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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ05 Α/θμιας Εκπ/σης στην εκπαιδευτική 

δράση: «Εκκολαπτόμενοι συγγραφείς» 
Σχετ: Έγκριση του ΥΠΟΠΑΙΘ με ΑΠ: 174084/Δ2-17-10-2017 

  
 
Η Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με 
την υπηρεσία εκπαιδευτικής συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, 
προτείνει για την σχολική χρονιά 2017-2018 μια εργασία (project) δημιουργικής 
γραφής για τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ΄ τάξης των σχολικών μονάδων των ΔΠΕ 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής που έχουν επιλέξει ως β’ ξένη γλώσσα την γαλλική. 
 
Οι μαθητές θα δουλέψουν πάνω σε μια ιστορία την αρχή της οποίας έχει γράψει o 
συγγραφέας παιδικών βιβλίων Φίλιππος Μανδηλαράς, τον οποίο τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές θα πρέπει να προτείνουν και να γράψουν την συνέχεια 
της ιστορίας. 
 
Η πρόταση αυτή δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν και να 
αναπτύξουν τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών τους στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράμματος. Ταυτόχρονα, προτείνει την πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών. 
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Στόχοι 
 
● Η δημιουργία μιας σύντομης εικονογραφημένης ιστορίας, με εξώφυλλο και 
οπισθόφυλλο. 
● H ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε μια εργασία δημιουργικής γραφής που 
τους δίνει την ευκαιρία να εξασκήσουν τις δεξιότητες τους τόσο στην παραγωγή όσο 
και στην κατανόηση γραπτού λόγου σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις Γλώσσες. 
● H ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και η αυτονομία των παιδιών μέσα από την 
συμμετοχή τους σε μια εργασία δημιουργικής γραφής.  
● H ενθάρρυνση του διαλόγου και του αναστοχασμού πάνω στο έργο της 
συγγραφής και του συγγραφέα. 
 
Χρονοδιάγραμμα 
 
Μέχρι 15 Νοεμβρίου: δήλωση συμμετοχής στην υπηρεσία εκπαιδευτικής 
συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (education@ift.gr) με 
κοινοποίηση στη σύμβουλο (tania@sch.gr). 
 
15-30 Νοεμβρίου: επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας 4 ωρών για τoυς 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. 
 
Δεκέμβριος-Μάρτιος: συμμετοχή των μαθητών σε ένα εργαστήρι στα γαλλικά στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστεί 
η έννοια του βιβλίου και να στοχαστούμε σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας 
μιας εικονογραφημένης ιστορίας. 
 
26-29 Απριλίου: συνάντηση των μαθητών με το συγγραφέα. Έκθεση και 
παρουσίαση των έργων των μαθητών κατά τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 
όπου θα δοθούν στους μαθητές αναμνηστικά δώρα και βεβαιώσεις συμμετοχής. 
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