
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ: 

Μαθαίνω μια γλώσσα – ανακαλύπτω έναν πολιτισμό, προσωπικότητες από το 
γερμανόφωνο χώρο στον τομέα της μουσικής και της τέχνης 

 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ  

Προσωπικότητες από το γερμανόφωνο χώρο:  

 της μουσικής και της τέχνης 

 εξερεύνηση της γερμανικής πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα της 
μουσικής, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Μαθαίνοντας μια γλώσσα ερχόμαστε σε επαφή με έναν καινούριο κόσμο. 
Ξεδιπλώνεται μπροστά μας ένα καλειδοσκόπιο γλωσσικών και πολιτιστικών 
στοιχείων. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εμβαθύνουν οι μαθητές όχι 
μόνο στη γλώσσα αλλά να αποκτήσουν μια οπτική στον ξένο πολιτισμό γνωρίζοντας 
εκπροσώπους αυτού του πολιτισμού και συγκεκριμένα στον τομέα της Μουσικής και 
της Τέχνης. 
 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι αυτού του προγράμματος είναι να αναπτύξουν οι μαθητές 
την ερευνητική τους ικανότητα, να ενισχύσουν την επινοητικότητά τους, να 
εκφραστούν δημιουργικά, να καλλιεργήσουν δεξιότητες και ικανότητες, να 
αποκτήσουν και να διευρύνουν γνώσεις και να αναπτύξουν συνεργατικό πνεύμα  
όχι μόνο στα στενά πλαίσια της δικής τους τάξης ή του δικού τους σχολείου αλλά 
και σε ευρύτερο πλαίσιο με μαθητές άλλων σχολείων (1ο Γ/σιο Ευόσμου, 2ο Γ/σιο 
Ευόσμου, 3ο ΓΕΛ Ευόσμου. 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

 

 Επιλογή Θέματος: ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, την ηλικία 
τους, το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

 Χωρισμός σε Ομάδες: μικρές και ευέλικτες ομάδες ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις τους. 
Συνεργασία των ομάδων των τεσσάρων σχολείων μέσω διαδικτύου. 

 Διεξαγωγή Έρευνας: από πηγές εντός και εκτός σχολείου (Γερμανικό 
Ινστιτούτο, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Κρατική Ορχήστρα Θες/νίκης) 

 Επεξεργασία Υλικού: ανάλυση πληροφοριών, συζήτηση, δραστηριότητες  

 Αξιολόγηση-Παρουσίαση:  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στην τάξη-στο 
σχολείο, στην τοπική κοινότητα, παρουσίαση σε μορφή ηλεκτρονικού 
λευκώματος, μουσικού δρώμενου 
 

 Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Το πρόγραμμα συνδέεται με το μάθημα των ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, της ΜΟΥΣΙΚΗΣ, 
της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, των ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων      3                                      

 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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2. ΚΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΕ16) 


