
Εφαρμογή Διαθεματικού Σχεδίου Εργασίας

στο 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής

Στο 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής εφαρμόσθηκε Διαθεματικό σχέδιο εργασίας από την

καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας Κα Κολοβού Κάτια, με στόχο την Πολιτισμική προσέγγιση των δύο

γλωσσών Ελληνικής και Γαλλικής. Στην  προσπάθεια  πήραν μέρος όλοι οι μαθητές που έχουν επιλέξει

τη Γαλλική ως  2η ξένη γλώσσα.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία  να γνωρίσουν τις πολιτισμικές πρακτικές των Ελλήνων και

των Γάλλων και να εκφραστούν μέσα από αυτές πετυχαίνοντας την εξοικίωσή τους με τον

εκφωνούμενο λόγο στα Γαλλικά μπροστά σε κοινό, στην εκδήλωση που παρουσίασαν στο Δημαρχείο

της Καισαριανής στις 26-11-04 με τον τίτλο: “Η ημέρα της Γαλλίας”-“La journée de la France”.

Η διακόσμηση του χώρου της εκδήλωσης έγινε με έργα που δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές

και όλοι όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τις εργασίες

που οι μαθητές ολοκλήρωσαν κατά τη διάρκεια της μελέτης των διαφόρων θεματικών ενοτήτων.



Η διερεύνηση και μελέτη θεμάτων με έντονο πολιτισμικό χαρακτήρα και με στόχο την

ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών, τους επιτρέπει να εντοπίσουν διαύλους

επικοινωνίας ενισχύοντας τη γλωσσική τους ταυτότητα και να καλλιεργήσουν θετική στάση απέναντι

στην πολιτισμική διαφοροποίηση.

Στην εφαρμογή του Διαθεματικού  σχεδίου  συμμετείχαν καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων :

Φιλόλογοι, Αισθητικής Αγωγής, Πληροφορικής, Μουσικής Παιδείας.

Τα συμεράσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του Διαθεματικού σχεδίου    εργασίας

παρουσιάσθηκαν με τη μορφή ανακοίνωσης στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής

Γλώσσας που πραγματοποιήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθήνας (2-5/12/04) με  τον τίτλο : “La dimension interculturelle, un défi pour toute l’année : une

expérience tentée en classe de F.L.E.” Η ανακοίνωση έγινε από τις  Αντωνίου Κρητικού Ι. Διδάκτορα

Γλωσσολογίας –  Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και Κολοβού Κ. Καθηγήτρια

Γαλλικής Γλώσσας στο 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής.

Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής

έγινε από την καθηγήτρια και στην Επιμορφωτική συνάντηση

καθηγητών Γαλλικής Α’Αθήνας 16-17/2/05 με θέμα

Διαθεματικότητα και Διαπολιτισμικότητα στο μάθημα της

Γαλλικής.

Η “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ

ΔΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ”

εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο  μελέτης για πιο

περιορισμένο πλέον αριθμό μαθητών που την έχουν επιλέξει ως

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Δραστηριότητας το οποίο θα

ολοκληρωθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Η προσπάθεια που έγινε στο σχολείο μας προβλήθηκε

μέσα από τις σελίδες της τοπικής εφημερίδας «ΕΝΤΟΣ»

(Δεκέμβριος 2004 φ.113 σελ.13)
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