
Διαγωνισμός ορθογραφίας στα γαλλικά « Dictée Lavalloise »

Το ΓΕΛ Πολυγύρου Χαλκιδικής προσκαλεί μαθητές και μαθήτριες Γ Γυμνασίου και 

Λυκείου που έχουν επίπεδο ίσο ή μεγαλύτερο του Β1 να λάβουν συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό ορθογραφίας στα γαλλικά « Dictée Lavalloise ».

Η « Dictée Lavalloise » - «Διαγωνισμός Ορθογραφίας της πόλης Λαβάλ»- αποτελεί 

ένα θεσμό που εδραιώθηκε από το 2003 μεταξύ της πόλης του Λαβάλ Γαλλίας και 

των αδελφοποιημένων πόλεων Québec του Καναδά, Garango της Μπουρκίνα-

Φάσο, Suceava της Ρουμανίας και Lovetch της Βουλγαρίας. 

Η πόλη μας, ο Πολύγυρος ανήκει σε αυτό το δίκτυο των αδελφοποιημένων πόλεων 

καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και ο Δήμος Λαβάλ Γαλλίας έχουν 

υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τη 

γαλλοφωνία, να δώσουμε ευκαιρίες στους μαθητές μας να εξασκήσουν τις γνώσεις 

τους στη Γαλλική γλώσσα και να συμμετέχουν σε μια διακρατική και 

πολυπολιτισμική διοργάνωση. 

O Διαγωνισμός ορθογραφίας στα γαλλικά « Dictée Lavalloise » θα 

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 υπό την αιγίδα της ΠΕ 

Χαλκιδικής και με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, του 

Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, του Συλλόγου καθηγητών 

γαλλικής γλώσσας APLF-DU και της επιτροπής αδελφοποίησης LAVAL-GRÈCE του 

Δήμου Λαβάλ Γαλλίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ασύγχρονα από την ασφάλεια 

του προσωπικού χώρου των συμμετεχόντων τη χρονική στιγμή που επιθυμούν.

Μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα 

πραγματοποιηθεί δοκιμαστική συμμετοχή για εξοικείωση με την πλατφόρμα.

Κάθε διαγωνιζόμενος θα λάβει βεβαίωση συμμετοχής και αναμνηστικό δώρο με τη 

φροντίδα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Γαλλικού Ινστιτούτου 

Θεσσαλονίκης. Κάθε σχολείο του οποίου οι μαθητές συμμετέχουν θα λάβει 

βεβαίωση συμμετοχής και αναμνηστικό δώρο με τη φροντίδα της επιτροπής 

αδελφοποίησης LAVAL-GRÈCE του Δήμου Λαβάλ Γαλλίας.

Δηλώσεις συμμετοχής στο σύνδεσμο που ακολουθεί, έως 30 Νοεμβρίου 2022.



https://forms.gle/mc189J7QP4ZM5okaA

Όροι του Διαγωνισμού:

1. Όλες οι λέξεις της ορθογραφίας εμφανίζονται στο λεξικό LAROUSSE.

2. Η ορθογραφία εκφωνείται μέσα από την πλατφόρμα edpuzzle.  Οι μαθητές/τριες 

που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα μπουν με προσωπικούς κωδικούς που θα τους 

χορηγηθούν στην πλατφόρμα edpuzzle.com, στην καθορισμένη ημερομηνία και 

από την ασφάλεια του προσωπικού τους χώρου, θα έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν τη βιντεοσκοπημένη υπαγόρευση της ορθογραφίας και να 

πληκτρολογήσουν τις απαντήσεις τους. Η ορθογραφία θα είναι αναρτημένη για 4 

ώρες (από τις 10:00 έως τις 14:00) και κάθε διαγωνιζόμενος/η θα έχει το δικαίωμα 

μιας υποβολής. Την εβδομάδα πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού, οι 

υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν με υπόδειγμα που θα αναρτηθεί 

στην ίδια πλατφόρμα και θα τους κοινοποιηθεί.

3. Τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων καλύπτονται προκειμένου να αξιολογηθούν.

4. Κάθε διαγωνιζόμενος όταν ολοκληρώσει τις απαντήσεις του, εξέρχεται από την 

πλατφόρμα που πραγματοποιείται ο διαγωνισμός και δεν έχει τη δυνατότητα να 

επανέλθει  για να επεξεργαστεί τις απαντήσεις του.

5. Στο τέλος της διαδικασίας κάθε διαγωνιζόμενος θα λάβει ένα αντίγραφο του 

κειμένου της ορθογραφίας στην οποία διαγωνίστηκε.

6. Η οργανωτική επιτροπή παραδίδει τα γραπτά στην επιτροπή αξιολόγησης. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των γραπτών  έχει οριστεί ως εξής:

-Μία μονάδα ποινής για κάθε ορθογραφικό λάθος ή παράλειψης λέξης (πολλά 

λάθη στην ίδια λέξη δεν προσμετρώνται)

-Μισή μονάδα ποινής για κάθε παράλειψη τόνου, αποστρόφου ή παύλας.

-Η μη χρήση κεφαλαίου γράμματος δεν προσμετράται.

Οι τρεις διαγωνιζόμενοι με τα καλύτερα γραπτά (λιγότερες ή καθόλου μονάδες 

ποινής) θα βραβευτούν και θα λάβουν από ένα Λεξικό της Γαλλικής Γλώσσας από το 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται υπόψη ο 

αριθμός των επαναλήψεων που χρειάστηκε ο διαγωνιζόμενος και ο συνολικός 

χρόνος που του χρειάστηκε για την ολοκλήρωση της ορθογραφίας. Όλοι οι 



συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική με τη σύμφωνη γνώμη των 

γονέων/κηδεμόνων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος. 

Προκειμένου να λάβουμε ανατροφοδότηση τόσο για το περιεχόμενο όσο και για 

την οργάνωση του διαγωνισμού, προβλέπονται διαδικασίες αξιολόγησής του μέσω 

ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο θα συμπληρώνεται από τους/τις μαθητές/-

ήτριες. 

Για περισσότερες πληροφορίες xpanteli@gmail.com

Χριστίνα Χατζηπαντελή

Καθηγήτρια Γαλλικών 

ΓΕΛ Πολυγύρου



 

      -----
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,22 /09/2022
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/115419/Δ2

ΠΡΟΣ:

  

ΚΟΙΝ:                                                                                                                              

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού Ορθογραφίας στα γαλλικά για 
μαθητές/τριες Δ.Ε. όλης της χώρας – σχ. έτος 2022-2023.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 113654/Δ2/20-09-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 31/05/2022 αίτηση που μας απέστειλε το Γενικό Λύκειο Πολυγύρου, που 
αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού Ορθογραφίας στα γαλλικά, σας 
ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 49/16-9-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε 
την εξ αποστάσεως διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού Ορθογραφίας στα γαλλικά «Dictée 
Lavalloise»-«Διαγωνισμός Ορθογραφίας της πόλης Λαβάλ» από το Γενικό Λύκειο Πολυγύρου που 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ.Ε. όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023.

Σκοπός του εν λόγω Διαγωνισμού είναι να ενισχυθεί η γαλλοφωνία και να δοθούν ευκαιρίες 
στους/στις μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εξασκήσουν τις γνώσεις τους στη Γαλλική 
γλώσσα και να συμμετέχουν σε μια διακρατική και πολυπολιτισμική διοργάνωση. Η «Dictée Lavalloise»-
«Διαγωνισμός Ορθογραφίας της πόλης Λαβάλ» αποτελεί ένα θεσμό μεταξύ της πόλης Λαβάλ Γαλλίας και 
των αδελφοποιημένων πόλεων Quebec του Καναδά, Garango της Μπουρκίνα-Φάσο, Suceava της 
Ρουμανίας, Lovetch της Βουλγαρίας, καθώς και του Πολύγυρου Χαλκιδικής. Απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες  Γ΄ τάξης Γυμνασίων και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικών Λυκείων όλης της χώρας που έχουν 
γνώσεις γαλλικής γλώσσας επιπέδου μεγαλύτερου ή ίσου του Β1. Τον διαγωνισμό διοργανώνει το ΓΕΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης.
της χώρας. Έδρες τους.

2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Π.Δ.Ε. της χώρας)

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
4. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. (Γυμνάσια-ΓΕ.Λ.)

(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                         ΤΜΗΜΑ Β’

                                     -----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες :  Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

: Zήβα Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο         :  210-34.43.272 (Δ.Ε.)

: 210-34.42.218 (Δ.Ε.)

1. Γενικό Λύκειο Πολυγύρου
mail@1lyk-polyg.chal.sch.gr 
2.   Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 info@iep.edu.gr

mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:mail@1lyk-polyg.chal.sch.gr
mailto:info@iep.edu.gr


Πολυγύρου υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με τη συνεργασία του Γαλλικού 
Ινστιτούτου, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, της Επιτροπής Αδελφοποίησης 
Laval-Hellas, καθώς και του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας APLF-DU. Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος (προτεινόμενη ημερομηνία Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022).

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 
προϋποθέσεις: 

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

2. Οι μαθητές/τριες να δηλώσουν ατομικά το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο 
διαγωνισμό.

3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την 
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει 
της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η 
βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα 
υλοποιηθεί με ευθύνη του ΓΕΛ Πολυγύρου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των 
μαθητών/τριών.

6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

7. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας του εν λόγω διαγωνισμού να γίνει 
από τους/τις διοργανωτές/τριες (ΓΕΛ Πολύγυρου) με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο 
(π.χ. ιστοθέση διοργανωτών, Τύπος, …)

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες  να απευθύνονται στον 
Φορέα Διοργάνωσης στο τηλέφωνο 2371023159 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
mail.@1lyk-polyg.chal.sch.gr . 
Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
http://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-
23→Διαγωνισμοί.

Εσωτερική Διανομή:                                     

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κόπτση
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                                                                             
4. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
5. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων       
6. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης                        
8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ 

           ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ

mailto:mail.@1lyk-polyg.chal.sch.gr
http://edugate.minedu.gov.gr/
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