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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2005 UNIVERSITÉ DU PIRÉE, 80, rue Karaoli et Dimitriou 
 
Ο Σύλλογος οργανώνει ηµερίδα επιµόρφωσης µε τρεις άξονες : 
L’Association organise une journée de formation selon 3 axes :  

o       ∆ιδασκαλία στο δηµοτικό 
Enseignement au primaire  

o       ∆ιδασκαλία στο γυµνάσιο και το λύκειο  
Enseignement au secondaire  

o       Παιδαγωγικές προεκτάσεις της εφαρµογής του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες   
Implications pédagogiques de l’application du Cadre commun européen de 
Référence pour les Langues    

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 
              

1. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ   
09:30 – 10:30  Έναρξη, εισηγήσεις : προβληµατικές της διδασκαλίας στο 
δηµοτικό.  

            10:30 -12:00 Εργαστήρια 
 
ΕΝΑΡΞΗ : οµιλίες του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πειραιά κ.Σωτηρίου ΚΑΡΒΟΥΝΗ 
και της Προέδρου του ΠΑΣΥΚΑΓΑ, κ. Ευαγγελίας ΚΟΥΤΣΟΥ∆ΑΚΗ  
Ouverture : discours du Recteur de l’Université du Pirée, M.Sotiris KARVOUNIS et de 
la Présidente de l’APELF, Mme Evanguélia  KOUTSOUDAKI .  
 
Εισηγήσεις :  

-        Ευαγγελία ΚΑΓΚΑ, Σύµβουλος Γαλλικής γλώσσας  στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο: Introduction de la 2e langue étrangère au primaire : 
principes, objectifs et perspectives.  Εισαγωγή της β’ ξένης 
γλώσσας στο δηµοτικό : αρχές, στόχοι και προοπτικές.  

 
 

         Εργαστήρια :  
 

o       Αργυρώ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια στο τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και Μαρίνα ΒΗΧΟΥ, Σ.Ε.Π. στο Ε.Α.Π. : 
L'enseignement du FLE à l'école primaire: quelles activités de classe? Οι 



σχολικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης 
γλώσσας στο δηµοτικό σχολείο. 

o       Παρασκευή ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ, καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, συνεργάτης του 
Συµβουλευτικού Κέντρου του Πανεπιστηµίου Πειραιώς: Συναισθηµατική 
νοηµοσύνη : «πρωταγωνιστής» ή «κοµπάρσος» στο σηµερινό σχολείο;   

o       Ντιάνα ΚΑΚΑΡΗ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  :  Internet et enseignement du 
Fle au primaire : pour une évaluation des ressources disponibles. 
∆ιαδίκτυο και διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο δηµοτικό σχολείο : 
αξιολόγηση των διαθέσιµων πηγών. Dans cet atelier il sera question dans un 
premier temps du contenu de quelques sites francophones destinés à un public 
ayant entre 6 et 10 ans. Par la suite nous tenterons de voir dans quelle mesure 
les ressources disponibles se prêtent à l’enseignement du F.L.E au primaire en 
Grèce. 

 
o       Κάτια ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ , Responsable de la section française de l`École Doukas 

Υπεύθυνη Γαλλικών στη σχολή ∆ούκα  : Le français au primaire. 
Suggestions pour l’enseignant – animateur. Comment enrichir le cours avec 
des activités socioculturelles ludiques afin de motiver les élèves et ouvrir leur 
esprit aux réalités de la culture et de la civilisation françaises à l`aide de la 
presse et de la technologie. Τα γαλλικά στο δηµοτικό : πως να εµπλουτιστεί το 
µάθηµα µε ευχάριστες δραστηριότητες προκειµένου να παροτρύνονται οι µαθητές  
και να  διευρύνουν τους ορίζοντές τους γνωρίζοντας το γαλλικό πολιτισµό και τη 
γαλλική κουλτούρα δια µέσου του τύπου και της τεχνολογίας.  

 
o       Λίλη ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ, professeur de langue française à l`École Doukas, καθηγήτρια 

γαλλικής στη σχολή ∆ούκα : Le français au primaire : qui pourra relever le 
défi ? La diversité du rôle du «professeur – maître» et les moyens dont 
il doit disposer pour captiver son public. Η γαλλική γλώσσα στο δηµοτικό : 
ποιος θα απαντήσει στην πρόκληση : Ο πολυδιάστατος ρόλος του καθηγητή και 
τα µέσα που οφείλει να διαθέτει για να  προσελκύσει τους µαθητές  του.  

 
o       César VOLGO, professeur de langue française : le français au primaire par 

une méthode ludique. Τα γαλλικά στο δηµοτικό µε ευχάριστες 
δραστηριότητες.  

 
o       Ελένη ΜΗΤΣΙΚΑ καθηγήτρια και επιµορφώτρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών : 

pour une approche neuro-pédagogique de l’apprentissage : quelles  
démarches ? Για µια παιδαγωγική προσέγγιση της µάθησης βασισµένη 
στη γνώση της λειτουργίας του εγκεφάλου : πως θα υιοθετήσουµε 
κατάλληλες  παιδαγωγικές πρακτικές ;  

 
2. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ  ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ   

12:30 -13:30 Εισηγήσεις ,  προβληµατικές  
              14:00- 15:30  Εργαστήρια 
         
         Εισηγήσεις :  

-        Αντουανέττα ΓΙΑΒΑΣΗ καθηγήτρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών : Le 
conte en classe. Apprendre le français à partir d’un conte : 
écouter, imaginer, comprendre, mémoriser, mimer, raconter, 
écrire. Το παραµύθι στην τάξη. Εκµάθηση των γαλλικών δια 
µέσου του παραµυθιού, µε ψυχοκινητικές και γλωσσικές 
δραστηριότητες.  

 
-        Ελένη ΜΗΤΣΙΚΑ καθηγήτρια και επιµορφώτρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο 

Αθηνών : la formation d’enseignants en réseau, présentation 



d’un projet.  H επιµόρφωση καθηγητών γαλλικής στο διαδίκτυο, 
παρουσίαση ενός projet.  

 
-        Αγγελική ΜΕΡΟΥ, Σχολική σύµβουλος γαλλικής Α. Μακεδονίας και 

Θράκης :  
                              Βασικές αρχές της διδασκαλίας και της αξιολόγησης του µαθητή  
                                στο γνωστικό αντικείµενο της ιστορίας. 
 
Εργαστήρια:      

o       Χαράλαµπος ΓΚΟΥΣΙΟΣ, λέκτορας και Αθηνά ΚΩ∆ΩΝΑ Π.∆.407,  
Πανεπιστήµιο Πειραιά : les nouvelles technologies en FLE, des outils 
pour la création  de matériel pédagogique pour l’enseignement du 
FLE. Οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία των γαλλικών ως ξένης 
γλώσσας, εργαλεία για τη δηµιουργία παιδαγωγικού υλικού για τη 
διδασκαλία των γαλλικών ως ξένης γλώσσας.  

 
o       Ντιάνα ΚΑΚΑΡΗ, Ε.Ε.∆.Ι.Π. στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας: Enseigner le FLE 

au collège et au lycée à l’aide du réseau Internet : des contenus 
d’enseignement offerts aux modalités de leur exploitation 
pédagogique. H διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο γυµνάσιο και το 
λύκειο: από τα περιεχόµενα διδασκαλίας έως τους τρόπους παιδαγωγικής 
αξιοποίησής τους. Cet atelier sera articulé autour de deux axes. Le premier 
axe portera sur les différents types de ressources disponibles sur Internet. Le 
deuxième axe fournira quelques pistes d’exploitation pédagogique de ces 
ressources. 

 
o       Σοφία  ΛΑΧΛΟΥ, Σ.Ε.Π. στο Ε.Α.Π. : Créer l’interaction en classe du FLE. 

Στοχεύοντας σε µια διαδραστική επικοινωνία στην τάξη των 
γαλλικών 

 
o       Ευαγγελία ΚΑΓΚΑ, Σύµβουλος γαλλικής γλώσσας στο Π.Ι.: Portfolio 

européen des langues : promotion du pluringuisme et du 
pluriculturalisme. Ευρωπαϊκό πορτφόλιο γλωσσών : προώθηση  της 
πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισµικότητας  

 
o       Αγγελική ΜΕΡΟΥ, Σχολική Σύµβουλος δ/νσεων ∆.Ε. Αν. Μακεδονίας & 

Θράκης: «∆ιδακτικοί στόχοι, η διαθεµατική, διεπιστηµονική και 
ολιστική προσέγγιση της ιστορικής ύλης, κριτήρια αξιολόγησης του 
µαθητή». 

 
o       Αγλαΐα ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, τέως πάρεδρος στο Π.Ι.: «Didactiser les actes 

de parole en fonction des publics : le rôle de l’enseignant au 
primaire et au secondaire». ∆ιδακτική προσαρµογή των λεκτικών 
πράξεων στο ηλικιακό επίπεδο των µαθητών 

 
o       Μαρίνα ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ, Καθηγήτρια στο Κολλέγιο Αθηνών, enseignante au 

collège d’Athènes « Le rôle du professeur-animateur dans les classes 
de faux-débutants ». Ο ρόλος του καθηγητή- εµψυχωτή στις τάξεις 
αρχαρίων.  

 
o       Νάγια ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, enseignante de FLE, καθηγήτρια γαλλικής  : "Un 

roman, un film, une époque". Ένα µυθιστόρηµα, µία ταινία, µία 
εποχή.   

 



3. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  

16: 00- 18: 00 εισηγήσεις, παρουσιάσεις συνεδρίαση σε απαρτία  
                    Κλείσιµο της ηµερίδας 
                                Εισηγήσεις :  

o       Ελένη ΜΗΤΣΙΚΑ καθηγήτρια και επιµορφώτρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
Αθηνών: le CECR: qu’est-ce qui change dans nos pratiques de 
classe ? Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες  και τι 
θα αλλάξει  στις παιδαγωγικές µας πρακτικές.   

o       Αργυρώ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια στο τµήµα Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α : Didactiser la notion des 
"compétences" du Cadre européen commun de Référence pour 
les Langues. Εφαρµόζοντας στη διδακτική πράξη την έννοια 
"δεξιότητες" του Κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες. 

 
 
Η συµµετοχή στα σεµινάρια θα είναι δωρεάν για τα ταµειακώς εντάξει µέλη για το 
2005. Τα µη µέλη του Συλλόγου  θα καταβάλουν το ποσό  των 20 ευρώ για το δικαίωµα 
συµµετοχής τους. Οι συµµετέχοντες θα γίνονται δεκτοί µε τη σειρά που θα φτάνει η αίτηση 
εγγραφής τους και θα ακολουθηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Για τα µη µέλη που 
επιθυµούν να εγγραφούν στο Σύλλογο, η εγγραφή γίνεται µε τη συµπλήρωση και αποστολή 
στη διεύθυνση του Συλλόγου( Αγ. ∆ηµητρίου Όπλων 54, 10445 Αθήνα) ή µε fax 
(2108321879) της φόρµας εγγραφής, της απόδειξης της Εθνικής Τράπεζας (αρ. 
λογαριασµού 131/296053-28 στο όνοµα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ) καθώς και της αίτησης εγγραφής στην ηµερίδα. Για τα ταµειακώς εντάξει µέλη 
χρειάζεται µόνο αποστολή της αίτησης εγγραφής στην ηµερίδα. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επιλέξουν όλα τα σεµινάρια κατά προτεραιότητα. Εγγραφές 
έως 31-10-05. Παρακαλούµε θερµά να µην καθυστερήσετε την εγγραφή σας για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Αν έχετε e-mail, θα ειδοποιηθείτε γρηγορότερα για το ή τα  
σεµινάρια που θα παρακολουθήσετε. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά 
από 7–15 Νοεµβρίου µε την Ελένη Μήτσικα στον αριθµό 210-6420151 ή µε την 
Έντζη Κουτσουδάκη στον αριθµό 210-8321879  11:00-1:00 το πρωί. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες στο site µας : www.pasykaga.gr 
Η εγγραφή µπορεί να γίνει :µε fax στο: 210-8321879 ή (κατά προτίµηση)  µε e-mail  
στο apelf@hotmail.com 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ∆Ε ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ. Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ  
  

Για το ∆.Σ. 
   Η Πρόεδρος                                                                                            Η Γραµµατέας 
Κουτσουδάκη Ε.                                                                                          Μήτσικα Ε.   
 


