
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΝΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ 

 
Α) Γενικά Στοιχεία 

 ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΟΛΟΥ ΕΥΑ / ΣΙΣΜΑΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
 ΤΑΞΗ / ΕΠΙΠΕ∆Ο: Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 ΕΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ: Εκτός ενοτήτων σχολικού εγχειριδίου – ήθη και έθιµα - 

Χριστούγεννα 
 
Β) Περιγραφή Μαθήµατος 

 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: WEIHNACHTEN (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 
 ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : 2 διδακτικές ώρες 
 ΤΥΠΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : οµαδικό Project, έρευνα πηγών στο 

διαδίκτυο, web based δραστηριότητα, αλληλογραφία 
 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: :  γνωστικοί (κατανόηση κειµένου, παραγωγή 

γραπτού λόγου, αναπαραγωγή τραγουδιού, εξάσκηση καθηµερινού λεξιλογίου, 
απόκτηση εξειδικευµένου λεξιλογίου για τη γιορτή των Χριστουγέννων, 
εκµάθηση τραγουδιών) - πολιτισµικοί (Χριστούγεννα στις γερµανόφωνες 
χώρες) - επικοινωνιακοί (αποστολή χριστουγεννιάτικης κάρτας µε 
γερµανικές ευχές) - τεχνολογικοί (εξοικείωση µε προγράµµατα 
αναπαραγωγής ήχου, εισαγωγή επιλεγµένης εικόνας, αποστολή κάρτας 
Χριστουγέννων µέσω e-mail) 

 ΜΕΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ: υπολογιστές, φύλλο εργασίας, internet 
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΩΝ: βασικές 

γνώσεις χρήσης υπολογιστών, καλή χρήση του διαδικτύου  
 
Γ) Συνοδευτικό Υλικό 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: www.engelchen.de 
 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: WEIHNACHTEN_worksheet.doc (επισυνάπτονται) 

 
∆) ∆οµή του Μαθήµατος 

 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Μοιράζονται στους µαθητές τα φύλλα εργασίας, όπου 
στην πρώτη σελίδα βρίσκεται µόνο µια χριστουγεννιάτικη εικόνα. Οι µαθητές 
καλούνται να βρούνε το θέµα του µαθήµατος και να µοιραστούν τις εµπειρίες 
και γνώσεις τους αναφορικά µε τα ήθη και έθιµα της χώρας µας. Έναρξη θα 
αποτελέσει η ερώτηση σχετικά µε τυχόν γνώσεις για τα ήθη και έθιµα της 
Γερµανίας. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ : Οι µαθητές αναζητούν µε µερική 
καθοδήγηση από τα φύλλα εργασίας τα σηµεία, στα οποία αναφέρονται οι 
ερωτήσεις και οι οδηγίες που τους ζητούνται. Χωρισµένοι σε 3 οµάδες στην 
πρώτη δραστηριότητα δουλεύουν οµαδικά. Στη συνέχεια σε όλα τα παιδιά 
αναθέτονται οι ίδιες εργασίες.   

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : αποστολή 
χριστουγεννιάτικης κάρτας σε φιλικό πρόσωπο, συζήτηση και 



ανατροφοδότηση πάνω στις  δραστηριότητες, αναζήτηση συµπληρωµατικών 
πληροφοριών 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ :  
α. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων: Οι µαθητές στην πλειοψηφία τους 
δούλεψαν µε πολύ κέφι. Υπήρχε ενεργή συµµετοχή, ακόµη και από παιδιά που 
συνήθως παρέµεναν αµέτοχα ή και ενοχλούσαν το µάθηµα µέσα στην αίθουσα 
διδασκαλίας. Ενδεικτικά, ακόµη και οι πιο αδιάφοροι µαθητές, αντέγραψαν µία 
στροφή της Άγιας Νύχτας και µάλιστα θέλησαν να την τραγουδήσουν την 
επόµενη ώρα.  
β. Aπό τα φύλλα εργασίας: Οι µαθητές ακολουθούσαν βήµα προς βήµα το 
φύλλο εργασίας. Που και που χρειάζοταν βέβαια την επιβεβαίωση ότι 
προχωρούν σωστά. Τα αποτελέσµατα ήταν αρκετά ικανοποιητικά. 

 
Ε) Αποτελέσµατα –Σχόλια – Προβληµατισµοί  
1. Προέκυψαν προβλήµατα κατά την πραγµατοποίηση της πειραµατικής 

διδασκαλίας; 
Ιδιαίτερα προβλήµατα δεν υπήρξαν. Βέβαια δεν επικρατούσε και ιδιαίτερη 
ησυχία, όπως ήταν αναµενόµενο, καθώς ακούγονταν από τον κάθε υπολογιστή τα 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Επίσης διαπιστώθηκε, ότι πολλοί µαθητές δεν 
είχαν µάθει να δουλεύουν µόνοι τους. Η παρουσία του καθηγητή ήταν 
απαραίτητη, αν και οι εκφωνήσεις ήταν, κατά οµολογία των µαθητών, σαφείς.   

2. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των µαθητών; Θα χαρακτηρίζατε την πειραµατική 
διδασκαλία επιτυχή; 
Οι µαθητές αποχωρούσαν χαµογελώντας και µάλιστα πολλοί ρωτούσαν πότε θα 
ξαναπάνε στο εργαστήριο. Επιπλέον, το τµήµα που συµµετείχε είναι ιδιαίτερα 
ζωηρό και αρκετά αρνητικό. Έτσι θεωρώ την πειραµατική διδασκαλία αρκετά 
επιτυχή.   

3. Γενικά σχόλια και προβληµατισµοί: 
Γενικά µπορούµε να πούµε, ότι οι µαθητές αποκτούν ένα ισχυρό κίνητρο και 
τόνωση του ενδιαφέροντος τους.  
Ειδικότερα, θα  θέλαµε να επισηµάνουµε, ότι ενώ η δραστηριότητα προοριζόταν 
για 2 διδακτικές ώρες, δεν µπορέσαµε να έχουµε το εργαστήριο παρά µόνο για 
µία ώρα. Έτσι δεν µπόρεσε να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, αν και έφτασε σε 
ικανοποιητικό σηµείο. 
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