ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) ιδρύθηκε το 1907 και αποτελεί την Υπηρεσία Συνεργασίας
και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της
ελληνογαλλικής συμφωνίας του 1938, έχει ως αποστολή την προώθηση της πολιτιστικής
συνεργασίας και της γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης αποτελούν εδώ και πάνω
από εκατό χρόνια τώρα, φορείς αναφοράς για τη διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας.
Πλήθος δράσεων πραγματοποιείται, εντός και εκτός των τειχών, στον τομέα της εκπαίδευσης,
των τεχνών, των οπτικοακουστικών μέσων, των επιστημών και της καινοτομίας, μέσα από
εδραιωμένες συνεργασίες, τόσο με θεσμικούς φορείς της Ελλάδας, όσο και με ανεξάρτητους
οργανισμούς. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος είναι επίσης αρμόδιο για θέματα συνεργασίας στον
τομέα του αθλητισμού.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, στην Αθήνα, στην Πάτρα και Λάρισα και το Γαλλικό Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης διοργανώνουν πολιτιστικές, γλωσσικές και εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις,
εντός και εκτός των τειχών, καθώς και διαδικτυακά προγράμματα, επιτρέποντας στους καθηγητές
γαλλικών και στους μαθητές να βάθος το γαλλόφωνο περιβάλλον.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:
Η χαρά της ανακάλυψης
ΑΘΗΝΑ
Σχολικές επισκέψεις στο IFG: ένα πρωϊνό γλωσσικής εμβάπτισης
σε γαλλόφωνο περιβάλλον
Επίσκεψη του IFG: Εξερεύνηση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος α λα καρτ
Στο πλαίσιο ενός πρωϊνού γλωσσικής εμβάπτισης, στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου
Ελλάδος στην Αθήνα, μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, με τη συνοδεία των καθηγητών τους,
έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια σειρά δραστηριοτήτων, υπό τη μορφή εργαστηρίων,
που επιλέγονται από τον καθηγητή της εκάστοτε τάξης και πραγματοποιούνται υπό την
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του IFG ή γαλλόφωνων εξειδικευμένων εισηγητών:
•
•
•

•

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, μια ιστορία 112 χρόνων: παρουσίαση της ιστορίας του
Γαλλικού Ινστιτούτου, στα γαλλικά και στα ελληνικά.
Εργαστήριο ανακάλυψης της βιβλιοθήκης Octave Merlier και της μεθοδολογίας
αναζήτησης πληροφοριακών πηγών.
Εργαστήριο Web Radio: δημιουργήστε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή. Υπό την
καθοδήγηση ενός καθηγητή Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, εξειδικευμένου στην παιδαγωγική
χρήση του διαδικτυακού ραδιοφώνου, οι μαθητές ηχογραφούν συλλογικά τη δική τους
σχολική ραδιοφωνική εκπομπή, στο στούντιο ηχογράφησης του Γαλλικού Ινστιτούτου
Ελλάδος.
Εργαστήριο Γαλλοφωνίας: ανακαλύψτε γαλλόφωνους πολιτισμούς με διασκεδαστικό
τρόπο. Υπό την καθοδήγηση ενός εισηγητή ή ενός εκπαιδευτικού, εξειδικευμένου στη
διδασκαλία της γαλλοφωνίας, οι μαθητές ανακαλύπτουν μέσα από το παιχνίδι τις
πολιτιστικές πτυχές των γαλλόφωνων χωρών: μουσική, γαστρονομία, φυσικά καταφύγια,
τρόπος ζωής, ιδιωματικές εκφράσεις…

•
•

Εργαστήριο «Ας παίξουμε με τη γαλλική γλώσσα»: δυναμική και διασκεδαστική
γλωσσική εξάσκηση, προσαρμοσμένη ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών υπό την
καθοδήγηση καθηγητή γαλλικής γλώσσας, με σκοπό την προφορική διάδραση.
Εργαστήριο «Ας μιλήσουμε για το σινεμά»: μετά την προβολή μιας γαλλικής ταινίας
μικρού μήκους, με τη δυνατότητα ελληνικών υποτίτλων, η οποία θα είναι κατάλληλη για την
ηλικία των μαθητών και θα σχετίζεται με θέματα της σύγχρονης ζωής, οι μαθητές καλούνται
να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την ταινία, στα γαλλικά και στα ελληνικά, υπό την
καθοδήγηση ενός εισηγητή ή καθηγητή, εξειδικευμένου στην αξιοποίηση του
κινηματογράφου στην εκπαίδευση.

Πότε; Κάθε Δευτέρα πρωί κατά τη σχολική περίοδο
Πού; Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Αθήνα
Πώς; Δωρεάν, κατόπιν κράτησης
Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες : sce@ifg.gr / 2103398671

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΛΑΡΙΣΑ
Δημιουργικά και διασκεδαστικά εργαστήρια για την εξερεύνηση των
γαλλόφωνων πολιτισμών και την εξάσκηση της γαλλικής γλώσσας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης προτείνει θεματικά εργαστήρια, για να δημιουργήσετε, να
παίξετε και να ανακαλύψετε τις παραδοσιακές γιορτές της Γαλλίας.

Δημιουργούμε στα γαλλικά
•

•

•

Εργαστήριο « Το αγαπημένο μου αντικείμενο είναι ένα ποίημα»: Το εργαστήριο δίνει
την ευκαιρία σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν τα
δικά τους καλλιγραφήματα. Ένα καλλιγράφημα είναι ταυτόχρονα ποίημα και σχέδιο. Με
σκοπό την εξάσκηση του λεξιλογίου για τα αντικείμενα της καθημερινότητας, οι μαθητές θα
δημιουργήσουν καλλιγραφήματα, για να παρουσιάσουν το αγαπημένο τους αντικείμενο.
Εργαστήριο «Το εικονογραφημένο ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ μας»: έπειτα από μία επανάληψη των
γραμμάτων της αλφαβήτου, οι μαθητές καλούνται να στις υπάρχουσες γνώσεις τους, και να
χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους, για να δημιουργήσουν το δικό τους εικονογραφημένο
Αλφαβητάρι. Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται εξίσου σε μαθητές δημοτικού και σε μαθητές
γυμνασίου.
Εργαστήριο «Το αυτοπορτρέτο μου»: το πρόγραμμα περιλαμβάνει επεξεργασία εικόνων
για την εκμάθηση του ειδικού λεξιλογίου του σχεδίου και τη δημιουργία αυτοπορτρέτων σε
στυλ “Warhol”. Τα παιδιά θα πειραματιστούν με την τέχνη για να δημιουργήσουν το δικό τους
έργο, χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο αναφοράς στα μέρη του σώματος και στα σχήματα. Το
συγκεκριμένο εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού.

Παίζουμε στα γαλλικά
•

•

Εργαστήριο « Τα γαλλικά μέσα από το παιχνίδι»: πώς διασκεδάζουμε στα γαλλικά;
Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση του λεξιλογίου που οι μαθητές διδάχτηκαν στην
τάξη, ανακαλύπτοντας τα αγαπημένα παιχνίδια της Γαλλίας: Times Up, Taboo, le jeu des 7
familles … Για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Εργαστήριο « Όνομα, ζώο, πράγμα»: μετά από μια διασκεδαστική επανάληψη του
λεξιλογίου των χρωμάτων, των ζώων και των τροφίμων, οι μαθητές καλούνται να ανατρέξουν
στις γνώσεις τους, για να κερδίσουν μια παρτίδα στο «Όνομα, ζώο, πράγμα». Για μαθητές
δημοτικού και γυμνασίου.

Γιορτάζουμε στα γαλλικά
•

•

Εργαστήριο «Ανακαλύπτοντας το Χάλογουιν»: το εργαστήριο αυτό δίνει την ευκαιρία
στους μαθητές να ανακαλύψουν τη διάσημη γιορτή, που έχει υιοθετηθεί από πολλές
ευρωπαϊκές χώρες στα τέλη Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν ένα κόμικ για
το Χάλογουιν, στα γαλλικά, για να ανακαλύψουν τους κλασσικούς χαρακτήρες που
συνδέονται με αυτή τη γιορτή, παίζοντας με τις λέξεις και τα χρώματα. Απευθύνεται σε
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Εργαστήριο «Γαλλόφωνα Χριστούγεννα»: Τα Χριστούγεννα είναι η πιο διάσημη
εορταστική περίοδος σε όλον τον κόσμο. Κάθε χώρα έχει τα δικά της εορταστικά έθιμα και
παραδόσεις. Στο εργαστήριο αυτό, οι μαθητές ανακαλύπτουν Χριστουγεννιάτικες
παραδόσεις των γαλλόφωνων χωρών και μαθαίνουν το λεξιλόγιο που συνδέεται με αυτή τη
γιορτή. Στο τέλος, οι μαθητές θα δημιουργήσουν τη δική τους ευχετήρια κάρτα στα γαλλικά.

Πότε; Δύο φορές την εβδομάδα, κατόπιν αιτήματος των καθηγητών και της Διεύθυνσης του
σχολείου τους. Κάθε εργαστήριο διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά
εργαστήριο είναι 25.
Πού; Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Διάρκεια κάθε εργαστηρίου: 1 ώρα και 30 λεπτά
Πώς; Με ηλεκτρονική εγγραφή
Δωρεάν, κατόπιν κράτησης στο: https://www.ift.gr/fr/ateliers-a-l-ift/
Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες: Κα Δανάη Ιωακειμίδου, Υπεύθυνη Συνεργασίας
για τα γαλλικά, Τμήμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας: education@ift.gr / 2310 821 231 (115)

ΠΑΤΡΑ
Το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Πάτρα προσφέρει σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου θεματικά
εργαστήρια, ανακάλυψης του γαλλικού πολιτισμού. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται υπό την
καθοδήγηση της παιδαγωγικής του ομάδας.
•

•

Εργαστήριο «Τραγουδάμε στα γαλλικά»: επιτρέπει στους μαθητές να ενδυναμώσουν τις
προφορικές γλωσσικές δεξιότητες που απέκτησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στο
μάθημα με τον καθηγητή τους, μέσα από το γαλλικό τραγούδι. Το εργαστήριο ξεκινάει με το
άκουσμα ενός ή και περισσότερων τραγουδιών ενός σύγχρονου Γάλλου τραγουδιστή, τα
οποία επιλέγονται ανάλογα με την ηλικία και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών.
Αναπτύσσονται διαφορετικές δραστηριότητες για την κατανόηση και την απομνημόνευση των
λέξεων, με σκοπό τη συλλογική ερμηνεία ενός εκ των προτεινόμενων τραγουδιών.
Εργαστήριο «Ανακαλύπτουμε τη Γαλλία»: χρησιμοποιώντας ως παιδαγωγικό υλικό το
τηλεοπτικό πρόγραμμα που δημιούργησε η παιδαγωγική ομάδα του Γαλλικού Ινστιτούτου
Ελλάδος στην Πάτρα με θέμα την εξερεύνηση περιοχών της Γαλλίας, οι μαθητές μυούνται
στον γαλλικό πολιτισμό, ανακαλύπτοντας τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Παράλληλα,
προφορικές δραστηριότητες, ενθαρρύνουν τους μαθητές να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε
θέματα σχετικά με τις περιοχές αυτές: γεωγραφία, μόδα, γαστρονομία, βιομηχανία,
παραδόσεις… Οι θεματικές των συζητήσεων προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία και το
γλωσσικό επίπεδο των μαθητών.
Πότε; Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου
Πού; Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών
Διάρκεια κάθε εργαστηρίου: 1 ώρα και 30 λεπτά
Πώς; Δωρεάν, κατόπιν κράτησης
Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες: patras@ifg.gr

ΛΑΡΙΣΑ
Το Γαλλικό Ινστιτούτο της Λάρισας υποδέχεται μαθητές δημοτικού και γυμνασίου στα θεματικά
του εργαστήρια, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον γαλλικό πολιτισμό. Τα
εργαστήρια πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση της παιδαγωγικής του ομάδας.

•

•

•

Εργαστήριο- «Παραμυθοσαλάτα»: απευθύνεται σε μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ δημοτικού. Το
εργαστήριο προσεγγίζει με διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο τις θεματικές των κλασσικών
γαλλικών και ελληνικών παραμυθιών: ο εντοπισμός των ομοιοτήτων, η αλλαγή των ηρώων και
η δημιουργία νέων παραμυθιών είναι μερικές από τις δημιουργικές δραστηριότητες
εξοικείωσης των μαθητών με τη γαλλική γλώσσα.
Εργαστήριο - «Ταξίδι με τη μηχανή του χρόνου»: απευθύνεται ειδικότερα σε μαθητές της Ε’
και ΣΤ’ δημοτικού. Οι μαθητές διατρέχουν κομβικά σημεία της γαλλικής και της ελληνικής
ιστορίας και γνωρίζουν τους εθνικούς ήρωες των δύο χωρών. Μέσα από παιχνίδια ρόλων, οι
μαθητές επιλέγουν να ενσαρκώσουν μια ιστορική προσωπικότητα και να υποδυθούν τον ρόλο
του.
Εργαστήριο- « Ο Αστερίξ ταξιδεύει στη γαλλόφωνη Ευρώπη» - Για όλες τις τάξεις του
Δημοτικού: το εργαστήριο αυτό, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν
κοινωνικοπολιτιστικές και διαπολιτισμικές ικανότητες, ανακαλύπτοντας μέσα από τα ταξίδια
του Αστερίξ στις γαλλόφωνες χώρες (κόμικς, ταινίες κινουμένων σχεδίων) της Ευρώπης,
σύμβολα, παραδόσεις και χαρακτηριστικά, που συμβάλλουν ταυτόχρονα στην κατάρριψη των
στερεοτύπων.

Πότε; Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου
Πού; Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας
Διάρκεια κάθε εργαστήριου: 1 ώρα
Πώς; Δωρεάν, κατόπιν κράτησης
Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες: larissa@ifg.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ανακαλύπτοντας τον γαλλόφωνο κινηματογράφο-Αξιοποίηση του
κινηματογράφου στην εκπαίδευση
Με αφορμή το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου (σε συνεργασία με τις γαλλόφωνες
Πρεσβείες στην Ελλάδα), την Παγκόσμια Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων (σε συνεργασία με την
ASIFA Hellas) και το πρόγραμμα προβολών της Πιο μικρής μέρας - Jour le plus court (σε
συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας), το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
διοργανώνει δωρεάν προβολές ταινιών για το μαθητικό κοινό, στο Auditorium Theo
Angelopoulos.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, προσφέρει επίσης στους καθηγητές γαλλικής γλώσσας δωρεάν
πρόσβαση στην πλατφόρμα IFcinema (https://ifcinema.institutfrancais.com/fr) που περιλαμβάνει
περισσότερα από 3000 γαλλικές ταινίες στην πρωτότυπη έκδοση από τα οποία 56 με ελληνικούς
υπότιτλους. Διατίθεται επίσης εκπαιδευτικό υλικό για μεταφόρτωση, με σκοπό την καλύτερη
κατανόηση των ταινιών και την αξιοποίηση του κινηματογράφου στο μάθημα της Γαλλικής ως
Ξένης Γλώσσας (FLE).
Το IFG αποτελεί βασικό εταίρο του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος European Film
Factory, του Γαλλικού Ινστιτούτου του Παρισιού, και ενθαρρύνοντας την υλοποίηση
προγραμμάτων αξιοποίησης του κινηματογράφου στα σχολεία.
Προπαρασκευαστικά και εν όψει των σχολικών προβολών, το IFG διοργανώνει επιμορφωτικά
σεμινάρια εισαγωγής στη χρήση της πλατφόρμας ΙFcinema για τους καθηγητές γαλλικής
γλώσσας, με σκοπό την διάδοση της αξιοποίησης του κινηματογράφου στην τάξη.

Επικοινωνία για το IFcinema: tkoutsaftis@ifg.gr
Επικοινωνία για το European Film Factory και τις σχολικές προβολές:
filmfactory.sce@ifg.gr

Περιοδεύοντα γλωσσικά εργαστήρια ή αλλιώς
οχήματα» για τη διάδοση της γαλλικής γλώσσας

«γαλλόφωνα

Μία δυναμική και πρωτότυπη δράση, που συντονίζουν από κοινού το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
και από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού
Έργου και τα Δημοτικά σχολεία, και η οποία προσφέρει γλωσσικά και κοινωνικοπολιτιστικά
εργαστήρια σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς εύκολη πρόσβαση στα Γαλλικά Ινστιτούτα στην
Ελλάδα. Το 2020, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, τρία «γαλλόφωνα
οχήματα» ταξίδεψαν στους δρόμους της Βόρειας Ελλάδας από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο,
συμβάλλοντας στη διάδοση της γαλλικής γλώσσας στους μαθητές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από διασκεδαστικά εργαστήρια. Από τον Ιανουάριο ως τον
Φεβρουάριο του 2020, πριν από την κρίση του Covid, περισσότεροι από 800 μαθητές από τη
Βόρεια Ελλάδα συμμετείχαν στα εργαστήρια.
Επικοινωνία για τη Βόρεια Ελλάδα: κα Δανάη Ιωακειμίδου, Υπεύθυνη Συνεργασίας για τα
γαλλικά, Τμήμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας: education@ift.gr / 2310 821 231 (115)

Εθνικός Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας
Κάθε χρόνο, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG)
διοργανώνουν, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής και τις
γαλλόφωνες πρεσβείες στην Ελλάδα, τον «Εθνικό Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας», που απευθύνεται
σε μαθητές γαλλικής γλώσσας Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων απ΄όλη την Ελλάδα.
Τα σχολεία, και ιδιαίτερα οι καθηγητές, αποδίδουν μεγάλη σημασία σε αυτόν τον διαγωνισμό, που
ενισχύει τα κίνητρα και το ενδιαφέρον των μαθητών για τους γαλλόφωνους πολιτισμούς και τη
γαλλική γλώσσα.
Ο διαγωνισμός αυτός, που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών, αποτελεί μια εξαιρετική
ευκαιρία αξιοποίησης των γνώσεων τους στα γαλλικά, με διασκεδαστικό τρόπο.
Δημιουργώντας συλλογικά έργα (ανά τάξη), σύμφωνα με τα θέματα της κατηγορίας που
αντιστοιχεί στο γλωσσικό τους επίπεδο (από το Α1 έως το C2), οι μαθητές συνέβαλαν, μέσα από
τη γλωσσική και καλλιτεχνική τους δημιουργικότητα, στην ανάδειξη τόσο της ελληνικής
πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και της γαλλικής γλώσσας.

Η γαλλική ως Ολυμπιακή γλώσσα: Πιλοτικά προγράμματα
ανακάλυψης των αξιών του Ολυμπισμού και εξάσκησης της
γαλλικής γλώσσας
«Η γενιά του 2004 στην Ελλάδα στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Παρισιού 2024»
Το πρόγραμμα «Η γενιά του 2004 στην Ελλάδα στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Παρισιού 2024 αποσκοπεί στην προώθηση των Ολυμπιακών Αγώνων, των αξιών του
Ολυμπισμού και της γαλλικής ως πρώτης Ολυμπιακής γλώσσας.
Προβλέπεται η δημιουργία, κατά τη χρονική περίοδο 2019-2024, ενός ενεργού δικτύου 1800
μαθητών και φοιτητών, γεννημένων το 2004, μιας δίγλωσσης «γενιάς 2004», ικανής να διαδώσει
στον Ελληνικό κοινωνικό ιστό, από κοινού με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) και την
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), το Ολυμπιακό πνεύμα, το ενδιαφέρον για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 και για τη γαλλική γλώσσα. Οι κύριες δράσεις κάθε
χρόνο είναι:
• Μία ετήσια Ολυμπιακή αθλητική συνάντηση δύο ημερών τον Μάιο και τον Δεκέμβριο στην
Αθήνα, παρουσία Ελλήνων και Γάλλων Ολυμπιονικών των Ολυμπιακών Αγώνων της
Αθήνας 2004.
• H δημιουργία μια εικονικής αρχειοθήκης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία
της γαλλικής γλώσσας ή μαθημάτων αθλητισμού, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί στην
πλατφόρμα Ifprofs Grèce.

Link για το βίντεο:
http://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destinationgrece

ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
“Dictée Lavalloise”- «Διαγωνισμός Ορθογραφίας της πόλης Λαβάλ»
Η “Dictée Lavalloise”- «Διαγωνισμός Ορθογραφίας της πόλης Λαβάλ» αποτελεί θεσμό που έχει
εδραιωθεί εδώ και 15 χρόνια μεταξύ της πόλης Λαβάλ Γαλλία και των αδελφοποιημένων πόλεων
Québec του Καναδά, Garango της Μπουρκίνα-Φάσο, Suceava της Ρουμανίας και Lovetch της
Βουλγαρίας. Ο διαγωνισμός αυτός απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που
επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό ορθογραφίας. Οι τρεις πρώτοι του διαγωνισμού θα
βραβευτούν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Laval-Grèce.
Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφερειακής
Ενότητας Χαλκιδικής και του Δήμου Λαβάλ Γαλλίας και, με την υποστήριξη του Γαλλικού
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, το ΓΕΛ Πολυγύρου θα διοργανώσει για τη χρονιά 2020 τη “Dictée
Lavalloise-Édition 2020”.
Επικοινωνία: κα Δανάη Ιωακειμίδου, Υπεύθυνη Συνεργασίας για τα γαλλικά, Τμήμα
Εκπαιδευτικής Συνεργασίας: education@ift.gr / 2310 821 231 (115)

Καλλιτεχνικό,
γλωσσικό
και
διαπολιτισμικό
«Ταξιδιωτικό ημερολόγιο» - “Carnet de voyage”

πρόγραμμα

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και σε
συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, προτείνει ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικής, οπτικοακουστικής
δημιουργίας και δημιουργικής γραφής, για τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και δεν
έχει κανένα δεσμευτικό χαρακτήρα.
Οι τάξεις θα εργαστούν γύρω από θέματα που σχετίζονται με τη γαλλοφωνία, μέσα από τη μελέτη
και την ανακάλυψη γαλλόφωνων χωρών της επιλογής τους (μέγιστο όριο 3 χώρες),
ακολουθώντας ένα ταξίδι σε ολόκληρο τον κόσμο, και με σκοπό τη δημιουργία ταξιδιωτικών
ημερολογίων ή ρεπορτάζ-ντοκιμαντέρ.
Το πρόγραμμα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αναθέτουν εργασία στους μαθητές, σχετική με
το σχολικό πρόγραμμα και που θα ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών και τις γλωσσικές,
καλλιτεχνικές και ψηφιακές τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα προσφέρει πρακτική επιμόρφωση
στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους κατά το
σχολικό έτος.

ΠΑΤΡΑ
« Όταν η επιστήμη εκτίθεται στο Γαλλικό Ινστιτούτο»
Κάθε χρόνο, μία επιστημονική έκθεση, που παρουσιάζεται σε δίγλωσση έκδοση(ελληνικά και
γαλλικά) διοργανώνεται, σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών: οι μαθητές καλούνται να εξερευνήσουν την έκθεση, να ανακαλύψουν τον
κόσμο της επιστήμης και να παρακολουθήσουν διαλέξεις, σχετικές με τη θεματική της έκθεσης.

«Άνοιξη των βιβλίων»
Κάθε άνοιξη, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Πάτρα, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο
«Πολύεδρο», προσκαλεί τα σχολεία σε μια ημέρα αφιερωμένη στα βιβλία και στην ανάγνωση,
στους χώρους του οινόκαστρου της Achaia Clauss.

ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, ως η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της
Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, αποτελεί εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας της Γαλλίας. Εξειδικευμένο στη διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης
γλώσσας, το IFG έχει πρόσβαση, στη Γαλλία και στην Ελλάδα, σε ένα δίκτυο εκπαιδευτών,
υψηλά καταρτισμένων εκπαιδευτικών και εξειδικευμένων εισηγητών, που δραστηριοποιείται
στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών.
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια χρηματοδοτούνται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Οι δράσεις επιμόρφωσης συνεχίζουν σε ψηφιακή μορφή
Εστίαση στην παιδαγωγική καινοτομία
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Τα εργαστήρια αυτά αποσκοπούν στην ανακάλυψη νέων παιδαγωγικών εργαλείων, νέων μέσων
εκμάθησης/διδασκαλίας, και τεχνικών υλοποίησης παιδαγωγικών σχεδίων εργασίας και
απόκτησης εγκάρσιων δεξιοτήτων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσέγγιση με προσανατολισμό στη δράση, υπό το πρίσμα του
σχεδιασμού παιδαγωγικών σχεδίων εργασίας, με τη συμμετοχή μαθητών.
Τα εργαστήρια αυτά συμβάλουν στην διαχείριση της ανομοιογένειας στην τάξη και στην
εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Ενδεικτικά εργαστήρια για την περίοδο 2020/2021
•
•
•
•

Συνεισφορά σε συνεργασία με μαθητές Λυκείου, στη συλλογική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia Παιδαγωγικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021»
Αφομοίωση των εκπομπών και του παιδαγωγικού υλικού του τηλεοπτικού προγράμματος
“Destination francophonie” του καναλιού TV5 MONDE, με σκοπό την ανακάλυψη της
πολιτιστικής ποικιλομορφίας των γαλλόφωνων χωρών.
Προετοιμασία του εκπαιδευτικού και των μαθητών του, για τον Μαραθώνιο Ανάγνωσης για τη
Γαλλοφωνία, μέσα από την ένταξη της εκφραστικής ανάγνωσης στο μάθημα γαλλικής ως
ξένης γλώσσας (FLE).
Αξιοποίηση των γαλλικών βιντεοπαιχνιδιών στο μάθημα γαλλικής ως ξένης γλώσσας (FLE),
για ένα διαφορετικό και πιο διασκεδαστικό τρόπο διδασκαλίας/εκμάθησης της γλώσσας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ(FLE)
•
•

Επιμορφωτικά μαθήματα γαλλικής, της σχολής CAVILAM-Alliance française de Vichy,
διαδικτυακό πρόγραμμα “Frantastique”.
MOOC «Η διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσα σήμερα» του CAVILAM-Alliance
française de Vichy.

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΩΝ

•

Το «Ψηφιακό παιδαγωγικό Campus» του IFG και του CLA: περιλαμβάνει 3 κύκλους
εκπαιδευτικών μαθημάτων τον χρόνο, σε συνεργασία με το Κέντρο Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας (CLA) του Πανεπιστημίου Franche-Comté, για τη δημιουργία του θερινού
εικονικού πανεπιστημίου- 16,5 ώρες κατάρτισης.

•

«Συντονισμός ψηφιακής τάξης»: το πρόγραμμα επιμόρφωσης προσφέρεται από τη σχολή
CAVILAM - 9 ώρες κατάρτισης.

Ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες ψηφιακών πηγών στη διάθεση
των καθηγητών γαλλικής ως ξένης γλώσσας
IFPROFS GRECE- ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
Το Ifprofs είναι ένα κοινωνικό δίκτυο στα γαλλικά για τους καθηγητές γαλλικής γλώσσας, μία
πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και διδακτικού υλικού, ανοιχτή σε όλους τους επαγγελματίες
της γαλλόφωνης εκπαίδευσης. Η συμμετοχή σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο είναι δωρεάν.
Πρόσβαση στο Ifprofs Grèce, μέσα από τον σύνδεσμο: gr.ifprofs.org
Τι προσφέρει στο Ifprofs;
•
Διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με επαγγελματίες από όλον τον κόσμο, γνωριμίες,
συλλογική εργασία σε ομάδες και δημιουργία σχεδίων εργασίας.
•
Απεριόριστη πρόσβαση σε ενημερωτικές πηγές, για τον εμπλουτισμό των μαθημάτων, των
επαγγελματικών πρακτικών και των γνώσεων για τους γαλλόφωνους πολιτισμούς.
•
Δυνατότητα δημοσίευσης υλικού προσβάσιμου σε ολόκληρη την κοινότητα ή σε ορισμένες
ομάδες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, διάδοση καλών πρακτικών και ανταλλαγή
απόψεων από τους συναδέλφους.
•
Συνεχή κατάρτιση, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων με άτομα που μοιράζονται το ίδιο
επάγγελμα και την ανακάλυψη διαφορετικών προσεγγίσεων… Συμμετοχή στο Ifprofs
σημαίνει συνεχής μάθηση!

CULTURETHEQUE- Η ΦΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Η Culturethèque δίνει πρόσβαση σε:
• τίτλους εφημερίδων του γαλλικού Τύπου
• κόμικς
• μυθιστορήματα
• προγράμματα αυτόνομης μάθησης
• μεθόδους εκμάθησης γαλλικών και βιβλία σε απλοποιημένα γαλλικά
• συναυλίες
• διαδικτυακά ντοκιμαντέρ
Για περισσότερες πληροφορίες: www.culturetheque.com

IFCINEMA - Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Επειδή οι νέοι αποτελούν την κοινωνία του αύριο, το Γαλλικό Ινστιτούτο, εστιάζει στην
εκπαιδευτική αξιοποίηση του κινηματογράφου στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του.
Στο Μέσα από την πλατφόρμα του IFcinema, οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε μια συλλογή
ταινιών και στο συνοδευτικό παιδαγωγικό υλικό, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Εθνικό
Κέντρο Κινηματογράφου της Γαλλίας (CNC).
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΓΑΛΛΟΦΩΝΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το TV5 Monde plus δωρεάν πλατφόρμα βίντεο, δίνει πρόσβαση σε πολλά προγράμματα στα
γαλλικά,
μέσω
streaming:
σειρές,
ντοκιμαντέρ,
παιδικά
προγράμματα…:
https://www.tv5mondeplus.com/

Τα παιδαγωγικά προγράμματα του TV5 Monde για την εκμάθηση των γαλλικών μέσα από
θέματα της επικαιρότητας: https://apprendre.tv5monde.com/fr
RFI – Radio France International: O γαλλόφωνος ραδιοφωνικός σταθμός αποτελεί βασικό
εργαλείο εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα που προσφέρει
εκπαιδευτικό υλικό: https://savoirs.rfi.fr/

Ετήσιες συναντήσεις εκπαιδευτικών
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2020, θα διεξαχθεί για δεύτερη φορά η "Ημέρα του Εκπαιδευτικού
Γαλλικής Γλώσσας", που γιορτάζεται διεθνώς. Εκπαιδευτικοί γαλλικής γλώσσας από όλον τον
κόσμο θα μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, να συναντηθούν δια ζώσης ή εξ αποστάσεως και
να μοιραστούν ευχάριστες στιγμές, να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές που
εφαρμόζουν στην τάξη.
Ο κατευθυντήριος θεματικός άξονας των φετινών συναντήσεων: «Νέες σχέσεις και νέες
πρακτικές: το σχέδιο για το αύριο».
Στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που έχει σχεδιαστεί από το Γαλλικό Ινστιτούτο
Ελλάδος, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής, το Γαλλικό
Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, θα προσφέρεται διαδικτυακά και με ελεύθερη συμμετοχή, κατόπιν
εγγραφής, σε όλους τους καθηγητές γαλλικών.
Επικοινωνία με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου
Ελλάδος: sce@ifg.gr

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην
Αθήνα
Σίνα 31, Αθήνα, 106 80
Τηλέφωνο: 2103398600
Ηλεκτρονική διεύθυνση: sce@ifg.gr

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Λεωφ. Στρατού 2A, Θεσσαλονίκη, 546 40
Τηλέφωνο: 2310 821 231
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ift.gr

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην
Πάτρα
Φιλοποιμένος 54, Πάτρα, 262 21
Τηλέφωνο και fax: : 2610-273 903
Ηλεκτρονική διεύθυνση: patras@ifg.gr

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στη
Λάρισα
Κούμα 34, Λάρισα, 412 23
Τηλέφωνο: 2410 287508/ Fax: 2410
550645
Ηλεκτρονική διεύθυνση: larissa@ifg.gr

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ OCTAVE MERLIER
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για τη σύγχρονη Γαλλία, η βιβλιοθήκη Octave
Merlier προτείνει περισσότερα από 80.000 τεκμήρια στα γαλλικά:
•

60.000 βιβλία

•

50 συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

•

3.000 DVD

•

παιδαγωγικό υλικό

•

τη «Βιβλιοθήκη του Σπουδαστή»

•

8000 τεκμήρια για παιδιά και εφήβους

Ένας χώρος ανοιχτός σε όλους
Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος είναι ελεύθερη για όλους.
Μπορούμε να την επισκεφτούμε, για να διαβάσουμε μια εφημερίδα ή ένα βιβλίο και να
διηγηθούμε μία ιστορία στα παιδιά, χωρίς εγγραφή. Η ομάδα της βιβλιοθήκης σας συμβουλεύει
και σας καθοδηγεί να ανακαλύψετε τα 80.000 τεκμήρια που προτείνονται και τις καινοτομίες, που
συμπληρώνουν τακτικά το υλικό της. Οι συλλογές προσφέρονται σε όλους, για κατάρτιση,
μόρφωση και διασκέδαση.
Το νεανικό και μαθητικό κοινό αποτελεί μέρος του κοινού της βιβλιοθήκης που απολαμβάνει
ειδικά προνόμια, όπως δωρεάν εγγραφή για ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις συλλογές.
Το τμήμα νεολαίας μιας βιβλιοθήκης αποτελεί αδιαμφισβήτητα συμπλήρωμα των σχολικών
δραστηριοτήτων και ειδικότερα της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η εξερεύνηση της Βιβλιοθήκης
του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος μπορεί να αποτελέσει τρόπο μετάδοσης γνώσεων, παράλληλα
με το σχολείο και τη βασική εκμάθηση της γραμματικής και του λεξιλογίου, καθώς και μέσο
αξιοποίησης χρήσιμων πρόσθετων εργαλείων για τις εργασίες των μαθητών. Η έννοια της
αφύπνισης και του θαυμασμού και η ανάγκη εξοικείωσης με τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής
μιας χώρας ενθαρρύνουν τους μαθητές να εμβαθύνουν τη γνωριμία. Η βιβλιοθήκη τους
προσφέρει τα απαραίτητα μέσα για καλύτερη κατανόηση της χώρας, της οποίας μαθαίνουν τη
γλώσσα. Η γνωριμία αυτή με το «διαφορετικό» τρέφει τη φαντασία των μαθητών και τους βοηθά
να αποκτήσουν μαζί του μια στενή προσωπική σχέση, μέσω των βιβλίων, της μουσικής, τον
κινηματογράφο και των βιντεοπαιχνιδιών.

Η Βιβλιοθήκη του Σπουδαστή
H Βιβλιοθήκη του Σπουδαστή αποτελεί τμήμα της βιβλιοθήκης ειδικά σχεδιασμένο για να
υποβοηθά τους σπουδαστές της γαλλικής γλώσσας, ανεξάρτητα από το γλωσσικό τους επίπεδο,
στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα από A1 έως B2. Η
βιβλιοθήκη περιλαμβάνει μεθόδους, εγχειρίδια ασκήσεων και λογοτεχνικά βιβλία σε
απλοποιημένα γαλλικά.

Αίθουσα βιντεοπαιχνιδιών
Το 2016, η Βιβλιοθήκη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στην Αθήνα εγκαινίασε ένα χώρο
βιντεοπαιχνιδιών με σκοπό να παρέχει μια ελκυστική συλλογή και ένα χώρο μελέτης και
προώθησης των βιντεοπαιχνιδιών, καθώς και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ των μη γαλλόφωνων
χρηστών και των πηγών της βιβλιοθήκης, προσφέροντας έναν φιλικό χώρο, ένα μέρος
συνάθροισης και ανταλλαγής απόψεων.

Ο χώρος αυτός είναι προσβάσιμος καθημερινά, τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, με την
επίδειξη της κάρτας club IFG. Οι χρήστες, είτε ατομικά είτε ομαδικά, έχουν πρόσβαση σε μια
γκάμα βιντεοπαιχνιδιών στα γαλλικά σε κονσόλες. Ένας κατάλογος με περισσότερα από 40
βιντεοπαιχνίδια σας περιμένει: παιχνίδια δράσης, περιπέτειας, αστικής κουλτούρας,
στρατηγικής…

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ή/ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εξερεύνηση της βιβλιοθήκης και οικειοποίηση των τεκμηρίων της
Το εργαστήριο αυτό έχει σχεδιαστεί, για να καταστήσει τον αναγνώστη ικανό να κινείται και να
επιλέγει αυτόνομα τα τεκμήρια, αλλά και για να διδάξει στους νέους αναγνώστες τους κανόνες και
τις κοινωνικές συμπεριφορές που διέπουν το περιβάλλον της ανάγνωσης και της γραφής.
Χωρισμένο σε δύο μέρη, παρουσιάζει αρχικά τι είναι μια βιβλιοθήκη, υπό τη μορφή ερωτήσεωναπαντήσεων, εξηγεί στους μαθητές πώς μπορούν να βρουν και ξαναβρούν τα τεκμήρια που τους
ενδιαφέρουν και τέλος περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση των τεκμηρίων που διατίθενται στη
βιβλιοθήκη: τα είδη (φαντασίας ή μη) και οι τεχνικές αναγνώρισής τους, η κατανόηση των
διαφορών μεταξύ άλμπουμ, μυθιστορημάτων, κόμικς, ντοκιμαντέρ, περιοδικών κλπ… για την
ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων ενός χρήστη, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των τεκμηρίων
που παρουσιάστηκαν, τη διαφοροποίηση από τα βιβλία που έχουν σπίτι και τους τρόπους
διαχείρισης. Επίσης, μέσω του εργαστηρίου, οι μαθητές ανακαλύπτουν τις μαθηματικές και
λογικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν την ταξινόμηση και πλάθουν από μόνοι τους διαισθητικά την
έννοια της κατηγορίας και του «ανήκειν» σε αυτήν την κατηγορία (τα ζώα, τα ψάρια…).
Τέλος, τα παιδιά οικειοποιούνται τους χώρους της βιβλιοθήκης με διασκεδαστικό τρόπο.
Εξασκούνται στην αναζήτηση στη βιβλιοθήκη, μέσα από ένα κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, τόσο
στο τμήμα της νεολαίας, όσο και στα τμήματα ενηλίκων.
Φυσικά, μας ενδιαφέρει αυτή η εκπαίδευση να φανεί χρήσιμη, σε μελλοντική οικειοποίηση
οποιαδήποτε βιβλιοθήκης.

Για τάξεις Γυμνασίου
Θεματική έρευνα και αξιοποίηση των τεκμηρίων
Ο εκπαιδευτικός επιλέγει ένα θέμα, πάνω στο οποίο καλούνται να εργαστούν οι μαθητές: είτε ένα
θέμα που έχει διδαχθεί στην τάξη (λογοτεχνικό, ιστορικό, πολιτιστικό), είτε, για παράδειγμα, με
αφορμή την προετοιμασία ενός ταξιδιού στη Γαλλία. Οι βιβλιοθηκάριοι πραγματοποιούν μια
έρευνα τεκμηρίωσης και συντάσσουν μια βιβλιογραφία, την οποία αποστέλλουν στον καθηγητή.
Ο εκπαιδευτικός επιλέγει περίπου δέκα τεκμήρια, για να αξιοποιήσουν οι μαθητές.
Μετά από μία εισαγωγή στις τεχνικές έρευνας τεκμηρίωσης και στην ταξινόμηση των έργων στην
βιβλιοθήκη, οι μαθητές αναλαμβάνουν να ξαναβρούν όλα τα διαθέσιμα τεκμήρια στη βιβλιοθήκη,
σχετικά με το θέμα που θα έχει επιλεχθεί.
H αξιοποίηση των τεκμηρίων γίνεται στη συνέχεια, είτε στη βιβλιοθήκη είτε στην τάξη, κατόπιν
δανεισμού.
Παραδείγματα:
•
•
•
•

Μία πόλη ή μια περιοχή: Παρίσι, Μασσαλία, η Βρετάνη…
Ένας συγγραφέας
Μία σειρά ντοκιμαντέρ: για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για τη σύγχρονη τέχνη, για τη γαλλική
κουζίνα
Μία θεματική που θα συνδέεται με μία εποχή: Χριστούγεννα (παραμύθια, τραγούδια,
χειροτεχνίες, δημιουργία χριστουγεννιάτικου μενού)

