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ΠΡΟ: τισ Διευκφνςεισ Α κμιασ και

Β/κμιασ Εκ/ςθσ Ανατολικισ και
Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ
και Α κμιασ και Β/κμιασ Εκ/ςθσ Νομοφ
Χαλκιδικισ

Σουσ Διευκυντζσ χολικϊν Μονάδων
Α κμιασ και Β/κμιασ Εκ/ςθσ Ανατολικισ
και Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ και Α κμιασ

και Β/κμιασ Εκ/ςθσ Νομοφ Χαλκιδικισ
Σουσ κακθγθτζσ Γαλλικισ γλϊςςασ ΠΕ05
Α κμιασ και Β/κμιασ Εκ/ςθσ Εκ/ςθσ
Ανατολικισ και Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ και

Α κμιασ και Β/κμιασ Εκ/ςθσ Νομοφ
Χαλκιδικισ
(διά των οικείων Διευιφνςεων)

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ ςε Κατάρτιςθ εκπαιδευτικϊν γαλλικισ για ςυμμετοχι ςτο Διεκνι
Διαγωνιςμό "Πολφγλωςςο Kamishibai" 2019-2020 του ΑΠΘ».
ασ ενθμερϊνω ότι θ ερευνθτικι ομάδα Pluralités του Σμιματοσ Γαλλικισ Γλϊςςασ και
Φιλολογίασ οργανϊνει, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με τον επιςτθμονικό ςφλλογο
DULALA (D’une Langue à L’Autre), το Διεκνι Διαγωνιςμό "Πολφγλωςςο Kamishibai" για το
ςχολικό ζτοσ 2019-2020.
Σο kamishibaï, που ςτα γιαπωνζηικα ςθμαίνει «Θζατρο από χαρτί», είναι μία πρωτότυπθ
τεχνικι αφιγθςθσ, ζνα είδοσ περιφερόμενου κεάτρου, το οποίο χρθςιμοποιοφςαν ςτθν
Ιαπωνία για να αφθγθκοφν ιςτορίεσ ςτα παιδιά χρθςιμοποιϊντασ ζνα ξφλινο πλαίςιο, το
butaï, μζςα από το οποίο περνάνε καρτζλεσ με εικονογράφθςθ και κείμενο. Κάκε καρτζλα
δείχνει ζνα επειςόδιο τθσ ιςτορίασ. Σο πολφγλωςςο kamishibaï αποτελεί ζνα παιγνιϊδεσ
παιδαγωγικό εργαλείο το οποίο όχι μόνο προάγει τθν εκμάκθςθ τθσ ανάγνωςθσ, τθσ
γραφισ, τθσ διιγθςθσ, τθσ προφορικισ και καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ αλλά και αναπτφςςει
τθν πολυγλωςςικι δεξιότθτα των παιδιϊν.
τα πολφγλωςςα kamishibaï υπάρχουν τουλάχιςτον τζςςερισ γλϊςςεσ οι οποίεσ
εντάςςονται μζςα ςτθν αφιγθςθ ι/και ςτθν εικονογράφθςθ. Η πολφγλωςςθ αυτι γραφι
δίνει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να ανακαλφψουν τθ γλωςςικι ποικιλομορφία που
υπάρχει ςτο ςχολικό και ςτο κοινωνικό τουσ περιβάλλον.
Σο πολφγλωςςο Kamishibaï προςφζρει επίςθσ ςτα παιδιά τθν ευκαιρία να αναπτφξουν
ςτρατθγικζσ μάκθςθσ, δεξιότθτεσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ, παρατιρθςθσ, ςφγκριςθσ και
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ςκζψθσ ςχετικά με τισ γλϊςςεσ και τον λόγο, προωκϊντασ παράλλθλα τθ ςυνεργαςία ςτο
πλαίςιο μιασ εργαςίασ ςφνταξθσ και εικονογράφθςθσ. Σουσ επιτρζπει επίςθσ να
αγωνιςτοφν για τισ διακρίςεισ και να ενκαρρφνουν τθ ςυνφπαρξθ των λαϊν, αξιοποιϊντασ
τισ γλϊςςεσ οι οποίεσ αντιμετωπίηονται ωσ ιςότιμεσ.
το πλαίςιο λοιπόν αυτοφ του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί μία ενθμερωτικι
ςυνάντθςθ με ςτόχο τθν κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν
με τισ τάξεισ τουσ ςτον διαγωνιςμό. Σθν κατάρτιςθ διοργανϊνει θ κα Ευαγγελία
Μουςοφρη , Επίκουρθ Κακθγιτρια του Σμιματοσ Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
Σου Σομζα Γλωςςολογίασ και Διδακτικισ των Γλωςςϊν.
Η ενθμερωτικι ςυνάντθςθ για τθν κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν γαλλικισ κα
πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευθ 4 Οκτωβρίου 2019, 16.00-18.00 ςτην αίιουςα 9 του
Παλαιοφ Κτηρίου τησ Φιλοςοφικθσ χολθσ του ΑΠΘ.
Οι ενδιαφερόμενοι /εσ μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτζλνοντασ mail ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ pluralites@gmail.com ςτο οποίο κα αναγράψουν τα παρακάτω
ςτοιχεία: ονοματεπώνυμο, εκπαιδευτικθ δομθ ςτην οποία εργάζονται, νοφμερο κινητοφ
τηλεφώνου.
Θα τθρθκεί αυςτθρά ςειρά προτεραιότθτασ για τισ πρϊτεσ 40 ςυμμετοχζσ. Οι εκπαιδευτικοί
που μζνουν μακριά από τθ Θεςςαλονίκθ, ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν το
ςεμινάριο μζςω Skype τθν ίδια θμζρα και ϊρα. τθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να
αναγραφεί ςτο μινυμα και θ διεφκυνςθ Skype του/τθσ ενδιαφερομζνου/θσ.
τουσ παρακάτω ιςτότοπουσ μπορείτε να βρείτε πλθροφορίεσ για τον επιςτθμονικό
ςφλλογο DULALA και τον διαγωνιςμό Kamishibaï Plurilingue.

http://www.pluralites2.web.auth.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%
ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b3%ce%bb%cf%89%cf%83%cf%83%ce%bfkamishiba%d1%97-2018-2019/
https://kamilala.org/partner/pluralites-grece/
https://kamilala.org/
Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκ/ςθσ να
ενθμερϊςουν ζγκαιρα τουσ κακθγθτζσ γαλλικισ γλϊςςασ των ςχολείων τουσ ϊςτε αυτοί να
δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτθν ενθμερωτικι ςυνάντθςθ- κατάρτιςθ .

Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Γαλλικισ γλϊςςασ Κεντρικισ Μακεδονίασ

Δρ. Κοφίδου Αγγελικι
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