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ΘΕΜΑ: 7ος Διαγωνισμός Εκφραστικής-Θεατρικής Ανάγνωσης στα γαλλικά με θέμα   
 «Ιστορίες που μας ταξιδεύουν στο χρόνο, παρελθόν ή μέλλον»  

 

Σχετικό: Φ15/ 30421/Δ2/16/03/2021 Έγκριση τροποποίησης διεξαγωγής 7ου Μαθητικού 
Διαγωνισμού Εκφραστικής-Θεατρικής Ανάγνωσης στα Γαλλικά με θέμα: «Ιστορίες που μας 
ταξιδεύουν στον χρόνο, παρελθόν ή μέλλον», σχ. έτους 2020-21.  
 

Αγαπητές  και  Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

 Για έβδομη συνεχή χρονιά, η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί διοργανώνει το Διαγωνισμό 

Εκφραστικής-Θεατρικής Ανάγνωσης στα γαλλικά με θέμα  «Ιστορίες που μας ταξιδεύουν στον χρόνο, 

παρελθόν ή μέλλον», σχ. έτους 2020-21,  σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 

2ου και 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας κας Αγγελικής  Κοφίδου (ΠΕ05, Γαλλικής γλώσσας) και κου 

Σωκράτη Τουμπεκτσή (ΠΕ04, Φυσικών Επιστημών).  

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/-τριες της 6ης τάξης Δημοτικού, όλων των τάξεων του 

γυμνασίου και Α’ και Β’ τάξης Λυκείου, Γενικής, Μουσικής, Επαγγελματικής, Καλλιτεχνικής και 

Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας & 

Δυτικής Μακεδονίας.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 
------ 
 
 

                            
Σταυρούπολη,  10 .02.2021       
Αρ. Πρωτ.: 340 
 
 
                                                               

ΠΡΟΣ  
 
Τις Διευθύνσεις  Β/θμιας και Α/θμιας 
Εκ/σης  

 Ανατολικής και Δυτικής 
Θεσσαλονίκης 

 και Νομών 

 Χαλκιδικής 

 Ημαθίας  

 Πέλλας 

  Σερρών 

 Κιλκίς 

 Πιερίας 

 Κοζάνης 

 Γρεβενών 

 Φλώρινας 

 Καστοριάς 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22  
 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 
Πληροφορίες: Κοφίδου Αγγελική 
Τηλέφωνο: 2310643065 
Fax: 2310643056 
Ηλ. διεύθυνση: 2pekes@kmaked.pde.sch.gr 
Ιστοσελίδα: 
www.kmaked.
gr/2pekes 
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Ο προτεινόμενος  Διαγωνισμός  ο οποίος  απευθύνεται  προς την εκπαιδευτική κοινότητα, θα διεξαχθεί 

με χρήση βίντεο και προτείνεται ο κάθε υποψήφιος να μαγνητοσκοπήσει την εκφραστική/θεατρική 

του/της ανάγνωση σε βίντεο με μορφή MP4 και να την αποστείλει μέσω της 

Υπηρεσίας  Wetransfer  χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο λογαριασμό email : concours@edu-kalamari.gr 

 

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί, εφόσον οι υπεύθυνοι καθηγητές/- 

τριες προσκομίσουν υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεμόνων με την οποία θα 

επιτρέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων/-ουσών 

μαθητών/τριών ή και την ενδεχόμενη χρήση/ανάρτηση φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η 

υπεύθυνη οργάνωσης του διαγωνισμού, κα Μαρία Καμηλιέρη, δεσμεύεται σε θέματα προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λ.π. και, επιπλέον, με τις εξής 

προϋποθέσεις: 

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

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό με τον τρόπο που προτείνεται να γίνεται με την 

ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Να τηρηθεί απαρέγκλιτα το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

Συμμετεχόντων/χουσων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας. 

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

5. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον 

πλήρη φάκελο αξιολόγησής του. 

 

Επίσης, η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα πρέπει 

να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο και η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, 

βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, και σύμφωνα με τους κανόνες 

δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 472115 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Μαρία Καμηλιέρη (mariakamilieri@yahoo.gr ) 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της 

Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί http://www.kalamari.gr  όπου και μπορείτε να κάνετε την 

ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής μέχρι και 23 Απριλίου 2021. Η αποστολή των βίντεο θα πρέπει να 

γίνει   έως και την 23η Απριλίου 2021.  

 

 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής 
γλώσσας  Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 
 
 
Δρ. Κοφίδου Αγγελική 
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