
 
 
 

Τμήμα εκπαιδευτικής συνεργασίας 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ και ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023 
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Σας ευχόμαστε Καλές γιορτές και ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό Νέο έτος 2023.  
 
Το πάθος για τη γαλλική γλώσσα σας εμπνέει και εμείς σας το ανταποδίδουμε!  
 
Ανακαλύψτε προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια και δραστηριότητες για την τάξη στο 
νέο μας πρόγραμμα, με επίκεντρο την Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Εβδομάδα που ξεκινά 
στις 6 Φεβρουαρίου 2023.  
 
Με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσουμε τους επιμορφωτές ΒELC που περιοδεύουν ανά 
την Ελλάδα για να σας συναντήσουν και να μοιραστούν μαζί σας την εμπειρία τους.  
 

Τέχνη στο σχολείο – Label FrancEducation  
(Δραστηριότητες αποκλειστικά για τα πιστοποιημένα σχολεία)  

 
 

 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα προτείνει σχέδια και 
δραστηριότητες γύρω από μία νέα διατομεακή θεματική: η Τέχνη στο Σχολείο. Με οδηγό την 
πολυμορφία της τέχνης – από τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο, μέχρι τη φωτογραφία – 
ανακαλύπτουμε νέα μέσα και μεθόδους διδασκαλίας που διεγείρουν την περιέργεια και τον 
ενθουσιασμό των μαθητών για μία πρωτοποριακή εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας.  
 
Το Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, οι προτεινόμενες δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του 
εορτασμού των 10 χρόνων του LabelFrancEducation και απευθύνονται αποκλειστικά στα 



 
 

πιστοποιημένα σχολεία της Ελλάδας. Νέες δραστηριότητες θα προστεθούν τους προσεχείς 
μήνες και για το σύνολο των σχολείων… 
 
 
 

A. Παρουσίαση του ψηφιακού μουσείου « Micro-Folie » La Villette του 
Παρισιού  

 

 
 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος εγκαινιάζει τον 

Ιανουάριο το νέο του ψηφιακό μουσείο, Micro-Folie, 

στο πλαίσιο επισκέψεων, αποκλειστικά για σχολεία. Οι 

μαθητές των τάξεων γαλλικής γλώσσας θα έχουν την 

ευκαιρία να αξιοποιήσουν ή να εμβαθύνουν τη γνώση της γλώσσας ανακαλύπτοντας 

αριστουργήματα από τα σπουδαιότερα μουσεία του κόσμου, μέσα από θεματικές 

ψηφιακές συλλογές σε υψηλή ανάλυση. Όλες οι μορφές τέχνης αναδεικνύονται μέσα από τη 

μεγάλη οθόνη, τα ατομικά τάμπλετ και το ηχητικό σύστημα της αίθουσας. 

 

Μία παρουσίαση του μουσείου Micro-Folie για εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας των 

πιστοποιημένων σχολείων του δικτύου LabelFrancEducation από εισηγήτρια του συλλόγου 

« XL art » θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023, δια ζώσης στο Γαλλικό Ινστιτούτο 

Ελλάδος από τις 16:00 έως τις 17:30, με σκοπό την προετοιμασία των σχολικών επισκέψεων 

(ανεξαρτήτως επιπέδου) που θα λάβουν χώρα τον Φεβρουάριο και Μάρτιο. 
 

Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 
(αποκλειστικά για πιστοποιημένα σχολεία του δικτύου LabelFrancEducation): 
https://forms.gle/yJqZcwLq89bYuAz39 
  

B. Εκπαίδευση μέσω της εικόνας – Η Τέχνη στον κινηματογράφο 

Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 στις 10:00, προβολή 
της ταινίας Le tableau. 

 
Le Tableau: Ταινία κινουμένων σχεδίων του Jean-François 
Laguionie για μαθητές Γυμνασίου. 
Οι χαρακτήρες ενός εγκαταλελειμμένου πίνακα αποφασίζουν να 
αναζητήσουν τον δημιουργό του. Τι απέγινε ο ζωγράφος; Γιατί τους 
εγκατέλειψε; Μία επιδέξια και διασκεδαστική mise en abyme, ένα 
συναρπαστικό παιχνίδι γύρω από τη ζωγραφική με φόντο ένα μύθο 
γεμάτο ανθρωπισμό. 
 

Την προβολή θα προλογίσει ο Jean-Paul Michel, εκπαιδευτικός της 
Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης. 
 

 

https://forms.gle/yJqZcwLq89bYuAz39
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Laguionie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Laguionie


 
 

Παιδαγωγικό υλικό διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους:  
https://enseignement-artistique-culturel.circo25.ac-besancon.fr/wp-
content/uploads/sites/29/2019/05/EC_CINEFETE15_LeTableau.pdf 
 

http://transmettrelecinema.com/film/tableau-le/ 
 
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 
(αποκλειστικά για πιστοποιημένα σχολεία του δικτύου LabelFrancEducation): 
https://forms.gle/3qfB4xyzsWgB7DB97 

Γ. Καλλιτεχνικά εργαστήρια με την Magali Lambert:                   
 Παιδικά δωμάτια αξιοπερίεργων εκθεμάτων 

 
Από τη Δευτέρα 20 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 
(αποκλειστικά για πιστοποιημένα Δημοτικά σχολεία). Το 
εργαστήριο Παιδικά δωμάτια αξιοπερίεργων εκθεμάτων εμπνέεται 
από τη συλλογή φωτογραφιών της καλλιτέχνιδας Magali Lambert, με 
τίτλο Tu es une Merveille. Η καλλιτεχνική διαδικασία είναι η εξής: η 
καλλιτέχνιδα συλλέγει εγκαταλελειμμένα αντικείμενα, 
βιομηχανικής και φυσικής προέλευσης. Τα 
αντικείμενα φυλάσσονται στο εργαστήρι 
της και σταδιακά οι μορφές 
αλληλοσυνδέονται. Στη συνέχεια, τα 

φωτογραφίζει σε στούντιο με ενιαίο φόντο, εμπνεόμενη από τα 
Αξιοθαύμαστα αντικείμενα (Mirabilia) των cabinets de curiosités 
της Αναγέννησης.  
 
Οι μαθητές Δημοτικού που θα συμμετάσχουν στο εργαστήρι θα 
μυηθούν στα μυστικά αυτής της τεχνικής για να εκφράσουν τους προσωπικούς τους 
προβληματισμούς, τις δικές τους απόψεις και ιστορίες.  
 

 

Επιμόρφωση « Οι μικρές συνταγές » 
 
« Οι μικρές συνταγές » είναι ο τίτλος του νέου κύκλου επιμορφώσεων της χρονιάς.  Μία σειρά 
πρακτικών εργαστηρίων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις που συναντάτε 
καθημερινά στις τάξεις σας.  

A. Οι μικρές συνταγές της Monia Starck – Διαδικτυακά μέσω Zoom 

I) Διαδικτυακό σεμινάριο εισαγωγής στο kahoot 

Μία ώρα για να μάθετε ότι πρέπει να γνωρίζετε για το kahoot μέσα από συγκεκριμένα 
παραδείγματα εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής  
 

 Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 από τις 16:00 έως τις 17:00  

 

 

https://enseignement-artistique-culturel.circo25.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/29/2019/05/EC_CINEFETE15_LeTableau.pdf
https://enseignement-artistique-culturel.circo25.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/29/2019/05/EC_CINEFETE15_LeTableau.pdf
http://transmettrelecinema.com/film/tableau-le/
https://forms.gle/3qfB4xyzsWgB7DB97


 
 

Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022: 
https://forms.gle/cT4AzPwUwUDvppSe8 
 

 Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2023 από τις 16:00 έως τις 17:00  
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023: 
https://forms.gle/cy35dCpCtUmoSwRM7 

II) Σχεδιασμός σχεδίων εργασίας (projets) 

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 από τις 16:00 έως τις 17:00  
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023: 
https://forms.gle/CmMTpBvPXURNkYpK6 

 

B. Οι μικρές συνταγές της Danaé Ioakimidis – Διαδικτυακά μέσω Zoom 

Τρόποι προώθησης της γαλλικής γλώσσας  
 

Κατασκευή αυτοκόλλητων και σελιδοδεικτών χρησιμοποιώντας εργασίες των μαθητών. 
Εξοικείωση με την πλατφόρμα σχεδιασμού CANVAS. 
 
Τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 από τις 15:30 έως τις 17:00  
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023: 
https://forms.gle/rdqWFEZ89Ri145yC7   

Γ. Οι μικρές συνταγές της Emilie Benoit-Mathieu – Διαδικτυακά μέσω Zoom 

 
Καθηγήτρια με εμπειρία 25 ετών στη διδασκαλία της γαλλικής ως 
ξένης γλώσσας, η Emilie Benoit-Mathieu εργάστηκε στη Γερμανία, 
στις ΗΠΑ και στη Γαλλία, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και στην 
Alliance Française της Νίκαιας. Ανεξάρτητη επιμορφώτρια και 
καθηγήτρια γαλλικής ως ξένης γλώσσας, διευθύνει εργαστήρια και 
επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας 
στη Γαλλία και στο εξωτερικό. 
 

 
 

I) « Χρησιμοποιώντας flashcards στην τάξη » την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 από τις 15:30 
έως τις 17:00 (αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιοχών 
της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και των Ιονίων Νήσων). 
 
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022:  
https://forms.gle/r2PPn6bpjr1osPAZ9 
 

https://forms.gle/cT4AzPwUwUDvppSe8
https://forms.gle/CmMTpBvPXURNkYpK6


 
 

II) « Η γραμματική αλλιώς » την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 από τις 15:30 έως τις 17:00 
(Για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 
 
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023:  
https://forms.gle/cXwwt6h2hVCArAoh8 

 

III) « Δραστηριότητες εκκίνησης της τάξης » την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 από τις 
15:30 έως τις 17:00 (Για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 
 
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023:  
https://forms.gle/BxaW2H6Kv6NjvWaY9 

 

IV) « Συνεργατικές δραστηριότητες » την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 από τις 15:30 έως 
τις 17:00 (Για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 
 
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023:  
https://forms.gle/WJMhAnebpLJAbPkEA 

 

Συναντήσεις « WEBEX » για τους εκπαιδευτικούς της Αττικής 
 
Συναντιόμαστε για επιμορφωτικά σεμινάρια με την Véronique Bruez και την Monia Starck: 
 

 Η Τέχνη στο σχολείο την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 από τις 17:00 έως τις 19:00 
 

 

 
 

 

 

 

 Εργαστήριο γραφής στην τάξη των γαλλικών την Τετάρτη 22 
Φεβρουαρίου 2023  
          από τις 17:00 έως τις 19:00 

 

 



 
 

3η Ελληνογαλλική Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή εβδομάδα 

 

3η Ελληνογαλλική Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Εβδομάδα 
6-10 Φεβρουαρίου 2023 

 
Διαδικτυακή συνάντηση (Zoom) γνωριμίας και παρουσίασης του παιδαγωγικού υλικού: την 
Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 στις 15:30  
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023: 
https://forms.gle/Tmfe52cmmWjsXhY37 
 
 

Διαγωνισμός 
 

Ο Διαγωνισμός λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας « Concours des dix mots », 
εντάσσεται στη δράση « Dis-moi dix mots » και απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το θέμα της φετινής διοργάνωσης 2022-23 είναι « Dis-moi dix mots à tous les temps » (Πες 
μου δέκα λέξεις σε όλους τους χρόνους). 
Οι δέκα προτεινόμενες λέξεις μας προσκαλούν να διερευνήσουμε τη σχέση μας με το 
χρόνο: année-lumière, déjà-vu, lambiner, tic-tac, synchrone, plus-que-parfait, dare-dare, 
rythmer, avant-jour, hivernage. 
 

 
 
Τον Διαγωνισμό λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας « Concours des Dix mots », 
διοργανώνει το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και με την υποστήριξη της ομοσπονδίας Ligue de l'enseignement, χορηγό του 
βραβείου. 

https://forms.gle/Tmfe52cmmWjsXhY37


 
 

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στη δράση ευαισθητοποίησης στη γαλλική γλώσσα « Dis-moi dix 
mots », προσκαλώντας τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 
δημιουργήσουν ένα συλλογικό, καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό έργο, βασισμένο σε μία 
γλωσσική προεργασία γύρω από τις δέκα λέξεις που επιλέγονται κάθε χρόνο από το 
Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με τις γαλλόφωνες χώρες εταίρους. 
Ο Διαγωνισμός « Concours des Dix mots » αποτελεί μία ευκαιρία και ένα προνομιακό 
εργαλείο ανάπτυξης και ενίσχυσης της γνώσης της γαλλικής γλώσσας. 
 
Ημερολόγιο 

 Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2022, μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2023: εγγραφές 
των τάξεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και αποστολή των έργων. 

 9 και 10 Φεβρουαρίου 2023: επιτροπές αξιολόγησης των συμμετοχών. 
 Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023: ανακοίνωση των νικητών  
 Εβδομάδα από 18 έως 26 Μαρτίου 2023: Εβδομάδα της γαλλικής γλώσσας και της 

Γαλλοφωνίας. 
 

Ενημερωτικό υλικό 
 Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών 
 Ενημερωτικό φυλλάδιο « Dis-moi dix mots » 

 
 

Οι σχολικές επισκέψεις συνεχίζονται! 

Κάθε Δευτέρα από τις 10:00 έως τις 12:00, έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Ελλάδος. 

Επικοινωνήστε μαζί μας: sce@ifg.gr - 2103398671 

 

https://eduscol.education.fr/document/43429/download
https://eduscol.education.fr/document/43432/download
mailto:sce@ifg.gr

