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Θέκα: «Παξάηαζε πξνζεζκίαο - Πξόζθιεζε ζε ζπκκεηνρή ζηνλ Εζληθό Δηαγσληζκό 

Γαιινθσλίαο 2022-2023 γηα ηνπο καζεηέο γαιιηθήο Π/ζκηαο θαη Δ/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο» 

 

Παξαηείλεηαη έσο ηελ Δεπηέξα 24 Οθησβξίνπ 2022 γηα ηα ζρνιεία ηεο 

Κξήηεο ε πξνζεζκία εγγξαθήο ζηνλ Εζληθό Δηαγσληζκό Γαιινθσλίαο 2022-

2023, πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηε Γαιιηθή Πξεζβεία ζηελ Αζήλα, ην Γαιιηθό 

Ιλζηηηνύην Αζήλαο θαη ην Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο.  

Ο δηαγσληζκόο πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο θαη νη καζήηξηεο γαιιηθήο 

γιώζζαο, εληζρύεη, κεηαμύ άιισλ, ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ καζεηώλ θαη 

απνηειεί κηα εμαηξεηηθή επθαηξία εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ησλ γλώζεώλ ηνπο 

ζηε γαιιηθή γιώζζα κε δηαζθεδαζηηθό ηξόπν, αθνινπζώληαο άιιεο κεζόδνπο 

από εθείλεο ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο.  

Σν ζέκα ηνπ Εζληθνύ Δηαγσληζκνύ Γαιινθσλίαο γηα ην 2023 είλαη: 

«Δσκάηην αμηνπεξίεξγσλ εθζεκάησλ», έλα  αζπλήζηζην  «δσκάηην» 

εμεξεύλεζεο πνπ πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηόηεηεο αλάδεημεο ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο, αιιά θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ, ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο παξαηεξεηηθόηεηαο.   

http://kritis.pde.sch.gr/
ss-b-thmias@kritis.pde.sch.gr


Η δεκηνπξγία πξσηόηππσλ έξγσλ αλά ηάμε ζύκθσλα κε ηα ζέκαηα πνπ 

πξνηείλνληαη αλά γισζζηθό επίπεδν ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε, κέζα από ηελ 

θαιιηηερληθή θαη γισζζηθή δεκηνπξγηθόηεηα ησλ καζεηώλ, ηόζν ηεο 

ειιεληθήο όζν θαη ηεο γαιιηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη γιώζζαο.  

ηελ Επξώπε ηεο Αλαγέλλεζεο, είραλ ηε ζπλήζεηα λα ζπιιέγνπλ 

αμηνπεξίεξγα, εμσηηθά θαη παξάμελα αληηθείκελα θαη λα ηα εθζέηνπλ όια καδί, 

ρσξίο λα δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην αλ ήηαλ άζρεηα κεηαμύ ηνπο. Απηέο 

νη ζπιινγέο παξάηαηξσλ αληηθεηκέλσλ νλνκάδνληαλ cabinet de curiosités, 

αθνύ ζπρλά εθζέηνληαλ ζε ληνπιάπηα ή αιιηώο Wunderkammer (δσκάηηα ησλ 

ζαπκάησλ) θαη Kunstkammer (δσκάηηα ηέρλεο) ζηα γεξκαληθά,  Cabinets of 

curiosities ζηα αγγιηθά.  

Σα cabinets of curiosities  θώηηζαλ δεηιά ην δξόκν πνπ νδεγνύζε ζηελ 

θαηαλόεζε θαη ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ θόζκνπ.  Με ηελ επνρή ησλ εμεξεπλήζεσλ 

λα αλαηέιιεη, θάζε έλα αληηθείκελν πνπ είρε ηαμηδέςεη από ηηο ηέζζεξηο γσληέο 

ηνπ πιαλήηε γηα λα θαηαιήμεη ζηα ρέξηα ηνπ ζπιιέθηε ηνπ, απνηεινύζε 

επθαηξία γηα κειέηε θαη ήηαλ απόδεημε όηη ππάξρεη αθόκα ρώξνο γηα 

αλαθαιύςεηο θαη έξεπλα. 

 

Φέηνο, Καζεγεηέο θαη καζεηέο θαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό 

ηνπο δσκάηην αμηνπεξίεξγσλ αληηθεηκέλσλ ζηελ ηάμε, ή εηθνληθά, λα 

επηλνήζνπλ έλα παηρλίδη εκπλεόκελνη από έλαλ ηόπν, λα δηεξεπλήζνπλ ηα 

αμηνπεξίεξγα ησλ γισζζώλ. 

(για περιζζόηερες πληροθορίες ακολοσθείζηε ηοσς ζσνδέζμοσς ζηην παρένθεζη)  

Επίπεδο A1 : Σν δσκάηην ησλ γαιιηθώλ αμηνπεξίεξγσλ εθζεκάησλ 

( tinyurl.com/4wafn8hk ) 

Επίπεδο A2 : Σν παηρλίδη ησλ αμηνζέαησλ 

( tinyurl.com/52ajbe3k ) 

Επίπεδο B1 : EXOTICA 

(tinyurl.com/3cjk3axb ) 

Επίπεδο B2 : Σν παξάμελν κνπζείν ηεο ηάμεο 

(tinyurl.com/kerfpspc ) 

tinyurl.com/4wafn8hk
tinyurl.com/52ajbe3k
tinyurl.com/3cjk3axb
tinyurl.com/kerfpspc


Επίπεδο C1 : ARTIFICALIA 1 – Σα αμηνπεξίεξγα ηεο γαιιηθήο θαη ηεο 

ειιεληθήο γιώζζαο 

(tinyurl.com/mp5kty6t ) 

Επίπεδο C2 : ARTIFICALIA 2 – Σα αμηνπεξίεξγα 3 γισζζώλ 

(tinyurl.com/4rabcvah ) 

  

Υρονοδιάγραμμα ηοσ διαγωνιζμού: 

 24 Οθησβξίνπ 2022: ιήμε ησλ εγγξαθώλ 

 20 Ιαλνπαξίνπ 2023: θαηαιεθηηθή εκεξνκελία απνζηνιήο έξγσλ 

 1ε Μαξηίνπ 2023: αλαθνίλσζε ησλ ληθεηώλ 

 16 Μαξηίνπ 2023: ηειεηή απνλνκήο βξαβείσλ 

 

Πώς να δηλώζεηε ζσμμεηοτή:  

Εγγξαθέο κέζσ Google form (αθνινπζήζηε ηνλ ζύλδεζκν: tinyurl.com/mtwrz334 ) 

έσο ηελ Δεπηέξα  24 Οθησβξίνπ 2022 – Θα ιάβεηε κέζσ e-mail ηελ 

επηβεβαίσζε, θαζώο ηνλ αξηζκό εγγξαθήο ζαο. 

 

E-mail για ηην αποζηολή ηων έργων:  

francophonie2023@ifg.gr 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 
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