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Εισαγωγή

Τίτλος προγράμματος: «Κυνηγώντας θησαυρούς μουσικής στο μάθημα των Γαλλικών»

Γνωστικό αντικείμενο: Γαλλικά

Διαθεματική προσέγγιση
→ Μουσική
→ Εικαστικά
→ Πληροφορική

Θέμα: Οι μαθητές οργανώνουν οι ίδιοι ένα παιχνίδι χαμένου θησαυρού με οδηγίες, στάδια
και αποστολές



Στοιχεία υλοποίησης
Σχολεία υλοποίησης: 4ο , 5ο, 12ο δημοτικά σχολεία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Σχολικό έτος: 2022-2023

Γνωστικό αντικείμενο: Γαλλικά ως Β’ ξένη γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Τάξη: ΣΤ’ δημοτικού

Αριθμός μαθητών: 20 μαθητές

Επίπεδο γλωσσομάθειας: Α1-

Οργάνωση τάξης: ευέλικτη ομαδοποίηση σε ομογενείς και ετερογενείς ομάδες

Τόπος διεξαγωγής: τάξη & αυλή

Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες (2 δίωρα)

Υλικοτεχνική υποδομή: ένα τάμπλετ ανά ομάδα, με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και
υπολογιστής με διαδραστικό πίνακα ή βιντεοπροβολέα



Στόχοι σε σχέση με το αντικείμενο της Γαλλικής (α)

Οι μαθητές αναμένεται:
• να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με απλή δομή, με λέξεις ευρείας

χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε
ανάγκες της καθημερινής ζωής (ΕΠΣ-ΞΣ, 2016)

Κατανόηση γραπτού λόγου
Οι μαθητές αναμένεται:
• να κατανοούν το βασικό νόημα πληροφοριακού ή περιγραφικού κειμένου

αυθεντικού λόγου (καταλόγου, αφίσας, σημειώματος)
• να απαντούν στα ελληνικά σε ερωτήσεις που αφορούν συγκεκριμένα νοήματα

του ξενόγλωσσου κειμένου
• να κατανοούν απλές προτάσεις οδηγιών ή κατευθύνσεων και απλά

διατυπωμένα σχόλια
• να αναγνωρίζουν οικεία ονόματα και απλούς προσδιορισμούς χρόνου, τόπου

και ποσότητας
• να αναγνωρίζουν το περιβάλλον χρήσης απλών, τυποποιημένων εκφράσεων
• να κατανοούν τη σημασία μεμονωμένων λέξεων ή φράσεων
• να έχουν επίγνωση απλών γλωσσικών στοιχείων σύνδεσης των προτάσεων
• να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα, αντικείμενα από ένα ή

περισσότερα σύντομα πληροφοριακά κείμενα και να τις ταξινομούν.



Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση

Οι μαθητές αναμένεται:
• να συντάσσουν απλές προτάσεις δίνοντας πληροφορίες για τον εαυτό τους ή

το άμεσο περιβάλλον τους, να περιγράφουν καθημερινές τους συνήθειες,
χρησιμοποιώντας περιορισμένο εύρος λέξεων και γραμματικών δομών

• να διατυπώνουν σύντομα σχόλια
• να συμπληρώνουν τις απαντήσεις τους σε ένα ερωτηματολόγιο, κουίζ
• να ολοκληρώνουν ένα σύντομο πληροφοριακό κείμενο, μέρος του οποίου τους

δίνεται
• να διατυπώνουν μια στοιχειώδη αφήγηση, συνδέοντας τις φράσεις και

προτάσεις με απλούς συνδέσμους ή επιρρήματα

Στόχοι σε σχέση με το αντικείμενο της Γαλλικής (β)



Κατανόηση προφορικού λόγου
Οι μαθητές αναμένεται:

• να απαντούν σε απλά ερωτήματα στην ξένη γλώσσα (ή σε πιο σύνθετα
ερωτήματα στην ελληνική) σχετικά με το περιεχόμενο σύντομης εκφοράς
λόγου

• να κατανοούν πολύ βασικές, τυποποιημένες εκφράσεις που
χρησιμοποιούνται σε καθημερινές συνθήκες διαπροσωπικής επικοινωνίας

• να κατανοούν συγκεκριμένες πληροφορίες, διατυπωμένες με απλό
λεξιλόγιο και τυποποιημένες προτασιακές δομές

• να ακούν απλές προτάσεις οδηγιών ή κατευθύνσεων
• να αναγνωρίζουν οικεία ονόματα που ακούν και απλούς προσδιορισμούς

χρόνου, τόπου και ποσότητας
• να ταξινομούν γενικές ή ειδικές πληροφορίες που περιέχονται σε ένα ή

περισσότερα απλά κείμενα.

Στόχοι σε σχέση με το αντικείμενο της Γαλλικής (γ)



Στόχοι σε σχέση με το αντικείμενο της Γαλλικής (δ)

Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση
Οι μαθητές αναμένεται:

• να απαντούν και να θέτουν απλές ερωτήσεις που αφορούν σε άμεσες ανάγκες
καθημερινής επικοινωνίας

• να διατυπώνουν μια στοιχειώδη αφήγηση, συνδέοντας τις φράσεις και προτάσεις
με απλούς συνδέσμους ή επιρρήματα

• να χειρίζονται σωστά την έννοια του χρόνου, του τόπου και της ποσότητας
• να περιγράφουν αντικείμενα χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας και

πολύ απλά προτασιακά σχήματα
• να χρησιμοποιούν καθημερινές εκφράσεις συστάσεων, να ζητούν βοήθεια ή

διευκρινίσεις σε συγκεκριμένες, καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας,
χρησιμοποιώντας πολύ απλές προτάσεις, να ικανοποιούν πολύ βασικές ανάγκες
καθημερινής επικοινωνίας.



Στόχοι σε σχέση με το αντικείμενο της Γαλλικής (ε)

Γλωσσικά μέσα
• Λεξιλόγιο σχετικό με τις μουσικές προτιμήσεις, τα χόμπι, τα μουσικά όργανα, τα είδη

μουσικής, τη μουσική ορολογία

• Άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, προθέσεις, επιρρήματα, βασικά ομαλά ρήματα στην
οριστική ενεστώτα και στην προστακτική, ερωτηματικές προτάσεις και λέξεις

Κειμενικοί τύποι
• Τραγούδια, σημειώματα, εκφώνηση άσκησης, δραστηριότητας, κανόνες παιχνιδιού,

κείμενα, βίντεο, κατάλογοι



Στόχοι σε σχέση με τη χρήση τεχνολογίας

Οι μαθητές αναμένεται:
• να αποκτήσουν ψηφιακές γνώσεις και να καλλιεργήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητές

μέσα από τις διαδικτυακές δραστηριότητες που προτείνονται
• να κατανοούν την παρουσίαση ψηφιακών περιεχομένων
• να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για την κατανόηση, παραγωγή και παρουσίαση

πληροφοριών
• να αξιοποιούν ηλεκτρονικά λεξικά για να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους στη γλώσσα-

στόχο
• να κάνουν χρήση ψηφιακού εργαλείου συνεργατικής μορφής προκειμένου να

συνδιαμορφώσουν ένα τελικό πολυτροπικό κείμενο
• να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο αναζητώντας και εντοπίζοντας το κατάλληλο για την

περίσταση υλικό
• να μπορούν να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες στο μέλλον



Στόχοι σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και 
τις γνώσεις για τον κόσμο (α)

Δεξιότητες του 21ου αιώνα (Trilling & Fadel, 2009)
• Δεξιότητες μάθησης και καινοτομίας, όπως η κριτική σκέψη, οι ικανότητες

επικοινωνίας και συνεργασίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας
• Δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού, όπως η ικανότητα αναζήτησης και εξεύρεσης

κατάλληλων πληροφοριών
• Δεξιότητες καριέρας και ζωής, όπως η πρωτοβουλία, η αυτοκυριαρχία, η

παραγωγικότητα και η διάθεση ανάληψης ευθυνών

Γραμματισμοί
• Ψηφιακός
• Οπτικός
• Πληροφοριακός
• Πολυτροπικός
• Κοινωνικός
• Διαπολιτισμικός
• Κριτικός
• Συναισθηματικός



Στόχοι σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και 
τις γνώσεις για τον κόσμο (β)

Οι μαθητές αναμένεται:
• να εμπλακούν σε συλλογική βιωματικού τύπου δράση
• να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες (επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλεπίδρασης)
• να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, τη ρεαλιστική γνώση
• να προβληματιστούν σχετικά με την ανεύρεση λύσεων
• να εμπλακούν στη δημιουργία διδακτικού υλικού
• να αποκτήσουν υψηλό βαθμό αυτενέργειας και υψηλή αυτοεκτίμηση
• να καλλιεργήσουν τη στοχαστική τους ικανότητα και τη δημιουργική σκέψη
• να μάθουν να χειρίζονται οι ίδιοι τον τρόπο μετάδοσης της πληροφορίας
• να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για να παρουσιάσουν πρωτότυπες ιδέες
• να γίνουν ενεργοί και κριτικοί αναγνώστες και μέτοχοι της γνώσης
• να κατανοούν την ύπαρξη εναλλακτικών προσεγγίσεων και ποικίλων πτυχών
• να μαθαίνουν να αξιολογούν, να χρησιμοποιούν επιλεκτικά, να παρατηρούν, να ερμηνεύουν
• να βελτιώνουν τις γνώσεις τους στη Γαλλική
• να δημιουργούν γέφυρες ανάμεσα στις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στην τάξη και στην

εξωσχολική γνώση, ανάμεσα σε πρότερες και νέες γνώσεις και ανάμεσα σε γνώσεις που
σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της ξένης γλώσσας και άλλα γνωστικά αντικείμενα



Μεθοδολογία (α) 

1. Στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας
2. Τεχνικές παιγνιώδους μάθησης

• Ευέλικτη ομαδοποίηση, σε ετερογενείς και ομοιογενείς ομάδες
(επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας, ενδιαφέροντά και μαθησιακό προφίλ)

→ Οι μαθητές χαμηλότερης μαθησιακής ετοιμότητας μαθαίνουν καλύτερα σε ετερογενείς
ομάδες, οι μαθητές μεσαίας ετοιμότητας σε ομοιογενείς ομάδες και οι μαθητές υψηλής
ετοιμότητας είτε σε ετερογενείς είτε σε ομοιογενείς ομάδες (Yiping et al., 2011)

→ Κάποιοι μαθητές μπορούν να επιλέξουν την ατομική εργασία έναντι της ομαδικής, εάν αυτό
εναρμονίζεται με το ιδιαίτερο μαθησιακό τους προφίλ

• Στρατηγική των κολλητών ανάγνωσης (paired/partner reading) (Lee & Szczerbinski, 2021)



Οι προτεινόμενες δραστηριότητες
• παρέχουν σχεδιασμένες μαθησιακές επιλογές
• είναι ενδιαφέρουσες
• βασίζονται στα ενδιαφέροντα, στην ετοιμότητα και τις προτιμήσεις τους

• Στρατηγική του Διαβαθμισμένου Μαθήματος (Tiered Lesson) (Tomlinson, 1999)
→ Οι δραστηριότητες αναπτύσσονται σε διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας

Οι μαθητές
• δουλεύουν πάνω στους ίδιους μαθησιακούς στόχους
• κάνουν συνειδητές και υπεύθυνες επιλογές στην πορεία της μάθησης
• αξιοποιούν τις μαθησιακές τους προτιμήσεις
• επιλέγουν τις δικές τους στρατηγικές κατάκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων
• επιλέγουν το τελικό προϊόν της εργασίας τους
• εκφράζονται με πολλαπλούς τρόπους (Tomlinson & Moon, 2013)
• αισθάνονται ικανοί και αυξάνεται το κίνητρό τους για μάθηση

→ Η δημιουργία δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και το
μαθησιακό προφίλ των μαθητών συμβάλει στην ενίσχυση της προσωπικής
εμπλοκής και της αυτονομίας τους (Willms & Friesen, 2012. Marzano & Pickering,
2010)

Μεθοδολογία (β) 



Μεθοδολογία (γ) 

• Παιγνιώδεις δραστηριότητες
• Παντομίμα
• Παιχνίδια ρόλων
• Κουτσό
• Δραματοποίηση τραγουδιού
• Χορογραφία

→ Η αξιοποίηση και η δημιουργική χρήση του παιχνιδιού στη διδασκαλία συμβάλλει στη
μάθηση (Gee, 2008)

Ολοκληρωμένη, συνδυασμένη, ολιστική, ενσωματωμένη προσέγγιση εκμάθησης γλώσσας και
περιεχομένου (CLIL) (Coyle et al., 2010)

→ Προσεγγίζεται το αντικείμενο της μουσικής μέσα από το ξενόγλωσσο μάθημα
→ Συνδυάζεται η διδασκαλία της θεματικής της μουσικής πολύπλευρα και της ξένης γλώσσας

• Δια ζώσης διδασκαλία



Διδακτικό υλικό 

Ενδιαφέρουσες μαθησιακές δραστηριότητες
- Αφορούν τους διδακτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος
- Εμπλέκουν ενεργά και βιωματικά τους μαθητές

• Γραπτά, προφορικά και πολυτροπικά κείμενα
• Τεχνικές, όπως η ιδεοθύελλα, η συζήτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, το παιχνίδι ρόλων, το

δημιουργικό παιχνίδι, η προσωπική έρευνα, ηχογράφηση (podcast)
• Μέσα διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όπως οι καθοδηγούμενες σημειώσεις, οι κάρτες απάντησης, οι

κάρτες ναι/όχι, οι κύβοι, οι μνημονοκάρτες και οι γραφικοί οργανωτές (εννοιολογικοί χάρτες)

→ Οι μαθητές μέσω της χρήσης των εννοιολογικών χαρτών μπορούν να συνδέσουν την παλαιότερη με τη
νέα γνώση, καθώς η νέα γνώση οικοδομείται σε παλαιότερη, κατά τον Ausubel et al. (1968)
→ Εάν δοθούν στους μαθητές οι σωστές οδηγίες, μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό
υλικό (Lee & McLoughlin, 2007)

• Πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο, εργαλεία και μέσα, όπως κείμενα, εικόνες, ψηφιακοί πόροι, ιστολόγια,
padlets, συννεφόλεξα, αφίσες, κουίζ



Προαπαιτούμενες γνώσεις/δεξιότητες μαθητών 

• Εξοικείωση με τις στρατηγικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και την
ομαδοσυνεργατική εργασία

• Γνώση μέσων και εργαλείων: Answer Garden, LearningApps, kahoot,
padlet, YouTube, Google Docs, Google Slides, Google Jamboard, Google
Forms, Audacity, Coggle.it

• Άνετη πλοήγηση στο διαδίκτυο

• Χρήση ηλεκτρονικών λεξικών

• Γνώση λεξιλογίου χρωμάτων, μουσικών προτιμήσεων, προθέσεων τόπου,
μουσικών οργάνων, αφήγηση δραστηριοτήτων σε παρόν



1η δραστηριότητα (διάρκεια 10’)

Αφόρμηση→ «La valse d’Amelie» (Yann Tiersen)

• Δημιουργία ευχάριστου κλίματος

• Κινητοποίηση ενδιαφέροντος και περιέργειας

• Εισαγωγή εννοιολογικού πεδίου της μουσικής

• Σχολιασμός μουσικών γνώσεων των μαθητών

• Ιδεοθύελλα (με χρήση Ελληνικής και Γαλλικής γλώσσας)

• Εννοιολογικός χάρτης

1η διδακτική παρέμβαση – 90’ (α)



2η δραστηριότητα (διάρκεια 50’)
• Διαμοιρασμός σε πέντε τετραμελείς ομοιογενείς και ετερογενείς ομάδες
• Σαφείς, ξεκάθαρες, λεκτικές και οπτικοποιημένες οδηγίες
• Εργασία σε κέντρα μάθησης
• Υποστήριξη και καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό

1η διδακτική παρέμβαση – 90’ (β) 

Υλικά και εργαλεία στη διάθεση των μαθητών στα κέντρα μάθησης:

• Τάμπλετ
• Χαρτί
• Μαρκαδόροι
• Κόλλες
• Ψαλίδια
• Πολύχρωμα χαρτονάκια
• Μολύβια
• Μικρά κείμενα
• Γραπτές οδηγίες
• Ζάρι
• Κάρτες

• Διδακτικό εγχειρίδιο Ε’ & ΣΤ’ τάξης
• Μουσικά όργανα (ξυλόφωνο, φυσαρμόνικα) ή 

αντικείμενα που έχουν σχεδιασμένα μουσικά 
όργανα (γόμες, τετράδια, μπρελόκ)

• Αφίσες
• Κατάλογοι
• Εικόνες
• Λεξικά ηλεκτρονικά και σε χαρτί
• Φωτογραφίες
• Δυνατότητα εκτύπωσης



1η διδακτική παρέμβαση – 90’ (γ) 

→ Σε κάθε κέντρο μάθησης διατίθενται επιλογές δραστηριοτήτων που καλλιεργούν τις τέσσερις
γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες, κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής γραπτού λόγου και
γραπτή διάδραση, κατανόησης προφορικού λόγου, παραγωγής προφορικού λόγου και προφορική
διάδραση.

→ Τα κέντρα μάθησης λειτουργούν και ως σταθμοί επιλογής, αφού σε καθένα από αυτά
διατίθενται επιλογές είδους δραστηριότητας, τρόπου υλοποίησης, τεχνικής, υλικών και οι ομάδες
καλούνται να εργαστούν αρμονικά και να επιλέξουν υπεύθυνα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

→ Οι ομάδες μετακινούνται κυκλικά με τη φορά των δεικτών του ρολογιού και μόλις
ολοκληρώσουν την εργασία τους στο πρώτο κέντρο μάθησης πηγαίνουν στο επόμενο κέντρο
μάθησης, ώσπου όλες οι ομάδες να έχουν περάσει και από τα πέντε κέντρα μάθησης και να έχουν
υλοποιήσει μία δραστηριότητα σε κάθε κέντρο μάθησης.

• Κολλητοί ανάγνωσης
• Ρόλοι: γραμματέας, ανιχνευτής πληροφορίας, οδηγός, δημοσιογράφος, εφευρέτης ιδεών
• Ζάρι της τυχαίας επιλογής



3η δραστηριότητα (διάρκεια 10’)

• Σύντομη παρουσίαση ομαδικών εργασιών

• Αξιολόγηση από τις ομάδες στον πίνακα έκφρασης
συναισθημάτων θετικά/αρνητικά/ουδέτερα

• Περιγραφική αξιολόγηση με φατσούλες συναισθημάτων και
πρωτότυπα και μη επαναλαμβανόμενα σχόλια στα γαλλικά

1η διδακτική παρέμβαση – 90’ (δ) 



4η δραστηριότητα (διάρκεια 20’)

• Παραγωγή μαθησιακού υλικού
• Εργασία (ομαδικά ή/και ατομικά) σε κέντρα ενδιαφέροντος, με βάση το μαθησιακό τους προφίλ,

σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους

→ Σε αντίθεση με το κέντρα μάθησης, των οποίων ο ρόλος είναι η πρακτική εξάσκηση και η
κατανόηση σε βάθος, τα κέντρα ενδιαφέροντος αποσκοπούν στην παρακίνηση των μαθητών στη
μελέτη θεμάτων που τους ενδιαφέρουν (Tomlinson, 2014)

→ Στα κέντρα ενδιαφέροντος οι μαθητές επιλέγουν το περιεχόμενο, τη διαδικασία και το προϊόν της
εργασίας τους

→ Ο/η εκπαιδευτικός συνεργάζεται και υποστηρίζει τους μαθητές σε ομάδες ή/και ατομικά, ανάλογα
με τις ανάγκες τους

1η διδακτική παρέμβαση – 90’ (ε) 



Κέντρα ενδιαφέροντος:

Διαφοροποίηση:

• Μέσα
• Τρόπος εργασίας
• Προϊόν εργασίας

1η διδακτική παρέμβαση – 90’ (στ) 

Μουσικά 
όργανα

Γάλλοι 
μουσικοί

Μουσικές 
προτιμήσεις

Είδη 
μουσικής

Ορολογία 
μουσικής

Γαλλικά 
τραγούδια

→ Οι μαθητές, οργανωμένοι σε ομάδες ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους, μπορούν να επιλέξουν την εργασία που 
θα υλοποιήσουν ανάμεσα σε μια λίστα προτεινόμενων 
εργασιών με σαφείς οδηγίες εκτέλεσης 

→ Οι μαθητές οφείλουν οι ίδιοι να προβλέψουν κάποιο τρόπο 
αξιολόγησης της κατανόησης του περιεχομένου που 
δημιούργησαν



Παιχνίδι ντόμινο / μνήμης / γνώσης  Διαδικτυακή ή χειροποίητη κατασκευή καρτελών 
εικόνων και λέξεων με τα μουσικά όργανα 

Χειρόγραφες ή διαδικτυακές ερωτήσεις 
κατανόησης

 Ηχογράφηση διαλόγου σχετικά τις μουσικές τους 
προτιμήσεις ή με τα μουσικά όργανα που παίζουν

Ερωτήσεις κατηγοριοποίησης των οργάνων 
(πνευστό, έγχορδο, κρουστό)

 Δημιουργία διαδικτυακών ασκήσεων αντιστοίχισης 
ήχων μουσικών οργάνων με εικόνες

Αντιστοίχιση πληροφοριών / απάντηση σε 
ερωτήσεις σωστό ή λάθος

 Αναζήτηση πληροφοριών για Γάλλους μουσικούς ή 
συνθέτες

Σχεδίαση ή κολάζ  Άκουσμα ήχων μουσικών οργάνων 

Αντιστοίχιση ελληνικής και γαλλικής ορολογίας στη 
μουσική

 Αναζήτηση μουσικής ορολογίας σε λεξικά και 
καταλόγους

Ερωτήσεις εξεύρεσης ονόματος τραγουδιστή ή 
κατανόησης του στιλ μουσικής ή λεπτομερειών 
των στίχων

 Δημοσίευση σε τοίχο padlet τραγουδιών Γάλλων 
από το You tube 

Συμπλήρωση κενών με τις σωστές προθέσεις ή 
άρθρα

 Σύνταξη προτάσεων / μικρών παραγράφων 
διαδικτυακά / χειρόγραφα με τα μουσικά όργανα 
που έχουν ή παίζουν ή ξέρουν ή αγαπούν

Προτεινόμενες εργασίες: 

1η διδακτική παρέμβαση – 90’ (ζ) 



1η διδακτική παρέμβαση – 90’ (ζ) 
Εργαλεία:

Learning Apps ✓ Δημιουργία καρτών domino ή καρτών μνήμης
✓ Δημιουργία ερωτήσεων με απάντηση σωστό-λάθος
✓ Δημιουργία ερωτήσεων με ανοιχτή απάντηση ή με κενά προς

συμπλήρωση

kahoot Δημιουργία on-line quiz πολλαπλών επιλογών

Hλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia Ανεύρεση πληροφοριών για Γάλλους τραγουδιστές

Ηλεκτρονικά λεξικά Glosbe, DeepL Αναζήτηση μουσικής ορολογίας 

Audacity Ηχογράφηση παιχνιδιού ρόλων με θέμα τα μουσικά όργανα

You tube Ανεύρεση γαλλικών τραγουδιών 

padlet Δημοσίευση βίντεο, εικόνων, σχολιασμός 

Google forms Αξιολόγηση

Google slides, Google docs, Google 
Jamboard

Συνεργατική χρήση περιεχομένου, παρουσίαση

Answer Garden Συννεφόλεξο

Coggle.it Εννοιολογικός χάρτης



1η δραστηριότητα (διάρκεια 25’)

• Διαχωρισμός σε πέντε ομάδες με βάση τις επικρατέστερες μουσικές τους προτιμήσεις:
κλασσική, ροκ, ποπ, ραπ, τζαζ

• Ρόλοι: δότης οδηγιών, τεχνικός, σχολιαστής, σοφός, παρουσιαστής
• Οργάνωση του παιχνιδιού από τους μαθητές

→ Στην αυλή του σχολείου χαράσσεται με κιμωλία η γραμμή εκκίνησης, τα κέντρα
ερωτήσεων, οι παγίδες, ο τερματισμός
→ Σχεδιάζεται μια διαδρομή με σταθμούς ερωτήσεων και ενεργειών

• Λίστα αρίθμησης ερωτήσεων
• Ρουλέτα τυχαίας επιλογής ερωτήσεων
• Στοίβα καρτών δράσης

→ Για να προχωρήσει η ομάδα από ένα κέντρο ερωτήσεων στο επόμενο πρέπει να
απαντήσει σωστά στην δραστηριότητα που επιλέχθηκε με τη χρήση της ρουλέτας τυχαίας
επιλογής ερωτήσεων και να υλοποιήσει μια δράση που επιλέγεται τυχαία τραβώντας από
μια στοίβα καρτών δράσης

2η διδακτική παρέμβαση – 90’ (α) 



Στοίβα καρτών δράσης (με οδηγίες στα Γαλλικά):
Υπόδειγμα οδηγιών

• Ξαναπήγαινε στην αρχή
• Χάνεις τη σειρά σου
• Τραγούδησε το τραγούδι της 1ης ενότητας του βιβλίου
• Πες την αλφαβήτα για 2 λεπτά
• Συλλάβισε τραγουδώντας τα ονόματα των μελών της ομάδας
• Πες τον πρώτο στίχο ενός γαλλικού τραγουδιού κάνοντας κουτσό
• Δείξτε σε παντομίμα ότι παίζεις κάποιο μουσικό όργανο
• Μιμήσου πως χορεύεις σε συγκεκριμένο μουσικό στιλ

→ Θεωρείται επιτυχημένη η προσπάθεια μιας ομάδας αφού υλοποιήσει τη δράση της
κάρτας που τράβηξε και απαντήσει στην ερώτηση που επιλέχθηκε τυχαία από τη ρουλέτα

2η διδακτική παρέμβαση – 90’ (β) 

1η δραστηριότητα (διάρκεια 25’)



2η δραστηριότητα (διάρκεια 45’)

• Παρουσίαση μελών ομάδων
• Ανακοίνωση έναρξης
→ Ξεκινάει η ομάδα που θα μπορέσει να απαριθμήσει τα περισσότερα μουσικά όργανα στα

Γαλλικά

• Ρόλοι:
→ Ο παρουσιαστής κάθε ομάδας παρουσιάζει στα Γαλλικά τα μέλη της ομάδας του και
ανακοινώνει την έναρξη του παιχνιδιού. Στη συνέχεια είναι αυτός που διαβάζει τις ερωτήσεις
και ανακοινώνει τις απαντήσεις.
→ Ο δότης οδηγιών κατευθύνει με απλές οδηγίες στα Γαλλικά τα μέλη της ομάδας του στη
διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν κάθε φορά.
→ Ο σχολιαστείς σχολιάζει τις κινήσεις στα Γαλλικά (σήκωσε μία κάρτα, γύρισε τη ρουλέτα).
→ Ο τεχνικός κάνει χρήση του τάμπλετ και του ηχείου όταν κρίνεται απαραίτητο, γυρίζει τη
ρουλέτα, τραβάει κάρτες και ρυθμίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες.
→ Ο σοφός βοηθάει και κατευθύνει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στην εύρεση των ορθών
απαντήσεων.

2η διδακτική παρέμβαση – 90’ (γ) 



• Λήξη παιχνιδιού

→ Νικητής είναι η ομάδα που θα καταφέρει να φτάσει στο τέλος της
διαδρομής πρώτη και θα αποκτήσει τον θησαυρό της μουσικής γνώσης.

• Χρυσό μουσικό βραβείο
• Ασημένιο βραβείο
• Χάλκινο μουσικό βραβείο
• Ξύλινο βραβείο του μουσικού ερασιτέχνη
• Χάρτινο βραβείο του μουσικού μαθητευόμενου

→ Τα μέλη της νικήτριας ομάδας παίρνουν και τους μουσικούς θησαυρούς,
τις κατασκευές με θέμα τη μουσική που έχει κατασκευάσει όλη η τάξη στο
μάθημα των Εικαστικών για το σκοπό του παιχνιδιού στα πλαίσια της
διαθεματικής προσέγγισης της μουσικής

2η διδακτική παρέμβαση – 90’ (δ) 

3η δραστηριότητα (διάρκεια 20’)
• Χορογραφίες ομάδων
• Αξιολόγηση όλης της παρέμβασης με ρουμπρίκα αξιολόγησης



→ Η αξιολόγηση βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με τη διδασκαλία
και είναι συνεχής και συστηματική (Blaz, 2008. Tomlinson, 2001, 2005)

• Διαγνωστική
✓ προκειμένου να ανιχνευτούν τα ενδιαφέροντα, οι προτιμήσεις, οι γνώσεις και το επίπεδο της

ετοιμότητας των μαθητών
• Διαμορφωτική
✓ με σκοπό τη σκιαγράφηση της ανταπόκρισης των μαθητών στη διδασκαλία
• Ανακεφαλαιωτική
✓ στοχεύει στην καταγραφή του ποσοστού επίτευξης των μαθησιακών στόχων

→ Οι μαθητές αξιολογούν τον εαυτό τους, τους άλλους και το σύνολο της εκπαιδευτικής
παρέμβασης
→ Ο εκπαιδευτικός δεν αξιολογεί μόνο τις γνώσεις τους στο γνωστικό αντικείμενο, αλλά και τις
δεξιότητες που καλλιεργούν και την προσπάθεια που καταβάλλουν

• Βασικά εργαλεία αξιολόγησης:
✓ Περιγραφικές ρουμπρίκες αξιολόγησης
✓ Ατομικό portfolio

Αξιολόγηση



Ευχαριστώ πολύ!


