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 Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων 

Προτεινόμενος Όμιλος 2018-2019 

ΤΙΤΛΟΣ: 

«Les enfantastiques du Club de FLE à la 1
ère

 École 

Expérimentale d’Ioannina» 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
Ζαμπέτα ΤΖΑΚΩΣΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ05 Γαλλικών 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΟΜΙΛΟΥ 
Γαλλική Γλώσσα & Πολιτισμός 

ΤΑΞΕΙΣ: Ε’ & Στ’  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ (αν ο 

αριθμός μαθητών 

υπερβαίνει τους 20 

αιτιολογήστε γιατί)  

Δύο Τμήματα [Ε’ & Στ’ τάξη], από 15 μαθητές 

ΗΜΕΡΑ/ΕΣ & ΩΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΟΜΙΛΟΥ 

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 

από τη 1:15 έως στις 14:00 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
« Les enfantastiques du Club de FLE à la 1

ère
 École 

Expérimentale d’Ioannina » : Ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που 

στοχεύει στην παρουσίαση και παιδαγωγική αξιοποίηση 

επιλεγμένων γαλλόφωνων τραγουδιών που αποτελούν μέρος 

της συλλογής θεματικών τραγουδιών που δημιούργησαν παιδιά 

στην Γαλλία και τα τραγουδούν παιδιά σε Σχολεία, Ωδεία και 

Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη.
1
 

ΣΤΟΧΟΙ / 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Α. Η αξιοποίηση αυθεντικών κειμένων στην γαλλική γλώσσα, 

όπως είναι τα τραγούδια θα επιτρέψει στους μαθητές να 

 Έρθουν σε άμεση επαφή με τη σύγχρονη γαλλική 

γλώσσα και τον πολιτισμό 

                                                           
1
 Για περισσότερες πληροφορίες κάντε clic εδώ. 

https://lesenfantastiques.fr/les-aventures-enfantastiques/
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 Εξελίξουν τις αναπαραστάσεις τους σχετικά με τη 

γαλλόφωνη κοινωνία και τα θέματα που την 

απασχολούν, 

 Ευαισθητοποιηθούν μέσα από τραγούδια πού 

γράφτηκαν μαζί με παιδιά και τραγουδιούνται από 

παιδιά που ονειρεύονται έναν πιο δίκαιο, πιο όμορφο 

και πιο αλληλέγγυο κόσμο, γύρω από θέματα 

σύγχρονου προβληματισμού, 

 Αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες στην Γαλλική 

ως 2
η
 Ξένη Γλώσσα.  

Β. Ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού πολυγραμματισμού – 

Εξοικείωση με τις αρχές της «αντεστραμμένης τάξης» 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

Η επιλογή των τραγουδιών θα προκύψει σε συνεργασία με τους 

μαθητές του Ομίλου, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τις 

αναζητήσεις τους αλλά και σε συνάρτηση με τους 

εκπαιδευτικούς και διδακτικούς στόχους του Ενιαίου 

Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και το Επίπεδο 

Α1.1. & Α1 του Ευρωπαϊκού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για 

τις Ξένες Γλώσσες. 

Ενδεικτικά προτείνεται τα τραγούδια που θα επιλέξουν οι 

μαθητές μετά από την παρουσίασή τους στις πρώτες 

συναντήσεις του Ομίλου να περιέχονται στα albums 

1. De mon école solidaire με άξονα το δικαίωμα στην 

μόρφωση 

2. Y'en a assez pour tout le monde ! με θεματική σχετικά 

με την ισότιμη κατανομή πρώτων υλών / αγαθών και 

την αλληλεγγύη 

3. Et chaque jour qui se lève με θεματική που αφορά στα 

δικαιώματα του ανθρώπου και των παιδιών, κ.τ.λ. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

 Σύλλογο Γονέων & Διδασκόντων των συμμετεχόντων 
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Σχολείων 

 Εκπαιδευτικό Μουσικής 

 Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  Εκπαιδευτικό Υλικό  

 Δημιουργία ψηφιακής τάξης με όνομα « Les 

enfantastiques du Club de FLE à la 1ère École 

Expérimentale d’ Ioannina »  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

Οκτώβριος 2018: Γνωριμία των μελών του Ομίλου – 

Δημιουργία Ομάδων – Σχεδιασμός /επιλογή Δράσεων 

Νοέμβριος 2018: Εξοικείωση με την ψηφιακή τάξη του Ομίλου 

και τη μεθοδολογία εργασίας στο πλαίσιο της αντεστραμμένης 

τάξης. 

Δεκέμβριος 2018: Δράση: Τραγουδάμε και δημιουργούμε για 

καλό σκοπό - Μέρος Α’ 

Ιανουάριος 2019: Δράσεις Γαλλοφωνίας 2019 – Μέρος Α’ 

Φεβρουάριος 2019: Δράσεις Γαλλοφωνίας 2019 – Μέρος Β’ 

Μάρτιος 2019: Μαραθώνιος Ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία 

2019 

Απρίλιος 2019: Τραγουδάμε και δημιουργούμε για καλό σκοπό - 

Μέρος Β’ 

Μάιος 2019: Παρουσίαση - Αξιολόγηση Δράσεων Ομίλου 

 


