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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-2018  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1
ο
 Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Τζακώστα Ζαμπέτα ΠΕ05 Γαλλικών  

 

Όμιλος: «Γαλλική Λογοτεχνία & Πολιτισμός»  

 

Nulle part ailleurs que dans les livres, les mots et les images ne stimulent avec autant d’intensité, chez 

nos enfants, l’originalité de la pensée. 

(Wallonie//Bruxelles, revue bimestrielle internationale, avril-mai 2007, p. 5)  

 

Θεματική Ομίλου: Η θεματική του ομίλου αφορά στα album de jeunesse που αγγίζουν 

συναισθηματικά, κεντρίζουν την περιέργεια και προκαλούν την επιθυμία για γνώση. 

Πρόκειται για μικρά λογοτεχνικά έργα που αναπτύσσουν τη φαντασία μέσα από 

συναρπαστικά κείμενα εμπλουτισμένα με εικόνες. Είναι εξαιρετικά βιβλία όπου συναντιέται 

η τέχνη της συγγραφής με την τέχνη της εικονογράφησης. Τα εξωσχολικά αυτά βιβλία 

αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον εμπλουτισμό γνώσεων αλλά και ένα μέσο χαράς 

και απόλαυσης. Τα album de jeunesse αρχικά προορίζονται για φυσικούς ομιλητές της 

γαλλικής γλώσσας αλλά σύμφωνα με εμπεριστατωμένες έρευνες αποτελούν ένα ζωντανό, 

αξιόπιστο αλλά και «χαριτωμένο» διδακτικό εργαλείο που προσφέρει πολλές δυνατότητες 

αξιοποίησης στην διδασκαλία και την εκμάθηση της γαλλικής ως ξένη γλώσσα. 

Τάξεις: Ε΄ & Στ' 

Σκοπός: 

Σκοπός του Ομίλου είναι η εισαγωγή και η εκπαιδευτική χρήση των Album de Jeunesse 

στους μαθητές της Ε΄& Στ΄τάξης για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην 

γαλλική γλώσσα. 

Στόχοι: 

Ο μαθητής να είναι σε θέση: 

 Να ανακαλύπτει και να χρησιμοποιεί πρωτότυπα λογοτεχνικά κείμενα στη Γαλλική 

Γλώσσα και να αναπτύσσει δεξιότητες ανάγνωσης που θα τον ενθαρρύνουν να 

διαβάζει στην γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. 

 Να οδηγείται μέσα από εκπαιδευτικές τεχνικές στην ανακάλυψη του γενικού 

νοήματος και να αναπτύσσει δικές του στρατηγικές μάθησης για μια πιο λεπτομερή 

κατανόηση των κειμένων. 
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 Να χρησιμοποιεί πολυτροπικά κείμενα [βίντεο, διαδραστικές παρουσιάσεις, mp3, 

podcasts] 

 Να δημιουργεί αυτόνομα ή / και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη εκπαιδευτικά 

παιχνίδια για την εκμάθηση, αφομοίωση και εμπλουτισμό του λεξιλογίου του στη 

Γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα 

 Να αποκτά γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τη ζωή στη Γαλλία , τα ήθη και τα 

έθιμα. 

 Να ανακαλύπτει ότι η λογοτεχνία είναι μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει τους 

λαούς [θα αξιοποιηθούν και αντίστοιχα μεταφρασμένα στα ελληνικά λογοτεχνικά 

έργα].  

 Να χρησιμοποιεί τη γαλλική γλώσσα σε διαθεματικές δραστηριότητες. 

Διδακτικό Υλικό - Προτεινόμενες ιστοσελίδες (ενδεικτικά) 

1. Bon Appetit, Monsieur Lapin, Album: 29 pages, Publisher: Editions De L'Ecole; 

ECOLE DES LOISIRS, ISBN-10: 2211062814 /  

2. Le loup qui n'aimait pas Noël d’ Orianne Lallemand (Auteur),  Eléonore 

Thuillier, 2013 

3. http://www.sanleane.fr/le-loup-qui-n-aimait-pas-noel-cp-a103340853 

4. Le loup qui voulait changer de couleur d’Orianne Lallemand - Eléonore 

Thuillier (illus.) Auzou (sep 2009) coll. "Mes p'tits albums"  

5. https://www.youtube.com/watch?v=ZJga9ZPYUCQ 

6. https://www.youtube.com/watch?v=mAilsqXStwI 

7. https://www.youtube.com/watch?v=jRXeyJkU3HI 

Παραδοτέα: Τα έργα που θα μελετήσουν και πάνω στα οποία θα δημιουργήσουν 

δημιουργήσουν οι μαθητές θα αποτελέσουν τα στοιχεία παρουσίασης στους χώρους του 

Σχολείου, στην εκπαιδευτική κοινότητα κα στους γονείς. 

Συνεργασία με: 

1. Μορφωτικό Τμήμα Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης  

2. Σχολική Σύμβουλο Γαλλικής Γλώσσας κα Χ. Νάτση 

3. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, Εργαστήριο Μουσικής 

Βιβλιογραφική επισκόπηση: 

 Cauwe L. (2007) : Quand nos illustrateurs paradent, Wallonie//Bruxelles revue 

internationale, avril-mai 2007, p. 10-11. Ministère de l’Education Nationale (2008) 

http://www.sanleane.fr/le-loup-qui-n-aimait-pas-noel-cp-a103340853
https://www.youtube.com/watch?v=ZJga9ZPYUCQ
https://www.youtube.com/watch?v=mAilsqXStwI
https://www.youtube.com/watch?v=jRXeyJkU3HI
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  Une culture littéraire à l’école, Ressources pour faire la classe à l’école, Eduscol, 

mars 2008. Van der Linden S. (2006) 

 Lire l’album, Le-Puy-en-Velay : L’Atelier du poisson soluble. Salerno R. (2006) 

  L’album en classe de FLE – une approche intégrée du linguistique et du culturel ou 

Des goûts et des couleurs, on en discute!, Dialogues et cultures, n° 51, p. 48 - 51 

Sevestre-Loquet C. (2006) 

 L’album au collège, InterCDI, novembre – décembre, n° 204, p. 15 -19. 

Wallonie//Bruxelles (2007), revue bimestrielle internationale éditée par la 

Communauté française de Belqigue et de la Région wallonne. Bruxelles : avril-mai 

2007. 

Ιστοσελίδες: Références sitographiques 

 http://www.svdl.fr/svdl   Le blog de Sophie Van der Linden 

 http://www.primaire.edunet.tn/index_ecole/ecoles_etablissements/Bizerte/Iepfranc_R

asJebel/IRasJebel/Doc/alb_ jeu.htm 

  http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?id=sgll_lj_missions 

http://www.svdl.fr/svdl
http://www.primaire.edunet.tn/index_ecole/ecoles_etablissements/Bizerte/Iepfranc_RasJebel/IRasJebel/Doc/alb_%20jeu.htm
http://www.primaire.edunet.tn/index_ecole/ecoles_etablissements/Bizerte/Iepfranc_RasJebel/IRasJebel/Doc/alb_%20jeu.htm
http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?id=sgll_lj_missions

