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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
        
Θέμα: Διεθνής Διαγωνισμός "Πολύγλωσσο Kamishibaï" για το έτος 2020-2021 και κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών για συμμετοχή στον Διεθνή Διαγωνισμό  

 

 

Η ερευνητική ομάδα Pluralités (http://pluralites.web.auth.gr/el/) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας του ΑΠΘ οργανώνει, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον επιστημονικό σύλλογο 

DULALA (D’une Langue à L’Autre, https://www.dulala.fr/), τον Διεθνή Διαγωνισμό "Πολύγλωσσο 

Kamishibai" για το σχολικό έτος 2020-2021, με θέμα «Ο κόσμος άλλαζε πιο γρήγορα απ’ότι 

φανταζόμουν» του Tom Tirabosco, Wonderland. 

 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές προσχολικής ηλικίας, δημοτικού και 

γυμνασίου. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές ελληνικής γλώσσας 

ή ξένων γλωσσών, καθηγητές μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής.  

 
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. 

mailto:mousouri@frl.auth.gr
http://pluralites.web.auth.gr/el/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
https://www.dulala.fr/
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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 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. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής 

στον διαγωνισμό Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. Η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό γίνεται 

ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται στον σύνδεσμο  

https://docs.google.com/forms/d/1N4pXOwplO9FZSj4WQ0jKZHi02_RTim85KMRUrThvmbo/edit 

 

Στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού θα πραγματοποιήσουμε ένα δωρεάν σεμινάριο με στόχο την 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν με τις τάξεις τους. Θα δοθεί επίσης 

βεβαίωση συμμετοχής. 

 

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής zoom, την Τρίτη 10 

Νοεμβρίου 2020, 18.00-20.00. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το 

σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στον σύνδεσμο 

https://docs.google.com/forms/d/1UVSL_FkirqA3mitdLwItO2TkW4akUyCxeLY7fHAsCF8/edit 

 

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τις πρώτες 50 συμμετοχές στο σεμινάριο.  

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής στο σεμινάριο Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020. 

 

Στους παρακάτω ιστότοπους μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την ερευνητική ομάδα Pluralités, 
τον επιστημονικό σύλλογο DULALA και τον διαγωνισμό Πολύγλωσσο Kamishibaï. 

https://kamilala.org/partner/pluralites-grece/ 

https://kamilala.org/ 
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