Formations proposées dans le cadre du séminaire CONNECT, organisé par la direction
régionale de l’Enseignement primaire et secondaire de l’Attique :

« Utiliser les outils numériques dans l’enseignement
du français langue étrangère »
-----Mercredi 14 et jeudi 15 décembre 2022

 Formation de 3 heures sur ordinateur, en présentiel à l’Institut français
de Grèce à Athènes.
Dans le cadre du séminaire Erasmus + « Connect », la direction régionale de l’Enseignement
primaire et secondaire de l’Attique, le conseiller pédagogique pour le français Stelios
Markantonakis et l’Institut français de Grèce proposent quatre sessions de formation
réservées aux professeurs de français langue étrangère de l’Attique.
Ces formations seront animées par Julien FUMEY, professeur agrégé de
lettres modernes, professeur coordinateur de FLE en UPE2A (Unité
pédagogique pour élèves allophones arrivant) à Paris, coordinateur
pédagogique et formateur au Rectorat de Paris et enseignant à l'Université
Sorbonne Nouvelle Paris 3.
La formation permettra aux professeurs de français langue étrangère de travailler à
l’intégration et au développement de la pratique de l’oral et de l’acquisition de la langue à
l’aide du numérique. Elle permettra de s’initier à l’utilisation de logiciels libres et gratuits en
classe de FLE, afin de faciliter les actions suivantes :
- acquisition du lexique et la maîtrise de la langue en semi-autonomie.
- enregistrement et partage des enregistrements audio et vidéo dans le cadre de productions
et interactions orales.
- intégration des compréhensions orales simples dans le cadre d’un enseignement en classe
inversée.
- présentation et organisation des contenus interactifs.

Informations pratiques :
1) Sessions réservées aux professeurs de l’enseignement primaire :
Mercredi 14 décembre de 15h30 à 18h30
Ou
Jeudi 15 décembre de 15h30 à 18h30

2) Sessions réservées aux professeurs de l’enseignement secondaire :
Mercredi 14 décembre de 12h à 15h
Ou
Jeudi 15 décembre de 12h à 15h

Lieu de la formation : Institut français de Grèce, Sina 31, Athènes 106 80
Inscription obligatoire : https://forms.gle/KNNnzr8Xp6VgpdjV8

Επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του έργου CONNECT, που υλοποιεί η Περιφερειακή
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής:

« Χρήση ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία της
γαλλικής ως ξένης γλώσσας »
-----Τετάρτη 14 και Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

 Τρίωρο δια ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο με τη χρήση υπολογιστή,
στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + « Connect », η Περιφερειακή
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, ο Συντονιστής
Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής, Στέλιος Μαρκαντωνάκης, και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
διοργανώνουν κύκλο τεσσάρων επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς γαλλικής
γλώσσας της περιοχής της Αττικής.
Εισηγητής: Julien FUMEY, καθηγητής agrégé Σύγχρονης Λογοτεχνίας,
καθηγητής-συντονιστής Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας σε Παιδαγωγική μονάδα
νεοαφιχθέντων αλλόφωνων μαθητών (Unité pédagogique pour élèves
allophones arrivant) στο Παρίσι, παιδαγωγικός συντονιστής και εκπαιδευτής
της Ακαδημίας του Παρισιού (Rectorat de Paris) και διδάσκων στο
Πανεπιστήμιο Sorbonne Nouvelle Paris 3.
Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί γαλλικής ως ξένης γλώσσας θα εστιάσουν
στην ένταξη και στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και της εκμάθησης της γλώσσας με τη
χρήση ψηφιακών εργαλείων. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται επίσης εισαγωγή στα δωρεάν
εκπαιδευτικά λογισμικά για χρήση στην τάξη των γαλλικών, με σκοπό τη διευκόλυνση των
παρακάτω ενεργειών:
- Ημιαυτόνομη εκμάθηση λεξιλογίου και χρήση της γλώσσας.
- Δημιουργία και συλλογική αξιοποίηση αρχείων ήχου και εικόνας στο πλαίσιο παραγωγής
προφορικού λόγου και προφορικής αλληλεπίδρασης.

- Ένταξη απλών ασκήσεων κατανόησης προφορικού λόγου στο πλαίσιο Ανεστραμμένης
τάξης.
- Παρουσίαση και οργάνωση διαδραστικού περιεχομένου.
Πληροφορίες διεξαγωγής:
3) Τμήματα αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου από τις 15:30 έως τις 18: 30
Ή
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου από τις 15:30 έως τις 18: 30

4) Τμήματα αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου από τις 12:00 έως τις 15:00
Ή
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου από τις 12:00 έως τις 15:00

Τόπος διεξαγωγής: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31, Αθήνα 106 80
Απαραιτήτως κατόπιν εγγραφής: https://forms.gle/KNNnzr8Xp6VgpdjV8

