
 
         

Τμήμα εκπαιδευτικής συνεργασίας 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ και ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Μάρτιος-Απρίλιος 2023 
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Μετά το αφιέρωμα στην Τέχνη στο σχολείο και την ολοκλήρωση της Ολυμπιακής και 
Παραολυμπιακής Εβδομάδας που συγκέντρωσε 15 000 συμμετοχές Ελλήνων και Γάλλων 
μαθητών, ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε για μία ακόμη χρονιά τη Γαλλική γλώσσα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Μαρτίου, μήνα της Γαλλοφωνίας. Ανακαλύψτε εδώ τις κυριότερες εκδηλώσεις 
του νέου μας προγράμματος.  
 

Υπογραφή του Συμφώνου συνεργασίας με την Ελληνική 
Παραολυμπιακή Επιτροπή 

 
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 στις 15:00 

Το θέμα της συμπερίληψης έχει την τιμητική του στα 
σχολεία τη χρονιά 2022-2023, ευαισθητοποιώντας τους 
νέους και τις νέες σε θέματα αναπηρίας. Οι αθλητές των 
Παραολυμπιακών αγώνων θα συμβάλλουν στην εξάλειψη 
των διαφορών και στην αλλαγή των αντιλήψεών μας. Σας 
προτείνουμε ένα νέο κουίζ με θέμα τους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες για τους μαθητές σας (στα ελληνικά & στα γαλλικά).  

Υποστηρίζουμε επίσης την εκστρατεία « A ball for all » για τη στήριξη του ποδοσφαίρου 
παιδιών με οπτική αναπηρία: https://aballforall.eu 

Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας ετοίμασε ειδικά για εσάς και τους μαθητές σας ένα 
κουίζ αφιερωμένο στην ημέρα αυτή. 
Ο σύνδεσμος θα σας κοινοποιηθεί στις 8 Μαρτίου 2023. 

 

 

 

https://aballforall.eu/


 

      Παγκόσμια σκυταλοδρομία 
 

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 από τις 9:00 έως τις 10:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) 
 

Με αφορμή την αντίστροφη μέτρηση των 500 ημέρων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 
2024, η Οργανωτική Επιτροπή «Παρίσι 2024» και το γαλλικό Υπουργείο  Ευρώπης και Εξωτερικών 
Υποθέσεων, διοργανώνουν παγκόσμια, 24ωρη, αθλητική σκυταλοδρομία, με τη συμμετοχή του 
αθλητικού κόσμου και του κοινού. Επί ένα 24ωρο, περισσότερες από 100 Πρεσβείες της Γαλλίας 

ανά τον κόσμο, θα διοργανώνουν αθλητικά γεγονότα διάρκειας μίας 
ώρας, στο διάστημα μεταξύ 9:00 και 10:00 πμ (τοπική ώρα) και θα δίνουν 
στη συνέχεια τη σκυτάλη στους συμμετέχοντες της επόμενης ζώνης 
ώρας.  Η σκυταλοδρομία θα ξεκινήσει στην Ωκεανία, θα διασχίσει όλες 
τις ηπείρους με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, και θα ολοκληρωθεί 
στη Γαλλική Πολυνησία. Στην Αθήνα, θα διανύσουμε τη συμβολική 
απόσταση των 2024 μ. στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), εκεί 
όπου διεξήχθησαν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896.  
Ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης του Τόκιο στα 100 μέτρα, Θανάσης 
Γκαβέλας, θα παραλάβει τη σκυτάλη από τον Πρέσβη της Γαλλίας, κύριο 
Patrick Maisonnave, και θα την παραδώσει στις επόμενες χώρες, και 
συγκεκριμένα στην Ελβετία.  
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης τάξεις της Ελληνογαλλικής 

Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά, τάξεις ελληνικών σχολείων, Γυμνασίων και σπουδαστές του 
Γαλλικού Κολεγίου IDEF. Η γιορτή θα κλείσει με μία υπαίθρια ομαδική χορογραφία (flash mob). 
 
 

Μαραθώνιος ανάγνωσης 

 

Από την Τρίτη 14 Μαρτίου έως την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 
 

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ;  
Μυθιστορήματα, κόμικς, manga, επιστημονικά βιβλία (όχι περιοδικά) 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  
Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας μία 
συλλογική πρόκληση: να διαβάσουν και να μοιραστούν 2024 βιβλία (ελάχιστο) σε 42 ημέρες. 
Αναπτύσσουν τις αξίες του Ολυμπισμού: επιμονή, υπέρβαση, αλληλοβοήθεια, αλληλεγγύη. 
 

Για την εγκυρότητα των αναγνώσεων, απαιτείται η πραγματοποίηση από τους συμμετέχοντες 
και για κάθε βιβλίο που διαβάστηκε, μίας από τις παρακάτω εργασίες:  
 Ανάπτυξη μίας κριτικής του βιβλίου 
 Δημιουργία haïkus ή ακροστιχίδων εμπνευσμένων από το βιβλίο  
 Δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού σελιδοδείκτη, αφίσας ή εικονογράφησης  
 Σχεδιασμός ενός νοητικού χάρτη επεξήγησης του βιβλίου  
 Σύνταξη μίας επιστολής προς τον συγγραφέα ή τον κεντρικό χαρακτήρα του βιβλίου  
 

Η εργασία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: marathonlecture@ifg.gr 

 

mailto:marathonlecture@ifg.gr


 

Μήνας της Γαλλοφωνίας 
 

Θέαμα « Παράσταση Η ΓαλλίαΜου »  
του χορογράφου και χορευτή Τζίτζι Κασιουελεάνου 

 

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 στις 19: 
30, στο Αuditorium Theo Angelopoulos 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος 
 

Είσοδος ελεύθερη, παράσταση στα γαλλικά (χωρίς υπότιτλους)  
Απαιτείται κράτηση από την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023 μέσο 
του ακολούθου συνδέσμου: 
https://www.eventbrite.fr/e/performafrance-gigi-caciuleanu-
tickets-547723554897 
 

Με την ευκαιρία της 30ής επετείου της ένταξης της Ρουμανίας στον 
Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, η Πρεσβεία της Ρουμανίας στην 
Ελλάδα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Ρουμανικό Πολιτιστικό 

Ινστιτούτο, παρουσιάζουν το θέαμα «Παράσταση Η ΓαλλίαΜου»,  μια περφόρμανς «οίησης 
και χορού» όπου ο χορογράφος και χορευτής Τζίτζι Κασιουελεάνου αφηγείται τον εαυτό του 
με χορευτικές κινήσεις, αλλά και με ποιήματα ή σχέδια. 
Στη συνέχεια, η Κριτικός Θεατρικής Τέχνης, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λουντμίλα 
Πατσατζόγλου, Επίτιμη Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Θεάτρου (IATC), παρουσιάζει 
τη γαλλική έκδοση του βιβλίου της «Τζίτζι Κατσιουλεάνου – Ο Άνθρωπος Χορευτής». 
Στο τέλος η κριτικός Λουντμίλα Πατσατζόγλου και ο Τζίτζι Κατσιουλεάνου θα υπογράψουν 
αυτόγραφα και βιβλία. 
  

Έκθεση ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ  

 

 
 
Με αφορμή την έκθεση Visitations του Γιάννη Χατζηασλάνη, η οποία αποτέλεσε πηγή 
έμπνευσης για το θέμα του φετινού διαγωνισμού Γαλλοφωνίας, παρουσιάζονται έργα του 
καλλιτέχνη, εμπνευσμένα από την ευρωπαϊκή πρακτική των cabinets de curiosités, η οποία 
αναπτύχθηκε την περίοδο της Αναγέννησης, στο σταυροδρόμι της τέχνης και της επιστήμης. 
Η φωτογραφική έκθεση του Γιάννη Χατζηασλάνη, επανερμηνεύει την έννοια της συλλογής 
αντικειμένων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ποιητικού κόσμου. Με αφορμή τον 
Εθνικό Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2023, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σάς προσκαλεί να 
εξερευνήσετε τον κόσμο του καλλιτέχνη στο Bistrot Paris-Athènes. 

Εγκαίνια έκθεσης παρουσία του καλλιτέχνη την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 στις 19:00 
στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.  

 

 
 

 

https://www.eventbrite.fr/e/performafrance-gigi-caciuleanu-tickets-547723554897
https://www.eventbrite.fr/e/performafrance-gigi-caciuleanu-tickets-547723554897


 
Απονομή βραβείων του Εθνικού Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας 2023 

 

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 στις 10:00  
Κατόπιν πρόσκλησης, για τα σχολεία που βραβεύθηκαν. 
 

Συναντήσεις Webex για τους εκπαιδευτικούς της Αττικής 
« Η γαλλοφωνία στον κόσμο » με την Monia Starck 

 

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 στις 16:30  
Δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Ελλάδος.   
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023: 
https://forms.gle/DA6hKAFwpVkUnhzg7 

 

Διάλεξη της Rennie Yotova 
 

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 στις 18:30  
 

« Η Γαλλοφωνία του μέλλοντος: τα γαλλικά, μια ελκυστική γλώσσα για τους νέους» 
 

 

 
 
 
Καθιερώνοντας τη γαλλική γλώσσα ως συνδετικό κρίκο μίας κοινότητας λαών, η Γαλλοφωνία 
αποτελεί προνομιακό πεδίο έκφρασης της πολυμορφίας και της αλληλεγγύης σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Η Σύνοδος Κορυφής στη Τζέρμπα της Τυνησίας το 2022 ολοκληρώθηκε με την 
υιοθέτηση της Διακήρυξης για τη γαλλική γλώσσα στο πλαίσιο της γλωσσικής πολυμορφίας της 
Γαλλοφωνίας, η οποία ενθαρρύνει μεταξύ άλλων, τη χρήση και τη διδασκαλία της γαλλικής 
γλώσσας στον κόσμο. Η νεολαία εκπροσωπεί δικαίως την εξαιρετική δυναμική της γαλλικής 
γλώσσας μέσα από τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την ένταξη στην απασχόληση και την 
προσδοκία για ένα κόσμο που θα εμπλουτίζεται από τη διαφορετικότητα του Άλλου.   

Η Rennie YOTOVA είναι Διδάκτωρ Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
της Σόφιας (Βουλγαρία) και του Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre 
(Γαλλία), καθηγήτρια πανεπιστημίου και διοικητικό στέλεχος του 
Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, αρμόδια για τη διδασκαλία 
της γαλλικής γλώσσας στον κόσμο. Με καταγωγή από τη 
Βουλγαρία, έχει εκδώσει πολυάριθμα βιβλία στα γαλλικά και στα 
βουλγαρικά. Έχει μεταφράσει και συγγράψει πληθώρα 
λογοτεχνικών δοκιμίων και δύο ποιητικές συλλογές. Διετέλεσε 
υψηλόβαθμο στέλεχος του διεθνούς οργανισμού στη Σόφια, στο 
Βουκουρέστι και στο Ντακάρ. Έχει λάβει πλήθος διακρίσεων.  
 

Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Συντονισμός: Ελένη Τατσοπούλου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Γαλλικής λογοτεχνίας στο Τμήμα 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Μετά τη διάλεξη θα ακολουθήσει βραδιά έκπληξη! 
 

Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023: 
https://forms.gle/iW9kLBZiuRHPsVor6 

 

 

https://forms.gle/DA6hKAFwpVkUnhzg7
https://forms.gle/iW9kLBZiuRHPsVor6


 
 
 

Τα γαλλικά απογειώνονται με τη Γαλλοφωνία  
Πρόσκληση σε ταξίδι και ανάσες φρέσκου αέρα ! 

 

Διαδικτυακό σεμινάριο με τον Hugues Denisot 
 

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 από τις 18:00 έως τις 19:30 από το Αμφιθέατρο Gisèle Vivier, δια 
ζώσης και διαδικτυακά μέσω Zoom 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας δίνει την ευκαιρία να 
παρακολουθήσετε ζωντανά το διεθνές διαδικτυακό 
σεμινάριο που θα διεξαχθεί από τις εγκαταστάσεις του, 
παρουσία του επιμορφωτή Hugues Denisot. Μετά το τέλος 
της παρουσίασης οι Έλληνες συμμετέχοντες θα έχουν τη 
δυνατότητα να συνομιλήσουν με τον επιμορφωτή. Ώρα 
προσέλευσης του κοινού: 17:45. 
 

Κάθε χρόνο στις 20 Μαρτίου, οι γαλλόφωνοι και οι γαλλόφιλοι 
όλου του κόσμου γιορτάζουν την ημέρα της γ(Γ)αλλοφωνίας. 
Εδώ και 30 χρόνια, ο Μάρτιος είναι για εμάς του 
εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές γαλλικής γλώσσας, ο 
κατεξοχήν μήνας της γαλλικής γλώσσας σε όλες τις εκφάνσεις 
της, αλλά και ο μήνας των γαλλόφωνων πολιτισμών. 
Στο πλαίσιο του διαδικτυακού αυτού σεμιναρίου, θα δούμε με 

ποιο τρόπο μια γαλλόφωνη διαπολιτισμική προσέγγιση μπορεί να εμπλουτίσει τη διδασκαλία 
των νέων μαθητών μας, πώς μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των κινήτρων τους και να 
διευρύνει τους ορίζοντές τους. 
 

Ο Hugues Denisot θα εμπλουτίσει το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου με πρακτικά 
παραδείγματα παιδαγωγικού υλικού και δραστηριοτήτων από τις επιτυχημένες μεθόδους Les 
Loustics και Sésame, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Hachette FLE. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ – Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Τρίτη 14 
Μαρτίου 2023: https://forms.gle/tv9vreA574hUzYHEA 
 

Εργαστήριο με τον Γιάννη Χατζηασλάνη - CURIOSITAS VISITATIONS 
 

Το εργαστήρι επικεντρώνεται στη φωτογραφία και τη μουσειολογία. Ειδικότερα, μέσα από το 
καλλιτεχνικό πρότζεκτ Visitations του φωτογράφου Γιάννη Χατζηασλάνη και τη διαθεματική 
έρευνα Curiositas-Visitations με θέμα τα δωμάτια αξιοπερίεργων εκθεμάτων (cabinets de 
curiosité) υπό τη διεύθυνση του επιμελητή Βαγγέλη Ιωακειμίδη, συζητάμε και 
πειραματιζόμαστε μέσα από μία πρακτική άσκηση in situ γύρω από τις έννοιες της συλλογής και 
της ταξινόμησης, της περιέργειας, της μουσειακής αφήγησης και της αναθεώρησης. 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε 16 μαθητές-νικητές του Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας.  
 
Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 από τις 10:00 έως τις 13:00 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος  
Τρίτη 25 Απριλίου 2023 από τις 17:30 έως τις 20:00 στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο, για 
16 εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας 
Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 από τις 10:00 έως τις 13:00 στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο, 
για 16 μαθητές 
 

 

https://forms.gle/tv9vreA574hUzYHEA


 
Παράσταση Le Peu du monde του Eric Cénat 

 
Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 στις 19:30 στο Αuditorium Theo 
Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος 
Είσοδος ελεύθερη 
Με τους Vojta Janyska και Σοφία Αλεξάνδρου 
 
Δύο χρόνια μετά το θάνατο της Κικής Δημουλά, η Ελληνίδα 
συνθέτρια Σοφία Αλεξάνδρου, ο Τσέχος εικαστικός Vojtěch Janyška 
και ο γάλλος σκηνοθέτης Éric Cénat ενώνουν τις τέχνες τους για να 
τιμήσουν αυτή την εμβληματική μορφή της ελληνικής ποίησης.  
 

Στο ρεπερτόριό της Κικής Δημουλά, το Le peu du monde έχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση. Γραμμένο 
το 1971 και μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες, το έργο αυτό του έχει χαρίσει παγκόσμια φήμη. 
Απεικονίζει το πέρασμα του χρόνου, την καθημερινή ζωή και τη μοναξιά με έναν γλυκόπικρο 
ύφος. Το μοναδικό της όραμα εξακολουθεί να έχει απήχηση και σήμερα. Για να 
εικονογραφήσουν αυτό το διαχρονικό κείμενο, οι τρεις ευρωπαίοι καλλιτέχνες συνδυάζουν, επί 
σκηνής, μουσική δημιουργία στο πιάνο, προφορικές ή τραγουδισμένες γαλλικές και ελληνικές 
φωνές και κινούμενες προβολές ακουαρέλας. Ένας τρόπο 
 
Απαιτείται κράτηση από την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 μέσο του ακολούθου συνδέσμου : 
https://www.eventbrite.fr/e/le-peu-du-monde-deric-cenat-tickets-557787506447 

 

Εκπαίδευση μέσω της εικόνας 
 

 

1) Σχολικές προβολές στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, στο 
Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: 
 

Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και μέχρι την 
πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων: 
 

         Για μαθητές Γυμνασίου – Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 στις 9:30 
        « Περπατώντας πάνω από το νερό », της Aïssa Maïga 
       Εγγραφές:  https://forms.gle/VAwkQ9i1TAp3W7Yv8 
 

         Για μαθητές Λυκείου – Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 στις 9:30 
        « Πρωτάρηδες », των Thierry Demaizière και Alban Teurlai 
        Εγγραφές:  https://forms.gle/KLH8HFT6Jv5cPoE17 

 

 

 

  

https://www.eventbrite.fr/e/le-peu-du-monde-deric-cenat-tickets-557787506447
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/455169/adrian-moyse-dullin
https://forms.gle/VAwkQ9i1TAp3W7Yv8
https://forms.gle/KLH8HFT6Jv5cPoE17


 
2) Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σε συνεργασία με το Athens International Children’s Film 
Festival, www.athicff.com, διοργανώνει κύκλο τριών επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέμα την 
εκπαίδευση μέσω της εικόνας.  
Επιλέξαμε και σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε στην τάξη, τρεις ταινίες μικρού μήκους 
στα γαλλικά. Οι ταινίες συνοδεύονται από παιδαγωγικό υλικό και από ένα webinar γνωριμίας 
και παρουσίασης προτεινόμενων δραστηριοτήτων για την τάξη μετά την προβολή.  
Δηλώστε συμμετοχή στα διαδικτυακά σεμινάρια μέχρι την Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 στους 
παρακάτω συνδέσμους:  
  

        Δημοτικά – Τρίτη 25 Απριλίου 2023, 15:30-17:00 
 « Personne ne s'aimera jamais comme on s'aime », ταινία μικρού μήκους της Laure 
Bourdon Zara Zarader 
Εγγραφή:  https://forms.gle/SVuwNvPiYBpnbYYx5 
 

         Γυμνάσια – Τετάρτη 26 Απριλίου 2023, 15:30-17:00 
       « Grand Hôtel Barbès », ταινία μικρού μήκους του Ramzi  
       Ben Sliman 
       Εγγραφή:  https://forms.gle/qgAofazhABvjuhiM9 
 

         Λύκεια – Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, 15:30-17:00 
        « Entracte », ταινία μικρού μήκους του Anthony Lemaître 
        Εγγραφή: https://forms.gle/xpeVvEmk9KhWJqZq9 
 
 

3) Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος υποδέχεται την εκπαιδευτική δράση Petit Plan για τη 
διοργάνωση συζητήσεων για το σχολικό κοινό γύρω με θέμα ταινίες του γαλλικού 
κινηματογράφου. Η πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση Θα δώσει την ευκαιρία στους 
μαθητές να προσεγγίσουν διάφορα κοινωνικά θέματα (φύλο, καταπολέμηση των διακρίσεων 
και της παρενόχλησης, περιβάλλον, μετανάστευση). 

 
 
 
 

Το γαλλόφωνο όχημα 
 

Από τη Δευτέρα 27 έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Το γαλλόφωνο όχημα ξεκινά και πάλι την περιοδεία του τον προσεχή Μάρτιο… Με 
επιβαίνοντες δύο ποιητές-ταξιδιώτες που μοιράζονται την ίδια αγάπη για τα ταξίδια και τις 
περιπλανήσεις. Ο ένας γεννήθηκε στην πόλη Charleville της Γαλλίας το 1854. Ο άλλος, έναν 
αιώνα αργότερα, στο Mons του Βελγίου το 1960 ! Η απόσταση που τους χωρίζει δεν ξεπερνά 
τα 100 χιλιόμετρα… Και οι δύο διέσχισαν πολλές φορές τα γαλλο-βελγικά σύνορα. Πρόκειται 
για τον Arthur Rimbaud και τον Carl Norac! Δύο λάτρης της γαλλικής γλώσσας και των 
λέξεων… Ο Rimbaud εκφράζει την επαναστατικότητα της εφηβείας, ο Norac τον ενθουσιασμό 
της παιδικής ηλικίας!  Ο Rimbaud χαρακτηρίζεται από την εκρηκτική, ρυθμική, έντονη γραφή 
του, ο Norac από το εύθυμο και παιχνιδιάρικο ύφος του. 
Με τον Eric Cénat (Théâtre de l’Imprévu)   
 

  

 

 

 

 Για μαθητές Λυκείου – την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 
από τις 10:00 έως τις 12:00  

     Plus d’informations : https://petitplan.org/ 
 

http://www.athicff.com/
Laure%20Bourdon%20%20%20%20%20%20%20%20%0d%20%20%20Zarader
Laure%20Bourdon%20%20%20%20%20%20%20%20%0d%20%20%20Zarader
https://forms.gle/SVuwNvPiYBpnbYYx5
https://forms.gle/qgAofazhABvjuhiM9
https://forms.gle/xpeVvEmk9KhWJqZq9
https://petitplan.org/


 
Τη Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 στην ΚΡΗΤΗ  
Την Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 στη ΛΕΣΒΟ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ « Αποκτώντας δεξιότητες μέσα από το παιχνίδι » με τον 
Hugues Denisot 
Το εργαστήρι απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (6-14 ετών). Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, εξετάζουμε τον τρόπο με τον 
οποίο η εισαγωγή του παιχνιδιού στην τάξη των γαλλικών εντάσσεται στις επικοινωνιακές 
προσεγγίσεις, προσφέροντας ένα ψυχαγωγικό πλαίσιο που ενθαρρύνει την προφορική ή 
γραπτή έκφραση και αλληλεπίδραση. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπτύξουν μια 
ψυχαγωγική προσέγγιση και να «σκηνοθετήσουν» τον τρόπο διδασκαλίας τους. Οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να (ξανα)ανακαλύψουν διάφορα είδη παιχνιδιών 
(παιχνίδια-πλαίσιο, αυτόνομα και διαδραστικά παιχνίδια, ανταγωνιστικά και συνεργατικά 
παιχνίδια, διαδικτυακά παιχνίδια, παιχνίδια απόδρασης...) που επιτρέπουν στους μαθητές 
να αναπτύξουν ουσιαστικές δεξιότητες ως μέλη ενός κοινωνικού συνόλου. 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 

Επιμορφωτικά σεμινάρια με την Emilie Benoit-Mathieu 
 

 
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. 

 
 

1) ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ZOOM:  
 

« Επινοώντας ένα παιχνίδι επανάληψης της διδακτέας ύλης για το κλείσιμο της σχολικής 
χρονιάς »  
Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 από τις 15: 30 έως τις 17:00 
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023:  
https://forms.gle/ws8A8VhZBTYd8gqn7 
 
2) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ :  
 

« Εμψύχωση σχολικής τάξης »  
Τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 από τις 15: 30 έως τις 17:00 για 15 εκπαιδευτικούς 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023:  
https://forms.gle/1ueckVGcu87eLiW58 
 

« Επιλογή και παιδαγωγική αξιοποίηση ελκυστικού υλικού »  
Την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 από τις 15: 30 έως τις 17:00 για 15 εκπαιδευτικούς 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023:  
https://forms.gle/VgpdrhTD5A6PRW2V8 
 

 

https://forms.gle/ws8A8VhZBTYd8gqn7
https://forms.gle/1ueckVGcu87eLiW58
https://forms.gle/VgpdrhTD5A6PRW2V8


 
 
« Επινοώντας ένα παιχνίδι επανάληψης της διδακτέας ύλης για το κλείσιμο της σχολικής 
χρονιάς»  
Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 από τις 15: 30 έως τις 17:00 για 15 εκπαιδευτικούς 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023:  
https://forms.gle/dk4xko3X6vJiGZes8 
 

Εξοικείωση με την πλατφόρμα σχεδιασμού CANVA 
 

Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, από τις 15:30 έως τις 17:00 
Διαδικτυακά μέσω Zoom με την Danae Ioakimidis 
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023:  
https://forms.gle/32sVLp2ZNGwnraDKA 

 

Διαγωνισμός καλύτερης σήμανσης 
για την προστασία του περιβάλλοντος 

 
Για μαθητές Δημοτικού 
Ο στόχος: ευαισθητοποίηση των μαθητών και των ενηλίκων σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος, σχεδιάζοντας πινακίδες περιβαλλοντικής σήμανσης με μηνύματα/σλόγκαν 
υπέρ της εξοικονόμησης νερού, ενέργειας κλπ., με στόχο την καταπολέμηση της σπατάλης 
και την προώθηση της ανακύκλωσης.  
 
ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΤΟΥΝ: 
2 τάξεις από την Αθήνα 
2 τάξεις από τη Θεσσαλονίκη 
1 τάξη από την Πάτρα 
1 τάξη από τη Λάρισα 
1 τάξη από τη Ρόδο 
 
ΒΡΑΒΕΙΑ:  
Φυτά και μολύβια που φυτρώνουν, φυτολόγια 
 
Ο καθηγητής γαλλικών αποστέλλει μέχρι την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2023 τις δημιουργίες των 
μαθητών σε ψηφιακή μορφή (φωτογραφίες και αρχεία Word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
sce@ifg.gr  

 

https://forms.gle/dk4xko3X6vJiGZes8
https://forms.gle/32sVLp2ZNGwnraDKA
mailto:sce@ifg.gr

