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ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής 8ου Μαθητικού Διαγωνισμού Εκφραστικής Θεατρικής Ανάγνωσης στα
Γαλλικά με θέμα : «Ιστορίες που μας κάνουν να γελάμε».
ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251 τ. Α΄/23-12-2021)
2. Το από 30/05/2022 ηλεκτρονικό αίτημά της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί και τα
συνημμένο σε αυτό έγγραφα
Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4876/2021, σας
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 8ου Διαγωνισμού Εκφραστικής Θεατρικής Ανάγνωσης
στα Γαλλικά με θέμα: «Ιστορίες που μας κάνουν να γελάμε».
Ο εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από την Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί σε
συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου του 1ου
& 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, κ.κ. Κοφίδου Α. και Τουμπεκτσή Σ., απευθύνεται σε
μαθητές/τριες Στ΄ Δημοτικού, όλων των τάξεων Γυμνασίου και της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου Γενικής,
Μουσικής, Καλλιτεχνικής και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2022-2023.
Πρόκειται για διαγωνισμό εκφραστικής ανάγνωσης σε γαλλική γλώσσα ιστοριών που
συνοδεύονται από μουσική, χορό, εικόνες ή και δραματοποίηση και έχει ως σκοπό την προβολή και
προώθηση της γαλλικής γλώσσας μέσα από την ανάγνωση απλών μυθιστορημάτων, προσιτών σε
μαθητές ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Αυτή η παιδαγωγική πράξη
καλλιεργεί δεξιότητες επικοινωνίας και έκφρασης, ενεργοποιεί την ενσυναίσθηση και γίνεται μέσο
αυτοσυνείδησης, αυτογνωσίας, ενδοσκόπησης διαμόρφωσης προσωπικής βιοθεωρίας και αξιακού
συστήματος. Ειδικότερα αυτός ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάπτυξη δημιουργικότητας, έμπνευσης
και φαντασίας μέσα από την καλλιέργεια τεχνικών κατανόησης κειμένου, αφήγησης και δημιουργικής
γραφής ιστοριών και, ταυτόχρονα αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων και την ανάπτυξη
ικανότητας συνεργασίας σε ομάδα και με άλλους.
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Επισημαίνεται ότι ο προτεινόμενος Διαγωνισμός θα διεξαχθεί εκτός του ωρολογίου
προγράμματος και εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής Καλαμαρί, το Σάββατο 29 Απριλίου 2023,
από τις 10:00 έως τις 15:00, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19, με τις εξής
προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και
Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις
στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του
σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό, καθώς και η προετοιμασία για τη
συμμετοχή τους, να πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μην
επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την
εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα
Σπουδών.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και η τυχόν μετακίνησή τους στον διαγωνισμό να γίνεται
με ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
4. Η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό
να γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Η χρήση/παρουσίαση του έργου των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για
εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που υλοποιεί την
εκδήλωση (με εμπορία, διαφήμιση κ.λ.π.)
6. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών 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.
7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
8. H γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα πρέπει
να γίνεται κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο και η όλη διενέργεια του διαγωνισμού
(υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης,
σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.
9. Για τη συμμετοχή στον προτεινόμενο διαγωνισμό, να μην απαιτείται καμία οικονομική
επιβάρυνση των μαθητών, εκπαιδευτικών ή σχολείων.
10. Να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού covid-19, όπως κάθε φορά ισχύουν.
11. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συντελεστές του δεσμεύονται να αποστείλουν
στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας 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.
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο
2310472115 με Υπεύθυνη την κ. Καμηλιέρη ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνογαλλικής
σχολής Καλαμαρί (info@kalamari.gr).

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Θωμάς Μπαχαράκης
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