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Σύντομη περιγραφή 

Με έναυσμα την παρακολούθηση ενός βίντεο στα γαλλικά, τα 

παιδιά καλούνται να μιλήσουν για τη ζωή του Γαλιλαίου, να 

μάθουν το τι ανακάλυψε και τις συγκρούσεις με την 

καθεστηκυία τάξη της εποχής του. Στο τέλος, δημιουργούν 

προπλάσματα πλανητών και μια μικρή θεατρική παράσταση 

που δείχνει τη σύγκρουση απόψεων του Γαλιλαίου με τους 

σύγχρονούς του. 

 

ΚΑΙ ΟΜΩΣ, ΓΥΡΙΖΕΙ 

ET POURTANT, ELLE TOURNE 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 
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Γενικές πληροφορίες 
 

Τίτλος: ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΓΥΡΙΖΕΙ – ET POURTANT, ELLE TOURNE 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο 

 

Θεματική ενότητα/κεφάλαιο του Αναλυτικού Προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΕΣ, 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Βαθμίδα και τάξη: Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: οι θεματικές ενότητες των προηγούμενων δύο τάξεων 

του Γυμνασίου 

 

Διάρκεια: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα:  

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Γνωστικοί  

Ι. Οι µαθητές προσλαµβάνουν πληροφορίες µε στόχο την ακουστική, 

οπτικοακουστική και αναγνωστική ικανότητα (προσληπτικές δεξιότητες).  

ΙΙ. Μεταδίδουν προφορικές και γραπτές πληροφορίες (παραγωγικές δεξιότητες). 

ΙΙΙ. Οι µαθητές επιδιώκεται να αναπτύσσουν φωνολογικές δεξιότητες στο πλαίσιο 

διαµόρφωσης γλωσσολογικής και κοινωνιογλωσσικής ικανότητας. 

IV. Οι µαθητές επιδιώκεται να αναπτύσσουν λεξιλογική ικανότητα – δεξιότητα στο 

πλαίσιο διαµόρφωσης γλωσσολογικής και κοινωνιογλωσσικής ικανότητας. 

V. Οι µαθητές επιδιώκεται να αναπτύσσουν µορφοσυντακτικές δεξιότητες στο 

πλαίσιο διαµόρφωσης γλωσσολογικής και κοινωνιογλωσσικής ικανότητας.



  
 

VI. Οι µαθητές επιδιώκεται να εξοικειώνονται σταδιακά µε διαφορετικά είδη, 

επίπεδα και ύφος λόγου στο πλαίσιο διαµόρφωσης γλωσσολογικής και 

κοινωνιογλωσσικής ικανότητας 

VII. Οι µαθητές επιδιώκεται να αναπτύσσουν δεξιότητες λόγου στο πλαίσιο της 

διαµόρφωσης πραγµατολογικής ικανότητας. 

VIII. Οι µαθητές επιδιώκεται να αναπτύσσουν λειτουργικές δεξιότητες στο πλαίσιο 

της διαµόρφωσης πραγµατολογικής ικανότητας 

IX. Οι µαθητές επιδιώκεται να προσεγγίζουν αισθητικά τη γλώσσα στο πλαίσιο της 

διαµόρφωσης πραγµατολογικής ικανότητας. 

Χ. Ανακάλυψη της ιστορίας του Γαλιλαίου και του τηλεσκοπίου του. 

ΧΙ. Ανακάλυψη της οργάνωσης του πλανητικού συστήματος. Η Γη γυρίζει αλλά αυτό 

δεν ήταν πάντα αποδεκτό.  

ΧΙΙ. Λεξιλόγιο αστρονομίας. 

Συναισθηματικοί:  

1. Να μπορούν τα παιδιά να εργάζονται ομαδικά 

2. Να αναπτύσσουν κριτική σκέψη 

3. Να αμφισβητούν 

4. Να υπερασπίζονται την αλήθεια μέσα από την παρατήρηση, τη διερεύνηση 

και το πείραμα. 

5. Να εκτιμούν την ιστορική αξία της πορείας προγενέστερων επιστημόνων 

καθώς και τα αποτελέσματα αυτής.   

 

Ψυχοκινητικοί 

1. Θέατρο 

2. Κατασκευές προπλασμάτων πλανητών. 

 

 

 

 

 

 


