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ΠΡΟΣ:
-Σώμα Σχολικών Συμβούλων
-κ. Λεωνίδα Γ. Παρτσανάκη,
Σχολικό σύμβουλο Γαλλικής γλώσσας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
-Δημοτικά σχολεία
-Γυμνάσια
-Λύκεια

ΘΕΜΑ: «Διαγωνισμός ποίησης στην ελληνική και γαλλική γλώσσα»
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας ΣέρρεςFosses και το τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης
συνδιοργανώνουν το Διαγωνισμό ποίησης με θέμα:

«Στην καρδιά της Γαλλόφωνης τέχνης, η ποίηση»
Κάθε χρόνο, τον μήνα Μάρτιο, πραγματοποιούνται, σε όλο τον κόσμο, εκδηλώσεις με αφορμή την
Άνοιξη των ποιητών (4-19/3) και τη Διεθνή ημέρα Γαλλοφωνίας (20/3)

Η Γαλλοφωνία – La Francophonie
Το 1880 ο Γάλλος γεωγράφος Ονήσιμος Ρεκλύ αποτυπώνει σ’ ένα χάρτη όλες τις
περιοχές του κόσμου όπου μιλούν Γαλλικά και επινοεί τον τίτλο «Γαλλοφωνία».
Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το 1970, στις 20 Μαρτίου, συγκροτείται ο Διεθνής
Oργανισμός Γαλλοφωνίας (OIF) που αριθμεί σήμερα 55 χώρες μέλη μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα (+13 χώρες παρατηρητές). Το σύνθημα του Οργανισμού είναι:
«Ισότητα, Αλληλοσυμπλήρωση, Αλληλεγγύη» (égalité, complémentarité, solidarité) και οι τέσσερις
βασικοί στόχοι που προάγει:
1. Η Γαλλική γλώσσα, η πολιτιστική διαφορετικότητα και η πολυγλωσσία
2. Η Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
3. Η Εκπαίδευση και τέλος
4. Η καλλιέργεια της αλληλεγγύης

Η Άνοιξη των Ποιητών – Le Printemps des Poètes
Η Άνοιξη των ποιητών είναι ένας Γαλλόφωνος θεσμός που δημιουργήθηκε το
1999 στη Γαλλία και το Κεμπέκ. Είναι μία γιορτή αφιερωμένη στην ποίηση και
λαμβάνει χώρα το μήνα Μάρτιο με διαφορετική, κάθε χρόνο, θεματολογία.

Σε ποιους απευθύνεται o διαγωνισμός;
Στο πλαίσιο των εορτασμών για τη Γαλλοφωνία και την Άνοιξη των Ποιητών, η Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών προσκαλεί τους μαθητές όλων των τάξεων των Δημοτικών
Σχολείων Σερρών, των Γυμνασίων και των Λυκείων – είτε διδάσκονται τη Γαλλική γλώσσα είτε όχι –
να εμπνευστούν από τους βασικούς στόχους που προάγει η Γαλλοφωνία και να γράψουν ένα
ποίημα.
Ένα ποίημα σουρεαλιστικό, α λα Απολλιναίρ, με ομοιοκαταληξία ή χωρίς, αυτό θα το αποφασίσουν
οι μικροί ποιητές μας. Αυτό που πρέπει όμως να προσέξουν είναι:
1. Να είναι οπωσδήποτε ομαδικό (ένα τμήμα ολόκληρο, μία ομάδα ατόμων από μία τάξη ή και
από διαφορετικές, συνεργασία πολλών τμημάτων)
2. Να μην ξεπερνάει τις 60 λέξεις
3. Να γίνεται αναφορά σε ένα έργο τέχνης Γαλλόφωνου καλλιτέχνη (από αυτά που θα
προταθούν): τίτλο, ήρωα, σκηνή, περιγραφή κλπ. με καλλιτεχνικό τρόπο. Απλά, θα πρέπει, σε
υποσημείωση, να δηλώνεται το έργο στο οποίο γίνεται αναφορά.
4. Να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σκαναρισμένο ή απλά το
κείμενο πληκτρογραφημένο) αλλά και σε μορφή παρουσίασης, σαν έκθεμα (κάρτα, αφίσα,
πάπυρος...)
5. Να είναι γραμμένο:
α) στην Ελληνική γλώσσα από όλες τις τάξεις
β) στη Γαλλική γλώσσα από τις τάξεις Γαλλικών.

Εγγραφή
Τα σχολεία που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής με την
αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο topikoartgallika.ser@gmail.com ως τις 20 Φεβρουαρίου
2017. Θα λάβουν ένα σύνδεσμο μιας ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής καθώς επίσης και το
απαραίτητο υλικό.

Προθεσμία αποστολής ποιημάτων
Τα ποιήματα θα πρέπει να παραδοθούν ή να σταλούν ταχυδρομικά στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών
Για τον μαθητικό διαγωνισμό «Στην καρδιά της Γαλλοφωνίας, η τέχνη»
Υπόψη: Πούλιος Ιωάννης, Γραφείο 11,
Κερασούντος 2, 62110 Σέρρες
και ηλεκτρονικά στο email topikoartgallika.ser@gmail.com μέχρι τις 20 Μαρτίου 2017.

Παρακαλούμε να αναφέρετε ευκρινώς τη Σχολική μονάδα, το όνομα του Υπεύθυνου εκπαιδευτικού
καθώς και τα ονόματα των μαθητών.
Αρχές Απριλίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και οι καλύτερες μαθητικές
δημιουργίες θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση. (Η ακριβής μέρα και ώρα καθώς και ο χώρος θα
ανακοινωθούν αργότερα).

Ποιοι θα αξιολογήσουν τα μαθητικά έργα;
Καλλιτεχνικές επιτροπές που θα οριστούν από τους φορείς που συνδιοργανώνουν το διαγωνισμό, οι
οποίες θα δημοσιοποιηθούν πριν τη λήξη του διαγωνισμού.

Ειδικοί όροι συμμετοχής
Μία σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει με όσα ποιήματα επιθυμεί. Τα σχολεία που θα
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα να αναρτήσουν τις δημιουργίες των μαθητών τους
στο διαδίκτυο ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους αλλά μετά τη λήξη της
παράδοσης των ποιημάτων. Τέλος, σημειώνουμε ότι βεβαιώσεις συμμετοχής (ψηφιακές) θα λάβουν
όλες οι σχολικές μονάδες, όλοι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και φυσικά όλοι οι μαθητές.

Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού:
Παπασταμόπουλος Ξενοφώντας, Δ/ντής Π.Ε. Σερρών, mail@dipe.ser.sch.gr, 2321047500
Πούλιος Ιωάννης, εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών,
serresschools@gmail.com, 2321047515
Δαραβίγκα Αθηνά, εκπαιδευτικός, αναπληρώτρια πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του Συλλόγου
Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρρες-Fosses, adaravigka@gmail.com, 2321047513
Τζίντζιου Βάσω, εκπαιδευτικός, υπεύθυνη του Τοπικού Δικτύου «Προσεγγίζω τη διαφορετικότητα μέσα από
την τέχνη, δημιουργικά και ...α λα Γαλλικά», topikoartgallika.ser@gmail.com, 2321047513
Soria Dworjack, Υπεύθυνη τμήματος εκπαιδευτικής συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης,
sdworjack@ift.gr, 2310 821 231 (115)
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Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Παπασταμόπουλος Ξενοφών

