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ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 

Γαλλικής Γλώσσας και Αριστείας 2014 - 15 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Τζακώστα Ζαμπέτα 

email: btzakosta@gmail.com 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ05  Γαλλικών 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ 
Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας και Αριστείας: 

Θεματική 2014-15 

Μ@θ@ίνω τα γ@λλικά δι@φορετικ@ 

@pprendre le fr@nç@is @utrement 

Δημιουργικές και Καινοτόμες εκπαιδευτικές μέθοδοι 

διδασκαλίας στο πλαίσιο της Ανεστραμμένη Τάξης / 

Classe inversée, μέσα από Πλατφόρμα Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης. 

Οι μαθητές έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το  νέο 

εκπαιδευτικό υλικό, εκτός του μαθήματος, σε προθύστερο 

χρόνο, μέσω της θέασης επιλεγμένου εκπαιδευτικού υλικού 

όπως άρθρα, προ-ηχογραφημένα βίντεο, πολυμεσικά 

κείμενα και παιχνίδια. 

 Με αυτόν τον τρόπο ο χρόνος του μαθήματος, ο 

χρόνος που αντιστοιχεί στην παραμονή των μαθητών μέσα 

στην παραδοσιακή τάξη, την ώρα του Ομίλου Γαλλικής 

Γλώσσας, χρησιμοποιείται για να διευκολύνει το έργο της 

αφομοίωσης της γνώσης, μέσω στρατηγικών όπως η 

επίλυση προβλημάτων, οι συζητήσεις ή οι παρουσιάσεις.  

ΤΑΞΕΙΣ  E΄ & Στ΄ Δημοτικού 

ΣΤΟΧΟΙ Η δημιουργία του Ομίλου Γαλλικής Γλώσσας και Αριστείας 

Μ@θ@ίνω τα γ@λλικά δι@φορετικ@ 

@pprendre le fr@nç@is @utrement 

στοχεύει στο να μπορούν οι μαθητές να  

 αποκτήσουν τον έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας 

μέσα από τη μελέτη επιλεγμένου εκπαιδευτικού 
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υλικού όπως κείμενα, προ-ηχογραφημένα βίντεο, 

τραγούδια, παιχνιώδεις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, κ.α.. σε χρόνο εκτός της σχολικής 

τάξης. 

 να αναπτύξουν τη γλωσσική τους ικανότητα στη 

Γαλλική Γλώσσα στον προφορικό και γραπτό λόγο 

για να μπορούν να κατανοούν κα να χρησιμοποιούν 

οικείες εκφράσεις όπως και απλές έννοιες με σκοπό 

να πραγματοποιήσουν απλές καθημερινές πράξεις. 

 να αναπτύξουν ποικίλες γνωστικές και κοινωνικές 

δεξιότητες 

 να μελετήσουν με το δικό τους ρυθμό 

 να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για τη 

μαθησιακή τους ανέλιξη 

 να αποκτήσουν εξατομικευμένους τρόπους 

κατανόησης και προσέγγισης της Γαλλικής Γλώσσας 

 να εργάζονται σε ομάδες  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ 

Επικοινωνιακές δραστηριότητες πρόσληψης και παραγωγής 

γραπτού και προφορικού λόγου  [στην αίθουσα και εξ 

αποστάσεως]  προσανατολισμένες στην ύλη των επιπέδων 

Α1 και Α2 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας , 

ΚΠΓ
1
. 

Ενδεικτικά: 

 Δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με τις 

εμπειρίες των μαθητών [πληροφορίες για τον εαυτό 

τους και την οικογένειά τους, για αγορές, τα sports, 

το άμεσο περιβάλλον) αλλά και σύντομες αγγελίες 

από το ραδιόφωνο ή μηνύματα στο τηλέφωνο.[ Se 

présenter/présenter quelqu’un ‐ Décrire ‐ Se situer 

dans l’espace ‐ Raconter ‐ Exprimer ses goûts, ses 

souhaits, ses sentiments ‐ Interroger/répondre ‐ 

                                                
1
 Για  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας πατήστε στον 

παρακάτω υπερσύνδεσμο http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/ 

 

http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/
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demander/donner des renseignements ‐ 

proposer/refuser ‐ Faire des projets] 

 Δραστηριότητες που οδηγούν τους μαθητές στην 

ανάδειξη των σημαντικότερων πληροφοριών μέσα 

από δημοσιογραφικά άρθρα, αγγελίες που 

αναφέρονται σε καθημερινά θέματα και πινακίδες σε 

δημόσιους χώρους 

 Δραστηριότητες που αναφέρονται στο άμεσο 

κοινωνικό τους περιβάλλον [συμπλήρωση εντύπων, 

αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κ.α]. 

Thématiques 

les pays ‐  la famille  ‐  le corps  ‐  les commerces ‐  les 

services  ‐  le travail  ‐  la santé  ‐  les événements familiaux 

et festivités ‐ la cuisine ‐ la ville ‐ les voyages, etc. 

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ Δια ζώσης  14 : 15 –  15:30 κάθε Τετάρτη 

Εξ αποστάσεως  1 ώρα το ελάχιστο [ με δυνατότητα 

επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες και την επιθυμία των 

μαθητών] 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Πολυμεσικό Υλικό της 

Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης: 

@pprendre le fle @utrement 

 Εκπαιδευτικό υλικό από την παρακάτω πλατφόρμα: 

http://www.bonjourdefrance.co.uk/learn-french-online/delf-

preparation-a1.html 

 Εγχειρίδια προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΚΠΓ 

μέσα από την πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού 

Σχολείου του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Γλωσσομάθειας http://rcel.enl.uoa.gr/kpg 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  Δημιουργία Πλατφόρμας Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης 

 Συμμετοχή στις εξετάσεις ΚΠΓ Μαΐου 2014 

 Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ  Συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο για τη Γαλλική 

Γλώσσα  

http://www.bonjourdefrance.co.uk/learn-french-online/delf-preparation-a1.html
http://www.bonjourdefrance.co.uk/learn-french-online/delf-preparation-a1.html
http://rcel.enl.uoa.gr/kpg
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 Συνεργασία με εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας 

 Συνεργασία με το ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΡΟϔΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η χρήση του Η/Υ και η δημιουργία Μαθητικών 

Λογαριασμών
2
 για εγγραφή στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης @pprendre le fr@nç@is @utrement 

με την έγκριση των Γονέων & Κηδεμόνων των μαθητών. 

 

                                                
2Στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης μπορούν να μπαίνουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες 

[Εκπαιδευτικοί, Μαθητές, Γονείς & Κηδεμόνες, Σχολικοί Σύμβουλοι] 


