Γαλλοφωνία 2013
Θέµα του διαγωνισµού - ∆ηµοτικό
Μικροί µύθοι της Αφρικής, Αµερικής και Ωκεανίας
« Πες, γιατί ; ... »
Οι αιτιολογικοί µύθοι επιχειρούν να εξηγήσουν την προέλευση των φαινοµένων και πραγµάτων, έµψυχων ή
άψυχων. Επιτρέπουν µια λογική εξήγηση των γεγονότων που δύσκολα αντιλαµβάνεται ο Ανθρωπος. Μοιάζουν
συχνά µε µύθους και θρύλους.
1.

Οδηγίες

Η τάξη, βασιζόµενη στην ανάγνωση των αιτιολογικών µύθων της Αφρικής, Αµερικής και
Ωκεανίας, δηµιουργεί ένα κοσµολογικό µύθο : το κείµενο πρέπει να περιλαµβάνει ένα τίτλο
που ξεκινά µε το ερώτηµα « Γιατί … »
Παραδείγµατα τίτλων :
- Γιατί η γη είναι στρογγυλή ;
- Γιατί η θάλασσα είναι αλµυρή ;
- Γιατί οι ζέβρες έχουν λωρίδες ;
Η δηµιουργία θα είναι συλλογική και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον µια από τις 10 λέξεις της
γαλλοφωνίας.
Atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe,
Protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà
Φυλλάδιο : « Dis-moi 10 mots semés au loin » :
http://www.dismoidixmots.culture.fr/wp-content/uploads/2012/06/D%C3%A9pliant20132.pdf
Η µορφή παρουσίασης είναι απολύτως ελεύθερη (µικρά κείµενα, ποιήµατα, τραγούδια, κόµικ, σχέδια, θέατρο,
διάφορα αντικείµενα, µακέτες, παρουσιάσεις power point, µοντάζ φωτογραφιών, βίντεο κ.λπ.).
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Ενθαρρύνουµε τις προφορικές παραγωγές που πραγµατοποιούνται εξ’ολοκλήρου από τους
µαθητές. (ήχος και βίντεο)
Μορφή δηµιουργίας µεταξύ :
- ∆ιήγηµα + εικονογράφηση (σε χαρτί : 2 σελίδες maximum / ψηφιακού τύπου : power point 5 λεπτά maximum)
- Μύθος σε βίντεο (vidéo - 5 λεπτά maximum)
- Μύθος σε τραγούδι (5 λεπτά maximum)
Οι καλύτερες δηµιουργίες που θα επιλέξει η Κριτική Επιτροπή θα παρουσιαστούν στην τελετή απονοµής των
βραβείων.
Προσοχή
Για τα ψηφιακά αρχεία :
Video : Avi ou mp4
codecs videos Xvid ou divx
codecs sons : mp3 ou AAC
Power point : .ppt ou .pps
Pdf : pdf
Πηγές : ραντεβού στη σελίδα « Πηγές στο διαδίκτυο ∆ιαγωνισµός 2013 »

http://www.ifa.gr/index.php/fr/langue-francaise/la-francophonie-en-grece/le-concours-de-lafrancophonie-2013/ressources-autour-du-conte
2.

Επιτροπή

Η επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής συνεργασίας Αθηνών και
Θεσσαλονίκης.
Κριτήρια αξιολόγησης :
-

Τήρηση οδηγιών

-

Παιδαγωγικό σηµείωµα: παιδαγωγική προσέγγιση και στάδια του σχεδίου

-

Τήρηση διάρκειας βίντεο, τραγουδιού / µήκους κειµένου

-

Πρωτότυπος χαρακτήρας του έργου και της ιστορίας

-

Χρησιµοποίηση µιας από τις 10 λέξεις

Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι οριστικές και αµετάκλητες.
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3.

Ανακοίνωση νικητών και βραβεία

Μόνο τα σχολικά ιδρύµατα/καθηγητές των βραβευθέντων οµάδων θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από την
∆ευτέρα 25 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2013. Αυτά τα σχολεία θα λάβουν και επίσηµη
ενηµερωτική επιστολή.
Η λίστα των βραβευθέντων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΙΑ από τις 25 Φεβρουαρίου 2013.
Οι οµάδες των βραβευθέντων, µαθητές και καθηγητές, θα προσκληθούν να συµµετάσχουν στην τελετή
απονοµής των βραβείων όπου θα προσφερθούν δώρα, προσφορά του Γαλλικού Ινστιτούτου και των εταίρων
του, καθώς και του συνόλου των γαλλόφωνων Πρεσβειών στην Ελλάδα.
4.

Τρόπος εγγραφής

Προσοχή : αυτή τη χρονιά, τα έντυπα εγγραφής θα πρέπει να αποσταλούν πριν από τις δηµιουργίες.
Λήξη προθεσµίας αποστολής της αίτησης συµµετοχής στο ΓΙΑ :
Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2013
(Σφραγίδα ταχυδροµείου για τις ταχυδροµικές αποστολές)

Οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει :
-

Να συµπληρώσουν µια αίτηση εγγραφής κατά οµάδα/ δηµιουργία

-

Να συµπληρώσουν την αίτηση µε λατινικούς χαρακτήρες

-

Να εγγραφούν µόνο σε µια κατηγορία

-

Να στείλουν την αίτηση σε ένα µόνον αντίτυπο ως εξής :
o

ταχυδροµικώς : ΓΙΑ - SCE Σίνα 31 - 10 680 Αθήνα

o

σε συνηµµένο έγγραφο ηλεκτρονικά : francophonie2013@ifa.gr

o

µε φαξ στο 210 36 14 408 ή στο 210 36 46 873

o

ή στο ΓΙΑ – Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Συνεργασίας – 2ος όροφος

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής http://ifa.gr/dmdocuments/FRANCOPHONIE/ficheinscprim.doc
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5.

Αποστολή και επιστροφή των δηµιουργιών

- ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την παραγωγή και αποστολή :
a - επίπεδο : δηµοτικό/ γυµνάσιο/ λύκειο/ φοιτητής (µην επισυνάπτετε δεύτερο αντίτυπο
της αίτησης εγγραφής)
b - όνοµα Σχολείου
c - όνοµα καθηγητή
- Αποστολή δηµιουργιών :
Λήξη προθεσµίας για την αποστολή των δηµιουργιών : Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013
(Σφραγίδα ταχυδροµείου για τις ταχυδροµικές αποστολές)
Η
Λήξη προθεσµίας κατάθεσης των δηµιουργιών στο ΓΙΑ :
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013
- Παρακαλώ να επισυνάψετε ένα αναλυτικό παιδαγωγικό σηµείωµα σχετικά µε την εξέλιξη της δηµιουργίας
(ιδιαιτέρως για την εργασία που πραγµατοποιείται στη γλώσσα)
- Με το πέρας του διαγωνισµού, οι παραγωγές δεν θα επιστρέφονται. Παρακαλείστε να τις παραλάβετε από το
Γαλλικό Ινστιτούτο από τη ∆ευτέρα 1η Απριλίου έως την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής
Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα στο ΓΙΑ :
Hélène BEI, Γραµµατέας (210 33 98 671),
Emmanuelle BOILLON, Ακόλουθος συνεργασίας για τα γαλλικά (210 33 98 656)
ή να στείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : francophonie2013@ifa.gr
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