου Υπουργείου.

        Απαντώντας στην από 30-06-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 49/15-10-2020 

Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι 

εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του  7ου Διαγωνισμού Εκφραστικής-Θεατρικής Ανάγνωσης στα Γαλλικά με θέμα: 

«Ιστορίες που μας ταξιδεύουν στον χρόνο, παρελθόν ή μέλλον», σχ. έτους 2020-21.

       O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από την Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί σε 

συνεργασία με  το Γαλλικό Ινστιτούτο και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού  ‘Έργου του 1ο & 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κεντρικής Μακεδονίας, κ.κ. Κοφίδου Α. και Τουμπεκτσή Σ., απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Στ’ 
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Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 1.Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί
info@kalamari.gr
mariakamilieri@yahoo.gr
2.1ο & 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
skrtsgr@gmail.com
1pekes@kmaked.pde.sch.gr

  1.Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.
    Κεντρικής  Μακεδονίας
  2.Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
   (μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
    Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής  Μακεδονίας)

3.Διευθύνσεις  Π.Ε. &  Δ.Ε. Ανατ. & Δυτ.   
Θεσ/νικης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, 
Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής

   4.  Δημόσιες και Ιδιωτικές 
Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής  
Μακεδονίας
(μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων) 
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Δημοτικού, όλων των τάξεων του Γυμνασίου και της Α’ και Β’ τάξης Λυκείου, Γενικής, Μουσικής, 

Επαγγελματικής, Καλλιτεχνικής και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2020-21.

Πρόκειται για διαγωνισμό εκφραστικής ανάγνωσης σε γαλλική γλώσσα ιστοριών που συνοδεύονται από 

μουσική, χορό, εικόνες ή και δραματοποίηση.

     Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι η προβολή και προώθηση της γαλλικής γλώσσας μέσα από την 

ανάγνωση απλών μυθιστορημάτων, προσιτών σε μαθητές ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσης της γαλλικής 

γλώσσας. Ειδικότερα, ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων έκφρασης μέσα από την 

καλλιέργεια τεχνικών κατανόησης κειμένου, αφήγησης και δημιουργικής γραφής και, ταυτόχρονα, 

δεξιοτήτων επικοινωνίας μέσα από τη θεατρική επεξεργασία και το παιχνίδι ρόλων που επιτρέπουν την 

αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων και την ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας σε ομάδα.

Ο προτεινόμενος Διαγωνισμός απευθύνεται προς  την εκπαιδευτική κοινότητα και θα διεξαχθεί 

εκτός του ωρολογίου προγράμματος και εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής Καλαμαρί, το Σάββατο 

17 Απριλίου 2021 από τις 10.00 έως τις 3.00. 

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός, ο οποίος αναβλήθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό 

έτος λόγω των διατάξεων περί COVID- 19,θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι 

οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό 

COVID- 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην 

επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

5. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον 

πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Επισημαίνεται με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερευούσης σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων 

και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των 

σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή 

επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν 

την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 

οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.



Επίσης, η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα πρέπει 

να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο και η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, 

δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας 

για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών. 

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό 

διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η έγκριση του εν λόγω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-21.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής 

από τις 20 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τις 20 Μαρτίου 2021 στην ιστοσελίδα της Σχολής: 

http://www.kalamari.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 472115

Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κ.Μαρία Καμηλιέρη (mariakamilieri@yahoo.gr )

                                                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ                                                                                                                                     
                                                                                       Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ            

                                                               
Εσωτερική Διανομή:                                                  

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζαχαράκη 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως κ. Γκίκα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                 
4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’                            
5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης               

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
8. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Π.Ε. , Τμήμα B΄`
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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