
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Αλαθνηλνπνίεζε ζην νξζό 
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Ο Γηεπζπληήο ΓΓΔ Β΄Αζήλαο 
 
 
          Αζαλάζηνο Φαινύθαο 
 
              ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ 
  Αγ. Παξαζθεπή,02-03-2017 
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ΠΡΟ:Γ/ΝΣΔ ΓΖΜ.& ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ 
ΓΤΜΝΑΗΩΝ,ΓΔΛ & ΔΠΑΛ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΔΜΑ:Γηνξγάλσζε   Μαζεηηθνύ   Γηαγσληζκνύ  Δθθξαζηηθήο Αλάγλσζεο 
(ζηε γαιιηθή γιώζζα) ηεο Γ.Γ.Δ. Β΄  Αζήλαο,  ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Διιελνγαιιηθή ρνιή  Αγίαο  Παξαζθεπήο «Δπγέληνο Νηειαθξνπά» 
 
 
 

Κανονιζμόρ ηος Γιαγυνιζμού Δκθπαζηικήρ Ανάγνυζηρ 
ζηη Γαλλική Γλώζζα 

(Concours  de Lecture) 
 

 
          Άξζξν 1: Ο δηαγσληζκόο γίλεηαη ζηε Γαλλική Γλώζζα θαη  
νξγαλώλεηαη από θνηλνύ κε ηε  Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 
ΔθπαίδεπζεοΒ΄Αζήλαο, κέζσ  ηεο Τπεςθύνος ηυν Πολιηιζηικών Θεμάηυν, 
Δηξήλεο –Μαξίαο Κνπξή θαη ηελ Δλληνογαλλική σολή Αγίαρ Παπαζκεςήρ 
«Δςγένιορ  Νηελακποςά» (ζύκθσλα κε ηελ απόθ. Έγθξηζεο ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε 

αξηζ. πξση.: Φ15/32228/Γ2/28-2-2017). 
 

Άξζξν 2: Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό είλαη δσξεάλ. 

Άξζξν 3: Ο δηαγσληζκόο ζα ιάβεη ρώξα ην άββαηο 6 Μαΐος2017 ζην 

Γαλλικό Ινζηιηούηο Δλλάδαρ (IFG, ίλα 31, Αζήλα) θαη ώξεο 10:00 -14:30. 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ,ΔΡΔΤΝΑ 
ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ 
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Β΄ ΑΘΖΝA 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ  
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Σαρ. Γ/λζε  : Έιιεο 3 
Σ.Κ. – Πόιε : 152 32Υαιάλδξη 
Email  : polbath@dide -v-ath.att.sch.gr 
Σειέθσλν  : 210-6017220,6977019600 
FAX   : 210- 6000870  
 Πιεξνθνξίεο : Δηξήλε- Μαξία Κνπξή 
 
 
 
 
 
 
 
 



ηόσοι ηος διαγυνιζμού 

 

Άξζξν 4: Ο δηαγσληζκόο εληάζζεηαη ζε έλα παηδαγσγηθό πιαίζην 

εξγαζίαο ζηνρεύνληαο ελδεηθηηθά ζηα αθόινπζα: 

α)     ζηελ θαηαλόεζε, εξκελεία  θαη απόδνζε θεηκέλνπ γξακκέλνπ ζηε  

γαιιηθή γιώζζα, 

β)  ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο αλάγλσζεο θαη γεληθόηεξα ηεο 

θηιαλαγλσζίαο  σο όρεκα εθκάζεζεο κηαο μέλεο γιώζζαο, 

γ)     ζηελ ελίζρπζε ησλ εθθξαζηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ εκπέδσζε 

ηεο μέλεο γιώζζαο, κέζσ ηεο απόιαπζεο ηεο αθνπζηηθήο-πξνθνξηθήο 

αλάγλσζεο, 

δ)    ζηελ  θαιιηέξγεηα ηνπ πνιπθσληθνύ- πνιππνιηηηζκηθνύ δηαιόγνπ 

κεηαμύ ησλ ιαώλ θαη ηεο θνπιηνύξαο ηνπο κε ηελ πξνβνιή θαη δηαθύιαμε ησλ 

γισζζηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο, 

ε)    ζηε δηεύξπλζε ηεο ζρέζεο ινγνηερλίαο θαη εθπαίδεπζεο  σο   

εξγαιείν  δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. 

 

Οδηγίερ ςμμεηοσήρ 

 

           Άξζξν 5: Θα  ππάξρνπλ δςο καηηγοπίερ, ε κία ζα αθνξά  ζηνπο 

καζεηέο πνπ έρνπλ ηε γαιιηθή γιώζζα σο κεηξηθή  ή/θαη ε  ππνρξεσηηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε  ήηαλ ή θαη  παξακέλεη  ζε γαιιόθσλν ζύζηεκα  θαη  ε   άιιε ζα 

αθνξά  ζηνπο καζεηέο πνπ  δηδάζθνληαη ηε γαιιηθή γιώζζα  σο μέλε 

γιώζζα. 

Άξζξν 6: Κάζε ζρνιηθή κνλάδα κπνξεί λα παξνπζηάζεη μέσπι  και  

δςο ςποτηθίοςρ ανά ζσολείο θαη γηα ηηο δπν θαηεγνξίεο ζπλνιηθά. Απηνί νη 

ππνςήθηνη ζα επηιεγνύλ ζύκθσλα κε  όξνπο πνπ ην θάζε ζρνιείν ζέηεη 

(ππόδεημε καζεηώλ, εζσηεξηθό δηαγσληζκό θ.ά.). 

Άξζξν 7: Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ζρνιείσλ πνπ κπνξνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ είλαη  30  θαη ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 

            Άξζξν 8: Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα δηαβάζνπλ έλα θείκελν 

γαιιόθσλεο ινγνηερλίαο ην νπνίν ζα επηιέμνπλ εθείλνη ή ζα πξνέξρεηαη από 

ζώκα πιηθνύ πνπ ζα ηνπο πξνηαζεί. Μπνξεί λα είλαη πνίεκα, απόζπαζκα 

κπζηζηνξήκαηνο, κνλόινγνο ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ, δνθηκίνπ ή δεκνζηνγξαθηθνύ  



θεηκέλνπ. Πξηλ  ηελ εθθξαζηηθή αλάγλσζε, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θάλεη κία 

ζύληνκε εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ή ηνπ θεηκέλνπ πνπ επέιεμε. Ζ αλάγλσζε καδί 

κε ηελ  εηζαγσγή, απζηεξά, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα ηξία ιεπηά.  

Άξζξν 9: Καλέλα ζθεληθό, αληηθείκελν ή νπηηθν - αθνπζηηθό βνήζεκα 

δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο παξά κόλν ε  

δηαζέζηκε κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε. Δπηηξέπεηαη  κόλν  ην θείκελν λα  έρνπλ  

καδί ηνπο. 

Άξζξν 10: Ζ ζεηξά   παξνπζίαζεο  ησλ καζεηώλ  ζα θαζνξηζηεί από 

ηελ  νξγαλσηηθή  επηηξνπή. 

 

Υπονοδιάγπαμμα – Γιαδικαζία  ςποβολήρ 

 

Άξζξν 11: Ζ ππνβνιή ζπκκεηνρήο ησλ ππνςήθησλ  ζρνιείσλ θαη ν 

αξηζκόο   ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ   ζα γίλεη κέρξη ηελ 23η Μαπηίος 

2017 θαη ώπα  16.00,  ζηελ αθόινπζε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:  

 

                                    polbath@dide-v-ath.att.sch.gr 

 

Ζ ππνβνιή ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κέρξη ηελ 7η 

Αππιλίος 2017. Θα πξέπεη λα  ζπκπεξηιακβάλεηαη ην  απόζπαζκα, ν ηίηινο 

ηνπ βηβιίνπ ή ε πεγή  ζηελ πεξίπησζε δεκνζηνγξαθηθνύ  θεηκέλνπ  απ΄ όπνπ 

ζα γίλεη ε αλάγλσζε. 

 Οπνηαδήπνηε ππνςεθηόηεηα πέξαλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο 

ζα απνξξηθζεί. 

Άξζξν 12: Θα πξνεγεζεί κηα  ενημεπυηική ζςνάνηηζη γηα ηνπο 

Δθπαηδεπηηθνύο  ηεο   Γαιιηθήο Γιώζζαο,  πνπ   ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνςεθίσλ καζεηώλ.  

Ζκέξα δηεμαγσγήο ηεο ζπλάληεζεο  απηήο, νξίδεηαη  ε 8η Μαπηίος 

2017 ζην θηήξην ηεο Δλληνογαλλικήρ σολήρ Αγίαρ Παπαζκεςήρ 

«Δςγένιορη Νηελακποςά» (Υιόεο θαη Σξηθάισλ, Αγία Παξαζθεπή, ηει. 

2113009124, 2113009119) θαη  ώξεο 16.45-18.45. Δπίζεο γηα πιεξνθνξίεο, 

κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε θαη κε ηε Γ/λζε ηνπ Γπκλαζίνπ ηεο Διιελνγαιιηθήο 

ρνιήο Αγίαο Παξαζθεπήο Δπγέληνο Νηειαθξνπά, ηελ Τπνδηεπζύληξηα θ. 

Νέιιπ Παπαζαλαζίνπ(ηει.: 2113009124). Eπηζπλάπηεηαη ε δήλυζη 

mailto:polbath@dide-v-ath.att.sch.gr


ζςμμεηοσήρ ζηελ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε, ε νπνία επίζεο πξέπεη λα 

απνζηαιεί κέρξη  θαη ηελ Σξίηε 07 Μαξηίνπ 2017  ζηελ αθόινπζε ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε:  polbath@dide-v-ath.att.sch.gr 

 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

 

Άξζξν 13: Ο δηαγσληζκόο απεπζύλεηαη ζε όλοςρ ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Γ΄ 

Γςμναζίος δημοζίυν θαη ιδιυηικών ζρνιείσλ ηεο  Γ.Γ.Δ. Β΄ Αθήναρ.  

Άξζξν 14: Σα ελ ιόγσ δεκόζηα θαη ηδησηηθά Γπκλάζηα πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ 

ηνπο, απνζηέιινληαο εγθαίξσο (κέρξη ηελ  7ε Απξηιίνπ 2017) ηα 

πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά (αίηεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, όλνκα 

ππεύζπλνπ εθπαηδεπηηθνύ, πξάμε πιιόγνπ θαη νλνκαζηηθό πίλαθα 

ζπκκεηνρήο καζεηώλ, -ηξηώλ) ζηελ νηθεία Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

Άξζξν 15: H ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκό ζπλεπάγεηαη ηε ξεηή θαη 

αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ ηόζν από ηνπο καζεηέο 

όζν  θαη από ηνπο Γνλείο θαη Κεδεκόλεο. 

 

Η  Κπιηική   Δπιηποπή 

 

Άξζξν 16: Ζ Δπηηξνπή ζα απνηειείηαη από αμηόηηκα  κέιε ηεο Γαιιηθήο 

Κνηλόηεηαο (Πξέζβεηο ή Πξόμελνη) θαη από επηθαλείο  Έιιελεο ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο θαη αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο (γαιιόθσλνη). Ζ επηηξνπή ζα 

νξηζηεί από θνηλνύ κε ηε Γ/λζεΓ/ζκηαο Δθπ/ζεο Β΄ Αζήλαο (ΤΠ.Π.Δ.Θ) θαη 

ηελ  Διιελνγαιιηθή  ρνιή  Δπγέληνο  Νηειαθξνπά (L.F.H.E.D.). 

 

Αξιολόγηζη 

 

Άξζξν 17: Ζ Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηελ ηειηθή ηεο θξίζε εθαξκόδνληαο 

αμηνινγηθά θξηηήξηα πξνζδηνξηζκέλα από αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνύο  

δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο ηνπ  Γαιιηθνύ Κξάηνπο, ώζηε λα αλαδείμεη ηνπο  

θαιύηεξνπο  ππνςεθίνπο. Σα θξηηήξηα ζα αθνξνύλ ζηελ πνηόηεηα ηεο 

εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ, ηελ θαζαξόηεηα  εθθνξάο ηνπ ιόγνπ, ηoλ επηηνληζκό, 



ηελ άλεζε  ζηελ  εθθνξά ηνπ ιόγνπ κε ηε ζσζηή ζηίμε θαη παύζεηο, ηε 

δξακαηνπνίεζε,  ηελ απζηεξή ηήξεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, ηε ζπλνρή ηνπ 

απνζπάζκαηνο, ηε δπζθνιία ηνπ θεηκέλνπ θ.ά. 

Άξζξν 18: Ζ ζύζθεςε ηεο Δπηηξνπήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο 

κεηά ηνλ δηαγσληζκό. Ζ Δπηηξνπή είλαη ν κόλνο θξηηήο γηα ηελ αλάδεημε θαη 

βξάβεπζε ησλ ληθεηώλ. 

 

Πποβολή  ηος Γιαγυνιζμού 

 

Άξζξν 19: Οη ππνςήθηνη δέρνληαη ηε θσηνγξάθηζε θαη βηληενζθόπεζε 

ζηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο. Σν πιηθό  απηό ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  

από ηνλ ηύπν ή ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, από ηνπο δηνξγαλσηέο  ή θαη 

από θαζεγεηέο κόλν   γηα παηδαγσγηθνύο θαη δηδαθηηθνύο ζθνπνύο. 

 

Απονομή    Βπαβείυν 

 

Ζ Απνλνκή ησλ Βξαβείσλ (ηξία γηα ηελ θάζε θαηεγνξία) ζα γίλεη  ηελ 

ίδηα εκέξα  κε ηε ιήμε ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

 
 
 

 

ΜΔΛΗ  ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

-AζαλάζηνοΦαινύθαο, Γ/ληήο  Γ/ ζκηαοΔθπ/ζεο Β΄ Αζήλαο 

-BrigitteRenn, Γεληθή Γηεπζύληξηα ηεο Διιελνγαιιηθήο ρνιήο Δπγέληνο 

Νηειαθξνπά 

-Δηξήλε-Μαξία Κνπξή, Τπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ Γ.Γ.Δ. Β΄ Αζήλαο  

-ΕσήΠνιπκεξνπνύινπ,(adjointe au proviseurechargée de la section 
hellénique ) 
-Μπνπκπνύθεο Κσλζηαληίλνο, Γηεπζπληήο Διιεληθνύ Γπκλαζίνπ ηεο 

Διιελνγαιιηθήο ρνιήο Δπγέληνο Νηειαθξνπά 

-Διέλε Παπαζαλαζίνπ, Τπνδηεπζύληξηα Διιεληθνύ Γπκλαζίνπ ηεο 

Διιελνγαιιηθήο ρνιήο Δπγέληνο Νηειαθξνπά 

 



-Έθε Ρατθνπνύινπ, Καζεγήηξηα Γαιιηθήο γιώζζαο ζην Διιεληθό Σκήκα ηεο 

Διιελνγαιιηθήο ρνιήο Δπγέληνο Νηειαθξνπά 

-MarieHusson, Καζεγήηξηα Ηζηνξίαο θαη Γεσγξαθίαο ζην Γαιιηθό Σκήκα ηεο 

Διιελνγαιιηθήο ρνιήο Δπγέληνο Νηειαθξνπά 

-Αηθαηεξίλε Σδάκνπ, Γξ. Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, Φηιόινγνο ζην Πξόηππν Γεληθό 

Λύθεην Βαξβαθείνπ ρνιήο 

 

ΜΔΛΗ  ΚΡΙΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

-Μ.ChristopheChantepy, AmbassadeurdeFrance (ΠξέζβεοηεοΓαιιίαο) 

-M. Hans-Rudolf Hodel, Ambassadeurde  Suisse (ΠξέζβεοηεοΔιβεηίαο) 

-M. Luc Liébaut, Ambassadeurde  Belgique (ΠξέζβεοηνπΒειγίνπ) 

-M. Farid Fernandez, Ambassadeur du Venezuela, (ΠξέζβεοηεοΒελεδνπέιαο) 

-M. Christian Biever,Ambassadeur du Luxembourg, 

(ΠξέζβεοηνπΛνπμεκβνύξγνπ) 

-Μαξία - Υξηζηίλα  Αλαζηαζηάδε, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Δ.Κ.Π.Α., 

Γηδαθηνξηθό Γίπισκα ζηε Γηδαθηηθή / Γηδαθηνινγία Γισζζώλ θαη Πνιηηηζκώλ, 

Παλεπηζηήκην SorbonneNouvelle - Paris III 

-Dimitri ROBOLY, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δ.Κ.Π.Α., 

Doctoratnouveaurégime (ParisIV),Μέινο ηνπ CRLV (Centrederecherché 

surlaLittératuredesVoyages) 

-Γεώξγηνο Βάξζνο,  Δπίθνπξνο ΚαζεγεηήοΔ.Κ.Π.Α., Doctorat-ès-

LettresenLittératureComparée, Université deGenève 

-Μαξίλα Βήρνπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Γξ. ΔΚΠΑ ζηε δηδαθηηθή ηεο Γαιιηθήο 

σο μέλεο γιώζζαο θαη   ζηε  δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

-Αζελά Καξαζάλνπ, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Γιώζζαο, Πξόεδξνο ηνπ 

πλδέζκνπ Καζεγεηώλ Γαιιηθήο Γιώζζαο Πηπρηνύρσλ Παλεπηζηεκίνπ 

Διιάδαο (APF FU-GRЀCE-  Association des Professeurs de Franҫais de 

FormationUniversitaire –Athènes- Grèce) 

-Πέηξνο Μάξθαξεο , πγγξαθέαο 

-Θέκεο Γεκεηξαθόπνπινο, πγγξαθέαο, Πνιηηηθόο Δπηζηήκνλαο, 

Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

 



Παξαθαινύληαη νη  θ.θ. Γηεπζπληέο  ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ λα ελεκεξώζνπλ 

ζρεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαζώο θαη γηα ηελ ενημεπυηική  ζςνάνηηζη  

ηηρ 8ηρ Μαπηίος 2017   ζηελ Διιελνγαιιηθή ρνιή  Αγίαο Παξαζθεπήο θαη λα 

αλαξηήζνπλ  ηελ πξόζθιεζε γηα ην Γηαγσληζκό. 

 

Δπηζπλάπηεηαηε  θόξκα δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηε ζπλάληεζε. 

 

                                                                         Ο Γ/νηήρ ηηρ Γ.Γ.Δ.Β΄ Αθήναρ 

 
 

                                  ΑΘΑΝΑΙΟ ΦΑΛΟΤΚΑ  
                                   ΦΤΙΚΟ-ΡΑΓΙΟΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ 
 ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΚΦΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΧΗ (ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΧΑ) 
 
 
 
 
 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ (παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία) 
 
 
ρνι. Μνλάδα: 
ηνηρεία Γ/ληή: 
Σειέθσλν ρνιείνπ: 
Κηλεηό Σειέθσλν: 
e-mail (ζρνιείνπ): 
 
e-mail (πξνζσπηθό): 
Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε( ζρνιείνπ): 
 
Όλνκα ππεύζπλνπ εθπαηδεπηηθνύ: 
Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ: 
 
 
Ζκεξνκελία ππνβνιήο _____/______/__________ 
 
 
 
 
 
 
           Τπνγξαθή  Γ/ληήρνιηθήο Μνλάδαο 
 
 
 
………………………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


