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ΘΔΜΑ: Παλειιήληνο Γηαγωληζκόο γηα καζεηέο Γεκνηηθώλ, Γπκλαζίωλ 

Γεληθώλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ 

 

O ύιινγνο Καζεγεηώλ Γαιιηθήο Γιώζζαο & Φηινινγίαο Πηπρηνύρσλ 

Παλεπηζηεκίνπ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο 

δηνξγαλώλεη Παλειιήλην ρνιηθό Γηαγσληζκό κε ζέκα: “La Gréce vous invite!” 

Υξεζηκνπνηώληαο ηε Γαιιηθή γιώζζα νη καζεηέο θαινύληαη λα πξνβάινπλ έλα 

πξντόλ, κηα εθδήισζε, ηηο θπζηθέο νκνξθηέο ή ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηνπ 

ηόπνπο ηνπο. 

Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζην δηαγσληζκό είλαη πξναηξεηηθή θαη ε ζύλζεζε ησλ 

έξγσλ ζα γίλεη εθηόο ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

 

 

Βαζκόο Αζθαιείαο: 
Να δηαηεξεζεί κέρξη: 
Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο: 
 
Αζήλα,             26-11-2013 

Αξ. Πξωη.     180391/Γ2 

 Γηεπζύλζεηο Π/ζκηαο θαη 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο  

 Γξαθεία ρνιηθώλ πκβνύιωλ 
Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο  

 ρνιηθέο κνλάδεο Π/ζκηαο θαη 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο (κέζω ηωλ 
Γ/λζεωλ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο 

Δθπ/ζεο) 

ΚΟΗΝ.: 

ΠΡΟ: 

 Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο   

 ύιινγν Καζεγεηώλ Γαιιηθήο 
Γιώζζαο & Φηινινγίαο 
Πηπρηνύρωλ Παλεπηζηεκίνπ (APLF) 
Λεωθόξνο ηξαηνύ 2 

548 40 Θεζζαινλίθε  

----- 
Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πόιε: 15180 Μαξνύζη 
Ιζηνζειίδα:  www.minedu.gov.gr  
Πιεξνθνξίεο:   . Λαπαηά 
 Αλ. Παζραιίδνπ 
Σειέθσλν:   210-3442247 
 210-3442238 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑ/Η   

Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η  
Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η  

ΣΜΗΜΑΣΑ Γ΄ & Α΄ 

 

 

 

http://www.minedu.gov.gr/
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ΟΡΟΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζε 

Γεκνηηθά, Γπκλάζηα, Γεληθά & Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα ηεο Διιάδαο θαη δηδάζθνληαη ηε 

Γαιιηθή γιώζζα. 

 Ο θάζε καζεηήο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε κηα (1) αηνκηθή εξγαζία, ζε κηα 

(1) από ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 αθίζα κε ιεδάληα ή ζύληνκν θείκελν ζηε Γαιιηθή γιώζζα 

 ζιόγθαλ 

 θωηνγξαθία κε ιεδάληα ή ζύληνκν θείκελν ζηε Γαιιηθή γιώζζα 

 κηθξό πνίεκα κε ηίηιν. 

 Σα έξγα ησλ καζεηώλ πξέπεη λα έρνπλ ελεκεξσηηθό ραξαθηήξα, λα 

αλαδεηθλύνπλ ην ζέκα θαη λα απεπζύλνληαη ζε γαιιόθσλν θνηλό. 

 Σα έξγα πξέπεη λα απνηεινύλ δεκηνύξγεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνςεθίνπ, 

δηαθνξεηηθά ε ζπκκεηνρή ζα αθπξώλεηαη. 

 Σν θάζε έξγν πξέπεη λα είλαη πξσηόηππν, εληππσζηαθό θαη πεξηεθηηθό κε 

νξζή ρξήζε ηεο Γαιιηθήο Γιώζζαο. 

 Θα αμηνινγεζνύλ ε πξσηνηππία ηεο ζύιιεςεο, ε πνηθηιία ησλ ιεθηηθώλ 

κέζσλ, ε ζσζηή ρξήζε ηεο γιώζζαο θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θεηκέλνπ (πόζν 

απνηειεζκαηηθό θξίλεηαη γηα λα ελεκεξώζεη ή θαη λα πξνζειθύζεη γαιιόθσλν θνηλό). 

 Ο θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα απνζηείιεη ην έξγν ηνπ ζε πξσηόηππε κνξθή, 

(κεγέζνπο Α4), καδί κε ηελ επηζπλαπηόκελε Αίηεζε ζπκκεηνρήο, ζπκπιεξσκέλε κε 

όια ηα ζηνηρεία ηνπ κε ΑΠΛΗ ΔΠΙΣΟΛΗ κέζσ ησλ ΔΛΣΑ ζηε δηεύζπλζε: 

ύιινγνο Καζεγεηώλ Γαιιηθήο Γιώζζαο & Φηινινγίαο 

Πηπρηνύρωλ Παλεπηζηεκίνπ 

Λεωθ. ηξαηνύ 2Α  

546 40 Θεζζαινλίθε 

κέρξη θαη ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2014 (ζθξαγίδα ΔΛΣΑ), κε ηελ έλδεημε: Για τον 

Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό “La Gréce vous invite!”. 

ΒΡΑΒΔΤΖ 

Θα απνλεκεζνύλ Βξαβεία θαη Έπαηλνη. 

 Γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπ/ζε  

1ν Βξαβείν: ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 

 Γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπ/ζε 

1ν Βξαβείν: ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 
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Δθδνηηθνί Οίθνη Γαιιηθώλ βηβιίσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ζα πξνζθέξνπλ 

Βηβιία θαη Λεμηθά θαη ζα δνζεί Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε όινπο ηνπο καζεηέο. 

 Σα έξγα δελ επηζηξέθνληαη ζηνπο καζεηέο. Ο ύιινγνο Καζεγεηώλ Γαιιηθήο 

Γιώζζαο & Φηινινγίαο Πηπρηνύρσλ Παλεπηζηεκίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ 

έξγσλ πνπ ζα θαηαηεζνύλ (έθζεζε ζε ρώξνπο ηνπ Γαιιηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

Θεζζαινλίθεο) θαη κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην 

ηειέθωλν 2310 - 844.911. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλεκ.: 1 ζει. 

 

Δζωηεξηθή Γηαλνκή 

 Γ/λζε πνπδώλ Π.Δ., Σκήκα Γ΄ 

 Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ., Σκήκα Α΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΤΡΗΑΕΖ 
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ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 
ΠΣΤΥΗΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 

 
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΥΟΛΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

Ολνκαηεπώλπκν:………………………………………………....………………… 

Ζιηθία:………………ρνιείν:……………………………Σάμε/Σκήκα:…….…... 

Γηεύζπλζε.(ζρ.):………………….………Πόιε:…………..………Σ.Κ.:………... 

Σει..(ζρ.):………………………………Fax (ζρ.):………………………………… 

e-mail.(ζρ.):………………………………………………………………………...... 

 

 


