3ν ΠΠ Δπόζκνπ – Όκηινη 2013-14
1.
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΤ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΤΣΑΛΑΚΙΔΟΤ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΠΕ 06

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΤ

ΧΡΤΑΝΘΗ ΛΑΚΑΡΙΔΟΤ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΠΕ 06

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ

ENGLISH CLUB

ΣΑΞΗ

Ε, ΣΤ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ
(Αν ο αρικμόσ των μακθτϊν
υπερβαίνει
τουσ
20
αιτιολογιςτε γιατί)
ΣΟΧΟΙ
Γενικόσ

ΕΩ 20

ςκοπόσ:

Η

ενεργοποίθςθ

του

ενδιαφζροντοσ των παιδιϊν για τθ γλϊςςα- ςτόχο
μζςα από παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ
Επιμζρουσ ςτόχοι:
 Η πρόςλθψθ εναλλακτικϊν ερεκιςμάτων
ςτθ γλϊςςα-ςτόχο
 Η δθμιουργία ςυνκθκϊν αλλθλεπίδραςθσ
οι οποίεσ διευκολφνουν τθ διαπροςωπικι
επικοινωνία και μάκθςθ
 Η εξοικείωςθ με τισ ςυνικειεσ, τα ζκιμα
και τον πολιτιςμό των αγγλόφωνων χωρϊν
 Η φιλαναγνωςία
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΡΑΕΩΝ

 Παιχνίδια ςτθν αυλι ( κουτςό, ςχοινάκι,
μιλα κ.α.)
 Διάφορα ακλιματα (handball, rounders,
κ.α)
 Επιτραπζηια

παιχνίδια

(scrabble,

monopoly, κ.α)
 Δθμιουργία επιτραπζηιων παιχνιδιϊν

 Σραγοφδια

γνωςτϊν

τραγουδιςτϊν

ι

ςυγκροτθμάτων (Beatles, Abba κ.α.)
 Απλζσ

ςυνταγζσ

μαγειρικισ

των

αγγλόφωνων χωρϊν
 Ιςτορίεσ, ποιιματα και limericks

ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ

2 ϊρεσ-κάκε Σετάρτθ 2:15 – 3:45

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Επιτραπζηια παιχνίδια, παραμφκια, υλικό από
ιςτοςελίδεσ (ςυνταγζσ μαγειρικισ, τραγοφδια
κ.α.)

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

Σα αποτελζςματα των ςχεδίων εργαςίασ που κα
υλοποιθκοφν από τα παιδιά.

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙ κ.λπ.

Διιγθςθ ιςτοριϊν και υλοποίθςθ ςυνταγϊν με
κακοδιγθςθ από φυςικοφσ ομιλθτζσ τθσ γλϊςςασ

ΑΛΛΟ
2.

ΣΗΣΛΟ ΟΜΗΛΟΤ:

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΔΚΠ/ΣΗΚΩΝ:

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ:
ΣΑΞΖ :
ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ :

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΑ ΑΝΑΓΝΩΜΑΣΑ
ΡΩΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ (ΠΔ70)
ΠΡΟΤΣΟΤ ΑΡΔΣΖ (ΠΔ70)

ΦΗΛΑΝΑΓΝΩΗΑ
΄Γ - ΄Γ ΣΑΞΖ
20

ΣΟΥΟΗ :






Να εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο κε ην βηβιίν θαη ηελ αλάγλσζε.
Να εδξαηώζνπλ κηα θηιηθή ζρέζε κε ην ινγνηερληθό βηβιίν.
Να αλαπηύμνπλ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε.
Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηόηεηεο αλαδηήγεζεο ηζηνξηώλ, ζπλαηζζεκάησλ ή θαηαζηάζεσλ.
Να ζπλεξγαζηνύλ θαη λα αλαπηύμνπλ επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο.

 Να εθθξαζηνύλ κέζα από ηε δεκηνπξγία δηθώλ ηνπο ζπγγξακκάησλ.
 Να αλαπηύμνπλ δπλαηόηεηεο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ.
 Να θαιιηεξγήζνπλ ηε γισζζηθή ηνπο έθθξαζε θαη λα αζθεζνύλ ζηηο δεμηόηεηεο ηεο
πξνζεθηηθήο αθξόαζεο.

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΓΡΑΔΩΝ :








Θα δηαβάδνπκε βηβιία κέζα ζηελ ηάμε θαη ζα γίλεηαη βηβιηνπα- ξνπζίαζε
από ηνπο καζεηέο.
Θα ζπδεηάκε θαη ζα πξνβιεκαηηδόκαζηε κε αθνξκή ηα ζέκαηα ησλ
βηβιίσλ.
Οη καζεηέο ζα γξάθνπλ θαη ζα παξνπζηάδνπλ ηα δηθά ηνπο παξα-κύζηα.
Θα θηηάρλνπκε ηα δηθά καο ηξαγνύδηα.
Θα παξαθνινπζνύκε θνπθινζέαηξν.
Θα δξακαηνπνηνύκε θείκελα.
Θα θάλνπκε θαηαζθεπέο εκπλεπζκέλνη από ηα βηβιία.

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ : Λνγνηερληθά βηβιία, πιηθό από ην δηαδίθηπν,
ηξαγνύδηα , θαηαζθεπέο.
3. Όμιλος “Edutainment: Δημιοσργούμε ηο δικό μας videogame!”
Ολνκαηεπώλπκν εθπαηδεπηηθώλ

Δξ. Μαξία Κνπθιαηδίδνπ (ΠΕ 70)
Αιέμαλδξνο Μηραήι (ΠΕ 70)

Θεκαηηθή νκίινπ

Πιεξνθνξηθή ζηελ Εθπαίδεπζε

Τάμεηο

Ε’ – Ση’

Αξηζκόο καζεηώλ

15

Σηόρνη – πξνζδνθώκελα νθέιε

Γλσζηηθνί
Οη καζεηέο επηδηώθεηαη λα:
-

γλσξίζνπλ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο
ελόο εθπαηδεπηηθνύ video-game

-

έξζνπλ ζε επαθή κε αλάινγα
εθπαηδεπηηθά video games

-

γλσξίζνπλ εηδηθνύο πνπ αζρνινύληαη κε
ην αληηθείκελν

-

γλσξίζνπλ άιιεο κνξθέο κάζεζεο θαη
αιιειεπίδξαζεο

Σηάζεηο-ζπκπεξηθνξέο
-

επαηζζεηνπνηεζνύλ ζηελ νξζή ρξήζε
θαη ελαζρόιεζε κε ηα video games

-

εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά

-

ζπλδπάζνπλ ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ
ςπραγσγία

-

αληηιεθζνύλ όηη ε κάζεζε κπνξεί λα
είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ςπραγσγία

Δεμηόηεηεο-γξακκαηηζκνί
-

εμαζθεζνύλ ζηε ρξήζε ηερλνινγηθώλ
εξγαιείσλ

-

επεμεξγάδνληαη εηθόλεο θαη ήρνπο

-

δηαρεηξίδνληαη θαη λα νξγαλώλνπλ ην
ρξόλν

-

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε έλα ζρέδην
εξγαζίαο

Αλαιπηηθό πξόγξακκα δηδαζθαιίαο-

1η ζσνάνηηζη (δηα δώζεο)

δξάζεσλ

Εηζαγσγή ζηε ζεκαηηθή ηνπ νκίινπ – Αλάιπζε
ηνπ λενινγηζκνύ edutainment θαη ηνπ όξνπ
video game – Γλσξηκία όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
– Σθνπνζεζία ηνπ νκίινπ– Επίδεημε
εθπαηδεπηηθώλ video games – Πξνβιεκαηηζκόο,
επαηζζεηνπνίεζε πάλσ ζην πεξηερόκελν θαη
ζηελ νξζή ρξήζε ησλ video games
2η ζσνάνηηζη (δηα δώζεο)
Παξνπζίαζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο
εξγαζίαο – Εγγξαθή ρξεζηώλ – Πηινηηθή
εθαξκνγή – Παξνπζίαζε blog ηνπ νκίινπ (κέζν
επηθνηλσλίαο θαη αλάξηεζεο ςεθηαθώλ
πξντόλησλ)
3η ζσνάνηηζη (εμ απνζηάζεσο)
Εηζαγσγή ζηελ πιαηθόξκα εξγαζίαο –
Δηεθπεξαίσζε πξώηνπ θύιινπ εξγαζίαο
(αλαδήηεζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ από
επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο, ρξήζε θαη επεμεξγαζία
google εγγξάθνπ)
4η ζσνάνηηζη (δηα δώζεο)
Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο video
game “Adventure maker” – Δεηγκαηηθή
εθαξκνγή
5η ζσνάνηηζη (εμ απνζηάζεσο)
Καηαηγηζκόο ηδεώλ - Κνηλή επεμεξγαζία ηνπ
google εγγξάθνπ από όια ηα κέιε ηνπ νκίινπ –
Σπδήηεζε θαη δηακόξθσζε πηζαλνύ ζελαξίνπ
ηνπ video game
6η ζσνάνηηζη (δηα δώζεο)
Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο
avatars – Δεκηνπξγία avatars
7η ζσνάνηηζη (εμ απνζηάζεσο)
Εμάζθεζε ζηε δεκηνπξγία avatar θαη αλέβαζκα
ζηελ πιαηθόξκα εξγαζίαο – Παξνπζίαζε Σπδήηεζε

8η ζσνάνηηζη (δηα δώζεο)
Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο
ζθεληθώλ – Δεκηνπξγία ζθεληθώλ
9η ζσνάνηηζη (εμ απνζηάζεσο)
Εμάζθεζε ζηε δεκηνπξγία ζθεληθώλ θαη
αλέβαζκα ζηελ πιαηθόξκα εξγαζίαο –
Παξνπζίαζε - Σπδήηεζε
10η ζσνάνηηζη (δηα δώζεο)
Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο θαη
επεμεξγαζίαο ςεθηαθνύ ήρνπ – Δεκηνπξγία
ήρσλ
11η ζσνάνηηζη (εμ απνζηάζεσο)
Εμάζθεζε ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθώλ ήρσλ –
Παξνπζίαζε - Σπδήηεζε
12η ζσνάνηηζη (δηα δώζεο)
Δηακόξθσζε ζέκαηνο – Χσξηζκόο νκάδσλ θαη
αξκνδηνηήησλ
13η – 18η ζσνάνηηζη (δηα δώζεο)
Δεκηνπξγία video game
19η ζσνάνηηζη (εμ απνζηάζεσο)
Δηεμαγσγή ηειεδηάζθεςεο γηα ηελ πνξεία
εξγαζηώλ – Αλαηξνθνδόηεζε – Αλαζηνραζκόο
20η ζσνάνηηζη (δηα δώζεο)
Οινθιήξσζε πξνγξάκκαηνο – Αμηνιόγεζε –
e-portfolio
Ώξεο εβδνκαδηαίσο

2 ώξεο, θάζε Τξίηε 14:15-15:45

Μεζνδνινγία

Blended Μηθηό Μνληέιν Μάζεζεο (εμ
απνζηάζεσο θαη δηα δώζεο ζπλεδξίεο) –
Webinar – Web-conference
Μέζνδνη: Project – Εξγαζία ζε νκάδεο

Δηδαθηηθό πιηθό

Πεγέο από ην δηαδίθηπν – Λνγηζκηθά Παξαγόκελν δηδαθηηθό πιηθό από ηνπο
ππεύζπλνπο εθπαηδεπηηθνύο

Παξαδνηέα

Εθπαηδεπηηθό Video game

Σπλεξγαζία κε θνξείο

Αθαδεκατθό δίθηπν GUnet

Αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο

Δηαηήξεζε e-portfolios – Σπκπιήξσζε
αλώλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ

4. Δημιοσργώ και ταίρομαι
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΑ
ΔΚΠ/ΚΩΝ :
ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ:

ΣΑΞΖ
ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ:
ΚΟΠΟ:

ΣΟΥΟΗ:

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ:
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ:

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΑΣΕΖ (ΠΔ70), ΥΡΤΟΤΛΑ ΕΗΩΓΑ (ΠΔ70),
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΚΤΡΗΑΣΕΑΚΟΤ (ΠΔ70)
Βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο.
Μνιμθ, φανταςία, ςυναιςκιματα, περιβάλλον, ηϊα, φυτά,
οικογζνεια, γιορτζσ, εποχζσ, επαγγζλματα, κζματα από άλλεσ
ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, ςυλλογζσ, αφθρθμζνεσ εικόνεσ, μεγάλοι
ηωγράφοι.
Α΄-Β΄-Γ΄ Σάμε
15
ηνλ όκηιν επηδηώθεηαη λα θαιιηεξγεζεί ε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ
καζεηή, ε παξαγσγή θαιιηηερληθνύ έξγνπ, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο
εηθαζηηθέο ηέρλεο, ε γλώζε θαη ε ρξήζε ησλ πιηθώλ, ησλ κέζσλ,
ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πεγώλ ζε πνηθίιεο εηθαζηηθέο κνξθέο, ε
επαίζζεηε αληαπόθξηζε, ε θαηαλόεζε, ε θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη ε
αλάιπζε ηνπ εηθαζηηθνύ έξγνπ αιιά θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
Σέρλεο γεληθόηεξα.
 Να χρθςιμοποιοφν με αυξανόμενθ ευχζρεια δφο – τρία
διαφορετικά υλικά, για να ςχεδιάηουν και να ηωγραφίηουν.
 Να κόβουν με ψαλίδι ευκείεσ και καμπφλεσ με ακρίβεια,
ακολουκϊντασ το ςχζδιο ςε χαρτί.
 Να κολλάνε χαρτιά και χαρτόνια.
 Να πλάκουν με ευχζρεια και να μορφοποιοφν.
 Να χρθςιμοποιοφν με φανταςία διάφορα υλικά για να
καταςκευάςουν μικροαντικείμενα.
 Να μακαίνουν απλζσ τεχνικζσ και να τισ εφαρμόηουν.
 Να δοκιμάηουν διάφορεσ τεχνικζσ.
 Να εκφράηουν ςυναιςκιματα και να αποδίδουν κίνθςθ με
ποικιλία γραμμϊν.
 Να διακοςμοφν με τισ χειροτεχνίεσ τουσ το περιβάλλον
τουσ.
2 ώξεο θάζε Σξίηε 14:15-15:45
Τιηθό από ην δηαδίθηπν, εθπαηδεπηηθό πιηθό

από ηα ζρνιηθά

εγρεηξίδηα ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο, παξακύζηα, θόκηθο,
ηξαγνύδηα, θαηαζθεπέο.

5. Όκηινο θνπθινζέαηξνπ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΥΑΣΕΖ ΜΑΡΗΑ

ΔΚΠ/ΚΟΤ:
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:

ΠΔ 70

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΜΑΡΗΟΛΑ ΜΑΡΗΑ

ΔΚΠ/ΚΟΤ:
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:

ΠΔ 70

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ:

« ΣΟ ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟ ΜΔΑ ΑΠΟ
ΣΑ ΜΑΣΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ»

ΣΑΞΖ:

Γ - Γ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ:

έσο 20

ΣΟΥΟΗ:

 Να επαηζζεηνπνηεζεί ε ιεπηή
θηλεηηθόηεηα ησλ παηδηώλ.
 Να δηεγεξζεί ε θαληαζία ηνπο.
 Να γίλεη παξαγσγή πξνθνξηθνύ
ιόγνπ κέζα από ηελ επεμεξγαζία
θάπνηνπ γλσζηνύ έξγνπ.
 Να εθθξάζνπλ ηα παηδηά ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο.
 Να γλσξίζνπλ από θνληά ηε ραξά
ηεο δεκηνπξγίαο κέζα ζε κηα
νξγαλσκέλε νκαδηθή εξγαζία.
 Να κπνξνύλ λα βξίζθνπλ ιύζεηο ζηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κέζα
ζε κηα νκαδηθή εξγαζία.
 Να παίμνπλ, λα ραξνύλ θαη λα
δηαζθεδάζνπλ.
 Να θνηλσληθνπνηεζνύλ.

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Θα γίλεη ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο
ηέρλεο ηνπ θνπθινζέαηξνπ.
 Θα κηιήζνπκε γηα ηε ζεκεξηλή
πξνζθνξά ηνπ θνπθινζέαηξνπ κέζα
ζηε δσή καο σο κέζν εθηόλσζεο ηνπ
ςπρηζκνύ καο αιιά θαη σο κέζν
δηαζθέδαζεο.
 Θα δεκηνπξγεζεί εξγαζηήξη

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ/ΓΡΑΔΩΝ

θαηαζθεπήο θνύθισλ κε ηε ρξήζε
δηάθνξσλ απιώλ θαη θαζεκεξηλώλ,
αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ
ρξεζηκνπνηώληαο ηε θαληαζία ησλ
παηδηώλ .
 Θα παξαθνινπζήζνπκε
θνπθινζέαηξν από έκπεηξνπο
αλζξώπνπο ηνπ είδνπο θαη ζα
επηιύζνπκε απνξίεο θαη
πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα
παηδηά ζρεηηθά κε ην πώο κπνξνύκε
λα νξγαλώζνπκε κηα παξάζηαζε κε
θνύθιεο.
 Θα θαηαζθεπάζνπκε θνύθιεο κέζα
από ζελάξην βαζηζκέλν ζε γλσζηό
έξγν.
 Παξνπζίαζε ζελαξίνπ ζε αλνηρηή
εθδήισζε.
Σν πξόγξακκα κπνξεί λα δηακνξθσζεί
αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο καο θαη ηελ
εμέιημε πνπ ζα πξνθύςεη.
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

2 ώξεο, θάζε Σεηάξηε 14:15 – 15:45
 Γηαδίθηπν, ινγνηερληθά βηβιία,
παξακύζηα, ηξαγνύδηα, θαηαζθεπέο.

6. ΜΟΝΣΔΡΝΟ ΥΟΡΟ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΔΚΠ/ΚΟΤ :
ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ:
ΣΑΞΖ
ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ:
ΣΟΥΟΗ:

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ (ΠΔ11)
Μοσσικοκινητική Αγωγή
Γ΄-Δ΄- η΄ Σάμε
11-20
 Να αλαπηύμνπλ νη καζεηέο ηε ξπζκηθή ηθαλόηεηα.
 Να απνθηήζνπλ ή θαη λα βειηηώζνπλ νη καζεηέο ηε δηαίζζεζε
γηα ην ξπζκηθά ζσζηό.
 Να εληζρπζεί ε απηνεθηίκεζε, ν δπλακηζκόο θαη ε εμσζηξέθεηα
ησλ καζεηώλ.
 Να αθππληζηνύλ γελεηηθά πξνγξακκαηηζκέλα κνληέια ησλ
καζεηώλ θαη λα απνθνξηηζηνύλ κέζα από ηα θηλεηηθά ζρήκαηα.
 Να επηηύρνπλ νη καζεηέο ζπλαξκνγή θίλεζεο θαη κνπζηθήο.
 Να θαζνδεγεζνύλ νη καζεηέο ώζηε, λα δηαθξίλνπλ ηα ερεηηθά
εξεζίζκαηα θαη λα ηα αμηνπνηνύλ θαη λα εθθξάδνληαη κέζσ ηεο
θίλεζεο.
 Να αλαπηπρζνύλ ε επηθνηλσλία θαη ην αίζζεκα απνδνρήο από
ηελ νκάδα.
 Να αλαπηπρζεί ε ηθαλόηεηα θηλεηηθήο έθθξαζεο.
 Να αλαπηπρζεί ε αθνπζηηθή αληίιεςε, ε ξπζκηθή ηθαλόηεηα
θαη ε απηελέξγεηα.
 Να αλαπηπρζεί ε θηλεηηθή δεκηνπξγηθόηεηα
 Να αλαπηπρζεί ε ζπλεξγαζία θαη ε νκαδηθή θηλεηηθόηεηα.

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ - ΓΡΑΔΩΝ :

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ:
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ:









πγθέληξσζε καζεηώλ-Υσξηζκόο ζε νκάδεο.
Δύξεζε κνπζηθήο επηινγήο.
Δθκάζεζε πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ρώξν κε ζρήκαηα.
Δπηινγέο θηλεηηθήο έθθξαζεο από ηνπο καζεηέο.
Δθκάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ρνξνγξαθίαο.
Ννεξή εμάζθεζε-πξνπόλεζε.
Παξνπζίαζε ηνπ ρνξεπηηθνύ ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία.

2 ώξεο θάζε …Tεηάξηε……….. 14:15-15:45
CD PLAYER, TV, DVD PLAYER,Ζ/Τ ,CAMERA

7.
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Μπαιαζνπνύινπ Νηθνιέηηα

ΔΚΠ/ΚΟΤ

Καηθηζή Καηεξίλα
σθξνληάδνπ Έιελα
Καξαθίηζνπ Υξύζα

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΠΔ06-Αγγιηθήο

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ

Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο ζε καζεηέο
Νεπηαγωγείνπ

ΣΑΞΖ

Νεπηαγωγείν

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ
(Αλ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ
ππεξβαίλεη
ηνπο
20
αηηηνινγήζηε γηαηί)

Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ειηθίαο, πξνηείλεηαη ν κέγηζηνο αξηζκόο καζεηώλ
λα είλαη 15 ζε θάζε ηκήκα (ζα δεκηνπξγεζνύλ δύν
ηκήκαηα). ην ζύλνιν ζα επηιερζνύλ 30 καζεηέο.

ΣΟΥΟΗ

Ζ εμνηθείσζε ησλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηελ Αγγιηθή
γιώζζα κέζα από κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ
πνπ δίλνληαη κέζα από κηα δηαζθεδαζηηθή
δηαδηθαζία

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Καζ’όιε ηε δηάξθεηα ρξνληάο ηα παηδηά ζα

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ/ΓΡΑΔΩΝ

αζρνιεζνύλ κε ηξαγνύδηα (παξαδνζηαθά θαη
ζύγρξνλα),

νκαδηθά

παξακύζηα

θη

παηρλίδηα,

ηζηνξίεο

(ζε

θαηαζθεπέο,
έληππε

θαη

νπηηθνπνηεκέλε κνξθή), κηθξά ζεαηξηθά.
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

2
Frog Family
Little Red Riding Hood
Goldilocks
Brown Bear
The Very Hungry Caterpillar
What Colour are your Knickers?
Mother Goose
To πιηθό ζα δηακνξθώλεηαη θαηά ηελ εμέιημε ηνπ
πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ
Αηνκηθόο Φάθεινο Μαζεηή (κε ηηο εξγαζίεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο)
ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΦΟΡΔΗ

θ.ιπ.

Γελ κπνξεί λα δηεπθξηληζηεί επί ηνπ παξόληνο

ΑΛΛΟ

8. Όκηινο : « Παίδω» Θέαηξν
Ολνκαηεπώλπκν
Κπξηαθή Βνγηαηδή (ΠΔ70)- Σζηαδήκνο
Τπεύζπλσλ
Νηθόιανο( ΠΔ06)
Δθπαηδεπηηθώλ
Θεκαηηθή Οκίινπ
Όκηινο Θεάηξνπ
Θεαηρικό παιτνίδι- ασηοζτεδιαζμός-κίνηζηασηογνωζία- προεηοιμαζία παράζηαζης

Σάμε
Αξηζκόο καζεηώλ
ηόρνη

Γ’ – Δ’
20

Αλαιπηηθό πξόγξακκα
δηδαζθαιίαο θαη δξάζεσλ

Θα μεθηλήζνπκε κε γλσξηκία θαη «δέζηκν»
ηεο νκάδαο
ηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ αζθήζεηο
ραιάξσζεο, αλαπλνήο, θίλεζεο θαη
θσλεηηθέο αζθήζεηο
Θα ζπλερίζνπκε κε δηάθνξνπο
απηνζρεδηαζκνύο(ρξήζε ινγνηερληθώλ
θεηκέλσλ, ηξαγνπδηώλ, κνπζηθήο θαη
κύζσλ).
Θα αζρνιεζνύκε αθόκε κε ζεαηξνπαηδαγσγηθά παηρλίδηα.

 λα έξζνπκε ζε γλωξηκία κε ηελ
νκάδα
 λα απνδερόκαζηε ηνπο άιινπο
 λα δεκηνπξγήζνπκε ζρέζεηο
εκπηζηνζύλεο
 λα επηθνηλωλνύκε κε ην ζώκα καο
 λα ζπληνλίδνπκε ηελ θίλεζή καο
 λα εθθξαδόκαζηε κέζα από ηε
ζεαηξηθή πξάμε
 λα γλωξίζνπκε θαη λα
αθνινπζήζνπκε ηα βήκαηα γηα ην
ζηήζηκν κηαο ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο
 λα γίλνπκε θαιύηεξνη ζεαηέο
Θεαηξηθώλ δξώκελωλ

Σειηθά, ζα πξνρσξήζνπκε κε ηηο δηάθνξεο
θάζεηο πξνεηνηκαζίαο κηαο ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζα
παξαθνινπζήζνπκε θαη νξηζκέλεο ζεαηξηθέο
παξαζηάζεηο.
Ώξεο εβδνκαδηαίσο
Γηδαθηηθό πιηθό

Παξαδνηέα
πλεξγαζία κε θνξείο

2 ώξεο θάζε Σεηάξηε 2.15-3.45
 Μνπζηθή θαη ηξαγνύδηα
 Λνγνηερληθά θαη ζεαηξηθά θείκελα
 Μύζνη θαη παξακύζηα
 Δγρεηξίδηα ζεαηξηθήο αγσγήο
 Καηαζθεπέο (ζθεληθά –θνζηνύκηαθξνληηζηεξηαθό πιηθό)
DVD κε ηελ ηειηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη
ην ζπλνδεπηηθό ηεο πιηθό
Θεαηξηθή νκάδα Γήκνπ ΔπόζκνπΚνξδειηνύ
Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γήκνπ ΔπόζκνπΚνξδειηνύ
Θέαηξα ηεο πόιεο καο

9.
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΕΑΠΟΤΝΗΓΖ ΘΩΜΑ

ΔΚΠ/ΚΟΤ
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΠΔ06 ΑΓΓΛΗΚΖ

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ

ΚΑΚΗ

ΣΑΞΖ

Α-E

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ
Μέρξη 20 άηνκα αλά ηκήκα

(Αλ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ
ππεξβαίλεη ηνπο 20
αηηηνινγήζηε γηαηί)

Οη γεληθνί ζηόρνη ηνπ νκίινπ είλαη νη αθόινπζνη:
- Γλσξηκία κε ην ζθάθη θαη ηελ ηζηνξία ηνπ
- Δθκάζεζε ησλ βαζηθώλ θηλήζεσλ
- Καηαλόεζε βαζηθώλ ζηξαηεγηθώλ
- Γλσξηκία κε ην αγσληζηηθό ζθάθη

ΣΟΥΟΗ

-

Οη επηκέξνπο ζηόρνη απνζθνπνύλ ζηελ αλάπηπμε θαη
θαιιηέξγεηα:
Σεο ππνκνλήο θαη ηεο πεηζαξρίαο
Κνηλσληθνπνίεζεο από κηθξή ειηθία

-

-

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ/ΓΡΑΔΩΝ

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Ηζηνξία ηνπ ζθάθη
Ζζηθέο αμίεο(ζεβαζκόο θαη αλαγλώξηζε αληηπάινπ)
Ζ ζθαθηέξα θαη ηα πηόληα
Οξνινγία(καη, ζαρ, παη θιπ)
Δθκάζεζε θηλήζεωλ-θαλόλεο
Βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ζηελ αξρή, κέζε θαη θηλάιε
παξηίδωλ
7) Καηαγξαθή θηλήζεωλ ζε παξηηδόθπιιν
8) Αγωληζηηθό ζθάθη – εζωηεξηθό πξωηάζιεκα
9) πκκεηνρή ζε ζρνιηθνύο αγώλεο
10) Εωληαλή παξηίδα επίδεημεο κε πηόληα ηα ίδηα ηα
παηδηά
2-4 (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ/ΤΠΟΣΜΖΜΑΣΑ)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

-

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ

θξηηηθήο ζθέςε (ν ζθαθηζηήο αζθείηαη ζηελ
παξαηήξεζε, θάλεη ζπγθξίζεηο, θαηεγνξηνπνηήζεηο,
ηεξαξρήζεηο, ππνζέζεηο-πξνβιέςεηο, αλαιύζεηο θαη
επαιεζεύζεηο)
Σε κλήκεο
Σεο ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςε θαη ηελ ηθαλόηεηα
επίιπζεο πξνβιεκάησλ
Σεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο
Σνπ ήζνο
Σεο απηνηέιεηαο ηνπ ζθαθηζηή
Σεο δηάξθεηαο πλεπκαηηθήο ζπγθέληξσζεοαπηνζπγθέληξσζεο- θαη απόδνζεο έξγνπ
Σελ ηθαλόηεηα εξγαζίαο κε εξεπλεηηθό θαη επηζηεκνληθό
ηξόπν

-

ΔΠΗΣΟΗΥΗΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΚΑΚΗΔΡΑ
ΔΚΜΑΘΖΖ
10 ΚΑΚΗΔΡΔ ΜΔ ΠΗΟΝΗΑ
ΚΑΚΗΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΟ
ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΚΗ
ΠΑΡΣΗΓΟΦΤΛΛΑ
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΚΑΚΗΣΗΚΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ
ΔΚΜΑΘΖΖ ΚΑΚΗ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ
ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΚΛΖΡΩΔΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΩΣΔΡΗΚΑ
(ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ) ΣΟΤΡΝΟΤΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΚΑΗ ΑΣΟΜΗΚΑ
ΥΟΛΗΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΚΑΚΗ ΠΟΤ
ΓΗΟΡΓΑΝΩΝΟΝΣΑΗ ΚΑΘΔ ΔΣΟ

-

ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΔΝΟ ΑΓΩΝΑ ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΣΟ
ΣΔΛΟ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ ΜΔ ΕΩΝΣΑΝΑ ΠΗΟΝΗΑ
(ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΑ ΗΓΗΑ ΠΑΡΗΣΑΝΟΤΝ ΣΑ ΠΗΟΝΗΑ

ΠΑΝΩ Δ ΜΗΑ ΣΔΡΑΣΗΑ ΚΑΚΗΔΡΑ)
ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΦΟΡΔΗ

-

θ.ιπ.
-

-

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΚΑΚΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΠΟΤ
ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ ΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ Β ΔΘΝΗΚΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΠΗΘΑΝΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΣΟΠΗΚΟ ΓΖΜΟ
ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΚΑΚΗ ΜΔ
ΔΠΑΘΛΑ
ΠΡΟΚΛΖΖ ΚΑΣΑΞΗΩΜΔΝΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ
ΚΑΚΗΣΩΝ ΚΑΗ ΠΡΩΣΑΘΛΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ
ΓΗΑ ΝΑ ΣΟΤ ΓΝΩΡΗΟΤΝ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΑΠΟ
ΚΟΝΣΑ ΚΑΗ ΝΑ ΔΜΠΛΑΚΟΤΝ Δ ΠΑΗΥΝΗΓΗ
ΔΠΗΓΔΗΞΖ (ΗΜΟΤΛΣΑΝΔ)

ΑΛΛΟ

10. Κινηματογραυικό και τηλεοπτικό εργαστήρι
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΔΚΠ/ΚΟΤ :
ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ:
ΣΑΞΖ
ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ:
ΣΟΥΟΗ:

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΓΡΑΔΩΝ :

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ:
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ:

ΟΓΤΔΑ ΚΝΑΒΑ (ΠΔ70)
Οπηηθναθνπζηηθή παηδεία.
Δ΄- η΄ Σάμε
12 - 20
Να γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία θαη εμέιημε ηεο 7εο Σέρλεο.
Να πξνβιεκαηηζηνύλ γύξσ από ηνλ θνηλσληθό ξόιν ησλ δύν
κέζσλ.
Να ζπλεξγαζηνύλ θαη λα κάζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο δεκηνπξγίαο
κηαο ηαηλίαο.
Να εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά κέζα από ηελ ηέρλε ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ, δεκηνπξγώληαο ηε δηθή ηνπο ηαηλία.
Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηειενπηηθώλ
παξαγσγώλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ην ξόιν ηνπο ζηε δσή
ηνπο.
Να απνθηήζνπλ ηερλνινγηθό αιθαβεηηζκό κέζα από ηε
ρξεζηκνπνίεζε θσηνγξαθηθήο θαη ηειενπηηθήο κεραλήο, αιιά θαη
κε ηε ρξήζε ινγηζκηθώλ Ζ/Τ.
Να εμνηθεησζνύλ κε ηελ αθεγεκαηηθή θηλεκαηνγξαθηθή γιώζζα.
Θα παξνπζηαζηνύλ ζηελ ηάμε κηα ζεηξά ηαηληώλ σο αθόξκεζε
αιιά θαη γηα νπζηαζηηθή αλάιπζε.
Θα δνύκε θαη ζα ζπδεηήζνπκε γηα ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο θαη
ζα δεκηνπξγήζνπκε ηηο δηθέο καο.
Μέζα από Φπιιάδην ηνπ Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο ζα γλσξίζνπκε
ηελ Κηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ.
Θα δεκηνπξγήζνπκε δηθά καο ζελάξηα , αθνύ πξώηα κειεηήζνπκε
ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ζελαξίνπ.
Θα γλσξίζνπκε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο video camera.
Δθκάζεζε ινγηζκηθώλ επεμεξγαζίαο βίληεν, θσηνγξαθίαο θαη
comic.
Θα ιάβνπκε κέξνο ζε Γηαγσληζκό Μαζεηηθώλ
2 ώξεο θάζε Γεπηέξα 14:15-15:45
Movie Maker. Gimp, κεραλή ιήςεσο ηειενπηηθή εηθόλαο,
θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή

11.«Φαληαζηπ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ιό θη Δπνζκνιύβηα»
ΣΗΝΣΕΑ ΓΖΜΖΣΡΖ

ΔΚΠ/ΚΟΤ:

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:

Γάζθαινο (ΠΔ70)

ΘΔΜΑΣΗΚΖ

Δξγαζηήξη Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο

ΟΜΗΛΟΤ:
ΣΑΞΖ:

Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνύ

ΑΡΗΘΜΟ
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ΜΑΘΖΣΩΝ/ΣΡΗΩΝ:



ΣΟΥΟΗ:

Ζ γλσξηκία κε ηηο κεζόδνπο θαη ηνπο θαλόλεο γξαθήο
δηαθόξσλ θεηκεληθώλ ή ινγνηερληθώλ εηδώλ.



Σα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη λα αληηιεθζνύλ όηη όινη θαη όιεο
κπνξνύλ λα παξάγνπλ θείκελα.



Ζ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ
παηδηώλ θαη ε ειεύζεξε έθθξαζή ηνπο.



Ζ αλάπηπμε ηεο γεληθήο γισζζηθήο έθθξαζεο ησλ παηδηώλ
κέζσ ηεο αλάγλσζεο ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ θαη ηεο
δεκηνπξγηθήο γξαθήο.



Ζ δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζρέζεο ηνπ
παηδηνύ κε ην βηβιίν θαη ηε γξαθή κέζσ ηνπ παηρληδηνύ, ηεο
ηέρλεο θαη άιισλ βησκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.



Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλόηεηαο θξηηηθήο απνηίκεζεο δηαθόξσλ
εηδώλ θεηκέλσλ.



Να βξεζνύλ ηα παηδηά ζε έλα πεξηβάιινλ απνδνρήο κέζα ζην
νπνίν ζα ζπλεξγαζηνύλ θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ειεύζεξα.



Να θαηαζηνύλ ηθαλά ηα παηδηά λα αμηνπνηνύλ ηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη
δεκνζηνπνίεζεο ηνπ γξαπηνύ ηνπο ιόγνπ.

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ/ΓΡΑΔΩ



Γηδαζθαιία κεζόδσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο κέζα από
βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη ρξήζε ηεο ηέρλεο ή/θαη παηρληδηώλ.
Αλάγλσζε θαη εξκελεία θεηκέλσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη

Ν:





ΩΡΔ

άιισλ εηδώλ δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο (πνίεζε, ζεαηξηθά έξγα,
θόκηθο θ.ά).
Αζθήζεηο δεκηνπξγηθόηεηαο ζηελ ηάμε, κίκεζε θαη
δεκηνπξγηθόο κεηαζρεκαηηζκόο θεηκέλσλ.
Οκαδηθέο θαη αηνκηθέο εξγαζίεο, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο
θιίζεηο ησλ παηδηώλ:
o ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή δηάθνξσλ εηδώλ θεηκέλσλ
(πνηεηηθώλ/ινγνηερληθώλ/ζεαηξηθώλ θ.α.),
o ζηε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ (ιόγνο κε
εηθόλα/θσηνγξαθία/ζθίηζν θιπ.),
o ζηε κνξθνπνίεζε θαη δεκνζίεπζε ησλ θεηκέλσλ ησλ
παηδηώλ κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ή όρη.
πλέληεπμε/ζπδήηεζε κε ζπγγξαθέα, ζπκκεηνρή ζε
ινγνηερληθό δηαγσληζκό θαη επίζθεςε ζε έθζεζε βηβιίνπ.
Γεπηέξα θαη Παξαζθεπή 4 (δύν ηελ εβδνκάδα)

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ:
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ:



Υξήζε ΣΠΔ κέζσ ηζηνζειίδσλ ζύλζεζεο, παξαγσγήο θαη
παξνπζίαζεο θεηκέλσλ (π.ρ. storybird, google docs, ινγηζκηθό
ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θ.α).



Γηδαθηηθό πιηθό πνπ ζα παξαρζεί από ηνλ ππεύζπλν δάζθαιν.



Κείκελα θαη νπηηθναθνπζηηθό πιηθό παηδηθήο ινγνηερλίαο ή
άιισλ εηδώλ δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο.



Απνζπάζκαηα θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, κνπζηθώλ θνκκαηηώλ
θαη πίλαθεο δσγξαθηθήο.

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ:



Γηάθνξα πιηθά γξαθήο ή ρεηξνηερλίαο πνπ ζα δεηεζνύλ.



Οη εξγαζίεο (θείκελα) ησλ παηδηώλ, νκαδηθέο θαη αηνκηθέο,
ρεηξόγξαθεο ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, όπσο αλαθέξνληαη ζην
Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Γηδαζθαιίαο/Γξάζεσλ, αλάινγα κε ηελ
ειηθία θαη ηηο θιίζεηο ηνπο.

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΦΟΡΔΗ
ΚΛΠ.:



Blog παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηώλ ησλ παηδηώλ θαη ηνπ νκίινπ.



Πξόζθιεζε ζπγγξαθέα (ή άιινπ εηδηθνύ) ζηελ ηάμε.



πκκεηνρή ζε ινγνηερληθό δηαγσληζκό (εθ’ όζνλ πξνθύςεη)



Δπίζθεςε ζε έθζεζε βηβιίνπ.

12. Καλλιτετνικές Δημιοσργίες μέσω Η/Υ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΔΚΠ/ΚΟΤ :
ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ:
ΣΑΞΖ
ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ:
ΣΟΥΟΗ:

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΓΡΑΔΩΝ :

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ:
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ:
ΖΜΔΗΩΖ:

ΝΔΟΦΏΣΗΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΔ20, ΚΤΡΗΑΣΕΑΚΟΤ
ΚΩΝΣΑΝΣΗΑ ΠΔ70
ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ, ΟΠΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ
Δ΄- η΄ Σάμε
10-12
 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ νπηηθή ηνπο θξηηηθή δεμηόηεηα


Να κάζνπλ λα εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο κε ηελ
παξαγσγή εηθόλαο



Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη ζηελ παξαγσγή ελόο
νπηηθνύ έξγνπ



Να κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα απνθσδηθνπνηνύλ ηε
ζεκαζία κηαο εηθόλαο



Να εμνηθεησζνύλ κε εξγαιεία ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.



Να αλαδεηρζνύλ ηπρόλ θαιιηηερληθέο δεμηόηεηεο
καζεηώλ.



Να εθπαηδεπηνύλ ζε ηερληθέο θαη κέζνδνπο πξόζιεςεο
Οπηηθήο Παηδείαο.

Δθκάζεζε πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη
θσηνγξαθίαο.
Γεκηνπξγίαο εηθόλαο από κεδεληθό ζηάδην.
Δθκάζεζε δπλαηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε
παξεκθεξή πξνγξάκκαηα πρ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, βίληεν.
2 ώξεο: Σξίηε 2:15-3:45
Φσηνηππίεο, gimp, inkscape, indesign.
ε πεξίπησζε πιεζώξαο αηηήζεσλ ζα πξνεγεζνύλ νη καζεηέο
πνπ πήξαλ κέξνο ζην πεξζηλό όκηιν επεμεξγαζίαο εηθόλαο

13. Γεωργία-Μαρία Βαΐτςη, εκπ/κόσ Μουςικήσ ΠΕ 16.01
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΟΜΙΛΟΥ
«Παιδική υν+φωνία / Φωνητικό και οργανικό σύνολο»
(2+2 ώρες)
ΗΜΕΡΕ : Δευτέρα - Σρίτη
ΩΡΑ: 2:15 – 3.45 μμ
ΧΩΡΟ: Αίθουςα Μουςικήσ (Πολλαπλών)
Σο φωνητικό και οργανικό ςύνολο που θα ςχηματιςτεί θα αποτελείται από 20-25
μαθητέσ. Η επιλογή θα γίνει ύςτερα από ακρόαςη όλων των μαθητών που θα υποβάλουν
δήλωςη ςυμμετοχήσ ςτον όμιλο. Σα κριτήρια επιλογήσ θα αφορούν τισ μουςικέσ
δεξιότητεσ των παιδιών (φωνητικέσ, ρυθμικέσ κλπ), τη ςυνεργατική τουσ ικανότητα και τη
διάθεςη ςυμμετοχήσ ςτον όμιλο. τόχοσ του ομίλου θα είναι η καλλιέργεια τησ φωνήσ και
όλων των δεξιοτήτων που ςχετίζονται με τη διδαςκαλία τησ μουςικήσ και μέςα από αυτή
τη διαδικαςία, η δημιουργία ενόσ ςυνόλου ικανού να εργαςτεί πάνω ςε ένα οποιοδήποτε
project που αφορά την φωνητική και οργανική εκτέλεςη και τελικά την παρουςίαςη ενόσ
μουςικού προγράμματοσ. Επίςησ, ο όμιλοσ θα πλαιςιώνει τισ ςχολικέσ γιορτέσ (εθνικέσ,
Χριςτουγέννων, γιορτή λήξησ κλπ) καθώσ και όςα προγράμματα τρέχουν κατά τη διάρκεια
του ςχολικού έτουσ και περιλαμβάνουν μουςική και καλλιτεχνική παραγωγή. Μια πρώτη
απόπειρα προβολήσ αυτού του εγχειρήματοσ έξω από τον χώρο του ςχολείου,
πραγματοποιήθηκε κατά τη ςχολική χρονιά 2011-2012, με τη ςυμμετοχή φωνητικού
ςυνόλου με μαθητέσ τησ Ε’ και τησ Σ’ τάξησ ςτο «Φεςτιβάλ Παιδείασ 2012» ςτο
Πολιτιςτικό Κέντρο του Δήμου Ευόςμου (Μάιοσ 2012). Κατά τη ςχολική χρονιά 20122013, λειτουργώντασ ςτο πρόγραμμα του ολοημέρου μια μικρή οργανική ομάδα από
glockenspiel (μεταλλόφωνα), δόθηκε η ευκαιρία ςτα παιδιά που ςυμμετείχαν ςε αυτή να
ςυνεργαςτούν με τον όμιλο Χορωδία ςτην παράςταςη «το βυθό τησ Μουςικήσ..» (Ιούνιοσ
2013) με ένα αρκετά απαιτητικό ρεπερτόριο ςημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών.
Έτςι γεννήθηκε η ιδέα ενόσ ςύνθετου μουςικού ςυνόλου, που θα περιλαμβάνει ένα τμήμα
χορωδιακό και ένα οργανικό, τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να ςυμπράττουν («ςυνφωνούν») αλλά και να δρουν ανεξάρτητα, ανάλογα με τισ ιδέεσ και τισ ανάγκεσ που θα
προκύπτουν κάθε φορά. Απώτεροσ ςτόχοσ αυτήσ τησ προςπάθειασ είναι η δημιουργία ενόσ
ςταθερού πυρήνα πολιτιςμού, που θα έχει έδρα του το 3ο ΠΠ Ευόςμου αλλά θα είναι
ανοιχτόσ ςε καθετί που μπορεί να οδηγήςει ςε μια γόνιμη και δημιουργική ςυνεργαςία.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα έργα που παρουσιάστηκαν στις παραπάνω
εκδηλώσεις σε μορφή συναυλίας, δίνοντας έτσι το στίγμα του ρεπερτορίου που
φιλοδοξεί το σχήμα να κάνει κτήμα του, εμπλουτίζοντάς το με νέο υλικό παρμένο από
τον πλούτο της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας μουσικής παραγωγής:
Α. Φεστιβάλ Παιδείας, Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου (Μάιος 2012)
1. «Τι είναι Μουσική» (Vanita di vanita), του Angelo Braduardi σε
διασκευή της Μαριάννας Μιχαλαρέα
2. «Το κίτρινο υποβρύχιο» (Yellow Submarine) των John Lennon & Paul
Mc Cartney σε ελληνική απόδοση από τον Δημήτρη Βανέλλη

3. «Κεμάλ», από τον δίσκο Reflections (Αντικατοπτρισμοί), σε μουσική του
Μάνου Χατζιδάκι και στίχους του Νίκου Γκάτσου
4. «Του μικρού βοριά», σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και ποίηση του
Οδυσσέα Ελύτη
5. «Έλα πάρε μου τη λύπη», σε μουσική του Μάνου Χατζιδάκι και στίχους
του Νίκου Γκάτσου
Β. Παράσταση «Στο βυθό της μουσικής...» (Ιούνιος 2013)
1. «Ο μικρός Έγιολφ» (από το ομώνυμο θεατρικό έργο του Ε.Ίψεν, σε μουσική
του Ν.Κυπουργού)
2. «Το Σύννεφο» (ουγγρικό νανούρισμα σε προσαρμογή Γ.Μ.Βαΐτση και
στίχους E.Βαΐτση)
3. «Vois sur ton chemin» (από την γαλλική ταινία «Les Choristes», σε μουσική
B.Coulais και στίχους C.Barratier)
4. «Do-re-mi» (από το musical «The Sound of Music», σε μουσική R.Rodgers
και στίχους O.Hammerstein)
5. «Ο εφιάλτης της Περσεφόνης» (από τα «Παράλογα» του Μάνου Χατζιδάκι σε
στίχους του Ν.Γκάτσου)
6. «Οδός Ονείρων» (από την ομώνυμη θεατρική παράσταση, σε στίχους και
μουσική του Μάνου Χατζιδάκι)

14.

ΟΜΙΛΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Σα πξώηα κνπ γαιιηθά: παίδσ θαη
καζαίλσ!

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΕΚΠ/ΚΟΤ

Παπαγηάλλε Δπξπδίθε (ΠΔ05)

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ

Γλωξηκία κε ηελ γαιιηθή γιώζζα θαη ηνλ
γαιιηθό πνιηηηζκό ζε απιά ζέκαηα
θαζεκεξηλόηεηαο όπωο ε ζρνιηθή δωή, ηα
ελδηαθέξνληα ηωλ κηθξώλ γάιιωλ, νη
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ε δηαζθέδαζε θιπ.

ΣΑΞΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ

Γ & Γ δεκνηηθνύ
Έωο 12

ΣΟΧΟΙ

Ζ πξώηε επαθή ησλ κηθξώλ καζεηώλ κε ηελ
Γαιιηθή γιώζζα κέζα από βησκαηηθέο,
δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα ζέζνπλ ηηο
βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθώλ θαη
πνιηηηζκηθώλ ηνπο δεμηνηήησλ ζηελ μέλε γιώζζα.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΡΑΕΩΝ

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ νκίινπ ηα
παηδηά κε όρεκα έληππν θαη νπηηθναθνπζηηθό
πιηθό ζα εηζαρζνύλ ζηελ γαιιηθή γιώζζα θαη
ζηνλ γαιιηθό πνιηηηζκό, ζα αζρνιεζνύλ κε
θαηαζθεπέο αθίζαο, ηξαγνύδηα, πξνζνκνηώζεηο
επηθνηλσληαθώλ
θαηαζηάζεσλ
θαη
ζα
δσληαλέςνπλ θαληαζηηθέο ηζηνξίεο κέζα από
παηρλίδηα ξόισλ.

ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ

2 ώξεο, θάζε Γεπηέξα 2:15-3:45

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

-Mallette pédagogique, Institut Français de
Thessalonique
-Les Loustics, éd. Hachette
-ABC1, Serge Loens, éd. ABC
-www.momes.net
-www.lepointdufle.net/enfants.htm
-www.e-yliko.gr
www.youtube.com

ΑΗΣΖΖ

ΤΜΦΩΝΖ ΓΝΩΜΖ

Ο παξαθάησ ππνγεγξακκέλνο ……………………………..………..…………………………..
δάζθαινο η... καζεη…. ηεο… ηάμεο ηνπ ………………………………….Γεκνηηθνύ ρνιείνπ
Ν. Θεζζαινλίθεο, δειώλσ όηη ζπκθσλώ λα παξαθνινπζήζεη ν καζεηήο κνπ ηνλ καζεηηθό
όκηιν …………………………………. πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζην 3ν Πξόηππν Πεηξακαηηθό
Γεκνηηθό ρνιείν Δπόζκνπ από ην Ννέκβξην ηνπ 2013 σο ην Μάην ηνπ 2014.

Θεζζαινλίθε

….. -10-2012

Ο Γάζθαινο
Ολνκαηεπώλπκν :___________________
Τπνγξαθή:

ΑΗΣΖΖ

________________________

ΔΓΓΡΑΦΖ

Ο παξαθάησ ππνγεγξακκέλνο ……………………………..………..…………………………..
Γνλέαο η... καζεη…. ηεο… ηάμεο ηνπ ………………………………….Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ν.
Θεζζαινλίθεο, δειώλσ όηη επηζπκώ ηελ εγγξαθή ηνπ παηδηνύ κνπ ζηνλ καζεηηθό όκηιν
…………………………… πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζην 3ν Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό
ρνιείν Δπόζκνπ από ην Ννέκβξην ηνπ 2013 σο ην Μάτν ηνπ 2014 αλαιακβάλνληαο ηελ
επζύλε έγθαηξεο πξνζέιεπζεο ηνπ παηδηνύ καο αιιά θαη απνρώξεζήο ηνπ από ην ζρνιείν.

Θεζζαινλίθε

….. -10-2013

Ο Γειώλ γνλέαο
Ολνκαηεπώλπκν :___________________
Τπνγξαθή:

________________________

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΖ:…………………………………..
ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΟ ΠΟΤ ΦΟΗΣΑ:……………………………….
ΣΑΞΖ:…………………..
Γ/ΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:……………………………………
ΣΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ:……………………….
ΣΖΛ. ΚΗΝΖΣΟΤ:………………………………

