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Vive le « Rugb(y)ilingue ! » | Ζήτω η «Ράγκμπι-γλωσσία!»  

Σχέδιο προώθησης των γαλλικών, γλώσσα του Ολυμπισμού και του ράγκμπι 
7 παικτών, στο ελληνικό νεανικό κοινό  

 
 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (εκτίμηση στις 25 Οκτωβρίου 2018)  
Έγγραφο εργασίας της Florence SAINT-YGNAN (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος) 

 
 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΡΑΓΚΜΠΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΑΓΚΜΠΙ 7 ΠΑΙΚΤΩΝ 
“Κύπελλο FrancOvalie”, για μαθητές 4ης (CM1) και 5ης (CM2) Δημοτικού, ελληνικών 
σχολείων όπου διδάσκεται η γαλλική γλώσσα.    
 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:   
- Αθλητική γαλλοφωνία / διγλωσσία (γαλλικά-ελληνικά) στις αθλητικές 

δραστηριότητες  
- Γνωριμία με ένα ολυμπιακό άθλημα σπάνιο στην Ελλάδα και κυρίως στο 

σχολικό περιβάλλον: το ράγκμπι 
- Ολυμπισμός και σχολική γαλλοφωνία: προώθηση των γαλλικών ως 1ης 

ολυμπιακής γλώσσας στο σχολικό περιβάλλον  

 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: 

- Γαλλική Ομοσπονδία Ράγκμπι (FFR) 
- Αθλητικός Σύλλογος Ράγκμπι – Attica Springboks 
- IDEF – Licence Staps 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 
 Ολυμπιακό άθλημα από το 1900 έως το 1924, το ράγκμπι στην εκδοχή των 7 

παικτών, επανήλθε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο το 2016.   
Το άθλημα αυτό παραμένει άγνωστο στην Ελλάδα και στους νέους, και δεν συγκαταλέγεται 
μεταξύ των δραστηριοτήτων που προτείνονται στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής 
Αγωγής ή ως εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, εκτός των ξένων σχολείων (βρετανικά 
σχολεία, γαλλικό σχολείο).    
Μία προσπάθεια στήριξης των αθλητικών συλλόγων ράγκμπι της Ελλάδας έχει ξεκινήσει 
εδώ και 3 χρόνια και δεν δείχνει να τίθεται υπό αμφισβήτηση από τις Ελληνικές αρχές, στο 
πλαίσιο μίας συνεργασίας μεταξύ της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ράγκμπι και του Υπουργείου 
Αθλητισμού της Ελλάδας, με σκοπό την εδραίωση των δεξιοτήτων των προπονητών και την 
δημιουργία μιας εθνικής ομάδας Ελλάδος ικανής να συμμετάσχει σε διεθνείς διοργανώσεις.    
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Κατά τη διάρκεια της αποστολής του κυρίου Didier Retière στις αρχές του 2018 και της 
συνάντησης με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κύριο Γεώργιο Βασιλειάδη, παρουσία 
εκπροσώπου του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος/Πρεσβεία της Γαλλίας (υπεύθυνη για 
θέματα αθλητισμού/ακόλουθος συνεργασίας για τα γαλλικά), αναφέρθηκε η προοπτική 
προσθήκης στην ευρύτερη προώθηση του ράγκμπι, προγράμματος μύησης για τα σχολεία 
που κρίθηκε ενδιαφέρον για:     

- Την προσέλκυση νέων στους αθλητικούς συλλόγους ράγκμπι στην Ελλάδα, 
εξασφαλίζοντας έτσι την ανανέωση των ομάδων 

- Την προώθηση του αθλήματος στους νέους ενήλικες, γονείς ή αδέλφια των 
μαθητών που θα μυηθούν στο άθλημα 

- Τον συνδυασμό της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας με την γνωριμία ενός 
αθλήματος που αποτελεί μέρος της αθλητικής κληρονομιάς της Γαλλίας και 
της Ολυμπιακής παράδοσης χάρις τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Πιερ Ντε 
Κουμπερτέν, αναγνωρισμένης προσωπικότητας στην Ελλάδα που ανήκει 
πλέον στον ελληνικό αθλητικό πολιτισμό (Σημ.: η καρδιά του Πιερ Ντε 
Κουμπερτέν θάφτηκε στην Ολυμπία / Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν εισήγαγε το 
ράγκμπι στη Γαλλία το 1892 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1900, οι 
εκπαιδευτικές αρχές που συνδέονται με τον σύγχρονο Ολυμπισμό βασίζονται 
εν μέρει στο πνεύμα που διακρίνει το ράγκμπι, άθλημα για το οποίο ο 
Βαρόνος Ντε Κουμπερτέν έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση).      

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  
Η προώθηση της αθλητικής γαλλοφωνίας που συνδέεται με τα ολυμπιακά αθλήματα 

των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στη Γαλλία αποτελεί καινοτόμο άξονα της στρατηγικής 
που αναπτύσσει η Διπλωματική Υπηρεσία στην Ελλάδα (Γαλλικό Ινστιτούτο/Πρεσβεία της 
Γαλλίας). 
Το σχέδιο προώθησης « Vive le Rugb(y)ilingue !» | « Ζήτω η Ραγκμπι-φωνία! » έχει ως 
στόχο: 

- Την δημιουργία μίας δυναμικής στα σχολεία γύρο από το ράγκμπι με 
δίγλωσση διάσταση (γαλλικά/ελληνικά) και την ανάδειξη της γαλλικής 
γλώσσας ως 1ης ολυμπιακής γλώσσας, στους μαθητές Δημοτικού και στους 
γονείς, μέσα από την γνωριμία με το ράγκμπι, ολυμπιακό άθλημα, και την 
πρακτική του στο σχολικό περιβάλλον.  
 

- Την δημιουργία, με την τεχνική καθοδήγηση της Γαλλικής Ομοσπονδίας 
Ράγκμπι και την συνδρομή του γαλλόφωνου αθλητικού συλλόγου Attica 
Springboks, ομάδων ράγκμπι 7 παικτών στα ελληνικά Δημοτικά σχολεία όπου 
διδάσκεται η γαλλική γλώσσα, στα πρότυπα των βρετανικών σχολείων, με 
σκοπό την προβολή του ράγκμπι και της γαλλικής γλώσσας, εντός των 
σχολείων αυτών. 
 

- Την διοργάνωση, με την τεχνική καθοδήγηση της Γαλλικής Ομοσπονδίας 
Ράγκμπι και την συνδρομή του γαλλόφωνου αθλητικού συλλόγου Attica 
Springboks, μίας ετήσιας αθλητικής συνάντησης των γαλλόφωνων σχολικών 
ομάδων, το «Κύπελλο FrancOvalie », η πρώτη διοργάνωση του οποίου 
αναμένεται να λάβει χώρα στις 15 Απριλίου 2019 στην Αθήνα. 
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ΠΡΟΒΕΛΟΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
 
Περίοδος: 26 Νοεμβρίου 2018 – 15 Απριλίου 2019 
 
Κοινό: μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού των σχολείων που εξέφρασαν ενδιαφέρον για 
συμμετοχή στο σχέδιο: 
 

 Δημόσια σχολεία ή παρεμφερή 
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης – ΑΘΗΝΑ 
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου – ΡΕΘΥΜΝΟ (Κρήτη) 
- 1ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας – ΜΕΣΣΗΝΙΑ  
- Δημοτικό Σχολείο της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά – ΑΘΗΝΑ  
- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – Παράρτημα ΛΑΡΙΣΑΣ  

 

 Ελληνογαλλικά σχολεία 
- Σχολή «Άγιος Ιωσήφ» – ΒΟΛΟΣ 
- Σχολή «Άγιος Ιωσήφ» Πεύκης – ΑΘΗΝΑ 
- Σχολή Ουρσουλινών – ΑΘΗΝΑ 
- Λεόντειος Αθηνών – ΑΘΗΝΑ 
- Σχολή « Saint-Paul – Δελασάλ» Αλίμου – ΑΘΗΝΑ 

 

 Ιδιωτικά σχολεία 
- Εκπαιδευτήρια Παιδαγωγική – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
- Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου – ΑΘΗΝΑ  
- Εκπαιδευτήρια Δούκα – ΑΘΗΝΑ 
- Κολέγιο Αθηνών – ΑΘΗΝΑ  
- Εκπαιδευτική Αναγέννηση – ΑΘΗΝΑ  

 
 
Στάδια και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:  
 
1ο ΣΤΑΔΙΟ – Κατάρτιση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και Γαλλικής Γλώσσας  
 
Προθεσμίες υλοποίησης: 26 Νοεμβρίου 2018, 27 Νοεμβρίου 2018 : Λάρισα (για το 
παράρτημα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και τα σχολεία του Βόλου) 
29 Νοεμβρίου 2018, 30 Νοεμβρίου 2018 : Πειραιάς (για τα σχολεία της Αττικής, της Κρήτησς 
και της Μεσσηνίας) 
 
Γλώσσα κατάρτισης: γαλλικά και ελληνικά – παρουσία διερμηνέα 
 
Εισηγητές:  

- Από την Γαλλική Ομοσπονδία Ράγκμπι, Eric LAYLAVOIX, εκπαιδευτικός 
Αθλητισμού, Κατ. A, Υπουργείο Αθλητισμού, τεχνικός σύμβουλος της 
Γαλλικής Ομοσπονδίας Ράγκμπι 

- Από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Florence SAINT-YGNAN, ακόλουθος 
συνεργασίας για τα γαλλικά, πιστοποιημένη καθηγήτρια Σύγχρονης 
Λογοτεχνίας, κατ. Α / Γαλλική ως ξένη γλώσσα  
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Στόχοι της κατάρτισης:  
- Παρουσίαση στους Έλληνες εκπαιδευτικούς των αρχών του ράγκμπι 7 

παικτών (για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και Γαλλικής Γλώσσας 
με τον Eric LAYLAVOIX) 

- Προσαρμογή των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Φυσικής 
Αγωγής στον τομέα του ράγκμπι για την προτροπή μαθητών στην πρακτική 
του ράγκμπι 7 παικτών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή των εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων (για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής με τον Eric 
LAYLAVOIX )  

- Επινόηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στα γαλλικά ή στις δύο γλώσσες 
(γαλλικά και ελληνικά) που θα συνοδεύουν την γνωριμία και πρακτική του 
ράγκμπι 7 παικτών, στο πλαίσιο της τάξης των γαλλικών (για τους 
εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας με την Florence SAINT-YGNAN) 

 
 
 
2ο ΣΤΑΔΙΟ – Σύνθεση των ομάδων ανά σχολείο και τεχνική καθοδήγηση για την 
προετοιμασία των ομάδων ενόψει της διοργάνωσης του «Κυπέλλου FrancOvalie», της 
15ης Απριλίου 2019. 
 
Προθεσμίες υλοποίησης: 26 Νοεμβρίου 2018 - Μάρτιος 2019 
 
Κανονισμός: 

- Κάθε σχολείο επιλέγει το πλαίσιο υλοποίησης της δραστηριότητας: η δράση 
μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, να 
προταθεί ως εξωσχολική δραστηριότητα ή να αποτελέσει αντικείμενο 
«ομίλου», αναλόγως των δυνατοτήτων του σχολείου. Παράλληλα, στο 
πλαίσιο του μαθήματος γαλλικής γλώσσας, ο εκπαιδευτικός προτείνει 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των 
παικτών, την εκμάθηση της ορολογίας του ράγκμπι 7 παικτών κλπ. 

- Κάθε σχολείο συνθέτει 1 ή περισσότερες ομάδες 10 τουλάχιστον παικτών ή 
παικτριών: οι ομάδες δεν είναι μικτές  

- Μια επίσημη τελετή παράδοσης της μπάλας που προσφέρει η Γαλλική 
Ομοσπονδία Ράγκμπι θα λάβει χώρα σε κάθε σχολείο παρουσία ενός 
τουλάχιστον εκπροσώπου του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος/Πρεσβεία της 
Γαλλίας και ενός εκπροσώπου του αθλητικού κόσμου του ράγκμπι (μέλη της 
Γαλλικής Ομοσπονδίας Ράγκμπι και/ή του αθλητικού συλλόγου Attica 
Springboks) 

- Κάθε σχολείο προπονεί την ομάδα του ενόψει της διοργάνωσης του 
«Κυπέλλου FrancOvalie» και μπορεί να ζητήσει την υποστήριξη του 
αθλητικού συλλόγου Attica Springboks και της Γαλλικής Ομοσπονδίας 
Ράγκμπι, με αφορμή την παρουσία του Eric LAYLAVOIX στην Ελλάδα. 

 
 
Γλώσσα: γαλλικά και ελληνικά 
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Εισηγητές:  
- Για κάθε σχολείο, ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής για την αθλητική 

προπόνηση σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Γαλλικής Γλώσσας  
- Για την Γαλλική Ομοσπονδία Ράγκμπι, Eric LAYLAVOIX εκπαιδευτικός 

Αθλητισμού, Κατ. A, Υπουργείο Αθλητισμού, τεχνικός σύμβουλος της 
Γαλλικής Ομοσπονδίας Ράγκμπι 

- Για τον αθλητικό σύλλογο Attica Springboks, Stéphane SEDEFIAN, Πρόεδρος 
 
Συντονισμός και υλικοτεχνική υποστήριξη: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
 
 
3ο ΣΤΑΔΙΟ – Συμμετοχή στην διοργάνωση του «Κυπέλλου FrancOvalie», της 15ης Απριλίου 
2019 
 

- Κάθε ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει σε φιλικούς αγώνες τις υπόλοιπες 
ομάδες, στις 15 Απριλίου 2019, στο πλαίσιο μίας πρώτης συνάντησης μεταξύ 
των ομάδων των σχολείων που εξέφρασαν το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν 
στο σχέδιο.  

- 1 κύπελλο θα απονεμηθεί επίσημα στην νικήτρια ομάδα και μετάλλια στις 
ομάδες που θα κατακτήσουν την 2η και 3η θέση. Όλοι οι παίκτες θα 
επιστρέψουν στα σχολεία τους με αναμνηστικά δώρα επιβράβευσης της 
αθλητικής και γλωσσικής τους προσπάθειας.  

- Η γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των παικτών θα είναι κατά προτεραιότητα τα 
γαλλικά (ολυμπιακή γλώσσα).  
 

 
Σημείωση 1: Για τα Δημόσια σχολεία εκτός Αττικής, θα εξεταστεί η συνδρομή του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Ελλάδος στα έξοδα μετακίνησης των μαθητών έτσι ώστε οι παίκτες της ομάδας 
να μπορούν να μεταβούν στην Αθήνα για τον αγώνα. 
  
Σημείωση 2: ένας πλήρης φάκελος με την παρουσίαση του σχεδίου και την λίστα των 
σχολείων που θα συμμετάσχουν στο σχέδιο θα αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με κοινοποίηση, ενημερωτικά, στους Συντονιστές 
παιδαγωγικού έργου (πρώην Σχολικοί Σύμβουλοι) των περιοχών που ανήκουν τα σχολεία. 
Παράλληλα, τα σχολεία θα πρέπει να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου (Περιφερειακές Διευθύνσεις) έτσι ώστε να έχουν την απαραίτητη έγκριση, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούν συνήθως για την υλοποίηση παιδαγωγικών 
σχεδίων.  
 
Υπεύθυνη: Florence Saint-Ygnan, Ακόλουθος συνεργασίας για τα γαλλικά/αρμόδια για 
θέματα γαλλοφωνίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Υπεύθυνη για θέματα Αθλητισμού της 
Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα   
 
Florence Saint-Ygnan T +30 210 33 98 671/656 – Γαλλικό κιν. : 0607364085  
Εmail :  fsaint-ygnan@ifa.gr 
Institut français de Grèce  
Σίνα 31 – 10680 Αθήνα 
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