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Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι 

Για όγδοη χρονιά, η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί διοργανώνει τον 8ο Διαγωνισμό Εκφραστικής-

Θεατρικής Ανάγνωσης στα γαλλικά με θέμα "Ιστορίες που μας κάνουν να γελάμε",  σε συνεργασία με το 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σωκράτη Τουμπεκτσή, ΠΕ04 και κα Αγγελική  Κοφίδου, ΠΕ05.  

Ο εν λόγω Διαγωνισμός, 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. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί εκτός του ωρολογίου προγράμματος και εντός των εγκαταστάσεων της 

Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί, το Σάββατο 29 Απριλίου 2023, από τις 10:00 έως τις 15:00. Δηλώσεις 

συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 στο σύνδεσμο: 

http://kalamari.gr/index.php/upcoming-events/999-8 

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 κειμένων, προσιτών σε μαθητές/μαθήτριες 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. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο καθώς και στο 

http://kalamari.gr/index.php/upcoming-events/999-8 . Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 

απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310472115 με υπεύθυνες τις: 

κα Μαρία Καμηλιέρη (kamilieri@edu-kalamari.gr) και  

κα Όλγα Άγγου (angou@edu-kalamari.gr) 

http://kalamari.gr/index.php/upcoming-events/999-8
http://kalamari.gr/index.php/upcoming-events/999-8
mailto:kamilieri@edu-kalamari.gr
mailto:angou@edu-kalamari.gr


Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 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.  

 

 

Σωκράτης Τουμπεκτσής 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών 

1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας 
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8ος ∆ιαγωνισµός Θεατρικής-Εκφραστικής Ανάγνωσης στα 
γαλλικά µε θέµα: Ιστορίες που µας κάνουν να γελάµε 

 

Η αναγνωστική πράξη στη λογοτεχνία, εκτός από την αισθητική 
απόλαυση που προσφέρει, αναδεικνύει την επικοινωνιακή διάδραση του 
αναγνώστη µε το κείµενο. Η µέθεξη µε το σύµπαν του κειµένου, πεζού ή 
ποιητικού, προκαλεί τη συγκινησιακή διέγερση, ενεργοποιεί την 
ενσυναίσθηση και γίνεται µέσο αυτοσυνείδησης, αυτογνωσίας, 
ενδοσκόπησης, διαµόρφωσης προσωπικής βιοθεωρίας και αξιακού 
συστήµατος. 

Η επικοινωνιακή λειτουργία της λογοτεχνικής ανάγνωσης 
ολοκληρώνεται όταν η µοναχική ανάγνωση συµπληρώνεται µε την 
εκφραστική-θεατρική ανάγνωση ή δραµατοποίηση σε ακροατήριο. Οι 
δεξιότητες επικοινωνίας που καλλιεργεί η δηµιουργική προφορική 
έκφραση και η συνακόλουθη ενεργητική-προσεκτική ακρόαση 
ενθαρρύνουν την εκδήλωση και διερεύνηση σκέψεων και 
συναισθηµάτων. 

Κάθε άνθρωπος διαθέτει πολλαπλά είδη νοηµοσύνης. Εστιάζοντας 

στην ανάπτυξη όλων των µορφών νοηµοσύνης δηµιουργούνται οι βάσεις 

για µια εκπαίδευση δικαιότερη για όλους. Ως εκπαιδευτικοί, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι µαθητές µαθαίνουν µε διαφορετικό τρόπο, 

χρειάζεται να προσεγγίζουµε µια δραστηριότητα µε ποικιλία διδακτικών 

µεθόδων ώστε να ενεργοποιούνται τα διάφορα είδη νοηµοσύνης. Σε ένα 

τέτοιο πλαίσιο, διευκολύνεται η ενεργητική και ισότιµη συµµετοχή όλων 

των µαθητών, γεγονός που αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση και την 

αυτοεκτίµησή τους, οδηγώντας σε θετικά σχολικά επιτεύγµατα και 

καλύτερη σχέση µε το σχολείο. 

 

o Τι είναι η θεατρική-εκφραστική ανάγνωση; 

Η θεατρική-εκφραστική ανάγνωση είναι η προσπάθεια να αποδώσει 
κανείς και να µεταφέρει στον ακροατή όχι µόνον το κείµενο που 
διαβάζει, αλλά και την ερµηνεία του. Για τον λόγο αυτό, για να διαβάσει 
κανείς εκφραστικά πρέπει να έχει κατανοήσει ουσιαστικά: 

 
 το νόηµα του κειµένου 
 την ατµόσφαιρά του 
 το θεµατικό πυρήνα 
 τα κύρια / δευτερεύοντα στοιχεία 
  τους χαρακτήρες 
  τα συναισθήµατα 
 το σκοπό του συγγραφέα 
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Ένα παράδειγµα θεατρικής ανάγνωσης: 

https://www.youtube.com/watch?v=KPJgrTVLLLY 
 

Όσο πληρέστερα κατανοεί κανείς, αλλά και όσο περισσότερο αγαπά 
ένα κείµενο, τόσο καλύτερα µπορεί να το αποδώσει µε τη φωνή του, 
δηλαδή να το διαβάσει ερµηνεύοντάς το. Η εκφραστική ανάγνωση 
απαιτεί την προσωπική συµβολή του αναγνώστη. 

o Πώς την πετυχαίνω; 

Κύριο µέσο: Η ΦΩΝΗ 
- χρωµατισµός της φωνής 

- τόνος / ύφος 

- ένταση φωνής 

- ρυθµός 

- επιβράδυνση / επιτάχυνση 

- µικρές ή µεγάλες παύσεις 

- ξαφνικές διακοπές 

- επαναλήψεις 

- αλλαγή προφοράς 

- η έκφραση του προσώπου 

- το βλέµµα 

- η κίνηση 

 

Άλλα µέσα: 

- µουσική επένδυση 

- χορογραφία 

- παράλληλη προβολή βίντεο ή φωτογραφιών (χωρίς ήχο) 

 
∆εν επιτρέπονται: 

- Σκηνικά 

- Φωτισµός 

- Θεατρικά αντικείµενα (µόνο δύο καρέκλες) 

- Θεατρικά κοστούµια 

o Πώς θα διαλέξω το κατάλληλο κείµενο; 

 Όταν το κείµενο έχει µια σχετική αυτονοµία, είναι πιο κατανοητό 
και πιο ενδιαφέρον. 

 Η ανάγνωση διαρκεί λίγα λεπτά. Το κείµενο δεν θα πρέπει να είναι 
εκτενές για να µην αποβεί κουραστικό. 

 Ο βαθµός δυσκολίας του κειµένου δεν αποτελεί από µόνο του 
κριτήριο πρόκρισης. (Βασικό κριτήριο είναι η επιτυχία της 
απόδοσης). 

 Σύνθετα κείµενα πλούσια σε λεπτές αποχρώσεις επιτρέπουν στον 
υποψήφιο να εκµεταλλευτεί το σύνολο των δυνατοτήτων του. 
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o Θετικά αξιολογούνται: 
- η σαφήνεια 
- η περιεκτικότητα 
- η πρωτοτυπία 
- η σύνδεση µε το θέµα του διαγωνισµού 

 

o Πώς γίνεται η παρουσίαση; 

Ο διαγωνιζόµενος κρατάει το βιβλίο ή φωτοτυπία του κειµένου του. 

Ανεβαίνει στη σκηνή και χρησιµοποιεί, αν θέλει, µικρόφωνο. Απέναντί 

του βρίσκεται το κοινό (η κριτική επιτροπή και ακροατήριο µαθητών). 

Εναλλακτικά, µπορεί να έχει αποστηθίσει το κείµενό του και να το 

αποδώσει πιο θεατρικά. Μπορεί η ανάγνωση/δραµατοποίηση να 

συµπληρώνεται από πρωτότυπο οπτικό υλικό, µουσική επένδυση 

(ηχογραφηµένη ή ζωντανή), από κάποια χορογραφία ή µίµηση. Όλα τα 

παραπάνω πρέπει προφανώς να συνδέονται µε το λογοτεχνικό 

απόσπασµα. Η συµµετοχή µπορεί να είναι ατοµική ή οµαδική (µέχρι 3 

άτοµα). 

Σε περίπτωση που, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδηµίας, η 
συµµετοχή των µαθητών δε θα επιτραπεί να γίνει δια ζώσης, θα 
πραγµατοποιηθεί µε αποστολή βίντεο της ανάγνωσης/δραµατοποίησής 
τους.  

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες συµµετοχής µε την δια ζώσης παρουσίαση. (∆εν 
επιτρέπονται : Σκηνικά, ιδιαίτερος φωτισµός, θεατρικά αντικείµενα (µόνο 
δύο καρέκλες), θεατρικά κοστούµια. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει πριν 
ξεκινήσουν την ανάγνωσή τους να δώσουν µόνο το ονοµατεπώνυµο τους και 
τον τίτλο του βιβλίου που επέλεξαν. ∆εν επιτρέπεται να φαίνεται στο βίντεο 
κανένα λογότυπο του σχολείου. 

 

o Παιδαγωγικοί στόχοι 

1. Ανάπτυξη δηµιουργικότητας, έµπνευσης και φαντασίας. 

2. Εκπαίδευση στις τεχνικές κατανόησης κειµένου, αφήγησης, 
δηµιουργικής γραφής ιστοριών. 

3. Αναγνώριση και διαχείριση συναισθηµάτων, διαθέσεων, 
κινήτρων και προθέσεων εαυτού και άλλων. 

4. Ταύτιση µε ήρωες/ηρωίδες µυθιστορηµάτων και αποφόρτιση 
αρνητικών συναισθηµάτων µέσα από παιχνίδι ρόλων. 

5. ∆ιαχείριση συναισθηµατικών συγκρούσεων, αποδοχή 
διαφορετικότητας εαυτού και άλλου. 

6. Ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας σε οµάδα και επικοινωνίας µε 
άλλους. 

 
o Ιστορίες που µας κάνουν να γελούµε 

 
Το να προτείνεις ένα αστείο  βιβλίο, είναι από τις πιο «δύσκολες» δοκιµασίες.  
Γιατί πρώτον το χιούµορ είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό και ευαίσθητο  
και από την άλλη, στον σοβαροφανή κόσµο στον οποίο διαβιούµε, ένα 
αστείο και χαρούµενο βιβλίο, χωρίς προβληµατισµούς, ηθικά διδάγµατα και 
κοινωνικές προεκτάσεις αντιµετωπίζει εύκολα την επιφυλακτικότητα ή την 
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1. Απλή εκφραστική ανάγνωση (µέχρι 2 λεπτά). 
     2. Θεατρική ανάγνωση µε δραµατοποίηση, χορογραφία ή 
       oπτικοακουστικό υλικό (3-5 λεπτά). 
    Προσοχή : Κάθε παρουσίαση που θα υπερβαίνει το χρονικό όριο θα 
    διακόπτεται. 

απόρριψη. Τείνουµε να ξεχνάµε τον θεµελιώδη λόγο που ώθησε τους 
απανταχού βιβλιόφιλους στο µαγικό χώρο της ανάγνωσης – διαβάζουµε (και) 
γιατί απλώς περνάµε καλά. Και αυτό πολλές φορές σηµαίνει και γέλια µέχρι 
δακρύων! 
 
Στους µαθητές και µαθήτριες επιδιώκεται: 
 
•να απολαύσουν δείγµατα χιουµοριστικών κειµένων  
•να εξοικειωθούν µε τον γλωσσικό κώδικα που παράγει το χιουµοριστικό 
στοιχείο µέσα από επαναλήψεις, παρηχήσεις, µεταφορικές χρήσεις λέξεων 
και φράσεων  
•να γνωρίσουν τις τεχνικές µε τις οποίες παράγεται το κωµικό στοιχείο 
(επαναλήψεις καταστάσεων, αντιστροφή ρόλων, δίσηµη ερµηνεία του ίδιου 
γεγονότος) 
 •να αναγνωρίζουν χιουµοριστικές ατάκες και φράσεις µέσα σε ένα 
χιουµοριστικό κείµενο  
•να διηγούνται προσωπικά χιουµοριστικά βιώµατα  

 

o Προετοιµασία στην τάξη 

Πάνω σε αυτή τη θεµατική ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει για την 
τάξη του οποιοδήποτε µυθιστόρηµα ανάλογα µε το επίπεδο και τις 
προτιµήσεις των µαθητών του. Η ανάγνωση και κατανόηση του κειµένου 
µπορεί να γίνει στην τάξη ανά οµάδες µε τεχνικές κατανόησης γραπτού 
και προφορικού λόγου (αντιστοίχιση, συµπλήρωση    κενών, quiz    κ.α.)    
και    τέλος    να    ακολουθήσει δραµατοποίηση ή να δοθεί κάποιο άλλο 
τέλος στην ιστορία που διαβάστηκε χρησιµοποιώντας τεχνικές 
δηµιουργικής γραφής. Οι µαθητές καλούνται να αποδώσουν µε την 
ανάγνωση του µυθιστορήµατος, µε παραστατικό τρόπο και µε την 
ανάλογη έκφραση στα γαλλικά την ιστορία και το περιεχόµενο του 
κειµένου. 

 
 

o Όροι συµµετοχής 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν µαθητές δηµοσίων και 
ιδιωτικών σχολείων ή φροντιστηρίων, καθώς και ιδιαιτέρων µαθηµάτων, 
ξεκινώντας από την στ΄ τάξη του ∆ηµοτικού µέχρι την Β΄τάξη του 
Λυκείου ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Κάθε 
σχολείο µπορεί να πάρει µέρος µε 2 συνολικά ατοµικές ή οµαδικές 
συµµετοχές (έως 3 µαθητές ανά οµάδα) σε κάθε τάξη στις παρακάτω 
κατηγορίες : 
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Οι υποψήφιοι θα χωριστούν σε τρεις ηλικιακές οµάδες: 

Α΄οµάδα: µαθητές στ΄τάξης δηµοτικού και α΄ τάξης γυµνασίου 

  Β΄οµάδα: µαθητές β΄ και γ΄τάξης γυµνασίου 

Γ΄οµάδα: µαθητές Α΄και Β΄τάξης λυκείου 

 
Η κάθε ηλικιακή οµάδα θα διαγωνιστεί και θα βραβευθεί ξεχωριστά στην 
κατηγορία που έχει επιλέξει. ∆ε θα υπάρξει προκριµατική φάση. 

 
Οι επιτροπές κριτών θα απαρτίζονται από εν ενεργεία καθηγητές 
γαλλικής γλώσσας δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων, πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και από προσωπικότητες από το 
χώρο της γαλλικής εκπαίδευσης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, Γαλλικό Ινστιτούτο) που θα µας τιµήσουν µε την 
παρουσία τους. 

 
Οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να διαβάσουν ή να δραµατοποιήσουν ένα 
απόσπασµα από το βιβλίο της επιλογής τους και θα βαθµολογηθούν 
σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια : 
 

o Κριτήρια αξιολόγησης 

1.  Σωστή προφορά της γαλλικής γλώσσας και ευχέρεια στην ανάγνωση 

2. Εκφραστική απόδοση του κειµένου 
3. Σκηνική παρουσία και επιλογή µέσων παρουσίασης 
4. Πρωτοτυπία 
5. Σύνδεση µε το θέµα του διαγωνισµού 

 Η επιλογή του βιβλίου είναι ελεύθερη. Όλοι οι συµµετέχοντες θα 

λάβουν βεβαιώσεις συµµετοχής και οι διακριθέντες τα βραβεία 

τους. 

 Η συµµετοχή των µαθητών/-τριών στο διαγωνισµό δεν έχει 

καµία οικονοµική επιβάρυνση για τους/τις µαθητές/-ήτριες ή το 

σχολείο. 

  Η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί δεσµεύεται ότι θα 

διασφαλίσει τα προσωπικά δεδοµένα και τα 

πνευµατικά δικαιώµατα των συµµετεχόντων. 

 

o Ηµερολόγιο 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Απριλίου 2023. Οι αιτήσεις 
συµµετοχής  θα πρέπει να δηλωθούν στην ιστοσελίδα της Σχολής, το 
αργότερο  έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023. Οι ίδιες 
ηµεροµηνίες ισχύουν και σε περίπτωση που ο διαγωνισµός θα 
πραγµατοποιηθεί διαδικτυακά, οπότε, µαζί µε την αίτηση, θα πρέπει να 
έχουν αποσταλεί και τα βίντεο. 
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o Επικοινωνία:   Τηλέφωνο Σχολής Καλαµαρί: 2310 472115 

                       concours@edu-kalamari.gr  

Μαρία Καµηλιέρη (kamilieri@edu-kalamari.gr) 

                                     Όλγα Άγγου (angou@edu-kalamari.gr) 

o Στη δήλωση συµµετοχής θα πρέπει να συµπληρώσετε τα 
παρακάτω στοιχεία: 

✓ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

✓ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΜΑΙLΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

✓ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

✓ ΤΑΞΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

✓ ΤΙΤΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

✓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1.Απλή εκφραστική ανάγνωση,  

                      2.Θεατρική ανάγνωση µε δραµατοποίηση,    

                         χορογραφία ή οπτικοακουστικό υλικό. 

 

o  Oι υπεύθυνοι καθηγητές οφείλουν µαζί µε την εγγραφή των 
συµµετεχόντων στην ιστοσελίδα της Σχολής να αποστείλουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του διαγωνισµού concours@edu-
kalamari.gr υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση των γονέων µε την 
οποία επιτρέπουν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα των συµµετεχόντων µαθητών. 
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