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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε Μαθητικό Διαγωνισμό Γαλλικού Τραγουδιού». 

O Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής γλώσσας Β. Ελλάδας, σε συνεργασία με την Συντονίστρια 
Γαλλικής Γλώσσας Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και  το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
συμμετέχουν στην Παγκόσμια ημέρα του Καθηγητή Γαλλικής γλώσσας 2022 και στη 
δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Δυτικής Ευρώπης /Διεθνής Ομοσπονδία των 
Καθηγητών γαλλικής γλώσσας  CEO / FIPF  à  η οποία προτείνει ένα  Top 5  του γαλλόφωνου 
σύγχρονου τραγουδιού. Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται στις τάξεις γαλλικών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Δυτικής Ευρώπης.  

1. Έτσι οι μαθητές /μαθήτριες των τάξεων γαλλικών καλούνται να ψηφίσουν  5  
τραγούδια μεταξύ των 30 που προτείνονται στο συνημμένο έντυπο και στη συνέχεια να 
συμπληρώσουν το έντυπο που βρίσκεται στη 
διεύθυνση: https://enquetemaken.nu/r/36av6, από τις 21 έως τις 24 Νοεμβρίου τα 
μεσάνυχτα (ώρα Γαλλίας-Παρίσι) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 

----- 

  

Σταυρούπολη,    17/11/2022 

Αρ. Πρωτ.: 2515 

 

 

ΠΡΟΣ:  τις  Διευθύνσεις  

• A/θμιας   &Β/θμιας Εκ/σης 
Ανατολικής  Θεσσαλονίκης 

• Α/θμιας  & Β/θμιας Εκ/σης   
Δυτικής Θεσσαλονίκης 

• Α/θμιας  &Β/θμιας Εκ/σης 
Χαλκιδικής 

•  Α/θμιας &Β/θμιας  Εκ/σης Πιερίας 
• Α/θμιας &Β/θμιας Εκ/σης Ημαθίας 
• Α/θμιας &Β/θμιας Εκ/σης Πέλλας 
• Α/θμιας &Β/θμιας  Εκ/σης Σερρών 
• Α/θμιας &Β/θμιας  Εκ/σης Κιλκίς 
• Β/θμιας  &Β/θμιας Εκ/σης 

Καστοριάς 
• Β/θμιας &Β/θμιας Εκ/σης Κοζάνης 
• Α/θμιας &Β/θμιας  Εκ/σης 

Γρεβενών 
• Α/θμιας &Β/θμιας  Εκ/σης 

Φλώρινας 
 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22  

 Πληροφορίες : Κοφίδου Αγγελική 

Τηλέφωνο: 2310643065 

Fax: 2310643056 

Ηλ. διεύθυνση: 2pekes@kmaked.pde.sch.gr  

Ιστοσελίδα: www.kmaked.gr/2pekes 
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Στις  5 τάξεις των οποίων η επιλογή θα προσεγγίζει περισσότερο στο αποτέλεσμα των 
ψήφων προσφέρεται ένα γαλλικό πρωινό. 

2. Προτάσεις εργασίας στην τάξη για τους εκπαιδευτικούς γαλλικής που θα εργαστούν πάνω 
στα τραγούδια με τους/τις μαθητές/τριες τους, βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους: 

• https://open.spotify.com/playlist/4g3RM1dCZS0cszjDci838K?si=cd4cfe2cc843
4648 

• Στο 
Youtube : https://drive.google.com/file/d/1h1tw0iYZhOJs44NkeI5kA9J2fDerDj1
S/view?usp=sharing 

• Tα λόγια των τραγουδιών https://drive.google.com/file/d/1GPh2ghqq9AoRzd9Q-
YZx30z3Dx2Xk7RC/view?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/document/d/11hopPoXOhAiFOOb942dXZAYjHG6qCzm1/e
dit?usp=sharing&ouid=111005078816775931415&rtpof=true&sd=true 

• Παιδαγωγικές οδηγίες της 
CEO : https://drive.google.com/file/d/1hs9U7u2c5QI2hI3gFDMqqmj9-
zXpROov/view?usp=sharing 

 
Οι τελικοί φάκελοι που θα συγκεντρωθούν στον παρακάτω σύνδεσμο με τις έντυπες 
παιδαγωγικές προτάσεις (fiches pédagogiques ) πρέπει να είναι σε μορφή word ώστε να 
επιδέχονται τροποποιήσεις και να φέρουν το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού γαλλικής 
που υλοποίησε την παιδαγωγική πρόταση και το όνομα του σχολείου. 

https://drive.google.com/drive/folders/1DEcjyBy7svib8mKI-M6uHJujAf48O-
fC?usp=sharing 

 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες  να ενημερώσουν  τους/τις καθηγητές/ήτριες   
γαλλικών των σχολείων τους ώστε να δηλώσουν συμμετοχή στο Μαθητικό Διαγωνισμό 
Γαλλόφωνου τραγουδιού. 

 

Η Συντονίστρια Γαλλικής γλώσσας Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας  

 

Δρ. Κοφίδου Αγγελική 
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