
Φόρμα Υποβολής Πρότασης για τη δημιουργία Ομίλου

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1)

Χριστίνα Διπλάρη
Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ05

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) -

Κλάδος/Ειδικότητα (2) -

Τίτλος του ομίλου Όµιλος Γαλλικής Γλώσσας

Θεματική/ές που εντάσσεται ο
όμιλος

Ξένες Γλώσσες – Βελτίωση Γλωσσικών
Δεξιοτήτων στη Γαλλική Γλώσσα.
Προετοιµασία Μαθητών Για Συµµετοχή
στις Εξετάσεις ΚΠΓ

(Α1-Α2)

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα

2

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο
όμιλος Α’, Β’, Γ’ Γυµνασίου

Προσδοκώμενα μαθησιακά
αποτελέσματα

Η προετοιµασία των µαθητών µε ειδικού
τύπου ασκήσεις για τις εξετάσεις του ΚΠΓ
(επίπεδο Α1-Α2 και Β1-Β2), εστιάζοντας
στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων που
απαιτούνται για την απόκτηση του
διπλώµατος (κατανόηση γραπτού λόγου,
κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή
γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού
λόγου).

Διδακτική μεθοδολογία Δυναµική θεώρηση της διδασκαλίας.
Μαθητοκεντρική διδασκαλία.
Υποστηρικτικό πλαίσιο διδακτικής
οργάνωσης που σέβεται τους
προσωπικούς ρυθµούς µάθησης κάθε
µαθητή και κλίνει προς τον
αναστοχασµό και την
ανατροφοδότηση.
Στρατηγικές διδασκαλίας που θα
σέβονται τις καταστασιακές συνθήκες
της τάξης

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι
Μάιο ή Ιούνιο)

Κάλυψη της ύλης σε όλα τα θέµατα του
επιπέδου Α1-Α2 (Οκτώβριος 2021 –
Ιανουάριος 2022).
Προετοιµασία για όλες τις δεξιότητες
που απαιτούνται (κατανόηση γραπτού
λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου,
παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή



προφορικού λόγου) (Φεβρουάριος
2022-Μάρτιος 2022).
Προετοιµασία για τις εξετάσεις µε
βάση παλιά θέµατα εξετάσεων
2008-2021.

Διδακτικό υλικό (έντυπο και
ηλεκτρονικό)

Θα χρησιµοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό
οποιασδήποτε µορφής που µπορεί να
αξιοποιηθεί διδακτικά για την
προετοιµασία των µαθητών.
Ενδεικτικά αναφέρουµε:

- προσωπικό υλικό σε ηλεκτρονική
µορφή

- ειδικές διδακτικές σειρές
προετοιµασίας για τις εξετάσεις

- παλιά θέµατα εξετάσεων

Τρόπος επιλογής μαθητών Σε περίπτωση που υπάρξει µεγάλη
εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα
πραγµατοποιηθεί κλήρωση.

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Αρχική, διαµορφωτική και τελική
αξιολόγηση µέσω της συµµετοχής τους
στις εξετάσεις ΚΠΓ.

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα
ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα
λήξης)

Κατόπιν συνεννοήσεως µε τους
ενδιαφερόµενους µαθητές.

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Δια ζώσης – ΠΓΠΠ (σχολείο).

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες -

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί,
σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.) Υ.ΠΑΙ.Θ.

Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Το πρόγραµµα θα διαµορφωθεί ανάλογα
µε τις συνθήκες λόγω COVID.

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Εσωτερική αξιολόγηση
(ερωτηµατολόγιο στους µαθητές)
Εξωτερική αξιολόγηση µέσω της
συµµετοχής  των µαθητών στις
εξετάσεις του ΚΠΓ – βάσει
αποτελεσµάτων

Παραδοτέα Φάκελος υλικού του οµίλου.
Γραπτά των µαθητών - τεστ


