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 Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2019- 2020 

ΤΙΤΛΟΣ: Je goûte les mots – Γεύομαι τις λέξεις 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Ζαμπέτα Τζακώστα  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 05 Γαλλικών 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Δημιουργική Γραφή – Ψηφιακή τάξη και αξιοποίηση εργαλείων web2.0 

ΤΑΞΗ Στ’ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 12 

ΗΜΕΡΑ 

& ΩΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΟΜΙΛΟΥ 

Τετάρτη 1:30 – 15:00 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στον όμιλο Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές με αφορμή μια εικόνα, 

μια ταινία, ένα τραγούδι, μια φράση θα εμπλακούν σε δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής με τη μορφή παιγνιωδών αφηγηματικών 

στρατηγικών, οργάνωσης της σκέψης και του λόγου, επιλογής και 

συναρμογής λέξεων.  

Πρωταρχικός στόχος του ομίλου είναι οι μαθητές να αναπτύξουν 

δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης του γραπτού λόγου, να 

αντιληφθούν τη δύναμη των λέξεων, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο 

τους στα Γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα και να διασκεδάσουν με τις 

λέξεις δίνοντας έμφαση στην ποιητική λειτουργία της γλώσσας.  

ΣΤΟΧΟΙ / 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μέσα από τη διαδικασία της δημιουργικής γραφής οι μαθητές θα 

μπορούν να: 

 Αναπτύξουν την κριτική & δημιουργική τους σκέψη, 

 Κινητοποιήσουν την φαντασία και την συγγραφική τους 

επινοητικότητα, 

 Καλλιεργήσουν τη δεξιότητα αφήγησης ιστοριών, 

συναισθημάτων ή καταστάσεων και της περιγραφής προσώπων, 

τόπων και αντικειμένων με βιωματικό τρόπο, 
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 Αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες στα γαλλικά με 

δυναμικό και διαφοροποιημένο τρόπο και 

 Να δημιουργήσουν ένα κλίμα ομαδικότητας και 

δημιουργικότητας μέσα στην ξενόγλωσση τάξη. 

Μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης και την αξιοποίηση 

διαδικτυακών ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών οι μαθητές θα 

μπορούν να: 

 Καλλιεργήσουν τον ψηφιακό εγγραματισμό 

 Αναπτύξουν κοινότητες συλλογικής γραφής 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  Ένα μήνυμα έκπληξη / Un message surprise 

 Lao Tseu « Celui qui a inventé le bateau a inventé le naufrage ». 

« Celui qui a inventé…. a inventé… » 

 L’ecclésiaste 

Il y a un temps pour tout ! Un temps pour vivre et un temps pour 

mourir. 

Un temps pour… Et un temps pour… 

 Kendji Girac - Cool  

 Kids United - Chante (Love Michel Fugain) (Clip officiel) 

 LA RECETTE DU BONHEUR - Les Enfantastiques 

 Aldebert - La vie c'est quoi ? 

 ZAZ & Jenifer - La Tendresse // Même Le Dimanche 

 « A la manière de ... » 1. Lecture du poème de Paul Eluard : « 

Dans Paris ».  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΦΟΡΕΙΣ 

Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Γαλλικής Γλ. κα Χ. Νάτση 

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ψηφιακή τάξη – Petits Livres- Παρουσίαση στην εκπαιδευτική 

κοινότητα και στους γονείς 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

Οκτώβριος 2019: Γνωριμία των μελών του Ομίλου – Δημιουργία 

Ομάδων – Σχεδιασμός /επιλογή Δράσεων 

Νοέμβριος 2019: Εξοικείωση με την ψηφιακή τάξη του Ομίλου και τη 

μεθοδολογία εργασίας στο πλαίσιο της αντεστραμμένης τάξης. 

Δεκέμβριος 2019: Δράση: Δημιουργούμε τα δικά μας ποιήματα à la 



3 

 

manière de Paul Eluard 

Ιανουάριος 2020: Δημιουργούμε τις δικές μας ψηφιακές αφηγήσεις 

Φεβρουάριος 2020: Δημιουργούμε τις δικές μας ψηφιακές αφηγήσεις 

στο πλαίσιο των δράσεων Γαλλοφωνίας 2020 – Μέρος Α’ 

Μάρτιος 2020: Δημιουργούμε τις δικές μας ψηφιακές αφηγήσεις στο 

πλαίσιο των δράσεων Γαλλοφωνίας 2020 – Μέρος Β’ 

Απρίλιος 2020: Le Club de FLE en situation de réussite 

Μάιος 2020: Παρουσίαση - Αξιολόγηση Δράσεων Ομίλου 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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