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ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 

Γαλλικής Γλώσσας και Δημιουργικότητας 2014-15 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠ/ΚΟΥ 

Τζακώστα Ζαμπέτα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ05  Γαλλικών 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας και Δημιουργικότητας: 

Θεματική 2014-15 

Στη χώρα των παραμυθιών… 

Μια καινοτόμα παιδαγωγική προσέγγιση της αξιοποίησης 

κλασικών και σύγχρονων παραμυθιών με τη χρήση 

πολυμέσων ως μέσο διαπολιτισμικού διαλόγου και 

ανάπτυξης γενικών και γλωσσολογικών δεξιοτήτων των 

μαθητών με βάση  

 την ψυχο-κοινωνική και τη γνωστική τους ανάπτυξη 

 τις προσωπικές τους εμπειρίες και 

 τις αρχές της επικοινωνιακής - μαθητοκεντρικής 

μέθοδου διδασκαλίας 

 

ΤΑΞΕΙΣ  Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού 

ΣΤΟΧΟΙ Στο πλαίσιο του Ομίλου Γαλλικής Γλώσσας και 

Δημιουργικότητας για το σχολικό έτος 2014-15 για μαθητές 

Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού έχουμε σχεδιάσει δραστηριότητες που 

βοηθούν τους μαθητές  

 να συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση με τρόπο 

δημιουργικό και παιγνιώδη, 

 να  ανακυκλώνουν και να εμπεδώνουν τη γνώση 

 να εκφράζουν τις προσωπικές τους προτιμήσεις και 

να ξεδιπλώνουν τα ταλέντα τους, 

 να διευρύνουν τις δεξιότητες τους για επικοινωνία 

και συμμετοχικότητα, 

 να χρησιμοποιούν τη γαλλική γλώσσα για να 

ικανοποιήσουν πραγματικές ανάγκες επικοινωνίας 

μέσα σε ένα οικείο επικοινωνιακό πλαίσιο, 
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 να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και τις γνώσεις 

τους συμβάλλοντας στη σταδιακή ανάπτυξη 

γλωσσικών / επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην 

εξοικείωση των μαθητών με την πολυγλωσσία και 

την πολυπολιτισμικότητα σαν μια θετική 

πραγματικότητα. 

 Να σκέφτονται κριτικά και να επιλύουν προβλήματα 

μέσα σε ένα ασφαλές, συμμετοχικό περιβάλλον.  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ 

Οι δράσεις του Ομίλου θα υλοποιηθούν από το μήνα  

Νοέμβριο 2014 μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 

2014-15. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται 1 φορά την 

εβδομάδα, κάθε Δευτέρα από τις 14:15 έως τις 15:30.  

Οι δραστηριότητες κατά Gardner 

Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο 

του Ομίλου έχουν ως στόχο τη διάδραση, την αναζήτηση 

πληροφοριών και τη λύση προβλημάτων, και εμπνέονται 

από την θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner 

(Gardner 2004). [γλωσσική, λογικομαθηματική, κινητική, 

μουσική (ρυθμού), διαπροσωπική,ενδοπροσωπική, 

περιβαλλοντική (ευαισθησία για το περιβάλλον), 

χωροταξική]. 

Παρουσιάζουμε παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα 

δραστηριοτήτων τα οποία συντελούν στην ανάπτυξη της 

πολλαπλής νοημοσύνης μέσα από τη προσέγγιση 

παραμυθιών, μύθων και τραγουδιών στη γαλλική γλώσσα: 

Δραστηριότητες που συντελούν στην ανάπτυξη της 

 γλωσσικής νοημοσύνης: οι μαθητές μαθαίνουν 

τραγούδια, ακούνε και διαβάζουν ιστορίες που 

χρειάζεται να επαναλάβουν, δημιουργούν και 

συμμετέχουν σε γλωσσικά παιχνίδια (κρυπτόλεξα, 

ακροστιχίδες, αινίγματα, κ.α.), κάνουν συσχετισμούς 

ανάμεσα στη μητρική τους γλώσσα και την ξένη 

γλώσσα. 

 λογικομαθηματικής νοημοσύνης: αναλύουν 
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διαφορές ή ομοιότητες σε διαλόγους ή σε διάφορες 

μικρές ιστορίες, βάζουν σε σειρά τις φάσεις μιας 

ιστορίας ή τις λέξεις μιας πρότασης, χρησιμοποιούν 

πλάνο για να διηγηθούν ένα γεγονός ή μια ιστορία, 

ξαναγράφουν μια ιστορία αλλάζοντας μόνο κάποια 

στοιχεία. 

  μουσικής νοημοσύνης: μαθαίνουν και δημιουργούν 

μικρά ποιήματα και παιχνιδοτράγουδα για την 

ευκολότερη απομνημόνευση του λεξιλογίου, 

φαντάζονται το ρυθμό που ταιριάζει καλύτερα σε 

ένα κείμενο, κ.α. 

 χωροταξικής νοημοσύνης: μαθαίνουν να 

οργανώνουν το χώρο της τάξης, να χρησιμοποιούν 

σχήματα για την καλύτερη εμπέδωση ενός 

γραμματικού φαινομένου, να δημιουργούν αφίσες ή 

πίνακες. 

 κινητικής ικανότητας: να μιμούνται, να 

συμμετέχουν σε παιχνίδια ρόλων με μαριονέτες και 

παιχνίδια που προϋποθέτουν κίνηση. 

 διαπροσωπικής ικανότητας: να εργάζονται ανά δυο 

ή σε μικρές ομάδες για να γράψουν την αρχή μιας 

ιστορίας, να φανταστούν τη συνέχειά της και να 

αξιολογήσουν το αποτέλεσμα. 

  ενδοπροσωπικής ικανότητας: να προβληματίζονται 

σχετικά με τον τρόπο που μαθαίνουν, να κρατούν 

ημερολόγιο που αναφέρεται στις προσπάθειές τους, 

να γράφουν και να αφηγούνται μια ιστορία της 

οποίας είναι κεντρικοί ήρωες. 

 

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ Τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1) Πολυμεσικό Υλικό από το διαδίκτυο 

2) Παράλληλη ακρόαση – αφήγηση παραμυθιών, 

παιχνιδοτράγουδων, ποιημάτων 

3) Φύλλα Εργασίας από αξιόπιστες και ελεγμένες πηγές 

και σχετική βιβλιογραφία 



4 

 

4) Φύλλα Εργασίας και Επιτραπέζια Παιχνίδια 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στο μαθησιακό 

προφίλ των συμμετεχόντων μαθητών, ως παραγόμενο 

εκπαιδευτικό υλικό της υπεύθυνης εκπαιδευτικού. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 Δημιουργία blog 

 Διασκευή, εικονογράφηση και ψηφιοποίηση 

παραμυθιών 

 Κατασκευή μαριονέτας και μάσκας για τη 

δραματοποίηση των παραμυθιών 

 Συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις 

 Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 
 Συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο για την ελληνική 

και γαλλική γλώσσα  

 Συνεργασία με εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας 

και με επαγγελματίες του χώρου  

 Συνεργασία με αρμόδια τμήματα του 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΡΟϔΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για μια αποδοτικότερη και πιο δημιουργική 

επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές, τους γονείς, τους 

συνεργαζόμενους φορείς και την εκπαιδευτικό του 

σχολείου κρίνεται απαραίτητη η χρήση του Η/Υ σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και η δημιουργία μαθητικών 

λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με την 

έγκριση των γονέων. 

 

 

 


