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Πώς ξεκινήσαμε. Ο προβληματισμός.
Στα γενικά λύκεια της Ελλάδας, όπως και στο δικό μας, παρατηρείται πολύ έντονα το
φαινόμενο του κατακερματισμού σε όλα τα επίπεδα. Το πώς βλέπουν και βιώνουν οι
μαθητές μας το σχολείο δείχνει ακριβώς αυτό. Υπάρχει κατακερματισμός στο πρόγραμμα
σπουδών καθώς τα μαθήματα διακρίνονται σε 'σημαντικά', δηλαδή πανελλαδικώς
εξεταζόμενα, και 'ασήμαντα', δηλαδή γενικής παιδείας. Επίσης, υπάρχει
κατακερματισμός γνώσεων καθώς υπάρχουν γνώσεις που θα χρειαστούν στους μαθητές
για τις εξετάσεις και γνώσεις που, εφόσον δεν εξετάζονται, δε χρειάζονται κάπου. Υπάρχει
ακόμη κατακερματισμός του μαθητικού δυναμικού εφόσον οι μαθητές χωρίζονται άτυπα
σε κατηγορίες. Υπάρχουν οι μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, οι μαθητές που
δε δίνουν και θέλουν να πάρουν το απολυτήριο του λυκείου και οι μαθητές που δεν
εξετάζονται προφορικά αλλά αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες χωρίς να τους
παρέχεται στήριξη (υπάρχουν παιδιά με σύσταση για τμήμα ένταξης το οποίο όμως δε
λειτουργεί στο σχολείο μας) και οι μαθητές που θέλουν να δώσουν πανελλαδικές
εξετάσεις αλλά λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν έχουν τη δυνατότητα επιπλέον
στήριξης ούτε εκτός σχολείου εφόσον δεν έχουν χρήματα για φροντιστήριο ούτε
λειτουργεί στο σχολείο πρόσθετη διδακτική στήριξη ούτε κάποιο κοινωνικό
φροντιστήριο. Όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως κατηγορίας αντιμετωπίζουν το λύκειο ως
'αναγκαίο κακό'.

Η ΛΥΣΗ
Άρα λοιπόν, ο στόχος μας είναι να αλλάξει ο τρόπος μάθησης για τους μαθητές και
να ενιαιοποιηθεί το πρόγραμμα σπουδών μέσα από καινοτόμες μεθόδους
διδασκαλίας ώστε να παρέχεται στους μαθητές γενική παιδεία. Φυσικά, αυτό θα
πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους μαθητές μας όπως και το ό,τι αυτή η γενική παιδεία
θα τους βοηθήσει στη ζωή τους μετά το σχολείο με ό,τι και να ασχοληθούν.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/INTEGRATED CURRICULUM/EUNEOS
Για να γίνει όμως αυτό έπρεπε πρώτα να υπάρξει σχετική επιμόρφωση και θέλαμε να
γνωρίσουμε επιτυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όπως της
Φινλανδίας για παράδειγμα. Επίσης, θέλαμε να γνωρίσουμε καλές πρακτικές
συστημάτων στην οποία η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ολιστικά και η διδασκαλία
βασίζεται σε θέματα ή 'φαινόμενα' που μελετώνται χρησιμοποιώντας γνώσεις από
διάφορα θεματικά πεδία-σχολικά μαθήματα.
Αιτηθήκαμε χρηματοδότηση από το ΙΚΥ προκειμένου να επιμορφωθούμε μέσω του
προγράμματος ERASMUS+, Δράση ΚΑ1. Η αίτηση εγκρίθηκε. Το επιμορφωτικό
πρόγραμμα που επιλέξαμε έχει ως θέμα την ολιστική μάθηση και το ενιαιοποιημένο
πρόγραμμα σπουδών (integrated curriculum, πάροχος: Euneos). Θεωρήσαμε το
πρόγραμμα ιδανικό για την περίπτωση του λυκείου μας. Το σχέδιο ξεκίνησε.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ. ΓΙΑΤΙ;
Θέλουμε οι μαθητές να εκτιμήσουν τις γνώσεις που τους προσφέρουν τα μαθήματα
γενικής παιδείας μέσα από θέματα-φαινόμενα, η μελέτη των οποίων αξιοποιεί γνώσεις
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από διάφορα πεδία-σχολικά μαθήματα. Θέλουμε οι μαθητές να αναγνωρίζουν την αξία
των γνώσεων που τους προσφέρει το σχολείο εφόσον θα συνδέονται με ρεαλιστικές
κατάστασης της πραγματικής ζωής. Ακόμη, θέλουμε οι μαθητές να αναπτύξουν κριτικές
ικανότητες, μεταγνωστικές δεξιότητες, να συνεργάζονται και να διαπραγματεύονται
καθώς και να αναλάβουν ευθύνες σχετικά με τη διαδικασία της μάθησης με το να
συμμετέχουν ενεργά στη στοχοθεσία και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Τέλος,
θέλουμε να προωθήσουμε μία πολιτική ένταξης και συμπερίληψης ώστε το σχολείο μας
να είναι ένας χώρος στον οποίο οι μαθητές ενδυναμώνονται και μπορούν να αναδείξουν
τις ιδιαίτερες γνώσεις και τα ταλέντα τους.
Ουσιαστικά θέλουμε να ξαναδώσουμε αξία στο λύκειο ώστε να πάψει να αποτελεί
'αναγκαίο κακό' και να μετατραπεί σε έναν 'ζωντανό' χώρο μάθησης για όλους.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
PHENOMENON-BASED LEARNING/ Η ΜΕΛΕΤΗ
Ξεκινήσαμε με 3 συμμετέχουσες: Λάιου Χριστίνα/ΠΕ06, Ρήγα Παρασκευή/ΠΕ05 και
Βοϊβόντα Θεοδώρα/ΠΕ02. Γνωρίζοντας ότι η επιμόρφωσή μας θα αργήσει (Μάιος 2020),
ξεκινήσαμε να μελετούμε τη μάθηση μέσα από φαινόμενα ώστε να ξεκινήσουμε να
σχεδιάζουμε μαθήματα στο αντικείμενό μας ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση.
Θέλαμε να έχουμε μία γεύση από την εφαρμογή της μάθησης με βάση το φαινόμενο στο
σχολείο μας ώστε η επιμόρφωση μας να είναι καλά προετοιμασμένη για να μπορούμε με
ευκολία να επεξεργαζόμαστε τις νέες γνώσεις και να σκεφτόμαστε άμεσα τρόπους
προσαρμογής των καλών πρακτικών στα δικά μας δεδομένα.
Αναλυτικά η μελέτη μας στο βίντεο: https://youtu.be/i1mVkjZS8Kw
Παρακάτω 2 βασικά στιγμιότυπα του βίντεο.
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Επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στο θέμα: συναισθήματα και να το προσεγγίσουμε
από διάφορες οπτικές γωνίες μέσα από τα μαθήματά μας.
ΑΓΓΛΙΚΑ: ΛΑΪΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Project 1
Στη Β’ Λυκείου, μελετήσαμε κομμάτια της ταινίας: Erin Brockovich, με έμφαση στα
συναισθήματα.
⃰ σχετικοί σύνδεσμοι: video 1: argument:
https://www.youtube.com/watch?v=y3ZhaGeqX6o
Video 2: 333 million from 1:54 to end:
https://www.youtube.com/watch?v=SvOAec9B724&list=PL7SyHHK0NCI5XRQnI8Wi9
4mh1SypNxREm&index=18

Task Sheet: Erin Brockovich
Task 1
Watch video 1 without sound. What do you think is going on? Discuss in pairs.
Task 2
What did the man (George) ask the woman (Erin) to do? What did Erin ask George to
do? Keep notes here.
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Notes

Task 3
Do you think George will stay in the end? Discuss in pairs.

Task 4
Watch video 2 without sound. Do you think George stays in the end? How do you
know? How do you think he feels? Discuss in pairs. Keep notes here.

Notes

Task 5
Watch the video with sound. What does Erin tell the woman (Donna)? Why is Donna
crying? Keep notes here.
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Notes

Task 6
Look at the freeze frames. Describe how the person feels in each of the freeze frames.
Why do they feel this way? Write your answers here.

Description of feelings
Freeze frame 1

Freeze frame 2

Freeze frame 3

Freeze frame 4

Justification
Freeze frame 1

Freeze frame 2

Freeze frame 3

Freeze frame 4
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Task 7
A. Read the title of the text. What do you think “the little things” could refer to?
Discuss with your partner.
B. Read the text. Why did the girl start to cry when she read the man’s text messages?
What did she decide to do after this event took place? Discuss with your partner.

The Little Things Matter
−

By Jay Abington • July 20, 2015

About 3 weeks ago I went into a Wells Fargo bank to deposit a couple hundred dollars
in my daughters account. Jamie sent me a text with her account number on it a few
weeks prior so I get out my phone and realize I don't have my glasses so I asked the
young lady helping me if she wouldn't mind scrolling back through her text till she
found it. She said sure I can have a look. So she is going through them and I am looking
at her waiting.
I see her face change and I know why but before I could say a word she holds the phone
to her chest and says 'OH MY GOD you must be the most loved dad ever that is simply
precious I think I am going to cry’ as a drop rolls down her cheek. Another girl comes
over to see what is going on and she says 'Do you mind?' I said ‘Of course not’ so she
shows them to a couple of the other girls. You see guys every single day my Jamie
sends me these text messages telling me how much she loves me and all sorts of darling
things. One of the girls asks me how old she is and I tell her 21 and a daddy's girl all
the way. The original girl says when I get done helping you I am going to text my dad
right away. The other two girls are already doing so. Couple weeks go by and I go into
the bank and the same girl is working. Well it is my turn and I walk up with a smile
thinking she probably won’t remember. She says 'Hi Jay. How is the world’s most loved
dad doing today?' Get this she tells me that the 4 of them call or text their dads every
single day now.
Thanks for your time my friends hope it was worth it.
(Source: http://www.sunnyskyz.com/feel-good-story/1920/The-Little-Things-Matter)

Task 8
Describe an event in your life that caused you to experience an intense emotion of any
kind (anger, sadness, happiness, excitement etc). Describe the event, your feelings and
why you remember this moment in your life. Write a first draft here.
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Finish your story. If you are not happy with it you can make any alterations you see fit
or you can change it completely if come up with a better idea.

Project 2
Μελετήσαμε τη δομή των ιστοριών. Διαβάσαμε ιστορίες που σκοπός τους ήταν να
εμπνεύσουν. Οι μαθητές έγραψαν ιστορίες στο πλαίσιο συμμετοχής σε διαδικτυακό
διαγωνισμό για την ιστορία που αποτελεί τη μεγαλύτερη έμπνευση για τους άλλους.

Writing stories
1. Look at the two pictures. Where would you prefer to live and why?
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2. a. Put the following story in the correct order.
1 ........

2 ..........

3 ..........

4 ..............

a. Very good, Dad!"
"Did you see how poor people can be?" the father asked.
"Yeah!"
"And what did you learn?"
The son answered, "I saw that we have a dog at home, and they have four. We have a
pool that reaches to the middle of the garden, they have a creek that has no end. We
have imported lamps in the garden, they have the stars. Our patio reaches to the front
yard, they have a whole horizon."
b. Isn't it true that it all depends on the way you look at things? If you have love, friends,
family, health, good humor and a positive attitude toward life, you've got everything!
You can't buy any of these things. You can have all the material possessions you can
imagine, provisions for the future, etc., but if you are poor of spirit, you have nothing!
c. One day a father and his rich family took his young son on a trip to the country with
the firm purpose to show him how poor people can be. They spent a day and a night in
the farm of a very poor family. When they got back from their trip the father asked his
son, "How was the trip?"
d. When the little boy was finishing, his father was speechless.
His son added, "Thanks, Dad, for showing me how poor we are!"
Author Unknown, http://www.inspirationpeak.com/cgi-bin/stories.cgi?record=24
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2. b. What helped you decide? Work with your partner and circle specific words and/or
phrases.
3. Go back to activity 1. Where do you think the boy in the story would prefer to live?
Why? Do you agree with the point of view expressed in the text?
4. The writer in the text explicitly states his opinion at the end of the story. His opinion
is given in the following lines in which he explains the moral of the story.
“Isn't it true that it all depends on the way you look at things? If you have love, friends,
family, health, good humor and a positive attitude toward life, you've got everything!
You can't buy any of these things. You can have all the material possessions you can
imagine, provisions for the future, etc., but if you are poor of spirit, you have nothing!”
a. Read the story that follows. What is the writer trying to say through this story?
Discuss with your partner.
Nasreddin's Flower Garden
Traditional Sufi Story
A young man named Nasreddin planted a flower garden, but when the flowers came up
so did a great crop of dandelions among them. Wishing to eliminate the unwanted
guests, Nasreddin consulted with gardeners near and far, but none of their solutions
worked.
Finally, Nasreddin traveled to the palace of the sheik to seek the wisdom of the royal
gardener himself. But alas, Nasreddin had already tried all the methods the kind old
man recommended to him for eradicating such troublesome weeds.
Silently they sat together for a good long time. At last, the royal gardener looked at
Nasreddin and said, "Well, then, the only thing I can suggest is that you learn to love
them."
source: http://www.inspirationpeak.com/cgi-bin/stories.cgi?record=125
b. Which story ending do you prefer; the one in which the writer explicitly states the
moral of the story or the one in which there is no explanation given? Justify your
opinion.
5. Make a contribution to the site: http://www.inspirationpeak.com/
This site publishes inspirational stories. You can think of an imaginary story or you can
describe something that happened to you personally and helped you make an important
realization.
a. Spend 20 minutes writing the 1st draft of your story.
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b. Swap stories with your partner and make suggestions. Try to consider all aspects of
the text. Think about: paragraph structure, sequence of events, tense use, spelling
mistakes. Also, evaluate the content of the piece of writing. Is the story inspirational,
moving, powerful, interesting?

Finish your story. If you are not happy with it you can make any alterations you see fit
or you can change it completely if come up with a better idea.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κάναμε πολύ ωραίες συζητήσεις για συναισθήματα, μελετήσαμε
συναισθήματα μέσα από εκφράσεις προσώπου και κινήσεις του σώματος, τόνο φωνής
και περιγραφές μέσω γραπτού λόγου. Τέλος, οι μαθητές έγραψαν πολύ ωραίες ιστορίες
αναζητώντας και περιγράφοντας βαθιά συναισθήματα που βίωσαν στο παρελθόν.

ΓΑΛΛΙΚΑ: ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Le déjeuner du matin (de Jacques Prévert)
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− ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ( ΕΚΦΡΑΣΗ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ))
− ΥΛΙΚΟ : αυθεντικό υλικό /οπτικοακουστικό /κεντρικός
υπολογιστής/διαδραστικός πίνακας
− ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ : de 1 à 15 (ομάδες των 5)
ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ- ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΕΥΜΑΤΑ
− ΧΩΡΟΣ Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
•

ΣΤΟΧΟΙ

Αυτή η διδακτική προσέγγιση γεννήθηκε από την ιδέα της διδασκαλίας των
μορφοσυντακτικών

φαινομένων

και

της

μετάδοσης

λεξιλογίου

που

υποστηρίζεται από αυθεντικά λογοτεχνικά έγγραφα, έτσι ώστε οι μαθητές να
διασκεδάζουν να μαθαίνουν για τη λογοτεχνία. Συχνά τείνουμε να θεωρούμε το
λογοτεχνικό κείμενο ως δύσκολο καθήκον για τη διδασκαλία του FFL,
τουλάχιστον σε επίπεδο αρχάριου, ίσως επηρεασμένο από τη θέση της
λογοτεχνίας στις παραδοσιακές μεθόδους. Ωστόσο, το λογοτεχνικό κείμενο,
από «διαφορετική» διδακτική άποψη, είναι ένα εξαιρετικό μέσο που
αναφέρεται, ακόμη και για τα επίπεδα Α1 και Α2 . Μιλάμε για μια «διαφορετική»
διδακτική

άποψη,

στην

προσπάθεια

να

βάλουμε

μια

προσέγγιση

προσανατολισμένη στη δράση στην πρόταση που θα ακολουθήσει, χωρίς να
υποτιμούμε την αξία της παραδοσιακής εξήγησης των κειμένων.
Η ποίηση είναι ένα εξαιρετικό μέσο για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης
γλώσσας και θα μπορούσε να εισαχθεί στην τάξη από την πρώτη μέρα. "Όχι
μόνο αυξάνει και αναπτύσσει γλωσσική ικανότητα, επικοινωνία, ανάγνωση,
κατανόηση σε επαφή με λογοτεχνικά έργα, αλλά και ευαισθητοποιεί τον μαθητή
σε μια ανταλλαγή πολιτισμών, γιατί ανά πάσα στιγμή έχει την ευκαιρία να κάνει
σύγκριση μεταξύ των ποιητικών εικόνων και των μορφών της ομιλίας αυτής
της λογοτεχνίας στόχου και των δικών του «Επιπλέον, η ποίηση είναι η
καλύτερη απόδειξη του πλούτου της γλώσσας και των αποχρώσεων της. Η
χρήση ποιημάτων στην τάξη FLE δείχνει στους μαθητές, ανεξάρτητα από το
επίπεδό τους, ότι η γλώσσα δεν υπάρχει μόνο με τη μορφή ξηρού κειμένου,
όπως στις περισσότερες μεθόδους μάθησης. "
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Επιλέξαμε την ποίηση του Jacques Prévert: επιλέξαμε ένα ποίημα ελκυστικό
για την εφηβεία, εύκολο στην κατανόηση, τόνωση στο περιεχόμενό του και
κατάλληλο για τη διδασκαλία του Αορίστου .
Στο δεύτερο μέρος ,μετά τη διδασκαλία του αορίστου μέσα από την παρατήρηση
, αναλύουμε τη συναισθηματική κατάσταση των πρωταγωνιστών του ποιήματος
και δημιουργούμε την ίδια ατμόσφαιρα με παιχνίδια ρόλων , συνεχόμενα έως
ότου προσεγγίσουμε τη συναισθηματική φόρτιση και με την επανάληψη μάθουμε
το ποίημα απ έξω.

− ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
η

− 1 Συνεδρία
Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=MalR-e4IgAs
To βίντεο παρουσιάζει οπικοποιημένο το ποίημα, με ήχο και Γαλλικούς
υπότιτλους.
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Στο πρώτο μέρος ανακαλύπτουμε τον ΑΟΡΙΣΤΟ ! ζητείται από τους μαθητές
μέσα από την παρατήρηση να βρούν πώς σχηματίζεται ο αόριστος
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− 2η Συνεδρία
Παρατηρούμε τους ηθοποιούς και τον τόνο του αφηγητή! Εστιάζουμε στα
ρήματα που δείχνουν τη συναισθηματική φόρτιση. Ζητάμε στους μαθητές ανά
δύο να παίξουν όπως στο βίντεο. Αρχικά βλέποντας το βίντεο .Ένας τρίτος
κάνει τον αφηγητή. Αλλάζουν ρόλους. Προσπαθούμε να βγάλουμε τα
συναισθήματα προς το κοινό. Με τη διαρκή επανάληψη , οι μαθητές φτάνουν
στο σημείο να έχουν καταλάβει το λεξιλόγιο μα και να μάθουν απ’ έξω το
ποίημα.
− 3η Συνεδρία
Αναλύουμε τα πολιτιστικά στοιχεία και κάνουμε αναφορά στους διαφορετικούς
μορφασμούς και στις κινήσεις που διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
Τέλος , γίνεται συζήτηση για τις διαπροσωπικές σχέσεις.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΒΟΙΪΒΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
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ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Παροτρύναμε και άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου να δουλέψουν πάνω στη
θεματική μέσα από τα μαθήματά τους. Για παράδειγμα, η κ Κατράνη Βασιλική, ΠΕ80,
μελέτησε την επίκληση στο συναίσθημα μέσα από τη διαφήμιση με στόχο το κέρδος
(Α΄Λυκείου).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19/ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Προκειμένου να ολοκληρώσουμε το σχέδιό μας με κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και
να πραγματοποιήσουμε την κινητικότητα που ήταν ενταγμένη σε αυτό, ζητήσαμε και
λάβαμε έγκριση παράτασης του σχεδίου μας για 12 μήνες.
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
Άλλη μία δύσκολη χρονιά. Είμαστε πλέον 2 συμμετέχουσες στο πρόγραμμα: Λάιου
Χριστίνα, ΠΕ06 και Ρήγα Παρασκευή, ΠΕ05. Η κινητικότητά μας ανανεώνεται για
Μάρτιο του 2021. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω στη θεματική μας, τα
συναισθήματα.

ΑΓΓΛΙΚΑ: ΛΑΪΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Στα αγγλικά αξιοποιήθηκε το 4ο κεφάλαιο του βιβλίου των αγγλικών (διδάσκεται στη
Β’ λυκείου) που προσφέρεται ιδιαίτερα για τη διερεύνηση συναισθημάτων (σύνδεσμος
κεφαλαίου:
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_K
yklos/Humanities/2018/2018-11-30_B4_Learning_to_fly.pdf).
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Συζητήσαμε στα αγγλικά για συναισθήματα που σχετίζονται με έννοιες όπως,
ελευθερία, καταπίεση, όνειρα. Ακούσαμε και συζητήσαμε για ένα τραγούδι: τι
συναισθήματα μας προκαλεί, γιατί να το έγραψε ο στιχουργός (τραγούδι: Fly Away,
Tones and I, https://www.youtube.com/watch?v=R0vu5QfsD5E). Υπό τους ήχους
μουσικής, οι μαθητές έγραψαν πώς ονειρεύονται τον ιδανικό κόσμο. Κάποιοι
παρέδωσαν ποίημα. Οι δημιουργίες τους ήταν συγκινητικές.
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ΓΑΛΛΙΚΑ: ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ( ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ)
ΥΛΙΚΟ : αυθεντικό υλικό /οπτικοακουστικό /κεντρικός
υπολογιστής/διαδραστικός πίνακας
ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ( Α ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ)
ΧΩΡΟΣ Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
•
•

•
•
•

ΣΤΟΧΟΙ :
Γνωρίζοντας ότι πολλές αγγλικές λέξεις είναι δανεικές από τις
λατινογενείς γλώσσες και την Ελληνική αναγνωρίζουμε τη σημασία
των γαλλικών λέξεων.( Ανακαλυπτική μάθηση)
Μαθαίνουμε την προφορά των γαλλικών επιθέτων
Γένος Επιθέτων ( Λεξικογραμματικός )
Διαπολιτισμική προσέγγιση ( Μορφασμοί διαφορετικοί ή μη ανά
κουλτούρα) Σε αυτή τη φάση προβάλουμε αποσπάσματα μιας Γαλλικής
Ταινίας και δίνουμε έμφαση στα συναισθήματα των πρωταγωνιστών
(εκφράσεις προσώπου, φράσεις , που προδίδουν τα συναισθήματα)
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Επίσης, το μάθημα αυτό αξιοποιήθηκε και στα αγγλικά με τη Β’ λυκείου ώστε να αποκτήσουν
οι μαθητές μεταγνωστικές στρατηγικές για την κατανόηση κειμένων στα γαλλικά,
χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους από την αγγλική γλώσσα.
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ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Για άλλη μία φορά, η κινητικότητά μας (Μάρτιος 2021) ματαιώνεται λόγω πανδημίας. Ο
πάροχος,
Euneos,
δίνει
τη
δυνατότητα
εικονικής
κινητικότητας
(https://www.euneoscourses.eu/integrated-curriculum-teaching-global-skills/). 5-7 Μαΐου
2021 παρακολουθούμε εικονική κινητικότητα, σύγχρονα μέσω zoom και ασύγχρονα μέσω
google classroom. Σίγουρα η απογοήτευση ήταν μεγάλη που δεν μπορέσαμε να
επισκεφθούμε τη Φινλανδία, να δούμε από κοντά σχολικές εγκαταστάσεις, να πάρουμε μία
γεύση της κουλτούρας της χώρας και να συνομιλήσουμε δια ζώσης με συναδέλφους άλλων
Ευρωπαϊκών χωρών και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις.
Παρόλα αυτά, όπως μάθαμε όλο αυτό τον καιρό της πανδημίας, αξιοποιήσαμε αυτή την εξ
αποστάσεως δυνατότητα. Υπήρχε άφθονο υλικό στην ασύγχρονη πλατφόρμα, όπως άρθρα
και βίντεο. Επίσης, σύγχρονα, ανταλλάσσαμε απόψεις και ιδέες σε κλίμα αποδοχής,
συνεργασίας, διαλόγου και αλληλοβοήθειας. Υπήρξε αναστοχασμός και αξιολόγηση στο
πλαίσιο της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Ενδεικτικά, παρατίθενται εικόνες.
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ΛΗΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Μέσα από πολλές δυσκολίες, θεωρούμε ότι, εφαρμόζοντας το σχέδιο Erasmus+,
κατορθώσαμε να έχουμε μαθησιακά αποτελέσματα και, συνολικά, έναν θετικό
αντίκτυπο στη σχολική μας μονάδα.
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