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Αττικής 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας& 
Β΄/θμιαςΕκπ/σηςτης επικράτειας για τη συμμετοχή μαθητών/τριών στην 1η Διαδικτυακή 
Πανελλήνια Γιορτή για τη Γαλλοφωνία και προτάσεις για ενεργή συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών, κλ. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - ΠΕ05 στα εμβληματικά έργα του 
Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας» 
 
Σε συνέχεια της πρόσφατης διήμερης επίσκεψηςεργασίας της Εκπροσώπου για την 
εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας στον κόσμο, κυρίας RennieYotova, η οποία ασκεί τα 
καθήκοντά της στο Γραφείο του Διευθυντή του Ινστιτούτου της Γαλλοφωνίας για την 
Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, στο Ντακάρ της Σενεγάλης (Bureaudel’ Administrateur, 
InstitutdelaFrancophoniepourl’ éducationetlaformation (IFEF), Dakar, Sénégal)στον χώρο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και σε Σχολικές Μονάδες, 
αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Δ.Ε. Α΄ και Β΄ Αθήνας, παραθέτουμε την ακόλουθη 
ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν. 
 

1. Η Γενική Γραμματέας της Γαλλοφωνίας στον κόσμο, κα LouiseMushikiwabo έχει ως 
στόχο τη διάδοση της χρήσης της Γαλλικής Γλώσσας στη χώρα μας και την εκπόνηση 
ενός Σχεδίου Συνεργασίας, προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών της Γαλλικής Γλώσσας στην Ελλάδα και να δοθεί μία νέα ώθηση στην 
εκμάθηση της γλώσσας και στη διάδοση της Γαλλοφωνίας. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται στους νέους και τις γυναίκες - “JeunesseetFemmes”, καθώς και στη 
διευκόλυνση πρόσβασης στα ψηφιακά εργαλεία και περιβάλλοντα-“LeNumérique”. 
Συγκεκριμένα, προτεραιότητα δίνεται στη στρατηγική για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων με το σύνθημα “Femmesfrancophones–Femmesrésilientes”, 
καθώς και την ισότητα των κοριτσιών και των αγοριών στην εκπαίδευση. 
 

2. Πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διαμέσου της Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με 
τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας είναι η προώθηση της συνεχούς επιμόρφωσης -
FormationContinue - και κατάρτισης των νέων εκπαιδευτικών της Γαλλικής Γλώσσας, 
η διερεύνηση και η μελέτη των αναγκών τους καθώς και η αντιμετώπιση των 
δυσκολιών κατά τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στο σχολείο. 
 

3. Στο πλαίσιο της προβολής και διάδοσης της Γαλλικής Γλώσσας, προτείνονται από τον 
OIFενέργειες για τη βελτίωση της διδασκαλίας της Γαλλικής Γλώσσας στην Ελλάδα 



μέσα από την εντατικοποίηση της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τη 
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, την ανάπτυξη ανταλλαγών και αδελφοποιήσεων 
Σχολικών Μονάδων ή/και πόλεων και τη σύσφιξη των σχέσεων, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, εκθέσεις, μαραθώνιους ανάγνωσης, ρητορικούς αγώνες, θεατρικές 
παραστάσεις, διοργάνωση διαλέξεων και Εθνικού Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας. Στο 
ίδιο πλαίσιο συμπεριλαμβάνεται και ο εορτασμός της «Διεθνούς Ημέρας του 
Εκπαιδευτικού της Γαλλικής Γλώσσας» - “Journée Internationale du professeur de 
français”, στις 25 Νοεμβρίου 2022. 
 

4. Συγκεκριμένα: 
 
α) Τρόποι και δράσεις συνεργασίας για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των Καθηγητών 
Γαλλικής Γλώσσας στη χώρα μας:  
 
- Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας δημιούργησε ένα «Πλαίσιο ικανοτήτων για 
εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας» - “Référentiel de compétences pour l'enseignant de FLE” 
με την υποστήριξη της France Education Internationale. Απεστάλησαν Ερωτηματολόγια σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα εκπαιδευτικών στις ενδιαφερόμενες χώρες, προκειμένου να 
διαγνωστούν οι δεξιότητες των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (διδακτικές, γλωσσικές, 
επικοινωνιακές, κ.λπ.). Καταρτίστηκε έκθεση που προσδιορίζει τις ανάγκες κατάρτισης και 
χρησιμεύει ως επιστημονική βάση για την ανάπτυξη Σχεδίων Κατάρτισης. Μια τέτοια 
ανάλυση θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα με εκπαιδευτικούς και να 
πραγματοποιηθεί η επεξεργασία της με την συμβολή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής για την ανάπτυξη Σχεδίου Κατάρτισης σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Ελλάδος. 
-Η κρίση της πανδημίας Covid-19 ανέδειξε τη σημασία της εκμάθησης των ψηφιακών 
τεχνολογιών, αλλά και την ανάγκη ανάπτυξης νέων ψηφιακών δεξιοτήτων, με στόχο την 
ανάπτυξη παιδαγωγικών σεναρίων προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Θα 
μπορούσε να διεξαχθεί στην Ελλάδα μία μελέτη από ειδικούς σε θέματα ψηφιακής 
τεχνολογίας, με ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα καθηγητών Γαλλικής γλώσσας, προκειμένου 
να διαπιστωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στην Ελλάδα. 
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα χρησιμεύσουν ως βάση για την πρόταση σχετικής 
κατάρτισης για την ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων καθώς και για στοχευμένα μαθήματα 
κατάρτισης, που θα δημιουργηθούν το καλοκαίρι του 2022. 
 
β) Πιο Ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στα εμβληματικά έργα του Διεθνούς Οργανισμού 
Γαλλοφωνίας:  
 
- Πύλη RELIEFH: δωρεάν εκπαιδευτικοί πόροι στην εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων 
(Στρατηγική της Γαλλοφωνίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων, των 
δικαιωμάτων και της ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών, που εγκρίθηκε το 
2018 στη Σύνοδο Κορυφής του Έρεβαν).Η Ελλάδα θα μπορούσε να συμβάλει σε αυτό, 
ανταλλάσσοντας Καλές Πρακτικές. (Πύλη Reliefh: https://reliefh.francophonie.org/) 
- Διεθνείς Ολυμπιάδες Γαλλικής Γλώσσας: Υποστήριξη της Ελλάδας, εάν είναι απαραίτητο, 
για τη δημιουργία μιας Εθνικής Ολυμπιάδας Γαλλικής Γλώσσας, προκειμένου να 
συμμετάσχει με Ομάδα στον Διεθνή Διαγωνισμό Γαλλικής Γλώσσας ή/και να συμμετάσχει 
στη διοργάνωση του 2022. Είναι δυνατή η παρακολούθηση της έκδοσης του 2021 
OnLineστο ακόλουθο βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=GrUakpHFHJw&t=35s 
-Ψηφιακή πλατφόρμα OIF «Αναστρέφοντας τηφθίνουσα πορεία - lerecul- της γαλλικής 
γλώσσας»: (υπό κατασκευή, θα δρομολογηθεί τον Μάιο του 2022). Πρόθεση του Διεθνούς 
Οργανισμού αποτελεί η ενεργοποίηση Ελλήνων εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών 

https://reliefh.francophonie.org/
https://www.youtube.com/watch?v=GrUakpHFHJw&t=35s


μέσω της πλατφόρμας σε δραστηριότητες, όπως εκπαιδεύσεις, διαδικτυακά σεμινάρια, 
διαγωνισμοί, εξατομικευμένη προπόνηση, αδελφοποίηση τάξεων στις 5 ηπείρους του 
γαλλόφωνου κόσμου, πολυάριθμοι εκπαιδευτικοί πόροι για την τάξη. 
 
-Γαλλόφωνο περιβάλλον: συμβολή στην επιρροή της γαλλικής γλώσσας μέσω δράσεων 
υψηλής προβολής: 

 Εορτασμός της 20ης Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας. 
 Εορτασμός της Ημέρας του καθηγητή Γαλλικής Γλώσσας: 25 Νοεμβρίου. 
 Διαδικτυακά Συνέδρια για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
 Διαδικτυακοί Μαραθώνιοι Ανάγνωσης - Γαλλόφωνες συζητήσεις. 

 
Βάσει των ανωτέρω, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Υπουργείου Παιδείας σε δράσεις 
καθώς και στα εμβληματικά έργα του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας και της 
ανταλλαγής απόψεων σχετικά με ταως άνω θέματα, παρακαλείσθε όπως αποστείλετετις 
προτάσεις σας και ενέργειες – δράσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις Σχολικές Μονάδες 
των περιοχών ευθύνης σας, προκειμένου να σχεδιαστεί πλάνο εργασιών για την προώθηση 
της γαλλικής γλώσσας στη χώρα μας και προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας έωςτην 
Τρίτη 10/05/2022. Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται οι δράσεις και οι Καλές Πρακτικές να 
αναρτηθούν σε padlet, το οποίο θα δημιουργηθεί από κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου Γαλλικής Γλώσσας. 
 
Στόχος της υπηρεσίας μας είναι να δημιουργηθεί αποθετήριο Καλών Πρακτικώνγια την 
προβολή και προώθηση της Γαλλικής Γλώσσας, προκειμένου να αξιοποιηθούν και κατά τον 
εορτασμό της «Διεθνούς Ημέρας του Εκπαιδευτικού της Γαλλικής Γλώσσας» - 
“JournéeInternationaleduprofesseurdefrançais” και σε παρεμφερείς εκδηλώσεις εντός του 
σχολικού έτους 2022-23.Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό δύναται να αναρτηθείστον ιστότοπο 
του Υπουργείου Παιδείας και μαθητικά έργα τέχνης να φιλοξενηθούν έως τον Δεκέμβριο 
του 2022 στην αίθουσα του Υπουργείου, “JacquelinedeRomilly”, με τον τίτλο 
“LeMinistèredel΄EducationtendlamainàlaFrancophonie”. 
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με τον OIF, η Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Δ.Ε.Θ.ΠΟ.ΔΕ. διοργανώνειμε τη 
συμμετοχή Σχολικών Μονάδων των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε. της 
χώραςτην1η Διαδικτυακή Πανελλήνια Γιορτή Γαλλοφωνίας, με τίτλο 
“UneFêtecréatived΄expressionpourlaFrancophonie”, την Παρασκευή 15-04-2022 και ώρες 
17:00-20:00. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε ένα πρωτότυπο μήνυμα βιντεοσκοπημένο 
διάρκειας έως και 2΄ – “UnmessageoriginalautourdusujetdelaFrancophonie” ή/και 
παρουσιάσειςτων Σχολικών Μονάδωνανά περιοχή ευθύνης σας, διάρκειας 5΄, που θα 
αφορούν τις ακόλουθες θεματικές: 
α) Δια-περιφερειακές Δράσεις για την προώθηση της Γαλλοφωνίας και την ενίσχυση της 
εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας και του Γαλλόφωνου Πολιτισμού, ενδεχομένως με 
μαρτυρίες μαθητών και μαθητριών. 
β) Συμπράξεις ή/και συνεργασίες Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με 
αντίστοιχους φορείς γαλλόφωνων χωρών με στόχο την προώθηση της διδασκαλίας της 
Γαλλικής Γλώσσας και του Γαλλόφωνου Πολιτισμού. 
β) Αδελφοποίηση σχολικών μονάδων. 
γ) Κοινά σχέδια δράσης (projetscollaboratifs) με σχολεία χωρών-μελών της OIF στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκού ή άλλου προγράμματος (π.χ. Erasmus+, eTwinning). 
δ) Παραγωγές εκπαιδευτικού υλικού που προωθεί τον (δια)πολιτισμό με «όχημα» τη 
Γαλλική Γλώσσα (Αναφορές στο 1821, Φιλελληνισμός, Έτος Μολιέρου, κ.ά.). 



ε) Άλλο πολυτροπικό υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας και εκμάθησης 
της Γαλλικής Γλώσσας και του Γαλλόφωνου Πολιτισμού, ώστε να είναι ψηφιακά 
προσπελάσιμο καθώς και διαθέσιμο για δράσεις προώθησης της γαλλόφωνης εκπαίδευσης 
στις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης (κυρίως παραγωγές μαθητών και 
μαθητριών, όπως βίντεο, βιντεοπαρουσίαση, ψηφιακή αφήγηση, κόμικ, ψηφιακή αφίσα, 
θεατρικό έργο ή σκετς, ηχητικό αρχείο, ραδιοφωνική εκπομπή, τραγούδι, φυλλάδιο, 
φωτογραφίες, εικόνες, σκίτσα, παιχνίδια έντυπα ή ψηφιακά, κ.λπ.). 
 
Παρακαλείσθε να αποστείλετε τον σύνδεσμο του video στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση apapatriantafyllou@minedu.gov.gr, έως την Τετάρτη 13-04-2022.  
 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.  
 
Επισυνάπτεται η Πρόσκληση για την 1Η Διαδικτυακή Πανελλήνια Γιορτή για τη Γαλλοφωνία.  
 
 
 
                                                                               Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

                                                                               ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Γραφείο Υπουργού 
Γραφεία Υφυπουργών 
Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
Δ/νση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 
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