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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  Κατάρτιση εκπαιδευτικών  γαλλικής  για συμμετοχή στο  Διεθνή 

Διαγωνισμό "Πολύγλωσσο Kamishibai" 2019-2020 του ΑΠΘ». 
 
 Σας ενημερώνω ότι  η ερευνητική ομάδα Pluralités του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας οργανώνει, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον επιστημονικό σύλλογο 
DULALA (D’une Langue à L’Autre), το  Διεθνή Διαγωνισμό "Πολύγλωσσο Kamishibai" για το 
σχολικό έτος 2019-2020.  
Το kamishibaï, που στα γιαπωνέζικα σημαίνει «Θέατρο από χαρτί», είναι μία πρωτότυπη 
τεχνική αφήγησης, ένα είδος περιφερόμενου θεάτρου, το οποίο χρησιμοποιούσαν στην 
Ιαπωνία για να αφηγηθούν ιστορίες στα παιδιά χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο πλαίσιο, το 
butaï, μέσα από το οποίο περνάνε καρτέλες με εικονογράφηση και κείμενο. Κάθε καρτέλα 
δείχνει ένα επεισόδιο της ιστορίας. Το πολύγλωσσο kamishibaï αποτελεί ένα παιγνιώδες 
παιδαγωγικό εργαλείο το οποίο όχι μόνο προάγει την εκμάθηση της ανάγνωσης, της 
γραφής, της διήγησης, της προφορικής και καλλιτεχνικής έκφρασης αλλά και αναπτύσσει 
την πολυγλωσσική δεξιότητα των παιδιών.  
Στα πολύγλωσσα kamishibaï υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις γλώσσες οι οποίες 
εντάσσονται μέσα στην αφήγηση ή/και στην εικονογράφηση. Η πολύγλωσση αυτή γραφή 
δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τη γλωσσική ποικιλομορφία που 
υπάρχει στο σχολικό και στο κοινωνικό τους περιβάλλον.  
Το πολύγλωσσο Kamishibaï προσφέρει επίσης στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν 
στρατηγικές μάθησης, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, παρατήρησης, σύγκρισης και 
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ΠΡΟΣ:  τις Διευθύνσεις Α θμιας  και 
Β/θμιας Εκ/σης Ανατολικής  και  
Δυτικής Θεσσαλονίκης   
και   Α θμιας  και Β/θμιας Εκ/σης Νομού 
Χαλκιδικής  
 
 
Τους  Διευθυντές  Σχολικών Μονάδων  

 Α θμιας  και Β/θμιας Εκ/σης   Ανατολικής 

και Δυτικής Θεσσαλονίκης   και   Α θμιας  
και Β/θμιας Εκ/σης Νομού Χαλκιδικής 
 
Τους καθηγητές Γαλλικής γλώσσας ΠΕ05  

Α θμιας  και Β/θμιας Εκ/σης Εκ/σης 

Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης   και   
Α θμιας  και Β/θμιας Εκ/σης Νομού 
Χαλκιδικής 
 
(διά των οικείων Διευθύνσεων) 
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σκέψης σχετικά με τις γλώσσες και τον λόγο, προωθώντας παράλληλα τη συνεργασία στο 
πλαίσιο μιας εργασίας σύνταξης και εικονογράφησης. Τους επιτρέπει επίσης να 
αγωνιστούν για τις διακρίσεις και να ενθαρρύνουν τη συνύπαρξη των λαών, αξιοποιώντας 
τις γλώσσες οι οποίες αντιμετωπίζονται ως ισότιμες.  
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί  μία ενημερωτική 
συνάντηση με στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
με τις τάξεις τους στον διαγωνισμό. Την κατάρτιση  διοργανώνει η κα  Ευαγγελία  
Μουσούρη , Επίκουρη Καθηγήτρια  του Τμήματος  Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  
Του Τομέα  Γλωσσολογίας και Διδακτικής των Γλωσσών.  
Η ενημερωτική συνάντηση για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών γαλλικής θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, 16.00-18.00 στην αίθουσα 9 του 
Παλαιού Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.  
Οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση pluralites@gmail.com  στο οποίο θα αναγράψουν τα παρακάτω 
στοιχεία: ονοματεπώνυμο, εκπαιδευτική δομή στην οποία εργάζονται, νούμερο κινητού 
τηλεφώνου.  
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τις πρώτες 40 συμμετοχές. Οι εκπαιδευτικοί 
που μένουν μακριά από τη Θεσσαλονίκη, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το 
σεμινάριο μέσω Skype την ίδια ημέρα και ώρα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
αναγραφεί στο μήνυμα και η διεύθυνση Skype του/της ενδιαφερομένου/ης. 
Στους παρακάτω ιστότοπους μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον επιστημονικό 
σύλλογο 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%bf -

kamishiba%d1%97-2018-2019/  
https://kamilala.org/partner/pluralites-grece/  
https://kamilala.org/ 
 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης  να 
ενημερώσουν έγκαιρα τους καθηγητές γαλλικής γλώσσας των σχολείων τους ώστε αυτοί να 
δηλώσουν συμμετοχή στην  ενημερωτική συνάντηση- κατάρτιση . 
 
  

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής γλώσσας Κεντρικής Μακεδονίας  

 

      Δρ. Κοφίδου Αγγελική 
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